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Davant l’intent de cop d’Estat al Brasil
En les eleccions presidencials del Brasil, 

celebrades l’octubre del 2022, Lula, 
candidat del partit dels Treballadors (PT) 
va vèncer amb un 50,9% dels vots davant 
el 49,1% de Bolsonaro (dos milions de di-
ferència).  Però l’ultradretà, que havia fet 
campanya denunciant que hi havia d’haver 
un frau a les eleccions, mai ha acceptat ple-
nament els resultats.

Recordem que qui sí que va arribar a la 
presidència per mitjà d’actuacions fraudulen-
tes va ser el mateix Bolsonaro, fa quatre anys, 
quan l’aparell judicial va impedir que es pre-
sentés Lula com a candidat (les enquestes li 
donaven com a guanyador), per suposats de-
lictes de corrupció (Lula va ser fins i tot con-
demnat, sense cap prova real, però la condem-
na va ser posteriorment anul·lada).

Seguint Bolsonaro, molts dels seus par-
tidaris no han reconegut el resultat de les 
eleccions presidencials. Han protagonitzat 
talls de carreteres, aturades patronals, i altres 
mesures. I han multiplicat les crides que 
l’exèrcit intervingués per impedir la presa de 
possessió de Lula.

Malgrat tot, Lula va prendre possessió com 
a president el passat 1 de gener, acompanyat 
per centenars de milers de manifestants.

Milers de partidaris de Bolsonaro acampen 
des que es van fer oficials els resultats electo-
rals, davant la Caserna General de l’Exèrcit, a 
la capital federal, Brasília. També acampen 
davant casernes en altres indrets del país.  Els 
financen alguns empresaris, que han pagat 
també els autobusos per al seu desplaçament.

L’assalt a seus governamentals
El diumenge 8 de gener, a Brasília, els bolso-
naristes surten del seu lloc d’acampada, per 
dirigir-se tranquil·lament a peu a la plaça dels 
Tres Poders, on es troben les seus de la presi-
dència, el congrés i el tribunal suprem federal. 
Se’ls uneixen els que han arribat uns 150 au-
tobusos per sumar-se a la mobilització La 
Policia Mil·litar  de l’Estat  els escorta com si 
res, cosa que no és d’estranyar, ja que el secre-
tari estatal en funcions de Seguretat Pública del 
Districte Federal li diu al governador en un 
missatge d’àudio -desvetllat per Folha de S.
Paulo- que els manifestants,  amb els que han 
negociat, avancen pacíficament. 

A la plaça dels Tres Poders, avancen en 
massa i superen fàcilment la barrera d’uns pocs 
agents que protegeixen el Congrés, envaint 
l’edifici.  També assalten el palau presidencial 

de Planalto, i la seu del Tribunal Suprem, on 
arriben fins al saló de plens.  I tot això malgrat 
que el servei secret ABIN (per les seves sigles 
en portuguès) havia alertat diversos organis-
mes de seguretat sobre el risc que en les pròxi-
mes hores assaltin edificis públics

Sis hores després, Lula ordena a les for-
ces de seguretat que intervinguin. Fan un 
enorme desplegament i a poc a poc van re-
prenent el control. 

La passivitat del govern
Mentre tot això succeeix, el govern de Lula 
triga a reaccionar. Recordem que és un govern 
d’”unitat nacional”, que inclou fins i tot minis-
tres que van votar per la destitució de Dilma 
Roussef i a antics bolsonaristes. El ministre 
d’Agricultura és Carlos Fávaro, un gran terra-
tinent que va ser president de l’associació de 
productors de soja i blat de moro de l’estat de 
Mato Grosso, un dels graners del país. El de 
defensa, José Múcio Monteiro, segons explica 
El País “es mou bé en ambients militars”, i va 
ser elogiat fins i tot pel vicepresident de 
Bolsonaro, el general Hamilton Mourão.

La premsa explica que la tardança a res-
pondre del govern es deu a discrepàncies in-
ternes. El ministre de Justícia, Flavio Dino, 
defensava recórrer a la força si els manifes-
tants no es dispersaven, mentre el de Defensa, 
José Múcio, advocava per evitar la confron-
tació a tota costa ¡mentre els assaltants con-
trolaven les seus de la presidència, el congrés 
i el poder judicial!

I ara?
El succeït posa de manifest la complicitat de 
sectors de l’aparell d’Estat amb els assaltants, 
i la debilitat del govern en la seva resposta. 
Segons El País, el president Luiz Inácio Lula 
da Silva “sospita dels militars, sospita de la 
policia militaritzada del Districte Federal i del 
seu governador; sospita dels serveis d’intel·li-
gència, de l’expresident Jair Bolsonaro, però 
també d’integrants del seu propi Govern”.  
Immediatament després dels successos, va 
llançar afirmacions molt dures.  “L’exèrcit sa-
bia el que es tramava i va mostrar complaença 
amb els manifestants”. “Cap general s’ha mo-
gut per dir que això no pot ocórrer”. “Cap ca-
serna va fer res. Això estava previst. La gent 
estava davant les casernes”.  Però després, tant 
ell com el seu govern semblen estar fent mar-
xa enrere.  El ministre de Relacions 
Institucionals, Alexandre Padilha, segons la 

premsa “va matisar les frases del president i va 
explicar que hi ha sospites de ‘contaminació 
bolsonarista’ en alguns militars, però que el 
Govern manté la confiança en la institució.

S’ha detingut Augusto Vieira, comandant 
de la Policia Militar (PM) de Brasília (que, com 
hem assenyalat, es va limitar a acompanyar els 
manifestants i va oposar poca resistència el seu 
assalt). També, s’ha ordenat l’ingrés a presó 
també a Anderson Torres, ex-ministre de 
Justícia de Bolsonaro i que estava a càrrec de 
la seguretat a Brasília el 8 de gener.  Perquè és 
clar que el govern del Districte Federal de 
Brasília va col·laborar amb els bolsonaristes 
que van organitzar l’assalt. 

El president Lulava ordenar, després de 
l’assalt, la intervenció federal per assumir el 
control de la seguretat pública a Brasília i la 
resta del Districte Federal fins al 31 de gener.  
Però el govern no es limita a perseguir els col-
pistes. De fet, també estan prohibides les ma-
nifestacions de les organitzacions obreres (hi 
havia una crida a una concentració a Brasília 
dimecres passat, i s’ha reconvertit en un acte 
simbòlic per al diumenge 15) 

S’ha obert una investigació sobre el fi-
nançament de les bolsonaristes acampades, 
sobre qui va pagar els autobusos per al seu 
desplaçament, i sobre qui va ordenar i organit-
zar l’assalt. Es parla d’una possible reorganit-
zació dels serveis secrets, als quals veu massa 
propers al poder militar. L’Agència Brasilera 
d’Intel·ligència (Abin) depèn del Gabinet de 
Seguretat Institucional (GSI), l’ex Casa Militar. 
El vicepresident Geraldo Alckmin, havia pro-
posat acabar amb una estructura organitzativa 
que es considera una “rèmora de la dictadura 
militar” que va governar Brasil, entre 1964 i 
1985.  El ministre de Justícia, Flavio Dino, va 
dir a O Globo que s’ha de “seguir el model 
internacional i tenir una intel·ligència estatal 
civil”, ja que “la formació de molts militars 
brasilers encara es remunta a la Guerra Freda 
i a la visió de la suposada amenaça comunista. 
Això contamina el servei d’Intel·ligència”.

Però no és només l’exèrcit. Totes les insti-
tucions de l’Estat, heretades de la dictadura 
militar i que no van patir cap depuració, són 
un obstacle per a qualsevol política en favor de 
la majoria treballadora del Brasil. No oblidem 
la presència de desenes de militars al govern 
de Bolsonaro, i les actuacions del poder judi-
cial per forçar la destitució de la presidenta 
Dilma Roussef i per enviar a presó Lula -per 
falses i infundades acusacions de corrupció- i 
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impedir  que es presentés a les eleccions pre-
sidencials. D’aquí l’exigència, que aixequen 
milers de militants del Brasil, d’una Assemblea 
Constituent per acabar amb totes les rèmores 
de la dictadura. 

Ara es multipliquen les pressions, des de 
fora i des de dins del govern, perquè el govern 
moderi la seva actitud, en bé de la suposada 
“reconciliació nacional”. 

El que opinen els nostres corresponsals 
al Brasil

Diàleg i Acció Petista, agrupament del PT 
en el qual participen els militants de la IV 
Internacional al Brasil va difondre una decla-
ració, immediatament després dels fets. 
Reproduïm el seu text: 

DAVANT L’ATAC FEIXISTA A BRASÍLIA
Diàleg i Acció Petista es dirigeix a tots els mem-

bres del PT per compartir la indignació contra la 
fàcil invasió de milers de vàndals de les seus del 
poder, ahir, 8 de gener, a Brasília, un atac l’objectiu 
polític del qual era el nou govern. Juntament amb 
la direcció del partit, cridem a la defensa del govern. 
Juntament amb Lula, acusem Bolsonaro de ser 

responsable d’aquesta acció feixista.
Aquesta operació colpista encara no està clara 

en tots els seus aspectes, però, pel moment, ha 
fracassat. Per tant, ha arribat el moment que el 
govern passi a l’ofensiva per fer valer el seu man-
dat, que gaudeix del suport popular.

Els actes de vandalisme OSCURANTISTA 
perpetrats contra el patrimoni nacional han de 
ser castigats.

L’ Estat ha de ser DESBOLSONARITZAT.  Això 
significa netejar la cadena de comandament policial 
i militar que, per complicitat o omissió, ha permès 
aquests actes. Després de la intervenció decretada 
pel president Lula a la Seguretat Pública del 
Districte Federal (DF) i la suspensió per part del 
Tribunal Federal Suprem (STF) del governador 
Ibaneis, el manteniment al seu lloc del ministre de 
Defensa, José Múcio, encarregat de custodiar el 
Palau de Planalto, és motiu de sorpresa.

També cal arribar als que han finançat aques-
ta gran operació nacional i colpista, que han de ser 
castigats, fins i tot amb la CONFISCACIÓ (indispo-
nibilitat dels seus béns d’acord amb els termes de 
la llei). Les multes simples no els impediran conti-
nuar actuant per desafiar el govern novament, com 

ja estan anunciant. No hi ha unió ni pacificació 
possible. És hora de tallar el mal d’arrel.

NO A L’AMNISTIA, COLPISTES A LA PRESÓ!
També cal dur a terme el calendari de 

MOBILITZACIONS populars que avui comença en 
diferents ciutats per tal d’aïllar els feixistes i expul-
sar-los dels carrers. El govern, volem creure, sabrà 
com tirar endavant l’agenda de MESURES popu-
lars i compromisos de campanya on pugui posar el 
seu principal suport. No confiem en el discurs actual 
dels aliats de Bolsonaro que encara són a les elec-
cions. Hem assistit, tota la setmana passada, a 
totes les pressions del “mercat” per sotmetre el 
govern a l’austeritat fiscal. Mentre que les mesures 
socials urgents i conegudes són a l’agenda!

Finalment, truquem a tots a l’acció unida, i 
convidem aquells que estiguin interessats a discu-
tir amb nosaltres en les reunions del Grup Central 
de DAP les emergències de la situació.

Gener 9, 2023
ACTUAR COM EL PT ACTUAVA!
Diàleg i Acció Petista

Els nostres 
compromisos...
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