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BRASÍLIA. Aos 35 anos, Patrícia Wagner

Chiarello, formada pelo Instituto Rio

Branco em 2003, será a primeira

diplomata do Brasil a servir no Irã. A

oferta foi feita pelo chanceler Antonio

Patriota ao ser confirmado no posto pela

presidente Dilma Rousseff, no fim do ano

passado. Patrícia aceitou imediatamente,

mas só teve coragem de contar aos pais,

Maria Elisa e Antônio, há pouco mais de

uma semana.

- A reação foi melhor do que a que eu imaginava - conta.

A jovem diplomata, que nunca esteve no Irã, trabalhará com o embaixador Antonio Salgado e

três terceiros-secretários. Ela, primeira-secretária, será a encarregada de negócios da

embaixada e assumirá o posto máximo na ausência de Salgado.

- Não vou fazer serviços internos. Vou mostrar a cara, servir ao meu país. Quando o embaixador

não estiver, quem assume sou eu - diz.

Patrícia passará dois anos e meio num país onde a mulher se submete a rígidos padrões. Precisa

usar véu (o chador) e roupas largas que cubram braços, pernas e as formas do corpo. Poderá

usar as roupas brasileiras no interior da embaixada. Entre a casa e o trabalho, vestirá, por

cima, um longo vestido com capuz que comprou no Catar.

- Gosto de costurar e comprei o vestido pensando em usar o pano para uma toalha. Ainda bem

que está intacto.

Sua principal experiência relacionada ao Irã aconteceu durante a visita do presidente iraniano,

Mahmoud Ahmadinejad, ao Brasil, em 2009. Sente-se feliz com o desafio e considera que o

momento tem a ver com o fato de a presidente do Brasil ser mulher.

- Sou extremamente adaptável e não tenho medo. Estou consciente de que estou indo para um

país onde existem coisas e costumes diferentes. Por mais que possamos discordar, devemos

lembrar que, quando não estamos em nossa própria casa, precisamos nos adaptar.

Em conversas com colegas que vivem no Irã, Patrícia soube que, embora não seja conveniente
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Cara Fátima,Para promover a tolerância é preciso estar aberto às diferenças e ter sabedoria para
entender o outro. A simples presença de uma mulher representando o Brasil no Irã é prova de ousadia
inédita.E bem se vê que você não conhece a personalidade da diplomata Paula Chiarello... Rsrssss

Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

FÁTIMA FERREIRA 19/06/2011 - 19h 44m

MULHER BRASILEIRA DE VESTIDO SACO E VÉU? TENHA DÓ. É DA MUITA ASA AS LUCURAS ORIENTASIS. SE
ELES NÃO RESPEITAM A NOSSA CULTUA, POR QUE É QUE ELA TEM QUE SE VESTIR COMO ELES E SE

uma mulher ir sozinha a um restaurante, não há problema em dirigir um carro. Destaca que os

iranianos são hospitaleiros, educados e cultos. E gostam muito dos brasileiros.

- O Brasil é sempre referência, um bom começo de conversa. Como isso acontece em outros

países da região, abre-se um mundo de possibilidades no contexto de trabalho.

A gaúcha Patrícia é solteira, tem três irmãos e sempre gostou de viajar. Antes de estudar

diplomacia, morou seis anos na Alemanha. Fala alemão, francês, italiano e inglês. Atualmente,

estuda a língua persa farsi e russo. Em Teerã, vai alugar apartamento. Nada de flat ou imóvel

mobiliado. Ela levará sua mudança. Dizendo-se animada e feliz, cita frase do avô João, já

falecido:

- Meu avô sempre diz uma coisa que gosto de repetir: a sorte é uma oportunidade bem

aproveitada.
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