
 



Apresentação 

 

Nós compartilhamos com vocês a primeira edição do nosso primeiro boletim de 

2016, expressamos o sentimento e as ações de cada uma das organizações que 

fazem parte da rede Jubileu Sul / Américas. 

O assassinato político do nosso colega Berta Cáceres, nos enche de profunda 

tristeza, indignação, raiva ... não foi fácil cair na realidade do que se passou no 

último mês, as balas assassinas tiraram a vida de nossa irmã de luta e o vazio se 

sente! 

Assassinar Berta é a manifestação mais clara da convivência dos poderes 

corporativos, da cumplicidade estatal a serviço do capital, é procurar apagar a 

forca dos povos, porém ainda com a dor que envolve a partida de nossa 

companheira, nós sabemos que o nosso dever é se manter de pé, para a frente, 

caminhando e apoiando as lutas do povo Lenca, do COPINH ... dos povos em 

franca rebelião. 

Berta nos une, tantos vigores, conhecimentos e sentimentos, estão nos chamando 

pela exigência de justiça em seu nome, para acompanhar as lutas das 

organizações populares em Honduras e no mundo, para encontrar força coletiva 

que alimenta nossas próprias lutas. Obrigado Berta, obrigado companheira, por 

seu legado, por sua alegria, por seu ser de mulher rebelde e autêntica. 

Em dezembro de 2012, o subcomandante Marcos exclamou: ... Ouviram? É o som 

do seu mundo caindo aos pedaços. É o nosso ressurgindo ... o dia que foi dia, era 

noite; E a noite será o dia que será o dia. Fazemos nossas essas palavras e 

afirmamos que as lutas de Berta, a nossa luta é essa... o nosso mundo 

ressurgindo. 

Até a vitória sempre, companheira Berta! 

Secretário Regional 

Jubileu Sul / Américas 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Jogos Olímpicos no Brasil: A cidade na vitrine e os cidadãos do 
lado de fora. Entrevista especial com Sandra Quintela 

 
“Todo o processo que envolve a promoção desses eventos aprofunda e 
acelera uma reorganização da cidade que busca garantir o que chamamos 
de ‘cidade mercadoria’, um produto que se deseja vender e não um lugar 
onde se realiza a cidadania”, explica 
a economista. 
A promoção de megaeventos 
esportivos no país tem gerado uma 
série de protestos e controvérsias, 
principalmente em função da falta de 
transparência na gestão dos processos 
de preparação das cidades-sedes e da 
administração dos recursos públicos, 
que poderiam ser destinados a atender 
demandas sociais, mas acabam sendo 
canalizados para o financiamento de 
grandes obras de infraestrutura. 
Conforme explica a economista Sandra 
Quintela, em entrevista por telefone à IHU On-Line, esse modelo de investimento 
tem se repetido desde a realização dos Jogos Pan-Americanos no Rio de 
Janeiro, em 2007, passando pela Copa do Mundo, em 2014, até a chegada 
das Olimpíadas neste ano, gerando um grande desequilíbrio no orçamento 
público. 
“No caso das Olimpíadas, a cidade do Rio de Janeiro quadriplicou seu orçamento 
nesse último período, não a partir da arrecadação de impostos, mas por um 
processo de endividamento do município. Agora os recursos estão chegando para 
a realização das obras, há um incremento da construção civil e de outras áreas, 
mas o impacto que isso vai gerar nas contas públicas em médio e longo prazos 
ainda não temos condições de mensurar”, analisa. 
Além do desequilíbrio financeiro, a economista cita o processo de privatização 
das cidades como sendo o resultado mais perverso do modo de conduzir a 
promoção desses eventos no país. “A reorganização das metrópoles a partir 
desses megaeventos esportivos visa exatamente privilegiar a especulação 
imobiliária e a privatização da cidade em todas as dimensões, por um processo 
brutal de exclusão e gentrificação em nome da ‘cidade produto’, da ‘cidade 
mercadoria’, que precisa ser vendida como vitrine para esses eventos”, frisa. 
E a economista vai mais além. Ressalta que a gestão que tem sido realizada 
acaba interferindo na própria atividade esportiva e na sua relação com o público. 
“O modelo que está sendo trabalhado por esses organismos privados — 
como FIFA e COI — é o da mercantilização dos esportes. Dessa forma o 
espírito esportivo está cada vez mais relegado a segundo plano e o que importa é 
o lucro, o que se ganhará e o que se realizará com esses megaeventos 
esportivos. Por isso, acredito que a discussão é muito mais profunda, pois é 
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necessário discutir a natureza e o caráter desses megaeventos esportivos, porque 
de esporte, de fato, eles têm muito pouco”, alerta. 
Sandra Quintela é economista do Instituto de Políticas Alternativas para o Cone 
Sul - PACS e integrante da Rede Jubileu Sul Américas. 
 
Confira a entrevista. 
IHU On-Line - Você poderia fazer um 
balanço dos investimentos do Estado 
brasileiro em megaeventos, desde os 
Jogos Pan-Americanos até este momento 
em que o país se prepara para receber os 
Jogos Olímpicos de 2016? Quais foram os 
montantes investidos nesses eventos? 
Sandra Quintela – Nós acompanhamos este 
processo desde 2005. Então é uma trajetória 
de 11 anos observando essa organização na 
cidade do Rio de Janeiro, desde os Jogos 
Pan-Americanos, passando pela Copa do Mundo até asOlimpíadas. O que 
percebemos é uma dificuldade muito grande de acessar o volume de recursos 
investidos e as Olimpíadas têm sido o caso mais sério. 
 
Nos Jogos Pan-Americanos foram gastos cerca de 3,7 bilhões de reais, na Copa 
do Mundo foram gastos 25,5 bilhões de reais e o custo atual das Olimpíadas, que 
ainda não está fechado, pois há várias obras que não estão inclusas naMatriz de 
Responsabilidade dos Jogos, está na ordem de 39,08 bilhões de reais, valor 
que foi divulgado no final do mês de janeiro deste ano. É possível ver que o valor 
de investimento foi aumentando ao longo do tempo, e no caso das Olimpíadas, 
estamos a cinco meses do início da realização dos jogos e ainda não sabemos 
qual será o custo total da promoção deste evento. 
 
Quando foi divulgada a promoção dos Jogos Pan-Americanos, seu custo estava 
estimado em cerca de 1 bilhão de reais e depois de sua conclusão passou a ser 
de 3,7 bilhões de reais, por causa de obras superfaturadas etc. Quanto àCopa do 
Mundo, já estamos vendo os elefantes brancos que foram construídos, os quais 
não têm mais nenhuma serventia. São os casos dos estádios construídos em 
Manaus, Cuiabá e Brasília — até existem projetos para transformá-los em 
presídios etc. No caso das Olimpíadas, precisa-se de um pouco mais de tempo 
para analisar por que os dados ainda não estão completos. 
 
IHU On-Line – Que impactos econômicos têm sido gerados pela realização 
de megaeventos esportivos nos últimos anos no Brasil? É possível prever 
por quanto tempo tais impactos ainda podem continuar refletindo na 
economia do país? 
 
Sandra Quintela – Vamos começar com a questão do impacto financeiro, por 
exemplo, da realização da Copa do Mundo no Brasil, com o custo de 25,5 bilhões 
de reais. Esperava-se que durante o período do evento o volume de turistas 
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contribuísse para o incremento da economia nacional, porém isso não se deu 
durante a Copa. Várias das análises econômicas otimistas que se faziam antes 
desse evento foram, logo em seguida, desconstruídas por balanços realizados por 
jornais de grande circulação e por economistas apontando que o retorno 
econômico de tamanho investimento não se deu. 
Isso se traduz em um processo ao mesmo tempo cruel e sutil, que é a construção 
desses megaestádios com obras de infraestrutura associadas a eles, como 
autopistas, pontes e viadutos para acessar esses espaços; isso gerou uma 
grande especulação imobiliária nas cidades-sedes da Copa e a remoção de 
expressivos contingentes populacionais, pois foram mais de 750 mil pessoas 
deslocadas de áreas em função das obras para o evento. Nós elaboramos três 
relatórios sobre violações dos Direitos Humanos nessas ações e, junto 
aos Comitês Populares da Copa e das Olimpíadas no Rio de Janeiro, já estamos 
trabalhando no quarto dossiê especificamente sobre as Olimpíadas. 

O impacto financeiro da Copa se reflete no processo de endividamento dos 
municípios e dos estados, pois dos 25,5 bilhões gastos na Copa, apenas 1,4% 
veio da iniciativa privada; o restante foi pago com dinheiro público, o mesmo 
recurso que ou é destinado à educação, saúde e saneamento, ou à construção de 
elefantes brancos, como são alguns dos estádios. A fonte é a mesma, o Estado, 
através dos impostos e tributos que todos nós pagamos, e quando não há dinheiro 
a saída é a criação de novas dívidas. 

No caso das Olimpíadas, a cidade do Rio de Janeiro quadriplica seu orçamento 
nesse último período, não a partir da arrecadação de impostos, mas por um 
processo de endividamento do município. Agora os recursos estão chegando 
para a realização das obras, há um incremento da construção civil e de outras 
áreas, mas o impacto que isso vai gerar nas contas públicas em médio e longo 
prazos ainda não temos condições de mensurar. Já existe uma grande 
preocupação aqui no Rio de Janeiro, pois as contas do Estado já estão um caos, 
os funcionários públicos ainda não receberam o 13º salário de 2015 e não 
sabemos até que ponto isso está atrelado às contas que sobraram de 2014. Será 
que não são “cadáveres que estavam no armário” referentes às despesas com a 
realização da Copa do Mundo? Essa é uma pergunta para qual ainda não 
encontramos resposta. 

Enfim, o impacto se dá muito mais nos níveis municipal e estadual e os recursos 
federais ficam um pouco diluídos em várias rubricas. Porém, dentro desse 
contexto, o que é muito mais grave é o processo de especulação imobiliária que 
se dá a partir desses investimentos públicos. 

“A promoção de megaeventos esportivos legitima um modelo de cidade que beneficia a 
especulação imobiliária e a privatização da vida no espaço urbano” 

IHU On-Line - E qual é o impacto desses megaeventos na organização das 
metrópoles brasileiras? Como as metrópoles são reestruturadas para 
receber tais eventos? 
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Sandra Quintela – Na verdade a Copa do Mundo e as Olimpíadas serviram 
como uma ótima desculpa para os planos das elites que governam as cidades. 
Todo o processo que envolve a promoção desses eventos aprofunda e acelera 
uma reorganização da cidade que busca garantir o que chamamos de “cidade 
mercadoria”, um produto que se deseja vender, e não um lugar onde se realiza a 
cidadania. Vemos que é uma desculpa que legitima o modelo de cidade centrado 
exatamente em um padrão de desenvolvimento que beneficia a especulação 
imobiliária e a privatização da vida no espaço urbano. 
Nesse sentido é fundamental um engajamento cada vez maior na luta pelo direito 
à cidade, pois as cidades estão se tornando ambientes destinados especialmente 
para determinados setores da sociedade, que são os grupos mais privilegiados. 
Hoje, por exemplo, se uma pessoa da zona oeste do Rio de Janeiro quiser ir à 
praia, ela vai precisar pegar três ônibus. Trata-se de um processo de gentrificação 
que vem se aprofundando, e o Rio de Janeiro em particular é uma síntese do que 
representou um megaevento como a Copa do Mundo, porque aqui as coisas se 
deram em escala bem maior. 
A reorganização das metrópoles a partir desses megaeventos esportivos visa 
exatamente privilegiar a especulação imobiliária e a privatização da cidade em 
todas as dimensões, por um processo brutal de exclusão e gentrificação em nome 
da “cidade produto”, da “cidade mercadoria”, que precisa ser vendida como vitrine 
para esses eventos. 
IHU On-Line – Que áreas sociais (saúde, educação, segurança...) estão 
sendo mais relegadas em função da canalização de recursos públicos para 
esses megaeventos esportivos? E quais setores estão sendo privilegiados? 
Como está equalizado o orçamento público? 
Sandra Quintela – No Rio de Janeiro, de 2007 a 2016 praticamente triplicou o 
volume de recursos destinados ao orçamento público em segurança. Passou de 
2,5 bilhões de reais para 7 bilhões reais de investimentos só para a segurança. Eu 
especifico o caso do Rio de Janeiro porque foram promovidos aqui os Jogos Pan-
Americanos, a Copa do Mundo e agora serão as Olimpíadas, então é um 
exemplo que pode ser uma síntese do que aconteceu na promoção desses 
megaeventos no Brasil. 
Se analisarmos hoje o peso da segurança no orçamento público do governo do 
Estado do Rio de Janeiro, veremos que representa cerca de 15% do total, a 
educação tem aproximadamente 10% e a saúde tem 8%. Em 2007 o investimento 
em educação tinha uma fatia de 15% do orçamento estadual e hoje perdeu 5% 
desse valor, enquanto a verba destinada à segurança aumentou em três vezes o 
seu montante. Assim, é possível perceber que, em detrimento dos investimentos 
sociais, como saúde e educação, os recursos públicos são canalizados para a 
segurança pública, algo que é gritante no Rio de Janeiro, pois se vê nas ruas um 
processo de militarização intenso. 
Por exemplo, agora a guarda municipal está fazendo as remoções das 
comunidades da campo de golfe. Essa é uma nova tarefa e uma nova função 
para a guarda municipal que até então não tinha sido exercida e isso também é 
reflexo desses altos investimentos em segurança. 
Estão previstos para as Olimpíadas cerca de 2,5 bilhões de reais em 
investimentos na segurança, porém dentro desse valor não estão inclusos os 
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salários dos profissionais dessa área, como os policiais militares, civis, federais 
etc. E esse é um problema que está aí, mesmo havendo essa tendência ao 
aumento do peso da segurança pública no orçamento estadual, principalmente.  
 
IHU On-Line – De que modo poderia ser realizado o planejamento de 
recursos que propiciasse a promoção dos megaeventos esportivos sem 
desequilibrar o orçamento público do Brasil? 
Sandra Quintela – Em primeiro lugar esses megaeventos esportivos é que 
deveriam se adequar à cidade, e não a cidade ter de se adequar a eles. Deveria 
se inverter essa lógica, mas o que acontece hoje é a subversão das lógicas da 
administração pública e do interesse público para atender aos interesses 
do Comitê Olímpico Internacional - COI e da Federação Internacional de 
Futebol - FIFA. Lembrando que estas são organizações privadas, financiadas por 
megaempresas internacionais. Portanto, primeiro é preciso rever o modo de 
pensar a preparação desses eventos. 
Em particular no Rio de Janeiro, o que tem sido feito de alterações em termos 
urbanísticos tem servido única e exclusivamente para atender aos interesses da 
especulação imobiliária, isso está muito claro e evidente, e um exemplo é o 
transporte público. Estão sendo construídos corredores de ônibus das linhas BRT, 
que passam por áreas com muita vegetação e que estão abrindo as veias 
para especulação imobiliária para condomínios, loteamentos etc., principalmente 
na zona oeste do Rio de Janeiro. 
Também estamos vendo um desperdício muito grande de recursos públicos. 
Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, já tinha um campo de golfe e agora se 
construiu um novo campo e em uma área de restinga, ou seja, uma área de 
preservação ambiental, apenas para atender aos interesses da especulação 
imobiliária na Barra da Tijuca. Outros exemplos de desperdício são o Estádio de 
Atletismo Célio de Barros e o Parque Aquático Júlio Delamare — são áreas tanto 
de treinamento para atletismo como para natação —, que estão fechados desde 
antes da Copa do Mundo. São centros de treinamento de excelência de atletismo 
e natação que não foram reabertos desde antes da Copa porque a ideia era 
destruir tudo e construir o complexo Maracanã, mas houve muita luta e isso não 
foi feito. 
Assim, o modelo que está sendo trabalhado por esses organismos privados — 
como FIFA e COI — é o damercantilização dos esportes. Dessa forma o espírito 
esportivo está cada vez mais relegado a segundo plano e o que importa é o lucro, 
o que se ganhará e o que se realizará com esses megaeventos esportivos. Por 
isso, acredito que a discussão é muito mais profunda, pois é necessário discutir a 
natureza e o caráter desses megaeventos esportivos, porque de esporte, de fato, 
eles têm muito pouco. 
IHU On-Line - Em outros países que já sediaram megaeventos esportivos se 
repete o contexto brasileiro quanto ao planejamento dos investimentos? 
Sandra Quintela – Para a Copa do Mundo da França não foram construídos 
megaempreendimentos. Para a Copa daAlemanha tampouco, por exemplo, o 
estádio em que foi realizado o jogo da final, em Berlim, é o mesmo estádio de 
1930, ele não foi destruído e reconstruído. 
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Por outro lado, o que está acontecendo aqui no Brasil também está ocorrendo 
agora no Catar — inclusive com denúncias de trabalho escravo — e na Rússia. 
Então, esse “filão” de descobrir a Copa do Mundo nos países da periferia do 
capital talvez propicie uma acumulação ainda maior para esses organismos 
internacionais privados —FIFA e COI — que são os donos da patente dos 
eventos. 
Na Grécia houve a mesma coisa e todos os equipamentos gregos construídos 
estão abandonados, pois lá se repetiu o modelo brasileiro e até hoje eles estão 
pagando o preço daquelas Olímpiadas de 2004. O que quero dizer é que em 
alguns países, principalmente aqueles da periferia do capital, o modelo brasileiro 
foi repetido, e nos países centrais isso não ocorreu, pois se tratou mais de uma 
adequação dos equipamentos já existentes. 
IHU On-Line - Especificamente sobre as Olimpíadas, que serão realizadas em 
breve, de que modo você avalia a questão da transparência na condução dos 
processos de planejamento e gestão de recursos, tendo em vista a crise 
orçamentária pela qual passa o Estado do Rio de Janeiro? 
Sandra Quintela – Transparência não existe. A Copa do Mundo foi muito mais 
transparente nesse sentido do que asOlímpiadas. As Olímpiadas são uma “caixa-
preta”, que ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, pois a matriz de 
responsabilidade que eles apresentam está muito aquém do que tem sido 
realizado, porque há muitas obras que estão fora do que foi previsto. 
Nas Olímpiadas também está sendo violada a Lei de Acesso à Informação, 
porque não estão sendo concedidas informações solicitadas, não há nenhum tipo 
de prestação de contas, transparência e participação popular em absolutamente 
nenhuma das decisões. Portanto, as Olímpiadas realmente culminarão com o fim 
do ciclo de megaeventos esportivos no Brasil e também com a “megafalta” de 
transparência. 
IHU On-Line - Você poderia falar um pouco sobre a iniciativa de elaboração 
do boletim “Rio de Gastos”, a respeito dos Jogos Olímpicos 2016? 
Sandra Quintela – Durante o processo da Copa realizamos dois estudos sobre 
os gastos durante o evento e vimos a importância deles, em função da 
repercussão e pelo fato de este tema ser pouco trabalhado, ou, quando é 
abordado, as discussões não são aprofundadas. 
Nossa intenção é tratar da questão do recurso público, saber onde ele está sendo 
empregado, para que modelo de cidade está servindo etc. Então, fizemos dois 
estudos relacionados aos gastos da Copa, colocamos à disposição dosComitês 
Populares da Copa e, junto com a Rede Jubileu Sul Brasil, fizemos uma cartilha 
explicando quem paga a conta da Copa. 
A partir dessa experiência, no Pan-Americano acompanhamos o Fórum Popular 
de Orçamento, observando os gastos com esse evento. Com isso foi possível 
verificar que era importante continuar trabalhando esse tema dos gastos 
nas Olímpiadas porque, primeiro, não há transparência; segundo porque são 
dados muitas vezes complexos, que se referem às esferas federal, estadual e 
municipal, logo há certa dificuldade em se fazer uma síntese desses gastos. Então 
o interesse foi acompanhar e divulgar os investimentos públicos, os orçamentos e 
também os impactos dos megaeventos. 
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Porém não estamos trabalhando só a questão dos investimentos. Num dos 
estudos sobre meio ambiente nós apontamos que a empresa Dow Chemicals — 
que foi responsável por um acidente terrível de Bhopal, na Índia — é a 
responsável pela política de sustentabilidade das Olímpiadas, por exemplo. Então, 
estamos tratando também de outras informações que estão invisibilizadas pela 
grande imprensa, que trata as Olímpiadas só como algo “legal”. 

Percebe-se que a grande imprensa não cumpre o papel que deveria, de 
apresentar denúncias e essas análises. Portanto, observamos a necessidade 
dessa produção independente de informações, análises e denúncias que 
pudessem romper um pouco esse bloqueio midiático em torno desses sistemas. 

A partir do foco nos gastos, trabalhamos muito a ideia de que esses investimentos 
e megaeventos são violadores sistemáticos dos Direitos Humanos e isso está 
obscurecido no cenário atual. Nosso objetivo com essa publicação é contribuir 
para mostrar a disparidade de gastos com equipamentos e serviços olímpicos em 
comparação com o que o governo gasta com áreas que deveriam ser prioritárias, 
como assistência social e Direitos Humanos. O próximo volume, que será lançado 
em breve, aborda essa questão das políticas de segurança e de todos os gastos 
relacionados à segurança pública no Rio de Janeiro. 

IHU On-Line - O que representa, a curto 
e longo prazos, a participação das 
Parcerias Público-Privadas no 
investimento desses megaeventos 
esportivos? Em que implicam no 
orçamento, na gestão dos serviços e 

espaços públicos das cidades-sedes e no acesso da população ao que é 
ofertado dentro desta modalidade? 
Sandra Quintela – A Parceria Público-Privada - PPP é uma ótima marca para 
escamotear o dinheiro público, pois se fala em “parceria público-privada”, então o 
que aparece – um argumento muito usado nos discursos dos governantes – é que 
o Estado não está entrando com nada e o que está sendo feito é pela iniciativa 
privada. 
Isso foi um discurso muito forte, por exemplo, durante o processo de construção 
dos estádios e da infraestrutura para aCopa, dizendo que “o governo não está 
gastando nada, tudo é ligado à iniciativa privada, seja pelas PPPs ou por outros 
tipos de concessões”. Só que quando acaba a Copa e vem a consolidação dos 
gastos, chegamos ao número, que já falei antes, de quase 99% de gasto público. 
No caso das Olímpiadas, esse discurso também está sendo muito utilizado. A 
PPP, na realidade, contribui para o processo de privatização da cidade. Aqui no 
Rio de Janeiro nós temos o Porto Maravilha, a região portuária do Rio, que é a 
maior PPP do Brasil, onde está cada vez mais evidente um processo radical de 
privatização dos espaços públicos. A gestão de toda aquela área é hoje realizada 
por empresas privadas, consórcios, e isso viola uma série de direitos à cidade, 
como falamos antes. 
Assim, observamos que esse discurso das Parcerias Público-
Privadas escamoteia o gasto público. As PPPs têm uma contrapartida - por parte 

 

“A Parceria Público-Privada é uma ótima 

marca para escamotear o dinheiro público e 

contribuir para a privatização da cidade” 

  

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/543778-a-comunidade-que-ja-foi-derrotada-pelas-olimpiadas-do-rio


da iniciativa privada - que nem sempre, no caso do Estado, é monetária. Por 
exemplo, há terrenos gigantescos – caso do campo de golfe, a Vila Olímpica e 
outros - que são doados pelo Estado, e, ainda, os serviços todos contratados são 
do Estado e ficam a serviço daquela iniciativa. 
Também, muitas vezes, em termos orçamentários, o que aparece como 
desoneração ou contraprestação pública é da PPP, que não tem 
nenhuma transparência nos contratos. Portanto, as contas não são claras, pois é 
montada uma arquitetura orçamentária, com conceitos que vão sendo introduzidos 
no orçamento e que ninguém entende, mas que na realidade estão escamoteando 
ali os recursos públicos que são lançados para obras, onde, a princípio, dizem que 
não existe nenhum dinheiro público. 
Aqui temos Parceria Público-Privada para a construção do Parque Olímpico, que 
inclui a vila dos atletas. Essa parceria, que depois do Porto Maravilha é a maior já 
realizada, prevê que após a realização dos jogos, 75% dessa área – que é uma 
área de 1,18 milhão de metros quadrados – serão destinados para 
empreendimentos habitacionais de alto padrão, a serem comercializados pela 
concessionária. Então, o Estado entra praticamente com tudo, a empresa entra 
com a construção e depois se apropria dessas edificações – apartamentos de alto 
padrão –, ao lado da Vila Autódromo, que está sendo removida à força. 
IHU On-Line - Deseja acrescentar algo? 
Sandra Quintela – Passadas as Olímpiadas será necessário fazer um estudo 
mais detalhado dos impactos e do legado deixado por esse evento, porque, assim 
como a Copa, só será possível fazer uma melhor análise do quanto foi gasto e de 
quais parcerias foram público-privadas após tudo finalizado. Isso será fundamental 
nas Olímpiadas, que é uma caixa-preta terrível, em que as obras não estão 
inclusas na matriz de responsabilidade. 
Por enquanto, o que estamos vendo no Rio de Janeiro 
são megaeventos esportivos que servem para dividir ainda mais a cidade e 
colocá-la a serviço de interesses privados, consolidando uma lógica de cidade que 
exclui quem vive nela, e isso é o mais grave em nossa opinião. 
 

Por Leslie Chaves IHU On-Line 

  

A DERROTA DA ALCA: 10 anos de luta e resistência 

Construir e promover a participação popular nas 

decisões que afetam diretamente os povos foi 

uma das bases de luta e resistência da 

Campanha Contra a ALCA (Área de Livre 

Comércio das Américas) no Brasil e da 

Campanha Continental. Desde este começo já 

se foram mais de 15 anos; da derrota da ALCA, no formato que nos foi 

apresentado pelos governos, já se passaram 10 anos, quando da luta popular 

travada em Mar del Plata, Argentina em 2005. As ruas desta cidade argentina 

http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/jogos-olimpicos-no-brasil-a-cidade-na-vitrine-e-os-cidadaos-do-lado-de-fora-entrevista-especial-com-sandra-quintela/551812-jogos-olimpicos-no-brasil-a-cidade-na-vitrine-e-os-cidadaos-do-lado-de-fora-entrevista-especial-com-sandra-quintela


foram tomadas por lutadores/as de toda a nossa América que gritavam em 

uníssonos: No al ALCA, Outra América es Posible. 

Desde o inicio da Campanha brasileira e continental, muitos foram os acúmulos no 

campo da elaboração critica, assim como no campo da ação. No caso brasileiro 

realizamos em 2002 o segundo plebiscito popular. Sendo que o primeiro foi em 

2000 sobre a Dívida Externa, processo exitoso. Em 2002 nos utilizamos desta 

importante ferramenta de debate, de encontro com a população, de reflexão e que 

carrega em si grande pedagogia de diálogo popular. Essa ferramenta, os 

plebiscitos, é tida como grande “escola de formação política”. Isso falando do caso 

brasileiro. Hoje já realizamos cinco momentos plebiscitários populares, sempre 

com grande êxito. Neste processo dos plebiscitos a rede Jubileu Sul Brasil esteve 

a frente das secretarias, com grande responsabilidade política de construir os 

processos de forma horizontal e no coletivo, os dos plebiscitos da Dívida em 2000, 

da ALCA em 2002, e da Vale em 2004. 

Essa experiência plebiscitária foi experimentada por outros países para realizar 

este debate sobre a ALCA com formatos e metodologias diferenciados conforme a 

realidade de cada região ou país. No debate sobre a ALCA foram incorporados 

outros temas que estavam na agenda das articulações, das redes, dos 

movimentos na América Latina, tais como a luta contra os Trados de Livre 

Comércio – TLCs e a OMC (Organização Mundial do Comércio), os transgênicos, 

a militarização, a luta contra a Dívida, e tantas outros que ganham força.  

É importante ressaltar que até 2002, tanto no Brasil como na maioria dos países 

de nossa América “Pátria Grande”, não se falava sobre a ALCA ou quase nada. É 

neste contexto de silêncio abismal por parte de setores interessados (governos, 

empresários de diversos setores – comunicação, indústria, comércio, ...) que os 

tratados ali negociados tivessem êxito, a Campanha rompe fronteiras e passa a 

denunciar o pacote “cavalo de Tróia” que carrega em si impactos nefastos para 

vários setores e para a soberania de nossos países. Desde aí se consolida vários 

grupos de trabalho continental para monitorar os acordos e negociações tanto no 

âmbito da ALCA como da OMC. Pois no entendimento que se construiu na 

Campanha Continental era de que ALCA e OMC eram faces da mesma moeda 

imposta pelo capital aos povos. 

Os anos que se seguiram de 2002 até 2005 em Mar del Plata foram repletos de 

grandes e vitoriosas luta, onde uma agenda comum em todo o continente nos 

fortalecia, nos unia, nos identificava. Os encontros continentais realizados em 

Havana/Cuba nos dava a dimensão e nos unificava na ação. Mar del Plata, em 

2005, foi  um belo momento (durante a IV Cúpula dos Povos,  durante a IV Cúpula 

dos Presidentes das Américas) de coroar essa longa jornada de resistência na 



defesa da soberania e da autodeterminação dos povos. Registramos que muitos 

acordos que estavam presentes e sendo negociados no âmbito da ALCA foram ou 

estão sendo implementados de modo fracionado via tratados bilaterais, via OMC 

ou de outro modo conforme os interesses do capital e do imperialismo. Mas a luta 

do povo organizado “enterrou” a ALCA em Mar del Plata. O capital sempre 

encontra novas formas de se transformar e continua acumulando, se apropriando 

dos territórios e aplicando sua forma de expropriação, não conseguiu através da 

ALCA, mas faz isso de outro modo nos dias de hoje (privatizações, financeirização 

da vida, dos bens comuns,...). Mas neste ano de 2015 temos que comemorar essa 

luta e a bela história construída e, nos perguntar como estamos hoje, com o olhar 

neste processo como podemos avançar? 

A campanha também foi exitosa pela reconstrução e descoberta de novas formas 

de organização da luta, das mobilizações, criou identidade, gerou engajamento e 

participação popular, seja através dos plebiscitos, das consultas populares, das 

marchas, inovando na comunicação, participando das cúpulas dos povos 

(encontros paralelos aos espaços oficiais dos governos”, dos Encontros 

Hemisféricos e tantas outras formas que descobrimos juntos, todos com objetivos 

comuns, defender os interesses dos povos, da soberania numa luta contra 

incansável contra o inimigo comum, o avanço do imperialismo. 

Importante observar que chegamos a este acúmulo também por ter um processo 

de luta e elaboração critica desde os anos 90 no continente, uma grande 

resistência contra o avanço das políticas neoliberais impostas, que culminou nos 

primeiros anos da década de 2000 contribuindo para a organização da campanha. 

A correlação de força dos movimentos sociais e populares e de governos frente às 

formas neoliberais imperialista que se apresentavam, sejam através dos TLCs ou 

mesmo o acirramento do embargo econômico sobre Cuba, a luta dos cocaleros na 

Bolívia, a luta contra as privatizações no Brasil, a Venezuela com a chegada de 

Hugo Chaves ao governo e a nova forma de integração, abre o leque para a 

chegada de governos populares, o que por um lado contribuiu para que a Alca não 

fosse implementada. Foi um momento de grande convergência e unificação a 

partir da necessidade de unir-nos como organizações e militantes em torno do 

inimigo comum, o avanço do imperialismo. 

Os povos seguem dando exemplo de luta e resistência frente às forças burguesas 

e as políticas neoliberais que avançam e almejam ganhar terreno em nossa Pátria 

Grande. Durante os anos de luta contra a Alca processos novos surgem e dão 

força para pensar projetos populares, novas forma de integração, ALBA, por 

exemplo, que fortalecem a resistência contra a ofensiva do capitalismo imperialista 

sobre os povos. O imperialismo também encontra novas formas de avançar e tem 

feito isso através dos novos agrupamentos de setores conservadores alinhados 



aos grandes grupos dos meios de comunicação, multinacionais e tem avançado 

sobre os territórios, se apropriando dos bens naturais, financeirizando a vida 

humana e a natureza. Para fazer frente a isso os movimentos sociais propõem 

outra integração e pensar novos mecanismos como é a ALBA, Unasaur, Celac ou 

ainda processos como a Assembléia dos Povos do Caribe, como foi a Cúpula dos 

Povos na Rio+20. A Alca acabou como a conhecemos, mas ela continua sendo 

implementada com muitos outros nomes e faces. Pensemos que ao mesmo tempo 

que a luta avança para derrotar a ALCA a o ofensiva do capital segue avançando 

sobre os países com história de luta e resistência como é o caso da Ocupação das 

tropas da Minustah no Haiti e o golpe de estado em Honduras em 2004, o  

Impeachment de Lugo no Paraguai em 2012. Não podemos nos esquecer das 

formas como o imperialismo e os seus tentáculos encontram nova forma de se 

sustentar e de se manter, devemos estar sempre alerta. Alerta! Alerta! Alerta! que 

camina, Alerta, Alerta! Alerta! Nuestra América Latina! 

O cenário após 10 anos da derrocada da ALCA é também complexo e exigente 

para os países e para a nossa Pátria Grande. Por fim, a Campanha Continental 

contra a ALCA deve ser colocada dentro de um poderoso processo de 

organização e mobilização dos povos alavancada por uma crescente luta nos 

anos 90 e que culminaram nos anos 2000. Foi neste rico processo que reuniram-

se centenas de milhares de militantes e ativistas com garra,  energias e sinergias 

com os movimentos de mulheres, povos tradicionais/originários, camponeses, 

jovens, estudantes, sindicalistas e tantas outras organizações, redes e 

articulações foi o motor para alcançarmos o objetivo naquele momento. E hoje de 

olho no caminho percorrido se juntáramos uma vez mais para fortalecer e 

reorganizar a luta no Continente. Pois o inimigo segue avançando e tomando 

nossos territórios e se apropriando. 

Passados 10 anos, é chegado o momento de nos reencontramos e olharmos o 

caminho construído em processo e nos perguntar: o que aprendemos e o que 

ainda podemos construir juntxs pela soberania dos Povos? 

Rosilene Wansetto, secretaria da rede Jubileu Sul Brasil – 15 anos de 

luta e resistência contra toda forma de dominação! 

Articulo publicado originalmente en EL LIBRO: "ALCA DEZ ANOS, 

FRACASO E ALERTA A NOVAS NEGOCIAÇÕES" Fundação Persu Abramo, 

CAP. 4, PAG. 74, SÃO PAULO, 2015. 

 

 



Os meios de comunicação populares 

como uma ferramenta para a luta, 

 

Olmedo Carrasquilla, da organização Coletivo Vozes Ecológicas e Radio Temblor, 

compartilha para nós a experiência que nos últimos oito anos, ele tem feito um 

trabalho de luta e apoio nos territórios da nação irmã Panamá, uma luta que surge 

a partir da necessidade de ir tecendo processos de resistência contra as várias 

formas de extermínio e apropriação de populações indígenas e camponesas que 

se enfrentam em defesa da mãe terra. 

 

Olmedo expressou: 

 

O nosso meio, é um meio independente, alternativo, popular, criado em 2008, 

através do Coletivo das Vozes Ecológicas e da Rádio Temblor, é um produto 

também destes processos de luta popular dos movimentos ecológicos e rurais do 

Panamá. Neste momento surge então a necessidade de acompanhar os conflitos 

socioambientais e construir um ambiente que pudesse circular a voz das 

organizações, das comunidades, dos povos indígenas, de camponeses e do 

sector das mulheres, que poderia relatar o que está acontecendo em suas áreas. 

 

Tudo isto foi acompanhado de uma plataforma de proposta, pela situação que se 

estava vivendo e o que se vive atualmente. A partir dessa data, nós temos nutrido 

sobre essa experiência de organizações sociais, até mesmo dos cidadãos, 

pessoas independentes, mas com sentido crítico e, naturalmente, das 

comunidades em resistência. Sejam eles agricultores, indígenas, afro 

descendentes, ou de outros setores de forças sociais, como sindicatos, setor 

feminino, setor acadêmico, setor estudantil que de uma forma ou outra, também 

têm sua forma de comunicação e usam outros tipos de ferramentas, o qual 

também integram na construção de uma proposta mais popular, mais coletiva e 

mais soberana. 

 

Então, a partir desse momento, nós temos trabalhando de forma independente 

aqui no Panamá, e o que temos visto é que o mesmo cenário que vive Panamá, 

está acontecendo o mesmo em Colômbia, em México e em Argentina. Por isso 

que surge a ideia de atravessar a fronteira e contribuir colaborando e solidarizando 

com as lutas sociais dos povos do continente. Temos neste momento a tarefa de 

divulgação da informação. 

 

 

 



Como nós fazemos este trabalho? 

É um trabalho coletivo de mulheres e homens onde há profissionais, não- 

profissionais, pessoas de diferentes setores. Na nossa organização e meio, 

estamos fazendo mídia investigativa, através do que é chamado observatório 

socioambiental do Panamá. Isso tem ajudado muito a interpretar e divulgar o que 

está acontecendo em outras partes do continente. Nós também temos divulgado 

através do rádio, mídias audiovisuais, entrevistas, reportagens em áudio onde 

existem parceiros sociais que estão contribuindo e, claro, denunciando a situação 

que estão vivendo em cada país. 

 

Nós incluímos também o gênero de vídeo, denuncia em vídeo, reportagens em 

vídeo de manifestações, de protestos. Além disso, projetos contra o 

desenvolvimento capitalista selvagem que temos visto, onde vemos 

acompanhando o que é a economia solidária, agroecologia. Sobre este tema 

temos compartilhado com outros jornalistas e meios de comunicação 

internacionais, como uma forma de divulgar o que está acontecendo nas 

comunidades, isto é, o que os meios de comunicação convencionais não 

informam. Além destes três tipos de comunicação, a tecnologia chegou para 

difundir o que está acontecendo por meio das redes sociais online, e o que você 

sabe e blogs, e tem sido um trabalho exclusivamente solidário, colaborativo. 

 

A importância deste trabalho 

A importância reside primeiro em democratizar a palavra nos meios de 

comunicação que é muito essencial para os direitos humanos dos povos, bem 

como a comunicação é um direito. Eles também têm o direito aos meios, o direito 

a frequência, o direito aos meios de produção e isso é algo muito bonito. Temos 

notado que os jovens e as crianças em comunidades rurais vêm se apropriando 

dessas ferramentas. Esta é uma maneira que eles também podem relatar o que 

está acontecendo nas comunidades e o outro é algo muito importante: romper o 

cerco da mídia, há uma perseguição, há uma criminalização de protesto social, há 

um cerco aos meios tradicionais ou convencionais. Eles sempre obedecem aos 

governos no poder ou a empresas, não querem divulgar o que eles estão fazendo 

aos povos com suas idiossincrasias, suas tradições, com sua soberania áudio 

visual, cultural, ecológica, alimentar. Uma questão que estamos sempre fazendo 

essa luta chamado ciber- ativismo, romper o bloqueio da mídia sobre os meios de 

comunicação que querem cegar o que realmente faz o povo em defesa de seus 

interesses para uma mudança social. 

 

Em termos de comunicação, Costa Rica e Panamá são os países onde temos 

uma luta difícil para frequências, neste caso especificamente para o que é a rádio 

comunitária que tem em seu espirito um conteúdo bem cultural, popular, 



entretenimento, ameno, humanista. Um dos pontos temos salientando nos 

espaços, é denunciar os governos e suas políticas que limitam o acesso aos 

instrumentos legais, tais como frequências. Neste caso, para obter uma frequência 

aqui no Panamá, mesmo para um meio comercial ou uma frequência comercial, 

não é qualquer pessoa ou instituição, ONG ou fundação que pode obter porque 

representa grandes somas de dinheiro para que seja concedido. Além do mais, 

você tem que ter influência política dentro do governo para que seja dado. Então é 

claro que um povo que queira se comunicar através de rádio comunitário é 

impossível. Portanto, está criando uma luta para que se reconheça primeiramente 

os meios de comunicação alternativos e os meios de comunicação que aspiram às 

frequências comunitários. Então isso é uma questão que não é de agora, tem 

décadas que está sendo feito um debate em todas as áreas académicas e sociais, 

nas organizações populares, onde as frequências também representam parte do 

direito dos povos à comunicação. Essa é uma parte do que é a luta aqui no 

Panamá com o tema da frequência. 

 

Há questões muito importantes que temos coberto e divulgado. Alguns deles: o 

caso dos índios Ngäbe-Buglé contra a mineração, ajudou a difundir e destacar o 

papel e o trabalho dos jornalistas populares que estiveram cobrindo essas 

situações que estavam acontecendo no Panamá. 

 

As lutas históricas  

O caso do Canal do Panamá representou uma luta do povo contra o que tem sido 

o local de bases militares dos EUA. Eles lutaram contra agressões e violações dos 

direitos humanos que em diferentes momentos tem sofrido a população 

panamenha.  

 

Nós devemos reconhecer que o Panamá é um ponto estratégico geopolítico do 

comércio mundial e é por isso que denunciamos também que o Canal do Panamá 

desempenha um papel nos grandes monopólios econômicos do mundo. 

Entretanto, isso não se traduz em benefícios dos programas sociais do Panamá e 

aqui vemos, por exemplo, que o Panamá está entre os países com má distribuição 

da riqueza. Portanto, deve-se notar que ao longo da história o povo tem 

derramado sangue, e tem lutado fortemente pela sua soberania. Isso é o que fez 

as pessoas se levantar contra as agressões e violações que o exército dos EUA 

estava fazendo. 

 

SECRETARIA 

Jubileu Sul/Americas 

 



Uma luta que ainda continua .... 

O Movimento Afetados por Nemagon 

Asotraexdan, nasce a partir do processo contra 

a empresa Dole Food Company Inc. em 1994, 

processo que evidencia os danos humanos 

irreversíveis que esta empresa fez a seus 

trabalhadores através da aplicação do pesticida 

Nemagon Fumazo em bananais localizados no 

departamento de Chinandega, no oeste da 

Nicarágua. 

Com o nascimento deste movimento, começa a organizar todas as pessoas que 

foram afetadas por este pesticida e no ano de 1998 introduzem um processo 

judicial nos tribunais de Chinandega e Manágua, exigindo à empresa a 

indenização para as pessoas que sofreram essas consequências, produto 

pesticida; para poder ter uma melhor qualidade de vida e acesso aos cuidados de 

saúde para tratar suas doenças. 

Atualmente, as pessoas afetadas pela Nemagon Fumazone organizadas em 

ASOTRAEXDAN são 3031, que não só processam a Dole Food Company Inc., 

mas também a SHELL CHEMICAL INC. Dow Chemical CHIQUITA OCIDENTAL 

entre outros, que durante os anos setenta, oitenta e noventa aplicaram o pesticida 

nos bananais de Chinandega. Isso foi feito com a permissão e consentimento do 

Estado e do Governo da República, tendo como consequências danos 

irreversíveis para a saúde dos seus trabalhadores. 

Apesar do grande esforço para exigir a indenização a estas outras empresas, não 

conseguiram entrar com os processos nos tribunais em Chinandega. Atualmente 

existe apenas o processo contra a Dole Food Company Inc. Uma das razões é se 

deve ao fato que os advogados dos outros grupos prejudicados por essas 

empresas, renunciaram aos processos e a lei 364, (lei especial para tratamento de 

ações judiciais promovidas por pessoas afetadas pela utilização de pesticidas 

fabricados a base de DBCP. Aprovada em 05 de outubro de 2000, publicada na 

Gaceta Diário Oficial n º 12, de 17 de janeiro de 2001) afetando deste modo os 

outros demandantes. 

No entanto, apesar de todas estas situações, uma das maiores conquistas desse 

movimento é o de manter-se organizado no que constituiu como ASOTRAEXDAN, 

isso lhes permitiu ter um espaço a partir do qual se unem com diferentes 

organizações, redes, movimentos sociais, tanto a nível nacional e internacional. 



Participar desses espaços alimenta a luta e permite contar com a solidariedade, 

elementos essenciais em uma luta tão dura como a que eles estão enfrentando. 

Este processo também se estende ao governo da Nicarágua pelo fato de não 

proporcionar a proteção necessária aos afetados. 

Atualmente, os afetados e a empresa Dole Food Company Inc conseguiram 

manter a comunicação e receber algumas respostas nas conversações que têm 

sido desenvolvidas através de correio electrónico, que pretende chegar a um 

possível acordo entre as partes. 

Receber apoio humanitário de todas as pessoas e organizações que de diferentes 

formas fizeram sentir sua solidariedade: apoio com medicamentos, alimentos e 

especialmente a mensagem espiritual, quando se estendem sua luta a expressões 

de massa, como marchas, protestos passivos, assembleias para exigir que suas 

demandas sejam ouvidas. 

Entre os objetivos que estes movimentos mantem para fazer avançar firmemente 

em sua luta, estão: 

• Manter a luta em benefício de todas as pessoas que trabalharam em plantações 

de banana na Nicarágua ocidental, definir e fazer com que as empresas 

transnacionais parem de distribuir, comercializar e aplicar produtos químicos, 

incluindo, o primeiro fator, o que é chamado DBCP dibromo1-2, cloropropano 

conhecido na Nicarágua como Fumazone Nemagon. 

• Manter as denúncias a nível nacional e internacional, com o objetivo de que o 

estado e o governo da Nicarágua assumam sua responsabilidade por todos os 

danos contra os afetados e seus familiares, por ter sido o patrocinador de 

conceder a licença da introdução deste produto no país. 

• Denunciar e divulgar através dos meios de comunicação como rádio, televisão, 

escrita e de vídeo, toda a opinião pública nacional e internacional, pelos danos 

causados à saúde de todas as pessoas afetadas. 

• Com o apoio de todas as organizações na Mesoamérica, divulgar para todo 

mundo os danos e prejuízos de tudo que foram causados por empresas 

transnacionais produtoras de bananas até que se consiga uma indenização justa 

para todos. 

Esta é uma luta que passou por diferentes fases e em cada uma delas a coragem 

e a necessidade de lutar por uma indenização justa para as vítimas tem sido a 

força motriz para o progresso e a necessidade de preservar o espaço vital que 

constitui o meio ambiente e todos os seus componentes. 



No entanto, ASOTRAEXDAN estão claros de que esta luta ainda não acabou, que 

ainda há uma longa estrada até que essas empresas, especialmente Dole Food 

Company Inc. reconheça que são responsáveis pelos atos de contaminação de 

toda a área oeste do país, pela morte de milhares de seus trabalhadores, suas 

famílias, para as gerações vindouras, por efeitos prejudiciais e permanentes na 

vida humana, animal e vegetal, assim como os aquíferos e espaço de terra. 

SECRETARIA 

Jubileu Sul/Americas 

Paris e COP 21: 

Mais do mesmo, falsas soluções e revestir 

de poder as empresas... Ante a isto, a 

resposta resistência e organização, as 

soluções verdadeiras são do povo. 

Nós conversamos com Jorge Tadeo Vargas do 

México, que de sua organização Laboratório de 

Pesquisa em Desenvolvimento Comunitário e Sustentabilidade no México, faz 

parte da rede desde a sua criação. 

JT: A partir da nossa organização, estamos trabalhando em temas importantes, 

tais como as mudanças que vêm ocorrendo principalmente no México, que são 

marcadas sobre uma nova política de reformas estruturais que buscam dar mais 

poder às corporações transnacionais, dar muito mais poder os países do norte 

global sobre nossos territórios no sul, e permitindo-lhes tomar posse dos bens 

comuns estratégicos: privatizar os territórios e, assim, aumentar ainda mais todos 

os problemas de justiça socioambiental em nossos países. 

Então, nós trabalhamos sobre estas questões que estão definidas em uma luta e 

resistência global. 

JS / A: O que você pode nos compartilhar sobre o COP 21 e o acordo de 

Paris? 

JT: Apesar de todas as tentativas de esconder as verdadeiras intenções que 

ocorreram com a assinatura deste novo acordo, o que vemos é que isso acaba 

fortalecendo os mercados de carbono como práticas para manter a hegemonia de 

um modelo de produção e de consumo que está atingindo os países, as 

comunidades, gerando uma série de impactos. 

Este acordo deixa de fora questões relacionadas com os direitos humanos, pelo 

menos as poucas realizações que tiveram a respeito, fortalecendo com isso as 



corporações. Ele também perdeu a perspectiva de gênero que tinha, embora não 

se cumpria calmamente, mas o que tinha foi deixado de fora do acordo. 

De nossa perspectiva, os mercados de carbono não precisam existir, não 

podemos continuar pensando que o modelo de produção de consumo vai 

encontrar uma solução para a crise climática quando eles são os que que estão 

produzindo. 

Os governos do Norte global, com toda a cumplicidade de muitos governos do Sul 

nos deram mais um golpe, ao continuar com essa hegemonia que suporta um 

modelo de produção de consumo que nos mantém em uma crise social, ambiental 

permanente e que nos vai gerar e aumentar as dívidas sociais e ecológicas que 

durante anos temos pagado aos países do sul. 

JS / A: Que mudanças poderia envolver o acordo de Paris, por quadros 

jurídicos nacionais? 

JT: Este novo acordo está falando sobre um novo quadro regulamentar dos 

países, trata-se de compromissos individuais por parte dos países, em termos de 

redução de gases de efeito estufa; surgem modelos de mitigação que também são 

globais, onde as comunidades não têm nenhum tipo de incidência, para elas há 

uma possibilidade para começar a agir em relação a uma adaptação para a crise 

climática que já temos acima. 

É uma visão que deixa de fora as próprias comunidades como protagonistas de 

seus modelos de adaptação com base no seu conhecimento do seu próprio 

território, inclusive se considerarmos que estas medidas de adaptação podem, 

simultaneamente, funcionar como uma medida de mitigação. 

Para nós, é um acordo comercial que visa assegurar a continuação de todas as 

falsas soluções, e assim fortalecer um modelo de produção e consumo, deixando 

de fora os próprios protagonistas de criação de modelos de adaptação, de 

mitigação que são as comunidades. Em si esta conferência das partes, bem como 

as anteriores, nos diz sobre as soluções que devem vir de cima. 

JS / A: Que outros elementos foram negociados? 

JT: Foram tratados de incluir o que eles chamam de combustíveis de transição, 

como o caso de fracking (fraturamento hidráulico), também a agricultura 

climaticamente inteligente, o carbono azul, as florestas, de fato a produção de 

florestas é sendo cada vez mais orientada para produção de agro combustíveis. 

A estratégia é reduzir o perfil para tudo o que tem a ver com as monoculturas, mas 

na verdade ainda está presente. Não tem havido uma mudança significativa, o que 



tem sido levantado é o que eles chamam de combustíveis de transição, o fracking, 

algumas questões que têm a ver com as energias renováveis; mas que ainda é 

mantido dentro da mesma matriz energética, como no caso da energia eólica, 

energia solar, que ainda mantêm essa matriz energética centralizada na 

expropriação de bens comuns estratégicos e a privatização deles. 

Este tipo de modelo está apostando justamente para tentar sair do combustível 

fóssil, não tanto pelos impactos que gera, mas porque ele está entrando em um 

pico, já não é economicamente sustentável para o mesmo modelo e estão vendo 

para outros tipos de produção de energia, outros tipos de produção de matéria-

prima para continuar com o mesmo sistema de produção e consumo excessivo. 

JS / A: Como você vê a relação entre ALCs e negociações climáticas? 

JT: Se olharmos vinte anos atrás, a questão ambiental não era incluída nos 

Acordos de Livre Comércio, mas o mesmo progresso da crise global, que é 

causada pela extração devastadora de recursos, bens comuns, bens naturais têm 

feito que o mesmo sistema perceba que a questão socioambiental é uma parte 

importante, mas não para seu tratamento ou conservação, não para respeitar as 

dinâmicas que as comunidades têm e a relação delas com o ambiente 

circundante, e sim muito pelo contrário. 

Assim é como nos últimos anos, a questão ambiental é incluída nos acordos 

comerciais, a fim de dar lugar aos processos de privatização destes bens comuns, 

que geram as corporações e ao capital, benefícios económicos, e por outro lado, 

gera um custo ambiental para as comunidades. 

Pudemos observar que nestes acordos comerciais ou acordos de cooperação há 

uma orientação de acabar com as formas organizacionais que existem nas 

comunidades, com o interesse de assegurar os processos de privatização e 

extração de bens comuns, isto representa um golpe direto os territórios. 

No México, após 20 anos de ALC com o Canadá e EUA, vimos como progrediu a 

especialização dentro dos acordos de livre comércio para incluir as questões 

ambientais, embora eles mudem o nome, isto é, o sistema vem polindo as formas 

de inclusão para tirar qualquer vantagem ou benefício. 

Isto que estamos vendo agora com o TPP (Acordo Transpacífico de Cooperação 

Econômica) que está para ser assinado, neste contrato há alguns países 

envolvidos tanto do Norte como do Sul e estamos deixando claro que as questões 

ambientais estão sendo incluídas como uma forma de garantir a apropriação dos 

territórios e dos bens da natureza. O que se procura é manter o modelo de 

produção de consumo para continuar com a hegemonia. 



JS / A: O que você pode compartilhar no caso do México? 

JT: A respeito do que está acontecendo no México, creio que é um olhar para tudo 

o que está acontecendo globalmente em muitos de nossos países, há de fato uma 

intenção muito clara pelo governo, de desaparecer qualquer tipo de resistência, de 

criminalizar, de assassinar, de prender a qualquer voz dissidente que esteja 

falando sobre os direitos das comunidades indígenas, sobre os direitos da 

natureza, sobre os mesmos direitos humanos que são constantemente violados, 

que estão sendo constantemente atingidos. 

No país, uma suposta guerra contra o crime organizado está acontecendo, onde 

na verdade, os que estão sendo mais afetados são as comunidades, que estão de 

alguma forma se organizando para resistir a estes impactos de modelo de 

consumo, lutando contra a apropriação dos territórios que continuam a gerar 

novas, dívidas ecológicas, ambientais e sociais. 

O que observamos é precisamente isso, como o estado, o governo está fazendo o 

papel do braço armado das corporações, que são as que estão levando e 

privatizando todos os recursos, os bens comuns naturais e gerando todos os 

custos socioambientais nas populações. 

Nós estamos vendo como cada vez há mais militarização por parte do governo 

dentro das comunidades que estão em resistência, como cada vez há mais 

cumplicidade entre esses grupos de crime organizado que o governo diz que 

combate e que o próprio governo, para atingir qualquer movimento que apresenta 

uma voz dissidente, e isso se reflete precisamente nestes novos acordos 

comerciais que são destinados a fortalecer as corporações, que são destinados a 

reforçar este modelo todo e que qualquer resistência será criminalizada, será 

interrompida por qualquer meio. 

JS / A: Que mensagem de encerramento você quer compartir? 

JT: Bem, mesmo que o panorama não está muito claro, e vemos este aumento da 

repressão, da criminalização, dos movimentos sociais, isso é visto principalmente 

porque cada vez há mais organizações, há mais comunidades estão resistindo 

perante isto. 

A chamada é precisamente para manter a luta, manter em contato, manter unidos 

em resistência, em defesa de nossos territórios, em defesa dos nossos direitos 

humanos, em defesa da Mãe Terra, porque é isso que nos dará a possibilidade 

para chegar a um bom final. 

Não podemos continuar a permitir que governos, corporações continuam a ditar 

políticas para onde temos que avançar, creio que existem muitas comunidades a 



nível global, no nível do México, que estamos trabalhando pela defesa, pelo 

território, pela terra, para que nossos direitos cheguem a um bom fim e, embora o 

caminho não está muito claro, ainda que exista um aumento da repressão, isto se 

deve principalmente porque há também um aumento da resistência. Então, vamos 

manter a resistência, vamos nos manter em pé. 

SECRETARIA 

Jubileu Sul/Americas 

 

360 anos de prisão por carrascos de Sepur Zarco 
Guatemala 

Um relâmpago contra a impunidade 
 
http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2016/02/guatemala-360-anos-de-
carcel-para.html 
 

Em uma sala de audiências lotada do 
Supremo Tribunal de Guatemala o 
silêncio quase sepulcral foi 
abruptamente interrompido pelos 
aplausos fortes e intermináveis e gritos 
de júbilo. 
 
A juíza Jazmin Barrios tinha acabado de 
ler a sentença contra os ex-militares 
Esteelmer Francisco Reyes Giron e 
Heriberto Valdez Alloc. 

 
Eles acabaram por ser considerados culpados de crimes contra os direitos da 
humanidade em sua forma de violência sexual, escravidão doméstica e sexual 
contra as mulheres nativas do povoado maia Q'eqchi ', do assassinato de Coc 
Dominga e suas duas filhas, Anita e Hermelinda e o desaparecimento forçado de 
sete homens, os maridos das queixosas. 
 
Por estas atrocidades foram condenados a um total de 120 e 240 anos de cárcere, 
respectivamente, e as penalidades não são comutáveis. 
 
- Leia "Mulheres de Sepur Zarco exigem justiça"  
- Ouça a Sentença aqui 
- Ouça aqui a gravação integral do último dia de julgamento  
- Veja galeria de imagens 
 

http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2016/02/guatemala-360-anos-de-carcel-para.html
http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2016/02/guatemala-360-anos-de-carcel-para.html
http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2016/02/guatemala-las-mujeres-de-sepur-zarco.html
https://app.box.com/s/y8au1phlgact73pp1vykoagdpqfa71px
https://app.box.com/s/p3vb71z1rz84ap1nnd74n86p2m5h2zql
http://www.rel-uita.org/index.php/es/component/flexicontent/weblink/57/7294/1


Em 1982, um dos muitos destacamentos militares conduzidos pela política de 
contra insurgência do Estado da Guatemala durante o conflito armado interno, se 
estabeleceu na comunidade de Sepur Zarco, no nordeste do país. 
 
As mulheres foram submetidas pelos soldados, repetidamente violadas e 
escravizadas. Seus maridos estão desaparecidos. O simples fato de estar em 
processo de legalização de suas terras foi considerado um ato insurgente. 
 
O horror do abuso durou mais de seis meses e marcou suas vidas para sempre. 
 
"O caso Sepur Zarco evidencia o tratamento cruel e infame a que foram 
submetidas mulheres que foram ameaçadas no desapego (militar) a sofrer 
constantes violações por soldados. Elas foram submetidas a violações sexuais 
contínuas e também foram submetidas a escravidão doméstica ", disse a juíza 
Barrios durante o julgamento. 
 
Para as organizações que acompanharam os autores da denúncia, a violência 
sexual foi uma estratégia militar de contra insurgência e foi usada para o controle 
dos corpos e territórios. 
 
"Ao render suas declarações, as mulheres romperam em lágrimas, expressando 
sua dor, tristeza, solidão e desamparo, não só pelo o que aconteceu neste 
momento, mas também pela sua impotência diante dos homens armados que 
mudaram o curso de suas vidas, sem se importar com as consequências de suas 
ações ", continuou Barrios. 
 
A juíza reconheceu a sua coragem e bravura como pessoas "ao se apresentarem 
para declarar e para expor publicamente as múltiplas violações sexuais das quais 
foram alvo que, sem dúvida, deixaram um estresse pós-traumático irreversível", 
disse ela. 
 
"Reconhecer a verdade ajuda a limpar as feridas do passado e a aplicação da 
justiça é um direito que assiste vítimas e contribui para reforçar o estado de direito 
em nosso país, tornando-se consciente de que estes tipos de crimes não devem 
ser repetidos novamente", afirmou Barrios. 
 
Esta sentença abre um precedente muito importante para Guatemala ao julgar a 
violência e a escravidão sexual, enquanto está conceitualizando e configurando 
essas infracções penais no âmbito de crimes de guerra. 
 
"As mulheres decidiram romper o silencio. Estão satisfeitas e com o coração feliz e 
nós estamos aqui acompanhando-as. Elas são um exemplo de que na Guatemala 
é possível ter justiça", disse um representante da Aliança Rompendo o Silêncio e a 
Impunidade. 
 

Por Giorgio Trucchi | LINyM 



A dívida e a vida 

 

O ano de 2015 encerra na Argentina com uma 

mistura de notícias, deja vu, incerteza e medo. O tão 

esperado e generalizado cenário eleitoral deu lugar 

a um novo cenário do governo dominado pela direita 

e cheio de atores-empresariais "emprestados" das 

empresas transnacionais como Monsanto e Shell, tal 

como na época da ditadura civil-militar. Juntamente 

com os bancos, instituições financeiras e grandes 

empresas de cereal, aprofundam sua interferência 

na economia e se satisfaz do privilégio de ser os 

beneficiários exclusivos das novas medidas anunciadas. 

"Vamos mudar, convidou em campanha da educação política vencedora e 

mudanças profundas em favor do mercado, o modelo de produção extrativista, os 

interesses do capital mais concentrado e um realinhamento com a política dos 

EUA constituem efetivamente seu horizonte." O New York Times, principal jornal 

dos Estados Unidos, salientou com satisfação a promessa repetida pelo novo 

presidente Mauricio Macri em seu discurso inaugural, ao marcar sua intenção de 

"explorar os recursos naturais" e parar " as políticas populistas". 

Dívida do Estado, empobrecimento das pessoas 

Nem tudo vai mudar com o novo governo, no entanto, e entre os eixos no qual 

pode ser esperado uma maior continuidade é sem dúvida a dívida pública. 

Ausente da campanha eleitoral após uma década de prédica oficial instalando o 

mito da "desendividamento", o novo presidente também omitiu referência em seu 

primeiro discurso. Também não cita os nomes quando se refere aos "auxílios" que 

espera a curto prazo de bancos "amigos" e outras empresas sedentas para 

"investir" na nova Argentina, "aberta ao mercado". 

Mas se trata de mais dívida, hoje e amanhã como ontem e antes. Na verdade, o 

Ministro da Economia cessante aproveitou o seu último dia para confirmar o 

aumento de US$ 18 bilhões de dívida pública entre janeiro e setembro de 2015. 

Este aumento leva total da dívida pública reconhecido pelo chefe do governo 

nacional para US$ 240 000 bilhões - sem contar um valor estimado de US$ 11,5 

bilhões em títulos nas mãos dos credores* e outro número desconhecido de dívida 

à frente das províncias e municípios do pais. Em comparação, a dívida era de US$ 

178 bilhões no início do governo Kirchner e, na última década, a própria 



presidente se gabou de ter transformado o país em "pagador em série", abonando 

US$ 190 bilhões em capital e interesses. Como sempre disse Eduardo Galeano, 

"quanto mais pagamos, mais devemos e menos temos." 

Por sua vez, a nova administração imediatamente lançou uma busca frenética por 

novos endividamentos a nível externo. Começou com a concessão de crédito de 

"troca" da China e uma série de empréstimos-intercalar de meia dúzia dos 

principais bancos internacionais que já passaram décadas - para não dizer 

séculos em alguns casos - esgotando as riquezas produzidas pelos argentinos e 

argentinas comuns: JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC, Deutsche Bank, Citibank, 

Santander, BBVA ... E no meio, o reinício formal das negociações com fundos 

oportunistas e outros credores em Nova York, assumindo por vontade oficial não 

apenas pagar (nunca duvidou), mas também continuar reconhecendo a 

transferência de jurisdição inconstitucional e anti-soberana a tribunais 

estrangeiros. 

Ao concentrar a esse novo ciclo da dívida externa, a verdade é que o próximo 

governo está se movendo pelo caminho anunciado pelo presidente Nestor 

Kirchner, ao realizar a primeira troca em 2005 e continuado por sua sucessora, 

Cristina Fernandez de Kirchner, ao concordar em pagar ao Clube de Paris e 

acertar as falhas adversas para o país no CIADI. A dívida de Kirchner, no entanto, 

foi mais limitada ao mercado interno devido ao sobrevoo permanente do abutre 

litígio (fundo oportunista). E, inclusive, 61% da dívida pública da Argentina é agora 

de caráter intra-estadual. Sem dúvida, isso acarreta implicações e possibilidades 

de administração diferentes das da dívida externa "clássica" ou a própria dívida 

interna particular. Mas ainda tem um profundo impacto sobre os níveis de pobreza, 

a qualidade e a extensão dos programas sociais e da natureza do modelo de 

produção. 

Para dar um exemplo, a Administração Nacional de Segurança Social, em vez de 

usar todo o seu orçamento para atender e melhorar os benefícios deficientes para 

aposentados e pensionistas, foi forçado a usá-lo em parte para comprar títulos do 

governo. O estado usa esses recursos fornecidos para servir outras dívidas. Mas 

como nem eles chegam, os juros não pagos são capitalizados e a dívida cresce. 

Não só desvia os fundos destinados ao orçamento público, mas também 

aumentam constantemente os juros a serem abonados. 

Assim, o sistema de dívida perpétua, mesmo que seja a dívida interna, em vez da 

externa, conduz a "financeirização" do Estado, o que implica o aumento das taxas 

de juro e da dedicação de uma parte crescente do seu orçamento - os nossos 

recursos públicos - para o pagamento de tributos ao capital financeiro. Isso 

também significa uma pressão constante para aprofundar um modelo de produção 



que produz as divisas que requere o serviço dessa dívida, em vez de propor 

alternativas com base nos direitos e necessidades da população e a restauração 

do equilíbrio com a natureza. 

Comissão Investigadora não investigou 

Neste contexto, não é surpreendente que fechou sem investigação ou produzir 

qualquer parecer, a Comissão Parlamentar aprovada em setembro de 2014, com 

um mandato para investigar as irregularidades que pudessem ter a dívida pública 

acumulada desde os tempos de golpe civil-militar de 24 de março, de 1976. Ele 

nem mesmo chegou a dar entrada para a meticulosa investigação conduzido por 

Alejandro Olmos, entre 1982 e sua morte, em abril de 2000, que resultou na 

primeira decisão judicial argentina instituindo a fraude e arbitrariedade da dívida 

acumulada durante o período da ditadura (Causa Olmos, julho de 2000). 

Desde o Diálogo 2000 e como membro da Assembleia para a Suspensão do 

Pagamento e Investigação da Dívida e pela Defesa do Património Nacional e os 

Bens Públicos, colocamos à apreciação da Comissão em numerosas ocasiões a 

nossa perspectiva e contribuições. Mas com algumas notáveis exceções, nem 

oficialistas nem oposição mostraram interesse em investigar nada e agora, seria 

mais do que surpreendente que o novo governo decidisse promover o 

cumprimento da legislação facultativa. Também nem seria de esperar que mude o 

aparente desinteresse do sistema judicial argentino - apesar do fracasso Olmos e 

repetidas queixas e pedidos de anulação - para acabar com a impunidade dos 

grandes atores, tanto públicos como privados, tanto nacionais como estrangeiros, 

do sistema de endividamento para sempre. Nós, portanto, não nos corresponde 

outra forma que continuar lutando para que seja reconhecido sua ilegitimidade, 

suspendido seu pagamento, sancionados seus responsáveis e criado um enfoque 

de reparos, as várias alternativas possíveis. 

Por enquanto, vamos continuar insistindo que o Parlamento argentino assuma o 

seu mandato constitucional contra o sistema de endividamento, que o Estado 

renuncie tratados e acordos internacionais que impõem a transferência de 

jurisdição e soberania e deixe de receber dívidas ilegítimas e impagáveis e que as 

organizações populares intensifiquem nossa reflexão sobre o enorme custo 

humano, social e ecológico da dívida e a mobilização para deixar de pagar o que 

as pessoas definitivamente não devem. 

Reestruturemos melhor?  

A realidade do endividamento público da Argentina é talvez um dos melhores 

exemplos contemporâneos da incapacidade de "resolver" as suas repetidas crises 

sem romper com a lógica prevalecente do próprio sistema: uma lógica que se 



baseia na inquestionabilidade de sua legalidade e sobretudo, a legitimidade. 

Depois da crise argentina de 2001 - para não retroceder mais ainda - quando até 

mesmo o Fundo Monetário Internacional teve de reconhecer, em uma auditoria 

interna, sua responsabilidade, a resposta do governo argentino era não questionar 

a dívida, mas buscar possíveis condições de pagamento, aceitando todas as 

condições estabelecidas pelos mercados. 

Diante da investida também dos fundos oportunistas, que atingiu o pico em 2014, 

com as falhas exageradas de Juez Griesa em Nova York, tampouco o governo 

quis rejeitar a já aceitada renúncia da soberania (dando competência para 

estrangeiros e limitando a sua imunidade soberana). Em vez disso, ele enalteceu 

perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, uma proposta de "aperfeiçoar" os 

processos de reestruturação da dívida, criando um novo quadro jurídico 

multilateral a este respeito. 

Sem querer aqui uma análise mais aprofundada dos princípios aprovados em 

setembro de 2015, basta saber que equiparam os direitos dos credores aos do 

Estado devedor, e que guardam silêncio sobre a obrigação do Estado devedor de 

examinar e questionar a legalidade e legitimidade das reivindicações da dívida que 

está prestes a "reestruturar" para reconhecer que não fornecem uma mudança 

necessária de paradigma em relação ao sistema de endividamento. Eles poderão 

contribuir para "ganhar tempo" enquanto os povos ainda são obrigados a pagar o 

que na justiça, não deveria, mas não representa uma forma de nos libertar do 

sistema de dívida ilegítima. 

Auditoria e referendo, contra a Dívida, TLCs e a impunidade corporativa 

É nesse espírito que nós enfatizamos em conclusão, o compromisso assumido 

pelas organizações e indivíduos que participaram em Buenos Aires em junho, na 

Primeira Conferência Internacional sobre Dívida Bens Públicos e Dominação. Nós 

resolvemos promover em toda região uma nova campanha popular que procura 

divulgar, sensibilizar, consultar e mobilizar contra o ciclo da dívida em curso e as 

suas características e impactos relacionados, principalmente, ao empobrecimento, 

saques e depredação extrativista e ao avanço do poder corporativo e a 

criminalização da resistência. Do mesmo modo, no recente Encontro Hemisférico 

"Derrota da ALCA 10 anos depois" também reafirmamos a urgência de articular as 

diversas lutas, unindo entre outras, as ações do Não pagamento do que Não 

devemos, com o impulso de Jornadas Continentais de Ação pela retirada da 

Minustah no Haiti (01 de junho de 2016) e contra os TLC e do poder corporativo 

(04-05 novembro de 2016). 

 



Aqui na Argentina, desde o Diálogo 2000 e a realidade do novo cenário político e o 

maior endividamento e ajustamento já em curso, iremos avançar nesse sentido, ao 

longo de 2016 e junto aos setores populares que mais sofrem as consequências 

deste sistema. Junto a reivindicação da realização de uma Auditoria abrangente e 

participativa da dívida e o impulso de processos de Consulta Pública em defesa do 

património nacional e bens públicos, vamos continuar a adicionar força a favor da 

vida, o Bem Viver e uma verdadeira integração dos povos e para os povos. 

Beverly Keene, Diálogo 2000 - Jubileu Sul Argentina  

Buenos Aires, 23/12/15 

--------------------------------------------------- 

"Comissão de Investigação não investigou" Diálogo 2000, a 02/12/15, 

http://dialogo2000.blogspot.com.ar/2015/12/comision-investigadora-no-investigo.html 

  A este respeito, ver o relatório especifico apresentado pelo Dep. Claudio Lozano, 

https://asambleadeudaybienescomunes.wordpress.com/2015/12/03/informe-del-diputado-lozano-a-la-

comision-bicameral-no-investigadora/ 

  "O que e como investiga a Comissão Bicameral de Inquérito", 21 de outubro de 2015, http: 

//dialogo2000.blmo-investiga-la-bicameral-de.html 

  Jubileu Sul/Américas emitiu duas declarações sobre o assunto: "reflexões iniciais sobre a decisão da ONU e 

estabelecer um quadro jurídico multilateral para a reestruturação da dívida pública", setembro de 2014, 

http://dialogo2000.blogspot.com.ar/2014/09/reflexiones-iniciales-en-torno-la.html e "Contribuição do Diálogo 

2000 Argentina e a rede JS / A sobre o estabelecimento de um quadro jurídico multilateral para a 

reestruturação da dívida", em janeiro de 2015, http://dialogo2000.blogspot.com.ar/2015/01/comentarios-sobre-

la-negociacion-de-un.html 

Resolução 319/69, da Assembleia Geral da ONU, 10.09.15, 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/69/319 

  Ver a este respeito a Declaração Final da Conferência, 

http://dialogo2000.blogspot.com.ar/2015/06/declaracion-final-de-la-1ra-conferencia.html 

  Declaração Final, Havana, 11/22/15, http://jubileosuramericas.net/declaracion-final-del-encuentro-

hemisferico-derrota-del-alca-10-anos-despues/ 

 

 

 

 

 

 

http://dialogo2000.blogspot.com.ar/2015/12/comision-investigadora-no-investigo.html
https://asambleadeudaybienescomunes.wordpress.com/2015/12/03/informe-del-diputado-lozano-a-la-comision-bicameral-no-investigadora/
https://asambleadeudaybienescomunes.wordpress.com/2015/12/03/informe-del-diputado-lozano-a-la-comision-bicameral-no-investigadora/
http://dialogo2000.blmo-investiga-la-bicameral-de.html/
http://dialogo2000.blmo-investiga-la-bicameral-de.html/
http://dialogo2000.blogspot.com.ar/2014/09/reflexiones-iniciales-en-torno-la.html
http://dialogo2000.blogspot.com.ar/2015/01/comentarios-sobre-la-negociacion-de-un.html
http://dialogo2000.blogspot.com.ar/2015/01/comentarios-sobre-la-negociacion-de-un.html
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/69/319
http://dialogo2000.blogspot.com.ar/2015/06/declaracion-final-de-la-1ra-conferencia.html
http://jubileosuramericas.net/declaracion-final-del-encuentro-hemisferico-derrota-del-alca-10-anos-despues/
http://jubileosuramericas.net/declaracion-final-del-encuentro-hemisferico-derrota-del-alca-10-anos-despues/


ALCA, dívida, militarização: A 10 anos de Mar del Plata 

 

A vitória contra a ALCA, selada 10 anos atrás, em Mar del 

Plata, foi um marco na luta dos povos do hemisfério por 

nossa soberania, independência e direitos. Ela significou 

também um ponto decisivo na estratégia do poder 

imperialista dos EUA para manter o controle de seu assim 

chamado "quintal". E constituiu um momento de 

cristalização, ainda que fugaz e frágil, no exercício de um 

contrapoder a partir dos governos da América Latina e 

Caribe, instalados após a rejeição das políticas neoliberais, 

implementadas por sangue e fogo e uma grande expectativa de outro mundo 

possível. 

Lá, em Mar del Plata, durante os três dias da Terceira Cúpula dos Povos da 

América, reunimos mais de 12.000 pessoas de quase todos os 34 países 

envolvidos nas negociações, além de Cuba que não foi convidada. Representando 

povos indígenas, sindicatos, organizações, movimentos e redes de religiosos, 

camponeses, jovens, idosos, ativistas de direitos humanos, mulheres, deliberamos 

sobre inúmeros aspectos do projeto neocolonial da ALCA e projetamos 

alternativas que continuam hoje apontando um horizonte de transformações 

necessárias. A cúpula terminou memoravelmente com uma marcha de multidões 

iniciada em meio a tensões e uma garoa fria apenas superados com o calor da 

celebração, no Estádio da Copa do Mundo, onde o presidente Chávez mandava 

para o inferno os planos dos EUA... 

Dos picos para as planícies 

O mais importante da luta contra a ALCA, no entanto, não foi Mar del Plata, mas a 

confluência de forças sociais e políticas que foram mobilizadas em toda nossa 

América durante os anos anteriores. Essa força e unidade popular, forjada a partir 

da enorme diversidade de povos do Alasca à Terra do Fogo, foi a realização de 

uma campanha verdadeiramente continental, apoiada a partir de espaços como a 

Aliança Social Continental e aos Encontros Hemisféricos em Havana, a vontade 

de alguns governantes e a convicção de que os povos são de verdade quem 

transformam o mundo a partir de sua projeção sobre as relações de poder 

existentes. 

A ferramenta privilegiada para esta campanha foi a realização de um referendo em 

toda região: uma ferramenta única para divulgação, sensibilização, formação e 

pronunciamento que se desenvolveu em cada país segundo sua própria maneira, 



sempre incluindo um gráfico e uma pergunta comum sobre o SIM ou NÃO para a 

Alca. Foi uma aposta simples, traduzindo a mais árida letra miúda dos textos de 

negociação que também foram mantidos em segredo, em uma linguagem 

acessível e ao cenário da vida cotidiana para revelar suas implicações e 

galvanizar a resistência. 

A coordenação continental da campanha, constituída pelas articulações nacionais 

contra a Alca que se conformaram e uma variedade de redes e movimentos 

regionais, cumpriu funções importantes para avaliar o estado das negociações, 

sistematizar e socializar informações e análises e organizar ações regionais. Mas 

o coração da campanha, que construiu a possibilidade de decisões 

governamentais coerentes com os direitos dos povos, foram os esforços 

cotidianos em todos os cantos do hemisfério para informar, comunicar e consultar 

a população. Esforços realizados, mesmo sem o apoio ou, às vezes, contra a 

vontade expressa dos governos que logo possibilitaram o enterro. 

E agora? 

Depois de 10 anos daquela vitória, é evidente que a estratégia dos EUA para a 

região mudou e que a perseguição permanente às aldeias, aos governos que 

tentam caminhos independentes, à soberania e nossos bens comuns irá prejudicar 

as conquistas e despontar novos desafios. Enquanto a Alca procurava unificar a 

região sob comando dos EUA e as regras destinadas a favorecer suas empresas 

transnacionais, sua frustração levou ao fortalecimento de dividir y reinar. Mesmo 

antes de Mar del Plata, EUA tinha começado o impulso para uma série de acordos 

de mesmo estilo, unicamente de natureza bilateral ou sub-regional. Hoje, com as 

novas negociações, como o TPP e TISA, se projeta o mesmo interesse em sujeitar 

a todos, mas avançando lentamente, com os governos mais semelhante (ou 

dependentes...) para finalmente deixar sem ar a todos. 

Igualmente é visível o que denunciamos ao afirmar que a Alca não estava sozinha. 

A partir da rede Jubileu Sul / Américas, por exemplo, estamos abordando a 

necessidade de convergir o NÃO à ALCA com as lutas contra o pagamento de 

dívidas ilegítimas e injustas e contra a militarização e criminalização dos 

movimentos de protesto. Na Argentina como em outros países, o nosso referendo 

que mobilizou dois milhões de eleitores, questionou sobre a ALCA, o pagamento 

da dívida sem uma previa auditoria, o estabelecimento de bases militares 

estrangeiras. 

Na mesma linha, na Conferência Internacional sobre a Dívida, Bens Comuns e 

Dominação, realizada em junho em Buenos Aires, dissemos que "os problemas da 

dívida pública, o saque de bens comuns, a dependência e a dominação 



imperialista, que definem o atual modelo de produção e de desenvolvimento são 

eixos comuns e centrais de empobrecimento, da desigualdade e de saque em 

toda América Latina e no Caribe ". Por isso que resolvemos promover em toda 

região uma nova Campanha Popular e Integral, tentando articular e unificar as 

lutas contra várias facetas deste modelo, incluindo o extrativismo de todos os 

tipos, a usurpação dos territórios, a transferência de soberania e a repressão 

popular. Ressaltamos ainda mais o vergonhoso apoio para os planos norte-

americanos constituído pela participação de tropas latino-americanos na ocupação 

do Haiti e a necessidade de priorizar sua retirada como parte de um novo esforço 

hemisférico em defesa própria. 

A 10 anos de enterro da ALCA, reafirmamos que é a mobilização popular, seu 

fortalecimento e coordenação, construindo força para além das fronteiras e 

particularidades, que pode permitir novas conquistas. Como dissemos em Mar del 

Plata, é hora de redobrar "a nossa resistência, fortalecer a nossa unidade na 

diversidade e convocar uma nova e maior mobilização continental para enterrar a 

Alca para sempre e construir, simultaneamente sob seu impulso, a nossa 

alternativa de uma justa, livre e América solidaria". 

-Beverly Keene 

Diálogo Jubileu Sul 2000 Argentina 

-------------------------------------------------------- 

Ver a este respeito, a Memória da Terceira Cúpula dos Povos da América, 

http://www.enlazandoalternativas.org/IMG/pdf/MEMORIA_CUMBRE_DE_LOS_PUEBLOS.pdf 
Veja a Declaração Final da 1ª Conferência Internacional sobre a Dívida Bens Comuns e Dominação_ 

Resistências e Alternativas para a civilidade, 5 de junho de 2015, 
https://asambleadeudaybienescomunes.wordpress.com/2015/06/15/declaracion-final-de-la-i-conferencia-

internacional-sobre-deuda-bienes-comunes-y-dominacion/ 
Declaração final da Terceira Cúpula dos Povos da América, Mar del Plata, 3.11.2005, 
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