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O salar 
está 
café

Dizem que quando chove se pode ver 
o céu refletido como num espelho. O 
branco do chão faz perder a noção de 
espaço. No salar, o tempo não existe...

A gente sabia que ir até lá era um 
tiro no escuro.  Em La Paz, um amigo 
avisou:

“O salar está 
cor de café”

Ufa. Enfim, chegamos a cidadezinha de Uyuni, que mais parece um espaço 
cenográfico para filme de bang-bang: seca, marrom e empoeirada

Salar? Salar? 
Fazer um tour? 
Tour barato

Foram 15 horas 
sacolejando num 

velho ônibus, 
sem banheiro 
e com janelas 

travadas pra 
evitar a poeira 

da estrada 
(quase todas 

sao de terra na 
pobre Bolívia). 
O resultado era 
sufocante - de 

deixar qualquer 
novato no 

roteiro quase 
ensandecido.

Consegui um tour 
de três dias por 50 
dólares, acho que  
paguei caro demais

Aqui tem 
placa em 
hebraico, 
preço em 

dólar e euro. 
Todo mundo 

sorri rápido e 
forçado. Uyuni 

tem cara de 
passagem.

Na pracinha, 
gringos de 

todos os tipos 
– brasileiros, 

americanos...
mas a 

maioria é 
europeu.

No país dela, pra ganhar cinquenta dólares o 
pessoal tem que trabalhar quatro horas.. Na Bolívia,, 
são vinte dias. A inglesa ainda se sentia enganada....

Uma tempestade de areia tinha se misturado com o sal, do chão, tingindo  
o cenário. Mas vale a pena ir ver o lugar mais branco da terra, marrom?  

O turismo aqui vai estourar... 
Mas ninguém cuida

Arrumamos um guia figura, um 
empresário que se chama 
Mueses, se diz “Moisés”. O cara 
é realmente o profeta do salar

Ele se irrita logo na primeira 
parada. Perto de Uyuni fica um 
cemitério de antigos trens que 
levavam o minério extraído do 
salar para o Pacífico. A riqueza 

foi embora, e o que acabou 
ficando foi a sucata. Os trens 
estão abandonados há mais 

de cem anos.
A cidade não tem aterro 

sanitário, e todo lixo é deixado 
ali,. Com o vento, os sacos 

plásticos ficam dançando no 
meio da carcaça dos trens... 

divertindo os turistas.

Olha lá, é tudo lixo

Adiante, montinhos de sal se destacam no horizonte. Dá pra ver um ou dois 
trabalhadores que furam o chão salgado, como já faziam cem anos atrás

(continua...)

Vêm muitos turistas       
aqui te olhar?

Sim

Sim

Te incomoda?

Cecílio tem 18 anos, mas parece 15. Não sorri. Fala sem tirar os olhos do trabalho e masca folhas 
de coca para enganar a fome e dar energia. Ganha 1 real para cada 50 saquinhos de sal.

Paramos pra almoçar ali mesmo. O papo é sobre Evo Morales,  
o primeiro presidente indígena da história do país 

Ele só tá ajudando o 
eleitorado dele, não vi 
melhoria nenhuma pra nós

Chegamos ao povodo de Colchani, onde 15 famílias vivem do sal e para o sal. 
As casas são construídas de tijolos de sal. Em cada quintal, montanhas de sal 
esperam secar sob o sol. Depois vem a oficina de manufaturar saquinhos de 1 kg 
de sal, na frente de cada casa. Os turistas fazem fila pra ver. Tiram muitas fotos

O ápice da briga foi em setembro de 2008, quando o governo cortou 
30% da grana do petróleo e do gás que ia para os estados. Com a 
verba criou um “bolsa-família” para os velhinhos pobres. A oposição 
parou o país: bloqueou estradas, ocupou prédios estatais. O gasoduto 
Brasil-Bolívia sofreu um atentado. No estado de Pando, um massacre 
em 11 de setembro (isso mesmo) matou mais de 20 evistas. O governo 
decretou estado de sítio e o governador foi mandado para a prisão.  
Vários processos contra a oposição se seguiram.Este é o Luiz Nuñes, presidente do Comitê Cívico de 

Santa Cruz. Ele nos deu uma entrevista em Santa 
Cruz, mas vai entrar aqui neste parêntesis. Luiz fica 
vermelho quando fala de Evo. Esbraveja

O que este governo 
fez foi perseguir  
a oposição.  
Estão todos 
amedrontados

Como a maioria dos empresários, Mueses não gosta do presidente. Evo pouco fez 
pra ajudar o turismo, diz ele. Ninguém olhou pra esse canto do país onde Mueses 
gastou a maior parte da sua vida. Ele explorava minério na década de 80. Quebrou. 
Teve que ir trabalhar na Argentina pra juntar dinheiro. Tudo sozinho. Hoje, com 
Morales no poder, ele diz que continua sozinho

O roteiro segue, em silêncio. O Salar de Uyuni é impactante. O céu azul contrasta com a imensidão clara. As rachaduras 
no chão de sal formam um gigantesco mosaico geométrico, como se tivesse sido cuidadosamente desenhado
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O Salar de Uyuni, na Bolívia, é um dos lugares mais surreais do planeta.  
Um platô de 12 mil km que um dia já foi mar e hoje é uma enorme planície branca e salgada.

Decidimos ir. Talvez o salar tivesse algo a ensinar mesmo assim

Segundo dados do governo, Evo fez mesmo para os pobres. Mais de 2 milhões recebem bolsas similares ao nosso bolsa-família, 
de cerca de 50 reais. A pobreza caiu 5 pontos percentuais e o PIB dobrou desde 2004 - o PIB per capita pulou de 876 dólares para 
1.733. Mas nem todo mundo está satisfeito



Segundo relatório Banco Mundial, a Bolívia é um dos países mais vulneráveis ao 
grande vilão da vez – o aquecimento global. E não só no Salar. Alguns picos nevados 
ao redor de La Paz já despareceram; vai faltar água. O maior lago do mundo em 
altitude, o Titicaca, também vai sofrer e pode acabar dividido em três partes 

...na saída, encontramos um vehinho bem velhinho e muito preocupado. O seu Demétrio., de 80 anos

(ele realmente disse isso )

Os animais tão sofrendo com  
a falta de chuva. Tá tudo seco. 
Nunca aconteceu isso

Você tem família?
Tenho, em La Paz. Duas filhas

Sim, mas primeiro está o país
E você não sente falta delas?

Ele disse que as tempestades de areia 
costumam ser lavadas pela chuva 

Na conferência de 
Copenhague sobre 
mudancas climáticas em 
dezembro de 2009 as 
negociações não deram 
em lugar nenhum. 

Em protesto, movimentos 
sociais fizeram a 
Conferencia Mundial de los 
Pueblos sobre el Cambio 
Climatico y los Derechos de 
la Madre Tierra em abril, 
em Cochabamba. Pediram 
um referendo global sobre 
o problema. 

Enquanto isso, naquele 
pobre canto da America 
do Sul, a brancura 
cândida do salar - 
estava marrom. 

Muitos dizem que é um golpe de Morales. Outros acham 
que é justiça. Mas a maioria (indígena e pobre) não tá 
nem aí. A vida pra eles melhorou. Tem até índio em 
anúncio de celular com menu em aymara e quéchua

Em dezembro, Evo foi reeleito com 63%. Na mesa do restaurante, no Uyuni, a lembrança trouxe um certo incômodo... Um silêncio

A chuva só cairia com um mês de atraso 

Japoneses, 
russos, iranianos 
e brasileiros 
procuraram a estatal 
de mineração 
COMIBOL para tentar 
uma boquinha. Mas 
a turma de Morales 
diz que não: por ora 
a industrialização do 
lítio vai ser 100% 
nacional. Marcelo 
Castro, o engenheiro 
responsável, diz 
que o litio é a “luz” 
que vai levar ao 
desenvolvimento: 
“Essa e uma missão 
histórica que a 
vida nos deu. Não 
podemos perder 
esta chance”. Ele 
está cansado. 
Trabalha 3 semanas 
e folga uma - 
quando folga. E já 
repetiu a mesma 
coisa centenas de 
vezes pra jornalistas 
do mundo todo. 

Chamado de “ouro branco” do século 21, o mineral ficou famoso por 
causa do mesmo aquecimento global. É usado para fazer baterias 
de longa duração, principalmente de carros elétricos. E a maior 
reserva mundial está aqui, debaixo dos nossos pés: 15 milhões de 
toneladas, que valem cerca de meio trilhâo de dólares 

Última parada: fábrica de lítio. 

O ex presidente do Comitê Cívico, Branko Marinkovic, sumiu. O candidato derrotado a presidência, Manfred Reyes Villa, teve 
prisão decretada por corrupção e fugiu para os EUA. Em abril foi aprovada a lei anti-corrupção Marcelo Quiroga, que determina 
pena de 5 a 10 anos de cadeia. Detalhe: a lei é retroativa e o crime, imprescritível. Ex-governantes a chamam de “draconiana”
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