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● O grupo de trabalho da Comis-
são Nacional da Verdade que se
propõe a esclarecer a atuação
de igrejas durante a ditadura mili-
tar poderá chamar a depor reli-
giosos que colaboraram com o
regime. Porém, segundo o coor-
denador do grupo, Jorge Atílio,
eles não seriam necessariamen-
te obrigados a falar o que sabem.

O cientista social e ex-preso
político Anivaldo Padilha, pai do
ministro da Saúde Alexandre
Padilha, idealizou o grupo. “To-
das as igrejas tiveram os dois
lados, o dos que ajudaram a criar
o clima que possibilitou o golpe e
depois aderiram, legitimaram e

consolidaram a ditadura, e os
que resistiram. Existe muita lite-
ratura sobre a resistência e qua-
se nada sobre o colaboracionis-
mo”, disse Padilha, que é mem-
bro da Igreja Metodista.

Ontem, o grupo ouviu, no Rio,
depoimentos de vítimas da dita-
dura. O economista Marcos Arru-
da, preso e torturado em 1970,
contou que disse a um dos cape-
lães com quem teve contato na
cadeia que sua vida dependia de
que sua família fosse avisada de
sua detenção, mas, ainda assim,
o religioso se recusou a ajudá-lo.

Já a historiadora e ex-presa
Jessie Jane relatou que o então
arcebispo do Rio dom Eugenio
Sales (1920-2012) proibia que
presos políticos tivessem a assis-
tência da pastoral carcerária, ao
contrário dos presos comuns.
/ ROBERTA PENNAFORT

Ao cancelar a sua visita oficial aos
EUA, a presidente Dilma Rousseff to-
mou uma atitude adequada em fun-

ção das circunstâncias. Tal acerto não se
centra, no entanto, no fato de esta ser uma
afirmação soberana em resposta à intercep-
tação ilegal das comunicações e dados de
empresas nacionais e de membros do Gover-
no brasileiro pela NSA dos EUA. O acerto da

posição de Dilma está no fato de que a agen-
da política do encontro com Obama acabou
se definindo em torno de uma pauta delica-
da e negativa: a espionagem americana.

Se Dilma fosse aos Estados Unidos e assu-
misse o debate desta pauta poderia acirrar
a tensão entre os dois países. Se fosse e se
negasse a debatê-la seria criticada por não
defender os interesses nacionais. Do lado
americano, uma maior exposição do assun-
to também não interessava. Dado o contex-
to, o mais provável (e afirmado pelo pró-
prio Planalto) é que a decisão do governo
brasileiro tenha sido tomada de comum
acordo com o americano e não de maneira
unilateral ou como retaliação.

Por fim, é certo que o adiamento da via-
gem poderá ser utilizado retoricamente
pela presidente como uma satisfação à opi-
nião pública. No entanto, uma realidade
incômoda persistirá. Como o governo brasi-
leiro poderá enfrentar a fragilidade do País
frente à espionagem dos seus assuntos na-
cionais pelos EUA? Snowden, um simples
funcionário terceirizado da maquinaria de
espionagem do governo americano, abriu
uma caixa de Pandora com suas revelações
e certamente esta é só a ponta do iceberg.
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A visita que uma comitiva de
parlamentares faria amanhã às
antigas instalações do DOI-Co-
di, no Rio, suspensa devido ao
veto de militares à participação
da deputada federal Luiza Erun-
dina (PSB-SP), foi reagendada
para a próxima segunda-feira,
após reunião realizada na tarde

de ontem entre o ministro da
Defesa, Celso Amorim, e os se-
nadores João Capiberibe (PSB-
AP), Randolfe Rodrigues
(PSOL-AP) e Ana Rita (PT-ES).
Mais cedo, Erundina, que presi-
de a Subcomissão da Verdade,
Memória e Justiça da Câmara
dos Deputados, afirmou que o
Exército brasileiro “ainda pen-
sa que está na ditadura”.

Ontem, ficou acertado que
não haverá vetos aos nomes in-
dicados para compor a comiti-
va. Serão convidados a partici-
par da visita os três senadores
que estiveram na reunião com
Amorim, Erundina, o deputado
federal Chico Alencar (PSOL-
RJ), integrante da Comissão de

Direitos Humanos da Câmara
dos Deputados, o procurador
da República Antônio Cabral,
os integrantes da Comissão Es-
tadual da Verdade do Rio, Wa-
dih Damous e Álvaro Caldas, e
dois membros da Comissão Na-
cional da Verdade, ainda a se-
rem definidos.

O DOI-Codi foi o principal
centro de torturas no Rio duran-
te a ditadura militar. Atualmen-
te, o local, na Tijuca, zona nor-
te, abriga o 1.º Batalhão da Polí-
cia do Exército, mas há planos
de tombá-lo e transformá-lo
em um centro de memória. A
visita à unidade militar já havia
gerado tensão em agosto, quan-
do integrantes da Comissão Es-
tadual da Verdade do Rio foram
impedidos de entrar ali.

Lei da Anistia. “Não sei o que
aconteceu. Mas só posso dizer
que o Exército acha que ainda
está vivendo o período da dita-
dura”, disse Erundina, antes da
decisão. Segundo ela, não há ne-
nhuma motivação aparente pa-
ra ser vetada, a não ser o fato de
ter apresentado projeto de lei
que revoga a Lei da Anistia. “Se
são contrários à proposta, que
façam o debate no Congresso e
não esses vetos sem sentido.”

Denise Chrispim Marin

O escândalo da espionagem
americana no Brasil e o conse-
quente cancelamento da visita
de Estado da presidente Dilma
Rousseff a Washington expõe a

necessidade de investimento
“poderoso” do País em mecanis-
mos de defesa da informação,
avalia o ex-chanceler Celso La-
fer, presidente da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (Fapesp). “Pela
sua própria natureza, esse inves-
timento servirá ao País. Trata-
se de um impulso ao conheci-
mento na era digital”, afirma.

A reação mais branda dos
grandes aliados dos EUA na Eu-
ropa, igualmente alvos da espio-
nagem da Agência de Seguran-

ça Nacional (NSA, na sigla em
inglês), teria uma razão pragmá-
tica, segundo Lafer: todos têm
competência para espionar os
EUA e outros países e investem
na proteção de sua informação.

Situação delicada. Lafer reco-
nhece que a revelação sobre a
espionagem da NSA nos gabine-
tes de Brasília e grandes empre-
sas brasileiras expôs a presiden-
te Dilma Rousseff a uma situa-
ção extremamente delicada.
“Qualquer encaminhamento
seria difícil”, afirma. Além dos
fatos já expostos ao público so-
bre a espionagem, ambos os go-
vernos estão neste momento
vulneráveis a novas revelações,
dado o volume de informação

sobre o trabalho da NSA no Bra-
sil nas mãos do jornalista Glenn
Greenwald, que recebeu o mate-
rial do ex-funcionário dessa
agência Edward Snowden, asila-
do na Rússia.

O ex-chanceler assinala o fa-
to de a presidente, para tomar
sua decisão final, ter se aconse-
lhado com o “seu marquetei-
ro”, João Santana, e o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva.
Os seus colaboradores diplomá-
ticos não foram escutados. “Ela
tomou uma decisão olhando pa-
ra o âmbito da política interna”,
afirma, referindo-se aos ganhos
de popularidade que a iniciativa
poderá trazer para a candidata
petista à reeleição em 2014. “A
questão é séria. Mas um dos ca-

minhos possíveis seria aprovei-
tar a oportunidade do encontro
em Washington para uma dis-
cussão mais aprofundada sobre
o assunto.”

SegundoLafer, o cancelamen-
to da visita de Estado, programa-
da originalmente para 23 de ou-
tubro, provoca inevitavelmente
uma turbulência na relação bila-
teral.“Se interesses maissignifi-
cativos estivessem presentes de
lado a lado, porém, os governos
do Brasil e dos Estados Unidos
saberiam lidar melhor com a si-
tuação”,emenda. Para ele,a con-
fiabilidade dos EUA no País fora
posta em dúvida ao ser revelada
a espionagem nas esferas mais
elevadas do poder. “Esse fato
não pode ser minimizado.”

Ministro da Defesa libera visita
de Erundina ao antigo DOI-Codi
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Lafer defende aprimorar
a defesa da informação

Dilma vai propor ação antiespionagem
Presidente e Itamaraty pretendem levar para fóruns internacionais uma proposta formal de controle do monitoramento entre países

● O fundador do WikiLeaks, Ju-
lian Assange, disse ontem que a
presidente Dilma Rousseff estava
“obrigada” a cancelar sua visita
de Estado a Washington. A ida de
Dilma aos EUA, em meio ao escân-
dalo de espionagem da NSA, de-
monstraria “fraqueza”, afirmou.
“E o povo brasileiro não toleraria
isso.” Assange falou por videocon-
ferência em um evento em São
Paulo sobre liberdade na internet.
O fundador do WikiLeaks vive há
um ano e três meses na embaixa-
da do Equador em Londres para
não ser deportado à Suécia, onde
sofre acusações de abuso sexual.
A Grã-Bretanha recusa-se a con-
ceder-lhe um salvo-conduto.

Questionado sobre os rumores
de que Dilma discursará na ONU
em defesa de um novo modelo
de gestão global da internet, As-
sange demonstrou ressalvas.
“Se for algo apenas simbólico,
será positivo. Caso contrário, se-
rá que realmente queremos go-
vernos fazendo leis para contro-
lar a internet?” / ROBERTO SIMON
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O governo brasileiro vai fa-
zer do combate à espionagem
entre governos uma de suas
bandeiras diplomáticas nos
próximos meses. Depois da
crise com os Estados Unidos,
causada pela revelação do mo-
nitoramento ilegal das comu-
nicações no País, o Itamaraty
e a própria presidente Dilma
Rousseff pretendem levar a
ideia de algum tipo de contro-
le para fóruns internacio-
nais, e começam a sondar a
possibilidade de apoios a
uma proposta formal.

O primeiro passo foi dado em
julho, na reunião do Mercosul,
logo depois da descoberta da es-
pionagem pela Agência de Segu-
rança Nacional (NSA, na sigla
em inglês) em e-mails e teleco-
municações no País. Ali, o Brasil
recebeusolidariedade de Argen-
tina, Uruguai e Venezuela. Ago-
ra, o governo quer levar o tema à
União das Nações Sul-america-
nas (Unasul), à Comunidade
dos Estados Latino-America-
nos e Caribenhos e aos Brics
(grupo composto, além do Bra-
sil, por Rússia, Índia, China e
África do Sul) na busca de apoio
para uma proposta formal.

Apesar da proximidade regio-
nal, Celac e Unasul podem ter
mais resistência do que Merco-
sul e mesmo Brics. Países como
Colômbia, Chile e mesmo o Mé-
xico, também espionado, têm
hoje uma proximidade política
– e principalmente econômica
– mais forte com os Estados Uni-
dos do que com o Brasil, apesar

de terem se manifestado contrá-
rios ao sistema de espionagem
instaurado pelos americanos.

Direito humano. A primeira
tentativa de uma moção contrá-
ria à espionagem, no Conselho
de Direitos Humanos das Na-
ções Unidas, não prosperou. O
Brasil pretendia fazer uma con-
denação, usando o direito à pri-
vacidade dos cidadãos como
um direito humano, mas não
conseguiu apoios.

A intenção agora é mais
abrangente. Já existem diver-
sas queixas, inclusive entre paí-
ses europeus, pela excessiva
concentração da governança
da internet na mão dos america-
nos. Depois do escândalo da es-
pionagem, o governo brasileiro
avalia que pode haver clima pa-
ra que se faça algum tipo de re-
gulamentação contra a espiona-
gem ilegal entre países. Esse de-
verá ser um dos principais te-
mas do discurso da presidente
na abertura da Assembleia-Ge-
ral da ONU, na próxima sema-
na, em Nova York.

Será lá, também, que Dilma
encontrará pela primeira vez o
presidente americano, Barack
Obama, depois da decisão de
cancelar a visita de Estado aos
EUA, marcada para 23 de outu-
bro. Dilma é a primeira a falar e
Obama, o segundo. Normal-
mente há uma conversa infor-
mal entre os dois discursos.

O chanceler Luiz Alberto Fi-
gueiredo também deverá ter
um encontro com o secretário
de Estado John Kerry, a pedi-
do do americano.

Apesar da longa conversa
com o presidente americano
por telefone, e da promessa de
Obama de que estaria fazendo
uma revisão nos procedimen-
tos da NSA, o governo brasilei-
ro ainda espera um discurso

mais satisfatório dos Estados
Unidos. Apesar disso, há espe-
ranças no Itamaraty de que a vi-
sita tenha sido realmente ape-
nas adiada, podendo ser retoma-
da no início de 2014 ou até mes-
mo este ano – a depender de

“um gesto” de Obama.

Relações comerciais. Em No-
va York, Dilma Rousseff fará, no
dia 25 deste mês, o encerramen-
to de uma reunião com investi-
dores, banqueiros e empresá-

rios americanos sobre infraes-
trutura no Brasil. Tratada ape-
nas como uma possibilidade an-
tes do cancelamento da visita
de Estado, a fala da presidente
aos homens de negócio foi con-
firmada para demonstrar que,
apesar da crise política, a inten-
ção é que os negócios conti-
nuem, sem problemas.

Dilma vai ao evento, que pre-
tende atrair investimento pa-
ra obras de infraestrutura no
Brasil, acompanhada dos mi-
nistros do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio, Fernan-
do Pimentel, e da Fazenda,
Guido Mantega.

Outros temas que seriam tra-
tados durante a visita, como a
questão da liberação de vistos
para brasileiros, especialmente
de negócios, e outras questões
comerciais, continuarão sendo
tratados nos grupos de traba-
lho entre os dois países. Apesar
da crise política, o governo bra-
sileiro quer demonstrar que
não há paralisia nas relações di-
plomáticas e econômicas.

Religiosos poderão
ser chamados para
falar sobre regime

Realidade incômoda:
como proteger o País
das interceptações?

Presidente estava
‘obrigada’ a cancelar
visita, diz Assange

No telão. Assange, do WikiLeaks, falou por videoconferência em evento no Centro Cultural SP

Lafer. Denúncias deixaram
Dilma em situação delicada

Para o ex-chanceler,
a espionagem dos EUA
expõe a necessidade do
Brasil de investir em
mais proteção digital

● VetoReunião com Celso
Amorim definiu nova
data para o encontro;
deputada federal reagiu
ao veto de militares

● Asilo.
O secretário de
Cultura de São
Paulo, Juca
Ferreira, apoiou
ontem a deci-
são da presi-
dente Dilma de
adiar a visita
aos EUA e dis-
se que “lhe su-
geria” dar asilo
ao agente Ed-
ward Snowden.

“Não sei o que aconteceu.
Mas só posso dizer que
o Exército acha que ainda
está vivendo o período
da ditadura”
Luiza Erundina
DEPUTADA FEDERAL (PSB-SP)
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A19.




