
Política de Estado contra a violência
A presidente Dilma Rousseff recebeu ontem (27), no Congresso

Nacional, o relatório final da Comissão Parlamentar Mista de

Inquérito (CPMI) da Violência contra a Mulher, e informou que

utilizará as propostas para implementar políticas de Estado. Dilma

elogiou o trabalho do Congresso e disse que trabalhará com todos

os Poderes e movimentos sociais pela proteção às mulheres. ABr

Cada vez mais soa absurda para o
governo a decisão do diplomata
Eduardo Saboia de retirar o sena-
dor boliviano Roger Pinto Molina
da embaixada brasileira em La Paz
e trazê-lo para o país sem salvo-
conduto. Tanto no Executivo,
quanto no Legislativo, membros
alinhados ao discurso da Presiden-
te Dilma Rousseff não encontram
motivos para Saboia assumir ta-
manho risco e deflagrar a maior
crise diplomática do atual gover-
no. Até mesmo os motivos para
que Pinto tenha pedido asilo na
embaixada são questionados.

O imbróglio, assumido por Sa-
boia e tutelado pelo senador Ricar-
do Ferraço (PMDB-ES), presiden-
te da Comissão de Relações Exte-
riores, já levou à demissão do en-
tão chanceler Antonio Patriota.
No entanto, há pressão sobre o Mi-
nistério da Defesa e a carreira do
ex-embaixador brasileiro na Bolí-
via Marcel Biato deve ser afetada.

A arquitetura da fuga de Saboia
começou após a visita dos presi-
dentes das comissões de relações
exteriores do Senado e da Câma-
ra, Nelson Pellegrino (PT-BA), à
capital boliviana há dois meses.
Eles foram questionar o governo
local sobre a detenção dos 12 torce-
dores do Corinthians em Oruro,
após a morte do garoto Kevin Spa-
da durante uma partida contra o ti-
me da cidade, o San José.

Pellegrino conta que indagou
Patriota após tomar conhecimen-
to da situação de Pinto, que já com-
pletava um ano. Suas dúvidas
eram sobre o motivo para não tra-
zê-lo ao país, mas também por
que o Brasil havia concedido o asi-
lo. “À época da concessão de asilo,
não havia motivos. Não havia ne-
nhuma prisão decretada, sua famí-
lia estava bem em Pando. Sinto
que ele foi à embaixada para criar
um fato político, para ganhar uma
aura de refugiado político”, afir-
ma o deputado. Hoje, sua família
também está refugiada no Brasil.
Mulher, filhos e netos cruzaram a
fronteira do Acre com a província
de Pando no final de 2012 .

Agora, Pellegrino pede explica-
ções, não só de Saboia — ele será
chamado hoje para prestar esclare-
cimentos à Câmara —, mas tam-
bém a Ferraço, que recepcionou
Pinto quando ele desembarcou
em Brasília. “Esse fato pegou to-
dos de surpresa. Até mesmo quem
sabia da situação do senador está
contrariado. Poderia ter sido ini-
ciado um confronto militar, caso

o carro da embaixada fosse para-
do. Quando estive em Oruro, pas-
samos por diversas barreiras mili-
tares no país”, conta.

Ontem, a Presidente Dilma
Rousseff também questionou as
motivações de Saboia. Em entre-
vista ao Fantástico, veiculada no
último domingo, o diplomata afir-
mara que a sala onde estava insta-
lado Pinto era como o DOI-CODI,
órgão de repressão da ditadura mi-
litar. Dilma contestou: “Eu estive
no DOI-CODI,eu sei o que é o DOI-
CODI, e asseguro que é tão distan-

te o DOI-CODI da Embaixada bra-
sileira lá em La Paz como é distan-
te o céu do inferno. O Brasil ja-
mais poderia, em momento al-
gum, sem salvo-conduto do go-
verno boliviano, colocar em risco
a vida de uma pessoa que estava
sob sua guarda”.

Os deputados Cláudio Puty (PT-
PA) e Ivan Valente (Psol-SP) sus-
tentam a tese de que a fuga do se-
nador boliviano, que é um dos lí-
deres da oposição ao presidente
Evo Morales, não foi obra indivi-
dual do diplomata Eduardo Sa-

boia. No entanto, após conversa
com o embaixador boliviano, Jer-
jes Talavera, não souberam dar no-
mes a outros possíveis integrantes
da suposta trama.

No Itamaraty, já é vista como
certa a suspensão da transferên-
cia de Marcel Biato para a embaixa-
da na Suécia. Bastavam poucos trâ-
mites, entre eles, a aprovação de
seu nome pelo Congresso. En-
quanto Dilma encaminha solicita-
ção para suspenderem o processo
no Senado, o Itamaraty deve reti-
rar o pedido junto à Suécia.
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A presidente Dilma
contestou as palavras
de Saboia: “Eu estive
no DOI-CODI e
asseguro que é tão
distante da Embaixada
brasileira em La Paz
como é distante
o céu do inferno”

Presidente, membros do executivo e do legislativo questionam até motivos que levaram à concessão do asilo

8 Brasil Econômico Quarta-feira, 28 de agosto, 2013

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 ago. 2013, Brasil, p. 8.




