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Paulistana torturada na ditadura
investiga se seu pai foi agente da CIA
Escritora, Karen Keilt se mudou para os EUA após ser presa em casa com o marido em 1976
entrevista
KAREN KEILT

-Glenda Mezarobba

Cientista política, coordenou na Comissão
da Verdade grupo encarregado de ouvir os
relatos sobre violência sexual e de gênero

São Paulo Em 2013, Karen Keilt

enviou uma mensagem à Comissão Nacional da Verdade
(CNV), órgão criado para apurar graves violações de direitos humanos ocorridas entre
setembro de 1946 e outubro
de 1988 no Brasil.
Nela, a paulistana que hoje
vive nos Estados Unidos dizia
que em 19 de maio de 1976,
aos 23 anos e recém-casada,
dormia em sua casa, em São
Paulo, quando foi brutalmente acordada “por homens armados, falando que iriam nos
levar para a cadeia, por tráfico de drogas”.
Sem explicação ou justificativa, ela conta, o casal foi levado à força para o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).
“Fomos espancados e torturados no pau de arara. Fui
vítima de violência sexual.”
Deixaram a cadeia 45 dias depois. “Meu marido nunca mais
andou sem o auxílio de uma
bengala. Em 2001, se matou.
Jamais conseguiu esquecer o
horror que passamos.”
Nesta entrevista, concedida depois da recente divulgação de documentos da CIA
(agência de inteligência dos
EUA), envolvendo os generais
Ernesto Geisel e João Baptista Figueiredo e a política de
extermínio na ditadura militar (1964-1985), Karen —hoje com 65 anos— conta como a necessidade de sobreviver e de lidar com o horror
daquele período se transformou em esforço em prol da
verdade.

Você e seu marido estiveram
presos durante 45 dias, sem
nenhuma acusação formal.
O que aconteceu? Durante
o tempo em que estivemos
presos, os policiais insistiram
para que assinássemos uma
confissão por tráfico de drogas. Nos recusamos. Meu marido foi o primeiro a ser torturado. Eu fui torturada três
vezes no pau de arara. Recebi
choques, fui espancada. Tive
hemorragia e precisei ser levada de ambulância para um
hospital.
Não sei onde era nem quanto tempo fiquei lá, mas lembro de ter sido algemada na
cama e de uma policial ficar
me vigiando. Acredito que fomos atingidos para mostrar
ao meu pai que ele não era todo-poderoso. Imagino que esses policiais sabiam que meu
pai era da CIA e o ameaçavam.
Como tem sido sua vida desde então? Minha vida como
conhecia acabou. Fugi para
a Califórnia com meu bebê,
de 18 meses, quando o Brasil passou a lei de anistia protegendo os torturadores, em
1979. Estava sempre com medo e naquele momento soube
que nunca mais poderia viver
no país. Não sabia fazer nada,
não tinha como trabalhar, mas
consegui um emprego como
garçonete. Quando finalmente entrei em contato com a minha mãe, ela resolveu me auxiliar. Durante muitos anos tive pesadelos e medo.

À esquerda, Karen Keilt hoje; à direita, a paulistana ao lado do
pai, Frederic Birchal Raborg, no casamento dela, em janeiro
de 1976, quatro meses antes de ser presa Arquivo Pessoal
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Karen Leslie Raborg Sage
Keilt, 65, é escritora. Nascida
em São Paulo, saiu do Brasil
após a Lei da Anistia, em
1979, e hoje vive nos EUA.
É autora de “The Parrot’s
Perch” (referência a pau de
arara, método de tortura
usado na ditadura) e prepara
um livro de memórias

*

Quando testemunhou à CNV,
o que sabia sobre a motivação da sua prisão e das torturas? Não podia imaginar por
que eles nos levaram. Chegamos à conclusão de que foi
tudo motivado por dinheiro.
Durante quase quatro décadas acreditei que o que aqueles homens queriam era o pagamento de resgate.

O que mudou desde então?
Você fez descobertas? Comecei a investigar mais o background do meu pai e passei a
desconfiar que ele poderia ter
conexões com a CIA.
Em 2014, descobri mais sobre a carreira militar dele, como a data de seu último pagamento, na Flórida: 21 de
fevereiro de 1946. Foram cinco anos de trabalho até localizar alguns documentos, como um memorando, de julho de 1965, em que o nome
do meu pai aparece como um
possível “man for Brazil” (homem para o Brasil).
Quais peças ainda faltam para montar esse quebra-cabeças? Depois que o documento da CIA com os diálogos de Geisel veio a público,
em maio, encontrei na inter-

net um arquivo que parece indicar que meu pai trabalhou
lá até 1975. Já solicitei oficialmente esse arquivo.
Como tem sido pesquisar
nos arquivos norte-americanos? Tem sido bem difícil.
Nos Estados Unidos, existe
um mecanismo chamado Freedom of Information Act, que
assegura a todos os cidadãos
acesso a documentos oficiais.
Em 2015, primeira vez que
solicitei documentos sobre o
possível envolvimento do meu
pai com a CIA, recebi a seguinte resposta: “Por razões de segurança nacional, não podemos confirmar nem negar
que Frederic Birchal Raborg
trabalhou para a CIA.”
Para mim, isso soa como
uma confirmação, mas ainda
preciso ver escrito em algum

Temer usa vídeos para tentar melhorar imagem
-Daniel Carvalho

documento quais eram os
vínculos e as atividades dele.
Seu relato sugere que pode
haver alguma conexão entre
seu pai, multinacionais norte-americanas com atividades
no país e serviços de inteligência dos Estados Unidos e brasileiros. Como você interpreta tudo isso? Nosso resgate,
do meu marido e meu, no valor de US$ 400 mil, foi pago
com dinheiro que estava em
uma conta bancária, na Suíça.
Nunca entendi de onde veio
esse dinheiro. Naquela época, meu pai era vice-presidente de operações da Ford. Como poderia ter tanto dinheiro
fora do país? Durante muitos
anos, na década de 60, esteve
desempregado, mas mesmo
assim continuamos levando
uma vida de gente rica. Ho-

O presidente Temer durante reunião com ministros da área social
essa situação “mesmo que isso gerasse a tal da impopularidade”.
Ao final, o ator da primeira
propaganda prega o discurso
de unidade nacional.
“Todos temos que trabalhar
juntos, porque, quanto mais
tentam enfraquecer o governo, quem mais fica fraco é o
Brasil”, encerra o ator.
A outra peça divulgada é

protagonizada por uma jovem. Ela relata o cenário de
crise econômica do final do
governo Dilma Rousseff, sem
citar nominalmente a petista.
“Inflação explodindo, investidores fugindo, juros estratosféricos, milhões de brasileiros desempregados e todos
os outros, de qualquer classe
social que fossem, passando
por um sufoco terrível”, diz
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a peça.
“Agora, pensa nesse cenário:
todo mundo irritado, estressado, cansado, descontente
com a vida e aí chega esse governo e tem que assumir esse
pepino”, prossegue ela.
Ela diz que em economia
não existe solução mágica e
que as soluções, às vezes, “vão
demorar um pouquinho até
chegar na gente”.

O que aconteceu com seu
pai? Meu pai morreu em
1996, aos 86 anos de idade,
depois de um infarto. Durante os quatro dias em que esteve internado, cuidei dele no
hospital.
Pedi perdão, implorei que
me contasse o que sabia sobre a minha prisão, mas ele
nunca falou comigo sobre o
que aconteceu. Minha mãe
morreu um ano depois.  
Você escreveu um livro sobre
a violência sofrida (“The Parrot’s Perch”, referência a pau
de arara) e prepara outro, de
memórias. Aonde sua busca
pela verdade vai levá-la? Espero que esta busca me ajude
a trazer esperança a todas as
pessoas que sofreram e ainda hoje sofrem violações de
direitos humanos, no Brasil. Rezo para que os responsáveis entendam que os crimes que eles cometeram ficam na alma das vitimas para sempre. Porque hoje eu falo sobre o que aconteceu, não
sou mais vítima.

Cotado para disputar governo do
RJ, Paes nega ter recebido caixa 2
RIO DE JANEIRO O ex-prefeito

BRASÍLIA A praticamente seis

meses de deixar o Palácio do
Planalto, o presidente Michel
Temer começou uma ofensiva
para tentar, ao menos na reta
final, melhorar a imagem do
governo, avaliado negativamente por 82% dos brasileiros.
No começo desta semana,
foram duas frentes de atuação. Passou a divulgar vídeos
nas redes sociais em defesa de
seu governo e a pedir que ministros apresentem feitos da
administração.
Até esta terça (20), foram
veiculadas duas peças de pouco mais de dois minutos.
Nelas, atores dizem que “o
tratamento é lento e amargo”,
que alguém tinha que resolver,
e isso gera “a tal da impopularidade” e que atual administração é uma “ponte”, que tira da “lama” e leva a um “lugar legal”.
“Para trazer soluções sólidas
e definitivas é assim mesmo: o
tratamento é lento e amargo.
É como se o governo estivesse
reformando a casa com a pessoa morando dentro. Imagina o inferno”, afirma um ator.
Em outro trecho, ele fala que
todos ficam irritados por tantos anos de crise, mas afirma
que alguém tinha de resolver

je suspeito que esse dinheiro fosse remuneração da CIA.

do Rio Eduardo Paes (DEM)
negou nesta terça (19) ter recebido recursos de caixa dois
de empreiteiras que realizaram obras na Olimpíada.
Ele depôs como testemunha de defesa do ex-governador Sérgio Cabral (MDB) na
ação penal que apura o pagamento de propina a membros do COI (Comitê Olímpico Internacional) para a escolha da cidade como sede
dos Jogos.
Embora estivesse depondo
como testemunha, Paes foi
questionado pelo juiz Marcelo Bretas se havia recebido propina ou alguma contribuição eleitoral não contabilizada no Brasil ou no exterior. “Não”, respondeu Paes.
O ex-prefeito foi mencionado por delatores da Odebrecht. Eles afirmam ter repassado recursos de caixa
dois para a campanha eleitoral do ex-emedebista, inclusive realizando pagamento
em contas no exterior.
O marqueteiro das campanhas de Paes, Renato Pereira, também afirmou em delação ter recebido recursos
de caixa dois nas duas eleições vencidas por ele.
Assim como toda testemu-

nha, Paes foi alertado de que
uma declaração falsa num
depoimento do tipo pode ser
considerado falso testemunho. Há divergência, porém,
se o crime pode ser atribuído quando a intenção é não
se autoincriminar —vedado
por princípio constitucional.
Ele também negou, na audiência, ser amigo íntimo de
Cabral. À imprensa após o
depoimento, disse que mantinha com o antigo aliado “relações institucionais”. Usou
como exemplo o fato de não
ter frequentado a casa do
ex-governador em Mangaratiba (RJ).
Na entrevista, Paes também negou ter recebido oferta de propina. “Ninguém me
ofereceu, até porque se oferecesse levava voz de prisão
na hora.” O ex-prefeito afirmou que ainda não decidiu
se irá se candidatar ao governo do Rio. Afirmou estar
passando por um momento
de “reflexão pessoal”.
“Estou há 25 anos na vida
pública. Me doei bastante.
Estou refletindo. Confesso
que o prefeito da Universal
está me animando a fazer
essa função”, disse, em referência ao prefeito Marcelo
Crivella (PRB). Italo Nogueira

