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O novo ministro das Relações
Exteriores, Luiz Alberto Figuei-
redo Machado, de 58 anos, é
um antigo conhecido da presi-
dente Dilma Rousseff. Ele foi o
negociador brasileiro na Confe-
rência das Partes 15 (COP-15)
de Copenhague, em 2009,
quando a delegação brasileira

foi chefiada pela então minis-
tra da Casa Civil e candidata à
presidência.

Diplomata de carreira e con-
siderado um dos mais hábeis
negociadores do Itamaraty, Fi-
gueiredo assumiu há menos de
dois meses a missão brasileira
nas Nações Unidas. O novo
chanceler conquistou a presi-
dente Dilma durante as nego-
ciações da Rio+20, do qual foi
o secretário executivo.

Ao final, Dilma não poupou
elogios ao embaixador por con-
seguir um acordo possível em
uma negociação com 150 paí-
ses e um tema que, em meio à
crise econômica, não era dos

mais caros aos envolvidos.
Figueiredo entrou na carrei-

ra diplomática em 1980 e ini-
ciou como assistente na Divi-
são das Nações Unidas do Ita-
maraty. Desde o início, ele fo-
cou sua carreira em temas am-
bientais e desenvolvimento
sustentável.

Chefiou pelo menos três de-
legações da COP do Clima, in-
cluindo a mais importante de-
las, a de Copenhague. Quando
o ex-chanceler Antonio Patrio-
ta assumiu o cargo, criou uma
subsecretaria nova, sob medi-
da para Figueiredo, a de Meio
Ambiente, Energia, Ciência e
Tecnologia.

Comedido, mas ainda assim
menos formal que Patriota, Fi-
gueiredo é conhecido pelo
bom humor, mas também tem
fama de chefe exigente entre
os diplomatas. É amigo pes-
soal do chanceler que sai e não
deve fazer grandes mudanças
na política externa brasileira.

No ano passado, Figueiredo
foi escolhido para ocupar o
posto de embaixador do Brasil
nas Nações Unidas. Antes de
assumir a nova função, o diplo-
mata participou da COP do Cli-
ma, em dezembro, em Doha,
no Catar, quando ajudou a evi-
tar o colapso imediato do Pro-
tocolo de Kyoto, que foi pror-

rogado até 2020.
Seu primeiro evento oficial

como chanceler ocorrerá na
sexta-feira, durante encontro
da União das Nações Sul-Ame-
ricanas (Unasul), no Surina-
me. Na semana que vem, ele
tem viagem marcada para a
Rússia, onde participa da reu-
nião do G-20.

Figueiredo assume o minis-
tério em um momento delica-
do. O Brasil enfrenta tensões
não apenas com a Bolívia, em
razão da vinda do senador Ro-
ger Pinto, mas também atritos
com a Grã-Bretanha, após a pri-
são de David Miranda, compa-
nheiro do jornalista Glenn
Greenwald, em Londres, e
com os EUA, em razão do pro-
grama americano de espiona-
gem. / L.P. COM GIOVANA GIRARDI

A relação entre o ex-chance-
ler Antonio Patriota e a presi-
dente Dilma Rousseff nunca
foi tranquila. Secretário-ge-
ral sob Celso Amorim, Patrio-
ta foi indicado à presidente
pelo atual ministro da Defe-
sa. Dilma, que nunca teve
muito apreço pela diploma-
cia, gostou do perfil discreto
do embaixador, mas, em
dois anos e meio, não foram
poucas as vezes em que a re-
lação teve problemas.

O maior desentendimen-
to foi a entrada da Venezue-
la no Mercosul, feita à reve-
lia do Itamaraty. Apesar de
concordar com a suspensão
do Paraguai, Patriota foi con-
trário a que se usasse a au-
sência para incorporar os
venezuelanos. Dilma conse-
guiu um parecer da Advoca-
cia-Geral da União e man-
dou tocar adiante a opera-
ção.

Na Rio+20, a presidente e
o chanceler tiveram outro
atrito. Apesar de ser a anfi-
triã, Dilma, que estava na
reunião do G20, no México,
não queria fazer o discurso
de abertura do encontro no
Rio. Auxiliares próximos
puderam ouvir a discussão
dos dois, por telefone. A pre-
sidente terminou por discur-
sar. Outra crise veio com a
crise síria: Dilma vetou o
apoio brasileiro a uma reso-
lução da ONU mais dura,
que, ironicamente, havia si-
do articulada pelo Itama-
raty. / L.P e T.M.

Militares sabiam da fuga
de senador boliviano
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Inquérito. Eduardo Saboia, encarregado de negócios da embaixada em La Paz, chega para depoimento no Itamaraty
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Desgastado com a fuga do se-
nador boliviano Roger Pinto
Molina, que provocou uma
crise diplomática entre o Bra-
sil e o governo de Evo Mora-
les, o ministro das Relações
Exteriores, Antonio Patriota,
foi levado ontem a pedir de-
missão. Em seu lugar, foi ime-
diatamente designado o em-
baixador do Brasil nas Na-
ções Unidas, Luiz Alberto Fi-
gueiredo Machado.

A queda do chanceler tornou-
se inevitável após a irritação no
Palácio do Planalto com a fuga
do senador boliviano de oposi-
ção, organizada pelo encarrega-
do de negócios do Brasil em La
Paz, Eduardo Saboia. Diante do
que qualificou de “gravíssimo
episódio”, a presidente Dilma
Rousseff decidiu imediatamen-
te afastar o chanceler, tentando
demonstrar ao próprio Evo sua
indignação com o ocorrido.

Dilma indicou Patriota, diplo-
mata de carreira, para o lugar de
Figueiredo, na sede em Nova
York da ONU. Figueiredo chjega
hoje de manhã ao Brasil. Saboia,
por sua vez, será submetido a
processo administrativo e deve-
rá ser “severamente” punido –
ele fica afastado até o fim da apu-
ração –, segundo fontes do Palá-
cio,peloqueDilma estáchaman-
do de “grave quebra de hierar-
quia”. A saída de Patriota, com
quemDilmajáse desgastara,pre-
cipita a reforma ministerial pro-
gramada para o fim do ano.

Dilma já havia conversado
com Patriota e determinado
que ele cancelasse viagem à Fin-
lândia e permanecesse no Bra-
sil para resolver o caso. A presi-
dente estava “inconformada”
com o episódio e queria saber
exatamente quem estava a par

da ação idealizada por Saboia.
Por isso, convocou no início

da tarde de ontem ao Planalto
os ministros da Defesa, Celso
Amorim – a quem estavam su-
bordinados os fuzileiros que fi-
zeram a segurança do senador

–, e da Justiça, José Eduardo
Cardozo, responsável pela Polí-
cia Federal.

Recados. O boliviano conse-
guiu escapar de seu país após
cruzar de carro de La Paz até
Corumbá. Ele viajou em um au-
tomóvel da missão diplomática
brasileira, escoltado por fuzilei-
ros navais. Ao cruzar a frontei-
ra, tomou um avião até Brasília.

O Brasil havia concedido asi-
lo diplomático a Pinto, mas o
governo Evo recusava-se a con-
ceder um salvo-conduto para
que ele deixasse a Bolívia.

A conversa entre Dilma e Pa-
triota foi rápida, no Palácio do
Planalto. A irritação da presi-
dente era maior porque a que-
bra da hierarquia de Saboia não
se resumia à operação da madru-
gada de domingo. A Presidência
havia explicitamente desautori-

zado uma “operação resgate”
do senador boliviano, sem o sal-
vo-conduto do governo Evo
(mais informações na pág. A10).

Enquanto Dilma falava com
Patriota no Planalto, em rápida
audiência, Saboia estava sendo
ouvido pela Secretaria-Geral
do Ministério das Relações Ex-
teriores, dando as suas explica-
ções para o inquérito adminis-
trativo aberto contra ele. que
pode exonerá-lo do cargo.

A posse do novo ministro de-
verá ocorrer na quarta-feira –
ele desembarca no Brasil ainda
hoje. Dilma distribuiu nota ofi-

cial informando que “aceitou”
o pedido de demissão de Patrio-
ta e agradecendo a sua “dedica-
ção e empenho nos mais de dois
anos que permaneceu no car-
go” e anunciou sua indicação pa-
ra a Missão do Brasil na ONU.

Figueiredo já acompanha Dil-
ma na sexta-feira na reunião da
Unasul, em Paramaribo. Dilma
não telefonou para Evo e deve
encontrá-lo apenas na reunião
da Unasul.

Despedida. Patriota passou
sua última manhã no cargo tra-
balhando em um discurso. O cli-
ma no ministério era péssimo.
Patriota foi para o Palácio do
Planalto às 18h. Aos assessores
mais próximos, que reuniu em
seu gabinete para uma rápida
despedida, disse que queria ape-
nas preservar a instituição. /
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Diplomata se destacou na área ambiental

Relação estava
desgastada

Luiz Alberto Figueiredo, novo chanceler do Brasil

Patriota. Demissão após 20
meses à frente do Itamaraty

Levado a deixar o cargo após fuga de senador boliviano, chanceler é substituído por atual representante do Brasil nas Nações Unidas,
Luiz Alberto Figueiredo Machado, e passará a ocupar posto em Nova York; encarregado de negócios em La Paz depõe em inquérito

Figueiredo. Embaixador foi
negociador na Rio+20
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A operação de fuga da Bolívia do
senador de oposição Roger Pin-
to foi informada aos escalões su-
periores das Forças Armadas
do Brasil e do Ministério da De-
fesa do País. O ministro Celso
Amorim, porém, comunicou ao

Palácio do Planalto que tam-
bém foi surpreendido pela
ação, a exemplo do ex-ministro
das Relações Exteriores brasilei-
ro Antonio Patriota, demitido
ontem.

Apesar de o ministro da Defe-
sa ter dito que ignorava o que
estava ocorrendo – e, por tradi-

ção, os integrantes das Forças
Armadas nas embaixadas se-
rem subordinados aos diploma-
tas –, por doutrina, os militares
costumam sempre informar
aos seus superiores hierárqui-
cos da cadeia de comando a res-
peito do que sabem e do que
veem nas missões onde atuam.
E transmitem as informações
quando entendem que devam
ser relatadas. Assim ocorreu no
caso do senador fugitivo.

Os dois fuzileiros navais que
foram destacados para a opera-
ção de transporte de Pinto para

a fronteira, assim como os adi-
dos militares que trabalham na
Embaixada do Brasil em La Paz,
informaram aos seus superio-
res hierárquicos no País sobre a
movimentação em andamento.
A informação chegou ao coman-
do das Forças Armadas, segun-
do apurou o Estado. Os adidos,
porém, foram orientados a não
tomar nenhuma iniciativa.

Questionado pela reporta-
gem, o Comando da Marinha
não respondeu se foi informa-
do sobre a operação. Limitou-
se a “esclarecer” que “os referi-

dos militares integram o Desta-
camento de Segurança da Em-
baixada (DstSEB) do Brasil em
La Paz.” Explicou ainda que os
destacamentos têm “a finalida-
de de prover a segurança pes-
soal dos chefes de missões, dos
funcionários diplomáticos e ad-
ministrativos, da residência ofi-
cial e da chancelaria das embai-
xadas brasileiras”.

Por fim, acrescentou que,
“nesse contexto, cabe ressaltar
que a participação dos militares
da MB limitou-se, exclusiva-
mente, ao provimento da segu-

rança individual de um diploma-
ta brasileiro durante o seu deslo-
camento rodoviário”.

O chefe do Estado-Maior da
Defesa, general José Carlos de
Nardi, por sua vez, disse que
não foi informado pelo adido de
Defesa da embaixada na Bolí-
via, hierarquicamente a ele su-
bordinado, de que seria realiza-
da a operação de transferência
do senador. Mesmo com a nega-
tiva do Ministério da Defesa, a
notícia de que havia uma prepa-
ração chegou aos respectivos
comandos militares. / T.M.

Escolhido para comandar
diplomacia brasileira tem
boa relação com Dilma
e foi um dos principais
articuladores da Rio+20
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A8.




