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Interesses comerciais explicam
reação pragmática de La Paz

Fuga de opositor de Evo com ajuda
brasileira irrita Itamaraty e Bolívia

BRUNO PERES/CB/D.A PRESS

Lisandra Paraguassu
BRASÍLIA

A fuga do senador boliviano
Roger Pinto da Embaixada
do Brasil em La Paz para Bra-
sília, na noite de sábado, irri-
tou ontem o Itamaraty e o go-
verno da Bolívia. O Ministé-
rio das Relações Exteriores
afirmou, em nota, que abrirá
um inquérito para apurar as
circunstâncias nas quais o
opositor do presidente Evo
Morales chegou ao País. A
chancelaria boliviana decla-
rou o político fugitivo da Jus-
tiça e acionou a Interpol.

O senador foi trazido ao Bra-
sil pelo encarregado de negó-
cios da embaixada em La Paz,
Eduardo Sabóia, que estava no
comando da embaixada desde o
início de julho. O diplomata foi
chamado ontem de volta a Brasí-
lia pelo Itamaraty, que, aparen-
temente, não tinha conheci-
mento da operação.

Deacordo com o relatodo pre-
sidente da Comissão de Rela-
ções Exteriores (CRE) do Sena-
do, Ricardo Ferraço (PMDB-
ES), Pinto viajou em uma comi-
tiva de dois carros da embaixa-
da, com placas consulares, e
acompanhado de Sabóia e de
dois fuzileiros navais que fazem
a segurança da embaixada. Nas
missões no exterior, os milita-

res respondem não ao Ministé-
rio da Defesa, mas ao chefe da
representação consular – no ca-
so, Sabóia.

Ao fim de uma viagem de 22
horas de carro, onde passaram
porcinco controles militares, in-
cluindo os da fronteira, o diplo-
mata teria ligado para Ferraço.
“Ele me ligou e disse que estava
com o senador em Corumbá,
mas não tinha como levá-lo até
Brasília. Eu tentei falar com o
presidente do Senado (Renan
Calheiros) e outras autorida-
des, sem sucesso. Então, conse-
gui um avião. Fui buscá-lo para
levá-lo para Brasília”, contou
Ferraço.

Pinto está desde a madruga-
da de sábado na casa do senador
brasileiro e dará uma entrevista
na CRE amanhã. Ferraço afir-
ma que Sabóia contou a ele que
vinha conversando havia algum
tempo com o Itamaraty sobre a

situação do senador boliviano.
“Ele me disse que a situação
estava se tornando inadminis-
trável. O senador estava com
depressão, que sua saúde esta-
va se deteriorando”, disse.
“Ele se sentia frustrado com a
falta de uma solução e disse
que, se tivesse uma oportuni-
dade, resolveria. Não sei se o
governo acreditou.” Confor-
me o relato de Ferraço, a inicia-
tiva do diplomata foi “ousada e
corajosa”.

Na quinta-feira, em audiên-
cia na Comissão de Relações
Exteriores da Câmara dos De-
putados, o ministro Antonio
Patriota – que cancelou ontem
uma viagem para a Finlândia
em razão da fuga do boliviano –
afirmou que a libertação do se-
nador estava sendo “negocia-
da no mais alto nível”, mas que
o governo brasileiro se recusa-
va a tirá-lo da embaixada sem

garantir sua segurança. No iní-
cio de junho, o Itamaraty infor-
mava nos bastidores que nego-
ciava uma “saída discreta” pa-
ra o caso.

Surpresa. Na Bolívia, a chance-
laria do país acionou a Interpol,
mas ministros de Evo disseram
que o caso não afeta a relação
bilateral. “A fuga converte o se-
nhor Pinto em fugitivo da Justi-
ça boliviana. Por isso, serão ati-
vadas todas as ações legais cor-

respondentes ao caso, tanto no
direito internacional quanto
em convênios bilaterais”, afir-
mou o Ministério das Relações
Exteriores da Bolívia.

Segundo o ministro de Inte-
rior, Carlos Romero, o status de
fugitivo da Justiça foi dado por-
que o senador saiu do país sem
passar por um posto de contro-
le migratório. “Por meio da polí-
cia boliviana, o governo acio-
nou a Interpol, não só porque
há um pedido de prisão contra

ele, mas porque não há registro
de saída da Bolívia.”

O senador, de 53 anos, refu-
giou-se em maio do ano passa-
do na representação diplomáti-
ca. Ele alega ser vítima de perse-
guição política por parte do go-
verno, que o acusa de corrup-
ção. Ele recebeu asilo diplomáti-
co do governo brasileiro, mas,
sem um salvo-conduto do go-
verno de seu país, não podia dei-
xar a missão brasileira em La
Paz. / COM EFE, REUTERS e AFP
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Enquanto parte dos analistas
políticos bolivianos, tendo em
vista o histórico diplomático do
presidente Evo Morales, espera-
va uma reação ainda mais his-
triônica contra o Brasil, a posi-
ção oficial foi relativamente
branda. Diversos ministros fo-
ram a público dizer que a reação
bilateral é mais importante do
que a fuga de um senador acusa-
do de corrupção, ainda que ela
tenha ocorrido de maneira sur-

preendente. A reação revela
uma estratégia pragmática de
contenção de danos e uma ten-
tativa de neutralizar possíveis
ganhosda oposição com o episó-
dio.

Ao menos três ministros do
gabinete de Evo se pronuncia-
ram sobre o caso, todos em co-
ro pela normalidade das rela-
ções bilaterais. “Como é nor-
mal, o governo está pedindo in-
formações antes de tomar deci-
sões ou chegar a conclusões pre-
cipitadas”, disse a ministra das

Comunicações, Amanda Dávi-
la, segundo a estatal Agência Boli-
viana de Informação. “O caso
não afetou as relações entre Bo-
lívia e Brasil.”

Ainda de acordo com a minis-
tra, há interesses políticos de se-
tores “ultraconservadores” da
política boliviana e brasileira
por trás do caso. “Foi um caso
produzido com informações fal-
sas à embaixada brasileira em
La Paz”, disse.

O chefe da pasta da Previdên-
cia Social, Juan Ramón Quinta-

na, deu opinião similar. “O que
é Roger Pinto diante de um co-
mércio bilateral de US$ 3 bi-
lhões? É apenas um suspiro”, ar-
gumentou. “Não temos de dar a
isso uma importância maior do
que o caso merece.” Já o presi-
dente Evo Morales, que cum-
priu agenda pública ontem na
Bolívia, preferiu não se pronun-
ciar sobre o caso.

Na avaliação do cientista polí-
tico Roberto Laserna, do Cen-
tro de Estudos da Realidade
Econômica e Social (Ceres),
Evo foi realista. “Não faz senti-
do brigar com um sócio impor-
tante como o Brasil. No fim das
contas, perceberam que o fato
de não terem dado o salvo-con-
duto para o senador deixar a em-
baixada apenas aumentou o pro-
blema. Agora, com ele no Brasil,

a questão já é um fato consuma-
do”, disse o analista ao Estado.
“Além disso, a oposição queria
tratar a fuga como uma grande
vitória. Com o governo minimi-
zando o episódio, neutraliza es-
ses ganhos.”

A colaboração do corpo diplo-
mático brasileiro na Bolívia re-
vela também, na opinião do ana-
lista, um descontentamento
com as reformas judiciais pro-

movidas por Evo na Bolívia. Na
visão de críticos do presidente,
essas mudanças servem apenas
para que ele persiga opositores.
“A mensagem que fica é que um
parceiro importante não está
contente com tudo o que ocor-
re aqui”, afirmou o analista boli-
viano.

Relevância. Ainda segundo La-
serna, o episódio deve ter um
desdobramento inesperado pa-
ra Evo. O senador ganha uma
relevância política que não ti-
nha até pedir asilo à embaixada
brasileira em La Paz. “Pinto é de
Pando, um departamento (Esta-
do) sem tradição política e eco-
nômica. Ele é muito mais impor-
tante agora para a oposição boli-
viana do que era há meses
atrás”, diz. / COM EFE

Asilo. Roger Pinto logo após chegada ao Brasil: desde maio de 2012 preso na embaixada

Investigação. Chanceler Antonio Patriota e governo boliviano mostram insatisfação com saída do senador Roger Pinto da embaixada
em La Paz, de onde ele foi retirado em um veículo diplomático e escoltado por militares do Brasil até Corumbá, em uma viagem de 22 horas
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Miami 6 dias - Saídas diárias 
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SEM
JUROS 305,REAIS

À vista R$ 3.050. Base US$ 1.356. Passagem 
aérea ida e volta, hospedagem no Hotel Red 
Roof Inn Airport Miami com café da manhã.

Las Vegas 8 dias - Saídas diárias 

A
 P

A
R

T
IR

 D
E 10X

SEM
JUROS 318,REAIS

À vista R$ 3.180. Base US$ 1.415. 
Passagem aérea ida e volta, hospedagem 
no Hotel Flamingo.

Nova York 8 dias - Saídas diárias 
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JUROS 447,REAIS

À vista R$ 4.470. Base US$ 1.987. 
Passagem aérea ida e volta, hospedagem 
no Hotel St Giles The Court.

Orlando 7 dias - Saídas diárias 
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JUROS 264,REAIS

À vista R$ 2.640. Base US$ 1.173. 
Passagem aérea ida e volta, hospedagem 
no Hotel Maingate Lakeside.
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FARIA LIMA .................................................3038-5300
FRADIQUE COUTINHO .................................3596-3470

GRAND PLAZA SHOPPING II .......................4436-7602
HIPER CARREFOUR CASA VERDE ................3858-5335
HIPER CARREFOUR JABAQUARA ................ 5011-7560
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PARQUE SHOPPING BARUERI .....................2078-9696
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SHOPPING BOA VISTA .................................5547-6477
SHOPPING GRANJA VIANNA .......................4613-6800
SHOPPING MEGA POLO BRÁS .................... 2886-3800
SHOPPING SANTANA PARQUE .................... 2208-2470

ESTADOS UNIDOS EM PROMOÇÃO NA CVC
OFERTAS VOANDO AMERICAN AIRLINES COM CÂMBIO REDUZIDO A R$ 2,25

“Não faz sentido brigar com
um sócio importante como
o Brasil. Não terem dado o
salvo-conduto só aumentou
o problema”
Roberto Laserna
ANALISTA BOLIVIANO

“Ele (embaixador Sabóia)
me ligou e disse que estava
com o senador em
Corumbá, mas não tinha
como levá-lo até Brasília”
Senador Ricardo Ferraço
PMDB-ES

● Senador boliviano contou com a ajuda da embaixada brasileira 
em La Paz para deixar o país em viagem de 24 horas
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A7.




