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TERRORISMO BOLSONARISTA ATACA 
TORRES DE LINHAS DE TRANSMISSÃO 

 
O Coletivo Nacional dos Eletricitários repudia os atos 
terroristas e antidemocráticos ocorridos no último dia 08 
de janeiro em Brasília com a depredação do patrimônio 
público e a tentativa de subversão do estado 
democrático de direito. 
 
Resta evidente que não se tratou de manifestação 
espontânea que tenha saído do controle, mas de 
evidente ação planejada e organizada com o fim de 
derrubar o governo legitimamente eleito pelo voto 
popular e as demais instituições democráticas.  
 
Mensagens em redes sociais dão conta de que 
membros da organização terrorista bolsonarista 
planejam ações de sabotagem em outras unidades da 
federação, como ataques a refinarias, por exemplo. 
 
Tendo em vista as ações terroristas e os planos de 
ações de sabotagem dos golpistas bolsonaristas o 
Coletivo Nacional dos Eletricitários vem alertar para os 
riscos de sabotagem no sistema elétrico brasileiro.  
 
No dia 24 de dezembro de 2022 um atentado terrorista 
foi evitado em Brasília. Uma bomba foi instalada em um 
caminhão tanque de combustível nas proximidades do 
aeroporto da cidade. O terrorista preso informou que o 
plano inicial era explodir uma subestação de energia e 
causar um blackout que levaria o caos ao DF. 
 
Tal ato envolvendo subestação de energia em Brasília 
ao que se sabe não aconteceu, mas, no Maranhão um 
atentado terrorista de grandes proporções foi cometido, 
e  se deu por volta das 02:30h da manhã através da 
derrubada de 3 torres da linha de transmissão  de 
230kV que interliga as subestações de Balsas (MA) e 
Ribeiro Gonçalves (PI), o resultado foi a 
indisponibilidade da linha ao Sistema Interligado 
Nacional (SIN). 
 
Não satisfeitos com o resultado do dia 24/12/2022, novo 
ato terrorista foi cometido envolvendo outra linha de 
transmissão, dessa feita da empresa TAESA, também 
no Maranhão, no sul do estado, próximo à cidade onde 
foi cometido o primeiro ato terrorista. 
 

A linha em questão, é uma linha 500 kV, Imperatriz 
(MA)/Colinas (TO), a derrubada da torre causou o 
desligamento de outra linha, no caso, a linha de 
Imperatriz/Carolina. 
 
Os eventos foram informados à Polícia Federal e ao 
Ministério Público Federal, mas, segundo se apurou, 
vem sendo investigado pela Polícia Civil do Maranhão. 
 
Nas últimas horas foram registradas ocorrências de 
quedas de torres em linhas de transmissão em 
diferentes lugares do Brasil. Duas delas em linhas de 
transmissão em Foz do Iguaçu (Itaipu) corrente 
contínua por onde passa a energia para a região 
sudeste. Houve também ocorrência no polo 3 do Bipolo 
2 do Complexo Madeira (Norte Brasil). Ainda no 
domingo, ocorreu desligamento automático da LT 
230kV Samuel/Ariquemes C3 (Eletronorte).  Todas 
essas ocorrências estão sob investigação, mas até aqui 
tudo leva a crer que são ataques terroristas de 
bolsonaristas golpistas irresponsáveis. 
 
O Sistema Interligado Nacional possui mais de 175.000 
km de linhas de transmissão e, a depender dos locais 
onde ocorram interrupções, estas têm o potencial de 
causar blecautes de grandes proporções, deixando 
milhões de brasileiros sem energia elétrica por várias 
horas. 
 
Diante disso, o CNE, que representa os trabalhadores 
eletricitários de todo Brasil cobra que o Ministério de 
Minas e Energia tome as providências necessárias para 
determinar às empresas concessionárias de energia 
elétrica que mantenham a vigilância e a prontidão 
quanto a eventuais interrupções no sistema e às 
autoridades policiais que redobrem as investigações 
sobre eventuais planos de sabotagem sobre o sistema 
elétrico Brasileiros. 
 
Os eletricitários e eletricitárias do Brasil, além de 
trabalhar dia e noite para manter o país iluminado, 
estarão sempre prontos para defender a democracia e 
a soberania nacional. Lutaremos por justiça e 
reparação! 
 
 

 

 


