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» GABRIELA WALKER

A presidente Dilma
Rousseff chegou on-
tem à Rússia, onde par-
ticipará da reunião de

cúpula do G20, disposta a dis-
cutir com outros líderes as de-
núncias de espionagem norte-
americana sobre o governo
brasileiro e a obter apoio para
ações conjuntas em resposta
aos Estados Unidos. Além do
ministro da Fazenda, Guido
Mantega, acompanha a presi-
dente em São Petersburgo o
chanceler Luiz Alberto Figuei-
redo, que anteontem reforçou
a disposição do país a buscar
parcerias contra o rastreamen-
to de comunicações com go-
vernos de países desenvolvi-
dos e com os parceiros do Brics
—Rússia, Índia, China e África
do Sul. No começo da tarde de
amanhã, antes da abertura
oficial da cúpula, os governan-
tes do Brics terão um encontro
paralelo, no qual o tema deve
ser colocado por Dilma.

As revelações sobre a inter-
ceptação de comunicações
entre a presidente e auxiliares
próximos, feita no domingo ao
programa Fantástico, provo-
caram dura reação do gover-
no, que exigiu de Washington
uma "resposta satisfatória",
formal e por escrito, ainda nes-
ta semana. A visita de Estado
que Dilma deve fazer aos EUA
em outubro foi colocada em

suspenso por fontes do Planal-
to, mas ontem o vice-presi-
dente Michel Temer disse acre-
ditar que uma solução diplo-
mática será encontrada em
tempo. "A presidente terá dis-
cernimento suficiente para
decidir se deve ir ou não ir",
afirmou. O ministro das Co-
municações, Paulo Bernardo,
também ressaltou o "embara-
ço" causado pelo incidente,
mas também apostou em um
acordo que permita manter a
viagem de Dilma. 

Rússia e China, que tam-
bém foram alvo de espiona-
gem, de acordo com docu-
mentos vazados pelo ex-ana-
lista de inteligência Edward
Snowden, podem se juntar ao
Brasil em um debate mais am-
plo. Uma reportagem publica-
da no último fim de semana
pelo jornal The Washigton Post
revelou que os EUA conduzi-
ram 231 ciberataques contra
China, Rússia e Coreia do Nor-
te apenas em 2011. Antes de

receber asilo de um ano na
Rússia, onde está desde 23 de
junho, Snowden havia fugido
para Hong Kong, na China,
onde as autoridades não acei-
taram o pedido americano de
que ele fosse extraditado e per-
mitiram que embarcasse para
Moscou.

CPI do Senado

Em reuniões paralelas que
manterão a partir de hoje, os
chanceleres de vários dos paí-
ses presentes ao G20 devem
abordar também temas como
a guerra da Síria. Um porta-
voz francês informou que o
chanceler Laurent Fabius pla-
neja discutir a crise síria com
representantes dos EUA, do
Brasil, da China, da Rússia e da
Turquia. O Itamaraty confir-
mou que está prevista uma
reunião de Fabius com o mi-
nistro Figueiredo, em momen-
to a ser definido.

Em Brasília, o Senado insta-

lou ontem uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito sobre a
espionagem americana, presi-
dida por Vanessa Grazziotin
(PCdoB-AM) e com Ricardo
Ferraço (PMDB-ES) como re-
lator. Nos primeiros minutos
de trabalho, a CPI aprovou o
envio de requerimento à Polí-
cia Federal para que o jornalis-
ta Glenn Greenwald, que pu-
blicou as primeiras denúncias
baseadas no vazamento de
Snowden, e seu namorado,
David Miranda, detido por no-
ve horas no aeroporto de Lon-
dres, há 15 dias, recebam pro-
teção enquanto durarem as
investigações. O prazo original
é de 180 dias, prorrogáveis por
mais 180.

Ferraço disse estar em con-
tato com Greenwald e afirmou
que a iniciativa de solicitar
proteção foi tomada em acor-
do com o jornalista. "Precisa-
mos desenvolver ações para
esclarecer, dar a mais absoluta
transparência em torno desses
atos, que alcançaram níveis de
intolerância", defendeu o rela-
tor. Os ministros Paulo Ber-
nardo (Comunicações), Celso
Amorim (Defesa) e José Eduar-
do Cardozo ( Justiça) podem
ser convidados a prestar escla-
recimentos na comissão. Um
requerimento deve ser votado
na próxima sessão, marcada
para terça-feira.

CCoollaabboorroouu  KKaarrllaa  CCoorrrreeiiaa

Dilma leva crise com
EUA à cúpula do Brics
Grupo se reunirá à margem do encontro do G20, na Rússia. No Senado, CPI é 
instalada e decide requerer da PF proteção para jornalista britânico que fez denúncias

ESPIONAGEM

Precisamos desenvolver um conjunto de
ações para dar a mais absoluta
transparência em torno desses atos"

Ricardo Ferraço (PMDB-ES)
Relator da CPI da Espionagem no Senado

DIPLOMACIA

» LEANDRO KLEBER

O senador boliviano Roger
Pinto Molina, que está no Bra-
sil há 10 dias depois de ter fu-
gido do seu país natal com a
ajuda de funcionários da em-
baixada brasileira em La Paz,
desistiu de ir ao Congresso
Nacional falar sobre o caso
ontem. "Não tenho dúvidas
de que o senador sofreu pres-
sões muito agudas, certamen-
te da parte do governo brasi-
leiro, (mas) não posso decli-
nar nomes porque não tenho
provas", afirmou o deputado
Otávio Leite (PSDB-RJ), presi-
dente da Comissão de Segu-
rança Pública e Combate ao
Crime Organizado da Câma-
ra. O colegiado havia aprova-
do convite para que Molina
prestasse esclarecimentos na
sessão de terça-feira. Porém,
de acordo com Leite, o parla-
mentar boliviano pediu, ho-
ras antes da reunião, para que
a audiência pública fosse
adiada.

Segundo o advogado de Mo-
lina, Fernando Tibúrcio Pena,
"fatores de ordem conjuntu-
ral, que serão oportunamente
esclarecidos, levaram o sena-
dor a solicitar o adiamento”. O
convite da comissão ainda in-
cluía a participação do então
encarregado de negócios da
embaixada brasileira na capi-
tal boliviana Eduardo Saboia,
que trouxe Molina de carro ao
Brasil. Em nota à imprensa, Ti-
búrcio afirmou que, nos próxi-
mos dias, concederá entrevis-
ta coletiva para "esclarecer" o
episódio. "O senador manifes-
ta profundo respeito aos pa-
res, deputados e senadores
brasileiros, e reitera que estará
sempre à disposição do Con-
gresso", concluiu.

O deputado tucano criticou

uma suposta ação do Executi-
vo brasileiro para evitar que o
parlamentar boliviano falasse.
"O governo, que ofereceu asilo
diplomático por 455 dias (na
embaixada em La Paz), tem ra-
pidamente que dar solução a
essa questão, que está estabe-
lecida em tratados internacio-
nais dos quais o Brasil e a Bolí-
via são signatários desde
1954", afirmou Leite.

Parceiros internacionais

Segundo o deputado tuca-
no, o País precisa trabalhar
melhor a relação com os par-
ceiros internacionais, princi-
palmente com a Bolívia. "Há a
questão aguda em relação ao
narcotráfico. O senador Moli-
na denunciou ações do gover-
no boliviano com o narcotráfi-
co. A fronteira entre os nossos
países é muito vulnerável", co-
mentou. A avaliação de Leite é
de que o senador boliviano é
perseguido politicamente na-
quele país. Segundo o deputa-
do, Molina está muito pressio-
nado e preocupado com a fa-
mília. "Ele teme que, caso re-
torne à Bolívia, a vida dele vá
embora. É uma questão políti-
ca muito séria", afirmou.

Molina permaneceu 455
dias na embaixada do Brasil
em La Paz, que lhe concedeu
asilo diplomático. A Bolívia

se recusava a dar autorização
para que ele viajasse para ter-
ritório brasileiro. Porém, no
fim de agosto, ele saiu da em-
baixada em um carro diplo-
mático, escoltado por milita-
res brasileiros. Só que, para
ficar no Brasil, ele precisa de
um asilo territorial, concedi-
do pelo Ministério da Justiça,
que consiste no acolhimento
de estrangeiro em virtude de
perseguição praticada por
seu próprio país ou por ter-
ceiros.

O asilo é um instrumento
de proteção internacional in-
dividual. A concessão é ato de
soberania de Estado, de com-
petência do presidente da Re-
pública. Molina só poderia ter
deixado a Bolívia se o presi-
dente Evo Morales tivesse con-
cedido um salvo-conduto, per-
missão dada a determinada
pessoa para transitar pelo ter-
ritório com a garantia de que
não será presa.

Senador boliviano desiste de
falar no Congresso brasileiro

Fatores de ordem conjuntural, que serão
oportunamente esclarecidos, levaram o
senador a solicitar o adiamento”.

Fernando Tibúrcio Pena
Advogado de Roger Pinto Molina

DESVIOS

» EDSON LUIZ

Uma investigação da Polí-
cia Federal (PF) iniciada em
janeiro resultou na prisão de
oito pessoas acusadas de
fraudes de R$ 47,5 milhões
no Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE). Entre os de-
tidos, está um assessor da
pasta, que foi flagrado com
R$ 30 mil, que seria suposta-
mente dinheiro de propina
de uma organização não go-
vernamental sediada em São
Paulo. Segundo a PF, as irre-
gularidades foram detecta-
das na capital paulista e no
Rio de Janeiro. Também hou-
ve buscas e apreensões em
duas salas do ministério, em
Brasília. As ilegalidades fo-
ram constatadas pelo Tribu-
nal de Contas da União
(TCU).

Segundo fontes da PF, a
ONG Centro de Atendimento
ao Trabalhador (Ceat), sedia-
da em São Paulo, era uma das
principais envolvidas nas ir-
regularidades, e duas pessoas
que faziam parte da direção
da instituição estão entre os
oito presos. A organização é
suspeita de desviar recursos
por meio de lavagem de di-
nheiro, entre outros méto-
dos. A ONG direcionava a
verba repassada pelo Minis-
tério do Trabalho e não exe-
cutava contratos.

Assessor do 
MTE acusado 
de fraude

Algumas coisas na vida não têm conserto. Por mais
que se queira refazer, não dá. Vale para bens materiais,
como um valoroso vaso chinês. Depois de quebrado,
não há cola que refaça a beleza original. É o caso da Câ-
mara dos Deputados e a ideia de nova votação para ser
cassado o deputado presidiário Natan Donadon (sem
partido-RO). E também da relação do PT com o PMDB;
ou de José Serra com o seu partido, o PSDB. 

Vamos por partes. Por mais que a Câmara refaça a vo-
tação relativa ao caso do deputado Natan Donadon, o fato
de os congressistas aceitarem que um condenado perma-
neça deputado não tem conserto. O máximo que os depu-
tados e senadores podem fazer agora é "trocar o vaso", ou
seja, aprovar o voto aberto. 

Ocorre que não será tão fácil quanto parece. Os con-
gressistas têm ressalvas ao projeto que institui o voto
aberto para vetos presidenciais, porque estarão todos su-
jeitos à pressão do Poder Executivo em todos os níveis de
governo. Também apresentam restrições ao voto aberto
para escolha dos integrantes da Mesa Diretora. Esse voto
secreto pode até ter ajudado a guindar Renan Calheiros
(PMDB-AL) ao cargo de presidente do Senado, mas al-
guns consideram que impedirá candidatos avulsos a pre-
sidente da Casa.

Quanto à cassação de mandato, entretanto, há um
grande número interessado em aprovar a proposta logo,
apenas para poder substituir o "vaso quebrado", ou se-
ja, o caso Donadon. A emenda que acaba com o voto se-
creto de forma radical, personagem do esforço de on-
tem na Câmara, certamente levará alguns meses nos es-
caninhos do Senado. O que interessa à sociedade de
forma mais urgente, o fim do voto secreto para efeitos
de cassação de mandato, pode ser resolvido rapida-
mente. Basta que a Câmara acelere a apreciação da pro-
posta do senador Alvaro Dias (PSDB-PR). É o vaso mais
"em conta" para substituir o quebrado. Os deputados
estão com tudo para colocá-lo em posição de destaque
na Casa. Basta querer.

Enquanto isso, no PMDB... 
A bancada do partido de Michel Temer fez uma reu-

nião ontem à tarde com sérias reclamações em relação
ao governo pe-
tista. Por mais
que eles tentem
colar os cacos
desse vaso,  o
desenho não fi-
ca bom, há pe-
dacinhos que se
perderam. As
maiores co-
branças são em
relação aos car-
gos na Secreta-
ria de Aviação
Civil  e  no Mi-
nistério da
A g r i c u l t u r a ,
além da recom-
posição das
verbas cortadas
do Ministério
do Turismo no
início deste
ano. 

Para comple-
tar, há uma an-
siedade em re-
lação aos acor-
dos eleitorais,
que até agora
não saíram. O
PMDB sente

que Lula e Dilma vão jogar para eleger uma bancada pe-
tista, portanto, os peemedebistas precisam ter bons can-
didatos a governador nos estados para conseguir pelo
menos empatar esse jogo da eleição proporcional. E, até
agora, nada. Se o governo Dilma ou o PT não derem os
caquinhos para que o PMDB tente recompor a relação,
vai crescer no partido o movimento para espatifar de vez
esse vaso e, lá na frente, tentar "comprar" um novo.

E no ninho tucano... 
Bem, os integrantes do PPS garantem que Serra está

a caminho do partido, mas os tucanos apostam que ele
fica onde está. Afinal, antes dos movimentos de Serra,
todos observam as andanças de Marina Silva. Nas últi-
mas horas, aumentaram muito as apostas de que ela
conseguirá montar a Rede aos 44 do segundo tempo.
Terá um minuto para as filiações. E há quem diga que
ela terá plenas condições de angariar alguns por conta
do fator "novidade", capaz de puxar votos. A hora en-
tre os deputados é a de lutar pela sobrevivência, e on-
de ela for mais viável é onde o deputado ficará ou se
mudará.

E a CPI da Espionagem, hein?
O Congresso agiu rápido para criar a comissão parla-

mentar de inquérito. No entanto, o difícil é fazer funcio-
nar. Afinal, há quem esteja de camarote para assistir à CPI
convocar para depor os arapongas da CIA, o presidente
dos Estados Unidos, Barack Obama, e quem mais chegar.
Mas essa é outra história.

Vasos ming

A absolvição de
Donadon, a
relação PMDB-
PT e a de José
Serra com o
PSDB são valores
quebrados. Não
tem conserto que
restabeleça a
beleza original

Nas
entrelinhas
por Denise Rothenburg
deniserothenburg.df@diariosassociados.com.br
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