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A Casa Civil vai fundir a
SecretariaGeraldaGoverna-
doria e o Gabinete Civil. Co-
moseráanovapasta?

Ainspiração éno modelo
do governo federal, que tem
a CasaCivil e a Secretaria de
Relações Institucionais.
Aqui teremostambémapas-
ta eaSecretariadeArticula-
ção Institucional. Esta fica-
rá responsável pelos conta-
tos políticos com prefeitos,
deputados, aliados. A Casa
Civil terá uma função mais
ampla, de buscar a unidade
do governo. Será um ponto
central dentro do governo.
Alémdisso, faráa interlocu-
çãocomasociedadecivilor-
ganizada, na relação com
empresários, universidades,
poderes, entidades. Fare-
mos o meio-de-campo e
apresentaremos alternati-
vasaogovernador.

Mas isso não também se
confunde com a função do
secretáriodeArticulaçãoIns-
titucional?

Não.Osprefeitosquevie-
rem aqui, por exemplo, vai
tomarumcafé comigo, con-
versar e falo tchau. Peço pa-
ra procurar o Daniel Gou-
lart. O que for assunto de
composiçãopolítica,dearti-
culação com aliados, isso fi-
cacomele.

EasSecretariasExtraordi-
náriasdeAçõesEstratégicas
e de Articulação Política,
tambémnãofarãoisso?

São pastas extraordiná-
rias, que funcionarão como
braço operacional da Secre-
taria de Articulação Institu-

cional. Cada um vai ter uma
função muito específica,
por exemplo em atender
obras em municípios. Cada
umfaráumaparte.

E a estrutura da Casa Ci-
vil,comoserá?Hágabinetes
a serem criados que serão
vinculadosàpasta.

Terão mudanças de no-
menclatura e passarão a ser
gabinete.Ficarãosubordina-
dos à Casa Civil, mas têm
função mais de assessoria,
como Gabinete de Impren-
sa,deGestãodaGovernado-
ria,Particular.

E a parte do Gabinete Ci-
vil, de elaboração de decre-
tos, projetos de lei, encami-
nhamentosàAssembleia?

Ficará sob nossa respon-
sabilidade e teremos tam-
bém uma assessoria para is-

so. O governo já mostrou
uma marca diferente, que é
de ser rápido em trabalhar.
Já vamos terminar esta se-
mana todas as nomeações
de2ºescalão.Em15dias,de-
vemoster tudopronto.

O sr. deixa omandato na
Câmara para assumir cargo
nogoverno.Qual aexpecta-
tiva?

Estou animado. Acho
que vamos fazer um traba-
lhoimportantedegestãopo-
lítica. Serei mais um nessa
área. É fundamental para o
sucesso de qualquer gover-
noouvir e somar forças. Sou
a favor desse norte. Então
vou atuar nisso. Fiz a opção
de deixar o mandato na Câ-
mara,ondenavegariamuito
àvontade, para trabalharna
gestão política. E isso num
sentidoamplo.

“ACasaCivil irábuscar
aunidadedogoverno”

Embora o discurso seja de pági-
na virada, que não há oposição en-
tregovernosequeocontextoédife-
rente, o governador Marconi Pe-
rillo (PSDB) terá de pavimentar um
caminhodesuperaçãodedivergên-
cias econquistadeumaboarelação
com a presidente Dilma Rousseff
(PT).Diantedas dificuldades finan-
ceiras do Estado e da necessidade
de resolver questões ligadas ao go-
verno federal – Celg, aeroporto de
Goiânia e Ferrovia Norte-Sul, para
ficar em três exemplos –, o tucano
dependerá de convivência amisto-
sacomapresidente.

Embora Dilma tenha prometido
estender as mãos a governadores e
prefeitos da oposição, Marconi sa-
be que caberá unicamente a ele a
articulaçãoparapassar uma borra-
cha nos atritos com o ex-presiden-
te Lula e buscar aproximação com
asucessora. Ele já começouaesten-
der a bandeira branca: deu entre-
vistas à imprensa nacional afir-
mandoqueosgovernadores doPS-
DB não farão oposição ao gover-
no; compareceu à posse da presi-
dente – só ele e Siqueira Campos
(PSDB-TO)– evemdefendendoen-
contro para discutir demandas dos
Estados coma petista.

Outraestratégiaébuscar interlo-
cuçãode liderançaspolíticaspróxi-
mas aDilma. Ontem, em São Paulo,
Marconi manteve contatos com
“amigos em comum” com a presi-
dente,quesecomprometeramaaju-
darnasuperaçãodasdivergências.

O tucano tem destacado, desde o
fim das eleições, que, nas visitas
que fez a Goiás durante a campa-
nha,Dilmanãofezataquesaele, ca-
bendo apenas a Lula o discurso
agressivocontraotucano.Seria,pa-
ra o governador, um sinal de que a
presidente não tem as mesmas di-
vergências e mágoas do ex-presi-
dente. E que não quis se envolver
nabrigapolíticaentreosdois.

Aliados de Dilma, no entanto,
afirmam que, como nome forte do
governo Lula, ela acompanhou de
perto os atritos e conhece o estilo

do tucano. Dilma teria se esquecido
de que foi Marconi o responsável
pela manobra no Senado, em abril
de 2008, para convocar a então mi-
nistra da Casa Civil para depor na
Comissão de Infraestrutura sobre o
suposto dossiê de gastos sigilosos
dogovernoFernandoHenriqueCar-
doso? Teria a presidente apagado
damemóriaadeclaraçãodeMarco-
ni sobre o mensalão, que reforçou a
maior crise do governo federal e
que a levou à Casa Civil no lugar do
aliado e amigo José Dirceu? Será
que a ex-ministra passou uma bor-
racha sobre a atuação de Marconi
contra a CPMF, em dezembro de
2007, quando elaprópria lamentou
quenãohouvesse“lucidezerespon-
sabilidade” da oposição e teve de
buscar soluções para aquedada ar-
recadaçãodogoverno?

Os próprios aliados de Marconi
admitem que nem tudo ficou bem
resolvido.Dilmaacompanhou tam-
bém as negociações da Celg e o le-
vantedogovernador tucanocontra
a operação, e o imbróglio do aero-
porto de Goiânia. Enquanto minis-
tra,chegouaacusarduasvezesoen-
tão ex-governador de Goiás de não
cumpriro compromisso feito como
governo federal em relação às

obras do aeroporto. Em entrevista
ao POPULAR, em janeiro de 2007,
ela afirmou que Marconi fez um
projeto superdimensionado, que
ele se comprometeu a pagar uma
parcela dos investimentos e depois
se recusouadara contrapartida.

Um aliado de Dilmaem Goiás ci-
taoexemplodeTeotônioVilela,go-
vernador de Alagoas (reeleito), que
é do PSDB, e estabeleceu uma boa
convivência comopresidenteLula,
o que rendeu várias parcerias. Mas
foi leal na relação com o governo,
diz. É exatamente a falta de lealda-
de queLula aponta emMarconi pa-
ra ter elegido o tucano como um de
seusmaioresadversáriospolíticos.

De início, apostam aliados da
presidente, Dilma manterá a políti-
ca do ex-presidente de estabelecer
parcerias com todos os governado-
res – citam também os benefícios a
São Paulo, no governo de José Ser-
ra –, mas “não vai correr atrás” de
solução para problemas do gover-
nador goiano. Marconi não terá,
porexemplo,boavontadeedisposi-
ção do governo federal, como teve
o ex-governador Alcides Rodri-
gues (PP), em relação à Celg. Até
porque agiu duramente contra um
acordoqueogovernofederaldemo-

rou trêsanospara fechar.
No caso da Celg, é bom lembrar

que o Estado dependerá muito da
ajuda do governo federal, já que
voltaàestacazeronabuscadoequi-
líbrio financeiro da empresa. A
Celg teráde renegociardívidascom
a Eletrobras, acertar com a Aneel a
autorizaçãoparaoaumentoda tari-
fa, responder a processo de caduci-
dade da concessão e buscar a reno-
vaçãodaconcessão.

Vale destacar ainda que Dilma
não terá mais tanto trabalho no
Congresso como teve o antecessor.
Com maioria na Câmara dos Depu-
tadosenoSenado, apresidentenão
precisará negociar com senadores
da oposição. Perde poder de articu-
lação, portanto, ogovernadorMar-
coni, que tem três senadores alia-
dosquesãooposiçãoaDilma.

Marconiaindanãopediuaudiên-
cia com a presidente. Quer que os
amigosemcomumestabeleçampri-
meiro um canal de aproximação,
que levem até Dilma a mensagem
de disposição de firmar uma rela-
ção institucional e de somar esfor-
ços.Eque levemespecialmenteore-
cado de que os desentendimentos,
os atropelos e os ataques ao gover-
no federal sãopáginavirada.
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Diferentemente do gover-
no anterior, que nunca inves-
tiu para valer na articulação
política, a gestão de Marconi
Perillo (PSDB) teráquatropas-
tas com missão de atuar na
área. Casa Civil, Secretaria de
Articulação Institucional, Se-
cretariaExtraordináriadeAr-
ticulação Política e Secretaria
ExtraordináriadeAçõesEstra-
tégicas serão novas pastas do
primeiro escalão a cuidar da
relaçãopolíticadogoverno.

Embora as funções se con-
fundam,os titularesdas secre-
tarias, que serão criadas esta
semana com a reforma admi-
nistrativa enviada à Assem-
bleia Legislativa, afirmam
quecadaumcuidarádeumas-
pecto da articulação política
dogoverno.

O contato com prefeitos,
parlamentares, e aliados,para
tratar de demandas e mesmo
da distribuição de cargos no
governo caberá à Secretaria
de Articulação Institucional,
comandada pelo ex-deputa-
do estadual Daniel Goulart
(PSDB). Seria comoaSecreta-
ria de Relações Institucionais
dogoverno federal.

Caberia à pasta também a
articulação com outros pode-
res e entidades representati-
vasdasociedadecivil.Mases-
sa parte terá atuação também
do futuro secretário-chefe da
Casa Civil, Vilmar Rocha
(DEM). Deputado federal elei-
to, ele vai se licenciar para as-
sumirocargoedizquemante-
ráoscontatospolíticosnapas-
ta (leia entrevistaao lado).

ACasa Civil funde Gabine-
teCivil– responsávelpelaela-
boração e coordenação de
mensagens governamentais,
decretos, despachos, projetos
de lei e acompanhamento do
processo legislativo – e a Se-
cretaria Geral da Governado-
ria. A parte técnica, do Gabi-
neteCivil, serácoordenadape-
loex-chefedapasta IvanGou-
veia, que deixou o cargo em
junhodoanopassado.

A Secretaria Extraordiná-

ria de Articulação Política,
queseráocupadapelosecretá-
rio-geral do PSDB e cunhado
de Marconi, Sérgio Cardoso,
terá missões específicas, se-
gundo Vilmar. A reportagem
nãoconseguiu localizaro titu-
lar da pasta para detalhar as
funções e a estrutura. Segun-
do Vilmar, ele pode ficar res-
ponsável por programas que

atendamosmunicípios.
Fernando Cunha (PSDB),

que era titular da Secretaria
deArticulaçãoPolítica dogo-
verno Alcides Rodrigues (PP),
mas que teve a pasta esvazia-
dapelopepista,assumiráaSe-
cretaria Extraordinária de
Ações Estratégicas, que tam-
bém ainda não tem função
muitobemdetalhada.Aprevi-

são é que ele atue também na
articulaçãopolítica.

Ogoverno criará tambéma
SecretariadeDesenvolvimen-
to Metropolitano e extinguirá
outras quatro pastas. A refor-
madevechegarhojeàAssem-
bleia,que teráconvocaçãoex-
traordinária para votar o pro-
jeto. A previsão é que seja
aprovadaatéquinta-feira.

CENAPOLÍTICA

CASA CIVIL,
ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL,
POLÍTICA E AÇÕES
ESTRATÉGICAS
CUMPRIRÃO
A FUNÇÃO

VILMAR ROCHA

Brasília – O presidente
da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB),OphirCavalcan-
te, quer que os familiares dos
deputadosdevolvamospassa-
portes diplomáticos usados
para turismo. De acordo com
ele, a OAB pretende enviar à
presidente Dilma Rousseff a
sugestão para que seja altera-
daa regraquepermite a emis-
são desses documentos espe-
ciaisparaquemnão represen-
ta o Brasil em missões oficiais
noexterior.

Paraopresidentedaentida-
de, é uma questão de “princí-
pios”. “Esse tipo de procedi-
mentodeusaropassaportepa-
ra turismo nos remete à colô-
nia.Ou seja, àqueles queestão
nopoder, tudoserádado.Éne-
cessário que se revise essa re-
gulamentação. O parlamen-
tar exerce um cargo elevado,
de representação, que o povo
lhe deu, mas isso não o legiti-
ma a ter esse tipo de benesses.
É um contrassenso à Repúbli-
ca”, sublinhou. “Fazer turis-
mo com esse tipo de proteção
é algo que agride ao bom sen-
so”,disse.

A legislação da emissão de
passaporte diplomático évin-

culada ao Decreto
5.978/2006. Os membros do
Congresso e seus “dependen-
tes” têm direito ao documen-
to. Segundo o Itamaraty, se
enquadram nesse perfil “côn-
juge ou companheiro, filhos,
inclusive os enteados, até 21
anos de idade ou, se estudan-
te, até 24 anos ou, se inválido,
dequalquer idade”.

TURISMO
No sábado o jornal Estado

de S. Paulo publicou reporta-
gem em que relata que os de-
putados e seus parentes apro-
veitam os passaportes diplo-
máticos para viajar a turismo.
Pelo menos dois terços desses
passaportesespeciais solicita-
dos ao Itamaraty, nos últimos
dois anos, foram para mulhe-
res,maridose filhosdosparla-
mentares. E cerca de 87% dos
vistos internacionais para es-
sesdocumentos tiverammoti-
vação turística.

O ministro do Turismo, Pe-
dro Novais, solicitou um pas-
saporte diplomático e um vis-
to para suamulher, MariaHe-
lenaPereira de Melo, ir aMia-
mi,nosEstadosUnidos. (Agên-
cia Estado).

São Paulo - O Ministério
Público suspeita que o lobista
PauloCésarRibeiro, oPaulão,
cunhado do governador Ge-
raldo Alckmin (PSDB), tentou
“lavar” seu patrimônio pes-
soal doando bens a terceiros,
inclusiveaumcoveirodePin-
damonhangaba, no Vale do
Paraíba.

Documentos de posse de
promotores de Justiça que in-
vestigam suposto envolvi-
mento de Ribeiro em contra-
tos fraudulentospara forneci-
mento de merenda escolar a
administraçõesmunicipais in-
dicam que o lobista transferiu
para o nome de um funcioná-
rio seu, Lourival, uma Ford
Ranger. Terrenos foram ‘doa-
dos’ aoutrosempregados.

O próprio Paulão admitiu o
expedienteaospromotoresde
JustiçaLeonardoRezekPerei-
raePaulaGizzideAlmeidaPe-
droso,aquemprestoudeclara-
ções em 20 de outubro de
2007 e em 18 de junho de
2010 nos autos do inquérito
civil 34/07. “Dei uma cami-
nhonete para o senhor Louri-
val em razãode dívida de gra-

tidão.Outros funcionários,há
umtempoatrás, receberamco-
mo doações alguns terrenos
pelomesmomotivo.”

O inquérito fez emergir de-
talhes sobre licitações que te-
riam sido dirigidas em troca
de doações para campanhas
eleitoraiseenriquecimentoilí-
cito de políticos e empresá-
rios.PaulãoésóciodoCemité-
rio Memorial da Paz, em Pin-
damonhangaba. “Não foi im-
posta nenhuma condição pa-
raadoação”,disseo lobista, ir-
mão de Lu Alckmin, mulher
do governador. “A caminho-
nete foipagaemdinheiro.”

Ele acrescentou que, “em
regra”,oveículo–depoisven-
dido – era dirigido por ele,
“uma vez que Lourival sequer
possui CNH, apesar de saber
dirigir”.O lobista afirmouque
a venda da Ranger só ocorre-
ria com a anuência de Louri-
val. Os promotores constata-
ram que ele tomou providên-
cia em cartório para não per-
derocontrolesobreopatrimô-
nio.Emescriturapública,Lou-
rival outorgou a Paulão direi-
tosdevendadaRanger. (AE)

Cristiano Borges –15.5.08

fabiana.pulcineli@ojc.com.br

Marconiterá4pastas
paraarticulaçãopolítica

ENTREVISTA

Estacoluna sai às segundas-feiras

OABpediráalteração
daregradeemissão

MPapuradoaçõesde
cunhadodeAlckmin

“EmboraDilma tenha
prometido estender amãoà
oposição,Marconi sabeque

caberáunicamente a ele
buscarumaaproximação com

asucessoradeLula.”

PASSAPORTEDIPLOMÁTICO

SÃOPAULO
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Uma característica mar-
cantenasfamíliasdepessoas
desaparecidas após aborda-
genspoliciais é a revolta que
sentem,sejapelafaltaderes-
postas, seja pelo fato de não
encontraremoscorposdosfi-
lhos. O que causa esse senti-
mento?

São vários fatores. No ca-
so dos desaparecimentos
após abordagens policiais,
ou seja, por parte de agentes
públicos,oEstado,simboliza-

docomoopai, deixadecum-
prir suamissãoqueédarase-
gurança e manter a ordem. A
polícia, como representante
legal do Estado, acaba dei-
xando essa lacuna, fazendo
com que a figura do pai se
desconstruaperanteessas fa-
mílias. A autoridade do pai
nãocorrespondeàexpectati-
va da família, que seria de
uma figura protetora. Elas
passam a experimentar o de-
samparo e isso gera uma si-

tuação de ansiedade, que de-
pois, a ansiedade é transfor-
madaemraiva, emrevolta.

O luto interrompido pode
causaressarevoltatambém?

Nestecasoespecífico, sim.
Não quero dizer que todos os
lutos interrompidos causem
revolta. Mas o caso é muito
específico. O princípio que
moveaspessoasérepresenta-
do pelo nascer, viver e mor-
rer e não fechar este ciclo dá
um sentimento de frustra-
ção. Não poder fechar o ciclo
do luto leva pessoas para um
lugarmuito ruim.

Quelugar?
Nos consultórios, ouvi-

mos relatos fantasiososentre
pessoasquetiveramentesde-
saparecidos e notamos que
elas adotam mecanismos de
defesa para negar a mortes
dessaspessoasqueridas.Che-
gamaverapessoa emmeioa
multidões e issonãopassade
fantasia. Negar a morte é um
mecanismo de defesa muito
comum.Comopassardotem-
po,essaspessoasficamenfra-
quecidas em suas esperanças
e fortalecidasnaraiva.

O que isso pode ocasio-
nar?

O sofrimento psíquico é
contínuo, forte ediário.Todo
dia é como se a pessoa se de-
parasse comodiadodesapa-

recimentodapessoaeosofri-
mento é fortalecido. A dor
psíquica pode se transportar
para o corpo físico, que já es-
tá frágil. A ansiedade e a an-
gústia por causa dessa lacu-
napodemocasionardoenças
psicossomáticas. Há relatos
de pessoas que passaram por
esta experiência de vida que
adoeceram, tornando-se al-
coólatras, fumantesouusuá-
rias de drogas. São rituais
compensatórios ruins.

Eabuscadecompensação
notrabalho,nareligião...

Aspessoas transferempa-
ra outras atividades a busca
de alternativas para dimi-
nuirosofrimento.

“Negaramorteéummecanismodedefesa”

Sóstenes
FreitasLino
desapareceu
dia18de
outubrode
2007,em
Goiânia,
após
abordagem
daPolícia
Militar

Alair
Ferreira
Lima
desapareceu
dia2de
marçode
2003,em
Aparecidade
Goiânia,
depoisde
pegarumacaronacomumpolicial
militar

Rogério
Batista
Santana
desapareceu
dia12de
agostode
2004,em
Goiânia,
depoisde
serabordado
porquatropoliciais
daRotam

RosanaMelo

Aceitar novos desafios pa-
ra seguir em frente. A rotina
de Maria das Graças Soares
Lucena Rodrigues mudou há
oitomeses, quandoo filhoOr-
ton Júnior, de 19 anos, lhe
deuumneto:Artur.Graça, co-
mo é conhecida, tornou-se
um símbolo entre as famílias
que buscam justiça para o de-
saparecimento de seus filhos.
ElaémãedeMuriloSoaresRo-
drigues, então com 12 anos.
Ele e Paulo Sérgio Pereira Ro-
drigues sumiram depois de
uma abordagem da Rotam no
dia 22 de abril de 2005, na Vi-
la Brasília, em Aparecida de
Goiânia.

Dezenas de pessoas viram
a ação. O carro onde estavam
Paulo Sérgio e Murilo foi
achado carbonizado sem as
rodas e sem a aparelhagem de
som. Os policiais Allan Perei-
raCardoso,NeillGomesdaRo-
cha, Wellington da Costa
Cunha, Cleiton Rodrigues da
Silva, Fernando Gabriel Pin-
to, Thiago Prudente Escriva-
ni, Marcelo Alessandro Capi-
nam Macedo e Anderson
Amador de Jesus foram indi-
ciados pela Corregedoria da
Polícia Militar, julgados e ab-
solvidos em júri singular por
faltadematerialidadedos cri-
mes de homicídio e ocultação
de cadáver. O Ministério Pú-
blicoestadual recorreueasen-
tença foi anulada. Os milita-
res serãosubmetidosa júripo-
pular, aindasemdata.

Quaseseisanosdepois,Gra-
ça diz que ainda verá o crime
punido. “A única coisa que eu
queria era saber onde está
meu filho”. Murilo amava fu-
teboleeratorcedordoVilaNo-
va. O muro da casa da família
foi pintado nas cores do time
emhomenagemaMurilo.Tra-
balhandoemumacreche,Gra-
ça disse que a chegada do ne-
todeunovosentidoàvida.

O serralheiro David Ferrei-
ra de Lima, de 70 anos, convi-
ve com a dor da perda há qua-
se 11 anos. O filho dele, o ser-
ralheiroAlairFerreiraLima, ti-
nha28anosquandopegouca-
rona com um policial militar
naportado 4ºDistritoPolicial

deAparecidadeGoiânia.Qua-
tro militares foram indiciados
pela Corregedoria da Polícia
Militareoprocedimentoenca-
minhado ao Poder Judiciário,

mas ninguém foi punido.
“Não apareceu corpo e nin-
guémfoi condenado”, dizDa-
vid. Sem comprovar que o fi-
lho foimortopela polícia,Da-

vid,quetemproblemasdesaú-
de,nãoconsegueumaaposen-
taria no INSS. Ele e o filho
eram sócios de uma serralhe-
riaquefuncionaprecariamen-

te na garagem de casa. “Di-
zemnoINSSque,comonãote-
nho como comprovar a morte
do meu filho, não tenho como
me aposentar por invalidez,
jáquesoudonodeumaempre-
sa. A situação é ridícula e re-
voltante”, conta.

A renda da família é com-
plementada pelas costuras de
Saturnina Pereira Lima, de 67
anos. Ela reclama que já pro-
curou o Ministério Público, a
polícia, a Justiça, mas nin-
guém lhe deu respostas sobre
oparadeirodo filho. Ela conta
que o processo foi arquivado
e que não haverá punição pa-
ra o desaparecimento de
Alair. “Nem se ele fosse la-
drão,assassino, isso teria sen-
tido. Meu filho era um ho-
memíntegroe trabalhador”.

David acabou sofrendo de
depressão. “Quase morri”. Ele
conta que bateu em muitas
portas e que hoje está decep-
cionado com os “homens que
comandam a justiça” porque
ninguém foi punido. Saturni-
na relata que ao sumiremcom
o filho, os suspeitos tiraram
um pedaço dela. “Não deixa-
ram nem o corpo do meu fi-
lho.Ele temdireitoaumenter-
ro digno. Minha vida estacio-
nou.Não tenhoalegrias”,diz.

Adriano
Souza
Matos
desapareceu
dia22de
novembro
de2010,em
Goiânia,
após
abordagem
deumaequipedoBatalhãode
Choque

Roniel
Ubiratan
Martins
desapareceu
dia23de
janeirode
2007,em
Senador
Canedo,
depoisdeser
abordadoporuma
equipedaRotam

Camila
Lagaresde
Lima
desapareceu
dia8deabril
de2009,em
Goiânia,
após
abordagem
depoliciais
da28ªCIPM

Ueverson
Geovani
Dias
desapareceu
dia10de
janeirode
2005,em
Goiânia,
após
abordagem
depoliciaisdaRotam//

Vejavídeona versão
flipdo jornal.
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Célio
Roberto
Ferreirade
Souza
desapareceu
dia11de
fevereirode
2008,em
Goiânia,
depoisde
umaabordagemdaRotam

Ofuncionáriopúblico Jo-
sé Luiz Pitta Pires acredita
que a filha está viva. Camila
LagaresPires,de18anos,de-
sapareceu no dia 8 de abril
de2009, emumacasanoRe-
sidencial Centerville. No lo-
cal, quatro policiais da 28ª
Companhia Independente
da Polícia Militar teriam en-
trado em confronto e mata-
do Wilton de Sousa Peixoto,
Camilo Fernandes da Silva e
Jhones Martins de Castro.
Camila estaria na casa e, se-
gundo denúncias, teria sido
mortapelosmilitares. O cor-
po dela nunca apareceu. O
inquérito policial militar
que apurou as circunstân-
cias do caso foi arquivado
pelaAuditoriaMilitarnodia
22de janeirode2010.

Em documento da Corre-
gedoria da PM, consta que
“o nome da vítima Camila
Lagares Pires não aparece,
porém este procedimento
que apurou a morte das pes-
soas que estariam acompa-
nhando a mesma, que teria
desaparecidoapóso fato, éo

procedimento 24.416”. No
resumo do documento,
consta que ele foi arquiva-
dopor faltadeprovas.

O inquérito na Divisão
de Pessoas Desaparecidas
da Delegacia de Homicí-
dios está estagnado, aguar-
dando laudos. Para Pitta, a
polícia não levou a sério o
desaparecimento de Cami-
la e a perícia não colheu to-
dasasprovasnacasadoRe-
sidencial Centerville. “Não
pegaram amostras de san-
gue na casa. A perícia nas
viaturas da companhia foi
feita meses depois e um fio
de cabelo encontrado em
uma delas até hoje não foi
utilizado para comparação
de DNA. Dizem que só um
fioé insuficiente”, acusa.

Apesar dos atropelos e
da possibilidade real de Ca-
mila ter estado na casa na
hora do suposto confronto,
o funcionário público acre-
dita que a filha possa estar
viva. “Se ela presenciou al-
guma coisa ou soube de al-
go,podeestar commedo, se

escondendo. Já soube que
ela está sobproteçãodepes-
soas ligadasao tráficonare-
gião. Tenhodeacreditar que
isso é possível. Se eu não
acreditar que ela está viva,
quemvaiacreditar?”.

José Luiz Pitta conta que
o sumiço da filha virou sua
vida de cabeça para baixo.
A esposa, segundo ele, toma
dezenas de remédios e está
com problemas de memó-
ria. O filho mais novo, de 10
anos,antesummenino tran-
quilo, atualmente é violento
e brinca falando em bater e
emmatar.

“Só de pensar que poli-
ciais, que são agentes públi-
cos pagos também com o
meudinheiro,possamterfei-
to alguma coisa com minha
filha, fico revoltado. Não se
pode ter medo da polícia.
Ela é paga para nos proteger
e não para sumir com nos-
sos filhos”. Os policiais que
estariam envolvidos no de-
saparecimentodeCamila fo-
ram condecorados por bra-
vura.

Cristiano
BandeiradaSilva
desapareceudia8dejulhode2002,
emLuziânia,depoisdesercolocado
àforçadentrodeumcarrodaPM

MarcoAurélio
CarneirodaCosta
desapareceudia6deoutubrode
2004,emGoiânia,apósabordagem
depoliciaisdaRotam

MarceloMendonçadaSilva
desapareceudia17defevereirode
2005,emAparecidadeGoiânia,após
serabordadoporumaequipedo
serviçoreservadodaPolíciaMilitar

PauloSérgio
PereiraRodrigues
desapareceudia22deabrilde2005,
emAparecidadeGoiânia,após
abordagemdaRotam

Anderson
NascimentoFigueiredo
desapareceudia3deabrilde2000,
emÁguasLindasdeGoiás,apósser
abordadopordoismilitares

ARILDA XIMENESENTREVISTA

Esperançadequeafilhaestejaviva

MÃE DE MENINO
QUE NÃO É VISTO
DESDE 2005
TORNA-SE
EXEMPLO DE LUTA
PARA QUEM VIVE A
MESMA SITUAÇÃO

Semdireitoaenterrarosfilhos,
parentesesperamporjustiça

ApsicólogaArildaXimenes explicaque famíliasde jovens
desaparecidosdepoisdeabordagenspoliciaisvivememmeio
aumafrustraçãodesencadeadapela faltade respostas, oque
gera frustraçãoe raiva.Veja trechosdaentrevista:

CristianoBorges

MariadasGraças (à esq.) segura cartaz comfotodeMurilo, quedesapareceu, aos 12anos, apósabordagemdaRotam
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