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Os últimos meses do ano passado caracterizaram-se pela intensificação dos contatos da direto-
ria da ADB, apoiadas por seus associados e colegas da AFEPA, com lideranças do Congresso 
Nacional, dado o surgimento de grande número de medidas provisórias e projetos de lei que 

afetavam negativamente o serviço exterior brasileiro. O PS Henrique Moraes registra a nossa ação 
parlamentar em artigo sobre a matéria.

A seção “Serviços” atualiza as ações jurídicas de nosso interesse, a cargo do escritório de advo-
cacia Torreão Braz, que aproveito para congratular pelos êxitos nas execuções de licença-prêmio. 
Foram oito os beneficiados no ano em curso pelo pagamento de precatórios e 48 novas expedições 
de precatórios a serem pagos ao longo de 2016. Esta edição também informa sobre a obrigatoriedade 
de declaração, junto ao Banco Central do Brasil, de bens e valores de qualquer natureza, em montante 
superior a cem mil dólares, existentes no exterior em 31 de dezembro de cada ano. Cabe lembrar que 
a entrega de declaração fora do prazo legal ou a sua não entrega sujeita ao infrator multa, que pode 
chegar a duzentos e cinquenta mil reais.

O Ministro Alessandro Candeas registra o encontro com o Embaixador Ronaldo Sardenberg, no 
âmbito do ciclo de palestras “Bastidores da Diplomacia”, resultado de parceria com o Instituto Rio 
Branco (IRBr). Nosso convidado discorreu sobre sua experiência, acumulada ao longo de quase meio 
século na diplomacia. Também em conjunto com o IRBr, a Associação de Familiares dos Servidores 
do Itamaraty (AFSI) realizou o primeiro curso de preparação para expatriação. A presidente da AFSI, 
Carolina Vilalva, faz o relato da experiência exitosa.

Na área da educação de dependentes, informamos sobre o convênio com o Ministério da Defesa 
para viabilizar o ensino a distância aos filhos dos servidores do Itamaraty, similar ao sistema utilizado 
pelo Exército brasileiro. A Secretária Marcela Campos de Almeida relata os contatos mantidos até o 
momento. Além disso, publicamos a segunda parte da entrevista sobre a Chancelaria dos EUA.

Na área cultural, colegas da Embaixada em Belarus comentam o Festival de Arte Urbana Vulica 
Brasil. Ainda na editoria de cultura, damos continuidade à seção literária “Flor do Lácio”, com poemas 
do Embaixador Raul Taunay e ilustrações do Conselheiro Flávio Marcílio Moreira Sapha. Na crônica 
“O Bom Soldado Svejk retorna à Europa do Leste”, o Secretário Miguel Paiva Lacerda mistura crítica 
literária e análise política.

Entre os “Talentos da Casa,” conheceremos a música do Secretário Amintas Angel. Os Ministros 
Mauricio Lyrio, Alexandre Vidal Porto e o Secretário Krishna Monteiro, três dos diplomatas que inte-
gram a nova geração de escritores do MRE, comentam a relação entre diplomacia e literatura e falam 
de seus trabalhos ficcionais. Temos, ainda, o relato da 1ª Conferência Livre sobre Gênero do MRE, 
instância preparatória para a 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres.

Finalmente, a partir desta edição, nossa revista contará com duas novas seções: “Humor, causos 
diplomáticos”, com a reprodução de trechos selecionados do livro “Bastidores da diplomacia – Bife 
de zinco e outras histórias”, do Embaixador Guilherme Leite Ribeiro; e “Brasília, como vai?”, do 
Embaixador Sérgio Bath, com dicas e novidades sobre a capital federal.

Se você tiver algum comentário ou sugestão, escreva para revista@adb.org.br. Divirta-se!

 editorial

Embaixadora Vitória Alice Cleaver
Presidente da ADB

Carta aos(às) associados(as)
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Diplomatas são benefi ciados 
com execução de licençasprêmio

Oito diplomatas foram beneficia-
dos nas execuções de licen-
ça-prêmio, com pagamento de 

precatórios do crédito incontroverso 
(valor não contestado pela União). Os 
associados já sacaram os recursos 
entre agosto e outubro de 2015. Mais 
48 precatórios serão pagos ao longo 
do exercício de 2016 e há outro pre-
catório expedido para pagamento em 
2017. O montante requisitado para 
pagamento aos filiados das licenças-
-prêmio não gozadas é de aproxima-
damente R$ 18 milhões.

Dos 132 diplomatas com execuções 
em curso, mais de 40% já receberam 
ou estão em vias de receber o valor plei-
teado. Aqueles que não possuem valor 
expedido até o momento devem esse 
fato às impugnações feitas pela União 
ao crédito exigido. Esses beneficiários 
deverão receber em 2017 ou 2018.

A execução de licença-prêmio 
constitui o principal título executivo 
da ADB e aquele com melhor retorno 
financeiro. Os valores variam con-
forme o número de períodos não 
gozados e o cargo ocupado, na ativa, 

pelo associado. É importante que os 
diplomatas com licenças-prêmio não 
gozadas enviem a documentação exi-
gida para a ADB (procuração preenchi-
da, com firma reconhecida; mapa de 
tempo de serviço; fichas financeiras) 
com a maior brevidade possível, já que 
o título executivo prescreverá em abril 
de 2017.

O Escritório de Advocacia Torreão 
Braz, que representa a ADB nesses 
processos, ressalta que só poderá 
executar o título quem se aposentou a 
partir de 19 de fevereiro de 1999.

 Gestão em foco

Foto: Divulgação ADB

Advogados do Escritório Torreão Braz (esquerda) fazem balanço das ações judiciais em assembleia da Associação dos Diplomatas Brasileiros



 Gestão em foco

Acesso à Intratec garantido 
para diplomatas aposentados

O Diretor do Departamento de 
Comunicações e Documenta-
ção, Ministro João Pedro Costa, 

informa que está sendo finalizado 
novo canal, ajustado às normas fede-
rais de uso de correio eletrônico cor-
porativo, para que os servidores apo-
sentados possam obter informações 
de seu interesse. O novo canal con-
tribui para as políticas de controle e 
racionalização de gastos decorrentes 
dos sucessivos cortes orçamentários 
impostos ao Itamaraty. O atual sistema 
de acesso à Intratec, feito por meio da 
conta de correio corporativo, perma-
necerá ativo até que o novo projeto 
fique pronto nas próximas semanas.

A nova página para os aposenta-
dos segue o padrão técnico e visual 
que também será adotado para a nova 

Intratec (foto). Ela incluirá o boletim 
diário (Bola do Dia), boletim de ser-
viço, clippings de notícias, listas de 
ramais e de pessoal no exterior e de 
diplomatas aposentados e os formulá-
rios da DP e DPAG para aposentados 
e seguro (Segrupex). Cada servidor 
aposentado receberá um novo login e 
senha para acesso ao sistema, e suas 
atuais contas @itamaraty.gov.br serão 
progressivamente encerradas. Para a 
comunicação com a SERE e a ADB, 
conforme determinação do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG), os diplomatas aposentados 
deverão usar seus e-mails pessoais.

A inovação, segundo o Diretor do 
DCD, faz-se necessária não só pela 
questão primordial de economizar 
recursos, já que há custos para a 

manutenção de cada conta de correio 
eletrônico corporativo (atualmente são 
mais de 7 mil), como também para 
propiciar aos aposentados acesso ágil 
e rápido a informações e serviços que 
requerem do ministério.

ITAMARATI
Ainda sobre novidades na área de 

tecnologia, o Ministro João Pedro Costa 
informa sobre o lançamento do blog de 
tecnologia da informação “Itamara-ti”, 
que já pode ser acessado pelo endereço 
“itamara-ti.itamaraty.gov.br”. O objetivo 
do canal interativo é promover a cultura 
de TI dentre os membros do Serviço 
Exterior, por meio de diálogo aberto e 
objetivo, desfazendo mitos e difundindo 
informação. Os dados de acesso são os 
mesmos da rede Itamaraty.
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Declaração de capitais brasileiros no exterior

Relatório das ações de GDAD

1. Quem está obrigado a declarar capital no 
exterior?

Devem prestar ao Banco Central do Brasil, 
anualmente ou trimestralmente, declaração 
dos bens e valores que possuam fora do ter-
ritório nacional as pessoas físicas ou jurídicas 
residentes, domiciliadas ou com sede no Brasil 
(inclusive expatriados / estrangeiros equipa-
rados a residentes para fins fiscais) e que 
possuam bens e valores de qualquer natureza 
no exterior.

As declarações deverão ser feitas por 
meio do formulário de declaração de Capitais 
Brasileiros no Exterior (CBE), disponível no 
sítio do Banco Central do Brasil (http://www.
bcb.gov.br).

A não entrega da declaração, entrega fora 
do prazo e entrega de forma incompleta ou 
com informações falsas sujeitam o infrator a 
multa, que pode chegar a R$ 250.000.

1) Ação Coletiva nº 2002.34.00.0326440
Origem: Justiça Federal – Seção Judiciária do 
Distrito Federal.
Matéria: pagamento da GDAD aos aposentados e 
aos pensionistas nos mesmos valores percebidos 
pelos servidores em atividade (50%), em razão 
da irrelevância de critérios de desempenho para o 
seu recebimento em tal patamar.
Ré: União.
Beneficiários: diplomatas filiados aposentados 
e pensionistas com direito à paridade remune-
ratória.
Liminar / tutela antecipada: indeferida.
Histórico: julgamento favorável na 1ª instância. 
Interpostas apelações pela ADB e pela União. 
Quando do julgamento dos recursos interpos-
tos pelas partes, a Turma Julgadora suscitou 
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, 
que, por questões formais, não foi conhecido pela 
Corte Especial, de modo que os autos retornaram 
à Turma para retificação. Em outubro de 2014, 
a 2ª Turma reparou os problemas apontados e 
devolveu o processo para julgamento do Incidente 
de Arguição de Inconstitucionalidade. Desde 

2.1. Declaração anual
A declaração anual é obrigatória para resi-

dentes no Brasil que detenham bens, direitos 
e valores no exterior em soma maior ou igual 
a cem mil dólares americanos, em 31 de 
dezembro de cada ano (Resolução Bacen nº 
3.854/2010, artigo 2º, caput). A declaração 
deve ser entregue entre 15 de fevereiro e 5 de 
abril do ano subsequente (Circular Bacen nº 
3.624/2013, artigo 1º, inciso I).

Pessoas físicas e jurídicas residentes no 
Brasil detentoras de ativos no exterior em valor 
abaixo de cem mil dólares americanos, em 31 
de dezembro de cada ano, estão desobrigadas 
de prestar a declaração anual.

2.2. Declaração trimestral (CBE)
A declaração trimestral é obrigatória para 

residentes no Brasil que detenham bens e valo-
res no exterior em soma maior ou igual a US$ 

dezembro de 2014, os autos aguardam apre-
ciação pela Corte Especial do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região.

2) Ação Coletiva nº 2004.34.00.0112130
Origem: Justiça Federal – Seção Judiciária do 
Distrito Federal.
Matéria: pagamento da GDAD aos aposentados e 
aos pensionistas nos mesmos valores percebidos 
pelos servidores em atividade (50%), em razão 
da irrelevância de critérios de desempenho para o 
seu recebimento em tal patamar.
Ré: União.
Beneficiários: diplomatas associados aposen-
tados e pensionistas com direito à paridade 
remuneratória.
Liminar / Tutela antecipada: indeferida.
Histórico: julgamento parcialmente procedente em 
1ª instância. A União e a ADB interpuseram apela-
ção. Os autos foram então remetidos ao Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região. Recentemente, o 
processo foi incluído no Programa de Aceleração 
de Julgamentos (PAJ) e redistribuído à relatoria 
do Juiz Federal Convocado Mozar José Ferraz 

100 milhões, no último dia de cada trimestre 
(Resolução Bacen nº 3.854/2010, artigo 2º, § 
1º). Não existe uma declaração de CBE especí-
fica para o 4º trimestre. O declarante trimestral 
também deve prestar a declaração anual, cuja 
data-base é 31 de dezembro de cada ano-base.

3. O que declarar, conforme a Resolução 
Bacen nº 3.854/2010, artigo 3º:
a)  depósito em contas correntes no exterior;
b)  empréstimo em moeda;
c)  financiamento (de exportação de bens e/

ou serviços etc.);
d)  leasing e arrendamento mercantil financeiro;
e)  investimento direto (participação no capital 

de empresa no exterior);
f)  investimentos em portfólio;
g)  aplicação em derivativos financeiros; e
h)  outros investimentos, incluindo imóveis e 

outros bens.

de Novaes. Contudo, para que essa ação seja 
julgada, é necessário aguardar decisão na Ação 
Coletiva nº 2002.34.00.032644-0, anteriormente 
descrita, cuja matéria é a mesma, porém com 
outro grupo de beneficiários.

3) Ação Coletiva nº 2008.34.00.0060729
Origem: Justiça Federal – Seção Judiciária do 
Distrito Federal.
Matéria: pagamento da GDAD a aposentados e 
a pensionistas nos mesmos valores percebidos 
pelos servidores em atividade (100%), em razão 
da irrelevância de critérios de desempenho para o 
seu recebimento em tal patamar.
Ré: União.
Beneficiários: diplomatas filiados aposentados 
e pensionistas com direito à paridade remune-
ratória.
Liminar / Tutela antecipada: não há.
Histórico: prolatada sentença que extinguiu o pro-
cesso, sem julgamento de mérito, sob o funda-
mento de que teria havido perda de objeto. A ADB 
apresentou apelação, a qual aguarda julgamento 
pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
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ADB intensifica atuação no Congresso Nacional
Foto: Flávia Corrêa

Nos últimos meses, diversas 
normas e proposições legisla-
tivas que afetam diretamente a 

carreira diplomática têm sido trazidas 
à apreciação do Congresso Nacional. 
Por conta disso, a ADB intensificou 
contatos com parlamentares, asses-
sorias e funcionários da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal.

A atuação parlamentar da ADB é um 
exercício coletivo, que envolve desde 
Secretários até Embaixadores. As ges-
tões e visitas têm contado, ainda, com 
a colaboração das altas instâncias 
decisórias do Itamaraty. Temos igual-

mente procurado atuar em coorde-
nação com o Sinditamaraty, com a 
Associação de Oficiais de Chancelaria 
e com a Associação de Familiares dos 
Servidores do Itamaraty.

A preocupação em sensibilizar 
parlamentares para a importância da 
carreira diplomática não se limita aos 
temas suscitados pela pauta legis-
lativa atualmente no Congresso. A 
ADB tem procurado igualmente abrir 
canais de diálogo permanentes com 
deputados e senadores que tenham 
mostrado interesse em apoiar a valo-
rização da nossa carreira no parla-

mento brasileiro. Um bom exemplo é 
a intervenção feita pelo senador Lasier 
Martins, no plenário do Senado, em 
5 de novembro passado (assista ao 
pronunciamento pelo link https://www.
youtube.com/watch?v=pdrijIGTM88). 
Esperamos contar cada vez mais com 
o apoio de parlamentares em favor de 
nossa carreira.

TEXTOS EM DEBATE
• Medida Provisória MP nº 689 
aumenta de 11% para 33% o valor da 
contribuição previdenciária aplicável a 
servidores públicos licenciados

A ADB tem defendido que o 
aumento da contribuição não deve 
ser aplicável aos servidores que tiram 
licença para assumir cargo em orga-
nização internacional nem aos cônju-
ges de integrantes do Serviço Exterior 
Brasileiro que se licenciam para acom-
panhar a família em casos de remoção 
para o exterior (LEX e LAC).

A MP encontra-se ainda em delibe-
ração na Comissão Mista para a qual 
foi designada. Essa instância parla-
mentar promoveu audiências públi-
cas sobre a matéria, uma das quais 
contou com a presença da Presidente 
da ADB, Embaixadora Vitória Cleaver, 
que destacou os inconvenientes que 
a atual redação da MP acarretaria 
à carreira diplomática. O relator da 
matéria, deputado Nilson Leitão, apre-
sentou relatório que essencialmente 

Senador Lasier Martins (PDT-RS) defende os interesses dos diplomatas no plenário do Senado



 Artigo

R E V I S TA  D A  A D B  |  9

ADB intensifica atuação no Congresso Nacional
limita a majoração da contribuição 
previdenciária aos casos de licença 
para tratar de interesses particulares 
(LIP). O relatório ainda não foi votado 
na Comissão Mista.

• Medida Provisória nº 691 (aliena-
ção de imóveis da União)

A ADB defende que sejam excluí-
dos de eventual alienação os imóveis 

administrados pelo MRE, em particular 
os mais de 500 apartamentos funcio-
nais que dão apoio aos integrantes do 
Serviço Exterior Brasileiro (SEB) em 
Brasília – da mesma forma como o 
texto original da MP previu para imó-
veis administrados pelo Ministério da 
Defesa. Essa posição foi apresentada a 
diversos parlamentares, inclusive o rela-
tor da matéria, deputado Lelo Coimbra.

A Comissão Mista do Congresso, 
que foi designada para apreciar a MP, 
acolheu o parecer do relator que, entre 
outros, propôs excluir os imóveis admi-
nistrados pelo MRE do escopo da norma. 
O projeto que converte a MP em lei, com 
a redação proposta pelo relator, já foi 
aprovado na Câmara dos Deputados e 
no Senado. O texto foi sancionado pela 
Lei 13.240, de 30/12/2015.

• Projeto de Lei nº 3.123 (disciplina a aplica-
ção do teto constitucional sobre a remune-
ração de servidores públicos; “abate teto”)

O texto legal é de particular interesse 
para a carreira diplomática pelo impac-
to que pode ter sobre a remuneração 
no exterior, devido ao efeito do câmbio. 
Atualmente, o cálculo do teto constitu-
cional abrange apenas a parcela remune-
ratória dos salários pagos ao pessoal no 
exterior – retribuição básica –, deixando 
de computar parcelas indenizatórias – a 
Indenização de Representação no Exterior 
(IREX) e o auxílio-familiar.

O texto original do projeto lista diver-
sas parcelas indenizatórias que seriam 
excluídas do cálculo do “abate-teto”. 
Essa lista não contempla a IREX tam-
pouco o auxílio-familiar. Nas diversas 
gestões que tem realizado sobre o tema, 
a ADB reitera que a eventual adoção 
do PL na redação original produziria 
impacto muito prejudicial sobre a remu-

neração no exterior – e sobre o próprio 
desempenho da função de representa-
ção do País no exterior. A Associação 
defende a aprovação de emenda da 
deputada Jô Moraes, pela qual a IREX 
e o auxílio-familiar seriam agregados à 
lista de indenizações que não entram no 
cálculo do teto constitucional.

O projeto foi distribuído, na Câmara dos 
Deputados, às seguintes comissões:

• Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público (CTASP): apro-
vou o relatório do deputado Lucas 
Ver gílio. Entre outros assuntos, o texto 
propõe que o teto constitucional não 
incida sobre remuneração fixada em 
moeda estrangeira;

• Comissão de Constituição, Justiça 
e de Cidadania (CCJC): aprovou o 
relatório do deputado André Fufuca 

que, entre outras, adota a emenda 
proposta pela deputada Jô Moraes 
(mencionada anteriormente);

• Comissão de Finanças e Tributação 
(CFT): o relator, deputado Nelson 
Marchezan Jr., publicou seu relatório, 
que ainda não tinha sido apreciado até 
o final desta edição. O relatório aceita 
agregar a IREX entre as parcelas exclu-
ídas do cálculo do teto constitucional. 
Como o PL nº 3.123 tramita em regime 
de urgência, o texto encontra-se, desde 
9 de novembro, no plenário da Câmara 
dos Deputados, onde pode ser aprecia-
do a qualquer momento.

Além desses textos legais, no iní-
cio de novembro, foi protocolado no 
Senado Federal o Projeto de Emenda 
Constitucional (PEC) nº 146/2015, que 
propõe regulamentar a idade para apo-
sentadoria compulsória.

• PS Henrique Choer de Morais, lotado na Secretaria de Planejamento Diplomático, é um dos coordenadores da Frente Parlamentar da ADB.
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IRBr recebe Embaixador 
Ronaldo Sardenberg

O ciclo de palestras “Bastido-
res da Diplomacia”, organizado 
pela ADB em parceria com o 

Instituto Rio Branco, foi aberto pelo 
Embaixador Ronaldo Sardenberg no 
dia 4 de setembro de 2015. O ilustre 
convidado transmitiu a experiência e 
conhecimento acumulados em seus 
50 anos de diplomacia: discorreu 
sobre sua própria carreira, comentou 
questões institucionais da Casa, dis-
cutiu temas da agenda multilateral do 
Brasil e concluiu com conselhos para 
jovens diplomatas.

Entre as recomendações às novas 
gerações de diplomatas, Sardenberg 
destacou a importância do ajuste das 
carreiras às aspirações e preferências 
pessoais, e sugeriu atenção parti-
cular ao processo de adaptação do 
diplomata e seus familiares (cônju-

ges e filhos) no exterior, particular-
mente com relação às dificuldades 
linguísticas e aos choques culturais. 
O Embaixador recomendou a cons-
trução diária de um clima favorável de 
trabalho, com respeito e solidariedade. 
Concluiu afirmando que o futuro do 
Itamaraty está nas mãos dos jovens 
diplomatas, e recomendou executar 
a política externa pela métrica dos 
interesses tanto do País quanto da 
humanidade.

Sardenberg ingressou na carrei-
ra em 1962 e serviu na Embaixada 
em Washington (1967-1970) e em 
Delbrasonu (1970-1973). Atuou como 
Embaixador em Moscou (1985-1989) 
e Madri (1989-1990), além de Chefe 
da Missão junto à ONU (1990-1993 
e 2003-2007, coincidindo com perío-
dos em que o Brasil ocupou assento 

Sardenberg destacou a 
importância do ajuste das 
carreiras às aspirações e 
preferências pessoais, e 

sugeriu atenção particular 
ao processo de adaptação 

do diplomata e seus 
familiares no exterior

Foto: Renato Araújo

Embaixador Ronaldo Sardenberg fala sobre a carreira aos alunos do Instituto Rio Branco
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no Conselho de Segurança). Ocupou, 
ainda, os altos cargos de Chefe da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos 
da Presidência (1994-1999), Ministro 
da Ciência e Tecnologia (1999-2003) 
e Presidente da ANATEL (2007-2010).

O Embaixador recordou que, nos 
seus primeiros anos de Itamaraty, já 
se percebia a necessidade de refor-
ma do Ministério e da carreira, que 
se concretizou na gestão do Ministro 
Azeredo da Silveira (1974-1979) com 
a expansão de cargos e a criação da 
categoria de Conselheiro.

Em sua visão, o Itamaraty consti-
tui instituição sui generis que presta 
serviços de natureza política exter-
na, com estrutura hierarquizada 
que integra diferentes gerações de 
diplomatas e interage tanto com os 
demais órgãos do governo quanto 
com chancelarias estrangeiras. A 
postura negociadora da instituição 
sempre combinou profundo conheci-
mento dos temas, respeito às visões 
das contrapar tes, flexibilidade e boa-
fé – elementos que, reunidos, geram 
resultados de mútua satisfação para 
todas as par tes envolvidas.

GALERIA DE NOTÁVEIS
Sardenberg sublinhou a contribui-

ção de grandes nomes do Itamaraty. 
Segundo ele, João Augusto de Araújo 
Castro marcou a política externa 
brasileira pela defesa combinada do 
interesse nacional e das aspirações 
da humanidade. Soube aproveitar o 
espaço político da ONU e fortaleceu 
a posição brasileira na interação com 
os EUA. Nas palavras do ex-Chanceler, 
“em qualquer ordem mundial do futu-

ro, o Brasil terá de reclamar o lugar que 
corresponde a suas imensas poten-
cialidades”. Já Azeredo da Silveira 
enunciou as teses do pragmatismo 
responsável e a conhecida “tradição 
de saber renovar-se” do Itamaraty. 
Com efeito, sublinhou Sardenberg, o 
Itamaraty, ao longo das décadas, tem 
sabido ajustar seus papéis, com cons-
ciência dos valores e tradições do 
passado e visão prospectiva.

Por sua vez, Saraiva Guerreiro 
reafirmou o universalismo como um 
dos objetivos da diplomacia brasilei-
ra. Sardenberg comentou que alguns 
consideram que o universalismo teria 
encontrado mais obstáculos internos 
no período militar-autoritário do que 
o pragmatismo do Chanceler Silveira. 
Destacou, ainda, a importância da solu-
ção do aproveitamento hídrico de Itaipu, 
questão estratégica pendente com a 
Argentina. Como patrono da diplomacia 
multilateral, apontou Ruy Barbosa.

Afirmou Sardenberg que a diploma-
cia bilateral brasileira tem como patro-
no o Barão de Rio Branco. Destacou, 
entre os setores cobertos pela atuação 
bilateral, gestão das relações diplomá-
ticas cotidianas com países, comércio 
e promoção comercial, relações cul-
turais, em CT&I, serviços consulares 
e cooperação judiciária. Nessa pers-
pectiva, Sardenberg passou em revista 
as relações do Brasil com seus vizi-
nhos da América do Sul, reconheceu 
a necessidade de aprofundar relações 
com parceiros da América Central, 
Caribe e México, africanos e asiáticos 
(menção especial a Japão e China) e 
afirmar a identidade como país emer-
gente na ONU, no BRICS e IBAS.

AGENDA INTERNACIONAL
Sardenberg celebrou o 70º aniver-

sário das Nações Unidas e destacou 
como temas da agenda multilate-
ral brasileira a manutenção da paz, 
o mecanismo de segurança coletiva 
da ONU, desarmamento nuclear, quí-
mico e biológico, a diplomacia do 
desenvolvimento e a política comer-
cial. Referiu-se, também, à agenda de 
organismos associados à ONU nos 
campos de saúde, educação, traba-
lho, telecomunicações, fome, traba-
lho, ciência, tecnologia e inovação, 
direito internacional, direitos huma-
nos, humanitários e direito do mar. 
Comentou, ainda, temas regionais e 
agenda da OEA e de outras institui-
ções multilaterais, incluindo BRICS, 
IBAS e CPLP. Ressaltou, igualmente, 
o crescimento do soft power do País.

No que tange à reforma da ONU e 
à governança global, sublinhou que a 
concentração do poder mundial gera 
um déficit de presença internacional 
brasileira. Por outro lado, ressaltou 
o compromisso histórico do Brasil 
com a ONU, especialmente com o 
Conselho de Segurança. 

Segundo o Chanceler, o Brasil 
contribuiu muito efetivamente para as 
diferentes modalidades de operações 
de paz e foi o país, ao lado do Japão, 
mais vezes eleito como membro não 
permanente do Conselho. Comentou, 
por fim, que China, EUA e Rússia 
se opunham a qualquer proposta de 
expansão do Conselho, mas reconhe-
ceu ter havido atualização da posição 
russa, no sentido de apoio às can-
didaturas do Brasil e Índia, além da 
presença de um país africano.

• MS Alessandro Candeias, Coordenador-Geral de Pesquisa do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais (IPRI/Funag).
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Parceria para fornecer 
EaD a filhos de servidores

Foto: Divulgação ADB
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Odiretor de Ensino do Colégio Mili-
tar de Manaus (CMM), coronel 
Carlos Alberto Garcia, visitou o 

Itamaraty, no dia 21 de outubro, para 
apresentar o sistema de ensino a dis-
tância (EaD) que o Exército oferece aos 
filhos de seus servidores. Atualmente, 
mais de 470 dependentes de militares 
de 10 a 17 anos utilizam o sistema. O 
encontro promovido pela ADB contou 
com a presença de representantes do 
Sinditamaraty, da Associação Nacional 
dos Oficiais de Chancelaria (ASOF), do 
Ministério da Educação, da Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) e setores con-
sular e educacional do Ministério das 
Relações Exteriores (MRE).

A visita do coronel Garcia ao 
MRE ocorreu no contexto de con-
tatos iniciados pela ADB com a 
Secretaria de Ensino do Ministério 
da Defesa. Em 10 de setembro, 
a Embaixadora Vitória Cleaver se 
reuniu com o general Joaquim Silva 
e Luna, Secretário de Pessoal, 
Ensino, Saúde e Desporto, e com 
o general Walmir Schneider, chefe 
do Depar tamento de Ensino, para 
conhecer a experiência do órgão em 

temas educacionais e para discutir 
possibilidades de trabalho conjunto.

Criado em 1971, o CMM foi o oitavo 
estabelecimento do gênero, entre os 13 
existentes no Brasil. É lá que funciona 
o “QG” de EaD oferecido aos filhos de 
militares em áreas de fronteira e de difícil 
acesso e também àqueles lotados no 
exterior. Desde 2002, essa modalidade 
de ensino substituiu o sistema de inter-
nato, favorecendo assim a continuidade 
do convívio familiar.

Segundo o coronel Garcia, a pro-
posta pedagógica do EaD é de apren-
dizado para a vida, estimulando a 
interdisciplinaridade e mantendo o 
aluno no centro do processo. “O tra-
balho segue a filosofia de ensino por 
competências para desenvolver habi-
lidades para o dia a dia, voltado para 
o lado prático da vida,” destaca. O 
militar acrescenta que a “socialização 
é importante e não pode ser deixada 
em segundo plano”. Por esse motivo, 
afirma, ainda, que é importante esti-
mular a participação dos alunos em 
eventos sociais (feiras, concursos, 
olímpíadas de matemática e física), 
onde possam trocar experiências e 
incentivar a socialização no contratur-
no, a exemplo de atividades culturais, 
esportivas e aulas de idiomas.

Uma das vantagens desse siste-
ma é que o aluno pode migrar para 

 Embaixadora Vitória Cleaver representa a ADB em evento no Colégio Militar de Brasília
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Projeto-piloto da ADB 
será ponto de partida 
para parceria com 
Ministério da Defesa 

 

qualquer instituição de ensino do 
Brasil, no momento em que desejar. 
A grade curricular é baseada na 
legislação do MEC, Lei de Diretrizes 
e Bases, e do Exército. São 40 sema-
nas, divididas em quatro bimestres, 
durante os quais os alunos passam 
por três avaliações parciais e uma 
avaliação final de estudo.

TRIPÉ ESCOLAFAMÍLIAALUNO
Os pais têm um papel ainda mais 

ativo no EaD em comparação com a 
educação presencial. Além de acom-
panhar as atividades diárias dos filhos, 
como leituras e dever de casa, são 
eles, por exemplo, que recebem as 
provas por e-mail, imprimem, aplicam 
e remetem de volta para o Colégio 
Militar. Para que possam desempenhar 
esse papel, são treinados por meio de 
um curso elaborado pela instituição 
de ensino, que é encaminhado via CD. 
Os pais contam com o apoio virtual 
de tutores, com base no CMM, que 
resolvem as dúvidas dos alunos; e de 
psicopedagogos, que acompanham a 
evolução do aprendizado.

Em termos legais, para ampliar o 
atendimento de EaD do CMM e incluir 
os filhos de servidores do MRE no 
exterior, seria necessário firmar um 

convênio com o Ministério da Defesa. 
Segundo o coronel Garcia, a institui-
ção de ensino trabalha, atualmente, 
no limite da capacidade dos recursos 
disponíveis. A ADB, em parceria com 
outras instituições, estuda elaborar um 
projeto-piloto de EaD para um posto 
específico e, na sequência, apresentar 
proposta ao Ministério da Defesa.

O coronel Garcia adverte, no entan-
to, que entrar no sistema de EaD mili-
tar não possibilita migração para uma 
unidade presencial. Para ingressar no 
sistema presencial do CMM é neces-
sário fazer o concurso de admissão, 
aberto anualmente, no 6º ou 9º ano.

EXPANSÃO DAS VAGAS
2002 – 65 alunos
2015 – 472 alunos

APROVAÇÃO (EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR)
Públicas – 86%
Privadas – 14%
Mais informações em http://www.cmb.ensino.eb.br/

Foto: Divulgação ADB

Exército brasileiro possui larga experiencia de ensino a distância (EaD)
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A chancelaria dos EUA
(Segunda parte da entrevista)

Há critérios para a remoção de 
diplomatas?

A maior par te da nossa car-
reira (Foreign Service) é feita no 
exterior. Existe de fato o requisito, 
com poucas exceções, de não ficar 
mais de seis anos consecutivos em 
Washington. Há também a exigência 
de servir em postos de alta dificul-
dade – cerca de 15% das remoções 
possíveis  a cada sete anos.

Entrevistado pelo PS Luiz Fellipe Flores Schmidt e pelo TS Leandro Rocha 
Araújo, o diplomata tratou de vários temas, como a organização do Serviço 
Externo dos EUA, a estrutura da carreira, os critérios de progressão funcio-
nal, entre outros. Nesta edição, Turner aborda outros aspectos relevantes, 
como os critérios de remoção dos diplomatas nor te-americanos, os progra-
mas de capacitação, a concessão de auxílios moradia e educação e, por fim, 
os incentivos para quem ocupa postos considerados difíceis

Há cursos preparatórios para a 
remoção para o exterior?

Recebemos a capacitação neces-
sária para cada remoção, o que 
inclui idioma, liderança e/ou trei-
namento no cargo específico. Por 
exemplo, um dos meus cargos foi o 
de adido de Ciência e Tecnologia no 
Cairo. Por tanto, recebi treinamen-
to específico em como monitorar 
e relatar essas questões. Se um 

A edição 90 da Revista 
da ADB publicou a 

primeira parte da 
entrevista com o norte-

americano Nathaniel 
Turner, Conselheiro da 
Seção Econômica da 
Embaixada dos EUA

 em Brasília. 

• Nota dos entrevistadores: A preocupação do Departamento de Estado em melhor acomodar as famílias dos funcionários 
data de 1978, quando foi criada a “Family Liaison Office” (FLO). Com 25 funcionários em Washington, a divisão se encar-
rega de diversos programas, voltados para a produção e disseminação de informação sobre aspectos da vida no serviço 
exterior, como o trabalho do cônjuge, a educação dos filhos e a segurança das famílias nos postos, além do processo 
simplificado de naturalização de cônjuges estrangeiros. A divisão também é responsável por coordenar a citada rede de 
“Community Liaison Officers” (CLOs), existente em mais de 200 postos.

Foto: Nicolas Barbosa
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cargo envolve programas de gestão, 
recebemos treinamento sobre admi-
nistração adequada de verbas. Se o 
cargo inclui supervisão de pessoas, 
recebemos treinamento para geren-
ciar equipes.

Qual é o grau de antecedência para 
que o diplomata seja informado do 
posto para onde será removido?

Normalmente, o diplomata fica 
sabendo do posto para onde será 
removido com antecedência de entre 
seis meses a um ano, a fim de que 
tenha o tempo necessário para pre-
parar-se para os desafios do posto, 
bem como para preparar a sua famí-
lia para a mudança.

A família recebe algum tipo de 
apoio da Secretaria de Estado 
durante o período em que o diplo
mata se prepara para ir ou para 
quando está prestando serviço no 
exterior?

As famílias recebem apoio em 
nosso sistema. Os cônjuges podem 
fazer cursos de idiomas em nosso 
Centro Nacional de Treinamento e 
esses cursos usam o mesmo progra-
ma utilizado para treinar os funcio-
nários do Depar tamento de Estado. 

A maioria de nossas embaixadas e 
consulados tem um Escritório de 
Apoio às Famílias Diplomáticas da 
Missão dos EUA (CLO), que é a 
espinha dorsal do apoio comunitário 
para funcionários e seus. O CLO 
é, geralmente, o primeiro ponto de 
contato para os novos removidos 
ou para os funcionários e familiares 
que chegam, fornecendo informa-
ções antes da chegada, orientação e 
assistência ao assumir o posto. 

Há um guia específico para cada 
posto?

Em nossa embaixada em Brasília, 
nosso CLO planeja city tours para os 
recém-chegados, auxilia as famílias 
a matricularem os filhos nas escolas 
locais, organiza atividades de boas-
vindas e presta outros serviços de 
orientação para ajudar as famílias a 
conhecerem Brasília. Os familiares 
também podem trabalhar em muitas 
de nossas embaixadas e consula-
dos. Minha esposa trabalha atual-
mente no CLO na embaixada.

A maioria das nossas embaixa-
das e consulados tem um centro de 
saúde ao qual os funcionários e seus 
familiares podem recorrer para aten-
dimento básico de saúde. Mantemos 

 
Famílias recebem 
apoio, mas 
diplomatas precisam 
servir em postos de 
“alta dificuldade” 

 

• Nota dos entrevistadores: Além da citada possibilidade de “remoção casada”, portanto, a administração do Departamento de Estado tem esse recurso adicional para preencher postos de 
difícil lotação: o “Difficult to Staff Incentive Differential”(DTSID), de até 15% sobre o vencimento básico, para além dos demais adicionais. Dessa forma, essencialmente a remuneração do 
servidor pode ser composta do vencimento básico, “Hardship Differential”, “Danger Pay” e “Difficult-to-Staff Differential”.  O funcionário recebe, ainda, parcela denominada “Cost-of-Living 
Allowance” (COLA), destinada a “traduzir” o poder de compra da remuneração do funcionário para o custo de vida do posto. Além da variação cambial, são levadas em conta para o cálculo 
do COLA pesquisas anuais de preço realizadas pelos próprios postos, a partir da cesta de consumo típica de um funcionário.

• Nota dos entrevistadores: Com efeito, não há auxílio-moradia para os diplomatas na sede – possivelmente em função de que, pela estrutura bipartida de carreiras, é pouco estimulada a 
permanência da carreira de “Foreign Service” em Washington. Contudo, o departamento de “Housing Services” fornece apoio na busca por imóveis na cidade aos funcionários, além de co-
brir custos com rompimento de contrato de aluguel em razão do serviço, por exemplo. No exterior, quando não há imóveis do pool de funcionais disponíveis, o funcionário recebe a “Living 
Quarters Allowance” (LQA), estipêndio análogo à nossa RF. A indenização reembolsa integralmente não apenas os custos com o aluguel do imóvel, mas também custos com corretores e 
taxas, além de outras despesas como condomínio, energia, água, gás, aluguel de mobília e vaga de garagem (se esta não estiver incluída no aluguel). Os limites máximos são definidos em 
função do posto, nível hierárquico e número de dependentes do funcionário, e são revistos anualmente, refletindo o mercado local. Já as variações cambiais são compensadas quinze-
nalmente. O funcionário tem também a alternativa de comprar um imóvel na cidade de destino e usar o LQA para cobrir até 10% do custo total do imóvel, além das despesas com taxas e 
serviços já listaddas.
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também listas de médicos, dentistas 
e outros profissionais de saúde que 
estão à disposição dos funcionários 
e das famílias para atendimento fora 
da missão.

Quais os incentivos conferidos pela 
Secretaria de Estado para que os 
diplomatas decidam ir para postos 
considerados “mais difíceis”?

Além da ajuda de custo desti-
nada a reembolsar os funcionários 
por determinados gastos aos quais 
incorrem em razão de seu empre-
go no exterior, o Depar tamento de 
Estado concede incentivos de recru-
tamento e retenção. As verbas de 
recrutamento e retenção destinam-
se a recrutar funcionários para pos-
tos em locais onde as condições de 
vida podem ser difíceis ou perigo-
sas. Além de salário mais alto, os 
benefícios também incluem viagens 
de descanso e recuperação para os 
Estados Unidos ou outros locais.

Em alguns casos, os funcioná-
rios removidos para os locais mais 
difíceis também têm a opção de 
vincular a escolha da sua próxima 
designação à dificuldade da desig-
nação atual. Um dos meus colegas 
assumiu recentemente um cargo no 
Afeganistão, com a condição de uma 
designação na Itália após cumprir 
seu período naquele país. A colo-
cação em locais mais difíceis pode 
ser por um período menor do que 
nossas remoções normais, de dois 
a três anos. As remoções para os 

locais que apresentam maior dificul-
dade são, em geral, de um ano.

No presente momento, quantos 
embaixadores norteamericanos 
estão servindo em postos no exte
rior, mas que não são dos qua
dros diplomáticos permanentes da 
Secretaria de Estado dos EUA?

A maioria dos cargos de embai-
xador no exterior é preenchida por 
funcionários de carreira do Foreign 
Service. A relação tem se mantido 
constante ao longo dos anos: 70% 
são funcionários de carreira e 30% 
são indicados.

Como funciona o auxíliomoradia 
para diplomatas quando eles estão 
nos EUA e também quando estão 
no exterior?

A maioria das nossas embaixadas 
e consulados tem o chamado pool 
de moradias formado por casas e 
apar tamentos alugados pela missão 

 

Diplomatas recebem 

auxílio educação 

e moradia quando 

ocupam postos 

no exterior

 

ou de sua propriedade. Cada posto 
tem um Conselho de Moradia, geral-
mente composto por representantes 
das diversas seções e dos diversos 
níveis de cargos de todo o posto, 
que se reúne regularmente para tra-
tar das designações de moradias no 
exterior. A designação de moradias 
leva em consideração o cargo do 
funcionário e o tamanho da família, 
bem como qualquer necessidade de 
acomodações especiais, conforme 
determina a legislação dos EUA.

Quando estamos trabalhando nos 
EUA, somos responsáveis pela nossa 
própria moradia. Quando vamos a 
Washington para treinamentos que 
durem menos de um ano, a maioria 
dos funcionários recebe um auxí-
lio-moradia. Em alguns casos no 
exterior, nossos diplomatas recebem 
um auxílio e precisam encontrar sua 
própria moradia.

Há auxílioeducação para os filhos 
dos diplomatas dos EUA quando 
estão a serviço no exterior?

Sim, é concedido auxílio-educa-
ção. Nossas embaixadas geralmente 
trabalham com escolas internacio-
nais locais para garantir às nossas 
famílias acesso à educação local 
de alta qualidade. O Depar tamento 
de Estado paga para que nossos 
filhos frequentem essas escolas. Em 
locais onde não há escolas adequa-
das, podemos receber um auxílio 
para que nossos filhos estudem em 
outro país.

• Nota dos entrevistadores: Além da “Education Allowance”, o rol de indenizações inclui as já citadas “Separation Allowances” e “Living Quarters Allowance”, bem como a ajuda de custo de 
exterior (“Foreign Transfer Allowance”), adiantamento salarial de até três meses em função de remoção (“Advance of Pay”), reembolso de despesas de representação, bem como indeniza-
ções específicas em caso de evacuação temporária ou permanente do posto, entre outras.
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Aposentadoria aos 
50 anos, com 20 
anos de serviços 
prestados ao Estado 

 

Qual é a regra para aposentadoria 
dos diplomatas?

Nós podemos nos aposentar após 
20 anos de serviços prestados ao 
governo dos EUA e aos 50 anos de 
idade. A aposentadoria compulsória 
para a maioria dos diplomatas dos 
EUA ocorre aos 65 anos. É importante 
ressaltar que o tempo de serviço em 
outros órgãos do governo norte-ame-
ricano pode ser incluído no cálculo 
dos 20 anos. A orientação geral é que 
nossa renda de aposentadoria seja 
composta por um terço de pensão, 
um terço de poupança e um terço de 
previdência social.

Para as poupanças, podemos 
contribuir para o Thrift Savings Plan 
(TSP). Trata-se de um plano de con-
tribuição definida para funcionários 
do governo nor te-americano com 

impostos diferidos e plano de inves-
timento, que nos garante contribui-
ções equivalentes para os primeiros 
5% do nosso salário de contribui-
ção. Nós podemos contribuir sobre 
mais de 5% do nosso salário para 
um fundo de pensão, mas somente 
os primeiros 5% terão contribuição 
equivalente da fonte pagadora.

O TSP investe em várias opções 
de fundo que os funcionários podem 
escolher, como a inclusão de ações 
de pequenas empresas, ações inter-
nacionais ou títulos mais conser-
vadores. Uma opção relativamente 
nova do TSP é um fundo de ciclo de 
vida que nos permite selecionar um 
fundo mútuo que vai se ajustando 
ao longo do tempo a investimentos 
mais conservadores à medida que 
chegamos per to da aposentadoria.

• PS Luiz Fellipe Flores Schmidt, formado em Engenharia Elétrica, está servindo na Embaixada em Washington.
• TS Leandro Rocha Araújo, diretor da ADB. Formado em Direito (UFMG), é mestre (UFMG) e doutor (USP) em Direito Internacional. Está lotado, 

atualmente, na Coordenação Geral de Contenciosos (CGC).

Foto: Nicolas Barbosa

As embaixadas e consulados dos EUA possuem Conselhos 
de Moradia, que designam habitações para diplomatas
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Itamaraty debate questões de 
gênero em conferência inédita

AConferência Livre sobre Igualda-
de de Gênero do Ministério das 
Relações Exteriores (MRE), rea-

lizada em 23 de novembro, no Auditório 
Paulo Nogueira Batista, foi oportunida-
de ímpar de estimular o debate sobre 
a promoção da igualdade de gênero 
entre as diversas áreas do MRE. Dois 
temas caros ao Ministério e presen-
tes no Plano Nacional de Políticas para 
as Mulheres (PNPM) foram centrais 
na conferência: a atividade consular 
e enfrentamento à violência contra as 
mulheres e a participação das mulhe-
res nos espaços de poder e decisão.

Nos painéis apresentados, reco-
nheceu-se a importância da parceria 
entre o MRE e a Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres e os esfor-
ços para que os valores defendidos 
pelo Brasil, no plano internacional, 
sejam refletidos também internamen-
te. Com cerca de 50 participantes, o 
evento serviu como instância prepa-
ratória para a 4ª Conferência Nacional 
de Políticas para as Mulheres (CNPM).

O Itamaraty, por contar com meca-
nismo interno recentemente instituído 
para tratar da temática de gênero – 
o Comitê Gestor de Gênero e Raça 
(CGGR) – e por integrar o Comitê 
de Monitoramento do Plano Nacional, 
terá papel importante a desempenhar 
na 4ª Conferência. Além de preparar 
a posição coordenada de delegadas 
e delegados do MRE para a Plenária 

Preparatório para a 4ª 
Conferência Nacional 

de Políticas para as 
Mulheres, evento foi 

oportunidade ímpar de 
estimular o debate sobre 

empoderamento feminino

Foto: Divulgação AIG

 Comitê Gestor de Gênero e Raça do MRE contribuiu para organizar o debate sobre a promoção da igualdade
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Governamental (9 de dezembro) e 
para a 4ª Conferência (15 a 18 de 
março de 2016), o evento serviu 
para reafirmar e reforçar o papel do 
CGGR como instância protagonista do 
Ministério nesse debate.

Abriram o evento os discursos da 
Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, 
Vice-Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, do Embaixador Fernando 
Simas Magalhães, Subsecretário-
Geral de Política I, da Presidente do 
Sinditamaraty, Sandra Nepomuceno, 
e da Secretária-Adjunta Linda Goulart, 
do Ministério das Mulheres, Igualdade 
Racial e Direitos Humanos.

PROPOSTAS PARA DISCUSSÃO
Um dos principais desafios apre-

sentados é a superação de certos 
modelos culturais sobre o papel da 
mulher na sociedade. Para desmisti-
ficar estereótipos de gênero, as ins-
tâncias públicas devem se engajar em 
ações preventivas, de educação – e de 
repressão, quando necessário. Outro 
objetivo ressaltado é o aprimoramento 
e a ampliação do Ligue 180, para que 
o serviço de denúncia de violência 
contra as mulheres possa alcançar 
todos os membros da comunidade 
brasileira no exterior.

Especificamente no âmbito inter-
no do MRE, discutiu-se a criação 
de uma Ouvidoria específica para 
denúncias de assédio (moral e 
sexual) e discriminação (racial e 
de gênero). Uma das possibilidades 
é que essa Ouvidoria funcione no 
âmbito do CGGR, de forma vir tual, 
com função de aconselhamento e 
encaminhamento de denúncias para 
investigação e providências.

Além disso, a Administração, em 
parceria com o CGGR, está avaliando 
como programar um módulo de treina-
mento para todos os funcionários da 
Casa na área de combate e prevenção 
ao assédio e à discriminação.

TOLERÂNCIA ZERO
Para discutir medidas preven-

tivas relativas à discriminação con-
tra mulheres de todas as categorias 
funcionais do Ministério, no Brasil 
e no exterior, o Secretário-Geral do 
Ministério das Relações Exteriores, 
Sérgio França Danese, reuniu-se com 
a Presidente do CGGR, Ministra Sônia 
Regina Guimarães Gomes, e com algu-
mas mulheres diplomatas, em 26 de 
novembro. O relato dessa reunião foi 
publicado no “Bola do Dia”.

Ao enfatizar a determinação da Alta 
Chefia da Casa de engajar-se na preven-
ção, investigação, correção e punição 
de casos de assédio ou discriminação 
que sejam levados formalmente ao seu 
conhecimento, o Secretário-Geral soli-
citou a colaboração das interlocutoras 

para que seja elaborada, a partir da 
literatura existente e das experiências 
vividas por servidoras do Ministério, 
lista com tipificação de comportamen-
tos que configurem assédio ou discrimi-
nação. Segundo o informe, “o objetivo 
é dar amplo conhecimento, pelos meios 
institucionais e pelo trabalho educativo 
da Comissão de Ética, de gestos, ati-
tudes e comportamentos que se iden-
tificam como práticas inadmissíveis e 
condenáveis”.

O Secretário-Geral também solici-
tou a colaboração do CGGR para que 
seja alterado seu estatuto, definido 
em portaria ministerial, para incluir 
expressamente, entre suas atribuições, 
a prevenção e o combate ao assédio e 
à discriminação contra as mulheres no 
ambiente de trabalho..

A Administração dará atenção espe-
cial à questão da lotação de servidoras 
que apresentem, via Corregedoria, 
Comissão de Ética ou, quando criada, 
a Ouvidoria, relatos fundamentados 
de assédio ou discriminação em suas 
unidades de lotação.

Foto: Divulgação AIG

Ministra do STF, Carmen Lúcia Antunes Rocha, participou do evento promovido pelo Itamara 
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Itamaraty reúne nova 
geração de escritores premiados

A lém de “saber renovar-se”, 
outra tradição do Itamara-
ty, ao longo dos anos, tem 

sido a de selecionar diplomatas inte-
ressados na literatura e na escrita de 
ficção. Além de João Guimarães Rosa, 
João Cabral de Melo Neto e Vinícius 
de Moraes, que chegaram a alcançar 
fama mais pela atuação na literatura 
do que na diplomacia, muitos colegas 
aventuram-se, em poesia ou prosa, no 
mundo das Letras: João Almino; Alber-

to da Costa e Silva; Francisco Alvim; 
Raimundo Souza Dantas; Edgard Telles 
Ribeiro; Vera Pedrosa; William Agel de 
Mello; André Amado; Georges Lama-
zière; João Inácio Padilha; Felipe Fortu-
na; Mário Araújo; Adriano Pucci; Gabrie-
la Guimarães Gazzinelli; entre outros. 
Muitos foram vencedores ou finalis-
tas de prêmios literários importantes, 
como Jabuti, Sesc, São Paulo de Lite-
ratura, Oceanos (ex-Portugal Telecom), 
Passo Fundo Zaffari & Bourbon.

De acordo com o Ministro 
Alexandre Vidal Porto, vencedor do 
Prêmio Paraná de Literatura de 2012, 
na categoria romance, com Sergio Y. 
vai à América (Companhia das Letras, 
184 p.), a diversidade de experiências 
a que um diplomata está exposto 
enriquece culturalmente. “Mas não sei 
se a carreira diplomática seria, em si, 
estimulante para o processo criativo 
de um escritor. O que ajuda, e tem 
a ver com o trabalho diplomático, é 

Foto: Divulgação ADB
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viver em sociedades das quais não se 
faz parte, nas quais se é observador 
presente, mas desengajado.” Para o 
Ministro Maurício Lyrio, que estreou 
na ficção com o romance “Memória 
da Pedra” (Companhia das Letras, 
320 p.), a carreira pode ajudar no 
desenvolvimento do “eu escritor” por 
oferecer experiências múltiplas de tra-
balho e convívio.

INFLUÊNCIA DO NOMADISMO
Na opinião do Segundo Secretário 

Krishna Monteiro, que estreou neste 
ano com a coletânea de contos “O que 
não existe mais” (Editora Tordesilhas, 
112 p.), o trabalho diplomático pode 
ajudar o escritor ao impor, por ofício, a 
alteridade. “A necessidade de compre-
ender o outro é fundamental para que 
um escritor crie personagens convin-
centes.” Já o ficcionista, pode ajudar 
o diplomata ao ampliar o número de 
experiências humanas a que somos 
submetidos por meio de múltiplos 
enredos e pontos de vista, “desen-
volvendo uma sensibilidade que é 
útil ao trabalho diplomático”, explica. 
O nomadismo da vida de expatriado 
também pode fornecer matéria-prima 
para a vida artística. “Ser nômade é 
estar a todo tempo no limite, vivendo 
experiências fora da zona de conforto, 
o que pode ser muito rico em termos 
de ideias.”

Para Vidal Porto, que se licenciou 
do Itamaraty para dedicar-se mais à 
Literatura, o nomadismo influencia 
o trabalho do ficcionista porque as 
viagens obrigam a interrupções e 
mudanças na paisagem cotidiana. 
“Mas, hoje, para mim, o nomadis-

mo se tornou algo que independe 
da carreira diplomática.” No último 
ano, conta que esteve, como escritor, 
em eventos na Alemanha, Inglaterra, 
França, Itália e Estados Unidos. “Além 
disso, sou casado com um estran-
geiro e tenho endereços em dois 
países. Viajo muito. Meus romances 
refletem um pouco isso.” Tanto seu 
romance de estreia “Matias na cida-
de” (Record, 2005) quanto “Sergio 
Y.” (Companhia das Letras, 2014) 
se desenvolvem em uma São Paulo 
globalizada, em que o deslocamento 
internacional é sempre possível.

Já Lyrio relata que o cotidiano da 
profissão de diplomata – embora ofe-
reça vantagens em termos de diversi-
dade de experiências e da estabilidade 
do serviço público – traz dificuldades 
a algumas atividades relacionadas à 
carreira de escritor, como eventos de 
divulgação da obra. Torna-se difícil 
participar de feiras, festivais e pales-
tras, onde são feitos muitos contatos.

Sobre o processo criativo, os três 
diplomatas-escritores são apreciado-
res de método, rotina e disciplina. 

“Eles viabilizam e potencializam o 
trabalho artístico”, opina Vidal Porto. 
O carioca Maurício Lyrio escreve no 
período matutino, antes do trabalho 
– mas aproveita também qualquer 
tempo livre. “Memória”, que recebeu 
menção honrosa no Prêmio Sesc de 
Literatura em 2010, foi escrito quando 
o diplomata serviu em Buenos Aires 
e Pequim, nas primeiras horas da 
manhã, entre 2007 e 2010. Vidal Porto 
e Krishna preferem os momentos 
após o expediente, de noite. “Matias’ 
comecei a escrever em Santiago, que 
foi um posto difícil para mim, por 
razões pessoais. Tinha acabado de 
me separar e queria ficar um pouco 
mais recluso. Escrevia depois do jan-
tar, todos os dias, e aos domingos. 
‘Sergio Y.’ fui escrevendo aos pou-
cos, nos momentos livres, que não 
eram muitos.”Se Matias é “chileno”, 
“Sergio Y.” tem nacionalidade mexica-
na, brasileira, americana e japonesa – 
locais em que o diplomata serviu nos 
últimos anos.

Krishna gosta de escrever de noite, 
após o expediente, e aos domingos. 
“Talvez a vida social seja um pouco 
sacrificada, mas, como tenho natureza 
introspectiva, não me importo muito”, 
relata. O Segundo Secretário, que se 
considera “lento” para a escrita, conta 
que tenta impor a si mesmo uma “meta 
mínima” de mil palavras por mês, o 
que poderia resultar em um livro de 
200 páginas a cada três anos. “Mas, 
na verdade, passo a maior parte do 
tempo refletindo sobre o que escrevi e 
incorporando ideias, símbolos e situ-
ações dramáticas inspiradas pelo que 
leio no momento.” A obra começou a 

 

Nomadismo da 

vida de expatriado 

também pode 

fornecer matéria-

-prima para a vida 

artística

 



2 2  |  R E V I S TA  D A  A D B

 matéria de capa

ser escrita quando o diplomata cursava 
o Instituto Rio Branco, em 2008, e foi 
trabalhado até 2013 – em Brasília, no 
Sudão e na Inglaterra.

EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO
Uma das grandes dificuldades que 

novos escritores encontram, após a 
tarefa de redigir um romance, é a 
publicação. O mercado editorial, em 
geral, tenta maximizar os ganhos e 
minimizar os riscos, optando muitas 
vezes por autores já conhecidos e 
traduções de autores já testados junto 
ao público externo.

Para chegar à Companhia, além 
de talento, Lyrio contou com a 
sorte. Então Chefe da Assessoria de 

Imprensa do Gabinete, recebeu e-mail 
do editor Luiz Schwarcz, solicitando 
apoio do MRE em uma questão de 
direitos humanos – evitar que a irania-
na Sakineh Mohammadi Ashtiani fosse 
executada por apedrejamento. Após 
alguns contatos de trabalho, Lyrio 
mencionou que tinha, na gaveta, o 
manuscrito de um romance. Perguntou 
se o editor teria interesse em lê-lo. O 
Ministro conta que, para chegar à 
versão aprovada pela Companhia das 
Letras, o texto passou por diversas 
idas e vindas ao longo de 2011, em 
um diálogo constante com a editora 
Vanessa Ferrari e com o próprio Luiz 
Schwarcz. Após duas versões, o texto 
foi aprovado para publicação.

Vidal Porto conta que mantém 
boa relação com seus editores da 
Companhia das Letras e da Folha de 
São Paulo, no qual mantém uma colu-
na semanal. “Gosto de ser editado. 
O processo de edição literária parece 
com o despacho de minutas de tele-
gramas, que todos nós diplomatas 
conhecemos. Você recebe sua minuta 
com correções/sugestões do editor. A 
diferença é que, na literatura, você só 
aceita as sugestões que quiser.” Seu 
livro de estreia teve processo editorial 
relativamente simples. “Entreguei os 
originais a uma editora, que era amiga 
de um amigo e, quatro dias depois, ela 
me ofereceu um contrato.”

AGENTE LITERÁRIO
Já “Sergio Y”., que recebeu o 

Prêmio Paraná de Literatura antes de 
ser publicado, teve a edição negociada 
pela agente literária de Vidal Porto, 
Lucia Riff. “Ela fez tudo. Só assinei o 
contrato. Meus amigos que publicaram 
por editoras pequenas enfrentam mais 
dificuldades para divulgar e distribuir 
seu trabalho. Acho melhor publicar 
pelas grandes, pela estrutura que elas 
oferecem.” Mas Vidal Porto aconselha 
que, se não for possível publicar por 
“uma das grandes”, o autor deve optar 
por uma pequena. “É melhor do que 
deixar o livro engavetado. Há editoras 
pequenas que fazem excelente traba-
lho. Recomendo fortemente, também, 
que escritores novos procurem um 
agente literário. Minha agente é fun-
damental para mim: dá ideias, apoia, 
defende. Sinto que nossa interação 
e nossas conversas me fazem um 
escritor melhor.”

Foto: Acervo pessoal

Segundo Secretário Krishna Monteiro, que lançou em 2015 a coletânea de contos “O que não existe mais”
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Krishna tem a mesma 
sugestão. “Hoje, há muitas 
pessoas produzindo material 
de qualidade, muito além da 
capacidade de avaliação de ori-
ginais pelas editoras. O agente 
literário desempenha um papel 
fundamental nesse processo, 
ao apresentar um autor e seu 
livro. Conheço muitos agentes 
que se movem pela paixão por 
um livro e pelo desejo de vê-lo 
publicado, sem que isso lhes 
traga, necessariamente, gran-
des retornos financeiros”, relata 
Krishna, que enviou suas his-
tórias a uma “leitora crítica”, 
profissional especializada em 
emitir pareceres para editoras 
ou autores. “Ela contribuiu com 
muitas ideias, apontou pontos 
a serem aperfeiçoados. Encerrado o 
livro, ofereceu-se, muito generosa-
mente, para apresentá-lo à editora”. 
O paranaense de 42 anos conta que 
a editora Tordesilhas também teve 
papel importante no texto final, com 
sugestões para enriquecer as crôni-
cas, mas, ao mesmo tempo, respeitou 
as opções do autor.  

Para Vidal Porto, o fato de ser diplo-
mata e ter contatos internacionais (edi-
toras, universidades) pode, em tese, 
facilitar que o livro seja conhecido fora 
do País. Mas, na prática, o que garante 
a publicação é o interesse dos editores 
pela obra. Em seu caso específico, 
esclarece que foi vendido  nos Estados 
Unidos e na Europa como escritor, não 
como diplomata-escritor. “O meu editor 
italiano levou um susto quando lhe disse 
que eu era diplomata”, conta.

Os três diplomatas já têm novos 
projetos para 2016: finalizar novos 
romances. Lyrio adianta que terá 
como protagonista um diplomata e 
que, além de política externa, a obra 
vai tangenciar temas políticos e incor-
porar cenários das cidades em que 
viveu. O romance de Vidal Porto são 
as memórias póstumas de um homos-
sexual enrustido e tem o título provi-
sório de “Cloro”. Krishna, por sua vez, 
pretende unir elementos de literatura 
fantástica e realismo mágico em seu 
próximo trabalho.

LICENÇA
Vidal Porto conta que foi uma deci-

são difícil a de tirar uma licença para 
tratar de assuntos particulares (LIP) 
quando já se encontrava no Quadro de 
Acesso para ser promovido a Ministro 
de Primeira Classe. “Tomei a decisão 

por dever de honestidade, comigo 
e com a instituição”. Ele conta que 
nunca quis que uma atividade inva-
disse a outra. “Até Tóquio, vinha 
conseguindo conciliar o trabalho 
diplomático com a literatura, nas 
horas vagas. A partir do lançamento 
de “Sergio Y.”, começaram a surgir 
oportunidades e convites no campo 
literário que eu, como funcionário 
público, não seria capaz de aceitar, 
a menos que sacrificasse minha 
integridade como profissional.”

“Não queria que o Itamaraty 
financiasse minha carreira de escri-
tor. Conversei com meus chefes no 
MRE, meus editores, minha agente 
e cheguei à conclusão de que seria 
um bom momento para avançar 
minha carreira literária. Ao mesmo 
tempo, queria aprofundar meu con-

tato com o Brasil e me reconectar com 
a língua portuguesa. Também queria 
uma experiência de dia a dia em uma 
grande cidade brasileira.”

Mesmo afastado do MRE, Vidal 
Porto mantém uma coluna na Folha de 
São Paulo em que trata, com frequência, 
de temas relativos ao Itamaraty. “Minha 
intenção é me engajar em um esforço de 
preservação institucional. O Itamaraty é 
um patrimônio do Estado e não pode ser 
dilapidado pela falta de visão política de 
alguns governantes.” O Ministro conta 
que a recepção tem sido muito boa. “A 
situação de penúria chegou a ser pior. O 
que nunca teve precedente é a falta de 
esperança, de sentido de possibilidade, 
que vejo entre os colegas mais jovens. 
Mas pode ser que essa desesperança 
não seja particular do Itamaraty, mas, 
sim, do espírito do Brasil atual.”

Foto: RaRah Photo

Ministro Alexandre Vidal Porto, autor dos 
romances “Sergio Y.” e “Matias na cidade”

•TS Marcela Campos de Almeida trabalha na Divisão de Negociações Extrarregionais do Mercosul (DNC I)
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O que despertou seu interesse pela 
carreira diplomática?

Estudei em colégio de freiras na 
Bahia. Era a época de Sarney na pre-
sidência. Houve um episódio, não 
lembro bem, mas, na minha cabe-
cinha de criança, ele tinha recusado 
computadores que os Estados Unidos 
iriam mandar para o Brasil. Dizia que 
a gente é brasileiro, não precisa dis-
so, não quer esmola. Todos os meus 
amiguinhos discordavam. A partir dis-
so, começaram a fazer o que hoje se 
chama bullying. Pegavam minha mo-

chila, meu caderninho e desenhavam 
a bandeira dos EUA. Eu desenhava a 
bandeira do Brasil na carteira, na mo-
chila, no caderno deles. Eram cinco 
ou seis contra um, eu sempre perdia... 
mas era o único que defendia o Brasil.

Sempre fui bom aluno, meu pai fa-
lou “faça o Instituto Rio Branco, você 
vai passar”. Com 19 anos, não dei a 
menor bola, queria era música mesmo. 
Terminei Psicologia [pela Universidade 
Federal da Bahia, em 2000] e entrei no 
Banco do Nordeste. Larguei o banco, 
fui tentar viver de música em Londres. 

Entrevista com o músico e diplomata Amintas Angel

O Terceiro Secretário Amintas Angel considera-se 
um servidor responsável e proativo, que “honra o em-
prego que tem”. No entanto, ele confessa que, desde 
adolescente, a “música sempre permeou tudo” em 
sua vida. Eu o encontrei para essa entrevista na par te 
externa de um restaurante italiano. Trajando um borsa-
lino de palha, ele empunha o violão com naturalidade, 
enquanto acer ta os detalhes, com suas parceiras de 
show, do arranjo de uma segunda voz e da flauta. 
Indagado pela flautista sobre como deve acompanhar 
determinado trecho, responde sem titubear: "Ouça o 
violão e siga o coração."

No texto de apresentação de seu primeiro CD, lan-
çado em 24 de outubro no Teatro Brasil 21, em Brasí-
lia, o baiano de 38 anos, diplomata desde 2009, conta 
que a ideia do disco e a escolha das canções foram 
processos mais intuitivos do que racionais. "Deixei as 
coisas tomarem seu curso e sorverem a energia cria-
tiva que permeia o projeto." Autenticidade talvez seja a 
melhor palavra para descrever esse Terceiro Secretário 
de sorriso fácil.
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Não deu certo, voltei. Daí lembrei de 
painho e decidi fazer o concurso. Li o 
“Por uma outra globalização”, de Mil-
ton Santos – sou fã dele. Painho traba-
lhou com Milton Santos, era tipógrafo 
e o Doutor Milton Santos era diretor da 
Empresa Gráfica da Bahia. Li o livro e 
pensei: “vou passar nesse concurso, 
vai ser moleza”.

Deve ter sido a primeira pessoa do mun
do que pensou “vou passar, é moleza”.

Tomei pau, velho, tomei pau [ri-
sos]. Comecei a fazer concursos 

Foto: Tomás Faquini



 talentos da casa

mais fáceis, e comecei a passar nes-
ses concursos. Mas ficava revoltado, 
porque meus chefes, nesses lugares, 
eram mais medíocres do que eu. Pen-
sei: “não vou ficar ganhando 1.200 
contos em um lugar assim”. Fui tentar 
o Rio Branco de novo, tomei pau mais 
uma vez. Depois fiz um cursinho sério 
e passei para a segunda fase em 2008. 
Foi o ano em que caiu, na redação, 
aquele poema do Carlos Drummond 
de Andrade... Perdi.  Morava em São 
Paulo, fui xingando da Libero Badaró, 
onde ficava o cursinho, até Santa Cecí-
lia. Voltei a estudar e passei, em 2009.

Você está lotado há quatro anos no 
setor consular. O que o atraiu para 
essa área?

A Ministra Luiza Ribeiro Lopes 
[da Silva, à época Chefe da Divisão 
de Assistência Consular] foi até o Rio 
Branco, em 2010, falar sobre a área 
consular. Ela falou sobre ajudar bra-
sileiros, pensei que era isso que gos-
taria de fazer. Fiquei na DBR desde o 
início. Mas não fico com a parte hard 
rock do consular. Pego partes como o 
concurso de desenho infantil “Brasilei-
rinhos no Mundo”; acordos bilaterais 
previdenciários; envio de revistas para 
presidiários brasileiros. É assistência 
a comunidades brasileiras no exte-
rior, mas com uma agenda positiva na 
maioria dos temas.

O interesse pela música vem desde 
a infância?

Sempre me emocionei com música. 
Quando tinha três anos de idade, ouvia 
uma música no piano, em uma novela, 
não lembro o nome, mas lembro que 

chorava... Fico arrepiado de lembrar. 
Aos seis anos, mãinha me deu um 
violão que era maior do que eu. Só fui 
aprender com 16 anos, violão foi muito 
difícil para mim. Meu instrumento natu-
ral é o baixo: em duas semanas, já tinha 
aprendido. No violão, demorei dez anos 
para conseguir colocar uma pestana.

Quais foram suas primeiras influên
cias musicais? 

Tive muitos ídolos. Ouvia o que 
painho ouvia: Milton Nascimento, Tom 
Jobim, Nara Leão, Gilberto Gil, Gal 
Costa, Alcione, Beth Carvalho... Além 
disso, músicas antigas, como Nelson 
Gonçalves. Ouvia também o que rolava 
na Bahia naquela época, começo do 
Chiclete com Banana, Asa de Águia, 
Olodum, Araketu. E Armandinho, Dodô 
e Osmar, que sempre foram uma re-
ferência. Lembro daquela música: 
[cantarola] “o azul de Jezebel no céu 
de Calcutá, feliz constelação/Reluz 
no corpo dela,/ Ai tricolor colar!”. Já 
nasci ouvindo, é das que mais marca-
ram minha infância. Crescendo, virei 

“elvismaníaco”. Vi um filme de Elvis 
na televisão e ele lutava caratê. Fiquei 
impressionado... “Esse cara canta e 
ainda luta caratê no show!”.

Houve um momento em que você 
soube que não seria só um aprecia
dor de música?

Exatamente. Com 14 anos, for-
mei uma bandinha no colégio, mas 
não sabia tocar nada, ficou ruim. Aos 
16, compus minha primeira música. 
Mostrei para um amigo, morrendo de 
vergonha, e ele gostou. Comecei a 
compor sem parar e, nessa época, vi-
rei “chicobuarquemaníaco”. Comecei 
a compor tentando imitar o jeito dele. 
Aí fui desenvolvendo, pegando outras 
influências – especialmente de músi-
cas brasileiras de raiz. Samba-coco 
de Pernambuco, samba de roda da 
Bahia, toada mineira, música caipira 
de Goiás. E Brian Wilson, dos Beach 
Boys [risos].

Samba, música caipira e Brian 
Wilson...

Sou louco por Brian Wilson! Sou 
“wilsonmaníaco”. Adoro ele! Misturo 
tudo. Se você ouvir meu CD, vai ver 
que tem samba-coco que, no final, 
vira um negócio com uma preten-
sãozinha erudita, mas que no fundo é 
Brian Wilson. No começo, compunha 
porque era muito tímido, não sabia me 
expressar, não sabia falar com nin-
guém, falar dos meus sentimentos. A 
música foi meu jeito de falar. Tocava e 
compunha por necessidade psicológi-
ca. Fiz Psicologia só porque precisa-
va me entender melhor e era o único 
curso que pensei que conseguiria ter-
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minar. Eu era o melhor aluno da sala, 
mas não gostava de estudar. Gostava 
de ler livros, não de estudar. Já a mú-
sica sempre permeou tudo. Até com 
a diplomacia é assim: me considero 
um bom funcionário, responsável, 
dou meu melhor, sou proativo, mas a 
música me completa mais. Me divirto 
bem mais com a música, embora hon-
re o emprego que tenho.

Como interagem o músico e o diplo
mata? No que um ajuda o outro?

O trabalho como diplomata me 
ajuda na escrita das letras. Para en-
trarmos no Itamaraty temos de escre-
ver com objetividade. A gente coloca 
a subjetividade nas letras, mas foca 
mais as ideias. A experiência no con-
sular também inspira as letras, faz 
questionar as coisas. E, claro, tem a 
questão dos recursos financeiros para 
bancar o músico [risos].

Já o músico ajuda o diplomata com 
a leveza. Ser músico ajuda também na 

hora do contato pessoal, por exem-
plo, com comunidades brasileiras no 
exterior. O brasileiro que vai morar no 
exterior normalmente não tem uma 
cultura formal, não sabe falar direito o 
idioma onde está... são pessoas que 
têm uma carência afetiva e operacional 
muito grande. Quer ser acolhido, não 
só alguém que apresente os trâmites 
legais. Quer alguém que diga: “venha, 
fale mais, conte aí” e nisso o músico 
e o baiano ajudam. Fiz muitos amigos 
nas comunidades.

Como funciona, normalmente, seu 
processo de composição? 

Rei, vou te dizer... É meio mediú-
nico. Vêm os dois juntos, letra e me-
lodia. Às vezes, estou com o violão, 
tocando, e vem a letra na mesma hora. 
Uma vez, estava gravando na casa de 
um amigo meu, lá na Bahia, e vi o ven-
to fazendo um redemoinho. Veio uma 
melodia na minha cabeça, a letra veio 
junto também, desse jeito. Acontece 

também de musicar poemas. Nossos 
colegas Jean [Taruhn, Terceiro Secre-
tário] e Railssa [Alencar, Terceira Se-
cretária] são poetas primorosos. Mu-
siquei poemas dos dois.

Mas tenho uma coisa boa: se es-
tou ensaiando ou gravando um CD e 
alguém vem com uma ideia melhor do 
que a minha, vejo na hora que é me-
lhor. Quando me perguntam “como 
você quer que eu faça?”, digo “não 
me pergunte, isso!”. As pessoas têm 
dificuldade de ser livres. O único mo-
mento de ser livre é na arte, é a única 
coisa nesta sociedade que ainda deixa 
você ser livre. As pessoas querem ser 
escravas, inclusive na arte.

Que temas te levam a escrever as 
letras?

Minha temática é a vida, é a espiri-
tualidade – não no sentido de religião, 
porque não tenho, mas no sentido do 
porquê das coisas. Questionamentos 
sobre a vida. Por que nasci no Brasil? 
Por que nasci preto? Por que Brasília 
parece um avião? Nas minhas can-
ções, as letras são sobre isso. Mas 
tem o trivial também. Às vezes, é 
uma meta canção sobre o processo 
de compor, ou sobre as pessoas que 
amo. Faço músicas para meu pai, para 
minha mãe, para minha ex-mulher, 
para meus amigos.

Você lançou seu primeiro CD recen
temente. Conte um pouco sobre a 
produção.

Foi tudo muito natural. Fui para a 
Bahia, encontrei minha ex-professo-
ra de tarot e ela questionou: “por que 
você não participa de um concurso 

Foto: Tomás Faquini

As músicas do TS Amintas Angel tratam da vida e espiritualidade
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de música?”. Participei, mas não fui 
aprovado. Participei de outros, com 
música aprovada em alguns, premiada 
em outros, e gravei uma música por lá. 
Daí pensei: “não vou gravar uma músi-
ca só, vou gravar um CD inteiro”.

A gravação do CD foi ótima porque 
Fernando [Rodrigues, multi-instrumen-
tista que fez a mixagem do CD] é um 
cara muito inteligente, muito intuitivo, 
tem sensibilidade musical. Eu tocava 
minha música e ele dava umas ideias, 
ficava melhor. Com Carlos [Pial, per-
cussionista] foi a mesma coisa: pedia 
para ele colocar um samba de roda 
em uma canção, ele botava um sam-
ba-coco, ficava melhor do que eu tinha 
imaginado. Com Káshi [Mello, violi-
nista] eu dava a diretriz. “Quero muita 
fusa, muita semifusa em tal ponto” ou 
“Dê respostas no violino”. Ela criava 
na hora. Foi uma coisa muito orgânica. 

Fiz todas as vozes. Como sou “wil-
sonmaníaco”, todas as minhas músi-
cas tem várias vozes. Tem uma que 
tem oito vozes!

Uma pergunta provocativa...  o brasi
leiro ouve muita música ruim?

Sim. Mas não é culpa do brasileiro. 
Também não é o caso de termos mau 
gosto. Convivo com gente com muita 
grana, com mais acesso à informação, e 
gente com grana quase nenhuma. A ga-
lera que tem pouco acesso à informação 
ouve o meu CD e gosta. Sabe por quê?  
Porque isso lembra algo ancestral deles. 
Se é um sujeito de Goiás ou de Minas, 
ouve a viola caipira e se identifica. Se 
é um sujeito da Bahia ou das bandas 
do Norte, ouve um samba de roda, um 
samba-coco, e se identifica. Sabe que 
há coisas diferentes ali, mas sabe que a 
base é Pernambuco, Bahia, Maranhão.

O brasileiro ouve o que a maioria 
das rádios toca. Existem exceções, 
como Brasília. Aqui tem a 89.9, a 
96.1, a 100.9... Se você vai à Bahia, 
só tem uma rádio que toca coisas 
diferentes. Mas o brasileiro de todas 
as classes tem um senso estético-
musical muito grande, é um povo 
muito afinado. Fui casado com uma 
colombiana e ela ficava impressio-
nada: “qualquer pessoa aqui conse-
gue afinar, consegue bater palma”. 
E olha que a Colômbia é um país ri-
quíssimo musicalmente. Mas parece 
que na média a galera não consegue 
ter a nossa desenvoltura. O brasilei-
ro é naturalmente musical. O Itama-
raty devia até pensar um pouco mais 
nisso... é soft power, é a capoeira, 
é a música. É nossa força, nossa 
maior força!

Quais seus projetos para o futuro?
Estou indo para Hamburgo, Bru-

xelas e, talvez, Paris. Minha ideia é 
abrir caminhos, fazer amizades, fazer 
parcerias. Saber dos festivais, quan-
do acontecem, como participar. Se 
rolar um festival, estou participando 
[risos]. Quero conhecer gente e fazer 
uma agenda para o próximo ano.

Onde as pessoas podem saber mais 
sobre sua carreira musical?

Podem me encontrar no Facebook 
[Aminthas Angel] e em www.
aminthasangel.com. O CD está à 
venda pelo site CD Baby (www.
cdbaby.com/cd/Aminthasangel2).

• Entrevista por Daniel Guillarducci, Segundo Secretário, bibliotecário de formação, diplomata por profissão e escritor por vocação.

Foto: Tomás Faquini

TS Amintas Angel: o brasileiro ouve o que a maioria das rádios tocam, mas felizmente há exceções
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IRBr e AFSI promovem primeiro 
curso de preparo para expatriação

Avida de um profissional itineran-
te, como são os que seguem 
carreira no Serviço Exterior Bra-

sileiro (SEB), tem aspectos culturais e 
emocionais peculiares. Não há forma-
ção profissional completa que descon-
sidere a dimensão humana e familiar 
do servidor. Garantir uma boa adapta-
ção pessoal e familiar no estrangeiro é 
essencial para que diplomatas, oficiais 
e assistentes de chancelaria desenvol-
vam seu trabalho de maneira adequa-
da. Com esse intuito, a Associação 
dos Familiares de Servidores do Ita-

maraty (AFSI) e o Instituto Rio Branco 
(IRBr) consolidaram uma parceria para 
a elaboração do curso de preparo para 
a expatriação, que teve sua primeira 
edição em setembro de 2015.

Iniciativa inédita, com o apoio do 
Diretor do IRBr, Embaixador Gonçalo 
Mourão, o curso trabalhou a cons-
cientização emocional dos diploma-
tas sobre os processos psicológicos 
envolvidos em uma remoção. Tam-
bém de forma inovadora, as discipli-
nas foram aber tas aos associados 
da AFSI – familiares de servidores de 

todas as carreiras do Serviço Exte-
rior  diretamente afetados quando há 
uma mudança de país.

Ministrado de 8 a 10 de setem-
bro, em 12 horas/aula, o curso foi 
conduzido pelas psicólogas Caroli-
na Vilalva e Valeska Martins e teve 
par ticipações da professora Eva Pe-
reira e da Embaixatriz Dora Lopes. 
Conscientizar as famílias sobre os 
elementos que afetam a vida do ex-
patriado; fornecer instrumentos prá-
ticos para minimizar fatores de es-
tresse na transição de um país para 

 espaço da família

Foto: Divulgação/AFSI

Diplomatas e cônjuges participam do I Curso de Preparo para 
a Expatriação, viabilizado por parceria entre AFSI e IRBr
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outro; e abrir espaço para trabalhar 
ansiedades básicas relacionadas à 
expatriação foram os três maiores 
objetivos do programa.

A oficina de expatriação usou 
metodologia vivencial, com dinâmi-
cas de grupo e ferramentas de fácil 
aplicação no cotidiano dos par tici-
pantes. As ferramentas, para uso em 
momentos de desafios emocionais 
no exterior, visam à melhoria das 
relações interpessoais e familiares. 
Temas como “fases do choque cul-
tural”, “raízes”, “identidade do côn-
juge”, “mudança com crianças” e 
“casal expatriado” foram abordados 
e debatidos, com intercâmbio de 
experiências pessoais, reflexões e 
aprendizado de novas técnicas.

DESAFIOS DO FUTURO
Para melhor preparar as famí-

lias para as múltiplas e complexas 
transições inerentes a uma vida de 
grande mobilidade geográfica, as 
organizadoras do curso desafiaram 
os integrantes a pensar no futuro, 
identificando suas inseguranças e 
sentimentos de fragilidade. As psicó-
logas expuseram as emoções mais 
comuns que os cônjuges vivenciam 
ao deixar o País para acompanhar 
os servidores, como isolamento, 
sentimento de desvalorização, per-
da de controle, abandono, confusão, 
inadequação e descontinuidade. A 
mudança na estrutura de poder das 
relações conjugais com a saída do 
Brasil, o sentimento em relação ao 
novo, as expectativas pessoais e 
profissionais do outro, medos, so-
nhos possíveis e interrompidos fo-
ram assuntos expostos e debatidos 
com o grupo.

Durante a apresentação do tópico 
“mudando para o exterior com crian-
ças”, as organizadoras abordaram 
desafios e benefícios de criar filhos 
em uma vida nômade. Alguns sen-
timentos foram relatados com mais 
frequência pelos servidores que já 
passaram pela experiência da expa-
triação com filhos: a necessidade de 
manter o sentimento de cidadania; 
a sensação de alienação da própria 
cultura; a percepção de visão dupla 
ou fragmentada da realidade; a ten-
dência a evitar vínculos e compro-
metimentos; e o medo de ficar só no 
mundo, entre outros.

Entre os benefícios da vida nô-
made, foram citados a opor tunidade 

 espaço da família

 
Desafio de pensar 
no futuro e identificar 
inseguranças e 
fragilidades

 

Foto: Divulgação/AFSI

Diplomata Gustavo Ziemath é desafiado a ultrapassar obstáculos em dinâmica de grupo



3 0  |  R E V I S TA  D A  A D B

•Carolina Vilalva, formada em Psicologia Clínica e Relações Internacionais, pós-graduada em Executive Coaching (Columbia University) e 
presidente e cofundadora da AFSI.

de adquirir visão de mundo amplia-
da; enriquecimento intercultural; au-
mento da adaptabilidade, tolerância 
e aceitação; aprendizado de viver no 
presente; for talecimento do núcleo 
familiar; e a possibilidade de que as 
crianças venham a se tornar cida-
dãos do mundo.

A professora Eva Pereira analisou 
a resiliência, aspectos que a definem 
e as melhores formas de exercitá-la. 
Segundo Eva, saúde física, mental, 
sexual, ambiental e até espiritual são 
necessárias para o indivíduo funcionar 
bem, principalmente em contextos es-
tranhos, em que o fortalecimento da fa-
mília resulta no fortalecimento de cada 
membro, individualmente. A participa-
ção da Embaixatriz Dora Sobreira Lopes 
– filha, esposa, mãe, irmã, cunhada e 
sogra de diplomatas – foi importante 
para responder dúvidas, com base em 
suas experiências, sobre maternidade, 
gravidez, filhos, escolas no exterior, fi-
nanças e escolha de postos.

AVALIAÇÃO E CONTINUIDADE
Relatos ao final do curso revela-

ram surpresa positiva com a efetivi-
dade das palestras e dinâmicas de 
grupo. Houve for te manifestação em 
prol de novas edições periódicas das 
palestras. As avaliações comprova-
ram que os par ticipantes se sentiram 
mais preparados para os desafios 
pessoais futuros, gerados por uma 
vida cheia de mudanças. Também foi 
vista como de grande valia a opor tu-
nidade de adquirir tais conhecimen-
tos antes de sair do País, ao invés 
de ir descobrindo os desafios, sem 

orientação e aos tropeços, pelos ca-
minhos da vida.

Embora essa primeira edição do 
curso tenha sido limitada, por ques-
tões de espaço e de recursos, ao pú-
blico familiar de todas as carreiras e 
aos servidores diplomáticos, a AFSI 
tem entendimento de que a necessi-
dade desse tipo de treinamento é de 
todos os servidores do SEB e acredi-
ta que esse foi apenas o começo de 
uma nova política do Itamaraty e de 
parcerias entre as instituições.

O material e a bibliografia do cur-
so estão disponíveis na página web 
da AFSI: www.afsi.org.br e podem 
também ser fornecidos por meio 
de contato direto com a Associação, 
pela página no Facebook ou pelo cor-
reio eletrônico familiares.itamaraty@
gmail.com.

 espaço da família

 
Iniciativa pioneira 
foi aprovada pelos 
participantes, que 
reivindicaram novas 
edições das palestras

 

Foto:  Divulgação/AFSI

Participantes do curso trabalham expectativas para o futuro em dinâmica de grupo com blocos de montar
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•Sergio Bath, Embaixador aposentado.

Novidades da capital federal

A partir desta edição da Revista 
da ADB, vamos transmitir re-
gularmente aos colegas lotados 

no exterior algumas novidades sobre 
Brasília. A ideia é mantê-los informa-
dos sobre o que acontece na capital 
federal, para onde fatalmente todos 
deverão retornar.

Desde outubro, moradores dos La-
gos Sul e Norte, cujas casas ocupam 
terreno na margem do Lago, tiveram 
de enfrentar a decisão do governo dis-
trital de retirar o uso da faixa costeira 
de 35 metros, destruindo instalações 
de todo tipo, inclusive piscinas. Os 
proprietários reclamam da falta de se-
gurança jurídica no País e comentam 
que o governo não terá condições de 
manter a área reclamada, que corre o 
risco de transformar-se em matagal 
e abrigo de marginais. Comenta-se, 
por outro lado, que o governo estuda 
a possibilidade de cobrar aluguel pe-

las “áreas verdes” dos terrenos, como 
forma de ampliar a arrecadação, insu-
fi ciente para cobrir as despesas.

Nessa estação seca, o calor e a se-
cura bateram recordes, dando trabalho 
aos bombeiros. Com o fi m de novem-
bro chegaram as águas, para alívio ge-
ral. A propósito, quando assistimos às 
previsões meteorológicas no noticiário 
televisivo, é raro que Brasília seja lem-
brada. Por que será? Afi nal, nossa ci-
dade é a capital da República, a terceira 
maior população urbana do País, com 
2,9 milhões de habitantes, empatada 
com Salvador. Será uma reação contra 
os políticos? Vale lembrar que, em sua 
maioria, não são brasilienses, nem resi-
dem aqui em caráter permanente.

O suplemento sobre a capital distri-
buído semanalmente pela revista Veja 
deixou de circular. Uma pena, já que 
era rico em informações úteis sobre, 
por exemplo, lojas e restaurantes.

BARES E RESTAURANTES
No quesito restaurante, tem au-

mentado significativamente o núme-
ro de estabelecimentos vegetarianos 
na capital, como é o novo e estrita-
mente vegan Supren Verda, na 203 
Norte, bloco D. Mais rigoroso que 
outros estabelecimentos vegeta-
rianos, é uma experiência peculiar, 
mesmo para quem já não come car-
ne vermelha. Recentemente, lançou 
um convite para a “Segunda-feira 
sem carne”, cópia do Meatless mon-
day americano.

Mais fl exível, o tradicional e exce-
lente Girassol segue fi rme na 409 Sul, 
bloco B.

Para informações factuais sobre 
Brasília, por favor, envie uma men-
sagem para adb.diplomatas@gmail.
com, iniciando o texto com “Brasí-
lia, como vai?”.  Contem com nossa 
resposta.

 brasília, como vai?

Foto: Marcelo Camargo
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Festival Vulica Brasil leva 
grafite brasileiro a Belarus

Na capital de arquitetura mais 
soviética da Europa Oriental, 
Minsk, um pintor brasileiro pro-

duzia o mural “Lua diurna” enquanto 
cantarolava, quando foi surpreendido 
pelo acompanhamento, ao piano, de 
moradora da vizinhança, em impro-
vável dueto entre identidades culturais 
tão distintas. Tratava-se do processo 
de criação pictórica de busto afro-bra-
sileiro de cores vivas, destacado entre 
prédios acinzentados do centro, adja-
cente à principal avenida da cidade.

O festival de arte urbana Vulica 
Brasil (pronuncia-se “Vúlitsa Brasil” e 
significa “Rua Brasil”), realizado entre 
29 de agosto e 12 de setembro deste 
ano, em Minsk, com patrocínio da Em-
baixada brasileira, reforçou o diálogo 
cultural com Belarus, com êxito acima 
da expectativa. Os murais pintados 
pelos artistas brasileiros já vem sendo 
considerados atrações turísticas pela 
população local.

Os seis murais criados nesse ano 
localizam-se no centro de Minsk. O 
mais visível é o “Arriscar é o fim e o 
começo de tudo”, do são-bernardense 
Thiago Toes, situado em avenida de in-
tenso tráfego de automóveis e pessoas, 
além de ser avistável pelos transeuntes 
da rua paralela (TOES, Rua Kalvariskaya 
7). A obra ilustra o cosmos em diferen-
tes escalas, observadas pelo artista por 
uma fresta. A importância da obra se 
eleva por ilustrar a fachada de um órgão 

Foto: Divulgação ADB

Obras dos irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo foram exibidas no festival
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do Banco Nacional de Belarus, corres-
pondente ao Banco Central do Brasil. 
Como que com divina inspiração, Toes 
concluiu em sete dias os 350 metros 
quadrados de seu cosmos.

A participação dos irmãos Otávio e 
Gustavo Pandolfo, conhecidos como 
OSGEMEOS, foi o destaque do festival. 
Responsáveis por um mural de 270 
m2 nas paredes de edifício na Rua En-
gels 34A/2, imóvel do compound onde 
está instalada a Embaixada, os artis-
tas paulistas de 41 anos já realizaram 
inúmeras mostras individuais e coleti-
vas em museus e galerias de diversos 
países, como Cuba, Chile, Estados 
Unidos, Itália, Espanha, Inglaterra, 
Alemanha, Lituânia e Japão. Marca da 
atual fase artística da dupla, o “Gigan-

te” representa faceta inédita na carrei-
ra de ambos, por ser o primeiro mural 
improvisado – a arte final não guarda 
semelhança com o esboço.

Segundo a dupla, a improvisação 
decorreu da inspiração gerada por 
Minsk, onde jamais haviam estado. Es-
pécie de tábula rasa do grafite, a capital 
Belarus também não tinha tido contato 
com esse tipo de intervenção artística 
até o ano passado. Trata-se de nova 
fronteira dessa corrente criativa, inau-
gurada em 2014 na capital bielorrussa 
com a primeira etapa do Vulica Brasil.

A presença de dois dos principais 
nomes da arte contemporânea brasilei-
ra – não apenas da street art– elevou a 
visibilidade do festival como um todo. A 
dupla de artistas conta que nunca dei-

xou de fazer grafite, mas, com o passar 
dos anos, o universo com o qual so-
nham e no qual se inspiram ultrapas-
sou as ruas, se transformando numa 
linguagem própria e em constante evo-
lução, com outras referências e influen-
ciado por novas culturas.

LUA DIURNA
Um dos murais de cores mais vi-

brantes é de autoria do curitibano Rimon 
Guimarães, artista com trabalhos em 
diversos países. No mural “Lua diurna” 
figura busto de personagem afro-brasi-
leira executada no seu estilo peculiar. A 
obra de 300m2 se destaca na vizinhança 
de prédios de cores neutras e fica próxi-
ma da principal avenida da cidade, que 
conecta o centro ao aeroporto.

Foto: Divulgação ADB

A arte brasileira ocupou as paredes no centro do Minsk
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• Paulo Antônio Pereira Pinto, é Embaixador brasileiro em Belarus.
• Danilo Teófilo Costa, é Primeiro Secretário e Chefe do Setor Cultural da Embaixada em Minsk.

Na lateral oposta desse mesmo edi-
fício, avista-se o mural do bielorrusso 
Aliaksandr Blagiy, também conhecido 
como Kontra. A obra representa uma 
“cipurra”, coruja da fauna local ame-
açada de extinção e de cuja espécie 
resta somente dois exemplares – daí 
o nome “A terceira cipurra”, impressa 
sobre 300m2.

O quinto mural desta edição do 
festival é de autoria do bielorrusso 
Evgueniy Cowek, “Criação”, que re-
mete ao folclore popular de Belarus e 
ilustra lendas pagãs alusivas à criação 
do mundo. Fica na rua considerada a 
“casa” do festival Vulica Brasil, onde 
figuram outros dois murais – um de-
les pintado em 2014 pelo brasileiro 

Rogério Fernandes. Esse foi também 
o endereço da confraternização de 
encerramento do Vulica Brasil 2015. 
“Criação” foi o mural de conclusão 
mais demorada, iniciado ainda em 
2014, na primeira etapa do festival. 
Com vistas à interação com a popu-
lação, os toques finais do mural de 
860m2 foram propositalmente deixa-
dos para o dia do encerramento.

Na mesma rua localiza-se o sexto 
mural, do artista local Serguei Russak, 
conhecido como Izium. O trabalho 
destaca o Conde Chapskiy, prefeito de 
Minsk de 1890 a 1901. Querido pela 
população jovem, ele popularizou a 
prática de esportes, até então limitada 
à elite. A técnica artística diferiu das 

demais, com execução noturna, ba-
seada em projetor de imagens em alta 
resolução. Trata-se do mural de área 
mais ampla: cerca de 1.050m2.

INTERCÂMBIO CULTURAL
A segunda etapa do Vulica Brasil foi 

inaugurada em 1º de setembro, com 
coletiva de imprensa repleta de jorna-
listas dos principais meios do país, na 
própria Rua Oktyabrskaya, cada vez 
mais conhecida como a “Rua Brasil”. 
Três dias depois ocorreu o Foro Criati-
vo com os Artistas, com o tema “Arte 
urbana, as experiências do Brasil e de 
Belarus”. Cerca de 200 pessoas lota-
ram o local. O foro transcorreu no for-
mato de talk show, com diálogos so-
bre a trajetória pessoal de cada artista. 
Foi citada a falta de espaço disponível 
para pintar em São Paulo, em contras-
te com os raros murais de Minsk (to-
dos do Vulica Brasil).

Outro ponto alto do festival foi a vi-
sita ao orfanato de Rudensk, a cerca 
de 50 quilômetros de Minsk, lar de 151 
crianças com necessidades especiais. 
OSGEMEOS e Kontra estiveram no 
local e, com a participação das crian-
ças, pintaram os edifícios ao redor do 
parque de recreio.

O festival foi encerrado no dia 12 
de setembro, aniversário de 948 anos 
da cidade. Na ocasião, a Embaixada 
presenteou simbolicamente os seis 
murais à capital bielorrussa. A festa 
de despedida transcorreu em clima de 
amizade e acolheu o superlativo públi-
co de dez mil pessoas, naquela que se 
tornou informalmente a “Rua Brasil”.

Foto: Divulgação ADB

O Festival de Arte Vulica Brasil foi lançando em setembro de 2015
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comum tcheco (ou europeu do 
leste), em sua resistência debo-
chada contra os abusos de poder 
de suas instituições totais. Num 
império austro-húngaro onde um 
nacionalismo reprimido incitava 
os povos da monarquia dual a 
deserções e ao desejo de derro-
ta, e o meio castrense agravava 
o sentimento geral de opressão, 
o deboche era a principal arma 
desse bufão que se orgulhava de 
ter sido declarado inapto para o 
serviço militar pelo Exército Im-
perial “por ser idiota”.

Ele declarou-se à disposição 
do Imperador Francisco José, 
mas apresentou-se para com-
bater em cadeira de rodas por 
força de um fingido reumatismo. 
Foi expulso de um hospício contra a 
sua vontade – segundo ele, “no ma-
nicômio as pessoas podem se arras-
tar pelo chão, ficar nuas, uivar como 
chacais, se enfurecer e até morder. 
Nem os socialistas sonharam com 
tanta liberdade”.

MACUNAÍMA MORÁVIO
Numa mesa de jogo, foi “perdido” 

pelo capelão militar a quem servia (um 
alcóolatra que se convertera para fazer 
carreira) para um tenente mulherengo; 
puxou a alavanca de um trem militar 
só para ver se o parava e vestiu unifor-
me russo para saber como se sentiria 

Ojornalista e escritor de sim-
patias anarquistas Jaroslav 
Hašek (1883-1923) pôs muito 

de sua biografia em seu “As aventuras 
do bom soldado Švejk”, traduzido di-
retamente do tcheco por Luís Carlos 
Cabral e recentemente publicado no 
Brasil pela Editora Objetiva (Selo Alfa-
guara). O autor do que constitui talvez 
o mais importante romance em língua 
tcheca foi preso pela primeira vez aos 
11 anos, por insubordinação. Lutou 
na Primeira Guerra ao lado das forças 
austro-húngaras, porém, mais tarde, 
acabou se juntando aos bolcheviques 
na nascente União Soviética – onde 
se casou pela segunda vez, sem nun-
ca ter se divorciado de sua primeira 
mulher tcheca.

“As aventuras do bom soldado 
Švejk” alcançou tamanha popularida-
de a ponto de švejkovat ter sido incor-
porado como verbo ao idioma nacio-
nal – algo como “protestar contra uma 
ordem absurda, mediante comporta-
mento absolutamente meticuloso”. Foi 
empregado, por exemplo, pelo Secre-
tário-Geral do PC Gustáv Husák, quan-
do, após sufocar a Primavera de Praga 
em 1968, ordenou ao povo tcheco que 
parasse de “švejking”.

Švejk, anti-herói dessa obra liber-
tária e inacabada, em sua maior parte 
ditada em bares por um autor alcóo-
latra e precocemente falecido, passou 
a encarnar o arquétipo do homem 

O bom soldado Švejk 
retorna à Europa do Leste

trajando as roupas do inimigo. Foi pre-
so, claro, por traição – adiando, sem-
pre, sua ida ao front. Aos poucos, fica 
claro que esse Macunaíma morávio é, 
antes de tudo, um “sonso” que, com 
suas ações aparentemente atrapalha-
das, recusa-se a servir a uma ordem 
na qual não acredita.

A carruagem da história andou e 
os tchecos – após integrarem, junto 
com os eslovacos, uma república in-
dependente que sobreviveu ao nazis-
mo e ao comunismo até se separarem 
no “Divórcio de veludo”–, parecem 
ter superado seu passado totalitário e 
se tornado, como seus vizinhos, uma 

Ilustração: Flavio Marcílio Moreira Sapha
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• Miguel Paiva Lacerda, é Segundo Secretário, lotado na Divisão de Europa II.

sólida democracia representativa, inte-
grante da União Europeia e da OTAN.

Entretanto, com o advento da recente 
crise migratória, o país por vezes pare-
ce animado pelo protagonista proletário 
desse romance picaresco, da mesma 
forma que Hitler e todo o III Reich teriam 
sido possuídos pelo espírito de Wotan, o 
deus da tempestade e do amor à guerra, 
na descrição de Carl Gustav Jung no cé-
lebre artigo Essay on Wotan. Ao menos 
é o que se depreende das declarações 
de alguns líderes locais, mesmo antes 
dos atentados a Paris.

Apesar de o Primeiro-Ministro 
Bohuslav Sobotka reiterar sua observân-
cia aos ditames de Bruxelas, inclusive a 
política de cotas para refugiados da Síria 
e do norte da África, entre junho e agos-
to deste ano, parecia que Šveijk havia 
chegado à presidência de seu país. Mas 
quem, com sua loquacidade habitual, 
declarou publicamente que deveriam ser 
aceitos apenas imigrantes ucranianos, 
“mais próximos culturalmente dos tche-
cos e dispostos a trabalhar duro”, em 
vez de apenas sobrecarregar o sistema 
de seguridade social do país não foi o 
bom soldado, mas sim Milos Zeman, 
presidente da República Tcheca.

RETROCESSO HISTÓRICO
Que asseverou, ainda, que jamais 

concordaria com o recebimento de isla-
mitas, que poderiam incluir “jihadistas”. 
Por fim, a quem porventura houvesse 
esquecido, recordou que os imigrantes 
não haviam sido convidados e que, se 
não estivessem satisfeitos, deveriam ir 
embora. Em seguida, houve a detenção 
de um trem que levava 200 imigrantes 
da Hungria à Alemanha. Os passageiros 
foram identificados por inscrições nu-

méricas na pele, como ocorria com os 
judeus à época da Solução Final.

A universalidade e atemporalidade 
de Švejk já haviam sido intuídas pelo 
dramaturgo Bertolt Brecht, que adap-
tou a história para o teatro, usando 
como pano de fundo a Segunda Guer-
ra. Agora, um Švejk às avessas parece 
retornar à Europa do Leste – desta vez, 
para resistir a um discurso oficial de 
solidariedade de uma União Europeia 
liderada pelo antigo opressor alemão, 
agora a principal força favorável ao 
acolhimento de uma imensa maioria 
de muçulmanos ou não-muçulmanos 
ameaçados pelo Estado Islâmico.

Fato é que, entre os 28 países do blo-
co europeu, a República Tcheca tem sido 
o mais negativo no tema: dois terços da 
população são contra receber migran-
tes. Nesse contexto, parecem perdidos 
no tempo os exemplos do ex-presiden-
te-escritor Václav Havel e do Nobel de 
Literatura Milan Kundera, defensores dos 
direitos humanos afinados com o mains-
tream do pensamento ocidental.

É como se Švejk ironizasse a re-
cente história de seu país e afirmasse 
que, em realidade, jamais incorporou 
o ideário Iluminista, não tolera a dife-
rença e não aceitará redução dos fun-
dos comunitários para seu país caso 
se oponha às cotas para migrantes. O 
que na realidade deseja é não dividir 
a recém-adquirida prosperidade com 
povos não-cristãos, agora que o país 
é quase homogêneo etnicamente. Por 
vezes, a situação política internacional 
se torna tão obscura que personagens 
da mitologia ou da literatura se pres-
tam mais a explicar os fatos em Rela-
ções Internacionais do que a aparente 
clareza de modelos matemáticos.

 
Dois terços da 
população da 

República Tcheca 
são contra receber 

emigrantes. Parecem, 
então, perdidos no 

tempo os exemplos do 
ex-presidente Václav 

Havel e do escritor 
Milan Kundera
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 Flor do Lácio

Há 
momentos
Há momentos na vida de sutil apatia,

Há também vendavais de viril agonia,

Há no peito o cantar que modula meu dia,

Há no amor absoluta e total sinergia.

Há na rima o embalar deste mundo que gira,

Há no céu a doçura de um mar de alegria.

No poema há o fulgor do selvagem que grita,

Há em mim mansidão da criança que espia.

Descoberta
Não se deve negar que vou pela vida

Buscando justiça nas causas perdidas;

Nem se pode aspirar o fim das intrigas

Se o mundo insistir em abrir suas feridas.

Não consigo prever nestes tempos de trevas

A concórdia assentada nos meandros da terra;

Nem o amor, nem a cruz, nem floridas quimeras  

Trazem paz, trazem luz, aos que vivem da guerra.

Mesmo assim, entretanto, não obstante, todavia,

Me descubro feliz por viver este dia.

Os poemas publicados 
nessa edição, cedidos 
pelo Embaixador Raul de 
Taunay, constam do livro 
“O andarilho de Malobo” 
(Editora 7 Letras), lan-
çado em 29 de outubro 
de 2015 na livraria Dom 
Quixote, do Centro Co-
mercial Gilberto Salomão, 
em Brasília.
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Segredo
Eu queria contar um oculto segredo, 

Que andava em degredo pelas entrelinhas;

Persuadido de ter o que quero em sossego

Vivo o que sou, não o que seria.

De que serve esconder este meu sofrimento

Se é deste lamento que nasce a poesia;

De que vale fingir ser contente na vida

Se o brado no peito explode entre as rimas.

Quanto custa amar um amor transcendente

Quando a boca que beija resvala no dente;

Não é outro o segredo que trago comigo,

Ser a pura verdade a palpar no vazio.

Rumor nas 
palavras
No pálido anoitecer da caminhada,

Me embriago no esplendor das sensações.

Imagino tua boca apaixonada

Fatiando qual florete as emoções.

E se a roda da vida vier um dia a virar

E não mais tiver meus brasidos a crepitar,

Nem anseios loucos a me confrontar,

Terei palavras, muitas palavras, bravas palavras,

A escrevinhar.
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Artesão
Meu poema respira quando pressente nascer, Ele 

exala, expira, se estira, como se fosse morrer; 

Manuseia e finca na folha sua razão de irromper, 

Desnuda o fascínio do verbo ao procurar entreter.

Meu poema é o verso pungente, a pura galanteria, É 

mais do que nomes e formas, é a cal da filosofia; É 

um território de ação, duelo singelo, sem garantia, Na 

obra do artesão, é um castelo lavrado na escrita.

Ele não aspira grandeza, leveza, nem teme o fiasco,

É fragor, estrondo, ruído, o doce garimpo no espaço;

Por vezes, me deixa exaurido, moído em pagamasso,

Nas outras, sua força me embala por cristalino regato.

Meu poema termina inventivo, semeador de toada,

Ou finda num só rabisco, ao resvalar pela estrada,

É um deserto de areia ou o manancial da palavra,

É o abalo em cadeia ou, entre rochedos, a enseada.
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REFLEXÕES DE UM CIVIL SOBRE AS FORÇAS ARMADAS 
Sérgio da Veiga Watson
(Brasília: Thesaurus, 2015, 245 p.; ISBN: 9788540903555) 

Como diz o título, se trata de refl exões, mas elas são absolutamente sinceras 
e feitas em tom coloquial, ademais de embasadas em um vasto conhecimento 
pessoal, em leituras e pesquisas, com um rico suporte bibliográfi co (e na fi lmo-
grafi a) sobre o papel das FFAA no Brasil (e em países do Cone Sul). O livro apre-
senta a trajetória de alternância entre, de um lado, experimentos democráticos e 
governos civis, e golpes e governos militares, de outro.

Sem esconder um viés antimilitarista e abertamente contrário à ditadura mili-
tar brasileira, o autor faz uma leitura honesta dessa complicada relação. O ponto 
fi nal, dado no cinquentenário do golpe, convida as FFAA a, fi nalmente, reconhe-
cer os lamentáveis excessos cometidos naquele período e a se desvincular dos 
torturadores. Um livro que demorou quarenta anos para ser escrito; deve ser 
saudado com uma bela continência.

A PASSAGEM DO NEOESTALINISMO AO CAPITALISMO LIBERAL 
NA UNIÃO SOVIÉTICA E NA EUROPA ORIENTAL
Abelardo Arantes Jr.
(Brasília: Funag, 2015, 533 p.; ISBN: 9788576315490; Coleção relações internacionais)

Curiosa essa tese de doutorado (UnB): nela se descobre que o socialismo 
surgiu por “defi ciências do liberalismo no Ocidente”, que a contrarrevolução es-
talinista de 1923-1927 traiu o marxismo-leninismo e os trabalhadores e está na 
origem dos eventos de 1989-1991, quando a elite neoestalinista, em uma espécie 
de conspiração para continuar no poder, efetuou sua conversão ao liberalismo.

A tese é uma verdadeira revolução na história da Europa oriental e na do mar-
xismo: a derrota do socialismo pode não ter sido defi nitiva e movimentos revo-
lucionários de cunho socialista podem ser retomados; a elite neoestalinista usa 
malabarismos ideológicos para manter-se no poder, em aliança com a elite liberal. 
Mas seria o período pós-1991 marcado pelo “predomínio absoluto da hegemonia 
ocidental”? E será a Rússia pós-soviética um capitalismo liberal? Curioso...

 prata da casa
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DIVERSIDADE CULTURAL E LIVRE COMÉRCIO: ANTAGONISMO OU 
OPORTUNIDADE? 
Vera Cíntia Álvarez
(Brasília: Funag, 2015, 342 p.; ISBN: 9788576315414; Coleção CAE) 

Diversidade cultural é um fato razoavelmente bem-aceito atualmente, sobretu-
do em tempos e ambientes politicamente corretos. Livre comércio, por sua vez, 
já é objeto de controvérsias, alguns dizendo que não existe, outros sabotando-o 
deliberadamente, se por acaso existir. Os mesmos acham que a globalização 
mata a diversidade, impondo uma homogeneidade artifi cial.

O subtítulo do livro já denota alguma dúvida sobre essa relação problemática, 
sobretudo no plano do sistema multilateral de comércio (no qual o tema tem um 
estatuto muito ambíguo). A obra mapeia a questão, inclusive a “astúcia do poder 
econômico para perpetuar hegemonias” (p. 248), e parece que o perigo aqui 
vem das “pressões dos EUA” (quem diria?). Até quando o Brasil e os europeus 
temerosos vão continuar na defensiva, apelando para a Unesco e os amigos da 
diversidade?

DOM PEDRO II: IMPERADOR DO BRASIL (O IMPERADOR VISTO 
PELO BARÃO DO RIO BRANCO) 
Benjamin Mossé
(Brasília: Funag, 2015, 268 p.; ISBN: 9788576315513; História diplomática)

Benjamin Mossé, grande rabino de Avignon, foi apenas a marca de fábrica, 
como se diz. O verdadeiro ghost writer dessa biografi a, menos ghost e mais wri-
ter, foi o barão, como já se sabia, e como destaca Luis Cláudio Villafañe em seu 
prefácio. A edição original do livro, de 1889, em francês, e a primeira edição em 
português (1890), encontram-se disponíveis na Openlibrary.

Mossé, sozinho, teria feito uma biografi a medíocre, e altamente encomiástica, 
do seu amigo que estudava hebraico e a história judaica. O barão escreveu, não 
só uma verdadeira biografi a do monarca, mas uma história completa do Brasil 
incluindo Dom Pedro I e todos os problemas dos dois reinados do período mo-
nárquico: guerras platinas, escravidão, a emancipação gradual e a abolição, as 
viagens do imperador. Ainda elogioso, o barão, mas com bom conteúdo.

 prata da casa
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O mestre-cuca mágico
Oprimeiro posto do diplomata Nelson Tabajara de Oliveira foi Beirute, em 1958, época áurea daquela cidade. O casal de 

embaixadores chegou, procurou uma moradia e se instalou rapidamente. Havia boa oferta. Alugou amplo apartamento 
num edifício de frente para o mar, precisamente diante do Club Militaire, círculo chique de Beirute. Finalmente, com empre-

gados ainda em fase de treinamento, o casal resolveu oferecer um jantar. Eram doze à mesa. O prato, a ser servido à francesa, 
seria rosbife. A hora do jantar é anunciada pelo novo cozinheiro libanês, de nome francês, Georges, fi gura rara, muito esperto, 
que fazia um pouco de tudo: cozinhava, preparava e servia drinks, encarregava-se das compras de mercado, e “lia” o fundo das 
xícaras de café, isto é, a mancha da borra do café que fi ca no fundo da xícara, que, no Líbano, seria o mesmo que ler cartas para 
adivinhar o futuro.

Era um fac totum e o primeiro jantar formal do Georges, que se achava em período probatório. Portanto, queria impressionar 
muito a nova patroa. Assim, entra pomposamente na sala de jantar, com a travessa de rosbife, decorada com vários acompa-
nhamentos, batatinhas, vagens, tomatinhos grelhados, uma enorme e caprichadíssima escultura, um monumento à comida ... 
e tropeça. Magistralmente, consegue evitar a queda da travessa caia em cima de quem está na ponta da mesa, porém a partir 
daí não consegue impedir mais nada. Voa tudo! Esparramam-se todas as fatias de carne no chão, rolam as batatinhas sautées 
e voam as demais decorações do prato. O que mais se alastra são as ervilhas; havia por toda parte. O cozinheiro pede calma 
e diz não haver problema, chama a copeira e os dois limpam tudo rapidamente. O ambiente já estava mais tranquilo, quando a 
embaixatriz, então, pede ao Georges que traga “o outro prato”. O Georges abre dois grandes olhos e ela lhe faz simpaticamente 
uma expressão de “vire-se”.

Passam-se uns quinze longos minutos e chega o Georges triunfal, com um belo peru recheado, ainda mais decorado do que 
o rosbife e o jantar vira um grande sucesso, todos maravilhados com esse cozinheiro fantástico e a sorte de a embaixatriz contar 
com um gênio na cozinha.

Acaba o jantar, os convidados se levantam para tomar café na sala e a anfi triã dá uma escapadela até a cozinha a fi m de des-
cobrir o milagre. O Georges explicou, então, haver recolhido as fatias de carne, limpou-as, refez a travessa e levou-a ao segundo 
andar do prédio, onde sabia estar acontecendo um grande jantar. Tocou a campainha, atendeu o cozinheiro, amigo seu, a quem 
indagou o que seria servido: era peru e, então, Georges propôs trocar os pratos, dizendo ter sua patroa mandado fazer aquele 
belo rosbife, mas descobrira que um convidado não podia comer carne vermelha. Convenceu o colega e efetivaram a troca dos 
pratos, rosbife por peru. Parece também que outro elemento convincente foi a insinuação de que rosbife, feito de uma bela peça 
de fi lé mignon, daria mais status ao jantar do que uma carne de ave, mais barata.

Ao ouvir a estória, a embaixatriz fi cou chocada com o atrevimento do Georges e lhe disse não ser isso correto. Além do mais, 
resolvia aquele problema imediato, porém criava outro maior ainda, pois a senhora do segundo andar iria fi car muito chateada 
com ela, fazer futricas no prédio, etc. Georges acalmou-a, garantindo que a vizinha não fi caria nada aborrecida: primeiro, porque, 
na negociação, o cozinheiro amigo sabia que a sua patroa entenderia aquela emergência e teria grande admiração por sua elevada 
consideração, como anfi triã, pela saúde de um convidado. E, em segundo lugar, parce que personne de l´autre dinner a vu la 
viande tomber par terre, madame! Et moi, je n´ai rien dit! (Porque ninguém do outro jantar viu a carne cair no chão, senhora! E 
eu não contei nada!).

Dias depois, a senhora do segundo andar cruzou com a embaixatriz no elevador e perguntou se ela podia revelar o segredo 
da receita daquele “maravilhoso” rosbife!

Trecho de “Os bastidores da diplomacia – O bife de zinco e outras histórias”, de autoria do Embaixador Guilherme Luiz Leite Ribeiro.
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