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No auge da repressão no Cone
Sul, o Itamaraty e militares brasi-
leirosdevolveramopositores bus-
cados pelos regimes dos países vi-
zinhos, rejeitaram dezenas de pe-
didosdaONUparadarasiloafamí-
lias ameaçadas e ainda forçaram a
entidade a enviar esses refugiados
paraoutrospaíses.Emcincoanos,
o regime brasileiro expulsou mais
demilargentinos,uruguaiosechi-
lenos, sempre com cooperação da
diplomacia nacional.

Asinformaçõesestãoemcente-
nasdetelegramas,relatóriosecar-
tas guardadas nos arquivos da
ONU em Genebra que o Estado
consultou com exclusividade.
Elas constituem uma evidência
de que a Operação Condor atua-
va,comajudadasdiplomacias,nu-
ma ação conjunta dos governos
contra os grupos de esquerda.

No total, 3.300 latino-america-
nos chegaram ao Brasil entre
1977 e 1982 em busca de asilo,
fugindo da perseguição. O sta-
tus de refugiado, porém, seria da-
do só a 1.380 – e todos, sem exce-
ção, seriam transferidos pela
ONU a locais “seguros” a pedido
de Brasília. Quase 90% eram ar-
gentinos ou uruguaios.

Em telegramas trocados entre
seus escritórios no Rio, em Bue-
nos Aires e na sede, em Genebra,
o Alto Comissariado da ONU pa-
ra Refugiados (Acnur) alerta para
a recusa do Itamaraty e do gover-
no brasileiro a que os opositores
ficassemnoPaís.“Ogovernocon-
tinua a recusar dar asilo ou qual-
queroutro vistoderesidênciaper-
manente a nossos refugiados”,
queixava-se em 25 de junho de
1979 Rolf Jenny, vice- represen-
tante do Acnur em Buenos Aires.

Pelo direito internacional, de-
volver a ditaduras pessoas perse-

guidasécrimecontraahumanida-
de. “O Brasil não aplica na prática
a lei de asilo nacional para a es-
querda ou não europeus”, infor-
mava a ONU. No telegrama,
Jenny confirmava que a entidade
operavaem“posição extraoficial”
no País, por exigência do regime e
num acordo com o Itamaraty.

Além do sigilo em suas ativida-
des, exigia-se que a ONU “fizesse
todo o possível” para retirar logo
os refugiados do Brasil. Em troca,
ogovernogarantiriaseismesespa-
ra esses refugiados permanece-
rem na condição de “pessoas em
trânsito”.

Mais do que isso, os documen-
tosrevelamqueoItamaratyalerta-
vaque nãohaveriagarantiasdese-
gurança. Como justificativa, o go-
verno explicava à ONU que o Bra-
sil“nãoeramaisumpaísdeimigra-
ção e que uma integração de refu-
giados era difícil”. O argumento

se repete em vários comunicados
e reuniões com missões da ONU
que tentaram convencer o Brasil a
mudar de posição.

Já em 1984, num encontro com
a ONU, o então diretor do Depar-

tamento de Organismos Interna-
cionais do Itamaraty, Marcos
Azambuja, voltaria a explicar que,
dianteda“circunstânciaeconômi-
ca do País, o aumento do desem-
prego e o alto número de pessoas
já ilegais no Brasil”, o governo não
consideraadequadopermitiresta-
dia definitiva de refugiados.

A ONU não comprou o argu-
mento –nem em 1984 nem na dé-
cada de 1970. Para derrubá-lo,
mostrava como os portugueses
que fugiam de Angola eram acei-
tos como imigrantes no País.
“Nosúltimosanosdezenas demi-
lhares de portugueses chegaram
e é difícil admitir que não haja a
possibilidade para outras poucas
centenas de refugiados”, alerta-
ria um telegrama de 1978.

Outros documentos revelam
que, nos bastidores, o Brasil aju-
dou de forma ativa na persegui-
ção de refugiados de países vizi-
nhos até o fim da década de 1970 e
chegou a fechar acordos para aju-
dar militares argentinos a perse-
guir adversários seus que tives-
sem fugido para o Brasil.

Umtelegrama dedia28 demar-
ço de 1979, revela como dois refu-
giados argentinos alertaram que
haviam sido perseguidos no Bra-

sil ao tentar pedir asilo. Um deles
havia reconhecido um dos agen-
tes da inteligência argentina que
os seguia – ele o havia visto meses
antes, numa prisão argentina.

“É óbvio que nossa colônia de
refugiados em trânsito no Brasil
está mais do que preocupada”, in-
dicou a ONU. O mesmo telegra-
marelatacomotranscorreuamis-
são de obter refúgio em Amsterdã
para dois argentinos, Horácio de
LaPazeLauradeCarli,juntoàEm-
baixada da Holanda no Brasil. O
depoimento dos dois ia além. Se-
gundo a ONU, eles “foram infor-
madosdeváriosargentinosquefo-
ram sequestrados no Brasil e de-
volvidos a seu país de origem”.

Colaboração. Outro relato des-
creve a situação do refugiado ar-
gentino Jaime Ori, integrante da
cúpula do Movimento Peronista
Montonero, que foi informado
na prisão, ainda em seu país, so-
bre a “colaboração direta das au-
toridades brasileiras no seques-
tro de argentinos refugiados em
território brasileiro”. “Pude ver
pastas com documentos e fotos
facilitadasporautoridades milita-
res brasileiras aos militares do 2.º
Corpo do Exército, em Rosário”,

contou Ori à ONU. “Ele (Ori)
conta como o Exército argenti-
no havia conseguido um acordo
com o Brasil”, segundo o qual “o
Grupo de Tarefa de Rosário se
transferiria e se instalaria no Rio
para operar sobre os exilados”.

Com tal objetivo, “militares
brasileiros facilitariam a mano-
bra”, garantindo “proteções mi-
litar e legais às forças argenti-
nas”. Segundo a carta, o acordo
valeria a partir de março de 1978.
Em 2 de janeiro de 1979, o Acnur
informa à sede em Genebra que
“evitou por milagre” a devolu-
ção, pelo Brasil, de um estudan-
te argentino” a Buenos Aires.

Essesregistros, comoatestate-
legrama de 28 de março de 1979,
deixavam evidente que o Itama-
raty tinha conhecimento das ope-
rações de repressão: “O Itama-
raty tinha enfrentado obviamen-
te um sério conflito interno com
as forças de segurança”. / J.C.

Fábio Fabrini
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A oposição cobrou ontem a aber-
tura de inquérito para apurar a
suposta conexão entre o valerio-
duto e o caso Santo André, de-
nunciada pelo empresário Mar-
cos Valério Fernandes de Souza

em depoimento à Procuradoria-
Geral da República.

Para líderes de PSDB, PPS e
PSOL,asdeclaraçõesdooperador
do mensalão impõem nova inves-
tigação sobre esquema de corrup-
çãonagestãodoprefeitoCelsoDa-
niel (PT), assassinado em 2002.

O Estado revelou ontem que,
no depoimento, Valério disse ter
enviado recursos a Santo André,
após a morte de Celso Daniel, pa-
ra estancar chantagens a petis-

tas. A edição de sábado da revista
Veja relata que o empresário de
ônibus Ronan Maria Pinto esta-
ria ameaçando, em 2003, dizer
em público que o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva e o mi-
nistro da Secretaria-Geral da Pre-
sidência, Gilberto Carvalho, se-
riam beneficiários dos desvios.
Carvalho e Ronan Maria Pinto já
negaram contato com Valério e a
versão apresentada por ele.

Para o líder do PSDB no Sena-

do, Álvaro Dias (PR), as afirma-
ções de Valério ligam dois gran-
des escândalos e reforçam a ver-
são de crime “político”. “É a pri-
meira vez que se noticia a ligação
entre o mensalão e o assassina-
to, um crime insolúvel.”

Celso Daniel foi sequestrado
e morto em janeiro de 2002. A
Polícia Civil concluiu que se tra-
tou de crime comum, mas o Mi-
nistério Público de São Paulo
sustenta que o prefeito foi assas-

sinado por tentar acabar com o
esquema de desvios.

O PPS incluirá as declarações
sobreSantoAndréemrepresenta-
ção a ser encaminhada ao procu-
rador-geral da República, Rober-
to Gurgel, na qual pede investiga-
ção sobre Lula. “Indica-se que a
quadrilha condenada no Supre-
mo tem ramificações de toda or-
dem”,afirma o líder do partido na
Câmara, Rubens Bueno (PR).

O líder do PT na Casa, Jilmar

Tatto (SP), defende que não se dê
“credibilidade” às declarações de
Valério. “Ele não tem credibilida-
de mais, se é que teve um dia. Vai
para a cadeia e fala isso tudo por
este motivo.” Tatto afirma que o
caso de Santo André já foi apura-
do, sem ter sido provado o envol-
vimento de integrantes do PT no
crime. “Temos de virar a página.”

Para o líder do PSOL no Sena-
do, Randolfe Rodrigues (AP), o
PT tenta transformar a situação
em batalha política: “O melhor
caminho é o do esclarecimento,
e não o da desqualificação do
denunciante”, afirmou.

“Ogoverno conti-
nua a recusar

dar asilo ou qualquer
outro visto de resi-
dência permanente a
nossos refugiados no
Brasil”, queixava-se em 25
de junho de 1979 Rolf Jenny,
vice- representante regional do
Acnur em Buenos Aires

ONU registrou ação do
Brasil contra refugiados

Oposição cobra que denúncia de Valério seja investigada
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Online. Leia no portal série
sobre os documentos da ONU

http://www.estadao.com.br/e/condor

Jamil Chade / GENEBRA

Além de pesquisas feitas no
Brasil, a Comissão da Verda-
de, em sua tarefa de investigar
os abusos cometidos contra
os direitos humanos de 1946 a
1985, sairá em busca de docu-
mentos, arquivos, telegramas
e relatórios sobre o assunto
mantidos até hoje por gover-
nos estrangeiros e organiza-
ções internacionais.

O que se pretende é lançar luz
sobre atos praticados pela cha-
mada Operação Condor, que
uniu governos do Cone Sul no
combate a movimentos de es-
querda. Arquivos já montados
por comissões da verdade na Ar-
gentina, Chile, Uruguai e Para-
guai serão consultados pelos re-
presentantes do grupo brasilei-
ro. Nessa investigação se tentará
identificar a cooperação, via
Operação Condor, entre os regi-
mes militares da região.

O Estado obteve confirma-
ções de que também serão con-
sultados os arquivos diplomáti-
cos desses países. Os nomes
dos governos em questão ainda

estão sob sigilo. O esforço in-
clui o acesso a arquivos de enti-
dades do sistema ONU e outras
da Organização dos Estados
Americanos (OEA).

A ONU já comunicou que es-
tá disposta a ajudar a Comissão
da Verdade no Brasil – o que foi
deixado claro, no momento de
sua instituição, pela alta comis-
sária da ONU para Direitos Hu-
manos, Navi Pillay.

Nesta semana, questionado
pelo Estado, o subsecretário-
geral da ONU e ex-diplomata
sueco Jan Eliasson reforçou o
propósito. “Como diplomata
sueco, trabalhei por muito tem-
po, nos anos 70, recebendo refu-
giados do Chile, Argentina e
Uruguai, que viviam ditaduras”,
disse ele. “É um grande alívio
ver que esse período acabou.
Hoje, qualquer esforço de recon-
ciliação deve ser apoiado.”

Ajuda externa. A busca da co-
missão brasileira em outros paí-
ses, ao que consta, não é inédita.
Nações que passaram por pro-
cessos similares no Cone Sul e
também a África do Sul recorre-

ram a documentos de diploma-
cias estrangeiras para saber mais
sobre o que ocorria dentro de
suas fronteiras. No Mercosul, go-
vernos chegaram a fechar um
acordo para a abertura conjunta
de arquivos, para agilizar a busca
por informações.

Diplomatas brasileiros envol-
vidos nesse acordo revelaram
ao Estado que, nas reuniões de
negociação, ficou claro que os
atuais governos enfrentam de-
safios parecidos.

Segundo Eliasson, militares
de cada um dos países envolvi-

dos alegavam não haver mais do-
cumentos do período – e assim
não haveria mais prova de qual-
quer crime. “A esperança de mui-
tos é que revelações possam es-
tar guardadas justamente do ou-
tro lado da fronteira”, ponderou.

No início do ano, o atual minis-

tro de Relações Exteriores do
Uruguai, Luís Almagro, revelou
ao Estado que seu governo esta-
va preparando um pedido oficial
de acesso aos arquivos da ditadu-
ra uruguaia que possam existir
no Brasil, justamente para obter
informações sobre crimes prati-
cados naquele país.

“Precisamos ir no sentido con-
trário ao do seguido quando cria-
ram a Operação Condor”, afir-
mou. “Ir no sentido inverso e
usar o fato de que somos demo-
cracias para contribuir justamen-
te na troca de informações.”

Comissão da Verdade buscará dados fora do País
Na investigação de abusos cometidos pela ditadura, o grupo terá acesso a informações de ONU, OEA e comissões análogas de países vizinhos

● Esperança

TRECHO

Eliasson.
Nos anos 70,
protegeu
refugiados
contra
ditaduras

MENSALÃO

Com ajuda de Itamaraty,
em cinco anos o regime
militar expulsou mais
de mil argentinos,
uruguaios e chilenos

JAN ELIASSON
EX-SUBSECRETÁRIO DA ONU
“A esperança de muitos é que
revelações possam estar
guardadas justamente do outro
lado da fronteira”

“É um grande alívio ver que
esse período acabou. Hoje,
qualquer esforço de
reconciliação deve ser apoiado”
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