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xviii reuniao ministerial dos 
paises da bacia do prata 

Discurso do Presidente Jos6 Sarney na abertura da 
Reunlio, reallzada no Palacio ltamaraty, nos dlas 3 e 4 de 
abril de 1989 

Excelentfssimos Senhores Chanceleres, 

E com especial satisfa~ao que o Brasil 
recebe os Chanceleres da Argentina, da 
Bolivia, do Paraguai e do Uruguai, pafses 
aos quais nos sentimos profundamente 
vinculados por la~os de fraterna e tradi
cional amizade. 

Estendo minhas boas-vindas a todos os 
integrantes das delega~6es aqui pre
sentes e formula os melhores votos de 
uma feliz estada entre n6s. 

Pela quarta vez, Brasilia tern a honra de 
sediar uma reuniao de Chanceleres dos 
pafses da Bacia do Prata, foro pioneiro, 
que vern prestando extraordinarios ser
vi~os as causas da integra~ao e da co
operagao sub-regionais. 

Neste mes, o Tratado da Bacia do Prata 
completa vinte anos de existencia. 

Assinado na Reuniao Extraordinaria de 
Chanceleres de abril de 1969, aqui neste 
mesmo Palacio ltamaraty, on de hoje nos 
reunimos, refletiu a determinagao de 
nossos pafses de conjugar esforgos em 
beneffcio do desenvolvimento e da inte
gragao ffsica da Bacia do Prata. 

Foram vinte anos de intenso e frutffero 
trabalho conjunto, cujos resultados estao 
a vista. 

Sob a egide do Tratado, o dialogo e a con
certa~ao entre nossos pafses amplia
ram-se consideravelmente. 

Temos hoje maior e mais completo 
conhecimento recfproco de nossas 
realidades, em todos os setores por onde 
se estendem as atividades de coope
ra~ao. 

Fortaleceu-se ademais o espfrito de pro
funda apre~o e respeito mutuo que cons
titui a base do sistema da Bacia do Prata, 
para o que muito colaborou a regra do 
consenso, sabiamente acolhida no Tra
tado. 

Tudo se faz de comum acordo e no inte
resse de todos. 

Em nosso relacionamento nao ha Iugar 
para pretens6es de hegemonia. 

Os interesses e as peculiaridades nacio
nais sao respeitados e conduzem a har
moniza~ao de posig6es. 

Aproveitar racionalmente o grande po
tencial que a natureza nos legou constitui 
tarefa de larga envergadura, a qual es
tamos dedicando o melhor de nossos es
for~os. 

No ambito do Tratado, vimos empreen
dendo, nos ultimos anos, um trabalho con
tinuo de renova¢o, destinado a acentuar o 
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sentido pratico de nossas a~oes conjun
tas, agrupadas em torno de prioridades. 

Os projetos que integram o "Programa de 
A9oes Concretas" tem tido andamento 
proveitoso nas diversas reunioes ja rea
lizadas das chamadas "contrapartes tec
nicas". 

Resultados expressivos foram obtidos no 
ambito do sistema de alerta hidrol6gico, 
registrando-se um intercambio regular de 
dados hidrol6gicos, entre os 6rgaos en
carregados do controle de inunda9oes 
dos cinco pafses. 

Tais projetos traduzem, acima de tudo, o 
desejo de realizar um trabalho serio, 
coerente e continuo, alicer9ado na con
jun9ao dos esfor9os em nivel tecnico que 

· estao a nosso alcance. 

0 Brasil tem apoiado com entusiasmo e 
animo construtivo esse processo reno
vader, que visa a objetivos realistas e se 
fundamenta, sobretudo, na determina-
9ao solidaria de impulsionar com firmeza 
o processo de integra9ao. 

Desejo assinalar, nesta oportunidade, a 
eficaz atua9ao do Comite lntergoverna
mental Coordenador, coadjuvado com 
eficiencia por sua Secretaria. 

E: justo que se mencione tambem o Fundo 
Financeiro para o Desenvolvimento da 
Bacia do Prata, cujas atividades tem sido 
muito importantes para a elabora9ao e a 
implanta9ao de varies projetos nos 
pafses-membros. 

Senhores Chanceleres, 

A America Latina tem registrado avan9os 
significatiVOS em dire9a0 a integra9a0, 
seja mediante empreendimentos bina
cionais, seja no contexte de iniciativas 
multilaterais. 

Nossa regiao da Bacia do Prata oferece 
numerosos exemplos concretes de pro-
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jetos binacionais de grande relevo, fruto 
da amizade e compreensao entre nossos 
parses. 

Meu governo tem como uma de suas mais 
altas prioridades o estreitamento dos 
la9os do Brasil com a comunidade latino
americana de na9oes. 

Estou firmemente convencido de que o 
futuro de nossos paises passa necessaria
mente pela integra9ao. 

A America Latina, nao me canso de repetir, 
nao pode deixar de aproveitar OS bene
ficiOS derivados das economias de con
junto, que se afirmam hoje em todas as re
gioes do mundo. 

Dispomos, em nossa regiao, de fertil tra
di9ao de coopera9ao e entendimento, 
desenvolvida em organismos e foros 
como a OEA, a ALADI, o SELA, o Tratado 
de Coopera9ao Amazonica, o Mecanisme 
Permanente de Consulta e Concerta9ao 
Po1ftica. 

Nesse contexte, o nosso sistema da Bacia 
do Prata constitui, sem duvida, pe9a 
importante, oferecendo possibilidades pa
ra uma atua9ao conjunta dinamica e 
abrangente. 

Atende aos anseios de desenvolvimento e 
integra9ao dos povos da regiao e abre 
perspectivas seguras de coopera9ao. 

A obra que vimos construindo na Bacia do 
Prata e testemunho eloqOente de nossa 
capacidade de abrir caminhos pioneiros. 

Juntos estaremos melhor preparados 
para enfrentar os obstaculos antepostos 
por uma conjuntura econOmica interna
cional adversa. 

Garantiremos a nossos povos o futuro de 
prosperidade a que legitimamente tem 
direito enos tornaremos ainda mais fortes, 
a medida que se consolidarem nossas 
institui96es democraticas. 



Senhores Chanceleres, 

Estou seguro de que os trabalhos desta 
Reuniao terao completo Axito, grac;;as a 
esclarecida orientac;;ao de Vossas Ex· 
celencias, a competencia das Delega
goes e ao esprrito de colaborac;;ao que nos 
anima. 

Honrado com a presenc;;a de Vossas 
Excelencias em Brasilia, dou por inau
gurada esta XVIII Reuniao de Chan
celeres, ressaltando que os tempos novos 
da integragao, os ventos que governam a 
conscilmcia de uma America Latina cada 
vez mais unida, coesa, decidida, passam 
pel a Bacia do Prata, onde ja vislumbramos 
o infcio do nosso Mercado Comum, com 
o desejo de crescermos juntos e juntos 
construirmos o futuro. 

Discurso do Ministro Abreu Sodre por 
ocasiao do almoc;;o em homenagem 
aos Chanceleres dos Palses da Bacia 
do Prata, no Palacio ltamaraty, em 4 
de abril de 1989 

Excelentfssimos Senhores Chanceleres, 

Senhoras e Senhores, 

E com grata satisfagao que acolhemos tao 
ilustres representantes de nagoes as quais 
o Brasil se sente unido por lagos de salida 
e fraterna amizade. A todos os membros 
das Delegagoes aqui presentes estendo 
minhas mais cordiais boas-vindas e 
formula os votos do Governo e do povo 
brasileiros de uma feliz permanencia entre 
nos. 

Neste mesmo Palacio ltamaraty, os Chan
celeres dos nossos pafses assinavam, na 
Reuniao Extraordinaria celebrada em abril 
de 1969, o Tratado da Bacia do Prata. 
Hoje, decorridos vinte anos, nos podemos 
felicitar pelo muito que o Tratado pos
sibilitou fazer em prol do desenvolvimen
to regional. 0 sistema que nossos ante-

cessores inauguraram lanc;;ou bases 
s611das sobre as quais nossos parses 
desempenharam esforc;;o contrnuo de 
cooperac;;ao, para o aproveitamento dos 
recursos da Bacia do Prata. Os grandes 
beneficiaries tern sido nossos povos. 

Latino-americanos, nossos pafses tern 
muito mais que a geografia a apro
xima-los. Alem do rico acervo de tradigoes 
que compartimos, das rarzes hist6ricas e 
culturais que nos vinculam, inspira-nos um 
expressive feixe de interesses e as
piragoes comuns. Estamos, todos, firma
mente imburdos da vontade de contribuir 
para o progresso e o fortalecimento da 
regiao. Sabemos que a cooperagao, a 
atuac;;ao conjunta sao os fundamentos do 
futuro de prosperidade que almejam 
nossos povos. 

Senhores Chanceleres, 

Consolidam-se em nossos parses as ins
tituic;;oes democraticas, num processo 
revitalizador que a Hist6ria nao deixara de 
realc;;ar. E estimulado o dialogo entre os 
diversos segmentos de nossas socie
dades, na busca constante de um destino 
que resulte da vontade nacional. Brota, 
assim, naturalmente urn sentimento de 
unidade que e fruto da convergencia de 
opinioes e de interesses. A vida latina
americana se enriquece com a Demo
cracia, com o fortalecimento da liberdade 
e do pluralismo, cimentando entre nossos 
povos vfnculos sempre mais profundos e 
autenticos. 

Na area da Bacia do Prata, muito ainda 
podemos realizar; sao promissores os 
horizontes. Situam-se na regiao grandes e 
modernas concentrac;;oes urbanas. Sao 
significativos os recursos naturais dis
ponfveis, quer no setor agricola, quer no 
da pecuaria, dos minerais, da energia, dos 
aproveitamentos hfdricos, para s6 citar 
alguns. 

Estou convencido de que, somando a 
capacidade a experiencia dos parses 
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platinos, seguiremos moldando urn futuro 
de prosperidade para a regiao. Contri
buiremos para que nossas fronteiras 
funcionem, sempre mais, como urn 
importante fator de aproxima~ao entre 
nossos pafses, entre nossos povos. 

Com o pensamento voltado para os ideais 
de fraternidade que norteiam as rela¢es 
entre os pafses da Bacia do Prata, convido 
todos os presentes a comigo erguerem 
suas ta~as, num brinde a saude e feli
cidade pessoal dos !lustres Chanceleres 
que nos visitam, das Senhoras que nos 
honram com sua companhia, ao mesmo 
tempo em que formula meus melhore~~ vo
tos pelo progresso e bem-estar dos po
vos-irmaos da regiao. 

Discurso do Ministro Abreu Sodre por 
ocasiao do encerramento da Reuniao 

Senhores Chanceleres, 

A XVIII Reuniao de Chanceleres da Bacia 
do Prata encerra seus trabalhos sob o 
signo da coopera~ao, das realiza~6es, do 
dialogo franco, aberto e maduro. Levamos 
a born termo as atividades previstas em 
nossa agenda; a atua~ao de meus ilustres 
colegas, Chanceleres da Argentina, Bo
livia, Paraguai e Uruguai - eficazmonte 
assessorados por suas respectivas Dele
ga~6es - foi fundamental para o elevado 
grau de entendimento que permeou a 
Reuniao, e que esta plasmado nas im
portantes decis6es aqui tomadas. Re
gistro o valioso apoio prestado pelo 
Secretario do Comite lnternacional Coor
denador e por sua eficiente equipe de co
laboradores. 

Desde a Reuniao de Buenos Aires, em 
1986, o Tratado da Bacia do Prata vern 
passando por decisiva fase de renova~ao, 
inedita em seus vinte anos de existencia. 
Temos logrado ampliar seus objetivos, 
fun~6es, procedimentos e mecanismos. 
Obtivemos resultados concretes. Com 
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criatividade, construfmos novas formas de 
coopera~ao, que corroboram a vitalidade 
do sistema platina. 

A Bacia do Prata representa, para n6s, rico 
patrimOnio natural de potencialidades 
praticamente inesgotaveis. Desenvolve
las e aproveita-las em prol do bem-estar 
de nossos povos e nosso objetivo. Temos 
respondido a altura a todos os desafios 
que nos tern sido antepostos, no decorrer 
desses anos. Erigimos urn arcabou~o ao 
mesmo tempo s61ido e flexfvel, orientado 
para o bern comum, acima dos interesses 
particulares de cada pals. Estabelecemos 
- e nao medimos esfor~os para conti
nuamente aperfei~oar - urn foro exemplar 
de coopera~ao regional, cujo precioso 
acervo de realiza~6es espelha o animo de 
colabora~ao fraterna que inspira nossos 
Governos. 

Senhores Chanceleres, 

Novas ventos sopram na America Latina. 
Retemperado pela consolida~ao das 
institui~6es democraticas, nosso Con
tinente amplia seus horizontes, na busca 
dos legftimos anseios de nossos povos. 

Avan~amos decididos no processo de 
entendimento regional, que nos permite, 
juntos, trilhar a senda do desenvolvimen
to. 

0 Tratado da Bacia do Prata e urn 
instrumento eficaz de integra~ao. Con
quanta abarque apenas uma fra~ao da 
geografia continental, contribui de modo 
decisive para a aproxill)a~ao entre pafses 
da America Latina. E fruto de nosso 
permanente esfor~o de explorar as 
riquezas do Continente, de estruturar 
mercados segundo as necessidades 
especfficas de nossos povos, obe
decendo a criterios e mecanismos de 
controle por n6s estabelecidos. Re
presents aporte efetivo para a constru~ao 
de uma America Latina coesa, indepen
dente e pr6spera. 



Senhores Chanceleres, 

As relevantes decis6es e resoiU<;6es ado
tadas neste XVIII Encontro real<;am o acer
to da orientagao que nossos pafses impri
miram ao Tratado, desde sua criagao, em 
1969. Constituem significativa contribui
gao para o fortalecimento crescenta do 
sistema platino. 

Destaco o trabalho desenvolvido pelas 
Contrapartes Tecnicas, nas areas de qua
lidade das aguas, alerta hidrologico, na
vegagao fluvial, transporte terrestre, re
curso-solo, cooperagao fronteiriga e ferro 
e ago. Esses especialistas deram con
tinuidade as atividades anteriormente exe-
9utadas pelos Grupos de Trabalho de 
Areas Basicas, e ja propiciaram resultados 
dignos de nota, dentre os quais avulta a 
implantagao do sistema de alerta hidro
logico. 

Estamos, pois, dando fiel cumprimento as 
diretrizes fixadas nas Reuni6es anteriores, 
no senti do de dotar o Tratado da Bacia do 
Prata de conteudo pratico e de concentrar 
esforgos em areas prioritarias. Nesse 
contexte, nao poderia deixar de enfatizar 
a proffcua atuagao do Fundo Financeiro 
para o Desenvolvimento da Bacia do 
Prata, que vern proporcionando recursos 
para importantes projetos na regiao. 

Os frutfferos debates e as conclus6es que 
emergiram desta Reuniao reforgam o sis
tema platino como foro de dialogo regio
nal e como ponto focal de cooperagao na 
area. 

Congratulo-me com Vossas Excelemcias 
pela atmosfera de amizade, franqueza e 
boa vontade invariavelmente presente 
durante nossos trabalhos, ensejando in
tensa e proveitosa colaboragao. 

Ao agradecer ao Excelentfssimo Senhor 
Chanceler Luis Marfa Argana o amavel 
oferecimento de celebrar a proxima 
Reuniao em solo paraguaio, formulo a 

todos meus melhores votos de um feliz 
regresso. 

Declaro, neste momenta, encerrada a 
XVIII Reuniao de Chanceleres dos Pafses 
do Tratado da Bacia do Prata. 

Ata Final da XVIII Reuniao Ordinaria 
dos Chanceleres dos Pafses da Bacia 
do Prata 

De acordo com o disposto no Artigo II do 
Tratado da Bacia do Prata, o Ministro das 
Relag6es Exteriores da Republica do 
Paraguai, Luis Marfa Argana; o Ministro 
das Relag6es Exteriores da Republica 
Oriental do Uruguai, Luis Barrios Tassano; 
o Ministro das Relag6es Exteriores e Culto 
da Republica Argentina, Dante Mario Ca
puto; o Ministro das Relag6es Exteriores e 
Culto da Republica da Bolfvia, Valentin 
Abecia Baldivieso e o Ministro das Rela
g6es Exteriores da Republica Federativa 
do Brasil, Roberto de Abreu Sodre, 
celebraram a XVIII Reuniao de Chan
celeres dos Pafses da Bacia do Prata, em 
Brasilia, Brasil, no dia 4 de abril de 1989, 
dedicando-se o dia 3 a Reuniao Prepara
toria em Nfvel Tecnico. 

Os cinco Chanceleres compareceram ao 
evento acompanhados por suas res
pectivas Delegag6es. 

Na qualidade de observadores estiveram 
presentes os senhores Norberta Bertaina, 
pel a ALADI (Associagao Latina-Americana 
de lntegragao); Felix Pena, pelo BID 
(Banco lnteramericano de Desenvol
vimento); William A. Ellis, pelo BID; Feli
ciano Lopez-Peralta, pelo BID; Eudes Be
zerra Galvao, pelo BID e pelo INTAL 
(Institute para lntegragao da America La
tina); George Papadopoulus, pelo Banco 
Mundial; Carlos Mussi, pela CEPAL (Co
missao Econ6mica para a America La
tina); Peter Rosenegger, pela FAO (Orga
nizagao das Nag6es Unidas para Alimen
tagao e Agricultura); e Guillerme Piernes, 
pela OEA (Organizagao dos Estados 
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Americanos). Pelo FONPLATA (Fundo 
Financeiro para o Desenvolvimento da 
Bacia do Prata), assistiu o Dr. Olavo Cesar 
da Rocha e Silva, nos termos do Artigo VI 
bis do Regulamento da Reuniao. 

A lista dos participantes consta do Anexo I. 

Reuniao da Comissao Geral 
em Nlvel Tecnico 

Na manha do dia 3, iniciaram-se os tra
balhos da Comissao Geral em Nfvel Tec
nico, sob a Presidencia do Senhor Embai
xador Jose Nogueira Filho, do Brasil, 
sendo eleitas autoridades que condu
ziriam as deliberac;oes. Coube a Presi
dencia da Comissao de Recursos Naturais 
e lnfra-Estrutura Ffsica e de Assuntos 
Economicos e Sociais ao Senhor Em
baixador Juan Jose Uranga, da Argentina; 
a Vice-Presidencia ao Senhor Embaixador 
Efrafn Darfo Centuri6n, do Paraguai e a 
Relatoria a Delegac;ao do Uruguai, 
exercida pelo Conselheiro Carlos Ale
jandro Barros Oreiro. 0 Relat6rio dessa 
Comissao consta do Anexo II. Nele foi 
recomendada a adoc;ao das Resoluc;oes 
que, ao serem aprovadas pelos Senhores 
Chanceleres, receberam os numeros de 
219 (XVIII) a 229 (XVIII). 

Quanto ao projeto da Hidrovia Paraguai, 
Parana e Uruguai, as delegac;oes ma
nifestaram sua complacencia pelos es
tudos que estao sendo levados a cabo no 
Ambito do Grupo Ad Hoc dos Ministerios 
de Transportes e Obras Publicas, 
alentando o prosseguimento dos mas
mos. 

SessAo Preparat6ria e Sessao 
Plenaria Inaugural 

Dando-se cumprimento ao Regulamento 
da Reuniao de Chanceleres dos Pafses da 
Bacia do Prata, realizou-se, no dia 4, a 
Sessao Preparat6ria da Comissao Geral, 
adotando-se os acordos posteriormente 
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aprovados na Sessao Plenaria Inaugural. 
A Sessao Plenaria Inaugural iniciou-se sob 
a Presidencia do Senhor Ministro das 
Relac;oes Exteriores e Culto da Bolivia, 
Valentin Abecia Baldivieso. Posterior
mente, por aclamac;ao, a Presidencia 
coube ao Senhor Ministro das Relac;oes 
Exteriores da Republica Federativa do 
Brasil, e foi designado Secretario-geral o 
Senhor Embaixador Jose Nogueira Filho, 
Chefe do Departamento das Americas do 
Ministerio das Relac;oes Exteriores. Foram 
constitufdas as Comissoes de Creden
ciais, de Estilo e de Recursos Naturais e 
lnfra-Estrutura Ffsica e Assuntos Eco
nomicos e Sociais. Os Relat6rios das Co
missoes de Credenciais e de Estilo figu
ram respectivamente nos Anexos Ill e IV. 

A Sessao Plenaria Inaugural foi honrada 
com a presenc;a do Excelentfssimo Se
nhor Presidente da Republica Federativa 
do Brasil, Doutor Jose Sarney, que 
proferiu o discurso de inaugurac;ao. lme
diatamente depois, fizeram uso da palavra 
o Ministro das Relac;oes Exteriores da 
Republica do Paraguai, Senhor Luis Marfa 
Argalia, o Ministro das Relac;oes Ex
teriores da Republica Oriental do Uruguai, 
Senhor Luis Barrios Tassano, o Ministro 
das Relac;oes Exteriores e Culto da 
Republica Argentina, Senhor Dante Mario 
Caputo e o Ministro das Relac;oes Ex
teriores e Culto da Republica da Bolivia, 
Senhor Valentin Abecia Baldivieso. Os 
discursos figuram nos Anexos V, VI, VII, 
VIII e IX. 

Foram aprovadas as Resoluc;oes de 
numeros 219 (XVIII) a 229 (XVIII). Apro
vou-se tambem a Resoluc;ao numero 230 
(XVIII), considerada diretamente pela Co
missao Geral e denominada "Decisao de 
Brasma·. 0 resumo das Resoluc;oes figura 
no Anexo X, depois do texto completo das 
Resoluc;oes. 

Quanto ao projeto de Resoluc;ao apre
sentado pela Delegac;ao da Bolivia 
solicitando estudo sobre a estrutura ins
titucional, o funcionamento dos 6rgaos do 



FONPLATA e suas polfticas operativas, os 
Chanceleres decidiram que o mesmo 
devera ser objeto de consultas anteriores 
com as autoridades economico-financei
ras de seus respectivos pafses. 

Sessao Plenaria de Encerramento 

No final da tarde do dia 4 de abril, cele
brou-se a sessao plenaria de encerra
mento. 

Tomou a palavra o Senhor Ministro das 
Rela~oes Exteriores da Republica do 
Paraguai, Luis Marfa Argaria, que o
fereceu, em nome do seu Governo, a ci
dade de Assun~ao para sede da XIX 
Reuniao de Chanceleres des Parses da 
Bacia do Prata, o que foi aceito per 
aclama~ao. 0 texto do seu discurso figura 
como Anexo XI. 0 Senhor Chanceler da 
Republica da Bolivia, Valentin Abecia 
Baldivieso, em nome de seus pares, 
felicitou o Presidente da XVIII Reuniao, o 
Chanceler Roberto de Abreu Sodre, e o 
Secretario-geral, Embaixador Jose No-

gueira Filho, pelo exito alcan~ado no final 
des trabalhos. 

A seguir, tendo-se aprovado a Ata Final, os 
Sen heres Chanceleres precede ram ao ate 
solene de sua assinatura. Pela Republica 
Argentina assinou o documento o Senhor 
Embaixador Hector A. Subiza, Delegado 
Especial do Chanceler Dante Mario Capu
to. 

Per fim, o Presidente da XVIII Reuniao 
pronunciou o discurso de encerramento 
do encontro, o qual figura no Anexo XII. 

Brasilia, em 4 de abril de 1989. 

Luis Marfa Argai\a 
Pela Republica do Paraguai 

Luis Barrios Tassano 
Pela Republica Oriental do Uruguai 

Hector A. Sublza 
Pela Republica Argentina 

Valentin Abecia Baldivieso 
Pela Republica da Bolivia 

Roberto de Abreu Sodr6 
Pela Republica Federativa do Brasil 
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programa nossa natureza 
Pronunciamento do Presldente Jose Sarney, na solenldade 
de asslnatura de atos referentes ao "Programa Nossa 
Natureza", no Pal8clo do Planalto, em 6 de abrll de 1989 

Minhas primeiras palavras sao de urn 
profunda agradecimento do meu 
Governo. A todos aqueles que traba
lharam com grande dedica9ao e patrio
tismo na elabora9ao deste programa 
coordenado pelo General Bayma Denys, 
grande brasileiro que com grande dedi
ca9ao, passou estes meses coordenando 
as equipes que levantaram e possibili
taram esta solenidade. Foi urn prazo es
treito para uma tarefa tao larga, que con
tau tambem com a colabora9ao do Minis
terio do Interior, atraves do nosso Ministro 
Joao Alves Filho, do Institute Brasileiro do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais Re
noviweis, tambem do Ministerio do Inte
rior; do Institute Nacional de Pesquisas Es
paciais e de outros 6rgaos da adminis
tra9ao publica. 

Como todos testemunharam, acabo de 
assinar atos de importancia capital para o 
aprimoramento e fortalecimento da polfti
ca ambiental brasileira. 

Assinei anteprojetos que definem uma 
nova polftica nacional do meio ambiente; 

- criam urn fundo nacional para o meio 
ambiente; 

- introduzem altera96es no C6digo Flo
restal e C6digo de Minera9ao; 

- regulamentam a produ9ao, comer
cializa9ao, importa9ao e exporta9ao de 
agrot6xicos. 

Assinei Decretos que criam florestas 
nacionais no Amapa, em Tefe, no Espfrito 
Santo, em Minas; que implantam o Con
selho Nacional de Prote9a0 a Fauna; 
suspendem incentives fiscais. E acabo de 
endere9ar memorandos a Ministros de 
Estado determinando o desenvolvimento 
de a96es, realiza9ao de estudos e aim
plementa9ao de projetos voltados para o 
meio ambiente. 

E urn elenco de medidas substanciais e 
assim reestruturamos o sistema gover
namental de controle e preserva9ao do 
meio ambiente. 

Promovemos profundas altera96es na 
legisla9ao ambiental brasileira. 

E conferimos alta prioridade a conser
va9ao do nosso patrimonio ecol6gico. 

A agiliza9ao do Plano Nacional da Re
forma Agraria e a intensifica9ao da ocu
pa9ao economica da Regiao Centro
Oeste sao providencias complementares 
essenciais para o exito da polftica de 
prote9ao ambiental que agora n6s ado
tames. 

Ha seis meses, lan9amos o Programa 
Nossa Natureza, afirmando enfaticamente 
a minha preocupa9ao com a questao do 
meio ambiente. Questao que ha muitos 
anos e objeto das minhas preocupa96es. 
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Fui talvez a primeira voz no Congresso 
Nacional, em 1972, quando realizou-se a 
Conferencia de Estocolmo sobre o Meio 
Ambiente, a levantar a gravidade do pro
blema e alertar o Brasil para que n6s nao 
cometessemos o erro que cometeram as 
nac;oes mais velhas do que n6s. 

Meu Governo tern adotado atitudes ino
vadoras, demonstrando uma forte deter
minac;ao na implantac;ao de uma polftica 
nacional de conservac;ao do meio am
biente. 

Basta ver os numeros, por exemplo, da 
criac;ao das reservas florestais, das re
servas indfgenas, que sao tres vezes maio
res do que todas aquelas criadas ao Iongo 
da Hist6ria do Brasil. 

Medidas de urgencia, naquela epoca, ha 
seis meses, foram implementadas com a 
suspensao da concessao de incentives, 
com a suspensao da exportac;ao de ma
deiras em toras, com a obrigac;ao do licen
ciamento das atividades de extrac;ao de 
ouro, com a eliminac;ao do problema do 
mercurio. 

Criei o Institute Brasileiro do Meio Am
biente e dos Recursos Naturals Reno
vaveis, e acabamos de lanc;ar, em conve
nio com a FAO, urn grande projeto de zo
neamento econ0mico-ecol6gico dos qui
nhentos milhoes de hectares da AmazOnia 
Legal, que sera implantado em cinco 
anos, a custo estimado de cern mil hoes de 
d61ares. Este projeto estabelecera crite
rios para a localizac;So racional de ati
vidades econOmicas e socials na Regiao e 
criara as bases tecnicas e institucionais 
necessarias ao monitoramento ambiental 
dessas atividades. 

0 Projeto Nacional do Meio Ambiente dara 
aos 6rgaos governamentais os lnstru
mentos necessaries para o efetivo exer
cfcio da polrtica ambiental. 

Para esse fim fortaleceremos os sistemas 
dos 6rgaos do melo amblente; lmplan-
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taremos urn Sistema de Unidades de 
Conserva~ao de Cifmcia e Tecnologia na 
area ambiental; desenvolveremos pro
jetos especiais voltados para o Pantanal 
Mato-Grossense, a Floresta AtlAntica, o 
litoral e para a protec;ao do meio ambiente 
em nucleos hist6ricos. 

Recursos da ordem de 18 milhoes de d6-
lares serao alocados para a execuc;ao do 
"Projeto Pantanal", destinado a preservar 
a area brasileira da Bacia do Alto Paraguai. 

Promoveremos tambem o direciona
mento de recursos no montante de 26 
milhoes de d61ares para a preservac;ao 
dos remanescentes da Floresta AtlAntica e 
a recuperac;ao das suas areas degra
dadas. 

Estamos desenvolvendo uma polftica de 
implantac;ao de Unidades de Conser
vac;ao que hoje ja atinge area de quase 16 
milhoes de hectares do territ6rio nacional, 
compreendendo P~rques Nacionais, Re
servas Biol6gicas, Area de Protec;ao Am
biental e Estac;oes Ecol6gicas. Essas 
areas reservadas correspondem aproxi
madamente a sexta parte da terra agri
cultavel do pals, e os gastos com sua ope
rac;ao e manutenc;ao excedem a cinco mi
lhoes de d61ares anuais. 

A protec;ao e a defesa da terra indfgena 
tern sido preocupac;ao constante do Go
verno. 

Devo repetir: foram demarcadas, nos ulti
mos anos, 148 areas indfgenas, num total de 
mais de 31 milhoes de hectares de terra, 
enquanto que, de 1910 a 1984, apenas 12 
milh6es de hectares foram demarcados. 

Hoje, as areas indfgenas ja correspondem 
a uma parte substancial do territ6rio 
nacional. 

Conforme determina a Constituic;ao, exis
tem mais de 40 milhoes de hectares em 
fase de estudo para demarcac;ao, que de
vera ser feita ate 1993. 



Temos dado urn destaque necessaria ao 
desenvolvimento de recursos humanos 
de alta qualificac;:ao para fazer avanc;:ar o 
conhecimento entre nossos ecossistemas 
naturais e sociais; estamos aptos a criar 
metodos alternatives de produc;:ao que 
reduzam ao mfnimo o impacto ambiental 
da atividade economica. 

Por isso tenho destacado sempre que a 
responsabilidade na protec;:ao ao meio 
ambiente do Brasil e basicamente, fun
damentalmente obrigac;:ao dos brasileiros. 

Nossos mais destacados centres uni
versitarios, de investigac;:ao e desenvol
vimento tecnol6gico tern sido mobiliza
dos nessa direc;:ao. Em 1988, cerca de mil 
tecnicos de nfvel superior realizaram cur
ses de especializac;:ao, mestrado ou dou
torado, tendo como area de concentra
c;:ao os diversos aspectos da questao am
biental. 

Grac;:as a investimentos realizados em 
ciencia e tecnologia de ponta, o Brasil hoje 
dispoe de competencia equivalente a dos 
pafses desenvolvidos em setores que 
garantem o nosso domfnio da informac;:ao 
sabre a Amazonia. 

0 Brasil detem as tecnicas de utiliza((ao de 
satelites de sensoriamento remota e 
ambientais. Aqui devo abrir urn parentese. 

Desde 1973 n6s temos urn monitoramen
to da Amazonia, atraves do Institute Na
cional de Pesquisas Espaciais, fotogra
fando diariamente, acompanhando o de
senvolvimento, o que se processa na area 
da Amazonia, pagando aos pafses 
desenvolvidos aquila que compramos dos 
seus satelites. E aqui temos condi((6es de 
decodificar essas imagens que sao 
recolhidas pelo Brasil. 

E devemos dizer, para dar a autoridade 
cientffica ao nosso conhecimento sabre a 
Amazonia, que ha dais anos nenhuma 
entidade internacional compra dos 
nossos institutes, que sao os unicos que 

detem no mundo qualquer fotografia a 
respeito desta area do planeta. 

Temos institui((6es cientificas e pesqui
sadores de rename internacional dedi
cades a complexa arte de simulac;:ao dos 
possfveis efeitos climaticos decorrentes 
das modifica((6es da cobertura vegetal 
amazonica. 

Daqui a alguns instantes todos os pre
sentes terao a oportunidade de visitar uma 
amostra do que e esse trabalho silencioso 
dos nossos cientistas, que inclusive con
seguiram, num prazo muito curta, realizar 
esta amostragem para que se tenha uma 
no((ao do que se realiza anonimamente, 
neste pafs, no monitoramento, acompa
nhamento, estudo dos problemas am
bientais, principalmente da Amazonia. 

Portanto, este e urn pafs que nao tern 
descuidado, nem descuidara daquilo que 
eo nosso dever, que e preservar a nossa 
natureza. 

0 papel da Floresta Amazonica e o efeito 
da atividade humana nesta regiao sabre a 
composic;:ao qufmica da atmosfera vern 
sen do objeto de estudos intensives com o 
uso da mais avan((ada tecnologia dis
ponfvel. Esse esforc;:o inclui importantes 
campanhas de observac;:ao in loco e in
tensa atividade de pesquisa, veiculada 
inclusive atraves de cfrculos cientificos 
internacionais, como o Programa lnter
nacional da Geosfera e Biosfera, do Con
selho lnternacional e de Unioes Cien
tfficas. 

Com base em dados citados em relat6rios 
de instituic;:oes oficiais, a imprensa inter
nacional vern, em tom alarmista, denun
ciando o desmatamento grande da Flores
ta Amazonica. 

Determinei entao que fosse feita uma 
analise exaustiva de satelites disponfveis 
no Institute Nacional de Pesquisas Es
paciais. 0 calculo obtido aponta para urn 
desmatamento, desde a descoberta do 
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Brasil, de cerca de 5% de toda a area que 
constitui a AmazOnia Legal, ate o ano de 
1988. AI, nesses 5%, estao incluldas as 
regioes de cerrados e os campos naturals. 
Ao meu perfodo de Governo corresponde 
uma taxa Infima. 

0 Brasil mostra, hoje, atraves desse 
Programs, que nao deseja que o problema 
ecol6gico seja apenas um jogo de pa
lavras. 0 conjunto de act6es que estamos 
hoje colocando em movimento demonstra 
esta vontade polftica, apesar dos recursos 
limitados, a falta de apoio, e cercados por 
uma campanha repleta de inverdades 
cientfficas, desinformando o mundo sobre 
o que realmente acontece em nosso 
territ6rio. 

0 Brasil resistiu a exploractao colonial, a 
exploractao da dfvida externa, de suas 
riquezas minerals e de todas as agressoes 
que visam tolher o seu caminho para 
ocupar um Iugar de direito e voz no con
certo mundial. Fomos sempre urn pars em 
busca da constructao democratica. Em 
exercrcio permanente, procurando a 
verdade de que o progresso e a rlqueza 
passam palo governo do povo, para o 
povo e palo povo. 

lnfelizmente, e 0 mundo democratico que 
nos acusa de que os valores de liberdade 
que professamos sao insuficientes para 
conservar o nosso territ6rio e preservar a 
nossa natureza. Nao eo meu Governo que 
esta sob julgamento, e 0 processo de 
constructao da nossa nacionalidade. oar a 
nossa justificada reactao, que nao e do 
Presidente, mas de todos os brasileiros. E 
o Presidente tem o dever de ser o primeiro 
defensor dos interesses nacionais. Acu
sam o nosso pals daquilo que n6s nao po
demos aceitar: um pals que seja capaz de 
liquidar o seu pr6prio territ6rio. 

A comunidade internacional coloca-nos 
no banco dos acusados e quem Ia senta 
e, sem duvida, a nossa obstinactao de 
sermos livres. Porque o que nos reco
mendam e sermos escravos. Aceitar que 
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as grandes potencias ou organismos 
internacionais e supranacionais nos 
venham ditar como proceder para de
fender aquilo que e nosso dever defender. 
Outros mais afoitos juntam a estas acu
sact6es as causas de nosso regime da livre 
iniciativa, isto e, tambem dos valores de
mocraticos. 

Estamos na transictao democratica. Nunca 
no pars existiu tanta liberdade. Pols bem, 
nos anos de obscurantismo, a comuni
dade internacional silenciou sobre este 
problema. Agora, em meio a tantos outros 
que nos cercam, agregam mais este. Eo 
Brasil o grande responsavel pela poluictao 
ambiental. 

Ora, esta campanha injusta, ela e lnfaman
te e ela e cruel. 

0 Brasil e parte da America Latina. Ate 
agora vivfamos de costas para o nosso 
Continente. Tudo que era nosso estava 
voltado para o Norte. Aqui, na nossa area 
da America Latina, eramos lrmaos pela re
t6rlca, mas vlzlnhos distantes pela rea
lldade. 0 meu Governo determinou acabar 
com esta situactao, porque a America La
tina, sem o Brasil, certamente ficara in
completa. Desejamos e necessitamos 
crescer juntos. Esta e a nossa polltica. 
Com sucesso passamos a uma nova eta
pa. Mas devemos reconhecer que a Ama
zOnia insulou o Brasil da America Latina 
em relactao aos seus vizinhos amazO
nicos. Precisamos, para integrar-nos com 
todo o Continente, estabelecer relact6es, 
ligact6es flsicas com o Peru, a Bolivia, a 
ColOmbia, Venezuela, Guiana, Suriname, 
Equador, e abrir as portas para a nossa 
completa integractao com a America 
Latina do Sui, a America Central e o 
Caribe. lsto nao significa jamais destruir a 
AmazOnia, porque n6s serfamos os pri
meiros a nao aceitarmos faze-lo. Que
remos preservar, para nao perder; 
conservar, para mantermos a riqueza da 
maior floresta umida do mundo, onde o 
princfpio da criactao ainda pode ser visto 



pelo olho do homem. Onde as aguas ain
da estao se separando da terra. 

Ninguem mais do que n6s tem cons
ciencia de que o problema ecol6gico nao 
e inseparavel do desenvolvimento. Nao 
desejamos crescer a qualquer custo. 
Queremos cres'cer assumindo respon
sabilidades. 

Reconhecemos que ao Iongo da Hist6ria 
nao tivemos uma polftica integrada, com 
vistas a protegao da natureza, 0 que criou 
muitas distorg6es e muitas crfticas validas 
que sao feitas per n6s mesmos. 

Desenvolver de forma racional, utilizando 
as conquistas cientfficas e a vontade 
polftica da consciencia des problemas 
ecol6gicos. 

Sabemos que o homem e apenas o con
dutor deste planeta, que no universe cum
pre o seu destine de girar com a aventura 
do homem na face da terra. 

N6s, em desenvolvimento, subdesen
volvidos, pobres, nao temos forga para 
destruir a terra. Nem jamais o farfamos. 
Essa tragica e infernal decisao existe, 
infelizmente, mas esta nas maos daqueles 
que detem arsenais atomicos fantasticos 
de destruigao, que poem o ozonic nas ca
madas inferiores da atmosfera e diminuem 
o ozonic das camadas superiores, criando 
os buracos que facilitam a penetragao des 
raios ultravioletas. Aqueles q!Je, atraves de 
milh6es de toneladas de detritos indus
triais, possibilitam o aquecimento da 
atmosfera. Saiba o mundo que discutimos 
este problema com espfrito racional, rea
lista e responsavel. 

Estamos dispostos a evitar que a Ama
zonia venha a agravar, per sua degra
dagao, o ambiente do Planeta. Estamos 
dispostos a evitar que isto acontega, a dis
cutir e a encontrar solug6es, respeitando 
a nossa autodeterminagao, o nosso direito 
de gerir o nosso territ6rio e de tamar 
decis6es. 

0 que nao podemos e aceitar essa po
sigao de reu sem crime, e de utilizagao da 
ecologia para evitar a integragao da 
America Latina, sob a alegagao de que 
atraves dela n6s iremos destruir a natu
reza. 

A Amazonia e nossa. N6s e que a conhe
cemos melhor. Afinal ela esta situada em 
nosso territ6rio. 

Ha quinze anos, diariamente, como eu 
disse, pagamos os pafses desenvolvidos 
para saber o que ocorre na Amazonia, 
atraves des satelites. 

Portanto, qualquer informagao divulgada, 
hoje, no mundo, sabre o assunto, e falsa, 
pais somente n6s temos condig6es de 
gravar, dia a dia, o que ali acontece. Estes 
dadOS, OS COiocamos a disposigao do 
mundo inteiro com seriedade, com crite
ria, para que sejam analisados e criti
cados, com os nossos cientistas, numa 
abertura que em nenhum pafs do mundo 
se faz. 

0 Programa Nessa Natureza e inedito no 
mundo. Nao tem similar. Estamos com ele 
pronto, atraves de ag6es conjugadas, 
amplas e gerais, reformulando legislagao, 
procedimentos, engajando recursos ma
teriais e humanos num mutirao fantastico 
para defender o grande patrimonio de 
nossa fauna e de nossa flora. 

Aceitamos ajuda internacional, mas nao 
podemos aceitar condicionalidades, per
que estas condicionalidades nao sao em 
favor da natureza, mas contra a natureza, 
porque visam a exploragao e nao a 
conservagao e a preservagao. Porque elas 
exploram o homem na mais abjeta de to
das as poluig6es, que e a poluigao da po
breza. 

As portas do Brasil estao abertas a 
cooperagao para avaliar o que existe e a 
sinceridade des que desejam discordar, 
solucionar o problema. Queremos, da 
mesma maneira, que o mundo desenvol-
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vido adote providencias identicas, para 
evitar as chuvas acidas, para evitar o peri
go nuclear, para evitar a poluicao da at
mosfera, para evitar o efeito estufa, para 
evitar o dano da camada de ozonio e a pre
servacao das florestas nacionais e as exis
tentes no mundo inteiro. 

Nossa Natureza, portanto, e mais do que 
um Programa, e nosso patrimonio, e 
nossa vida. 

0 mundo inteiro, se quiser nos ajudar a 
preservar a Amazonia, nos ajude a reflo
restar a area danificada, nao nos cobra 
pela ajuda cientffica. Transfira-nos tecno
logia sem custos. Nao queira transformar 
a ecologia em neg6cio, quer atraves da 
dfvida, quer atraves da comercializac,tao de 
processes de conversao. Ajude-nos a 
combater queimadas com avioes, com 
equipamentos, com produtos. Ajude-nos 
a reflorestar com recursos materiais, 
cientfficos e humanos. Juntem as pedras 
que nos atiram para construir o caminho 
da cooperac,tao e da sinceridade. 

A Amazonia nao pode ser mfdia para 
alguns enriquecerem, nem fascinac,tao pa
ra suscitar revoltas ou promoc,toes. A Ama
zonia, como eu disse, e 0 princfpio do 
mundo. As aguas ainda estao no primeiro 
dia da separac,tao da terra. Mas e atraves 
dela, com ela, dentro dela, que o Brasil se 
integra a America Latina para rompermos 
o ciclo da explorac,tao colonial, do sub
desenvolvimento, da pobreza e da mise
ria. 

Aqui esta o nosso Programa. Aqui esta a 
nossa alma. Aqui esta a nossa natureza. 

0 caminho que oferecemos ao mundo 
nao e o da coerc,tap, da imposic,tao, mas o 
da cooperac,tao. E e~te o caminho que 
aproxima as nac,toes. E este o caminho que 
devemos seguir na polftica internacional, 
sempre. Cooperar, cooperar sempre. 

Quem desejar ajudar sinceramente a 
resolver o problema, estenda a mao e nao 
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atire a pedra. Porque aqui nos encon
trarao, se assim o fizerem, brasileiros de 
todas as tendencias, de todas as convic
c,toes, numa s6 posic,tao: jamais aceitare
mos tutelas. Somos responsaveis, assu
mimos essa responsabilidade pela defesa 
do nosso territ6rio, em todos os seus as
pectos, para dizermos com orgulho que 
somos livres. 

0 Brasil e nosso, a Amazonia e nossa, a 
natureza e nossa natureza. 0 dever de 
preserva-la e dos brasileiros. 

Como afirmou Juscelino Kubitscheck, na 
linha dos Presidentes brasileiros todos 
tern o dever de defender o nosso territ6rio. 
Disse Juscelino: "A Amazonia nao pode 
ser apenas um tema literario, um assunto 
internacional, um parafso de hist6rias ex6-
ticas, um campo para aventureiro em bus
ca de emoc,toes novas. A Amazonia nao e 
mais um mundo ao nascer, um mundo es
tirando os brac,tos ao seu despertar. A 
Amazonia e um problema de Governo que 
deve s~r colocado com grandeza e exa
tidao. E mais do que um problema de Go
verna: e na verdade um problema da cons
ciencia da nacionalidade". 

Meus Senhores e minhas Senhoras, 

0 que esta ocorrendo, hoje, no mundo in
teiro, e uma campanha a que nos temos que 
resistir e pedir que ela seja colocada em 
termos racionais. Nao se pode fazer isto 
contra um pals. Nao e contra o meu Go
verna, que afinal nada mais tern feito neste 
terrene, senao o de ser o primeiro governo 
em nossa hist6ria que colocou a ecologia 
no primeiro plano de suas preocupa¢es e 
ac,toes, que mais criou parques nacionais, 
que mais preservou o nosso territ6rio. 

Mas e precise que haja uma unidade na
cional para repelir isso que podemos qua
lificar como uma calunia contra a nossa 
patria. 

Nossos produtos, nossas pessoas, nos
sas instituic,toes estao sendo submetidas a 



uma campanha torpe. Quais os interesses 
que estao par tras de tanta injustic;:a? Se 
nao reagirmos, se nao estivermos unidos, 
varias gerac;:oes vao sofrer a macula dessa 
imagem negativa. E o pior: os palses de
mocraticos tern sido os nossos maiores 
censores. As novas gerac;:6es vao acredi
tar que os valores democraticos nao sao 
validos e sem duvida vao em busca de 
sistemas e formas de governo mais ge
nerosos e que nao permitam fazer aquila 
de que nos acusam, que nao e verdade, 
mas que nao temos forc;:a de mostrar a 
verdade, porque estamos esmagados 
pela forc;:a e pela prepotencia qos rices. A 
nossa natureza esta lanc;:ada. E nossa. 

0 Programa Nessa Natureza 

1. origens 

A Bacia Amazonica abriga a maier floresta 
tropical umida do mundo, para a qual se 
voltam, cada vez mais, o interesse e a 
atenc;:ao das comunidades nacional e 
internacional, preocupadas com o im
pacto ambiental que podera resultar de 
sua explorac;:ao economica. 0 mundo 
teme que se repitam nesta grande reserva 
florestal - designada freqOentemente 
como "o pulmao da humanidade" - os 
mesmos crimes contra a natureza que 
desnudaram a SJ.Jperflcie, de continentes 
inteiros, como a Africa, a Asia, a Europa e, 
mesmo, as Americas do Norte e Central. 

0 Brasil, mais do que qualquer outra 
nac;:ao, preocupa-se com a conservac;:ao 
da ultima grande floresta tropical intacta 
do globe terrestre, situada em territ6rio 
brasileiro. No momenta atual, enquadrado 
na oportuna onda de preservacionismo 
que - com certo retardo, e bern verdade 
- embala a consciencia mundial, o Pals 
despertou para o problema e esta pro
curando, com seriedade, equaciona-lo e 
buscar as soluc;:oes mais adequadas. 

A Amazonia Brasileira e patrimonio so
berano do Brasil. 0 Pals nao abrira mao de 

incorpora-la a economia nacional, ex
plorando os seus recursos. Sem come
tar, entretanto, a insensatez de destrul-la, 
repetindo os crimes cometidos na onda de 
progresso das nac;:oes desenvolvidas. Pa
ra tanto, o Brasil espera e aceita a cola
borac;:ao internacional, principalmente no 
tocante a recursos e a tecnologia. Nao se 
submete, entretanto, a press6es de qual
quer natureza. 0 Governo brasileiro ace ita 
e deseja a cooperac;:ao, mas nao ad mite a 
interferencia. 

0 Governo brasileiro entende que o pro
blema amazonico existe, e serio e exige 
uma ac;:ao urgente, eficaz e permanente. 
Par esta razao, o Presidente Sarney lan
c;:ou, no final do ana passado, urn progra
ma de defesa do complexo ecossistema 
da Amazonia Legal, denominado "Pro
grama Nessa Natureza". 

Cabe par oportuno destacar o carater na
cional deste programa, que em bora foca
lize a Amazonia Legal, com suas carac
terfsticas de urgencia, tern par finalidade 
mobilizar toda a nac;:ao brasileira na con
jugac;:ao de esforc;:os e recursos de toda 
ordem para reverter o processo de degra
dac;:ao dos complexes de ecossistemas 
brasileiros e criar condic;:oes para harmo
nizar o desenvolvimento nacional com as 
modernas tecnicas de preservac;:ao do 
meio ambiente, ja em curse nos palses 
mais desenvolvidos. 

2. objetivos do programa 

0 Programa Nessa Natureza foi lanc;:ado 
com os seguintes objetivos: 

- Canter a ac;:ao predat6ria do meio am
biente e dos recursos naturais renova
veis; 

- Estruturar o sistema de protec;:ao am
biental; 

- Desenvolver o processo de educac;:ao 
ambiental e de conscientizac;:ao publica 
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para a conserva<;ao do meio ambiente 
na AmazOnia Legal; 

- Disciplinar a ocupa<;ao e a explora<;ao 
racionais da Amazonia Legal, funda
mentadas na ordena<;ao territorial; 

- Proteger as comunidades indfgenas e 
as popula<;oes envolvidas no processo 
de extrativismo e as ribeirinhas. 

3. comissao executiva e grupos de 
trabalho 

Para a fase inicial de montagem e pla
nejamento, foram constitufdos 6 Grupos 
de Trabalho lnterministerial cujas ativi
dades foram acompanhadas e coorde
nadas por uma Comissao Executiva. Os 
grupos e a comissao foram integrados por 
representantes de todos os Ministerios e 
6rgaos envolvidos com a conserva<;ao do 
meio ambiente. 

Foram constitufdos os seguintes GTI: 

GRUPO I - PROTEQ~O DA COBERTU
RA FLORISTICA 

Coube ao grupo estudar e proper medidas 
que visem a proteger a cobertura florfstica, 
inclusive contra incendios, e a disciplinar 
sua utiliza<;ao, seu manejo e sua conser
va<;ao. 

GRUPO II- SUBSTANCIASQUfMICAS E 
PROCESSOS INADEQUA
DOS DE MINERAQAO 

Tern por tarefa realizar estudos e apre
sentar propostas que visem a melhorar as 
condi<;oes de trabalho e de protegao a 
saude, bern como diminuir os riscos de 
contaminagao do meio ambiente nas ativi
dades mineradoras, particularmente de 
garimpos. 
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GRUPO Ill - ESTRUTURAQAO DO SIS
TEMA DE PROTEQAO AMBI
ENTAL 

Teve por finalidade proper medidas que 
possibilitem tornar mais eficiente o siste
ma de prote<;ao ambiental, atraves da sua 
racionalizagao e do fortalecimento das 
instituigoes a ele vinculadas. 

GRUPO IV -EDUCAQAO AMBIENTAL 

Teve por finalidade estudar e apresentar 
medidas que possibilitem criar em todos 
os segmentos da sociedade brasileira a 
consciencia da necessidade de prote<;ao 
do meio ambiente, em particular da Ama
zonia. 

GRUPO V - PESQUISA 

Foi sua missao apresentar propostas que 
possibilitem a cria<;ao de urn Centro de 
Pesquisa de Floresta Tropical, que possa 
mobilizar e coordenar as a<;oes dos or
ganismos federais ligados a pesquisa 
amazonica, visando a integra<;ao de es
for<;os para o desenvolvimento de tec
nicas apropriadas a utiliza<;ao dos recur
sos naturais renovaveis. 

GRUPO VI -PROTEQAO DO MEIO AM
BIENTE, DAS COMUNI
DADES INDfGENAS E DAS 
POPULAQOES ENVOLVI
DAS NO PROCESSO EX
TRATIVISTA E AS RIBEIRI
NHAS 

Coube-lhe estudar e proper medidas que 
possibilitem conduzir o ordenamento 
territorial da Amazonia, harmonizando as 
atividades economicas com as de pro
te<;ao do meio ambiente, das comu
nidades indfgenas e das popula<;oes en
volvidas no processo extrativista e as 
ribeirinhas. 

0 Programa Nossa Natureza e urn passo 
decisive nesta dire<;ao. 



Todos os grupos de trabalho mantiveram 
ligagoes tecnicas com os 6rgaos federais, 
estaduais e privados com atuagao no 
setor, visando ao aproveitamento da sua 
experiencia e das suas estruturas, in
clusive quanta ao acolhimento de pro
pastas e colaboragao. 

4. os diagn6sticos e conclusoes dos 
grupos de trabalho 

Os diagn6sticos realizados pelos Grupos 
de Trabalho lnterministeriais do Programa 
Nessa Natureza, nos diversos setores 
analisados, levam as seguintes con
clusoes: 

cobertura florlstica 

- A Amazonia Legal, apesar do processo 
desordenado de ocupagao que vern 
ocorrendo a partir des anos 60, ainda e 
a regiao brasileira cuja cobertura flo
restal, em termos relatives, foi menos 
alterada; 

- a devastagao, via desmatamento in
discriminado e queimadas, atinge prin
cipalmente as areas marginais des ei
xos rodoviarios e ferroviarios e as terras 
adjacentes aos grandes rios; 

- a produgao regional de madeiras vern 
apresentando significative crescimento 
nas exportagoes brasileiras desde 
1980, em consequencia da queda de 
produgao no sui do pals, embora nao 
tenha havido urn correspondente cres
cimento da receita das citadas expor
tagoes; 

- a pecuaria extensiva e a agricultura 
itinerante usam indiscriminadamente o 
fogo, avangando sabre areas florestais; 

- e inadiavel a compatibilizagao do C6-
digo Florestal com a legislagao am
biental e agraria, bern como seu aper
feigoamento; 

- existe deficit de unidades de conser
vagao na Amazonia, sendo prioritaria a 
ampliagao do numero e areas de par
ques nacionais, reservas biol6gicas e 
florestas nacionais; 

- a importancia do setor florestal bra
sileiro e a magnitude des problemas 
existentes na area indicam a neces
sidade urgente de dotar o Institute 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renovaveis de uma 
estrutura interiorizada, compatfvel com 
a amplitude de suas responsabilidades; 

- e importante a fiscalizagao do 6rgao 
ambiental respective em todas as fases 
do planejamento das novas usinas 
hidreletricas, a serem construfdas na 
Amazonia, de modo a assegurar a ado
gao de procedimentos capazes de re
duzir o impacto ambiental delas conse
quente. 

substancias qulmicas e processes 
inadequados na mineragao 

- Os garimpeiros vem-se constituindo em 
preocupantes focos de disseminagao 
de doengas como a malaria, a hanse
nfase, a leishmaniose, a tuberculose, 
alem daquelas sexualmente transmis
sfveis; 

- e elevado 0 numero de acidentes e 
doengas profissionais ocorridos du
rante os trabalhos de mineragao e 
garimpagem do ouro; 

- e necessaria montar urn programa 
integrado de atengao a saude nos ga
rimpos de ouro; 

- a garimpagem, apesar de ter-se trans
formado em importante agente de pro
dugao mineral (mais de 80% da pro
dugao de ouro), revela caracterfsticas 
de extrema depredagao ambiental e 
exploragao humana, necessitando, 
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portanto, de medidas que tenham por 
objetivo basico a promo(fao social dos 
garimpeiros, bern como a prote9ao do 
meio ambiente; 

- e importante e urgente a reformula98o 
do "C6digo de Minera9ao", como ob
jetivo de fazer com que as questoes 
minerais tenham tratamento eficaz e efi
ciente com rela9ao ao meio ambiente; 

- e necessario e urgente, para execu9ao 
de uma polltica ambiental na regiao, o 
conhecimento previo das atividades 
modificadoras do meio ambiente para 
possibilitar a proposi9ao e a implan
ta9ao oportunas de medidas de pre
ven9ao e controle; 

- e necessario instituir programa inte
grado de avalia9ao e controle ambiental 
na Amazonia Legal, como objetivo de 
criar mecanismos tecnicos e opera
cionais que subsidiem os 6rgaos ambi
entais competentes no controle das ati
vidades potencialmente perniciosas ao 
meio ambiente; 

- a legisla9ao existente para o setor de 
preserva9ao de madeiras contem di
versas falhas e omissoes, ocasionando 
muitos problemas; 

- inexistem normas adequadas para as 
substAncias qulmicas, desde a sua pro
du9ao ejou importa9ao ate a dispo
si9ao final ou elimina9ao de seus resi
dues s61idos, llquidos e gasosos. 

estrutura~o do sistema de prote~o 
amblental 

-A legisla9ao ambiental, embora nao 
contenha contradi96es entre instru
mentos legais, apresenta ambigui
dades do ponto de vista formal, bern 
como lacunas e superposi96es de fun-
96es e conflitos entre os 6rgaos res
ponsaveis; 

20 

- o Sistema Nacional de Meio Ambiente e 
adequado ao gerenciamento da ques
tao ambiental, ressalvadas as ambigui
dades existentes na legisla9ao; 

- e necessario 0 aperfei9oamento da es
trutura do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente, podendo-se apontar, de for
ma resumida, os seguintes problemas: 
i) disfun96es quanto a sua operacio
naliZa9aO, devidas sobretudo a falta de 
planejamento global da area ambiental; 
ii) desnivelamento quanto a dota980 de 
recursos tecnol6gicos, materiais e hu
manos, entre as varias organiza96es 
participantes do Sistema; iii) superpo
si9ao de a96es no mesmo setor, 
apoiada em posturas reducionistas, em 
prejulzo do desempenho geral do 
sistema administrative; e iv) uso inade
quado de instrumentos modernos de 
trabalho, que poderiam ampliar as 
comunica96es entre os varios escaloes 
e componentes do Sistema, potencia
lizando os meios de acompanhamento 
e controle ambiental e elevando o grau 
de eficiencia dos recursos despen
didos. 

educa~ao ambiental 

- Praticamente inexiste Educa9ao Am
biental, salvo iniciativas trmidas em al
gumas escolas, e discussoes a nlvel 
das entidades ambientalistas; 

- e necessario dotar 0 pals de urn pro
grama de educa9ao ambiental abran
gendo a educa9ao formal e informal. 

pesqulsa 

- 0 conhecimento descritivo disponlvel 
sobre a Amazonia, a partir de abor
dagem naturalista, encontra-se, em 
grande parte, reunido em museus e 
institui96es de hist6ria natural do pri
meiro mundo; 



- a pesquisa institucional, desenvolvida 
pelo Governo Federal na regiao, ini
ciou-se apenas na decada de 50 com a 
cria~:tao do lnstituto Nacional de Pes
quisas da Amazonia - INPA. 0 resgate 
do Museu Paraense Emnio Goeldi, em 
1966, e a implanta~:tao do sistema de 
pesquisa, sao, portanto, iniciativas 
relativamente novas e convivem ainda 
com grandes dificuldades; 

- e necessario 0 aproveitamento das 
institui~:toes com responsabilidade em 
pesquisas na regiao, atraves do for
talecimento das mesmas e do esta
belecimento de uma articula~:tao dentro 
de um sistema devidamente coorde
nado; 

- nao e conveniente, no momento, a 
cria~:tao de novos p61os, institui~:toes ou 
mais centros de pesquisa; 

- as institui~:toes de pesquisa, localizadas 
na regiao, atuam dentro de um sistema 
desarticulado e sem coordenac;ao, e 
apresentam um quadro de caremcias e 
debilidades quanto a recursos mate
riais, financeiros e humanos, fatores 
que condicionam e limitam as suas 
atividades, provocando descontinui
dade das pesquisas e impossibilitando 
seu incremento; 

- e necessario formular diretrizes gerais 
para a pesquisa na Amazonia e pro
mover sua coordenac;ao institucional. 

prote~ao do meio ambiente, das 
comunidades indigenas e das 
popula~oes envolvidas no processo 
extrativista e ribeirinhas 

- A forma como vern sendo produzidos 
OS espa~:tOS economiCOS da Amazonia e 
essencialmente perversa ao ambiente e 
as popula~:toes locais, principalmente 
indios, comunidades ribeirinhas e as 
envolvidas em processos extrativistas. 
Este processo de ocupagao e tolerado 

e muitas vezes incentivado pelas a~:toes 
do governo; 

- a ausencia de a~:toes fundi arias eficazes 
e eficientes ao Iongo do pais, o es
tabelecimento de pregos minimos uni
ficados dos produtos agricolas nacio
nais sao exemplos de politicas publicas 
que contribuem para pressionar a pos
se e a exploragao da terra na regiao 
amazonica, sem que se tenha ainda 
condi~:toes tecnol6gicas de aprovei
tamento de suas reais potencialidades; 

- a falta de conhecimento aprofundado 
de processos e tecnicas de manejo e 
ocupagao economica de florestas tro
picais exigem, do poder publico, a cria
gao de mecanismos que preservem a 
maior parte do espago amazonico, ate 
que se desenvolvam ciencia e tecno
logia adequadas a regiao; 

- e necessario que se incentive a utili
zac;ao, de forma mais intensiva, de es
pac;os do territ6rio nacional que contem 
com mais infra-estrutura e melhor co
nhecimento do manejo de seus recur
sos; 

- e preciso formular propostas de orde
nac;ao do territ6rio amazonico, de modo 
a compatibilizar os interesses economi
cos, sociais e ambientais, presentes na 
regiao. 

5. resultados 

Os seis grupos de trabalho desenvol
veram uma intensa e permanente ativi
dade, de outubro do ano passado ate os 
dias atuais, sob a coordenac;ao da comis
sao executiva. 0 produto deste trabalho 
foi entregue aos governos estaduais, 
6rgaos e instituic;oes da Amazonia, tendo 
sido debatido por amplos segmentos das 
sociedades das Amazonias Ocidental e 
Oriental,em Manaus e Belem. 

As medidas a serem propostas ao Pre
sidente Sarney I no ambito do Programa 
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Nossa Natureza, podem ser assim resu
midas: 

- Revisao, ordenamento e agilizac;ao da 
legislac;Ao ambiental bra.sileira, inclu
sive quanto ao uso de substAncias qui
micas e processes de minerac;ao. 

- Proposta de reestruturac;ao do sistema 
governamental de controle e preser
vac;ao do meio ambiente, atraves da 
criac;ao de poUcias especializadas, 
destinadas a fiscalizar o cumprimento 
da lei e coibir as praticas predat6rias; do 
emprego do sensoriamento remoto; do 
fortalecimento da estrutura e controle e 
outras medidas, a par da captac;ao de 
recursos internos e externos. 

- Proposta de incremento da implan
tac;ao do zoneamento ecol6gico, par
ticularmente nas areas amazOnicas. 

- Proposta de criac;ao de novas reservas 
florestais e areas indfgenas. 

- Proposta de implantac;ao de urn pro
grama de educac;ao ambiental, a nfvel 
nacional. 

- Proposta de revisao e disciplinamento 
da aplicac;ao de incentives fiscais, cre
ditos oficiais e investimentos publicos 
na Amaz6nia. 

- Prorrogac;ao dos trabalhos da 
comissao executiva do Programa 
Nossa Natureza, para o acom
panhamento das atividades de todo o 
programa, ate sua completa imple
mentac;ao. 

Medidas consideradas mais urgentes ja 
foram implementadas, logo ao inlcio dos 
trabalhos no Ambito do Programa Nossa 
Natureza, tais como: 

- Suspensao da concessao de incentives 
do FINAM e de creditos oficiais a 
projetos pecuarios na AmazOnia Legal. 
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- Suspensao da exportac;Ao de madeira 
emtoras. 

- Criac;Ao do Institute Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renovaveis, 6rgao aut6nomo ligado ao 
Ministerio do Interior, com a finalidade 
de formular, coordenar e conduzir a 
execuc;ao da polltica nacional para 
estes setores. A mesma medida 
provis6ria extingue a SEMA e a 
SUDEPE, que, com a SUDHEVEA eo 
IBDF, ja anteriormente extintos, tAm as 
suas responsabilidades, patrimOnio, 
pessoal, etc. transferidos para o novo 
6rgao. 

6. medidas comp/ementares 

Alem das medidas ja implementadas e 
daquelas em fase final de apreciac;ao, que 
constituem o resultado concreto dos 
trabalhos desenvolvidos dentro do 
Programa Nossa Natureza, os grupos de 
trabalho levantaram outras iniciativas que, 
embora nao diretamente relacionadas 
com questoes ambientais, sao indispen
saveis para a eficacia do programa. 

Neste sentido estao sendo propostas, 
complementarmente, as seguintes 
medidas: 

agilizar a execuc;ao da reforma agraria 
no pals 

Dificilmente sera possfvel organizar a 
ocupac;ao do espac;o de maneira ade
quada ao meio ambiente, e assim pre
servar os recursos naturais dos efeitos 
danosos de uma ocupac;ao predat6ria, se 
a Amaz6nia continuar sofrendo o mesmo 
nlvel de pressao sobre a posse de terra 
que marcou o recente perlodo de 
ocupac;ao da regiao. 

A conservac;ao do meio ambiente da 
AmazOnia, grande prioridade deste go
verna e objeto principal do Programa 
Nossa Natureza, esta, assim, intrinse-



camente relacionada com a soluc;ao des 
problemas que tem obstaculizado a 
execuc;ao da reforma agraria, na escala 
prevista pelo PN RA. 

intensificar a ocupac;ao econ6mica da 
regiao centro-oeste 

Estrategicamente situados entre a Ama
zonia, a ser conservada, e a regiao urba
nizada e industrial do Brasil Litoraneo, 
incapaz de absorver satisfatoriamente os 
excedentes demograficos ainda persis
tentes, os cerrados do Brasil Central reu
nem potenciais favoraveis a um aden
samento com o maximo de retorno eco
nomico e rebatimento social, e com a me
ncr restric;ao ecol6gica, favorecidos pela 
existencia de tecnologia apropriada. 

Uma valvula de escape ao atual processo 
de ocupac;ao economica do espac;o 
brasileiro precisa ser oferecida nessa 
faixa. 

formular urn programa integrado de 
apoio a dinamizac;ao da justic;a e da 
seguranc;a publica na Amazonia 

A experiencia recente tem demonstrado 
uma vinculac;ao cada vez maier entre as 
questoes ambientais e aquelas referentes 
a administrac;ao da justic;a e da seguranc;a 
publica. 

Neste sentido propoe-se que, com
plementarmente ao Programa Nessa 
Natureza, o governo federal; em arti
culac;ao com os governos estaduais da 
Amazonia Legal, instituam um programa 
voltado para a capacitac;ao e o apa
relhamento des 6rgaos responsaveis pela 
justic;a e seguranc;a publica da area, com 
vistas a garantir o cumprimento das leis, 
assegurar os direitos humanos basicos e 
de cidadania e criar condic;oes para que 
grupos e indivfduos em conflito possam 
resolver suas contendas dentro des 
mecanismos previstos pelas leis do pafs. 

estudar a viabilidade de montagem de 
estrutura unificada de monitoramento 
territorial 

Os equipamentos e tecnicas de moni
toramento possuem enorme potencial e 
ampla abrangencia, servindo, a um s6 
tempo, a atividade de centrale ambiental, 
qualificac;ao de recursos naturais, clas
sificac;ao e identificac;ao de solos, obser
vac;oes de desenvolvimento agricola, de 
cunho meteorol6gico e hfdrico, etc., ser
vindo a um numero enorme de usuaries 
dentro e fora des 6rgaos da administrac;ao 
publica. 

Faz-se necessaria assegurar a utilizac;ao 
de todo o potencial existente no governo, 
visando assegurar um efetivo centrale 
ambiental. 

estudar a viabilidade de formac;ao de 
fundo de apoio as ac;oes de natureza 
ambiental 

A priorizac;ao das ac;oes de conservac;ao 
ambiental devera exigir, a curta e medic 
prazos, recursos substanciais prova
velmente incompatfveis com a realidade 
orc;amentaria des 6rgaos envolvidos. 

Em que pese aos cuidados com eventuais 
ingerencias externas que tais ac;oes 
possam acarretar, e possfvel pensar-se na 
criac;ao de um fundo para absorver tais 
recursos, alem de outros provenientes de 
doac;oes ejou programas bilaterais de 
cooperac;ao tecnica. 

7. conclusao 

0 processo de deteriorac;ao do meio 
ambiente, presente em todo o mundo, 
alcanc;ou dimensoes preocupantes pela 
falta de previsao e pela ambic;ao do 
proprio homem, em seu afa de de
senvolvimento. Extensas areas des cinco 
continentes foram devastadas em nome 
do progresso. A Amazonia e, hoje, o 
ultimo grande reduto ecol6gico pratica-
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mente intocado do planeta. E preciso 
evitar que os mesmos erros ate hoje 
cometidos em nome do progresso aca
bem, tambem, por vitima-la. 

A Amazonia brasileira e patrimonio so
berano do Brasil. 0 Pals nao abrira mao de 
integra-la - polftica, social e economi
camente - ao conjunto da nac;ao. Preten
de faze-lo, porem, de forma harmonica, or
denada e racional. 

Sao tres os principais desafios basicos 
para a implantac;ao do desenvolvimento 
sustentado na Amazonia: 

1. Quanto as areas conservadas, ou 
seja, aquelas que ainda nao foram de
gradadas pela explorac;ao predat6ria, e 
que correspondem a mais de 90% da area 
total: 

- aproveitamento racional, con
servac;ao do meio ambiente e pro
tec;ao das comunidades indfgenas e 
das populac;oes, incluindo as ribei
rinhas. 

2. Quanto as areas de fronteira agri-
cola, em processo de ocupac;ao: 

- controle e conduc;ao do processo. 

3. Quanto as areas ja ocupadas: 

- restaurac;ao da capacidade pro
dutiva. 

0 Brasil - Governo e povo unidos no mes
mo prop6sito - esta decidido a enfrentar 
os desafios. Em coordenac;ao com os de
mais pafses amazonicos e contando com 
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a cooperac;ao internacional, pretende 
vence-los a qualquer custo. 

0 Programa Nossa Natureza e urn passo 
decisivo nesta dire98o. Com ele, o Brasil 
pretende demonstrar a mesma capacidade 
de organiza98o e de realiza98o qu~ ja ficaram 
patentes na implanta98o do Pr6-Aicool e de 
outros programas ligados a ecologia. 

Hoje conclufmos uma etapa importante na 
busca dos nossos objetivos com relac;ao 
a Regiao Amazonica. Nela lanc;amos as 
buscas da protec;ao ambiental, necessaria 
ao desenvolvimento (sustentavel, perma
nente e constante), debito secular da so
ciedade brasileira para com a Amazonia e 
sua gente. 

A partir de agora o Programa entrara, sem 
soluc;ao de continuidade, em uma nova e 
mais importante etapa, qual seja a de 
promover 0 desenvolvimento economico 
e social da Regiao em harmonia com a 
protec;ao do meio ambiente e a valo
riza98o da qualidade de vida da popu
lac;ao, e, dessa forma, integra-lade manei
ra irreversfvel a comunidade nacional. 

0 Programa continuara objeto de acom
panhamento permanente, por intermedio 
da Comissao Executiva, coordenada pela 
Secretaria de Assessoramento da Defesa 
Nacional no que diz respeito a Ordenac;ao 
Territorial, acompanhamento dos projetos 
de lei submetidos ao Congresso Nacional, 
regulamentac;ao das leis editadas bern co
moo estudo e proposic;ao de novas medi
das necessarias a continuidade do Pro
grama, dentro dos padroes definidos pelo 
Governo. 



reuniao dos presidentes dos 
paises da regiao amazonica 

Dlacurao pronunclado pelo Prealdente Joa6 Sarney, em 
Manaua, em 4 de malo de 1989 

Grande e a honra do Brasil em receber os 
Presidentes des pafses amazonicos e 
suas ilustres delega~oes para esta pri
meira reuniao de cupula no ambito do 
Tratado de Coopera~ao Amazonica. E eu, 
pessoalmente, tenho uma ~atisfa~ao 
imensa em estarmos reunidos. E um acon
tecimento marcante na hist6ria do nosso 
continente, um alento decisive a coope
raQao regional. 

Manaus nos ajuda a uma reflexao conjunta 
sabre o futuro da regiao. Aqui se en
contram as aguas des rios Negro e Soli
moes, como a nos indicar o caminho da 
convergencia das vontades para solu
cionar problemas. A grandiosidade da 
natureza avoca a extraordinaria dimensao 
do desafio que nos cabe enfrentar para 
proteger e promover o inestimavel pa
trimonio amazonico de nossos pafses. Um 
desafio a n6s legado pela providencia e 
pelo sacrificio das geraQ6es her6icas que 
forjaram nossas na~oes. 

Para nossos pafses a Amazonia foi uma 
parte do suporte ffsico da nacionalidade. 
Custou sangue, luta, tenacidade, hero
fsmo de nossos antepassados. E uma ca
racterfstica singular de nossas geografias. 

A Amazonia constitui objeto de fascina~ao 
universal. Seus misterios, sua vastidao, 
suas dimensoes mfticas tem exaltado 
imagina~oes em todo o mundo. E, tam
bam, cobi~a. 

Desde o infcio da configuraQao politica da 
America do Sui a Amazonia foi alva da 
ambi~ao mundial. A tese de sua interna
cionaliza~ao nao e nova, nem vai desapa
recer. Ela surge e ressurge e ganha maio
res ou menores contornos com a nossa 
capacidade de reagir. Se vacilarmos ou 
nao tivermos a determina~ao de mante-la 
conservada e soberana, ela sera destruida 
como o foram todas as terras ocupadas 
pela aQao des imperios. 

Falo de documentos brasileiros. Em 
meados do seculo XIX foi criada a Amazon 
Steam Navigation Company, incorporada 
pela firma LeRoy, Bayard, Co. A tese do
minante era da livre navega~ao inter
nacional des grandes rios. Eles seriam pa
trimonio de todos. Reagimos. Arthur Reis, 
grande historiador e estudioso desta area, 
nos diz o seguinte: "Tomou corpo a alega
~ao de que o Brasil cometia um crime con
tra a humanidade, denominaQao que se 
deu a nossa atitude, da porta fechada a 
barcos que vinham trazer a civilizaQao". 

Moveu-se uma grande campanha mundial 
sabre esse assunto envolvendo varias en
tidades. Matthew Fontaine Maury, um dos 
que comandava a tese de internaciona
liza~ao des rios, em seu livre The Amazon 
River and Atlantic Slopes of South Ame
rica, editado em 1853, dizia que "a Amazo
nia nao podia ser fechada para a huma
nidade, estava aguardando ra~as fortes e 
decididas para a empresa de sua conquis
ta cientifica e economica". 
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Nosso Embaixador em Washington, em 
documento de 14 de novembro de 1850, 
que esta arquivado no Museu de Petr6-
polis, diz: 

"A pretensao de fazer explorar por sua 
conta, e por seus engenheiros e naturalis
tas, o rio das Amazonas, suas margens e 
tributaries, envolve como conseqOencia 
necessaria a pretensao de obter a livre 
navegac;ao". 

Ja no princfpio do seculo, o objetivo era 
outro. A Amazonia devia ser aberta as fa
mosas chartered companies, o in,stru
mento utilizado para colonizac,tao da Africa 
e que depredou a natureza daquele con
tinente. 

Outro documento importante que consta 
dos arquivos brasileiros e 0 offcio de 1902, 
c;to Barao do Rio Branco, em que comuni
ca que o Ministro do Exterior de um grande 
pafs europeu, o Sr. Oswald Richtofen, di
zia "seria conveniente que o Brasil nao pri
vasse o mundo das riquezas naturais da 
Amazonia". 

Outro documento nosso, tambem, do 
princfpio do seculo e do Secretario de Es
tado John Hay. Dizia: 

"Nao vejo perigo, para a soberania das 
nac,toes americanas, no fato de com
panhias industriais se instalarem para o 
desenvolvimento das terras que jazem 
incultas". 

Depois da guerra veio outro movimento, 
desta vez a Amazonia receberia os ex
cedentes populacionais da Asia. Em se
guida, a preocupac,tao cientffica, che
gando a UNESCO a elaborar uma decisao 
internacional que, ao ser analisada pelo 
nosso Congresso, provocou o protesto de 
Artur Bernardes. Nao a aprovamos. 

Recente documento, emanado de pode
roso grupo com extensas ramificac;oes 
internacionais, afirma que ·A Amazonia 
total, cuja maior area fica no Brasil, mas 
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compreendendo tambem partes dos 
territ6rios venezuelano, colombiano e pe
ruano, e considerada por n6s como um 
patrimonio da humanidade. A posse des
sa imensa area pelos pafses mencionados 
e mer?mente circunstancial". E prosse
gue: "E nosso dever garantir a preserva
c,tao da Amazonia e de seus habitantes 
aborfgenes para o seu desfrute pelas 
grandes civilizac,toes europeias cujas 
areas naturais estejam reduzidas a um 
limite crftico". 

Ressurge, assim, o mesmo tema. As pala
vras nao mudaram, sao as mesmas: 
"crime contra a humanidade". A razao e 
que mudou, a palavra magica passou a ser 
ecologia. E acusam-nos de incapazes de 
gerirmos os nossos territ6rios. 

Pois lembre-se a humanidade que fomos 
n6s que preservamos a Amazonia. Ela 
esta intacta grac;as a resistencia de nossos 
paises. 

Se tivessemos aceito as companhias co
lonizadoras, internacionalizando os rios, 
aberto mao da nossa soberania, a Ama
zonia seria hoje um deserto, ha cern anos 
explorada pelo mesmo espirito que aca
bou com as florestas da terra. 

lsto mostra nossa coerencia hist6rica. No 
passado, evitamos que a Amazonia fosse 
destruida pela cobic;a internacional. No 
presente e no futuro n6s a preservaremos 
como mesmo senso de responsabilidade. 

Sabemos que precisamos evitar as quei
madas, a ocupac,tao predat6ria, a des
truic,tao dos rios, da fauna, da flora, da cul
tura e das terras indigenas. Em suma: evi
tar que o desenvolvimento se fac,ta contra 
a natureza. Agiremos de maneira racional, 
sem precisar de nenhuma tutela. 

Precisamos tambem acabar com o flagelo 
do narcotrafico e seus efeitos nocivos 
contra o meio ambiente. 

E preciso desvendar a face oculta do nar
cotrafico e seus interesses na manipula
c;ao do idealismo da defesa da natureza. 



Estamos lutando em muitas frentes: con
tra o terror, contra a pobreza, a droga. 

A preservac;ao do meio ambiente tem que 
ser vista no contexte dessa luta e nao pode 
ser desvirtuada. 

Nao podemos ser encurralados. 

Exemplo notavel de solidariedade regio
nal, de manifestac;ao de objetivos comuns 
e vontade poHtica convergente constitui a 
Declarac;ao de Sao Francisco de Quito, 
adotada ha poucas semanas, na Ill Reu
niao de Chanceleres do Tratado de Co
operac;ao Amazonica. Reafirmou-se entao 
a determinac;ao de nossos pafses em 
buscar o desenvolvimento integral de seus 
territories amazonicos e 0 bem-estar de 
suas populac;oes, com base no equilfbrio 
entre crescimento economico e conser
vac;ao ambiental, ambos de responsa
bilidade inerente a soberania des pafses
membros do Tratado. 

Evitando incorrer nos graves equfvocos 
que levaram a explorac;ao predat6ria des 
recursos naturais em outras areas do pla
neta, cabe a n6s, pafses amazon ices, bus
car formas e metodos que permitam a 
utilizac;ao racional das riquezas da Ama
zonia, em beneffcio de nossas pr6prias 
populac;oes. 

A cooperac;ao internacional cabera, sem 
duvida, um papel relevante no desenvol
vimento da regiao. 

Estamos abertos a cooperac;ao franca, 
leal e igualitaria com pafses e instituic;oes 
de outras regi6es, que desejem aportar 
recursos materiais e humanos a esta im
portante tarefa. 

Acredito porem que, antes de mais nada, 
devemos explorar as ferteis avenidas de 
cooperac;ao intra-regional que temos pela 
frente. Somes os primeiros interessados 
na Amazonia. 0 que ocorre aqui afeta-nos 
diretamente. Diz respeito ao nosso pre
sente e ao nosso futuro. 

Ninguem melhor que n6s pode decidir o 
que cabe fazer ou nao na Amazonia. 
Saudamos pois a criac;ao, no ambito do 
Tratado de Cooperac;ao Amazonica, da 
Comissao Especial sobre Meio Ambiente, 
cujo funcionamento permitira aprofundar 
nosso dialogo em relac;ao a complexa 
ecologia amazonica e incrementara, de 
forma substancial, a cooperac;ao regional 
nessa area sensfvel e promissora. 

0 futuro da regiao sera determinado por 
nossos pafses, mediante o fortalecimento 
de nossa cooperac;ao. 

Cabe a n6s, detentores deste inigualavel 
patrimonio, demonstrar de quanto somos 
capazes em materia de conservac;ao e uti
lizac;ao racional do meio ambiente. Nao 
precisamos de lic;oes e rejeitamos firma
mente qualquer tipo de pressao ou coa
c;ao. 

Estamos unidos tambem pela etnia e a 
mescla de culturas que, em cada um dos 
pafses amazonicos, constituem elemen
tos distintivos de nossas nacionalidades. 
As ricas culturas aut6ctones vieram 
agregar-se contribuic;oes de diferentes 
partes do globe - da Africa, da Asia, da 
Europa. 

E nosso dever, como governantes, dar 
expressao real a vocac;ao de cooperac;ao 
que anima nossos povos. Para isso aqui 
estamos reunidos. 

Senhores Presidentes, 

Afirmei certa vez que um pafs que tem a 
Amazonia nao teme o futuro. Estou se
guro de que nossos oito pafses, irma
nados na preservac;ao e no aprovei
tamento de seu patrimonio comum, ca
minharao decididamente ao encontro de 
seu destine hist6rico de prosperidade e 
paz. Temos a Amazonia. Nao temos me
do do futuro. 
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Declara~ao da Amazonia 

Os Presidentes des pafses-membros do 
Tratado de Cooperac;ao Amazcnica, reu
nidos em Manaus no dia seis de maio de 
1989 com o proposito de realizar uma re
flexao conjunta sabre seus interesses co
muns na Regiao Amazcnica e, em parti
cular, sabre o futuro da cooperac;ao para 
o desenvolvimento e a protec;ao do patri
mcnio de seus respectivos territories ama
zon ices, adotamos a seguinte 

Declaragao da Amazonia 

1 . No espfrito de amizade e de en
tendimento que anima o nosso dialogo 
fraterno, afirmamos a disposic;ao de dar 
todo impulse politico ao esforc;o de con
certac;ao que nossos Governos vern em
preendendo no marco do Tratado de 
Cooperac;ao Amazonica, assinado em 3 
de julho de 1978, e tambem no marco de 
suas relac;oes bilaterais, com vistas a pro
mover a cooperac;ao entre nossos pafses 
em todas as areas de interesse comum 
para o desenvolvimento sustentavel da 
regiao amazonica. Nesse sentido, com
prometemo-nos a dar impulse ao cum
primento das decisoes contidas na Decla
rac;ao de Sao Francisco de Quito, adotada 
per nossos Ministros de Relac;oes Exte
riores em 7 de marc;o de 1989. 

2. Conscientes da importancia de 
proteger o patrimonio cultural, economi
co e ecologico de nossas regioes amazo
nicas e da necessidade de mobilizar esse 
potencial em proveito do desenvolvi
mento economico e social de nossos pa
ves, reiteramos que o patrimonio amaze
nice deve ser conservado per meio da 
utilizac;ao racional des recursos da regiao, 
para que as gerac;oes atuais e futuras 
possam usufruir os beneffcios desse 
legado da natureza. 
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3. Expressamos o nosso apoio as 
recem-criadas Comissoes Especiais do 
Meio Ambiente e de Assuntos lndfgenas, 
destinadas a fomentar o desenvolvimento, 
conservar os recursos naturais, o meio 
ambiente e as respectivas populac;oes 
amazonicas, e reiteramos o plene respeito 
ao direito que assiste as populac;oes in
dfgenas des territories amazon ices de que 
sejam adotadas todas as medidas con
ducentes a manutenc;ao e preservac;ao da 
integridade des grupos humanos, suas 
culturas e do seu habitat ecologico, no 
exercfcio do direito inerente a soberania 
de cada Estado. Reiteramos, igualmente, 
nosso apoio a ac;oes que conduzam ao 
fortalecimento da estrutura institucional do 
Tratado de Cooperac;ao Amazonica, de 
acordo com o preconizado na Declarac;ao 
de Sao Francisco de Quito. 

4. Reafirmamos o direito soberano 
de cada pafs de administrar livremente 
seus recursos naturais, tendo presente a 
necessidade de promover o desen
volvimento economico e social de seu 
povo e a adequada conservac;ao do maio 
ambiente. No exercfcio da responsa
bilidade soberana de definir as melhores 
formas de aproveitar e conservar essas 
riquezas, e em complementac;ao aos 
nossos esforc;os nacionais e a coope
rac;ao entre nossos pafses, manifestamos 
nossa disposic;ao de acolher a coope
rac;ao de pafses de outras regioes do 
mundo e de organizac;oes internacionais 
que possam contribuir para a implemen
tac;ao des projetos e programas nacionais 
e regionais que decidamos adotar livre
mente e sem imposic;oes externas, de 
acordo com as prioridades de nossos Go
vernos. 

5. Reconhecemos que a defesa de 
nosso maio ambiente requer o estudo de 
medidas, bilaterais e regionais, para 
prevenir acidentes que causem con
taminac;ao e lidar com suas consequen
cias. 



6. Assinalamos que a prote~ao e a 
conserva~ao do meio ambiente na Re
giao, um dos objetivos essenciais do Tra
tado de Coopera~ao AmazOnica, a que 
cada um de nossos paises esta firma
mente dedicado, nao podem ser alcan
~das sem a melhoria das angustiantes 
condi~oes sociais e econOmicas que 
afligem nossos povos e que sao agrava
das por uma conjuntura internacional ca
da vez mais adversa. 

7. Denunciamos as graves carac
teristicas da divida externa e de seu ser
vi~o. que nos convertem em exportadores 
liquidos de capital para os paises cre
dores, as custas de sacrificios intoleraveis 
para nossos povos. Reiteramos que a 
dfvida nao se pode pagar nas atuais 
condi~oes e circunstancias, e que seu tra
tamento se deve basear no principio da 
co-responsabilidade, em termos que 
permitam a retomada do processo de 
crescimento econOmico e desenvolvi
mento em cada um de nossos parses, 
condi~ao essencial para a prote~ao, 
conserva~ao, aproveitamento e utiliza~ao 
racional do nosso patrimOnio natural. 

8. Ressaltamos a necessidade de 
que as preocupa~oes expressas nos par
ses altamente desenvolvidos com rela~ao 
a conserva~ao do meio ambiente ama
zOnico se traduzam em medidas de 
coopera~ao nos pianos financeiro e tec
nol6gico. Defendemos o estabelecimento 
de novos fluxes de recursos, em termos 
adicionais e concessionais, para projetos 
voltados para a prote~ao ambiental em 
nossos paises, inclusive no que diz res
peito a pesquisa cientifica pura e aplicada, 
e objetamos a tentativas de impor condi
cionalidades na aloca~ao de recursos in
ternacionais para o desenvolvimento. Es
peramos ver a cria~ao de condi~oes que 

permitam o livre acesso ao conhecimen
to cientifico e as tecnologias nao-poluen
tes ou destinadas a prote~o ambiental e 
recha~amos tentativas de obter lucre co
mercia! invocando legrtimas preocupa
~6es ecol6gicas. Fundamenta essa per
cep~ao, sobretudo, o fato de que a princi
pal causa da deteriora~ao do meio ambi
ente em nfvel mundial sao os modelos de 
industrializa~ao e consume, assim como 
o desperdfcio nos parses desenvolvidos. 

9. Conscientes dos riscos globais 
que representa para a vida e a qualidade 
do meio ambiente a exist~ncia de armas 
nucleares e de outras armas de destrui~ao 
em massa e preocupados em preservar 
nossa regiao de tais amea~as, reafir
mamos os compromissos de nossos 
pafses de utilizar a energia nuclear ex
clusivamente para fins pacfficos e ins
tames os pafses possuidores de armas 
nucleares a cessar imediatamente os tes
tes de tais armas e a promover a elimi
na~ao progressiva de seus arsenais. Re
pudiamos igualmente o dep6sito de re
sidues radioativos e outros residues t6-
xicos que comprometam os ecossis
temas na Regiao AmazOnica. Manifes
tamos a necessidade de que sejam 
adotadas as medidas adequadas para re
duzir os riscos de contamina~ao ambien
tal na utiliza~ao pacifica da energia nu
clear. Expressamos tambem nosso apoio 
aos objetivos e prop6sitos do Tratado para 
a Proscri~ao de Armas Nucleares na Ame
rica Latina. 

10. Convencidos da necessidade de 
intensificar o processo de consulta e dis
logo entre nossos paises sobre todos os 
assuntos relatives ao desenvolvimento 
da Regiao AmazOnica, inclusive os 
previstos no Tratado de Coopera~ao 
AmazOnica, e seguros de que nossa co
opera~ao fortalece a integra~ao e a so
lidadariedade na America Latina, afir-
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mamos nossa decisao de conjugar es
forQOS num empreendimento conjunto, 
vigoroso e pioneiro, voltado para as
segurar urn futuro de paz, de coopera~ao 
e de prosperidade para as na~oes da 
Regiao Amazonica. Para tanto, decidimos 
passar a reunir-nos anualmente. 

Pelo Governo do Brasil 
Jose Sarney 

Pelo Governo do Equador 
Rodrigo Borja 

Pelo Governo do Peru 
Alan Garcra P6rez 

Pelo Governo da Venezuela 
Carlos Andr6s P6rez 

Pelo Governo da ColOmbia 
Vlrgmo Barco 

Pelo Governo da Guiana 
Hugh Desmond Hoyte 

Pelo Governo do Suriname 
Ramsewak Shankar 

Pelo Governo da Bolrvia 
Valentin Abecla Baldlvleao 

Os Presidentes dos paises-membros do 
Tratado de Coopera~ao Amazonica, reu
nidos em Manaus no dia seis de maio de 
1989, 

Apoiamos com satisfa~ao a iniciativa de 
parlamentares dos paises-membros do 
Tratado de Coopera~ao Amazonica para 
a cria~ao do Parlamento Amazonico, co
mo indica~ao da disposi~ao de comple
mentar e refor~r nossas a~oes conjun
tas no marco do desenvolvimento do Tra
tado. 
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Pelo Governo do Brasil 
Jos6Sarney 

Pelo Governo do Equador 
Rodrigo Borja 

Pelo Governo do Peru 
Alan Garcra P6rez 

Pelo Governo da Venezuela 
Carlos Andr6s P6rez 

Pelo Governo da ColOmbia 
Vlrgmo Barco 

Pelo Governo da Guiana 
Hugh Desmond Hoyte 

Pelo Governo do Suriname 
Ramaewak Shankar 

Pelo Governo da Bolivia 
Valentin Abecla Baldlvieso 

Declaragao Conjunta 
Brasileiro-Peruana 

Atendendo a convite de Sua Excelencia o 
Senhor Jose Sarney, Presidente da Re
publica Federativa do Brasil, o Presidente 
da Republica do Peru, Doutor Alan Garcia 
Perez, efetuou visita de trabalho ao Brasil 
nos dias 6 e 7 de maio de 1989. 

Os dois Presidentes mantiveram cordiais 
e frutiferas conversa~oes sobre assuntos 
de interesse comum, com enfase especial 
no conjunto das rela~oes bilaterais entre 
os dois pafses, e reiteraram seu interesse 
em incrementar tais rela~oes. 

Ao final das conversa¢es, e como resul
tado delas, convieram subscrever a se
guinte 

Declarat;ao Conjunta 

I. Reiteramos o pleno apoio e ada
sao de nossos pafses aos principios con
sagrados nas Cartas das Na~oes Unidas 
e da Organiza~ao dos Estados Ame
ricanos, particularmente os de igualdade 
soberana dos Estados, de fiel e estrito 
cumprimento das obriga~oes emanadas 
dos tratados e outras fontes de Direito ln
ternacional, de nao-ingerencia em as
suntos internes de outros Estados, de re
nuncia a amea~a ou uso da for~a e de so
lu~ao pacifica de controversias. 

II. Notamos com satisfa~ao a recente 
evolu~ao positiva da atmosfera polftica 
internacional, refletida sobretudo na me-



lhoria do clima de dialogo entre as 
superpot€mcias e na nova disposic;ao para 
encaminhamento negociado de diversos 
conflitos regionais. Saudamos a aus
piciosa revitalizac;ao do multilateralismo 
como instrumento para a reduc;ao das ten
sees internacionais, com particular men
c;ao a atuac;ao das Nac;6es Unidas nesse 
contexte. 

Ill. No tocante a situac;ao na Africa 
Austral, acolhemos com satisfac;ao os 
entendimentos alcanc;ados entre as partes 
interessadas no Protocolo de Brazzaville e 
nos Acordos de Nova York, e instamos 
todas a urn firme e escrupuloso cum
primento da Resoluc;ao 435/78 do Con
selho de Seguranc;a, relativa a inde
pendemcia da Namibia. Reiteramos, nesse 
contexte, a convicc;ao de que a total 
eliminac;ao das tens6es naquela regiao do 
globo s6 advira de forma estavel e 
duradoura com a abol~c;ao do odioso 
sistema do apartheid na Africa do Sui. 

IV. Ratificamos a importancia que 
atribufmos ao Mecanisme Permanente de 
Consulta e Concertac;ao Polftica como 
instrumento eficaz para a discussao, 
analise e adoc;ao de posic;6es conjuntas 
frente aos diversos problemas que nos 
afetam. Do mesmo modo, reiteramos o 
apoio aos demais esforc;os de cooperac;ao 
regional, tais como a OEA, o SELA e a 
ALADI, entre outros, como express6es 
que, em func;ao de seus respectivos 
objetivos, refletem a mesma vontade de 
cooperac;ao e integrac;ao. 

V. Quanta a questao da America 
Central, reafirmamos nosso apoio aos 
esforc;os de paz na regiao efetuados pelos 
Chefes de Estado centro-americanos e 
pelos Grupos de Contadora e de Apoio, e 
reiteramos a conveniemcia de que todas as 
partes com interesse na regiao deem 
apoio a suas iniciativas e contribuam 
para que elas logrem alcanc;ar seus obje
tivos de paz, democratizac;ao, recon
ciliac;ao e prosperidade para aqueles 
pafses. 

VI. Salientamos a importancia da con
tinuac;ao e do fortalecimento dos pro
cesses democraticos na America Latina 
como garantia da livre expressao da von
tade dos povos e como o caminho mais 
adequado para direcionar os esforc;os 
destinados ao desenvolvimento justa, 
equilibrado e harmonica de suas socie
dades, agora ameac;adas pel a grave crise 
economica e suas consequencias politi
cas. 

VII. Reafirmamos que a dfvida externa 
que assola os pafses em desenvolvimento 
nao pode ser paga nas atuais condic;6es, 
e que o problema do endividamento s6 se 
podera resolver atraves de decis6es 
politicas e de negociac;6es conjuntas vi
sando a encontrar novas formulas para 
fortalecer as economias de nossos pafses, 
a deter o empobrecimento cada vez mais 
acentuado de nossas populac;6es e a ge
rar fluxos liquidos favoraveis de recursos 
financeiros para os pafses devedores. 
Alem disso, constatamos que as con
dic;6es injustas da economia mundial se 
manifestam igualmente no protecio
nismo comercial dos pafses industriali
zados e em sua pouca disposic;ao em 
cooperar na transferencia de ciencia e 
tecnologia para os pafses em desenvolvi
mento. 

VIII. Coincidimos quanta a crescente 
gravitac;ao da Bacia do Pacifico na eco
nomia e no comercio internacionais, e 
quanta as amplas perspectivas que se 
abrem, para nossos pafses, por meio de 
uma ac;ao conjunta que acentue nossa 
presenc;a e participac;ao nesse novo e 
promissor espac;o economico. Nesse 
sentido, comprometemos nossos es
forc;os em estruturar, com a possfvel in
corporac;ao de pafses vizinhos, uma 
projec;ao criativa e dinamica que permita 
maior participac;ao de nossas economias 
no comercio da Bacia do Pacifico e que 
assente as bases de uma ampla 
complementac;ao economica reciproca
mente benefica com os pafses dessa 
regiao. 

31 



IX. Destacamos, alem disso, o es
pecial compromisso de nossos Governos 
com o T ratado de Cooperactao Amazo
nica, e acentuamos a importancia do 
apoio politico dos paises-membros a seus 
objetivos e mecanismos. Nessa sentido, e 
em consonancia com a "Declaractao da 
Amazonia" e com a "Declaractao de Bra
silia", reafirmamos o pleno e soberano 
direito que tern as nact6es em desen
volvimento a utilizactao de seus recursos 
naturais, em beneffcio de seus povos. 

X. Tendo-sa recentemente conclufdo 
a Reuniao de Chafes de Estado dos 
Pafses-Membros do Tratado de Coopera
ctao Amazonica, conviemos em que seus 
resultados foram altamente positives, 
dentro do quadro proposto de coope
ractao amazonica. Reiteramos os prin
cfpios e decisoes adotados na Reuniao de 
Manaus como uma base s61ida para a 
actao conjunta regional sobre o tema do 
meio ambiente, em suas mais diversas 
manifestact6es. 

XI. Reiteramos a especial importancia 
que concedemos a cooperactao finan
ceira, cientlfico-tecnol6gica, tecnica e cul
tural entre nossos pafses como meio para 
intensificar e estreitar ainda mais os vfn
culos de amizade, solidariedade e inte
resses comuns que unem nossos povos. 
Nessa sentido, expressamos nossa sa
tisfactao palos progresses alcanctados 
desde que assinamos a "Declaractao de 
Rio Branco" e o "Programa de Agao de 
Puerto Maldonado", e, especialmente, 
pela recente realizagao da II Reuniao da 
Comissao Mista de Cooperactao Ama
zonica, palos avanyOS do "Programa de 
Comunidades Fronteirictas lriapari - Assis 
Brasil" e outros programas dedicados a 
area de fronteira. 

XII. Destacamos ademais o interesse 
mutuo em proporcionar apoio as inves
tigay6es conjuntas na area de ciencia e 
tecnologia, que vern realizando o Institute 
Nacional de Pesquisas da Amazonia 
(INPA) eo Institute de Investigaciones de 
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Ia Amazonia Peru ana (I lAP), bern como a 
outras instituic;oes que se dedicam a 
pesquisas na Regiao Amazonica. 

XIII. Reiteramos nosso interesse em 
continuar executando e em incrementar as 
act6es ja previstas de cooperagao tecnica 
como instrumento de desenvolvimento, e 
em possibilitar a adoctao de um "Plano de 
Actao nos Campos de Cooperagao Tec
nica" que inclua os setores prioritarios da 
agricultura e da saude. 

XIV. Salientamos a especial impor
tancia e significagao de que se reveste a 
integractao ffsica para a intensificagao das 
relagoes entre nossos paises, e, nesse 
sentido, ratificamos nossa decisao de 
realizar as interconexoes dos sistemas 
viarios dos dois pafses. Com esse pro
p6sito, expressamos nossa intenctao de 
prosseguir com as agoes previstas no 
Acordo de lnterconexao Viaria entre o 
Brasil e o Peru, a fim de completar aquela 
obra, destinada a promover uma maier 
aproximactao e a impulsionar o transporte 
bilateral e regional. 

XV. Reconhecemos a existencia de 
preocupantes desnfveis na balanga co
mercia! bilateral, e afirmamos a disposictao 
em examinar os meios que permitam dar 
aquela balancta comercial as caracte
rfsticas desejaveis de adequado equilf
brio dinamico. 

XVI. No contexto do alto nfvel de en
tendimento existente entre nossos Go
vernos na area da cooperagao eco
nomico-financeira, proporcionaremos as 
facilidades necessarias para que, no mais 
breve prazo possfvel, concretize-sa a 
participagao de entidades oficiais e 
empresas brasileiras em diversos projetos 
peruanos de desenvolvimento. Nessa 
sentido, acordamos tambem que os 
setores tecnico-financeiros competentes 
de nossos Governos continuem explo
rando possibilidades de alcangar formulas 
inovadoras e mutuamente satisfat6rias 
que permitam aumentar as disponibili-



dades de recursos financeiros para esse 
tipo de projeto. 

XVII. Determinamos aos setores com
petentes dos nossos respectivos Gover
nos o estudo abrangente de projetos de 
desenvolvimento previamente selecio
nados, dentre os quais se destacam o 
eventual aproveitamento do gas natural de 
Camisea, bern como de concentrado de 
cobre de Cerro Verde. 

XVIII. Tomamos nota, com satisfagao, 
da assinatura, em 5 de maio passado, do 
"Acordo Complementar de Cooperagao 
T ecnica em Materia Energetica e Cientifica 
entre a BRASPETRO e a PETROPERU", 
para a realizagao de estudos relatives a 
exploragao e avaliagao das reservas e 
explotagao do campo de gas natural de 
Camisea; de estudos do sistema de 
coleta, reinjegao e processamento do gas; 
estudo de engenharia de dutos; avaliagao 
economica e integral do projeto; aquisigao 
de gas liquefeito de petr61eo e outros 
derivados e, finalmente, para o apoio tec
nol6gico na exploragao e explotagao de 
hidrocarbonetos na plataforma conti
nental. 

XIX. Da mesma forma, expressamos 
nossa satisfagao pelo fato de que, com 
relagao ao aproveitamento das reservas 
de gas natural de Camisea, e com o 
objetivo de alcangar a integragao ener
getica, as empresas ELETROBRAS e 
ELECTROPERU concordaram em cola
borar na realizagao de urn estudo tecni
co-economico. Esse estudo devera iniciar
se durante 1989, com vistas a determinar 
as condigoes que permitam a viabilidade 
de abastecimento de energia eletrica ao 
Brasil, na regiao do Acre e da Rondonia. 

XX. Enfatizamos, no contexte das re
lac;:oes bilaterais, a importfmcia e o born 
andamento do projeto de irrigagao de 
Chavimochic, que reflete o interesse e a 
disposigao mutua em cooperar na reali
za~ao de projetos de desenvolvimento. 

XXI. Congratulamo-nos pelo born 
andamento da cooperagao entre o Brasil 
e o Peru no combate aos entorpecentes, 
no marco do Convenio de Assistencia 
Reciproca para a Repressao do Trafico 
llfcito de Drogas que Produzem Depen
dencia, de 1976. A Comissao Mista Brasil 
- Peru sobre Entorpecentes e a Sub
comissao Mista de Fronteira Tabatinga -
lquitos tem-se reunido com a freqOencia 
necessaria e apresentam balango positive 
na atuagao conjunta dos dois pafses neste 
campo. A entrada em vigor da Convengao 
das Nagoes Unidas contra o Trafico llfcito 
de Entorpecentes e Substancias Psico
tr6picas, assinada em Viena pelos dois 
Governos, em dezembro de 1988, devera 
fortalecer a excelente cooperagao que ja 
se verifica no nfvel bilateral. 

XXII. Convocamos para o segundo 
semestre do corrente ano a Reuniao da 
Comissao de Coordenagao Brasileiro
Peruana, na cidade de Lima, com a finali
dade de avaliar o conjunto das relagoes e 
de propor medidas para incrementa-las e 
fortalece-las, e identificar novas areas de 
cooperagao. 

XXIII. Finalmente, manifestamos que o 
desenvolvimento hist6rico das sempre 
pacfficas relagoes entre nossos dois 
pafses permitiu que se alcangasse urn alto 
nfvel de entendimento politico, de respeito 
mutua entre nossos povos e Governos e 
de cooperagao efetiva e crescenta em 
numerosos campos de interesse para 
ambos os Estados. Concordamos igual
mente que e perempt6rio realizar todos OS 
esforgos para continuar aprofundando urn 
relacionamento que demonstrou ser 
mutuamente benefice e que contem 
possibilidades ainda maiores de com
plementagao economica, concertagao 
polftica e vinculagao social e cultural. 
Ademais, coincidimos em que esses es
forgos se enquadram no prop6sito com
partido por nossos povos e Governos de 
promover a integragao e a unidade, com 
vistas a formagao de uma Comunidade 
Latina-Americana de Nagoes, segundo 
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dispoem as ConstituiQoes de ambos os 
parses. 

Ao subscrever esta DeclaraQAo Conjunta, 
o Presldente da Republica do Peru, Alan 
Garcfa Perez, expressou seus agrade
clmentos pelas cordials aten96es recebl-
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das e convidou o Presidente do Brasil, 
Jose Sarney, a visitar o Peru, convlte esse 
que foi acelto com satlsfaQAo. 

Felto em Manaus, em 7 de maio de 1989, 
nos ldlomas portuguAs e espanhol. 



seminario coopera~ao tecnica 
internacional: o papel da abc 

Discurso do Presidente Jose Sarney por ocasiao da 
abertura do Seminario, no Palacio ltamaraty, em 22 de maio 
de 1989 

E com grande satisfagao que, urn ano e 
meio ap6s ter presidido a solenidade de 
instalagao da Agencia Brasileira de Co
operagao, retorno a esta casa para abrir o 
Semin{uio Cooperagao Tecnica lnter
nacional: 0 Papel da ABC. 

Naquela oportunidade, com a criagao da 
Agencia, dotou-se o ltamaraty de novo 
instrumento de polftica externa para 
enfrentar os desafios da vida internacional. 

Neste curto espago de tempo, a Agencia 
Brasileira de Cooperagao vern cumprindo 
plenamente os seus objetivos, coor
denando as ag6es de diferentes segmen
tos da comunidade nacional e estran
geira que participam das atividades de 
cooperagao tecnica no Brasil e no exterior. 

No mundo de hoje, a cooperagao tecnica 
constitui eficiente mecanisme de estrei
tamento das relag6es bilaterais entre os 
pafses envolvidos. 

Seus efeitos repercutem nos mais diver
sos campos da sociedade e conduzem a 
urn melhor conhecimento recfproco, o que 
e extremamente positive. 

Em minhas recentes visitas oficiais ao ex
terior, tenho podido comprovar pessoal
mente a grande importancia destas ativi
dades de cooperagao. 

Nas conversagoes que mantive com o 
Presidente Jose Eduardo dos Santos, em 
Angola, nasceu a ideia de urn amplo esfor
go conjunto no qual a cooperagao brasi
leira foi chamada a assumir papel de 
relevo, no ambito do atual processo de 
reconstrugao daquele pals. 

Sugeri mesmo a criagao de uma comissao 
de emergencia para melhor definir e 
coordenar as agoes a serem desenvol
vidas. 

No Suriname, foi com grande alegria que 
testemunhei o estabelecimento do Plano 
de Agao de Paramaribo nos Campos da 
Cooperagao T ecnica e Cientffica, verda
deiro marco da nova fase da colaboragao 
bilateral. 

Com a Guiana, tive a oportunidade de re
forgar o apoio de meu Governo as ativi
dades de cooperagao que haviam sido 
delineadas no Programa de Trabalho de 
Georgetown, assinado durante a visita do 
Ministro Abreu Sodre aquele pais, em 
setembro do ano passado. 

Esse elenco de agoes especfficas ilustra o 
amplo espectro de demandas de co
operagao que o Brasil vern recebendo nos 
ultimos tempos, o que nos permite com
partilhar experiencias compatfveis com a 
realidade dos demais pafses do hemis
ferio sui. 
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No que se refere a cooperac;ao recebida, 
a ABC tern procurado orientar e coordenar 
os diferentes projetos em execuc;ao, de 
inestimavel apoio ao processo nacional de 
desenvolvimento s6cio-economico. 

Essa experiencia, adquirida na conduc;ao 
e no tratamento dos temas de coope
rac;ao, permitiu que a Agencia, ja a partir 
deste ano, passasse a privilegiar, no rela
cionamento com os pafses doadores, a 
elaborac;ao de programas integrados que 
correspondam aos imperatives nacionais 
de desenvolvimento, nos moldes dos que 
vern sendo implementados com a Re
publica Federal da Alemanha e com o Ca
nada. 

De nao me nos importancia para o pafs tern 
sido igualmente o aporte de organismos 
internacionais na area de cooperac;ao 
tecnica, a exemplo do IV Programa Na
cional de Cooperac;ao Tecnica entre o 
Brasil eo PNUD. 

Senhoras e Senhores, 

As ac;oes de cooperac;ao tecnica impli
cam, em sua essencia, contribuic;ao efe
tiva a criac;ao, modernizac;ao e diversifi
cac;ao de infra-estruturas. 

Traduzem a disposic;ao de diferentes par
ses de colaborarem uns com os outros, 
compartindo experiencias e possibilitando 
a superac;ao de etapas na march a rumo ao 
desenvolvimento. 

Constituem, assim, instrumentos que pos
sibilitam melhor conhecimento e maior 
compreensao entre os povos. 

Esse espfrito devera nortear os debates do 
Seminario que ora se inicia, e que, estou 
certo, contribuirao para o aperfeic;oa
mento dos mecanismos existentes, bern 
como para o estfmulo a novas iniciativas 
na area de cooperac;ao tecnica interna
cional. 

Desejo, pois, aos senhores exito em suas 
deliberac;oes. 
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Discurso do Ministro de Estado das 
Rela~oes Exteriores, interino, 
Embaixador Paulo Tarso Flecha de Uma 

Excelentfssimo Senhor 
Presidente da Republica, 
Doutor Jose Sarney, 

Excelentfssimos Senhores 
Chefes de Missoes Diplomaticas 
Estrangeiras, 

Excelentfssimos Senhores 
Ministros de Estados, 

Excelentfssimos Senhores 
Representantes de Organismos 
lnternacionais, 

Excelentfssimo Senhor 
Representante do PNUD, 
Doutor Eduardo Gutierrez, 

Excelentfssimo Senhor 
Diretor da ABC, 
Ministro Guilherme Leite Ribeiro, 

Senhoras e Senhores, 

Caras Colegas, 

Ha quase urn ano e meio, Senhor Presi
dente, Vossa Excelencia honrava esta Ca
sa com sua presenc;a, ao presidir a ceri
monia de inaugurac;ao da Agencia Brasi
leira de Cooperac;ao. Hoje Vossa Exce
lencia nos honra, uma vez mais, em mo
menta de particular importancia para a 
ABC. 

Permito-me recordar as palavras de Vossa 
Excelencia naquela ocasiao, que 
descreviam a Agencia como o "resultado 
de urn esforc;o combinado de muitos se
tores da sociedade brasileira, governa
mentais e nao-governamentais, todos 
empenhados em concorrer para o exito de 
uma tarefa que se revela essencial na 
integra~o e cooperac;ao de nosso pals 
com o mundo•. 0 Seminario, que Vossa 
Excelencia hoje inaugura, represents o 



ponto culminante desse esfor<,to de 
colabora<,tao e entrosamento da Agencia 
com os mais diversos segmentos da 
sociedade brasileira, prestadores ou be
neficiaries de programas de coopera<,tao 
tecnica. 

A ABC foi criada para desempenhar o 
papel de 6rgao central do sistema de 
coopera<,tao tecnica internacional do Go
verna brasileiro. A medida representou 
consideravel avan<,to operacional no tra
tamento dado a questao, pais o Brasil, 
antes simples recipiendario da coope
ra<,tao internacional, ja desenvolvera sua 
pr6pria capacidade de tambem cooperar 
com na<,t6es amigas do hemisferio sui. 

Essa evolu<,tao levou naturalmente a 
estrutura<,tao da Agencia segundo duas 
linhas de atua<,tao basicas: a da coope
ra<,tao tecnica recebida e ada coopera<,tao 
tecnica entre pafses em desenvolvimento. 

Nos pr6ximos tres dias, pela primeira vez 
reunidos, os segmentos interessados na 
coopera<,tao tecnica internacional poderao 
examinar conjuntamente e em profun
didade as atividades da ABC. Antecipo 
que, dos debates, surgirao novas ideias 
que estimularao a Agencia a aperfei<,toar 
seus instrumentos de atua<,tao e a definir 
novas campos e modalidades de coope
ra<,tao. 

Com rela<,tao a coopera<,tao tecnica rece
bida, torna-se necessaria desenvolver 
mecanismos de triagem que permitam 
adequa-la sempre as prioridades na
cionais de desenvolvimento s6cio-eco
nomico. Cumpre tambem evitar a dupli
ca<,tao de esfor<,tos, buscando-se substituir 
a presta<,tao de coopera<,tao de fontes es
trangeiras por especialistas brasileiros 
sempre que possfvel. 

Por outro lado, no setor de coopera<,tao 
tecnica entre pafses em desenvolvimento, 
existe, estou seguro, vasto campo para o 
intercambio proffcuo de informa<,t6es. 
Penso que os debates devem procurar 

definir diretrizes da cooperac.tao tecnica, 
compatfveis com os diferentes estagios de 
desenvolvimento de cada pafs, bern como 
buscar com criatividade novas fontes de 
financiamento para as opera<,t6es, de 
modo a contornar as limita<,t6es impostas 
pela escassez de recursos or<,tamentarios. 
Uma alternativa ja explorada com exito 
consiste na utiliza<,tao de recursos ori
ginarios de organismos internacionais, em 
opera<,t6es triangulares, e, em menor 
escala, de recursos provenientes de paf
ses industrializados. 

Merece especial destaque, por sua per
manente disposi<,tao de apoiar iniciativas 
brasileiras no campo da coopera<,tao 
tecnica entre pafses em desenvolvimento, 
bern como a pr6pria ABC, o Programa das 
Na<,t6es Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), cujo Representante Residente no 
Brasil, Doutor Eduardo Gutierrez, estara 
apresentando urn dos paineis do Semi
nario. 

Sugiro, igualmente, que se procure anali
sar a participa<,tao do setor empresarial 
nas atividades de Coopera<,tao T ecnica, 
definindo-se novas oportunidades e mo
dalidades inovadoras de colabora<,tao 
com a ABC. Valeria mencionar, a respeito, 
a cria<,tao pela Agencia, com o apoio da 
FINEP, de urn fundo fiduciario no Banco 
Mundial, que viabiliza a contrata<,tao de 
consultores brasileiros na area de en
genharia para a atua<,tao em terceiros 
pafses. 

A ABC dis poe, ainda, de urn Fundo Espe
cial de Coopera<,tao Tecnica (FUN EC), que 
tern como objetivo reforc.tar a flexibilidade 
administrativa da Agencia, podendo 
receber doa<,t6es e transferemcias do setor 
privado e de Organismos lnternacionais, 
para o financiamento de opera<,t6es de 
coopera<,tao tecnica. 0 FUNEC permite, 
entre outras, a realiza<,tao de operac;oes 
con juntas entre empresas e a Agencia. 
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Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores, 

Para marcar este evento, estamos lan-
98ndo o "Premia ABC", destinado a di
vulgar a Agencia em Ambito nacional e a 
estimular o interesse dos nossos pro
fissionais pela atividade de coopera~ao 
tecnica internacional. Trata-se de con
curso de monografias sabre o tern a ·a 
coopera~ao tecnica internacional e a 
atividade empresarial". 

A coopera~ao tecnica internacional 
inspira-se no ideal da colabora~ao entre 
pafses, para o progresso da humanidade. 
Sua materia-prima e a transferencia de 
conhecimentos. A posi~ao do Brasil, a urn 
s6 tempo como doador e recipiendario de 
coopera~ao, reflete-se na dupla atribui~ao 
da ABC - fate que a singulariza entre as 
agencias similares de paises em desen
volvimento. Essa pr6pria dualidade reflete 
tambem as peculiaridades de nosso atual 
estagio de desenvolvimento, com as 
carencias, que reconhecemos e dese
jamos sanar, e por outre lade, nossa com
provada capacita~ao tecnica em variada 
gama de conhecimentos. 

0 segmento de coopera~ao tecnica entre 
pafses em desenvolvimento, que quere
mos ver ampliar-se e diversificar-se na 
ABC, e a demonstra~ao eloquente de que 
o Brasil nao se exime de suas respon
sabilidades no plano internacional. Mes
mo distanciado do patamar de co
nhecimentos cientificos e tecnol6gicos e 
dos padroes de vida que ostentam os 
pafses industrializados, o Brasil oferece-se 
para compartilhar sua experiencia, onde 
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ela possa ser util e desejada. Faltam-nos 
por certo, em razao das limita~oes de 
nossa propria condi~ao de pals em 
desenvolvimento e do peso esmagador 
que advem de nosso endividamento 
externo, os meios para implementar essa 
coopera~ao na escala e extensao que 
seria de nosso agrado. Mas nao nos 
omitimos e, ao contrario, nos dispomos a 
realizar mais e mais, quanta melhor 
racionalizarmos o emprego de nossos 
recursos e quanta maier for o aporte de 
fontes que a n6s desejem conjugar-se 
nesse esfor~o. 

Ao rejeitarmos tentativas que se lan~am 
entre os pafses mais rices de discriminar 
o Brasil no tratamento que nos e devido no 
plano economico e comercial, nem por 
isso deixamos de assumir o papel 
solidario que nos cabe na coopera~ao 
internacional. 

A oportuna iniciativa de Vossa Excelencia, 
Senhor Presidente, ao criar a Agencia 
Brasileira de Coopera~ao, dotou o Brasil 
de mecanisme institucional que permite 
afirmar a presen~a da coopera~ao tecnica 
brasileira e, dessa forma, explicitar em 
mais essa vertente, nossa voca~ao de pals 
aberto ao mundo. 

Compete aos participantes deste Semi
nario examinar e definir os meios de rea
lizar plenamente o potencial do sistema 
implantado e de dar densidade cada vez 
maier ao nosso genuine anseio de coope
ra~ao. 

Muito obrigado, Senhor Presidente, pela 
honrosa presen~a de Vossa Excelencia a 
este Seminario. 



ministro abreu sodre visita a 
tchecoslovaquia 

Comunlcado sobre a visita oficlal do Ministro das Rela~oes 
Exteriores a Tchecoslovaquia, efetuada no perlodo de 6 a 8 
de abril de 1989 

A convite de Sua Excelencia o Senhor 
Jaromir Johannes, Ministro dos Neg6cios 
Estrangeiros, o Ministro das Relag6es 
Exteriores da Republica Federativa do 
Brasil, Doutor Roberto de Abreu Sodre, 
efetuou visita oficial a Tchecoslovaquia de 
6 a 8 de abril de 1989. 

Durante sua estada em Praga, o Ministro 
Sodre foi recebido em audiencia de 
cortesia por Sua Excelemcia o Senhor 
Ladislav Adamec, Presidente do Governo 
da Republica Socialista da Tchecos
lovaquia. Nesta ocasiao, foi ressaltado o 
excelente estado das relac;:6es bilaterais, e 
manifestado o desejo recfproco de ex
pandi-las, com vistas ao beneffcio dos 
do is povos e ao fortalecimento da paz e da 
seguranga internacional. 

Nas suas conversac;:6es, os dois Chan
celeres examinaram em profundidade a 
situac;:ao polftica e economica interna
cional, bem como passaram em revista o 
relacionamento bilateral. Verificaram a 
existencia de opini6es convergentes 
sobre diversas quest6es, sobretudo em 
relac;:ao as que dizem respeito ao de
sarmamento, a desnuclearizagao e a ne
cessidade de uma nova ordem economica 
internacional. Convieram em envidar 
esforc;:os no sentido de estreitar os con
tatos politicos bilaterais, com vistas a per
manente atualizac;:ao do intercambio de 
opini6es e avaliac;:6es sobre a presente 
conjuntura internacional. 

0 Ministro Johannes informou pormeno
rizadamente o Ministro Sodre a respeito 
da proposta apresentada pelo Secre
tario-geral do Comite Central do Partido 
Comunista da Tchecoslovaquia, Senhor 
Milos Jakes, no sentido da criagao de uma 
Zona de Confianga e de Boas Relag6es de 
Vizinhanga na regiao limftrofe entre o 
Tratado de Vars6via e a Organizac;:ao do 
Tratado do Atlantica Norte (OTAN). 
Salientou o interesse com que os par
ceiros da Tchecoslovaquia acolheram a 
iniciativa, vista como importante con
tribuic;:ao para a concretizagao da ideia de 
uma "casa europeia comum" e para a 
continuidade do processo de Helsinque. 

0 Ministro Sodre expos ao Ministro Johan
nes a situagao polftica e economica do 
Brasil; referiu-se aos esforc;:os que vem 
sendo envidados para encaminhar o 
problema da divida externa, apresentou a 
politica brasileira de protec;:ao ao meio am
biente. Mencionou, ademais, a iniciativa 
dos Estados ribeirinhos do Atlantica Sui, a 
qual foi recebida pela comunidade inter
nacional, atraves de resoluc;:ao adotada 
pela Assembleia Geral das Nag6es 
Unidas, como importante contribuic;:ao 
para o fortalecimento da paz em escala 
mundial. 

No encontro como Primeiro-Vice-Ministro 
do Comercio Exterior, Senhor Ladislav 
Vodraska, em sua qualidade de Ministro 
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lnterino, foram passados em revista temas 
das relaooes econ6micas e comerclais 
bilaterals. Ambos constataram que o in
tercAmbio entre os dois parses oferece 
amplas possibilidades de expansao, nao 
apenas na area comercial, como tambem 
no campo da cooperaoao cientrfica e 
tecnol6glca. Manifestaram a esperanoa de 
que, durante a XIII reunlao da Comissao 
Mlsta Brasil - Tchecoslovaqula, que deve
rs ter Iugar de 12 a 14 de abrll, em Praga, 
as delegaooes possam encontrar formas 
e melos de desenvolver o lntercAmblo 
bilateral, a luz das metas prevlstas no 
Acordo de Cooperac;ao Econ6mlca entre 
os dols parses, asslnado em 12 de malo 
de 1988. 
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Alnda durante a visita, os dois Chan
celeres assinaram o Acordo de Coope
rac;ao Cultural entre os dois Governos, 
lnstrumento que ensejara melhor co
nhecimento mutuo e a intensificac;ao da 
cooperac;ao intelectual, artrstica e despor
tiva entre os dois parses. 

0 Ministro Roberto de Abreu Sodre mani
festou seu agradeclmento pela acolhida 
cordial e hospltalelra que recebeu per par
te do Governo e do povo tchecoslovaco e 
relterou convite para que o Mlnlstro Johan
nes efetue vlsita ao Brasil em data a ser 
oportunamente flxada. 

Praga, em 8 de abrll de 1989. 



grupo dos oito e cee se 
reunem na espanha 

Resumo c!o pronunciamento do Ministro das Relac;oes 
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, na Reuniio de 
Trabalho entre os Chanceleres do Grupo dos Oito e da 
CEE, no dia 15 de abril de 1989, em Granada (Espanha) 

Um dos objetivos principais desta Reuniao 
de Chanceleres e o de nos permitir uma 
troca de opini6es franca sobre os pro
blemas economicos e sociais que afetam 
a America Latina, com vistas a procurar 
solu96es objetivas que levem a retomada 
do desenvolvimento economico. 

Nao ha duvida de que o principal problema 
com que se defronta a America Latina nos 
dias de hoje e o enorme servi9o da dfvida 
externa. Ao se tornar uma exportadora 
lfquida de capital, a America Latina passou 
a ser uma regiao em que ha clara estag
na9ao economica, e sujeita a amea9as de 
intranquilidade social. Seria desastroso 
que a estagna9ao economica viesse a co
locar em risco as conquistas polfticas do 
Continente, que atravessa um dos seus 
perfodos hist6ricos mais afinados com os 
ideais democraticos. 

0 desafio maior, portanto, que temos 
diante de n6s e o de manter nossos com
premisses internacionais e, ao mesmo 
tempo, retomar o desenvolvimento eco
nomico. Seria, assim, imprescindfvel que, 
na area internacional, se lograssem ter
mos e condi96es mais favoraveis aos 
pafses latino-americanos e, em geral, se 
pudessem garantir juros mais baixos, are
du9ao do estoque da dfvida e a entrada de 
novos emprestimos. 

Neste contexte, queria fazer referencia as 
iniciativas que surgem, aqui e ali, sobre a 

possibilidade de vincular a questao do 
endividamento externo a prote9a0 do 
meio ambiente. Sabemos todos que as 
amea9as ao meio ambiente estao em 
quase todas as partes do mundo. 0 Brasil 
compartilha as preocupa96es com a 
manuten9ao de um meio ambiente estavel 
e acaba de lan9ar o programa "Nossa 
Natureza", com vistas a proteger a 
ecologia nacional. Por outro lado o Brasil 
esta aberto a coopera9ao internacional na 
area do meio ambiente, do que temos 
dado provas frequentes, inclusive, re
centemente, ao oferecer o Brasil para se
diar a proxima Conferencia das Na96es 
Unidas sabre o Meio Ambiente prevista 
para 1992. 

Consideramos, porem, indevida a ten
tativa de procurar - intencionalmente ou 
nao - misturar as quest6es de dfvida ex
terna e ecol6gica, muitas vezes de forma 
simplista, o que tende a radicalizar ambas 
as quest6es, sem resolve-las de forma de
finitiva. A Amazonia, por exemplo, tern si
do recentemente objeto de propostas to
talmente desvinculadas de realismo poli
tico e cientffico, e estas propostas, ao 
inves de facilitar o entendimento sobre os 
reais problemas daquela complexa 
regiao, podem provocar rea96es que nos 
afastam de uma coopera9ao internacional 
equilibrada, que tern de levar em conta as 
realidades da soberania polltica a que 
deve estar subordinada. 
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comemorac;ao do dia do diplomata 
Discurso pronunciado pelo Ministro Abreu Sodre por 
ocaslio da cerim6nia comemorativa do Dia do Diplomata, 
no Palacio ltamaraty, em 20 de abril de 1989 

Senhor Presidente, 

Volta Vossa Excelemcia a honrar-nos com 
sua presenga na data em que celebramos 
o dia do patrono de nossa diplomacia, o 
Barao do Rio Branco. 

A participagao do Chefe de Estado nesta 
cerimonia e uma tradigao que muito 
envaidece esta Casa. Traz valioso es
tfmulo aos jovens diplomatas que hoje se 
formam e que doravante darao, no lta
maraty, sua parcel a de contribuigao a exe
cugao da polftica externa tragada per 
Vossa Excelencia. 

Ha urn ana, nesta mesma sala, tembrava 
Vossa Excelencia que a diplomacia deve 
estar apta a lidar com as exigencias do 
quotidiano, a luz des valores do passado, 
mas com os ethos pastes no futuro. 

E ardua a tarefa do diplomata. Deve estar 
atento as mudangas frequentes da polftica 
internacional, per natureza, cambiante, 
que escapa a esquematizagoes simplistas 
e, cada vez mais, repele a inflexibilidade 
des dogmatismos ideol6gicos, das verda
des impostas. 

Cabe-lhe sobretudo saber conviver como 
novo e renovar-se a cada passe, num 
auto-aprimoramento constante, em que o 
exercfcio da analise crftica e da reflexao 
nao podem, sequer per urn instante, estar 
ausentes. 

0 diplomata brasileiro representa urn pafs 
extremamente complexo, de fortes con
trastes, que se moderniza e, ao mesmo 
tempo, luta para superar graves desi
gualdades. Conhece-lo a fundo e indis
pensavel ao esforgo permanente de com
patibilizagao das necessidades internas 
com as possibilidades externas - tarefa 
que esta na essencia mesma da atividade 
diptomatica. 

Senhor Presidente, 

Em fevereiro de 1986, Vossa Excelencia 
definia, em reuniao ministerial, os obje
tivos centrais da polftica extern a brasileira. 
Mencionava, entao, o estabelecimento de 
uma nova ordem economica internacional 
mais justa e equitativa, com enfase para o 
encaminhamento do problema da dfvida 
externa, a prioridade crescenta as re
lagoes com os pafses latino-americ,anos, 
a intensificagao das relagoes com a Africa, 
a par do repudio a pratica do aparthefd, 0 
desenvolvimento das relagoes com a Asia, 
o aperfeigoamento da cooperagao com os 
pafses de economia planificada, o for
talecimento da ONU, da OEA e demais 
organizagoes internacionais. A essas 
soma-se o aprimoramento constante das 
relagoes com os Estados Unidos e pafses 
europeus ocidentais, com os quais com
partimos am pta gama de valores comuns. 

A Constituigao promulgada em 5 de 
outubro ultimo consagrou, em seu Artigo 
4Q, diversos princfpios pelos quais o Brasil 
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pauta, tradicionalmente, sua polltica ex
terna: a independencia nacional, a preva
lencia dos direitos humanos, a auto
determinac;:ao dos povos, a nao-interven
c;:ao, a igualdade entre os Estados, a 
defesa da paz, a soluc;:ao pacifica dos 
conflitos, o repudio ao terrorismo e ao ra
cismo, a cooperac;:ao entre os povos para 
o progresso, o direito de asilo. 

Tanto os mandamentos constitucionais, 
como as diretrizes fixadas por Vossa 
Excelencia, ja se vao mais de tres anos, 
tern sido invariavelmente cumpridos. 

Somes urn pals pacffico. Os princfpios 
inscritos na Carta Magna balizam uma 
trajet6ria voltada para a cooperac;:ao e para 
o desenvolvimento. 

0 fortalecimento da paz, da conc6rdia e 
da seguranc;:a internac!onais estao entre 
os objetivos centrais de nossa atuac;:ao 
externa. Na medida de nossas pos
sibilidades, procuramos contribuir para a 
superac;:ao dos antagonismos ideol6gicos 
entre o Leste e o Oeste. Vemos, portanto, 
com agrado o clima de distensao que se 
tern impasto as relac;:oes entre as super
potencias. A retomada da via do enten
dimento, do dialogo, abriu finalmente ca
minho para urn acordo de efetiva redw;ao 
de armamentos nucleares. Tenho mencio
nado que vivemos hoje num mundo sob 
certos aspectos mais seguro que ha urn 
par de anos. 

Estou retornando de uma reuniao ex
tremamente util de Chanceleres do Grupe 
dos Oito com os Doze da Comunidade 
Economica Europeia, celebrada em 
Granada, centrada na tematica da dfvida 
externa e na cooperac;:ao polltica entre a 
GEE e o Grupe dos Oito. Dentre os temas 
examinados esteve o da conjuntura po
lltica internacional recente. Antes, em Via
na, havia reunido os Embaixadores bra
sileiros do Leste Europeu, quando pude 
reconfirmar que o entendimento mais 
fluido entre as superpotencias tern 
contribuldo para o aprimoramento cres-
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cente das relac;:oes entre as duas Europas. 
Mais de uma vez foi ressaltada a im
portAncia da perestroika e da glasnost, 
neste quadro maior onde o compromisso 
e o dialogo se estao substituindo a con
frontac;:ao. 

Temos responsabilidade na construc;:ao 
de urn mundo melhor, mais pacffico e mais 
seguro - e a ela nunca nos furtaremos. No 
Conselho de Seguranc;:a das Nac;:oes 
Unidas, onde voltamos a ocupar assento 
como membro nao-permanente, vimos 
emprestando colaborac;:ao ativa e cons
trutiva para o encaminhamento de solu
c;:oes negociadas para diversas crises 
regionais. Com satisfac;:ao registramos o 
processo de revitalizac;:ao do multilate
ralismo como instrumento para a reduc;:ao 
de tensoes internacionais. Seguiremos 
contribuindo para que essa tendencia se 
fortalec;:a cada vez mais. 

Nao acreditamos em estruturas de poder 
assentadas na supremacia de poucos e na 
submissao de muitos. Ja praticamente 
conclulmos nossa transic;:ao para a Demo
cracia, somes pluralistas e, por isso mes
mo, temos o direito de reivindicar que a 
todos os Estados seja assegurada par
ticipac;:ao ampla e equitativa nas deli
berac;:oes internacionais sobre questoes 
que afetem ou possam afetar seus legl
timos interesses, politicos ou econo
micos. 

Senhor Presidente, 

Vossa Excelencia tern dito que o mundo 
do futuro sera o mundo das economias de 
conjunto. E o qu~ se prenuncia para a 
Europa em 1992. E o que ja vemos entre 
os Estados Unidos e o Canada. Para af 
tambem caminham palses da Asia. 0 lta
maraty esta preparado para a diplomacia 
do terceiro milenio. Aqui mesmo, em nos
sa regiao, nao temos medido esforc;:os 
para a construc;:ao de uma America Latina 
integrada. Deixamos definitivamente para 
tras suspeitas que envenenavam o re
lacionamento entre vizinhos. Nao ha Iugar 



para pretensoes hegemonicas entre 
pafses-irmaos. 

Erigimos, com a Argentina eo Uruguai, um 
eloquente exemplo de cooperactao para o 
desenvolvimento, lastreado no entendi
mento e na confiancta, no qual Vossa 
Excelemcia, Senhor Presidente, tern tido 
participactao direta e permanente. Es
tamos lanctando as sementes de um 
grande espacto economico institucio
nalmente organizado, que, em futuro nao 
distante, e lfcito esperar, integrara todos 
os pafses da America Latina e do Caribe. 

T emos contribuido decididamente para 
um amplo processo de entendimento 
entre os povos latino-americanos. Man
temos hoje relact6es com todos os paises 
da America Latina. Neste processo, de
sempenha papel de relevo o Mecanisme 
Permanente de Consulta e Concertactao 
Politica, instrumento agil e despido de 
formalismos, para cuja eficacia tern sido 
fundamental a participactao direta de 
Vossa Excelencia e dos Chefes de Estado 
dos demais paises-membros. 

Estamos convencidos de que na coope
rac;ao esta a base salida para a superactao, 
em paz, dos entraves ao desenvol
vimento. 

E nesse contexte que se inseriu a iniciativa 
brasileira de fazer do Atlantica Sui uma 
zona de cooperactao livre do perigo nu
clear e da confrontactao entre as super
potencias. 

0 estreitamento dos vinculos com os 
povos-irmaos da Africa, nossa fronteira a 
leste, insere-se tradicionalmente entre as 
mais altas prioridades da politica externa 
brasileira. Saudamos os acordos de 
Brazzaville e de Nova York, como passes 
importantes para a paz na Africa Austral. 
lntegramos a Missao de Verificactao das 
Nact6es Unidas em Angola (UNAVEM), 
comandada por um oficial-general com
patriota nosso. 

Pela propria composictao etnica de nosso 
povo, mas tambem por nossas convic
ct6es democraticas, repudiamos e segui
remos condenando a pratica do apartheid, 
que ofende nossa consciemcia e fere 
princfpio basico de nossa polftica extern a. 

E sobretudo universalista a vocac;ao de 
nossa atuactao exterior. Temos interesses 
em praticamente cada parte do globo. 
Promove-los e intensifica-los, indepen
dentemente de ideologias ou filosofias de 
governo, mas com base no respeito mu
tuo, e tarefa do dia-a-dia do diplomata bra
sileiro. 

Assim se entendem as relact6es estreitas, 
tradicionais e extremamente diversifica
das que mantemos com os Estados 
Unidos da America e com nossos parcei
ros da Europa Ocidental. Assim tambem 
se entende a decisao de Vossa Excelencia 
de reatarmos relact6es diplomaticas com 
Cuba. Ainda neste contexte se insere a 
primeira visita oficial de um Chefe de 
Estado brasileiro a Uniao Sovietica, rea
lizada por Vossa Excelencia. 

Nao descuidamos de aprofundar nossos 
vinculos com os demais parses do Leste 
Europeu, do Oriente Medio, da Asia. 

Como mundo desenvolvido mantemos la
gos fundados em ideais comuns. La te
mos as principais fontes de investimentos 
em nossa economia. La estao importantes 
mercados para nossos produtos. La se 
geram conhecimentos de ciencia e da 
tecnologia indispensaveis ao processo de 
constante modernizac;ao de nosso pais. 

Nossa diplomacia e instrumento de 
promoctao do progresso do Brasil, do 
estabelecimento de uma ordem eco
nomica internacional mais justa, que nos 
permita e aos demais pafses em de
senvolvimento crescer e garantir a nossos 
povos condict6es dignas de vida e bem
estar. 
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Nao nos move animo confrontacionista. 
Mas, sob a orienta~ao segura de Vossa 
Excel~ncia, temos mostrado que nao 
podemos indefinidamente estar subme
tidos a Situa9a0 i16gica e injusta de expor
tadores lfquidos de capital para o mundo 
desenvolvido. A questao da dfvida externa 
tern que ser resolvida rapidamente, 
mediante solu9oes novas, imaginativas, 
que lavern em conta seus aspectos politi
cos, que contemplem a redu9ao dos esto
ques da dfvida, que garantam condic;oes 
de crescimento aos pafses em desen
volvimento. Devedores e credores sao res
ponsaveis. Da soiUI;ao do problema da 
dfvida depende em grande medida a soli
dez das institui96es democraticas, que tao 
duramente conquistamos. Nao ha demo
cracia que flores9a em meio a estagnac;ao, 
ao estrangulamento econOmico, a pobre
za. 

0 protecionismo, que impede o acesso a 
nossas exporta9oes, assim como a 
crescenta tend~ncia ao controle oligo
pollstico dos conhecimentos e das tecno
logias de ponta, que limita a capacidade 
de moderniza9ao de nosso parque 
produtivo, sao aspectos que, cada vez 
mais, tendem a ocupar a atenc;ao de 
nossa diplomacia. Temos que estar per
manentemente atentos a necessidade de 
superar obstaculos, de aproveitar opor
tunidades, de abrir novas avenidas para o 
desenvolvimento economico e social de 
nossa gente. E em tal sentido que temos 
invariavelmente atuado nas negocia9oes 
sobre a reformula9ao do sistema de 
comercio internacional, em curse no 
ambito do GATT. 

Senhor Presidente, 

Vossa Excel~ncia tern dado, ao Iongo de 
seu Governo, demonstrac;oes que muito 
nos desvanecem de apre9o pelo trabalho 
ingente realizado pelo pessoal desta 
Casa. Nos mais de tr~s anos em que 
desempenho as responsabilidades com 
que me honrou Vossa Excel~ncia pela 
execu9ao da polftica externa brasileira, 
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tenho podido comprovar o brilhantismo, a 
competencia, e o patriotismo com que o 
corpo de diplomatas brasileiros se desin
cumbe das mais complexas missoes na 
defesa do interesse nacional. Dotou Vossa 
Excel~ncia esta Casa de uma estrutura 
moderna, que lhe permite fazer frente as 
dificuldades do presente e aos desafios do 
futuro. 

A participac;ao pessoal, lnteressada, 
atenta e constante do Chafe de Estado, 
suas visitas oficiais e os multiples contatos 
diretos que mantem com os lfderes de 
outras nac;oes deram dimensao mals 
abrangente a atividade diplomatica de um 
pafs que amplia cada vez mais seus 
horizontes. 

Meus cares formandos, 

Dizia, ha alguns minutes, que o diplomata 
tern que saber conviver com o novo e 
renovar-se a cada passo. 

Como profissionais da diplomacia, irao 
defrontar-se com um mundo rico em suas 
diversidades, em constante muta9ao. 
Novos temas surgem a todo memento. A 
chave do ~xito profissional - e, portanto, 
a defesa eficaz do interesse nacional -
estara em saber combinar a renova<,tao 
com respeito as tradi<,toes do passado, 
num exerclcio de aperfei<,toamento cons
tante que granjeou a Casa de Rio Branco 
o respeito e a admira<,tao de que, com justo 
motive, se pede orgulhar. 

Novos temas como, por exemplo, a pre
serva<,tao do meio ambiente, que des
perta aten<,tao crescenta da comunidade 
internacional, exigem da diplomacia bra
sileira aten<,tao redobrada. Devemos estar 
atentos para defender, sem hesita<,t6es, a 
soberania nacional sobre nossos recursos 
naturais e sua utiliza<,tao. Somes parti
darios da coopera<,tao, mas nao abrimos 
mao de nosso direito inalienavel ao 
progresso, nem tampouco toleraremos 
interfer~ncias indevidas na elabora<,tao de 
nossos programas de desenvolvimento. 



Estamos abertos a colaboragao inter
nacional desinteressada nesse e noutros 
campos, desde que sem condicio
nalidades que venham a menoscabar 
nossa soberania - que e intransferfvel. 

Elegeram os mais novas integrantes da 
carreira de Diplomata como patrono o 
Embaixador Octavia Augusto Dias Car
neiro. Felicito-os pela escolha, que recai 
sabre urn dos diplomatas que mais 
contribuiu para a valorizagao do tra
tamento da tematica economica no lta
maraty, num momenta em que o Brasil 
principiava a projetar interesses novas e 
mais diversificados no cenario economico 
mundial. Homem publico de cultura 
ecletica, de conhecimentos s61idos que se 
espraiavam das artes a economia, Dias 

Carneiro teve participagao importante na 
vida nacional. Foi titular da Pasta da In
dustria e do Comercio. lntegrou o Con
selho Nacional do Petr61eo. Exerceu, na 
vida academica, a catedra de Hist6ria 
Economica da Universidade do Brasil. A 
Embaixatriz Dias Carneiro, e a seu filho 
Augusto Leopolda, que nos honram aqui 
com suas presengas, nossa mais ca
rinhosa homenagem. 

Aceitem minhas mais vivas congratu
lag6es pela conclusao do curso de pre
paragao a Carreira que abragaram. Fago 
votos de que sejam felizes. 0 ltamaraty 
muito espera de seus jovens diplomatas. 
Estou certo de que a contribuigao que 
darao ira enriquecer as tradig6es desta 
Cas a. 
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em brasilia o ministro dos neg6cios 
exteriores de trinidad e tobago 

Discurso pronunciado pelo Ministro das Relac;oes 
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, por ocaslao do almoc;o 
oferecido em homenagem ao Ministro de Neg6cios 
Exteriores e Comercio lnternacional da Republica de 
Trinidad e Tobago, Sahadeo Basdeo, em 26 de abril de 1989 

Excelentfssimo Senhor, 

Ministro Sahadeo Basdeo, 

A visita com que nos honra Vossa Exce
lencia constitui para o Governo brasileiro 
e para mim motive de especial satisfagao. 

Sao muitos os fatores que aproximam os 
nossos povos. A Geografia nos avizinha. 
Nessa hist6ria economica realga o papel 
do cultivo da cana-de-agucar, que, por sua 
vez, requisitou o aporte africano, tao rele
vante na nossa formagao etnica e cultural. 

A participagao ativa de Trinidad e Tobago 
nas iniciativas integracionistas entre os 
pafses caribenhos harmoniza-se, ampla
mente, com a convicgao basilar da polftica 
extern a do Presidente Jose Sarney, de 
que na integragao esta a resposta madura 
e eficaz que a America Latina precisa dar 
- e, de fate, comega a faze-lo - aos gran
des desafios com que se defronta. 

Senhor Ministro, 

A analise da realidade latino-americana e 
caribenha realga uma verdade irretor
qufvel: nao nos resta alternativa a promo
gao do crescimento economico, com justi
ga social, disso depende a propria estabi
lidade de nossas instituig6es polfticas e a 
paz no interior de nossas sociedades. 

lnfelizmente, muito do esforgo que temos 
realizado, com todas as frustrag6es e a 

pesada parcela de sacriffcios que tern side 
exigidas de nossos povos, esbarra no 
imediatismo egofsta que, nos ultimos 
anos, vern fazendo o mundo desenvolvido 
perder de vista a perspectiva de certos 
interesses globais de prazo mais Iongo. 

Enquanto em 1988, a taxa de crescimento 
nos pafses industrializados atingiu 4,1 %, 
em nosso continente a renda per capita 
diminuiu de 1 , 1%, caindo aos nfveis de 
1978. As mais recentes projeg6es indicam 
que, para os pafses endividados, a ten
dencia e de que esse fndice sofra novas 
quedas no ano em curse. Os pafses da 
regiao veem-se na condigao injusta de 
exportadores lfquidos de capital para o 
mundo desenvolvido. 

A situagao e grave. E preocupante. E pede 
tornar-se crftica. Esta a exigir solug6es 
novas. lmaginativas. Credores e deve
dores sao igualmente responsaveis na 
busca de alternativas eficazes, que 
tenham em conta todas as dimens6es do 
problema da dfvida. 

Nao quero, porem, parecer deses
perangado. Se presenciamos evolug6es 
tao importantes no cenario mundial, como 
nos entendimentos Leste - Oeste, por 
que nao confiar na nossa capacidade de 
promover tambem progresso nas rela
g6es Norte - Sui? 

Ha certos sinais positives no horizonte. 
Agencias governamentais de pafses 
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industrializados recomec;am a participar 
de opera9oes financeiras com parses em 
desenvolvimento. Novas alternativas pa
recem prosperar no Japao, na Franc;a, nos 
Estados Unidos. 

Senhor Mlnlstro, 

0 cresclmento de nosso pars esta, sem 
duvida, relacionado com uma solu9io 
satlsfat6ria para o problema da drvida. 
Mas esta tambem associado ~ nossa ca
pacidade de trabalharmos juntos. Os pr6-
prios desafios que enfrentamos nos ensi
naram a reconhecer a necessidade da co
opera9ao . E a pratica-la. 

Vamos somar nossos potenciais, unir nos
sos esforc;os, nossas vontades. Precisa
mos investir em esquemas de integrac;ao 
para ampliar mercados, garantir urn ritmo 
desejavel de crescimento econ6mico e de 
bem-estar social de nossas sociedades. 

Seria ilus6rio estabelecer programas bi
laterais macrodimensionados de coope
ra~o. para cujo exito nos faltariam recur
sos. Mas estamos em condic;oes de par
tilhar experiencias bern sucedidas e avan
c;os que obtivemos em setores como o da 
pesquisa agricola, por exemplo, ou o da 
formac;ao tecnica profissional. T emos, por 
nosso lado, multo que aprender com nos
sos irmaos da America Latina e do Caribe. 

A Ill Reuniao da Comissao Mista Brasil -
Trinidad e Tobago abriu caminhos e 
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apontou para soluc;oes viaveis. Passamos 
em revista as possibilidades existentes em 
materia econ6mica, comercial, cultural e 
de cooperac;ao tecnica. Dispomos de um 
renovado marco de atua9ao que, estou 
seguro, hade provar-se eficaz. Os lnstru
mentos com que passaremos a contar, 
como a CAmara de Comercio, darao alen
to renovado e continuidade aos entendl· 
mentos bllaterais. 

Os contatos, do mals alto nrvel polftico, 
que Vossa ExceiAncla manter& nessa 
Capital reafirmarao o grau de amadu
recimento das nossas rela96es. Nossa 
disposic;ao para o dialogo sereno, res
peitoso e fraterno solidificara ainda mais o 
entendimento mutuo. Estamos contri
buindo para aprofundar a confianc;a recr
proca e a disposi~o para promover inicia
tivas que resultem no beneffcio de nossos 
povos. 

Senhor Ministro, 

Queira aceitar, em nome do Governo bra
sileiro e no meu proprio, os melhores vo
tos para uma estada proveitosa e agra
davel no Brasil. 

Pec;o a todos que se juntem a mim em urn 
brinde a saude do Presidente Noor 
Hassanall e do Primeiro-Ministro Arthur 
Raymond Robinson, assim como ao es
treitamento constante da amizade entre 
Trinidad e Tobago eo Brasil e a felicidade 
do Chanceler Basdeo. 



embaixador dos eua condecorado 
com a ordem do cruzeiro do sui 

Discurso pronunciado pelo Ministro .\breu Sodre na 
cerimonia de condecora!filo do Emba'xador dos Estados 
Unidos da America, Harry W. Schlaudt·man, com a Ordem 
do Cruzeiro do Sui, no Grau de Gra-Cruz, em 11 de maio de 
1.989 

Senhor Embaixador, 

As cerimonias de despedida deixam sem
pre um travo de tristeza. E bern verdade 
que sao momenta de prestar nossa 
melhor homenagem aqueles que partem. 
Mas, por outro lado, como que selam o 
final de um convfvio que recordaremos 
com boa, mas saudosa lembran<;a. 

Vossa Excelencia tern estado entre nos 
desde agosto de 1986. Sou testemunha 
da relevante contribui<;ao que prestou, 
nesses quase tres anos, ao bam en
caminhamento das rela<;6es entre nossos 
dais pafses. 

Nao poderia deixar de real<;ar os dotes de 
simpatia, inteligencia e cultura da Embai
xatriz Carol Schlaudeman, cuja presen<;a 
nesta solenidade muito nos honra. 

Senhor Embaixador, 

Ao assumir suas fun<;oes em Brasilia, Vas
sa Excelencia trazia solido conhecimento 
da realidade latina-americana, acumulado 
ao Iongo de missoes que desempenhou 
em diversos quadrantes do Continente. 

Imagine que sua estada no Brasil haven~ 
acrescentado experiencia relevante a sua 
brilhante trajetoria diplomatica. 

Vossa Excelencia teve oportunidade de 
acompanhar, de perto, uma fase extre
mamente rica da historia do pais, que 

culminou com a promulga<;ao, em outu
bro passado, da Constitui<;ao da Repu
blica. Em novembro proximo os brasilei
ros elegerao, pelo voto direto, o Presi
dente que os governara. 

Nao foi uma caminhada facil. Apesar de 
imensas dificuldades economicas inter
nas e externas, estamos consolidando, 
em paz, nossas institui<;oes democraticas. 
Em nenhum momenta deixaram os brasi
leiros de dar provas de seu espfrito de tole
rancia, de sua fe no dialogo, na negocia
<;ao. 

Estamos construindo uma sociedade ba
seada em princfpios dentre os quais res
saltam a defesa dos valores sociais do tra
balho e da livre iniciativa, do pluralismo 
politico. 

Tern, portanto, nossos dais pafses muito 
em comum. 

0 universe das rela<;6es bilaterais e ex
tremamente complexo, diversificado e 
nao cessa de enriquecer-se. A pluralidade 
de visitas de alto nfvel de parte a parte 
comprova que sao inumeros os canais de 
dialogo. Indica que o relacionamento en
tre os dais paises nao se caracteriza pela 
existencia de problemas tipicamente po
liticos. Em setembro de 1986, havia Vossa 
Excelencia acabado de assumir a chefia 
da Missao diplomatica norte-americana 
junto ao Governo brasileiro, o Presidente 
Jose Sarney visitava Washington. Acolhe-
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mos o ex-Secretario de Estado George 
Shultz. Tambem em 1988 recebemos o 
ex-Secretario de Defesa Frank Carlucci. 
Foram inumeras, nos ultimos anos, as vi
sitas de parlamentares, de urn e outro 
pars. 

Senhor Embaixador, 

Nao temos poupado esfor9os para iden
tlflcar areas e setores do relacionamento 
bilateral que permltam estabelecer, com 
os Estados Unldos da America, o que o 
Presidente chamou de uma "agenda 
positlva•, que reflita claramente a ampla 
gama de interesses comuns que vinculam 
hist6rica e profundamente nossos dois 
pafses. Que corresponds aos incontaveis 
temas nos quais coincidem nossas per
cepQoes, mais alem das diferen9as t6pi
cas ou conceituais que, com naturalida
de, iremos dirimir ou contornar. 

A atua9ao de Vossa Exceh~ncia nesse 
sentido tern sido expressiva. Em 21 de 
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mar9o ultimo, assinavamos, neste mesmo 
Palacio ltamaraty, o Acordo Aereo Brasil -
Estados Unidos. Dlzla eu na ocaslao que 
o instrumento slmbolizava o primelro Item 
na "agenda positiva•. Traduzla a vontade 
de ambos os parses de, juntos, galgar no
vos e mais elevados patamares em seu 
dialogo quotldlano. 

Senhor Embalxador, 

Como reconheclmento pelos relevantes 
servi9os em prol do estreltamento das 
rela9oes entre o Brasil e os Estados Unl
dos da America, houve por bern o Senhor 
Presidente da Republica conferir-lhe a 
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sui, no 
grau de Gra-Cruz. 

Ao impor-lhe as insignias correspon
dentes, pe90 a Vossa Excel6ncia e a Em
baixatriz Carol Schlaudeman que aceitem 
os melhores votos de felicidades e de 6xito 
do Governo brasileiro. 



i seminario brasileiro 
sobre o codex alimentarius 

Discurso do Ministro de Estado das Relac;oes Exteriores, 
Roberto de Abreu Sodre, no Patacio ltamaraty, por ocasiio 
da abertura do Seminario, em 16 de maio de 1989 

E com o maier prazer que estendo aos 
participantes do I Seminario Brasileiro 
sobre o Codex Alimentarius minhas mais 
cardias boas-vindas a esta Casa. 

Congratulo-me com Suas Excelencias os 
Senhores Ministros da Saude e do Desen
volvimento Industrial pela organizac;:ao 
deste evento. E esta a primeira vez que 
realizamos seminario sobre o tema no 
Brasil. 

Desejo agradecer as entidades ligadas a 
industria de alimentos seu decidido apoio, 
fundamental para a concretizac;:ao deste 
encontro.- Merecem igualmente nosso 
reconhecimento os membros do Comite 
Codex Alimentarius do Brasil, que nao 
mediram esforc;:os para a concretizac;:ao 
desta iniciativa. 

Desejo saudar, em particular, os par
ticipantes que, atendendo ao convite do 
Comite brasileiro, aqui vieram buscar 
informac;:oes atualizadas sabre o Codex 

· Alimentarius; aqueles que se deslocaram 
de outros pafses, para prestar sua ines
timavel colaborac;:ao a este Seminario, 
meus melhores votes de uma feliz e proff
cua permanemcia em Brasflia. 

Considero extremamente oportuna a rea
lizac;:ao deste Seminario. Nao poderia dei
xar de realgar a importancia dos temas 
que serao abordados. Apraz-me especial
mente acolhe-lo no ltamaraty, que vem 
atuando como ponto de contacto com o 

Secretariado do Codex, desde o infcio das 
suas atividades, e foi o primeiro coorde
nador do Comite brasileiro, em sua fase 
ainda informal. 

0 Seminario permitira aos participantes 
familiarizar-se com o trabalho desenvolvi
do ultimamente pelo Codex. Com isso, 
disporao de melhores condic;:oes para 
utilizar o potencial de beneffcios que esse 
Programa enseja. Setores do Governo e 
da industria brasileira de alimentos ainda 
desconhecem os objetivos e as realiza
c;:oes do Codex Alimentarius, apesar da 
crescente participac;:ao brasileira, atraves 
de uma presenc;:a ativa nas reunioes in
ternacionais, e nao obstante a adoc;:ao gra
dativa das normas Codex pela legislac;:ao 
nacional. 

0 Codex tem duplo objetivo. De um lado, 
pretende estabelecer normas que assegu
rem a sanidade dos alimentos destinados 
ao consumo humano. A elaborac;:ao de um 
c6digo internacional de padroes e de me
todos de analise para alimentos e anti~a 
aspirac;:ao dos especialistas da area, e ja a 
partir do final do seculo passado o assunto 
era inclufdo na agenda das reunioes euro
peias sabre medicina e higiene. 0 tema 
adquire atualidade diante das crescentes 
diflculdades com que se defronta a in
dustria na sua tarefa de abastecer um 
mercado em expansao cotidiana. 

A segunda vertente do Codex e a de facili
tar o comercio internacional de alimen
tos, atraves da progressiva harmonizac;:ao 
das normas nacionais existentes sobre a 
materia. Nesse contexte, releva a im-
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portAncia do Codex no processo de 
eliminac;ao das barreiras ao comercio, que 
tantos prejuizos causam ao Brasil e aos 
parses em desenvolvimento. Esses e mui
tos outros aspectos serao examinados em 
profundidade durante os trabalhos do 
Seminario. 
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T6m os participantes ampla e estimulante 
tarefa a cumprir. Reitero, aqui, meus votos 
de 6xito. Estou certo de que o Seminario 
que hoje se inaugura constituira marco 
importante, que contribuira efetivamente 
para a coopera~o entre todos aqui repre
sentados. 



brasil e urss: cooperac;ao 
cientlfica e tecnol6gica 

Discurso pronunciado pelo Ministro das Relactoes 
Exteriores, interino, Embaixador Paulo Tarso Flecha de 
Lima, no almocto oferecido em homenagem ao Presidente 
da Academia de Ch!ncias da URSS, Guri Marchuk, no 
Palacio ltamaraty, em 6 de junho de 1989 

Excelentfssimo Senhor Presidente da 
Academia de Ciencias da URSS, 
Academico Guri Marchuk, 

Excelentfssimo Senhor Embaixador 
Leonid Filippovich Kuzmin, Embaixador 
da Uniao das Republicas Socialistas 
Sovieticas, 

Excelentfssimo Senhor Decio Leal de 
Zagottis, Secretario Especial de Ciencia e 
Tecnologia da Presidencia da Republica, 

Excelentfssimo Senhor Deputado Luiz 
Henrique da Silveira, Primeiro Secretario 
da Mesa da Camara dos Deputados, 

Excelentfssimo Senhor Deputado Antonio 
Gaspar, Presidente da Comissao de 
Ciencia e Tecnologia da Camara dos 
Deputados, 

Senhores Embaixadores, 

Magnificos Reitores, 

Minhas Senhoras, 

Serei breve nesta saudac;ao, como con
vern numa ocasiao em que os convida
dados de honra sao homens de ciencia, 
me nos afeitos a ret6rica e mais propensos 
a concisao das formulas. 

Ouero dizer-lhe, antes de mais nada, que 
Vossa Excelencia e sua ilustre comitiva 
nos honram com sua visita. A elevada 

reputac;ao de que desfruta a Academia de 
Ciencias da URSS, aliada ao prestfgio 
pessoal e projec;ao academica de Vossa 
Excelencia, e para n6s motivo de desva
necimento pela importancia que confere 
ao conjunto das relac;oes brasileiro
sovieticas e, mais especificamente, a co
operac;ao cientffica e tecnol6gica entre 
nossos dois pafses. 

Nao me demorarei aqui em referencias ao 
valor da ciencia, a sua qualidade intrfnseca 
como uma das mais nobres manifesta
c;oes do genio humano. Sao dados conhe
cidos, sao ideias comumente aceitas. 
Prefiro referir-me ao elo cada vez mais 
estreito entre a ciencia, a tecnologia e a 
prosperidade dos povos. Nessa vincu
lac;ao, que sabemos fntima e intensa, 
desejo destacar um aspecto etico e po
litico que crescentemente preocupa o 
Governo e a sociedade brasileira. 

Falo das restric;oes que por todos os lados 
se vem interpondo ao acesso dos pafses 
em desenvolvimento aos conhecimentos 
cientfficos e bens de alta tecnologia. 
lnserido no mundo de forma ambivalente 
- com seus bolsoes de pobreza e suas 
facetas de pafs industrializado - o Brasil 
ve-se hoje confrontado, nas suas relac;oes 
bilaterais e nos foros internacionais, com 
tentativas sistematicas de cerceamento de 
seu acesso a tecnologia ou mesmo, con
cretamente, com medidas de obstruc;ao 
pura e simples. Em organismos interna
cionais tradicionalmente estranhos ao 
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tema, avolumam-se as pressoes dos 
paises industrializados para que se in
troduzam normas rfgidas e restritivas so
bre propriedade intelectual. Algumas das 
propostas lan9adas sobre a mesa, nas 
quais se consagrariam ritos sumarios de 
prote9a0 a propriedade intelectual, nao 
teriam outro efeito senao o de cristalizar o 
atual desequilfbrio na distribui9ao do 
conhecimento cientffico e tecnol6gico a 
nfvel mundial. No plano bilateral, o Brasil 
foi compelido a recorrer ao GATT para 
contestar a aplica9ao ilegal e injustificada 
de restri96es a suas exporta96es por parte 
de urn grande parceiro comercial, que as 
aplicou sob alega9ao de que sua legis
la9ao patentaria deveria ser radicalmente 
mudada, nao obstante estar a mesma em 
plena conformidade com todas as con
ven96es internacionais referentes a mate
ria. 

Veja Vossa Excelencia que nao estou 
aludindo aqui ao conceito mais tradicional 
de "transferencia de tecnologia", com seu 
conteudo concessional que os pafses 
industrializados procuraram esvaziar ou 
erodir ao Iongo dos anos. Refiro-me a urn 
patamar diferente de preocupa96es, em 
que questionamos a motiva9a0 etica e 
polftica dos que nos recusam o acesso em 
condi96es comerciais normais, ou que 
buscam, por uma regulamenta9ao inter
nacional restritiva, desencorajar a pesqui
sa e o desenvolvimento em pafses como 
o Brasil. 

Alegra-nos ter entre n6s cientistas e pes
quisadores da estatura de Vossa Exce
lencia e dos demais integrantes da Dele
ga9ao sovietica, a quem possamos 
transmitir nossa perplexidade diante des
sas tendencias e com quem possamos 
trocar pontos de vista sobre como proce
der. 

lmpoe-se, a nosso ver, urn compromisso 
etico que, por urn lado, assegure a tec
nologia seu justo valor e, por outro, garan
ta o acesso, por aquele valor, aos paises 
que dela necessitam. Com sua indole 
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pacifica, e podendo ostentar com orgulho, 
perante a comunidade internacional, urn 
convfvio harmonioso e frutffero com seus 
dez vizinhos, o Brasil recusa-se a aceitar 
que lhe atribuam desfgnios hegemonicos. 
Rejeitamos, porque os temos como eti
camente ilegftimos e politicamente in
compatfveis com nossas justas aspira-
96es de desenvolvimento economico e 
social, as tentativas de obstruirem-nos os 
canais normais de acesso ao conheci
mento humano. 

Vejo por isso com satisfa9ao que cresce e 
se diversifica a coopera9ao tecnol6gica 
entre nossos dois pafses. Partimos, e cla
ro, em termos agregados, de situa96es 
marcadamente diferentes em nosso 
trabalho con junto, ja que diferem em muito 
nosso estoque cientffico e tecnol6gico. 
Solidamente fundamentada, a ciencia e a 
tecnologia sovietica tern registrado 
fulgurantes exitos ao Iongo das ultimas 
decadas em diversas areas do conhe
cimento. Evidencia recentfssima e alta
mente simb61ica do reconhecimento mun
dial desses avan9os foi a elei9ao de Vossa 
Excelencia para a Academia de Ciencias 
da Fran9a. 

0 Brasil, por seu turno, nao tern podido 
canalizar para as atividades de pesquisa o 
volume de recursos que desejaria, as vol
tas, como esta, com suas esmagadoras 
obriga96es financeiras externas e as exi
gencias domesticas de toda ordem que 
lhe impoe seu atual estagio de desenvol
vimento. Ainda assim, o Pais pode orgu
lhar-se de avan9os que tern podido osten
tar em diversos campos. 

Penso que, embora diferentes e des
nivelados no somat6rio de nossas reali
za96es, podemos ser parceiros mutua
mente atraentes, ao intercambiarmos ex
periencias em determinadas areas de 
interesse e ao somarmos nossos talentos 
em projetos especificos. 

Reitero que a visita de Vossa Excelencia 
me convence de que estamos atingindo 



urn patamar significative de confian<_ta 
reclproca e que caminhamos para urn 
dialogo ampliado nesta area. Pelas provei
tosas conversa<_t6es que mantivemos esta 
manha creio que estamos ajustando uma 
sintonia que se ha de revelar proffcua e 
compensadora para ambas as partes. Do 
Senhor Presidente da Republica, esta 
tarde, Vossa Excel€mcia certamente ouvira 
as palavras da confian<_ta que o animam 
neste intercambio, desde a memoravel 
visita que realizou a Uniao Sovietica. Por 
outro lado, os contatos de Vossa Ex
celemcia e de sua comitiva com as auto
ridades do set or de ciencia e tecnologia de 
nosso pals por certo ensejarao novas 
propostas concretas de coopera<_tao, em 
areas tais como a automa<_tao industrial, 
novos materiais, tecnologia espacial e 
biotecnologia. 0 campo da informatica, 
cujas diretrizes de coopera<_tao foram 

estabelecidas entre os setores compe
tentes dos dois parses, constitui ja o pri
meiro e auspicioso resultado de sua 
presen<_ta entre n6s. 

Estou seguro, Academico Marchuk, de 
que Vossa Excelencia sabera levar do 
Brasil as impressoes de urn Pals cujas 
desigualdades e contradi<_toes sao urn de
safio que a cada dia nos propomos a 
superar na nossa trajet6ria. Nesse esfor<_to 
contamos com pafses amigos como a 
URSS, a qual nao faltara, estou certo, a 
percep<_tao do quanto poderemos realizar 
juntos. 

Pe<_to aos presentes que me acompanhem 
num brinde a felicidade pessoal do Aca
demico Marchuk, de sua ilustre comitiva e 
a amizade e coopera<_tao entre nossos 
povos. 
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visita da ministra delegada 
da fran~a ao brasil 

Dlscurso do Mlnlatro Abreu Sodrj por ocaalio do alfno9o 
em homenagem l Mlnlatra Delegada da Franqa, Edwige 
Avice, no PalAcio ltamaraty, em 18 de malo de1989 

Tenho grande satisfac;ao em receber 
Vossa Excelltncia nesta Casa. As relac;oes 
entre o Brasil e a Franc;a sempre se carac
terizaram pela afinidade e a ampla con
vergltncia de interesses em inumeros 
campos. A partir de amanha, com o pros
seguimento das consultas polrticas bilate
rais que celebram nossos parses desde 
1983, nossos dois Governos reafirmarao, 
e, estou certo, ampliarao, atraves do dis
logo franco e cordial, as bases de entendi
mento e cooperac;ao sobre as quais tradi
cionalmente repousam nossas relac;oes. 

Nessa quadro de relaclonamento 
privilegiado, nao poderla delxar de realc;ar 
a lmportlncla de que se reveste o Projeto 
Brasil - Franc;a, lniclado em 1986 e cujo 
encerramento esta previsto para dezem
bro pr6ximo. 

E atraves de manifestac;oes culturais que 
se conhece e admira urn pals e seu povo. 
Ha muito a cultura francesa esta presente 
entre n6s, brasileiros. Ha muito, tambem, 
a Franc;a devota a cultura brasileira 
simpatia e interesse que transcendem o 
apelo do exotismo e demonstram que o 
profunda enraizamento de nossas ma
nifestac;oes culturais nao inibe, antes 
estimula, seu sentido universalista. Atra
ves da promoc;ao de intenso interclmbio 
de artistas e de exposic;oes sobre os mais 
diversos temas, o Projeto Brasil - Franc;a 
tern dado contribuic;ao expressiva ao 
maior e mais profunda conhecimento mu
tuo. 

Senhora Ministra, 

Vivemos urn tempo de grandes mu
danc;as. Ao superar compreensfveis resis
tencias nacionalistas em urn continente 
cuja hist6ria se confunde, em nao poucos 
momentos, com a ardua luta em torno de 
suas fronteiras, a Europa, e com ela a 
Franc;a, empreende, no Ambito da Comu
nidade EconOmica Europeia, a grandiosa 
tentativa de erigir urn Mercado Comum 
Europeu. A Europa dos Doze demonstra 
compreender que a via da cooperac;ao e, 
certamente, o caminho por excel6ncla 
para a superac;ao das graves dificuldades 
com que hoje o mundo se defronta. 

Acredito que o dialogo entre Brasil e Fran
c;a, para alem de dificuldades circunstan
ciaia que porventura surjam, e que podem 
ser atribufdas a uma conjuntura interna
cional desfavoravel, demonstra de forma 
clara a validade desse ideal de coopera
c;ao. Estou seguro de que as consultas 
polfticas, a serem iniciadas amanha, rea
firmarao esse princfpio e se darao noster
mos francos e abertos, que sempre carac
terizaram nosso relacionamento. 

Convido, pois, todos os presentes a comi
go erguerem urn brinde palo futuro das re
lac;oes franco-brasileiras e em homena
gem a ilustre visitante que nos honra com 
sua presenc;a. 
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a ceepera~ae entre 
executive e legislative 

Dlscurso do Mlnlstro Abreu Sodr6 no almoqo em 
homenagem aos membros da Comlssio de Relaq6es 
Exterlores e Defeu Naclonal do Senado Federal, no Paliclo 
ltamaraty, em 20 de Junho de 1989 

Com grande satisfa9ao, reafirmamos hoje 
uma tradi9ao que vincula a Casa de Rio 
Branco ao Poder Legislative. 

Relevem-me Vossas Excelencias iniciar 
com uma breve digressao pessoal, jus
tificavel talvez pelo espfrito de congra-
9amento e confraterniza9ao desta home
nagem que prestamos aos ilustres inte
grantes da Camara Alta, que compartem, 
com o ltamaraty, responsabilidades con
vergentes na area de atua9ao externa. 

Ja se vao mais de quatro decadas, iniciava 
minha atividade publica, nas lides parla
mentares. Foram quinze anos passados 
na Assembleia Legislativa de Sao Paulo. 
Uma epoca de que guardo caras lembran-
9as. Uma rica experiencia de vida, que me 
tern sido preciosa no desempenho de mi
nhas fun96es no Executive - seja a frente 
do Governo de meu estado natal, seja nes
tes ultimos quase quatro anos, em que 0 
Presidente Sarney me distinguiu com a ta
refa, ardua mas extremamente gratifican
te, de executai sua polltica externa. 

Este almo9o tern, portanto, para mim, sig
nificado muito especial. Ressalta afini
dades entre o Chefe desta Casa, diplo
mata por convoca9ao mas politico por 
voca9ao, com ilustres concidadaos a 
quem o voto popular delegou, entre mui
tas outras graves responsabilidades, a de 
contribuir fundamentalmente, no Par
lamento, para a atua9ao externa do Brasil. 

Senhores Senadores, 

A Constitui9ao de 1988 preconiza a es
treita coopera9ao entre Executive e Le
gislative. Esta Joi sempre uma aspira9ao 
desta Casa. E tambem uma tese que 
defendi ao Iongo de toda a minha vida 
publica. A presen9a renovada de insignes 
parlamentares no ltamaraty e, pois, oca
siao valiosa para que possamos expor, 
com maier profundidade, aspectos rele
vantes do trabalho que, aqui e no exterior, 
desenvolvemos diariamente. Beneficia, 
por outre lado, esta Pasta com a con
tribui9ao sempre ponderada e bem-vinda 
dos altos representantes do povo 
brasileiro. Tenho afirmado que a polftica 
extern a sera tao mais eficaz quanto melhor 
traduzir o consenso nacional. E: preci
samente o consenso nacional que, com 
esta intera9ao entre representantes da 
vontade popular e profissionais da diplo
macia, buscamos hoje fortalecer e apro
fundar. 

Na Casa de Rio Branco, como no Parla
mento, zelamos, sem esmorecimento, pe
la soberania nacional. 

Defender os interesses da na9ao brasileira 
alem-fronteiras, difundir a realidade nacio
nal no exterior, contribuir para o entendi
mento entre as na96es e para a manuten-
9ao da paz e conc6rdia mundiais - eis 
objetivos que unem, de forma inequlvoca 
e permanente, os esfor9os dos quadros 
diplomatico e parlamentar do pals. 
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.J cenario internacional e cada vez mais 
complexo. A nova fase de entendimento 
entre as superpottmcias contrapoe-se a 
agudizac;ao das tensoes no mundo em 
desenvolvimento, decorrentes de uma 
conjuntura economica externa adversa e 
injusta. 0 acesso aos avanc;os da ci6ncia 
e da tecnologia, aos beneficios da terceira 
revoluc;ao industrial ja em curso e forte
mente condicionado, nos pafses mais po
bres, pelas tentativas de monop61io dos 
conhecimentos de ponta e do fluxo de 
informac;oes. 

Este, Senhores Senadores, e tambem urn 
mundo que caminha celere para as eco
nomias de conjuntos. Em 1992, a CEE tera 
abolido suas fronteiras internas. Estados 
Unidos e Canada buscam estabelecer as 
bases de urn amplo esquema associative. 
Pafses da Asia, cuja pujanc;a impressiona 
o mundo, encontram-se engajados em 
uma politica de modernizac;ao e abertura 
para o exterior. 

Trata-se, af, de urn movimento ao qual, na 
America Latina, nao estamos alheios: em 
quatro anos superamos antigas e infun
dadas suspicacias; muito logramos no 
sentido do entendimento e da integra<;ao 
regionais. 

0 papel do Brasil nesse contexto maior e 
ponderavel. Sua vocac;ao pacifica legitima 
seu compromisso integracionista, plas
mado no Artigo 412 da Carta Magna. Nossa 
ac;ao nos foros internacionais e intensa e 
construtiva. Pregamos invariavelmente o 
estabelecimento de uma ordem econo
mica internacional mais justa e equitativa. 
Estamos preparados para enfrentar uma 
realidade internacional onde novos temas 
sao, a todo momento, incorporados a 
agenda diplomatica. Onde a defesa dos le
gftimos interesses e do patrimOnio na
cional, em suas multiplas dimensoes, exi-
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ge sempre - e cada vez mais - atuac;ao 
cuidadosa e vigilante. 

Senhores Senadores, 

Nossa tarefa conjunta na area das rela
c;oes exteriores e, a urn tempo, diffcil e fas
cinante. A sensibilidade polftica do parla
mentar e seiva importantissima para 0 
desenvolvimento da atividade diploma
tica. A participac;ao do Congresso Nacio
nal no processo de fortalecimento do pa
pal brasileiro na cena internacional e indis
pensavel. Nao podemos abrir mao da co
laborac;ao valiosa, da experiencia e, so
bretudo, da agu~ada sensibilidade po
litica, inerente a pr6pria formac;ao do parla
mentar. 

Estejam Vossas Excelencias seguros de 
que, na alta Chefia do ltamaraty aqui 
presente, encontrarao sempre urn canal 
desimpedido para a cooperac;ao. Esta
remos invariavelmente prontos a aceitar 
toda convocac;ao para o dialogo. E dele 
que nasce o entendimento. Os Embai
xadores, assim como o quadro de funcio
narios desta Casa, sao urn escalao avan
c;ado de defesa dos princfpios que Vossas 
Excelencias consagraram na Constituic;So 
brasileira. 

0 ltamaraty esta consciente das claras e 
altas responsabilidades atribufdas pela 
nova Constituic;ao ao Congresso Nacio
nal. Vamos aprofundar o dialogo franco e 
aberto que sempre existiu e que queremos 
que se adense e aprofunde em todos os 
setores. As portas desta Casa estao 
franqueadas ao Congresso Nacional. 

Animado por este espfrito de permanente 
colabora<;ao, tenho o maior prazer em 
propor urn brinde a saude dos represen
tantes do povo brasileiro, que honram e 
dignificam esta Casa com sua presenc;a e 
a ela serao sempre bem-vindos. 



meio ambiente: a posi~ao do 
governo brasileiro 

Expoalqio do Embalxador Paulo Tarao Flecha de Uma l 
Comlaaio de Relapa Exterior" da CAmara doa 
Deputadoa, no Audlt6rlo da CAmara, em 12 de abrll de 1989 

Tenho grande prazer em comparecer hoje 
a este audit6rio para tratar de questoes 
relacionadas com a posic;ao do Governo 
brasileiro sobre meio ambiente, espe
cialmente no que se refere a dimensao 
internacional desse assunto. E para mim 
uma honra participar desta iniciativa, que 
deve sua origem a inspirada ideia do 
Deputado Maurnio Ferreira Uma, e sua 
realizac;ao ao meu prezado amigo Depu
tado Bernardo Cabral. 

A titulo de introduc;ao, creio que valeria a 
pena fazer urn breve retrospecto do tra
tamento internacional do tema. No final da 
decada de 1960, a questao ambiental apa
recia no cenario internacional em virtude 
da preocupac;ao de alguns pafses com os 
efeitos transfronteiric;os da poluic;ao in
dustrial. Antes disso, registravam-se ape
nas rapidas aparic;oes, motivadas por 
interesses t6picos ou preocupac;oes in
cidentais. 0 assunto representava pouco 
mais do que uma excentricidade de al
guns, ainda escassos, ecologistas. 

A Assembleia Geral das Nac;oes Unidas, 
pela Resoluc;ao 2398 (XXIII), de 1968, 
decidiu pela convocac;ao de uma Con
ferencia lnternacional sobre o Meio Am
biente Humano. Reunidos em Estocol
mo, de 5 a 17 de junho de 1972, repre
sentantes de 113 paises legitimaram a in
clusao do tema na agenda internacional. 
Primeira de seu genero na hist6ria, a 
Conferencia de Estocolmo vi ria a constituir 
urn marco. 

0 compromisso coletivo de Estocolmo, 
consubstanciado no lema "Uma s6 Terra•, 
abriria as portas para a inserc;ao definitiva 
do tern a no contexte politico internacional. 
Tomava-se a consciencia, de forma ainda 
timida se pensarmos em termos atuais, de 
que a natureza do Planeta, severamente 
atingida por padroes desenfreados e 
vorazes de consume, merecia maior 
atenc;ao da comunidade internacional. 

A partir dai, impulsionaram-se sobrema
neira os estudos e o conhecimento de 
questoes ambientais, e estabeleceu-se 
urn importante arcabouc;o institucional 
para o tratamento do assunto, tanto no 
plano interne, em muitos pafses, como no 
plano internacional. Neste ultimo caso 
capitaneado pelo Programa das Nac;oes 
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), 
criado ainda em 1972. 

0 legado maior de Estocolmo, entretanto, 
talvez esteja na consolidac;ao do pr6prio 
conceito de meio ambiente, que passou a 
incorporar fatores economicos e sociais 
em sua definic;ao e deixou assim de ser 
entendido apenas como o conjunto de 
elementos flsicos e biol6gicos que afetam 
uma determinada area. 

Dezessete anos depois, vale lembrar al
guns dos princfpios acordados em Esto
colmo: 

- ·o desenvolvimento economico e so
cial e essencial para garantir ao Homem 
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um meio ambiente favoravel a vida e ao 
trabalho, e para criar, na Terra, condl
c;oes necessaries ao aperfeic;oamento 
da qualldade de vida"; 

- "Os Estados t6m, respeitada a Carta das 
Nac;oes Unidas e os princrpios de Di· 
reito lnternacional, o direito soberano 
de explorer seus pr6prios recursos de 
acordo com suas pr6prias polftlcas 
ambientais, e a responsabilidade de as
segurar que atividades levadas a cabo 
dentro de suajurisdic;ao ou controle nao 
venham a causar prejufzo ao meio 
ambiente de outros Estados ou de 
areas alem dos limites da jurisdic;ao 
nacional"; 

- ·o Homem e seu meio ambiente devem 
ser poupados dos efeitos de armas 
nucleares e de outros meios de des
truic;ao em massa. Os Estados devem 
procurar entrar em rapido acordo, no 
Ambito dos organismos internacionais 
relevantes, sobre a eliminac;ao e 
completa destruic;ao dessas arm as". 

A crise economica generalizada e a latente 
confrontac;ao entre as superpotencias, es
ta ultima insuficientemente camuflada por 
uma detente armada, nao permitiram, no 
decorrer dos anos 1970, que a questao 
ambiental ocupasse posic;ao de destaque 
na agenda internacional, pelo menos nao 
no nfvel que se poderia esperar depois do 
impulse proporcionado pela Conferencia 
de Estocolmo. Haque se notar, no entan
to, alguns importantes avanc;os no campo 
dos tratados multilaterais, como a adoc;ao 
da Convenyao de Washington sobre o 
Comercio lnternacional de Especies da 
Faunae Flora Selvagens em Perigo de Ex
tinc;ao - CITES (1973) e do pr6prio Trata
do de Cooperac;ao Amazonica (1978), que 
encontra em sua origem a preocupac;ao 
dos Pafses signataries em proteger o meio 
ambiente amazonico em seus respectivos 
territ6rios. 

Na presente decada, a conjugac;ao de 
diversos fatores contribuiu para dotar a 
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questAo ambiental de uma proemin6ncla 
ate entao lnsuspeitada na agenda lnter
nacional. 

Em primeiro Iugar, assinale-se um au
menta de diversos fenOmenos que rave
lam "perturbac;oes" no ambiente. A chuva 
acida, que leva a verdadeiras disputas 
diplomaticas entre os EUA e o Canada, a 
gravidade do avanc;o da desertificac;ao, 
maiores evid6ncias cientrficas da des
truic;ao da camada de ozOnio, provocada 
pela ac;ao do homem, surgimento da tese 
do efeito estufa, etc.. Sao todos fenO
menos que exigem, de uma forma ou ou
tra, medidas de cooperac;ao internacio
nal para que sejam bern encaminhados. 

Um segundo elemento a considerar, para 
entender a posic;ao proeminente da 
ecologia na agenda internacional, e 0 de 
que existe uma atmosfera propfcia para a 
concentrac;ao da atenc;ao de setores
chave da comunidade internacional em 
quest6es ambientais. A substituic;ao da 
detente armada pela atual detente ideo-
16gica gorbatcheviana - aparentemente 
mais confiavel - alem de atenuar a 
confrontac;ao entre as superpotencias 
possibilitou a soluc;ao, ou ao menos o 
encaminhamento em direc;ao a soluc;oes, 
de alguns dos conflitos regionais com os 
quais o mundo se deparava na virada da 
decada, e deu margem a significativos 
avanc;os em termos de desarmamento 
bilateral. A situac;ao tornava-se favoravel a 
uma inversao de prioridades na pauta de 
discussoes polfticas internacionais. 

No plano polftico-partidario, ha que se 
mencionar dois aspectos, visfveis sobre
tudo nos pafsas da Europa Ocidental: o 
crescimento dos partidos genuinamente 
ecol6gicos e, mais recentemente, a "apro
priac;ao" da bandeira ambiental por prati
camente todos os gran des partidos e figu
ras polfticas de relevAncia. 

0 notavel crescimento da atuac;ao das 
organizac;oes ecol6gicas nao-governa
mentais constitui outro elemento crucial. 



Contando com milh6es de membros e 
simpatizantes, consideravel disponibili
dade de verbas, crescenta margem de 
a~o e ramificac;oes muitas vezes inter
nacionais, essas organizac;oes atuam 
com cada vez maior eficacia junto a go
vernos nacionais, enquanto grupo de 
pressao, alem de agir muitas vezes dire
tamente em questoes que envolvam o 
meio ambiente. 

Em 1987, dois importantes documentos 
vieram estimular ainda mais os debates 
internacionais sobre o tema: o relat6rio da 
Comissao Mundial sobre o Meio Ambiente 
e o Desenvolvimento ("Relat6rio 
Brundtland") e a Perspectiva Ambiental 
para o Ano 2000 e Alem. Tanto o primeiro, 
fruto do notavel trabalho de especialistas 
atuando em carater pessoal - inclusive do 
Doutor Paulo Nogueira Neto, ilustre brasi
leiro com toda uma vida dedicada ao meio 
ambiente -, como o segundo, resultado 
de intensas negociac;oes intergoverna
mentais no Ambito do Programa das 
Nac;oes Unidas para o Meio Ambiente, 
pretendem apontar diretrizes para a polfti
ca ambiental nas pr6ximas decadas, ba
seados no conceito de "desenvolvimento 
sustentavel". 

Esse novo quadro internacional esta 
marcado por uma inusitada "disponibi
lidade" das grandes potencias para lidar 
com a questao ambiental. 0 Presidente 
Bush prometeu em sua campanha ser o 
"mais verde" dos Presidentes da Hist6ria 
norte-americana, e o "novo modo de pen
sar• da diplomacia sovietica tern assumido 
um discurso com tons ambientalistas ate 
entao exclusives de certos pafses n6r
dicos. Completam o novo quadro interna
cional uma tenaz atua~o de entidades 
ecol6gicas nao-governamentais, um 
impressionante multiplicar de encontros, 
conferencias, negociac;oes multilaterais e 
discussoes cientfficas e tecnicas acerca 
do meio ambiente, e uma crescenta pas
sionalizac;ao do tema na grande imprensa 
internacional. 

0 inestimavel patrimonio natural da Ama
zonia brasileira coloca o Pafs no centro 
das pressoes. Do garoto ingles, alemao 
ou canadense, que escreve uma carta a 
Embaixada do Brasil, a Chefes de Estado 
e de Governo dos pafses mais ricos do 
mundo, todos se dizem preocupados com 
o futuro da Amazonia e com a alegada 
inepcia do Governo brasileiro em pro
tege-la, tao propalada pela mfdia interna
cional. 

Observa-se atualmente, como e sabido, 
uma grande mobilizac;ao internacional em 
relac;ao a questao amazonica, no bojo da 
qual se procura ressaltar as deficiencias 
do Brasil para lidar com os problemas liga
dos a protec;ao do meio ambiente da re
giao. 

Essa mobilizac;ao traduz-se muitas vezes 
em pressoes externas sobre o Governo 
brasileiro, afetando de forma negativa a 
imagem internacional do Brasil e dificul
tando o acesso a fontes extern as de finan
ciamento. Em alguns casos, as pressoes 
incluem um chamamento a ingerencia ex
terna no tratamento dos problemas am
bientais da Amazonia brasileira, suge
rindo-se que o Brasil abra mao de "parte" 
de sua soberania e avalize a criac;ao de 
uma entidade supranacional para zelar 
pela preservac;ao ambiental da regiao. 

A escolha do Brasil como foco das crfticas 
internacionais nao pode ser considerada 
gratuita. Pals de vasta extensao, repre
sentative, com presenc;a crescenta no 
cenario internacional e, por outro lado, vul
neravel a campanhas desse tipo por sua 
relativa dependencia externa, o Brasil 
surge como alvo ideal. Adicionalmente, o 
apego do povo brasileiro a valores ociden
tais amplifica a repercussao interna des
sas crfticas. 

Alem disso, ataques ao Brasil e a suas defi
ciencias em lidar com a questao ambiental 
rendem bons dividendos politicos no ex
terior, pois proporcionam amp Ia cobertura 
na mfdia e consideravel impacto eleitoral, 
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sem os custos que implicam necessa
riamente medidas de Ambito interno. 

0 Interesse mundial pela regiao ama
zonlca nao e novidade. Desde a campa
nha pela livre navegac;ao na Bacia Ama
zonlca, levada a cabo em meados do 
Seculo XIX, ate as atuals teses clentrflcas, 
algumas delas carecendo alnda de 
evld6ncla concreta, com que se relaclo
nam fenomenos da reg lao ao efelto estufa, 
a manutenc;Ao do regime hrdrlco mundlal 
e a conservac;ao da dlversldade blol6glca, 
a Amazonia sempre atraiu a atenc;Ao de 
outros parses. 

Acrescente-se a isso urn forte compo
nente mrtlco, explicado pelo fascrnlo 
dessa que e uma das ultlmas areas 
inexploradas do Planeta, urn grande vazlo 
demograflco em que mesmo a presenc;a 
de urn poder nacional e per vezes de difrcu 
percepc;ao, e se tera uma explicac;ao para 
a intensidade da •preocupac;ao• global 
com o futuro da regiao. Pode-se entender 
o porqu& da insistencia com que setores 
menos informados voltam ao que o Pro
fessor Barbosa Uma Sobrinho, em magis
tral artigo recentemente publicado, cha
mou de •a falacia do pulmao do mundo". 
As evidencias cientfflcas, que comprovam 
sobejamente a falsidade dessa tese, su
cumbem a forc;a da imagem ret6rica. 

A titulo meramente exempliflcativo, citaria 
algumas das formas sob as quais essas 
pressoes se tern manifestado: 

a) ME/OS DE COMUNICACAO 

A imprensa internacional tern dedicado, 
nos ultimos meses, amplos espac;os ao te
ma, muitas vezes em artigos eivados de 
emocionalismo, visoes apocalfpticas, da
dos inverldicos ou nao comprovados e in
verdades cientlficas. 

A seguir, leio alguns textos que exemplifl
cam esta atitude da mldia internacional: 
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i- Serle de editorials do The New York 
Times, sob os trtulos •o que esta 
queimando no Brasil", ·o Brasil qual
rna o Futuro• e • A dlvida do Brasil pe
de salvar a Amazonia". 

Nessa serie encontram-se aflrmac;oes co
mo: 

- ·o Brasil carece menos de polrtlcas do 
que da disposlc;ao para executa-las•; 

- ·urn holocausto ambiental esta varren
do a floresta tropical da AmazOnia"; 

- •o Senhor Mendes nao sera chorado 
apenas per brasllelros. Na acepc;Ao real 
do termo, ele estava defendendo o 
pr6prio ar que o mundo resplra•; 

- ·o mundo quer que o Brasil pare de des
truir irresponsavelmente a Floresta 
Amazonica"; 

- • A ideia do Senhor Sarney, de estran
geiros tomando posse da Amazonia, 
constitui urn receio infundado, estimu
lado per seus assessores militares•. 

ii - Editorial do Houston Post, de 
22/3/89, onde se afirma que "As 
florestas tropicais sao chamadas de 
pulmao da terra· e ·o Brasil, que esta 
estuprando a floresta amazonica em 
nome do progresso economico, e 0 
pier agressor•. 

iii - Campanha levada a cabo pelo se
manario Italiano L'Espresso, conjun
tamente com a sec;ao italiana do 
WWF, para que seus leitores pres
sionassem o Governo a suspender 
investimentos no Brasil que possam 
afetar o meio ambiente amazonico. 

iv - Numerosos artigos crlticos a atuac;Ao 
do Brasil tern aparecido tambem nas 
mais importantes publicac;oes de 
outros parses da Europa Ocidental e 
da America do Norte. 



v- Esse tipo de "excita~ao" come~a a 
atingir a imprensa de parses em 
desenvolvimento. Exemplo disso e 0 
editorial do Bangkok Post do dia 
10/3/89 que, sob o titulo sugestivo 
de ·o Vergonhoso Estupro da Ama
zonia pelo Brasil", com para a polrtica 
brasileira em rela~ao a Amazonia ao 
apartheid sul-africano afirmando: "Na 
Amazonia ha abusos contra valiosos 
recursos naturais, uma questao que 
transcende fronteiras nacionais. Os 
brasileiros e os estados amazonicos 
nao podem exigir 0 direito a priva
cidade nesta questao, assim como 
Pretoria nao pode alegar que a 
injusti~a do apartheid e uma mera 
questao domestica". 

b) ORGANIZAQ6ES NAO-GOVERNAMENTAIS 

Exemplo recente de pressao exercida por 
organiza~ao nao-governamental e 0 da 
carta do Grupo dos Cern endere~ada ao 
Senhor Presidente da Republica e en
tregue a Embaixada do Brasil no Mexico. 
Entre outras ideias, ela declarava ser 
"desonesto e pueril" invocar a soberania 
nacional para justificar a "destrui~ao" da 
Amazonia, e propunha que urn tribunal 
internacional julgasse o Governo brasileiro 
por alegados crimes de "ecocrdio" e 
"etnocfdio". Diante dos termos insultosos 
em que era redigida, o Governo brasileiro 
decidiu devolver a carta ao Grupo dos 
Cern, que conta com a participa~ao de 
importantes names da intelectualidade 
latina-americana. 

E importante notar, no entanto, que o 
escritor Mario Vargas Llosa, urn dos men
cionados como signatario dessa carta, em 
entrevista concedida a jornalista Marflia 
Gabriela, havia declarado, sabre o assun
to, que "nao e aceitavel que OS parses de
senvolvidos decidam, eles que ja alcan
~aram a prosperidade, que a Amazonia 
deve permanecer intocada, que a 
Amazonia nao pode ser utilizada pelos 
parses amazonicos para seu desen
volvimento". 

c) OFICIAIS 

Alem de algumas manifesta~oes de 
autoridades estrangeiras, bern conhe
cidas de Vossas Excelencias, caberia 
mencionar as seguintes: 

i - Congressistas norte-americanos em 
visita ao Brasil. A primeira delega~ao, 
composta pelos Senadores Tim 
Wirth, Albert Gore, John Heinz e 
Richard Shelby, e pelos Deputados 
John Bryant e Gerry Sikorski, chegou 
a formular uma proposta de cria~ao 
de uma "Funda~ao para a Conser
va~ao Brasileira", cujo 6rgao diretor 
deveria incluir "algumas figuras inter
nacionais". Ap6s a vis ita, membros 
da delega~ao tomaram atitudes 
prejudiciais ao Brasil junto ao Banco 
Mundial e ao Governo japones. 

A segunda delega~ao, da qual tomaram 
parte os Senadores John Chafee, Dale 
Bumpers, Arlen Specter e Steve Symms, 
adotou no Brasil uma postura mais po
sitiva e construtiva, o que nao evitou que 
sofresse severos ataques por parte da 
imprensa de Rondonia, dos Governa
dores amazonicos e mesmo de alguns 
parlamentares brasileiros; 

ii - lniciativa do Primeiro-Ministro da 
Fran~a. Michel Rocard, de convocar 
uma Conferencia lnternacional de 
Chafes de Estado e de Governo para 
discutir aspectos ligados a prote~ao 
da atmosfera. A ideia evoluiu para a 
realiza~ao da Conferencia da Haia; 

0 texto inicial da "Declara~ao da Haia" 
inclura ideias inaceitaveis para o Brasil, 
como as que previam a cria~ao de uma 
entidade supranacional e a ado~ao de 
san~oes, inclusive economicas, contra 
parses que apresentassem "rna conduta" 
em materia de prote~ao ambiental. A 
atua~ao do Brasil, e de outros parses com 
pontos de vista semelhantes, determinou 
que no texto final desaparecessem tais 
elementos; 
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Ao final da Conferencia, o Presidente 
Franctois Mitterrand declarou que "alguns 
pafses• deveriam abrir mao de parte de 
sua soberania em favor de interesses 
globais. Conforme estipulado na Haia, os 
principais jornais franceses publicaram, 
no ultimo dia 3, a Integra da "Declara~ao 
da Haia". 0 texto, no entanto, era pre
cedido de uma chamada em que se afir
mava que os pafses signataries estavam 
dispostos a estabelecer uma autoridade 
global e a "delegar parte de sua sobe
rania". 0 fato gerou urn a rea~ao oficial do 
Governo brasileiro; 

iii- 0 Parlamento Europeu adotou, no 
dia 16/3/89, resolu~ao sobre a 
Floresta Amazonica, na qual se afir
ma, entre outros pontes, que "os 
esfor~os e a necessidade de proteger 
urgentemente a floresta tropical, em 
nfvel mundial, constituem urn todo 
uno e indivisfvel, necessaria e im
prescindfvel onde ainda houver flo
rests tropical". A resolu~ao pede 
ainda, equivocadamente, que a CEE 
suspenda sua "ajuda" ao projeto 
Grande Carajas, e prega a inter
ferencia junto ao Banco Mundial, ao 
FMI e ao PNUMA. 0 Representante 
Permanente do Brasil junto a CEE 
encaminhou carta de protesto ao 
Presidente do Parlamento Europeu; 

iv - Projeto de Lei apresentado pelo Se
nador Albert Gore Jr., intitulado "Lei 
de Polftica Ambiental Mundial de 
1989", que qualifies, em sua apresen
ta~ao, a Floresta Amazonica como 
urn tesouro cientffico e economico, 
•em processo de ser saqueado"; 

v - No ato religiose realizado em me
m6ria de Chico Mendes, em 
Washington, no dia 25/1/89, o 
Senador Robert Kasten incluiu em 
seu pronunciamento a seguinte 
frase: "A floresta tropical nao e 
brasileira apenas, e tambem nossa, 
que dela necessitamos para respi
rar•; 
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vi- 0 Ministro do Tesouro da ltalia, Giu
liano Amato, em entrevista coletiva 
conjunta com membros da Associa
~ao Amigos da Terra, declarou que o 
Governo italiano esta disposto a cola
borar para a "salva~ao· da Amazonia, 
pois "trata-se de urn bern suprana
cional, sem por em discussao a 
soberania do Brasil" (sic). 

d) DE ORGAN/SMOS FINANCEIROS 
MUL TILA TERAIS 

Sob constante pressao da opiniao publi
ca, de organiza~oes nao-governamentais 
e mesmo de governos, o Banco Mundial e 
o BID passaram a adotar novas con
dicionalidades, de carater ambiental, para 
a aprova~ao de novas creditos a pafses 
em desenvolvimento. Fala-se que alguns 
bancos privados poderao vir a adotar 
entraves semelhantes. 

e) DE ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS 
MUL TILA TERAIS 

Na recentemente encerrada VI Reuniao 
Ministerial sabre Meio Ambiente na Ame
rica Latina e Caribe, realizada em Brasilia, 
foi lido discurso do Diretor executive do 
PNUMA, Dr. Mostafa Tolba, replete de 
referencias descorteses ao Brasil. 

Em reuniao organizada pelo PNUMA em 
novembro, em Genebra, sabre a questao 
da diversidade biol6gica, ficou patente a 
inten~ao do Secretariado daquele Pro
grams de apoiar a ideia, defend ida por va
ries pafses na ocasiao, inclusive os Esta
dos Unidos, de que a biodiversidade, da 
qual se diz que entre 50 e 70% se encon
tram na Floresta Amazonica, constituiria 
"patrimonio com urn da humanidade". 

Atitude do Governo brasileiro: 

a) EVOLUQAO SENSIVEL NOS UL TIMOS 
ANOS 

Quando da Conferencia de Estocolmo, 
em 1972, o Brasil defendeu a tese de que 



os problemas ambientais constitulam 
assunto exclusivamente de polltica in
terna. Hoje, sem abrir mao da noc;ao de 
responsabilidade exclusiva, entendemos 
que alguns fenomenos que ocorrem em 
nosso territ6rio possam afetar outros par
ses e reconhecemos que alguns proble
mas revestem-se de carater global. A 
cooperac;ao internacional e bem-vinda, 
desde que em termos que nao impliquem 
ingerencias indevidas ou afetem o direito 
soberano do Pals de explorar seus recur
sos naturais. 

Procuramos adotar uma postura mais 
atuante, com atitudes mais agressivas em 
relac;ao a problemas ambientais globais. 

b) MEDIDAS ADOTADAS 

i - Tem-se procurado dar ampla divul
gac;ao, inclusive por intermedio das 
Embaixadas no exterior, dos esfor
c;os empreendidos pelo Governo 
para a protec;ao do meio ambiente 
amazonico (Constituic;ao, Programa 
Nossa Natureza, criac;ao do Institute 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renovaveis, etc.); 

ii - Estabeleceu-se no ltamaraty, em de
correncia de Portaria assinada pelo 
Senhor Ministro de Estado, a Divisao 
de Assuntos Humanitarios e do Meio 
Ambiente (DHM); 

iii - No ambito multilateral: 

- participac;ao na Ill Reuniao de Chance
lares do Tratado de Cooperac;ao Ama
zonica, que culminou com a adoc;ao da 
Declarac;ao de Sao Francisco de Quito, 
notavel exemplo de solidariedade re
gional; 

- participac;ao na Conferencia da Haia, 
que adotou declarac;ao final mais 
afinada com os interesses do Brasil que 
os projetos inicialmente apresentados 
pelos idealizadores do encontro (Ho
landa, Noruega e Franc;a); 

- participac;ao nos esforc;os globais para 
salvar a camada de ozonic, que se 
traduziram na adoc;ao da Convenc;ao de 
Viena para a Protec;ao da Camada de 
Ozonio, de 1985, e do Protocolo de 
Montreal sobre Substancias que Des
troem a Camada de Ozonio, de 1987. 
Ap6s analise pelos diferentes 6rgaos 
nacionais com interesse no assunto, o 
ltamaraty submeteu a Presidencia da 
Republica Exposic;ao de Motives reco
mendando a adesao do Brasil a ambos 
os instrumentos. 0 ass unto encontra-se 
pendente de decisao do Congresso 
Nacional; 

- o Brasil participou ativamente das dis
cussoes sobre a adoc;ao de uma con
venc;ao global sobre o controle de 
movimentos transfronteiric;os de resi
dues perigosos e seu dep6sito, onde se 
defrontou com forte oposic;ao de alguns 
parses desenvolvidos, aparentemente 
mais preocupados com os aspectos 
economicos e comerciais da questao 
do que com posslveis repercussoes ne
gativas sobre o meio ambiente deri
vadas de tal pratica. A Convenc;ao de 
Basileia, finalmente adotada em marc;o 
ultimo, sera objeto, no Brasil, de analise 
e consultas; 

- o Brasil ratificou a Convenc;ao das Na
c;oes Unidas sobre o Direito do Mar, que 
contem importantes dispositivos liga
dos a protec;ao do meio ambiente; 

- resultado favoravel da VI Reuniao Minis
terial sobre Meio Ambiente na America 
Latina e Caribe, com a adoc;ao da Decla
rac;ao de Brasilia e a presenc;a de 15 Mi
nistros da Regiao; 

- co-patroclnio da resoluc;ao da XLIII 
AGNU referente a convocac;ao da 
segunda Conferencia das Nac;oes Uni
das sobre Meio Ambiente. Oferecimen
to para sediar a conferencia, ja endos
sado pelo GRULAC na VI Reuniao 
Ministerial; 
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- participac;ao no Painel lntergover
namental sabre Altera~oes Climaticas 
(IPCC), que devera incrementar-se 
ainda mais, em coordenac;ao com os 
diversos setores nacionais envolvidos; 

- resultados positives da Reuniao de 
Estados da Zona de Paz e de Coope
rac;ao do Atlantico Sui, realizada no Rio 
de Janeiro, em julho passado, na qual a 
questao ambiental foi tratada como 
tema prioritario. 

iv - No plano bilateral: 

Diversas iniciativas, entre as quais regis
tram-sa os seguintes projetos: 

- com a Republica Federal da 
Alemanha 

Avaliac;ao do impacto ambiental provo
cado por grandes barragens; controle 
ambiental no Estado do Rio de Janeiro; 
viabilizac;ao da melhoria da qualidade am
biental no Estado do Rio Grande do Sui; e 
apoio institucional ao 6rgao de protec;ao 
ambiental no Estado de Alagoas. Os dois 
primeiros encontram-se em fase de execu
c;ao enquanto que os dois ultimos estao 
em negociac;ao. Os recursos externos pre
vistas montam a DM 19,8 milhoes. No 
contexte de cooperac;ao oferecida pela 
agencia alema KWF, estao sendo elabo
rados estudos para projeto de recupera
c;ao de parte da Mata Atlantica e de pesqui
sa sobre ecossistemas tropicais da Bacia 
do Alto Paraguai. 

-com oJapao 

Centro de treinamento para o controle da 
poluic;ao; controle da poluic;ao atmosferica 
em Araucaria; pesquisas florestais no 
Estado de Sao Paulo; restaurac;ao da Serra 
do Mar; monitoramento continuo da polui
c;ao em Cubatao. T ais projetos encontram
se em fase de negociac;ao, e envolvem 
recursos da ordem de US $ 12 milhoes. 
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- com a Franc;a 

Disposic;ao final de resfduos s61idos 
urbanos; utilizac;ao do lodo de esgoto; 
erosao; poluic;ao das aguas; unidades de 
educac;ao ambiental; gerenciamento de 
recursos hfdricos; estudos de impactos 
ambientais na AmazOnia; desenvolvi
mento tecnol6gico em sistema de trata
mento de agua de pequeno e medio porte; 
utilizac;ao de dados de sensores remotes 
para o conhecimento da dinamica da 
bacia do Rio Paraguai; e Parque Natural 
do Pantanal. A maior parte desses pro
jetos esta em negociac;ao. Os recursos ex
ternos previstos sao da ordem de 15,6 
mil hoes de frances. 

- com a ltillia 

Sistema de controle da poluic;ao costeira 
no Espfrito Santo e gestao integrada do 
liXO SOlido Urbano e resfdUOS perigOSOS. 
Tais projetos, o primeiro dos quais em fase 
de execuc;ao e o segundo em negociac;ao, 
envolvem recursos da ordem de US $ 3, 7 
mil hoes. 

- com o Reino Unido 

Revitalizac;ao do Rio Capibaribe e sanea
merito a baixo custo em Olinda. Ambos os 
projetos estao em fase de execuc;ao. 

Alem dos projetos acima mencionados, 
estao sendo consideradas outras ini
ciativas de cooperac;ao, particularmente 
com o Canada (silvicultura, tecnicas de 
sensoriamento remoto aplicadas a pro
tec;ao florestal e preservac;ao de ecos
sistemas) e Franc;a (pesquisa e tratamento 
de resfduos s61idos industriais e do
mesticos, metodologia para avaliac;ao de 
impactos ambientais e sistema de taxac;ao 
para utilizac;ao de recursos naturais). 

0 discurso firme em defesa da soberania 
nacional que o Governo brasileiro tem 
adotado em resposta as crfticas interna-



cionais deve ser acompanhado no plano 
interne de ac;ao executiva consistente. 
Disso constitui exemplo o recente lanc;a
mento pelo Senhor Presidente da Republi
ca do Programa Nossa Natureza. 

A defesa da soberania nacional nao 
implica desconsiderac;ao pela coope
rac;ao internacional, que entendemos 
estar no fundamento do tratamento ade
quado da questao amblental. Essa 
cooperac;ao, no entanto, deve adequar-se 
aos interesses nacionais e reforc;ar as 
ac;oes internas em busca de soluc;ao para 
OS serios problemas ambientais enfren
tados pelo Brasil. A cooperac;ao interna
cional nao se sobrepoe, nem multo menos 
substitui, a responsabilidade de cada 
Estado no que se refere a utilizac;ao de 
seus recursos naturais e a protec;ao de seu 
meio ambiente. 

A import~ncia de conQregar as forc;as 
vivas da Nac;ao em apo1o dessa posic;ao 
pressup6e a continuidade da participac;ao 
ativa do Congresso Nacional. 0 respaldo 
que a ac;ao do Executivo continue mere
cando da representac;ao popular, de que 
e depositaria esta Casa, assegura a 
incorporac;ao de todos os segmentos da 
socledade brasilelra a tarefa comum de 
buscar soluc;oes para os nossos proble
mas, de acordo com as mals caras tradl
c;oes de soberania e independ6ncla em 
que se forjou o carater naclonal. 

Reporto-me novamente ao artigo do Pro
fessor Barbosa Lima Sobrinho: • A eco
logia imp6e deveres, que o Brasil nao 
ignora e sabe multo bern o que significam. 
Pior seria que este vocabulo viesse a servir 
de mascara a reivindicac;oes imperia
listas, como instrumento da cobic;a estran
geira ( ... )". 
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reuniao comemorativa do xxv 
aniversario do grupo dos 77 

Discurso pronunciado pelo Embaixador Sebastlio do Rego 
Barros, que representou o Mlnlstro das Relaq6es 
Exterlores, em Caracas, em 21 de junho de 1989 

Comemoramos, aqui, o vigesimo quinto 
aniversario do Grupe dos 77. Nao poderia 
deixar de registrar meu melhor agra
decimento ao Governo venezuelano por 
sediar este encontro. A tradicional e frater
na hospitalidade do Governo e do povo
irmao da Venezuela em muito contribuira, 
estou seguro, para o exito de nossos 
trabalhos. 

E com sentimento de orgulho e de satis
fagao que me dirijo aos representantes 
dos pafses-membros do Grupe dos 77, no 
momenta em que celebramos data 
importantfssima para nosso Movimento. 
Orgulho muito justificado, por ser o Brasil 
membra fundador do Movimento. Dele 
participamos ativamente desde sua 
criagao. Satisfagao por ver cumprido o 
objetivo inclufdo na Declaragao Conjunta 
do Grupe, ao final da Primeira UNCTAD, 
de "manter, promover e fortalecer sua 
unidade no futuro". 

Unidade que resistiu a duras provas ao 
Iongo dos ultimos vinte e cinco anos e que 
traduz fate politico dos mais relevantes na 
hist6ria economica recente de nossos 
pafses. A preservagao do Grupe nao e urn 
reflexo automatico de uma suposta 
homogeneidade de interesses. Espelha, 
isso sim, nossa inequfvoca vontade polf
tica de buscar denominadores comuns 
consistentes com a condigao basica, por 
todos partilhada, de pafses que lutam para 
superar as travas do subdesenvolvimento. 
Que sofrem com a desigualdade no 

intercambio com os pafses desenvolvi
dos. 

Uma e outra vez profetizaram a dissolugao 
do Grupe. Para alguns, a diversidade dos 
pafses em desenvolvimento, a alegada 
ausencia de interesses comuns, a propria 
evolugao da economia mundial e, por que 
nao dizer, o poder de cooptagao das prin
cipais potencias, acabariam por enfra
quecer o Movimento ate o ponte de sua 
dissolugao ou, ao menos, de sua fragmen
tagao e despersonalizagao. 

Nessa presenga aqui prova o desacerto 
dessas previsoes. Nao foram superadas 
as diferengas fundamentais que separam 
os pafses desenvolvidos dos pafses em 
desenvolvimento. Os problemas inerentes 
ao relacionamento entre urn e outre grupo 
s6 fizeram agravar-se com o correr do 
tempo. As mudangas estruturais na 
economia mundial nas ultimas duas de
cadas e meia tiveram, para o Terceiro 
Mundo, consequencias negativas que 
estao Ionge de invalidar as premissas que 
de ram origem ao Grupe dos 77. Ao 
contrario, reforgam a necessidade de re
flexao e de atuagao conjunta em questoes 
afetas ao progresso economico e social 
dos pafses em desenvolvimento e de nos
sos povos. 

0 Grupe dos 77 tem-se tambem empe
nhado, ao Iongo de sua existencia, pelo 
fortalecimento do sistema das Nagoes 
Unidas. Tern, consistentemente, defen-
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dido a autodeterminac;ao, a nao-inter
venc;ao, a igualdade entre os Estados, a 
preservac;ao da paz, a soluc;ao pacifica 
das controversias, a cooperac;ao entre os 
povos, a prevalencia dos direitos 
humanos, o repudio ao racismo, em espe
cial a pratica do apartheid, assim como a 
condenac;ao de atos de terrorismo. 

No ambito de economia mundial, a 
desvinculac;ao entre produc;ao primaria e 
produc;ao industrial, as restric;6es eras
centes a difusao de tecnologia, a per
sistencia de altos nfveis de desemprego, o 
aumento da participac;ao do capital 
financeiro na renda, o agravamento das 
disparidades entre pafses rices e pobres 
- todos esses sao fates que demonstram, 
de forma dolorosa, 0 acerto da analise de 
Prebisch sobre a deteriorac;ao dos termos 
de intercambio e suas consequencias 
deleterias para o processo de desenvol
vimento. Mais alem da validade de uma ou 
outra colocac;ao especffica, Prebisch 
legou-nos a clara consciencia da espe
cificidade do subdesenvolvimento e da 
vinculac;ao entre as dificuldades en
frentadas pelas economias dos inte
grantes do Grupe dos 77 e os padr6es de 
seu intercambio com os pafses desen
volvidos. 

No firme objetivo de lanc;ar as bases de 
uma ordem economica internacional mais 
justa e equitativa, o Grupe nao tem pou
pado esforc;os para estabelecer um 
dialogo construtivo com os pafses desen
volvidos, com base na cooperac;ao e no 
respeito mutuos. Nao se trata de buscar, 
ingenuamente, a compatibilizac;ao de 
interesses fundamentalmente contradi
t6rios. Trata-se, isso sim, de promover a 
convergencia de interesses que sao 
essencialmente compatfveis e, mais 
ainda, complementares, desde que vistas 
de uma perspectiva mais ampla. 

lnfelizmente, tem faltado disposic;ao se
melhante aos pafses industrializados. Nao 
tem eles demonstrado, nestes vinte e 
cinco anos, compreender que seus in-

74 

teresses de Iongo prazo s6 poderao ser 
assegurados em urn mundo onde a paz e 
a prosperidade estejam ao alcance de 
todos. Nosso Grupe nao ameac;a os va
lores do mundo ocidental. Se ameac;a 
existe, e em decorrencia da recusa dos 
pafses desenvolvidos em atuarem, no 
campo das relac;6es internacionais, em 
estreita conformidade com os padr6es de 
comportamento e valores democraticos 
que professam internamente. 

0 autodenominado pragmatismo dos 
pafses desenvolvidos no trato das ques
t6es relacionadas ao desenvolvimento, 
que consiste, ao fim e ao cabo, em pa
cientemente ignorar os problemas, na 
ilusao de que se resolverao por si s6s, 
mostrou-se totalmente inadequado. 
lnspirados por um certo dogmatismo, 
esses pafses persistem em abordagens 
doutrinarias convencionais, de custo 
social sempre elevado e de eficacia 
economica virtualmente nula, ja que se 
dirigem aos sintomas, sem atacarem as 
causas estruturais dos desequilfbrios 
internes e externos dos pafses em 
desenvolvimento. 

0 abismo que separa o Norte do Sui nao 
cessa de crescer. A decada de 80 trouxe 
riqueza e prosperidade para os pafses que 
ja eram ricos. Para o Terceiro Mundo, le
gou estagnac;ao, instabifidade polftica e 
desesperanc;a. Esse triste contraste ja 
seria, por si, lamentavel. Assume, entre
tanto, contornos inaceitaveis quando se 
verifica que o crescimento nos pafses 
desenvolvidos foi alimentado pelas ex
portac;6es de nosso capital, pelo baixo 
prec;o das materias-primas e da mao-de
obra dos pafses em desenvolvimento. 

A indiferenc;a do mundo desenvolvido 
diante da deteriorac;ao das condic;6es de 
vida em nossos pafses parece haver 
cedido Iugar, em certos cases, a um esfor
c;o deliberado por cristafizar desigual
dades, impedindo que nossos povos 
usufruam os resultados de seu trabalho. 
Ha aproximadamente um mes, meu pals 



foi vltima da disposic;ao de um dos palses 
economicamente mais poderosos do 
planeta de respeitar suas obrigac;oes 
internacionais apenas quando, lhe 
convem. A designac;ao do Brasil e da India 
como palses priorittuios, sob os 
dispositivos da sec;ao 301 da lei comercial 
norte-americana, e um ato mlope. Viola 
frontalmente a Carta dos Direitos e 
Deveres Economicos dos Estados, o 
GATT e os princlpios negociadores 
basicos da Rodada Uruguai. 0 multila
teralismo economico, para 0 qual todos 
procuramos contribuir, nao sem esforc;os, 
vern sendo sistematicamente desres
peitado por aqueles que aparentemente 
nele veem apenas mais uma forma de 
legitimar, pela forc;a, absurdos jurrdicos. 
lgnoram os sacriffcios a que somos 
submetidos para cumprir com nossas 
obrigac;oes economicas e financeiras 
junto a comunidade internacional. Nao 
hesitam em recorrer a praticas que nao se 
coadunam com as necessidades le
grtimas de desenvolvimento economico e 
social de nossos povos. 

Estamos as vesperas de uma nova 
decada, em que 0 6rgao maximo do 
sistema das Nac;oes Unidas devera 
promover uma Assembleia Especial sobre 
Revitalizac;ao Economica. E fundamental 
que os objetivos do crescimento e do 
desenvolvimento voltem a encabec;ar a 
agenda econqmica da comunidade 
internacional. E imprescindfvel modifi
cac;ao sensrvel da estrutura dos fluxes 
financeiros mundiais, o que pressupoe, de 
um lado, a retificac;ao dos desequilfbrios e, 
de outro, recomendac;oes concretas das 
Nac;oes Unidas, de modo a fortalecer a 
cooperac;ao internacional. 

A persistirem atos unilaterais, como os 
que hoje constrangem dois parses
membros deste Grupo, mas cujo potencial 
deleterio ameac;a os interesses de todos 
os demais a Iongo prazo, seria necessaria 
que os 77 dessem mais uma prova de 
unidade ao assumir posic;ao firme nos 
divE'rsns toros das Nac;oes Unidas, 

inclusive em seu 6rgao max1mo, criti
cando e condenando ac;oes incompatfveis 
com os princfpios que norteiam as rela
c;oes economicas multilaterais. 

Senhor Presidente, 

Nos ultimos anos, as dificuldades eco
nomicas e a pressao das exigencias con
junturais de certa forma minaram a capa
cidade do Grupo dos 77 de formular e 
defender posic;oes conjuntas, nos foros 
economicos internacionais. Este ani
versario deve servir para uma reflexao so
bre as consequencias dessa situac;ao 
sobre nossa luta por uma nova ordem 
economica internacional. 

Por ocasiao da Reuniao do Grupo dos 77, 
celebrada em Nova York, em novembro 
ultimo, referi-me a ineficacia do Dialogo 
Norte - Sui, desde o lanc;amento das 
Negociac;oes Globais. A tentativa de 
alguns parses desenvolvidos de esvaziar a 
cooperac;ao internacional vern impedindo, 
a cada dia, que nossos parses realizem 
avanc;os em seus respectivos des~n
volvimentos economico e comercial. E o 
caso da revoluc;ao tecnol6gica por que 
passa o mundo, com profundas implica
c;oes para o padrao global de produc;ao de 
alimentos, comercio e competitividade 
internacional. 

0 desenvolvimento sustentado de nossos 
parses repousa, fundamentalmente, no 
grau de inserc;ao que lograrmos ter na 
nova revoluc;ao tecnol6gica. Se nao for
mas capazes de absorver e gerar tecno
logias de ponta, estaremos condenados a 
um papel marginal na economia mundial. 

Nos ultimos dois anos, a comunidade in
ternacional vern adotando um novo enfo
que com relac;ao ao tratamento do co
mercia de produtos agrfcolas. 

As negociac;oes sobre agricultura em 
curso no ambito da Rodada Uruguai terao 
reflexes importantes nas economias de 
todos os parses-membros do Grupo dos 
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77, sejam ou nao partes contratantes do 
GATI. Devem, portanto, merecer acom
panhamento detalhado por todos os paf
ses em desenvolvimento, de modo a ga
rantir ampla participac;ao nas decisoes 
que acabem por ser tomadas. 

E reconfortante notar que, apesar de todas 
as dificuldades, este Grupo segue 
empenhado em promover e, onde pos
sfvel, expandir a cooperac;ao economica e 
tecnica entre seus membros. E-rne 
particularmente grato recordar o fmpeto 
com que, inspirados no Programa de 
Ac;ao de Caracas sobre Cooperac;ao 
Economica, elaboramos e colocamos em 
vigor o Acordo do Sistema Global de 
Preferencias Comerciais entre pafses em 
desenvolvimento. A vigencia deste e 
demonstrac;ao adicional da capacidade 
do Grupo de gerar instrumentos com
plementares de defesa, diante de uma 
estrutura internacional de poder econo
mico onde parece nao haver espac;o para 
o progresso dos pafses em desen
volvimento, para sua plena inserc;ao na 
economia mundial, em bases mfnimas de 
dignidade. 

Esta situac;ao torna-se extremamente 
grave para os pafses de menor desen
volvimento relative. A eles deve seguir 
voltada a atenc;ao especial de toda a 
comunidade internacional. 

0 Grupo dos 77 nao pode esmorecer na 
busca constante de soluc;oes justas e 
eficazes para problemas conjunturais que 
afligem os pafses em desenvolvimento, 
muitos deles derivados do incessante 
surgimento, nos pafses desenvolvidos, de 
sofisticadas barreiras restritivas, desti
nadas a inibir nossa capacidade de com
petir ou de recebermos uma remunerac;ao 
justa pela nossa atividade exportadora. 

Senhor Presidente, 

A questao da dfvida externa continua a ser 
ponto central de nossas preocupac;oes, 
nao s6 pelos reflexes diretos sobre nossas 
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realidades internas, como pelos dese
quillbrios que gera na ordem internacional, 
em seu contexte mais amplo. 

Apesar dos insistentes apelos dos pafses 
em desenvolvimento credores para o 
encontro de alternativas razoaveis, que 
levem em conta a dimensao polftica do 
problema, muito pouco ou nada se fez ate 
o momenta. Nao que inexistam pro
pastas. Mas o fato e que nenhuma das que 
foram apresentadas tern alcance verda
deiramente global. Tampouco consi
deram apropriadamente as restric;oes a 
que nossos pafses ja estao submetidos. 

De urn lado, e-nos exigido seguir o re
ceituario recessive das instituic;oes 
financeiras; de outro, falta a decisao 
polftica de canalizar maiores recursos as 
economias dos pafses endividados. 
Restringem-se os novos financiamentos, 
multiplicam-se as condicionalidades para 
a obtenc;ao de creditos. Enquanto isso, 
persistimos na injusta condigao de 
exportadores lfquidos de capital, quando 
crescem nossas necessidades de in
vestimentos internes. Quando os mo
vimentos de capital sao reconhecidos 
como fator que ultrapassou o pr6prio co
mercia, na func;ao propulsora da vida eco
nomica. 

Meu pafs esta convencido de que a so
luc;ao para o problema passa necessa
riamente pela reduc;ao dos valores d? 
dfvida e, consequentemente, dos juros. E 
af que devemos concentrar esforc;os a 
curto prazo. De pouco valem medidas de 
carater emergencial para equilibrar ba
lanc;os de pagamento, que atuam como 
paliativos, mas nao propiciam soluc;ao efi
caz e duradoura para a questao. A dfvida 
nao nos pode inviabilizar o crescimento, 
nem tampouco marginalizar-nos do pro
cesso rapido e profunda de transfor
mac;oes e modernizagao por que passam 
a economia e a ordem internacional, em 
func;ao, entre outros, dos imensos avan
c;os tecnol6gicos. Ja remetemos recursos 
em demasia aos centres credores, o 



suficiente para pagar muitas vezes o valor 
do debito individual de nossos parses e 
permitir a comunidade financeira acu
mular nrveis confortaveis de reservas. 

Temos tambem que repensar o binomio 
comercio 1 endividamento. A circunst~ncia 
de sermos obrigados a gerar superavits 
permanentes para fazer face ao servic;o da 
drvida tern efeitos corrosives de Iongo 
prazo, que nao podem ser minimizados. 
Reduzem-se as disponibilidades para 
programas sociais indispensaveis, com 
impacto negative evidente sobre as estru
turas polfticas dos parses endividados. 
Alem disso, a contrac;ao das importac;oes 
tern series reflexes sobre a modernizac;ao 
de nossos parques industriais. Se ao 
menos houvesse reciclagem dos recursos 
em nrveis adequados, as perspectivas 
seriam menos sombrias. lsso, entretanto, 
nao tern ocorrido. 

Estamos acompanhando com grande in
teresse os novos desenvolvimentos sobre 
a questao da dfvida externa. Esperamos 
que, a partir daf, possam desenhar-se al
ternativas viaveis e definitivas para o equa
cionamento da dfvida individual de nossos 
pafses, que resultem de um consenso en
tre as partes envolvidas. 

Senhor Presidente, 

Temos de estar preparados para, solida
rios, atuar num cenario internacional ex
tremamente complexo, cambiante, em 
que a cada memento novos temas sao 
agregados a agenda internacional. 

A preservac;ao do meio ambiente, que in
teressa de muito perto a nossos parses e 
a nossas sociedades, transformou-se em 
questao de interesse internacional. E born 
que assim seja. Mas, infelizmente, a pro
tec;ao da ecologia tern servido de pretexto 
para press6es descabidas, il6gicas, ina
ceitaveis, ameac;ando nossa soberania 
sobre recursos naturais que nos perten
cem. 

Nos muitos foros em que se discutem hoje 
em dia questoes ligadas ao meio am
biente, o Brasil tern constante e consis
tentemente afirmado que a protec;ao do 
patrimonio ecol6gico constitui um dos 
desafios mais cruciais do nosso tempo. 

E evidente que o estado do meio ambiente 
mundial enseja serias preocupac;oes. De 
fato, a interac;ao do homem com a natu
reza, muitas vezes levada a cabo de forma 
inadequada e predat6ria, deu origem a 
uma serie de fenomenos, que compro
metem a saude ambiental do planeta: 
alterac;oes climaticas, precipitac;oes aci
das, destruic;ao da camada de ozonio, 
deteriorac;ao de mananciais de agua pots
vel, poluic;ao de oceanos e zonas cos
teiras, degradac;ao de solos, avanc;o da 
desertificac;ao, press6es sobre ecos
sistemas florestais, perda da diversidade 
biol6gica, movimentos transfronteiric;os 
de resfduos perigosos, manutenc;ao de 
arsenais nucleares e de outras armas de 
destruic;ao em massa. 0 equacionamen
to desses graves problemas exige o es
treitamento da cooperac;ao internacional e 
a implementac;ao de medidas que logrem 
reduzir e neutralizar os riscos de uma ir
reversfvel degradac;ao. 

Considera meu pals que o acesso dos 
pafses em desenvolvimento as informa
<;6es cientfficas mais atualizadas, o desen
volvimento de tecnologias nao-poluidoras 
e de tecnologias especfficas para a pro
tec;ao do meio ambiente, a criac;ao de 
mecanismos que permitam a transferen
cia dessas tecnologias para os pafses em 
desenvolvimento, e o estabelecimento de 
mecanismos para canalizar recursos fi
nanceiros, em termos adicionais e con
cessionais, para projetos de conservac;ao 
ambiental, sao condic;6es essenciais na 
busca de soluc;6es adequadas para os 
problemas ecol6gicos que afligem a Hu
manidade. Desenvolvimento e conser
vac;ao ambiental nao podem ser antago
nicos. Na verdade, tentar discutir meio 
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ambiente sem levar em considerac;ao as 
necessidades prementes de desenvol· 
vimento economico e social em nossos 
pafses s6 contribuiria para prejudicar 
irremediavelmente os esforc;os interna
cionais nesse campo. 

No ano passado, o Brasil co-patrocinou a 
Resoluc;ao 43/196 da Assembleia Geral, 
sobre a convocac;ao da Confen3ncia das 
Nac;oes Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, a qual nos oferecemos 
para sediar. 0 Brasil espera poder contar 
com o apoio dos pafses-membros do 
Grupo dos 77 a esse oferecimento. 
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Senhor Presidente, 

Volto a ressaltar a importancia da reuniao 
que celebramos aqui, nesta hospitaleira 
cidade de Caracas. Confirmamos a vitali
dade de nosso Grupo, amadurecido por 
um quarto de seculo de lutas em prol do 
desenvolvimento economico e social de 
nossos povos. Em prol, sobretudo, de 
uma ordem economica internacional que 
perm ita a todos, indistintamente, o acesso 
ao progresso, ao bem-estar social. 

Em que a cooperac;ao seja a tonica, e a 
pobreza, a doenc;a, o analfabetismo sejam 
parte do passado. 



xxv aniversario da 
constituic;ao do opanal 

Dlacurao pronunclado pelo Embalxador Araujo Castro no XI 
Perrodo Ordln6rlo de Sea.O.a da Conferlncla Geral do 
Organlamo para a Proacrlc;io de Armas Nuclear•• na 
Am6rlca Latina (OPANAL), na cldade do M6xlco, em 25 de 
abrll de1989 

Senhor Presidente, 

Gostaria de registrar, inicialmente, a 
satisfa~ao com que o Governo brasileiro 
comparece ao Decima Primeiro Perlodo 
Ordinaria de Sessoes da Confer6ncia 
Geral do Organismo para a Proscri~ao de 
Armas Nucleares na America Latina, nesta 
ocasiao em que se comemora o vigesimo 
aniversario da constitui~ao do OPANAL. 
Desejo ainda expressar o reconhecimento 
da Delega~ao do Brasil pelo tratamento 
fraterno e amigo dispensado, mais uma 
vez, pelo Governo e pelo povo mexicano. 

A presen~a do Brasil nesta Conferencia 
Geral do OPANAL nao se faz por for~a do 
habito. Ela representa, acima de tudo, 
uma reitera~ao do firme compromisso do 
meu pals com os princlpios e objetivos do 
Tratado de Tlatelolco. 0 Brasil se orgulha 
nao s6 deter side o primeiro pals a proper, 
na Assembleia Geral das Na~oes Unidas 
de 1962, a cria~ao de uma zona mili
tarmente desnuclearizada na America 
Latina, como tambem de ter contribuldo 
construtivamente para a elabora~ao e a 
aplica~ao do Tratado. 

Ao Iongo das mais de duas decadas 
transcorridas desde a conclusao do 
Tratado de Proscri~ao de Armas Nu
cleares na America Latina, o Brasil tern 
side firme na defesa dos dois objetivos 
centrais do Tratado: a promo~ao do 
desenvolvimento e da utiliza~ao da ener
gia nuclear exclusivamente para fins 

paclficos e a rejei~ao a introdu~ao de ar
mas nucleares em nossa regiao do mun
do. 

De conformidade com a exorta~ao feita no 
Tratado de Tlatelolco a que todos os Es
tados da regiao usufruam do direito que 
lhes cabe de ter o acesso mais ample e 
irrestrito a energia nuclear para promover 
o progresso economico e social de seus 
povos, o Brasil tern levado adiante, com 
seus pr6prios recursos e em coopera~ao 
com outros palses, urn notavel programa 
de desenvolvimento e aproveitamento 
dessa tecnologia para fins paclficos. 

Em setembro de 1987, o Presidente Jose 
Sarney anunciou o dominic pelo Brasil da 
tecnologia para o enriquecimento do 
urania. Ao faze-lo, reiterou solenemente 
as finalidades exclusivamente paclficas do 
programa nuclear brasileiro. 

Em outubro de 1988, a na~ao brasileira 
tomou o passe, que acredito sem prece
dentes em nossa regiao, de dar for~a de 
norma constitucional a esse compromisso 
que de longa data vinha sendo reafirmado 
pelo Brasil, inclusive pela decisao que 
tomou, ainda na decada de 1960, de as
sinar e, em seguida, ratificar o Tratado de 
Tlatelolco. Determina textualmente a 
Constitui~ao brasileira de 1988 que "toda 
atividade nuclear em territ6rio nacional 
somente sera admitida para fins paclficos 
e mediante aprova~ao do Congresso 
Nacional". 
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Senhor Presidente, 

Acredita o Governo brasileiro que e che
gada a hora de per termo as falacias da
queles que afirmam ver no avanc;o 
tecnol6gico dos pafses em desenvolvi
mento - no campo nuclear como em qual
quer outro - um risco a paz, a seguranc;a, 
ao meio ambiente global e a pr6pria 
sobrevivencia da humanidade inerentes a 
acumulac;ao, ao aperfeic;oamento e a 
disseminac;ao geografica das armas de 
destruic;ao em massa em poder das princi
pals potencias militares. 

Nao podemos deixar de notar que as 
(micas formas de proliferac;ao de armas 
nucleares efetivamente constatadas nos 
mais de vinte anos que se passaram 
desde a conclusao do Tratado de Nao
Proliferac;ao de Armas Nucleares foram a 
proliferac;ao vertical e a disseminac;ao 
geografica em terra, mar e ar dos arsenals 
das pr6prias pot€mcias nucleres. 

Nao podemos tampouco deixar de obser
var que esses pafses, que agora se afir
mam tao preocupados com a protec;ao do 
meio ambiente, preferem ignorar o fato, 
apontado no relat6rio Bruntland sobre 
meio ambiente e desenvolvimento, de que 
a pr6pria existencia dos arsenals de armas 
nucleares e de outras armas de destruic;ao 
em massa e o risco de sua utilizac;ao sao 
hoje OS maiores riSCOS a preservac;ao do 
meio ambiente em escala mundial. 

Na Declarac;ao de Brasma, adotada no 
final de marc;o por ocasiao da Sexta 
Reuniao Ministerial sobre o Meio Am
biente na America Latina e no Caribe, nos
sos Governos registraram com clareza 
sua posic;ao sobre essa materia ao afirmar 
que: 

"Los pafses que poseen armamentos nu
cleares y de otra Indole para Ia destrucci6n 
en masa deben cesar inmediatamente 
todas las pruebas y experimentos con 
estas armas y promover activamente su 
eliminaci6n. Solamente asf sera posible 
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garantizar Ia protecci6n del medio am
biente contra el riesgo de Ia contaminaci6n 
y Ia destrucci6n ecol6gicas". 

A delegac;ao do Brasil leu com grande in
teresse o estudo preparado pelo Pro
grama das Nac;oes Unidas sobre o Meio 
Ambiente sobre o tema da Contaminac;ao 
Radioativa do Ambiente Marinho com
preendido na Zona de Aplicac;ao Definitiva 
do Tratado de Tlatelolco (S/INF.400), do
cumento que, em nossa oplnlao, constitul 
base adequada para o exame do assunto. 
0 Governo brasilelro acolhe com satis· 
fac;ao a decisao de se iniciar no Ambito do 
OPANALa considerac;ao de medidas des
tinadas a prevenir a contaminac;ao ra
dioativa na area marinha da zona de apli
cac;ao do Tratado. Ao assinalar as preocu
pac;oes que sobre essa materia tern sido 
expressas no contexto da Zona de Paz e 
de Cooperac;ao do Atlantico Sui, a dele
gac;ao do Brasil registra sua disposic;ao de 
contribuir para os trabalhos que o 
OPANAL decidir empreender nessa area. 

Senhor Presidente, 

0 Brasil tern invariavelmente manifestado 
seu firme apoio ao Tratado de Tlatelolco 
como um instrumento internacional equi
librado e eqUitativo, baseado nos prin
cfpios consagrados na Resoluc;ao 2028 
(XX) da Assembleia Geral das Nac;oes Uni
das, que e muito apropriadamente citada 
no preambulo do Tratado. 

Ao assinar em 1967 o Tratado que havia 
ajudado a elaborar e ao ratifica-lo em 1968, 
o Brasil fez a sua parte para assegurar a 
entrada em vigor do Tratado de Tlatelolco 
em toda a sua zona de aplicac;ao, com a 
participac;ao de todos os Estados da re
giao e a assunc;ao plena dos compro
missos correspondentes as potencias 
colonials e nucleares de fora da regiao. 

Cabem agora, nao ao Brasil, mas aqueles 
pafses que ainda nao tomaram a decisao 
soberana de assumir os compromissos 
previstos no artigo 28.1. os passos que 



sao ainda necessarios para que o Tratado 
entre em plena vigencia. Esperamos que 
esses passos, com os quais o Tratado 
entrara formalmente em vigor para o 
Brasil, venham a ser tornados com a 
posslvel brevidade. Enquanto isso, como 
temos dito em diversas ocasioes, o Brasil 
nao hesita em afirmar seu compromisso 
de atuar sempre de maneira compatlvel 
com os objetivos do Tratado, de acordo 
com o principia de direito internacional 
consagrado na Conven~ao de Viena sobre 
o Direito dos Tratados. 

0 Brasil tern procurado colaborar com 
aquelespalses que optaram por recorrer 
a faculdade prevista no artigo 28.2, 
cooperando com os trabalhos do Orga
nismo para a Proscri~ao das Armas Nu
cleares na America Latina, que esta se
mana celebra vinte anos de existencia. 

Nosso constante dialogo com os palses
membros do OPANAL e com todos os 
demais palses da area de Tlatelolco e mais 
uma manifesta~ao do processo cada vez 
mais vivo e intenso de consulta e enten
dimento entre os parses latino-ameri
canos e caribenhos sobre os grandes te
mas politicos e economicos de interesse 
para toda a nossa regiao. 

E: nesse esplrito, Senhor Presidente, que a 
Delega~ao do Brasil participa desta 
reuniao da Conferencia Geral do OPANAL. 
E e nesse esplrito de dialogo e de 
franqueza que fa~o algumas observa~oes 
sobre os documentos preparados para 
esse encontro, que contem numerosas 
referencias diretas ou indiretas a meu pals. 

Mencionei ha pouco a atitude falaciosa, 
promovida por parses altamente indus
trializados, que procura identificar riscos 
para a paz mundial nas conquistas tecno-
16gicas dos parses do terceiro mundo. Foi 
assim com surpresa que encontramos no 
relat6rio do Secretario-geral do OPANAL 
(documento CG/326) uma inaceitavel 
vincula~ao entre o registro dos "avan~os 
espetaculares no campo da tecnologia 

nuclear" alcan~ados por "alguns parses da 
regiao" e a afirma~ao de que "particu
larmente agora ... a prolifera~ao das armas 
nucleares represents urn perigo cres
centa". Cat;>e notar que essa absurda vin
cula~ao esta reproduzida textual mente no 
preAmbulo do projeto de resolu~ao sobre 
o relat6rio da Comissao de Bons Oflcios 
(documento CG/L.248}. 

0 Brasil saudou com interesse, na ultima 
reuniao da Conferencia Geral, a decisao 
de encomendar a prepara~ao de urn 
estudo sobre a rela~ao entre a Zona de 
Paz e de Coopera~ao do AtlAntica Sui e a 
Zona Livre de Armas Nucleares na Ame
rica Latina. lnterpretamos essa decisao 
como urn reconhecimento da comple
mentaridade de prop6sitos entre a inicia
tiva dos parses sul-atiAnticos eo Tratado 
de Tlatelolco. 

Mas, ao ler o estudo preparado (docu
mento CG/337), verificamos que o autor 
do documento aparentemente se julgou 
autorizado a questionar a propria legiti
midade da exorta~ao a nao-introdu~ao de 
armas nucleares na regiao, que foi feita na 
Declara~ao de 1986 e reiterada no Do
cumento Final da Primeira Reuniao de 
Estados da Zona de Paz e de Coopera~ao, 
realizada no Rio de Janeiro em julho de 
1988. 

Em seu relat6rio a Conferencia Geral, o 
Secretario-geral do OPANAL registra sa
tisfa~ao com os progressos alcan~ados 
no processo de integra~ao entre o Brasil e 
a Argentina, especialmente no Ambito 
nuclear. Em seguida, porem, toma a 
iniciativa de formular interpreta~oes sobre 
o sentido desse processo, inclusive no 
que se refere a uma suposta supera~ao de 
"obstaculos para (a) incorpora~ao plena 
(dos dois parses) ao Tratado de Tla
telolco". Devo assinalar que e nos termos 
das quatro Declara~oes Conjuntas sobre 
poHtica nuclear, firmadas pelos Presi
dentes Raul Alfonsine Jose Sarney a partir 
de novembro de 1985, que deve ser enten
dido o elevado nlvel de entendimento 
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alcanc;ado por nossos dois paises no cam
po da utiliza~ao pacifica da energia nu
clear. 

No relat6rio da Comissao.de Bons Oficios 
(documento CG/329) ha uma referencia 
as •reiteradas observac;oes· de repre
sentantes do Brasil sobre as "dificuldades" 
que meu pais estaria encontrando para 
negociar com a Agencia lnternacional de 
Energia AtOmica o acordo de salva
guardas previsto no artigo 13 do Tratado. 
0 relat6rio do Conselho do OPANAL 
(documento CG/327) tambem se refere a 
"dificuldades encontradas" pelo Brasil 
nessa negociac;ao. Essas afirma~oes sao 
inteiramente descabidas, uma vez que o 
Governo brasileiro entende que o artigo 13 
define uma obrigac;ao que s6 se aplicara 
ao Brasil quando o pais se tornar Parte 
Contratante do Tratado. 

0 mesmo documento assinala que o 
Seminario tecnico-juridico sobre salva
guardas que seria realizado no ano 
passado se destinava "fundamental
mente• a paises como o Brasil, que esta
riam "experimentando essas dificulda
des•. 0 convite enviado ao Governo bra
sil eire para participar do encontro nao es
pecificava ser esse o prop6sito do Semi
nario; se tivesse, nao teriamos hesitado 
em esclarecer prontamente o equivoco. 

0 relat6rio do Conselho do OPANAL afir
ma que esse 6rgao tomou nota de "ob
jec;oes• que o Governo brasileiro teria feito 
aos artigos 15, 16, 18 e 20 do Tratado de 
Tlatelolco. Os documentos CG/326 e 
CG/329 registram que o pr6prio Secre
tario-geral do OPANAL se referiu a supos
tas "obje~oes• do Brasil ao artigo 16 do 
Tratado no discurso que pronunciou em 
junho de 1988 perante a Assembleia Geral 
das Nac;oes Unidas. Trata-se de evidente 
incorrec;ao, uma vez que o Brasil assinou 
e ratificou o Tratado sem reservas e nao 
fez objec;ao a qualquer de seus artigos. 

Com referencia especificamente ao artigo 
16, a Delega~o do Brasil a ultima Confe-
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rencia Geral do OPANAL assinalou o risco 
de que a indispensavel confidencialidade 
de certos processes industriais nao 
estivesse devidamente garantida e 
sugeriu que se iniciasse urn processo de 
reflexao sobre essa questao, para que se 
possam concertar maneiras de resguar
dar de forma satisfat6ria os interesses 
legitimos de nossos paises (documento 
S/lnf.374). 

Creio que o assunto poderia se objeto de 
urn estudo cuidadoso, no qual fossem 
analisadas, inter alia, as soluc;oes conce
bidas no curse de outras deliberac;oes 
sabre questoes de desarmamento. Os 
paises aqui representados estarao cer
tamente cientes do cuidado com que esse 
mesmo tema tern sido tratado na Confe
rencia do Desarmamento de Genebra, em 
particular no ambito das negociac;oes 
referentes a Convenc;ao sobre Armas Qui
micas. 

Senhor Presidente, 

Tive oportunidade de mencionar a im
portancia que o Brasil confere a resoluc;ao 
2028 (XX) da Assembleia Geral das 
Nac;oes Unidas, que sublinha a neces
sidade de urn equilibria de responsa
bilidades e obrigac;oes entre os Estados 
possuidores de armas nucleares e os 
Estados militarmente nao-nucleares. 

Com vistas a dar maier efetividade a esse 
principia, pareceria apropriado que se 
desse inicio a urn processo de exame de 
medidas destinadas a verificar e assegurar 
o plene e rigoroso cumprimento pelas 
potencias nuclearmente armadas das 
obrigac;oes definidas nos textos dos dois 
Protocolos Adicionais do Tratado de 
Tlatelolco. 

Ao mesmo tempo, deveriam tambem ser 
estudados com cuidado o sentido e o 
alcance das declarac;oes interpretativas 
formuladas por ocasiao das assinaturas e 
ratificac;oes dos dois Protocolos. Seria 
talvez de esperar-se que os paises que as 



formularam fossem instados a considerar 
a retirada de certas dessas declarac;oes -
em particular as que pareceriam poder 
afetar a efetividade da zona livre de armas 
nucleares - com pelo menos a mesma 
insistencia com que se propoe a certos 
outros parses que recorram a faculdade 
prevista no artigo 28.2 do Tratado. 

Senhor Presidente, 

Antes de terminar, e com prazer que 
manifesto o inteiro apoio do Governo 
brasileiro a ideia da adoc;ao de emend a ao 

Tratado de Tlatelolco que permita a 
incorporac;ao de Guiana e Belize, parses 
com os quais mantemos fortes vrnculos de 
amizade. Ao reproduzir a iniciativa 
adotada pela Organizac;ao dos Estados 
Americanos quand9 aprovou o Protocolo 
de Cartagena das lndias, que entrou em 
vigor no final do ano passado, a Con
ferencia Geral do OPANAL estara con
tribuindo para a observAncia plena do 
princrpio da universalidade, princrpio que 
constitui urn dos marcos balizadores do 
compromisso consciente do Brasil com o 
futuro do sistema de Tlatelolco. 

83 





xv sessao do conselho de 
administrac;ao do pnuma 

Dlacurao do Embalxador Bernardo Pertc6a Neto, 
Subaecret6rto-geral de Asauntoa Politicos e Chefe da 
Delegaqio Braallelra, em Nalr6bl, em 15 de malo de 1989 

Senhor Presidente, 

Gostaria inicialmente de declarar que o 
Governo brasileiro reconhece a im
port~ncia e a gravidade das principais 
questoes ambientais da atualidade -
altera~oes climaticas, chuvas acidas, 
recursos hldricos, polui~ao dos oceanos e 
das zonas costeiras, degrada~ao dos 
solos, desertifica~ao, desmatamento, mu
dan~as de habitat e amea~as a diver
sidade biol6gica, movimentos trans
fronteiri~os de reslduos perigosos -
fenomenos que estao diretamente ligados 
a intera~ao do homem como ecossistema 
global. Eles exigem a rapida implemen
ta~ao de medidas capazes de reduzir ou 
neutralizer os riscos de uma degrada~ao 
irreverslvel. 

0 alerta pioneiro da comunidade cientrfica 
internacional, lan~ado ao final dos anos 
60, sobre as amea~as decorrentes de uma 
explora~ao indiscriminada do patrimonio 
ecol6gico globallevaram a Conferencia de 
Estocolmo sobre o Meio Ambiente Hu
mano, realizada em junho de 1972. Desde 
entao, o conceito de meio ambiente 
ganharia uma dimensao multifacetada, 
incorporando a din~mica dos fatores 
economicos e sociais aos processos 
qulmicos, flsicos e biol6gicos que afetam 
os ecossistemas. Valeria recordar o 
princlpio adotado em Estocolmo se
gundo o qual o desenvolvimento eco
nomico e social e essencial para asse
gurar ao homem um meio ambiente fa-

voravel e a melhoria de sua qualidade de 
vida. 

0 balan~o das iniciativas em favor da pre
serva~ao e da recupera~ao ambiental 
comporta, entretanto, certas ambigui
dades. A consciencia global a respeito da 
import~ncia do ass unto e o conhecimento 
cientlfico dos fenomenos naturais e do 
impacto humano sobre o ecossistema 
ampliou-se consideravelmente. Por outro 
lado, e inegavel que pouco se fez para 
reverter efetivamente as reais causas das 
preocupantes altera~oes ambientais que 
hoje se evidenciam: os padroes de con
sumo desenfreado e de desperdlcio nas 
economias industrializadas e o clrculo 
vicioso que associa, no mundo em desen
volvimento, pobreza e devasta~ao am
biental. 

Estamos vivendo um momento em que as 
condi~oes internacionais favorecem o 
tratamento construtivo dos problemas que 
afetam a humanidade. Nesse contexto, o 
Brasil acredita firmemente que tambem as 
questoes ambientais devem ser enca
minhadas sem emocionalismo ou sensa
cionalismo. 

0 Governo brasileiro vern adotando medi
das vigorosas e envidando esfor~os deter
minados com vistas a defender e proteger 
o meio ambiente, guiado pelo preceito 
constitucional que declara o meio am
biente patrimonio comum do povo bra
sileiro e impoe ao Poder publico e a so-
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ciedade o dever de defende-lo e pre
serva-lo para as presentes e futuras 
gera<;oes. 

0 Brasil tern participado ativamente de 
diversos encontros internacionais sobre 
meio ambiente; participamos do Grupo de 
Trabalho ad hoc que elaborou a 
Conven<;ao de Basileia sobre Reslduos 
Perigosos; fizemo-nos representar na 
Conferencia de Cupula da Haia sobre a 
Prote<;ao da Atmosfera Global; em 
Londres e Helsinque, participamos de 
reunioes sobre a prote<;ao da camada de 
ozonic. Ano passado, ratificamos a 
Conven<;ao das Na<;oes Unidas sabre o 
Direito do Mar, que inclui importantes 
dispositivos de prote<;ao do meio am
biente marinho; tambem em 1988, no Rio 
de Janeiro, sediamos a Primeira Reuniao 
dos Estados da Zona de Paz e Co
opera<;ao do Atlantica Sui, em que a 
questao ambiental foi considerada al
tamente prioritaria. Copatrocinamos a 
Resolu<;ao 43/196 da Assembleia Geral 
das Na<;oes Unidas sabre a convoca<;ao 
da II Conferencia das Na<;oes Unidas 
sabre o Meio Ambiente Humane, que nos 
oferecemos para sediar com o endosso da 
America Latina e Caribe, e o apoio de 
diversos outros palses de todas as re
gioes. 

No plano regional, temos igualmente 
atuado em conformidade com a grande 
importancia que acordamos ao meio am
biente. Em mar<;o passado, participamos 
da Ill Reuniao dos Chanceleres dos 
Estados Partes do Tratado de Coope
ra<;ao Amazonica, em Quito, em que se 
criou uma Comissao Especial para o Meio 
Ambiente. No mesmo mes, sediamos a VI 
Reuniao Ministerial sabre o Meio Am
biente na America Latina e Caribe, rea
lizada em Brasilia. As Declara<;oes de Sao 
Francisco de Quito e de Brasilia adotadas 
na conclusao desses encontros refletem 
certas posi<;oes fundamentais dos palses 
da regiao no que tange a questao 
ambiental: o repudio a interferencia ex
terna; a reafirma<;ao do direito soberano 
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dos Estados na administra<;ao de seus 
recursos naturais; a necessidade de 
compatibilizar a prote<;ao ambiental com 
os imperatives do desenvolvimento 
economico e social; o incremento da 
coopera<;ao internacional em materia 
ambiental; a importancia de alcan<;ar-se 
uma solu<;ao duradoura para a questao da 
dlvida externa. 

No dia 6 de maio, em Manaus, os Presi
dentes dos Estados-Partes do Tratado de 
Coopera<;ao Amazonica reuniram-se para 
discutir temas relatives ao desenvolvi
mento da regiao. 0 documento adotado 
naquela ocasiao - a Declara<;ao da Ama
zonia - consolida as posi<;oes comuns 
dos palses da regiao quanta a promo<;ao 
da coopera<;ao em todas as areas de 
interesse com vistas ao desenvolvimento 
sustentavel da Regiao Amazonica. 

Senhor Presidente, 

A prote<;ao do meio ambiente exige a 
intensifica<;ao de medidas eficazes para 
enfrentar as principais questoes ambien
tais de interesse comum. Julgamos ne
cessaria que a atuac;tao futura do PNUMA 
seja orientada para o fortalecimento da 
coopera<;ao internacional nas seguintes 
areas: 

- favorecimento do acesso dos palses 
em desenvolvimento a informa<;ao 
cientlfica, inclusive mediante a parti
cipa<;ao de cientistas desses palses no 
esfor<;o mundial de pesquisa sabre o 
meio ambiente; o desenvolvimento de 
tecnologias ambientalmente racionais e 
de tecnologias relacionadas com a 
prote<;ao do meio ambiente; a cria<;ao 
de mecanismos para a transferencia de 
tais tecnologias para os palses em 
desenvolvimento sem custo comercial; 
o estabelecimento de mecanismos 
financeiros para canalizar recursos em 
termos concessionais e adicionais para 
projetos de prote<;ao e recupera<;ao 
ambiental em palses em desenvolvi
mento. 



No entanto, certas tendencias nos es
forc;os da comunidade internacional para 
a protec;ao do meio ambiente sao inega
velmente motives para preocupac;ao. A 
imposic;ao de condicionalidades pelas 
instituic;oes financeiras multilaterais e urn 
desses casos. Em verdade, essa pratica 
dificulta a consecuc;ao do objetivo de de
senvolvimento sustentavel pelos pafses 
em desenvolvimento. Tal pratica, portan
to, deve ser abandonada. Da mesma 
forma, e indispensavel e urgente que OS 
pafses altamente industrializados redu
zam de forma substancial a emissao de 
poluentes, responsavel pela maior parte 
do atual nfvel de degradac;ao ambiental. 

E universalmente reconhecido que o 
maior perigo para a vida humana e o meio 
ambiente e a propria existencia de armas 
nucleares e outras armas de destruic;ao 
em massa. Os pafses que possuem tais 
arsenais deveriam cessar imediatamente 
os testes com esse tipo de armamento e 
promover a sua progressiva eliminac;ao. 

Como afirmado pelo Presidente Jose 
Sarney na abertura da VI Reuniao 
Ministerial sobre o Meio Ambiente na 
America Latina e Caribe, "a pobreza e a 

forma mais tragica de poluic;ao". 0 Go
verne brasileiro acredita que a redefinic;ao 
da cooperac;ao internacional para o meio 
ambiente esta diretamente vinculada a 
superac;ao das iniquidades do atual 
sistema economico mundial, gerador de 
grandes fortunas, mas tambem de miseria 
e degradac;ao ambiental. 

Seria absurdo pensar que os povos do 
Terceiro Mundo aceitariam continuar a 
viver sob condic;oes incompatfveis com a 
dignidade humana apenas para permitir 
ao Norte industrializado a manutenc;ao de 
uma conveniente "reserva natural" em seu 
quintal. 

No memento em que o grande conflito 
ideol6gico de nosso seculo perde inten
sidade, devemos estar preparados para 
repensar a sociedade em nova pers
pectiva. A questao do meio ambiente pode 
proporcionar tal perspectiva e pode forc;ar
nos a reexaminar muitos dos apectos ba
sicos da vida moderna. 

A questao que enfrentamos e economica, 
social e moral. 0 problema nao e apenas 
saber se o planeta sobrevivera, mas tam
bern como sobrevivera. 
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entrega de credenclals de 
embalxadores estrangelros 

Hernan Veintimilla Salcedo, da Republica 
do Equador; 

Ousman A. Sallah, da Republica da GAm
bia, em 28 de mar~o de 1989. 

Martin Mbarga Nguele, da Republica dos 
Camaroes, em 23 de maio de 1989. 

Michael Charles K Hamendo, da Repu
blica de Gana; 

Joaquim Rafael Branco, da Republica 
Democratica de Sao Tome e Principe, em 
20 de junho de 1989. 

concessAo de agrement a deslgna~o 
de embaixadores 

Estados Unidos da America 

0 Governo brasileiro concedeu agrement 
a designa~ao do Senhor RICHARD 
HUNTINGTON MELTON, como Embai
xador Extraordinario e Plenipotenciario 
dos Estados Unidos da America. 

A seguir, dados biograficos do Senhor 
Melton: 

Nascido em 1935, o Senhor Melton e 
diplomats de carreira, casado e tern tres 
filhos. Estudou nas Universidades de 
Cornell e Wisconsin e fala espanhol e 
portugues. 

lngressou no servi~o diplomatico em 
1961, havendo servido em Managua 
(1963/1965), Sao Domingos (1965/1967) 
e em Recife (1967 /1969), onde exerceu as 
fun~oes de Chefe do Setor Politico do 

Consulado Americana. No Departamento 
de Estado, trabalhou no Departamento de 
Assuntos lnteramericanos (1971 I 1975), 
havendo ademais, cursado o "National 
War College". 

0 Embaixador Melton foi, ap6s 1975, Che
fe do Setor Politico em Londres e Lisboa e 
Ministro-Conselheiro no Uruguai (1982/ 
1985), havendo retornado ao Departa
mento de Estado em 1985, onde foi Chefe 
da Divisao da America Central (1985/ 
1988). 

De abril a setembro de 1988 foi Embai
xador na Nicaragua e, desde entao, e Se
cretario de Estado, substitute, para As
suntos lnteramericanos. 

Fran eta 

0 Governo brasileiro concedeu agrement 
a designa~ao do Senhor JEAN BERNARD 
OUVRIEU, como Embaixador Extraor
dinario e Plenipotenciario da Fran~a. 

A seguir, dados biograficos do Senhor J. 
Bernard Ouvrieu: 

Nascido em 13 de mar~o de 1939, o Se
nhor Ouvrieu e formado em Direito e ex
aluno da Escola Nacional de Administra
~ao da Fran~a (ENA). Ocupou varios car
gos no Ministerio das Rela~oes Exteriores 
e na Administra~ao Central da Fran~a. 
dentre os quais ode Assessor de Gabinete 
do Primeiro-Ministro (1968/1969) e o de 
Chefe, substitute, do Gabinete do Ministro 
(1979/1980). Foi Diretor de Rela~oes 
lnternacionais junto ao Comissariado 
Geral de Energia Atomica(1980) e Repre
sentante frances no Conselho de Gover
nadores da Agencia lnternacional de 
Energia Atomica (1981/1985). Serviu, en
tre outros, em Bruxelas (1971/1974), Bag
da (1975/1977), Washington (1977 /1979) 
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e Seul, onde exerceu as func;oes de Em
baixador entre 1985 e 1987. E atualmente 
Diretor de Assuntos Economicos e Finan
ceiros no Ministerio das Rela~oes Exterio
res da Fran~a. 

0 Senhor Jean Bernard Ouvrieu devera 
substituir o Senhor Philipe Cuvillier, Em
baixador da Fran~a desde 15 de setembro 
de 1987. 

Paraguai 

0 Governo brasileiro concedeu agrement 
a designa~ao do Senhor JUAN ESTEBAN 
AGUIRRE MARTINEZ, como Embaixador 
Extraordinario e Plenipotenciario da Repu
blica do Paraguai. 

A seguir, dados biograficos do Senhor 
Aguirre Martinez: 

Nascido em 1949, o Senhor Juan Esteban 
Aguirre Martinez e casado e tern quatro fi
lhos. Cursou estudos medics nos Estados 
Unidos e formou-se em Direito no Para
guai, em 1973, havendo feito curse de 
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P6s-Gradua~ao em Administra~ao Publi
ca nos Estados Unidos. 

Exerceu a advocacia e, em 1976, foi no
meade Programador de Coopera~ao 
Tecnica lnternacional da Secretaria de 
Planejamento de seu pafs, havendo side 
promovido a Coordenador da dita Se
cretaria em 1977. 

Per concurso, ingressou na Organiza~ao 
das Na~oes Unidas como funcionario do 
Fundo da Popula~ao das Na~6es Unidas 
no Paraguai. Em 1986 foi transferido para 
Nova lorque, onde foi responsavel pela 
coordena~ao des programas de ajuda 
externa para a America Central. Em 1988 
passou a coordenar os programas de 
ajuda a Colombia, Equador, Venezuela, 
Panama, Cuba e Republica Dominicans. 

Participou de diversas conferemcias e 
reuni6es internacionais sobre temas de 
coopera~ao internacional, na qualidade 
c:Je representante do Governo paraguaio. 
E membra ativo do Partido Colorado des
de maio de 1968. 



brasil e vietnam estabelecem 
relac;oes diplomaticas 

Acordo aobre o estabeleclmento de relaq6es 
dlplom6tlcas entre a Republica Federatlva do Brasil e 
a Republica Soclallsta do VIetnam, vlgente a partir de 
8 de malo de 1989 

Havana, 8 de maio de 1989 

A Sua Excelincia o Senhor 

DoVanTai, 

Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da Repu
blica Socialista do Vietnam. 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de informar Vossa Excelincia de que o Go
verno da Republica Federativa do Brasil me autorizou co
municar ao Governo da Republica Socialista do Vietnam, 
por intermedio de Vossa Exceliincia, que considera esta
belecidas, a partir desta data, as relayOes diplomaticas en
tre nossos dois paises. 

Entende meu Governo que essas relac;oes serao fun
damentadas nos principios da Carta das NayOes Unidas 
e da Conven~o de Viena sobre RelayOes Diplomaticas, 
de 1961. 

Oportunamente, serao acordados detalhes referentes as 
Sedes das respectivas Embaixadas. 

Esta nota e a nota de mesmo teor e data, dd Vossa Exce
lincia, expressando id6ntica decisao por parte do Go
verno vietnamita, constituem Acordo sobre o estabeleci
mento de rel~oes diplomaticas entre a Republica Fede
rativa do Brasil e a Republica Socialista do Vietnam, a vigo
rar a partir desta data. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Exce
lincia os protestos de minha mais alta considerac;ao. 

Paulo Tarso Flecha de Uma 

ajuste complementar de 
coopera~o cientffica e tecnol6gica 

entre o brasil e a urss 

Ajuste Complementar de Cooperac;io Cientiflca e 
Tecnol6glca, flrmado em 6 de junho de 1989, no 
campo da Informatica e computadores, entre o 
Governo da Republica Federatlva do Brasil e o 
Governo da Uniio das Republicas Socialistas 
Sovleticas sobre Programa a Longo Prazo de 

Cooperac;io EconOmica, Comercial, Cientiflca e 
Tecnol6gica, assinado em Brasilia em 30 de 

setembro de 1987 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Uniao das Republicas Socialistas Sovieticas 
(doravante denominados "Partes"), 

Reconhecendo interesse comum na cooperac;ao cientifica 
e tecnol6gica no setor de informatica e computadores, e 

Tendo como fundamento o Acordo entre o Governo daRe
publica Federativa do Brasil eo Governo da Uniao das Re
publicas Socialistas Sovieticas sobre Programa a Longo 
Prazo de Cooperac;ao EconOmica, Comercial, Cientffica e 
Tecnol6gica firmado em Brasilia, em 30 de setembro de 
1987, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGOI 

As partes desenvolverao coopera~o no campo da infor
matica e de computadores, nos seguintes ramos: 

a) engenharia de software; 

b) estac;oes de trabalho multiprocessadoras; 

c) redes de computadores; 

d) automa~o industrial; 

e) microeletrOnica. 

ARTIGOII 

A coopera~o prevista neste Ajuste Complementar sera 
realizada, segundo as condic;oes previstas pelo Acordo so-
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bre Programa a Longo Prazo aclma mencionado, naa se
guintes modalldades, sem excluslo de outraa que ve
nham a ser mutuamente acordadaa: 

a) lnterclmblo de clentlstaa e especlallstaa para reall
zaQio de atlvldades clentfflcaa e tecnol6glcaa; 

b) reallzac;lo de conferlnclaa, semlnirlos, cursos e 
palestras; 

c) elaboraQio e publlcaQio de trabalhos conjuntos ao
bre os resultados de peaqulaas clentlflcas e tecnol6· 
glcas; 

d) lnterclmblo de lnforma9io clentffica e tecnol6glca; 

e) reallza9io de atlvidades conjuntas de peaquiaa e 
deMnvolvlmento. 

ARTIGOIII 

Aa Partea designam u aeguintes entldadea reapondveia 
pelaimplementa91o do preaente ~uate Complementar: 

a) Secretaria Especial da Cltncla e Tecnologia da 
Presidtncia da Republica, por interm6dio do Conae· 
lho Naclonal de Deaenvolvimento Clentlfico e Tecno-
16glco - CNPq - e da Secretarla Eapeclal de lnfor· 
m'tica - SEI -, pelo lado brasllelro, e 

b) Academia de Cltnclas da URSS, por lnterm6dlo de 
aeu Setor de lnformitica, Computadores e Automa-
9io- OIVTA -, pelo lado aovl6tlco. 

ARTIGOIV 

Os procedimentos operacionais necessirlos l impl• 
mentaQio das ativldades a serem reallzadas no Ambito do 
presente Ajuste Complementar serio acordados por via 
diplomltica. 

ARTIGOV 

1. 0 presente Ajuste Complementar entrarl em vigor 
quando as Partes se tiverem comunlcado aobre o 
cumprimento das respectlvas formalidades legals 
internaa. 

2. 0 presente Ajuste Complementar terl uma vall
dade de dois anos, flndos os quais serl automaticamente 
renovado por perlodos iguais e sucessivos, a menos que 
qualquer uma das Partes comunique l outra, a qualquer 
tempo e por via diplomltica, com uma antecedlncia de 
seis meses, sua intenQio de denuncil.Jo. 

Felto em Brasilia, em 6 de junho de 1989, em dois exem
plareaorlglnais nas llnguaa portuguesa e russa, sendo am
bos oa textoa autlnticos. 
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coopera~o tecnlca 
entre o brasil e a rfa 

Aluate Complementar, por troca de notas, entre o 
Governo da Re~bllca Federatlva do Braalle o 

Governo da Re~bllca Federal da Alemanha aobre a 
lmplantagio e operagio do "Centro Supr•Reglonal 

de Formagio em Tecnologla da Soldagem•, vlgente a 
partir de 8 de Junho de 1181 

A Sua Exceltncla o Senhor Heinz w. Dittmann, 

Embalxador Extraordlnirlo da Republica 
Federal da Alemanha. 

Senhor Embalxador, 

Tenho a honra de acuaar reoeblmento da 
nota EZ 41.5/18/478/89, datada de 08/08/88 de Voaaa 
Exceltncla, cujo teor em portuguta 6 o aegulnte: 

"Senhor Mlnlatro, 

Com refertncia ao ~uate de 8 de julho de 
1984 e em execu9lo do Acordo de Coopera9lo T6onica, 
de 30 de novembro de 1983, concluldo entre o Govemo 
da Rep6bllca Federal da Alemanha e o Govemo da Re
publica Federatlva do Braall, a Embalxada da Republica 
Federal da Alemanha tem a honra de propor ao Mlnlat6rlo 
daa Rela¢ea Exterlorea da Republica Federatlva do Braall 
o aegulnte ~uate Complementar aobre a lmplanta91o e 
opera9io do "Centro Supra-Regional de Forma9io de 
Tecnologla da Soldagem• (PN 81.2225.1}: 

1. 0 Governo da Republica Federal da AI• 
manha e o Govemo da Republica Federativa do Bra· 
sil continuarlo a apolar conjuntamente o ServiQO Na
cional de Aprendizagem Industrial (SENAI} na im· 
plantaQio e operaQio do Centro Supra-Regional de 
Tecnologia da Soldagem, como objetivo de formar 
t6cnicos de soldagem qualificados e elaborar 
normaa unlformizadas para os exames de soldador. 

2. Para este fim, o Governo da Republica Fed• 
raJ da Alemanha estl disposto a 

(1} enviar o seguinte pessoal: 
-urn engenheiro especialista em aolda
gem, como chefe de equipe, pelo perlodo 
adicional mbimo de 36 homensfmls, 

- urn soldador-instrutor, pelo perlodo 
adicional mbimo de 36 homens/mls, 
bern como 

- t6cnicos a curto prazo, pelo perlodo total 
mbimo de 8 homensfmls; 

(2) fornecer equipamento de reposiQio e com
plementar e p8988 aobressalentes para as oficl· 
nas laboratoriais e de aoldagem, destinadoa a 



completar o equipamento basico de soldagem 
facultado pela parte brasileira, bem como o 
material didatico necessaria; 

(3) facultar, porum periodo total maximo den homens/ 
mls, estagios de formag!o nos ~tores de soldador
instrutor e engenheiro especialista em soldagem 
para um numero maximo de dez tecnicos brasileiros, 
que, ap6s seu regresso, atuarlo nesse projeto, 
dando autonomamente prosseguimento as tarefas 
dos tecnicos enviados. 

3. Os tecnicos enviados assessorario e apoia-
rio os tecnicos parceiros nas seguintes tarefas: 

a) Realizag!o e controle dos estagios de formag!o, 
fiscalizag!o e otimizac;io da concepg!o e da docu
mentag!o concernente a formag!o, 

b) aperfeiyoamento do programa do curso iniciado com 
lxito, atraves da avaliag!o do planejado inquerito 
dos concluintes, 

c) extensio regional de determinados programas de 
soldagem a outros centros de formag!o do SENAI, 
. tamb6m a outras direyOes regionais, e, para tanto, 
em especial, assessoramento na atualizag!o e com
plementag!o do equipamento por parte do SENAI, e 
treinamento dos instrutores, 

d) prosseguimento dos contatos com as empresas e 
organizag!o da cooperag!o durante o estagio, os 
exames, etc., 

e) apoio ao sistema de soldagem no Brasil, atraves da 
colaborag!o em associayOes, no estabelecimento de 
normas, etc., 

f) interclmbio de documentag!o especializada, de 
material tecnico e didatico elaborado pelo 
"Deutscher Verband fur Schweisstechnik·e.v.· (DVS) 
(Associac;io Alemi de Tecnica de Soldagem -
associag!o registrada); realizag!o desse interclmbio 
com a pr6pria DVS e, se necessaria, por intermedio 
da "Gesellschaft fUr Technische Zusammenarbeit" 
(GTZ). 

4. a) 0 Governo da Republica Federal da Alema
nha encarregara da execuylo de suas contribuiyOes 
a "Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusamme
narbelt (GTZ)" GmbH, Postfach 5180,6236 Eschborn 
1. 

b) 0 Governo da Republica Federativa do 
Brasil encarregari da implementaylo do projeto o 
Servic;o Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI). 

c) 0 projeto sera realizado em estreita cola
boraylo com as empresas Industrials no Rio de Ja
neiro. 

d) Os 6rglos encarregados nos termos dos 
parigrafos 1 e 2 deste Item poderlo estabelecer 

conjuntamente os pormenores da implementac;io 
do projeto num plano operacional ou de outra forma 
adequada, adaptando-os, caso necessaria, ao 
andamento do projeto. 

5. As disposiyees do acima mencionado Ajuste, 
de 6 de julho de 1984, continuario em vigor. 

6. De resto, aplicar-se-io tambem ao presente 
Ajuste as disposiyees do acima referido Acordo, de 
30 de novembro de 1963, inclusive a cl8usula de 
Berlim (Artigo 10). 

Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil 
concorde como o exposto nos itens 1 a 6, proponho 
que a presente nota e a nota de resposta de Vossa 
Excellncia, em que se expresse a concord!ncia do 
Governo brasileiro, constituam um Ajuste entre os 
dois Governos, a entrar em vigor na data da nota de 
resposta. 

A Embaixada da Republica Federal da Alemanha 
aproveita esta oportunidade para reiterar ao 
Ministerio das Relayees Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil os protestos da sua mais elevada 
considerag!o" . 

2. Em resposta, informo Vossa Excellncia de que o 
Governo brasileiro concord a com os termos da nota acima 
transcrita, a qual, juntamente com a presente, passara a 
constituir um Ajuste Complementar entre nossos dois Go
vernos, a entrar em vigor na data de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excellncia os protestos da minha mais alta considerag!o. 

Paulo Ta1110 Flecha de Uma 

Aluste Complementar, por troca de Notas, entre o 
Governo da Republica Federatlva do Brasil e o 

Governo da Republica Federal da Alemanha sobre o 
pro)eto "P6s-Graduac;io em Cl6nclas Geodesicas", 

vlgente a partir de 8 de )unho de 1989 

A Sua Excellncia, o Senhor Doutor Heinz W. Dittmann, 

Embalxador Extraordinario da Republica 
Federal da Alemanha. 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota EZ 445/ 
159/475/89, datada de 08/06/89, cujo teor em portuguls 
6 o seguinte: 

Senhor Ministro, 

Em nome do Governo da Republica Federal da Alemanha 
e com referlncia a Nota Verbal DCOPT/124/ETEC
l.OO-H01, de 29 de maio de 1987, e ao Ajuste de 22 de 
novembro de 1985 (P6s-Graduag!o em Cllncias Geode-
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sicas na Universidade do Parana), bem como em exe
cuc;io do Acordo de Cooperayao Tecnica, de 30 de no
vembro de 1963, conclufdo entre o Governo da Republica 
Federal da Alemanha e o Governo da Republica Federa
tiva do Brasil, tenho a honra de propor a Vossa Excelllncia 
o seguinte Ajuste sobre o projeto 

"P6s-Graduac;io em Ciincias Geodesicas" (PN 77. 
2517.9): 

1. As partes contratantes concordam em dar pros
seguimento a promoc;io da Universidade do Parana 
no setor da p6s-graduac;io em cillncias geodesicas. 

2. Para este tim, o Governo da Republica Federal daAJe
manha esta disposto a 

(1) enviar 

a) um tecnico, na func;io de professor univer
sitario de geodesiajfotogrametria, pelo 
perfodo maximo de 32 meses, 

b) nove tecnicos, na func;io de professores 
universitarios de geodesiajfotogrametria, 
para exercerem atividades de curto pra
zo, porum perfodo total de ate 9 homensf 
mils, 

c) dois tecnicos, na func;io de peritos de 
curto prazo a nfvel tecnico, por um perfodo 
total de ate 6 homensjmlls, 

d) quatro tecnicos, na fun~ao de tutores, para 
colaborarem em cursos de forma~ao, por 
um perfodo total de ate 8 homensfmlls; 

(2) colocar a disposic;io 

a) bolsas para cursos de aperfei~amento no 
estrangeiro, por um perfodo maximo de 60 
homensjmlls, e 

b) bolsas para medidas de aperfei~amento, 
por um perfodo maximo de 12 homensf 
mils, bem como 

(3) fornecer aparelhos cientlficos, equipamento 
laboratorial e material didatico de geodesia e 
fotogrametria. 

3. 0 Governo da Republica Federal da Alemanha, 
encarregara da execu~ao de suas contribui~es a 
"Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusamme
narbeit (GTZ) GmbH", 6326 Eschborn 1. 
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0 Governo da Republica Federativa do Brasil en
carregara da implementac;io do projeto a Universi
dade Federal do Parana, em Curitiba. 

Os 6rgios encarregados nos termos dos paragrafos 
1 e 2 deste item poderao estabelecer conjuntamente 
e em forma adequada os pormenores da imple
mentac;io do projeto, adaptando-os, caso neces
sario, ao andamento do mesmo. 

4. As disposi~es do acima referido Ajuste de 22 de 

novembro de 1985 permanecerio em vigor. 

5. De resto, aplicar-se-ao tambem ao presente Ajuste as 
disposi~s do Acordo de Cooperac;io Tecnica, de 
30 de novembro de 1963, inclusive a clausula de 
Berlim (artigo 10). 

Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil 
concorde com as propostas contidas nos ltens 1 a 5, 
esta nota e a nota de resposta de Vossa Excelllncia 
em que se expresse a concordAncia do mesmo 
constituirao um Ajuste entre os dois Governos, a 
entrar em vigor na data da nota de resposta. 

Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Exce
lllncia os protestos da minha mais alta considerac;io. 

Heinz W. Dittmann 

2. Em resposta, informo Vossa Excelllncia de que o Go
verno brasileiro concorda com os termos da Nota 
acima transcrita, a qual juntamente com a presente 
passara a constituir um Ajuste entre nossos dois 
Governos, a entrar em vigor na data de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelllncia os protestos da minha mais alta considerac;io. 

protocolo que modifica a conven~o 
entre o brasil e a finlandia 

Protocolo flrmado em 12 de Junho de 1989, em 
Brasflla, que modlflca a Conven9io entre o Governo 

da Republica Federatlva do Brasil e o Governo da 
Republica da FlniAndla para Evltar a Dupla 

Trlbutac;io e Prevenlr a Evasio Fiscal concernente l 
Trlbutac;io de Renda, asslnada em Helslnque em 16 

de fevereiro de1972 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
o Governo da Republica da FiniAndia, 

Desejando concluir um Protocolo que modifica a Con
venc;io para Evitar a Dupla Tributac;io e Prevenir a Evasio 
Fiscal concernente l Tributac;io da Renda, assinada em 
Helsinque a 16 de fevereiro de 1972, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGOI 

Os paragrafos 2, 3, 5 e 6 do Artigo 10 da Convenc;io serao 
revogados e substitufdos pelos seguintes: 

"2. Contudo, os dividendos podem ser tributados 
tambem no Estado Contratante onde reside a sociedade 



que oa paga, e de acordo com a legls1891o d .... Estado, 
mas o impoato asaim estabelecido nio poderi excecler 15 
por cento do montante bruto doa dlvldendos. 

Aa Autoridades Competentes doa Estados Contratantes 
eatabelecerio, de comum acordo, a forma de apllcar eata 
limita9io. 

Este parigrafo nio afetari a trlbufa91o da sociadade com 
referlncia aos lucroa que deram origem aoa dlvidendoa 
pagoa.• 

"3. Nlo obatante o dlspoato no parigrafo 1, .. rio 
lsentoa do lmpoato flnlandla 08 dlvidendoa pagos por 
uma sociadade que reside no Brasil a uma sociadade que 
reside na Flnllndia e que controla dlretamente ao menos 
10 por cento do poder de voto da sociadade pagadora." 

"5. 0 termo "dlvldendos•, usado no presente Artlgo, 
deslgna 08 rendlmentos provenlentes de &¢as ou outros 
dlreltos, de partlcipaQio em lucr08, com exceQio de cr6-
dltos, bem como rendlmento de outras partlclpa¢ea de 
capital, que estejam aujeltos ao mesmo tratamento trlbu
tirlo dol rendlmentos de &¢as pelas lela do Estado em 
que a sociadade dlatrlbuldora aeja resldente." 

"6. Quando uma aocladade resldente na Flnllndla 
tlver um estabelecimento permanente no Brasil, ease 
eatabelecimento poderi all eatar aujeito a um lmposto 
retldo na fonte de aoordo com a leglslaQio brasllelra. To
davla, .... lmposto nlo poderi exceder 15 por cento do 
montante bruto dos lucroa do eatabelecimento per
manente, determlnado ap6a o pagamento do lmposto ao
bre a renda de sociadades. • 

ARTIGOII 

0 parigrafo 4 do Artlgo 23 da ConvenQio aeri revogado 
e aubatltuldo pelo aegulnte: 

"4. No que conceme a08 dlvldend08, aoa juros e aos 
toyaltlea, o lmposto brasllelro 6 conslderado como tendo 
sldo pago a uma taxa minima de 25 por cento. • 

ARTIGOIII 

1. 0 segulnte 1'10110 parigrafo aeri lnserldo no Protocolo 
l ~. lmedlatamente ap6a a primelra ll8fltet'l9a: 

"1. hJ Artlgo 11, parigrafo 3 

Aa Autorldades Competentes dos Estados Contratantes 
poderlo acordar que o parigrafo 3 do Artlgo 11 apll
car-ae4 l lnatltuiQio de qualquer denomlnaQAo perten
cente em sua malor parte ao Govemo de um Estado 
Contratante.• 

2. Oa atuals parigrafoa 1 e 2 do Protocolo da Conven-
Qio aerio renumerados como 2 e 3. 

ARnGOIY 

1. Aa Partes Contratantea notlflcarlo uma a outra de 
que toram cumprid08 08 requlaltos conatltuclonala para a 
entrada em vigor do preaente Protocolo. 

2. 0 Protocolo entrari em vigor 30 diu ap6a a data 
da ultima das notlfica96es a que .. refere o par6grafo 1, 
e auas dlaposi96es terlo efeito: 

a) no Brasil, aobre dlvldendos e aobre 08 rendlmentoa 
lndlcados no parigrafo 6 do Artlgo 10, recebldos em 
ou ap6a 111 de janeiro do ano calendlrlo lme
dlatamente aegulnte ao ano em que o Proeocolo 
entrar em vigor; 

b) na Flnllndla, aobre rendlmentos recebldos em ou 
ap6a 111 de janeiro do ano calendirlo lmedlatamente 
aegulnte ao ano em que o Protocolo entrar em vigor. 

Em teatemunho do que 08 abalxo-asainados, devldM1en
te autorizad08 pelos aeus respectlvos Govemos, flrnwam 
o preaente Protocolo. 

Felto em dupllcata em BrasOia, em 12 de junho de 1888, 
nas llnguas portugueaa, flnlandeaa e lngleaa, eendo 08 
tria textos lgualmente autantlcoa. No caso de qualquer 
dlvergfncia de lnterpretaQio, prevaleceri o texto em 
llngualngleaa. 

Felo GcMmo cia Rlp6bllc:a Fedlnlllva do lralll 
Roberto de Ainu ... 

assentamento de atos multllaterals 
ocorrldos no segundo 

trlmestre de 1989 

1.Convlnlo lnternacional do Caf6, 1983, Londrea, 1&-8-82 

Ub6ria- RATIFICOU 

2. Acordo lntemaclonal Sobre Oleo de Oliva e aeua 
Derlvadoa, Genebra,1-7-88 

Arg611a- RATIFICOU 

3. Acordo Conatltutlvo da AssoclaQio lntemaclonal de 
Produtorea de Algodio, 1983 

Gabio e Equador - RATIFICARAM 

4. Acordo lntemaclonal do At;Ucar, Londrea, 11-8-87 

Cor61a e Africa do Sui - RATIFICARAM 

5. Pacto lntemaclonalaobre Dlreltoa Clvla e Politicos, Nova 
York, 16-12-1966 
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Togo- ACEITOU 

6. ConvenQAo para a Melhoria da Sorte dos Feridos e 
Enfermos dos Exercitos em Campanha (Protocolo 1), 
Genebra, 1Q.6..n 

Mali e ZAmbia - ADERIRAM 

7. ConvenQAo para a Melhoria da Sorte dos Feridos e 
Enfermos dos Exercitos em Campanha (Protocolo II), 
Genebra, 1Q.6..n 

8. Acordo lnternacional sobre Borracha, 1987, Genebra, 
20-3-87 

URSS e Japlo - ACEITARAM 

China - RATIFICOU 

9. ConvenQAo de Viena para a ProteQAo das Camadas de 
OzOnio Viena, 22-3-85 

Alemanha - ACEITOU 

10. Protocolo de Montreal sobre Subst!ncias que Esgo
tam a Camada de OzOnio, Montreal, 16-9-87 

Venezuela, Dinamarca, Grecia, lrlanda, ltAiia, Espanha e 
Grl-Bretanha- RATIFICARAM 

Cingapura, Rep. Dem. Aleml, Uchtenstein e Parses Baixos 
- ADERIRAM 

11. Conven~lo para Constituir o ComitO Regional de 
Sanidade Vegetal - COSAVE, Montevideu, 9-3-89 

Uruguai - RATIFICOU 

12. ConvenQAo sobre Assist&ncia em caso de Acidente 
Nuclear ou Emerg&ncia Radiol6gica, Viena, 26-9-86 

Tunisia - RATIFiCOU 

13. ConvenQAo sobre NotificaQio lmediata de Acidente 
Nuclear, Viena, 26-9-86 

Tunisia· RATIFICOU 

14. ConvenQAo de Viena sobre RelaQOes DipiomAticas, 
Viena, 18-4-61 

AlbAnia- RATIFICOU 

15. ConvenQAo lnternacional contra a Tomada de Refens, 
Nova York, 17·12·79 

BulgAria, Camar6es, Equador e Rep. Dem. Aleml -
ADERIRAM 
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16. ConvenQAo de Viena para a ProteQio da Camada de 
Oz&nlo, Vlena, 22-3-85 

Grecia e Burkina Faso - RATIFICARAM 

17. Conven~lo contra a Tortura e Outras Formas de 
PuniQAo ou Tratamento Cruel, Desumano e Degradante 

ltAiia e URSS - RATIFICARAM 

atos bilaterals que entraram em vigor 
durante o segundo trimestre de 1989 

ALEMANHA 

01 - (339) - Ajuste Compiementar sobre o Projeto 
"P6s-Gradua~lo em Ciincias Geodesi
cas·. 

Vigor em 8-6-89 - data de assinatura 

02 - (338) - Ajuste Complementar sobre a lmplantaQAo 
e OperaQAo do "Centro Supra-Regional de 
FormaQAo em Tecnoiogia da Soldagem•. 

Vigor em 8-6-89 - data de assinatura 

03- (340)- Ajuste Complementar ao A.C.T. de 
30-11-63, sob a promoQAo do lnstituto Na
cional de Metroiogia, NormalizaQAo e Qua
lidade Industrial (INMETRO) em Xerem, 
Rio de Janeiro. 

Celebrado em Brasilia, em 5-7-89 - data de vigor 

BOLNIA 

01 - (168) - Acordo, por troca de Notas, sobre lnte
graQAo Energetica. 

Celebrado em Brasflia, a 27·7-89 - data de vigor 

GRA-BRETANHA 

01 - (098) - Memorando de Entendimento entre a 
Agincia Brasileira de CooperaQAo (Brasil) 
e a Administra~lo de Desenvolvimento 
Uitramarino do Governo do Reino Unido da 
Gri-Bretanha e lrlanda do Norte. 

Celebrado em Brasflia, a 5-7-89 - data de vigor 

PARAGUAI 

01 - (149) - DeclaraQAo de lntenQOes de CooperaQAo 
entre o Estado do ParanA, Brasil, e a 
Republica do Paraguai. 

Conclufdo em 6-7-89 - data de vigor 



PERU 

01 - (107) - Declara~o Conjunta Brasileiro-Peruana. 

Concluida em Manaus, em 7-5-89 - data de vigor 

SURINAME 

01 - (019) - Declara~o Conjunta Brasil - Suriname 

Conclulda em 1().8.89 - data de vigor 

VIETNAM 

01 - (01) - Acordo, p.t.n., sobre Estabelecimento de 
Rela<;aes Diplomllticas. 

Concluido em Havana, em 8-5-89 - data de vigor 

UNESCO 

01 - (010) - Acordo entre o Brasil e a UNESCO, para a 
Babora~o do "Guia Geral das Fontes de 
Hist6ria da Republica: Arquivos, Blblio
tecas e Museus Brasileiros•. 

Concluldo em 12-7-89 - data de vigor 

atos bilaterais nao-vlgentes assinados 
durante o segundo trimestre de 1989 

FINLAND/A 

01 - (016) - Protocolo que modifica a Conven~ para 
Evitar a Dupla TributaQio e Prevenir a Evasio 
Fiscal Concemente l Trib1Jta9io de Renda. 

Concluldo em BrasOia, em 12-6-89 

ESPANHA 

01 - (080) - ConvAnio de Coopera~o Judicillria em 
Materia Civil. 

Concluldo em Madri, em 13-4-89 

02- (081)- CaMinio~de~T6coica,Oelr 
1ffica e T ecnol6gica e Prolooolo de ntenQ13es. 

Concluldo em Madri, em 13-4-89 

JORDAN IA 

01 - (003) - Acordo Comercial. 

Concluido em Ami, em 15-6-89 

MoqAMBIQUE 

01 - (008) - Acordo de Coopera~o Cultural 

Concluldo em Maputo, em 1-6-89 

02 - (009) - Protocolo Complementar ao Acordo Geral 
de Coopera~o no Campo da Meteoro
logia. 

Concluido em Maputo, em 1-6-89 

03- (010) - Acordo de Co-Produ~o Clnematogrllfica. 

Concluido em Maputo, em 1-6-89 

04 - (011) - Protocolo Complementar ao Acordo de 
Coopera~o Cientifica, Tecnica e T ecnol6-
gica. 

Concluido em Maputo, em 1-6-89 

05 - (012) - Acordo de Coopera~o Clentifica, Tecnica 
e Tecnol6gica. 

Concluido em Maputo, em 1-6-89 

TCHECOSLOVAQUIA 

01 -· (034) - Acordo sobre Coopera~ Cultural. 

Concluido em Praga, em 7-4-89 

URSS 

01 - (060) - Ajuste Complementar de Coopera-rio 
Clentifica e Tecnol6gica no Campo da ln
formlltica e de Computadores. 

Concluido em Brasilia, em 6-6-89 
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reuniao da conantar 

Nota llmprensa 

No dia 31 de marc;o de 1989, sob a presid8ncia do Ministro 
das Rela¢es Exteriores, Roberto de Abreu Sodr6, reu
niu-se no ltamaraty a ComissAo Nacional para Assuntos 
AntArticos (CONANTAR). 

Na ocasiio, a CONANTAR passou em revista as principals 
questoes relacionadas A cooperaQAo internacional no to
cante ao Continente antArtico e avaliou a posiQio do Brasil 
sobre essas questoes. 

Especificamente, examinaram-se os seguintes t6picos: 
a - 0 andamento da execuQAo do Programa AntArtico 

Brasileiro; 
b - A cooperaQAo com paises amigos; 
c - As recomenda¢es adotadas pelas ReuniOes Con

sultivas; 
d - A convenQio para a RegulamentaQAo de Atividades 

sobre Recursos Minerals Antarticos, concluida em 
1988; 

e - Os resultados da Reuniio para a Revisio da Conven
Qio das Focas Antarticas, realizada em Londres em 
setembro de 1988; 

f - 0 desenrolar da VII Reuniio da ComissAo para a 
ConservaQAo de Recursos Marinhos AntArticos, reali
zada em outubro-novembro de 1988 na Australia; 

g - Os resultados da considera9io da Questio da 
AntArtida na 431 Sessio da Assembl6ia Geral das 
Na¢es Unidas; 

h - As novas adesOes ao Tratado da AntArtida e novas 
partes consultivas ao Tratado; 

i - A designa9io de observadores brasileiros, de 
conformidade com o Artigo VII do Tratado da An
tArtida; 

j - A seguranya a6rea na AntArtida; 
k - A 'IN Reuniio Consultiva do Tratado da Antartida. 

fiD considerar esses itens, a CONANTAR examinou infor
may()es sobre ameayas a que estaria sendo submetido o 
meio ambiente antArtico, em particular, denuncias re
lativas a possrveis consequAncias ambientais decor
rentes de gerenciamento inadequado de lixo em estay()es 
antarticas, construQio de novas pistas de pouso de aviOes 
e intensificaQAo de expediyOes turrsticas. 

A CONANT AR registrou sua preocupaQio permanente 
com o fragil ecossistema antartico e salientou a im
portlncia da cooperaQAo entre todos os parses que 
desenvolvem atividades naquele continente, em particular 
as Partes Consultivas do Tratado da AntArtida, para 
garantir a prot~ ambiental da regilo. 

Nesse contexto, a ComissAo decidiu proper a indicaQio, 
em breve, de observadores para, de conformidade com o 
Artigo VII do Tratado da AntArtida, realizarem inspey()es, 
com 8nfase no impacto ambiental da presenya do homem 
na regiio. 

A ComissAo expressou sua satisfaQio com o fato de a es
taQAo brasileira "Comandante Ferraz" ser internacio
nalmente reconhecida como um exemplo em termos de 
cuidado com a preservaQAo do meio ambiente e decidiu 
instruir a delegaQAo do Brasil A Reunilo Consultiva do 
Tratado AntArtico, que se realizara em maio pr6ximo, em 
Paris, a conceder especial atenQAo e a favorecer medidas 
que promovam a defesa do meio ambiente antArtico. 

declara~o da haia e publlcada em 
jornais franceses 

Texto da Nota Verbal, encamlnhada pelo ltamaraty, l 
Embalxada da Republica Francesa acerca da 

publlcaqio da Declaraqio da Hala nos)ornals 
franceses "Figaro", "Le Monde" e "Ub6ratlon• 

0 Minist6rio das Rela9oes Exteriores cumprimenta a 
Embaixada da Republica Francesa e tem a honra de 
informa-la de que tomou conhecimento da publicaQAo da 
DeclaraQAo da Haia nos jornais franceses "Figaro", "Le 
Monde" e "Ub6ration", no dia 3 do corrente, conforme o 
entendimento havido entre os parses signatAries de que a 
referida declaraQio seria divulgada, naquela data, em 
jornais das respectivas capitals. 

Foi, entretanto, com grande perplexidade que se verificou 
ter sido a DeclaraQio, nos jornais franceses, precedida de 
texto introdut6rio, intitulado "Nosso pars 6 o planeta - o 
chamamento dos 24", cujo teor refere-se A "cri&Qio de uma 
entidade dotada de verdadeiros poderes de decisio e de 
execuQio para salvar a atmosfera", a que teriam concia
mado os 24 parses, "prontos a delegar uma parcela de sua 
soberania nacional pelo bem comum de toda a humani
dade". 

Como nio ignora essa Embaixada, o Governo brasileiro 6 
frontalmente contrario ao sentido do texto introduzido no 
anuncio oficial A guisa de apresentaQAo da DeclaraQAo. 0 
Minist6rio das Rela96es Exteriores assinala ter sido 
justamente o fato de a versio final da DeclaraQAo da Haia 
nio contemplar referAncias como as que se lhe procura 
atribuir que possibilitou ao Governo brasileiro assinA-Ia. 

0 Minist6rio das Relay()es Exteriores nlo pode, portanto, 
deixar de registrar sua lnconformidade com esse epls6dio, 
que nlo parece destinado a contribuir para o avan90 da 
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cooperayao internacional em materia tio relevante quanto 
A queStio da prote~o do meio ambiente. 

Brasilia, em 4 de abril de 1989. 

presidente da republica popular 
da china visita o brasil 

Nota l lmprensa, de 4 de abrll de 1989 

Atendendo a convite do Presidente Jose Sarney, que vi
sitou Pequim em junho de 1988, o Presidente da Repu
blica Popular da China, Yang Shangkun, realizara visita de 
Estado ao Brasil de 3 a 12 de junho pr6ximo. 

Durante sua estada no Pafs, o Presidente Yang Shangkun 
visitara Brasilia e as cidades de Manaus, Sio Paulo e Rio 
de Janeiro. 

brasil lamenta os conflitos no libano 

Nota llmprensa 

0 Governo brasileiro, hoje como ontem, acompanha com 
consternayao a retomada dos combates fratricidas no U
bano, o agravamento da crise reinante naquele pafs e a 
participayao de forc;as armadas estrangeiras em ataques 
contra a populayao civillibanesa. 

0 Ubano multo contribuiu para a formagio e o desen
volvimento da nacionalidade brasileira. Esse e mais um 
motivo a fim de que o Brasil apoie iniciativas para a sus
pensio dos combates na area de Beirute e renove seu res
paido a esforgos de pafses amigos e do "ComitO ad hoc 
da Uga Arabe", visando a retirada das forc;as estrangeiras 
do Ubano e o restabelecimento naquele pars amigo da 
ordem publica, soberania polftica e integridade territorial. 

Brasflia, 11 de abril de 1989. 

apoio brasileiro a namibia 

Nota l lmprensa, de 11 de abrll de 1989 

0 Governo brasileiro iamenta os incidentes ocorridos na 
fronteira norte da Namibia e condena o emprego da forc;a 
peia Africa do Sui. Com vistas A impiementagio plena e 
efetiva do plano das NagOes Unidas para independAncia 
da Namibia - Resoluyao 435 (1978) do Conselho de 
Seguranc;a - , e essencial que todas as partes exerc;am o 
maximo de moderayao ate 0 equacionamento dos inci
dentes. 

Nesse sentido, o Governo brasileiro recebeu com sa
tisfagio as notfcias procedentes de Nova York, ap6s 
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reuniio do Conselho de Seguranc;a, acerca das pers

pectivas de normaliza9io da situa9io da Namibia, pos
sibilitando a retomada do processo de implementayao da 
Resoluyao 435 e a operayao do UNTAG. 

brasil e papua nova guine estabelecem 
rela~oes diplomaticas 

Nota llmprensa, de 27 de abril de 1989 

Os Governos da Republica Federativa do Brasil e o Estado 
lndependente de Papua Nova Guine estabeleceram 
rela¢es diplomaticas em nfvel de Embaixada no dia 27 
de abril de 1989. 

E a seguinte a declarayao feita pelos dois Governos e 
assinada pelos seus representantes nas NagOes Unidas: 

·o Governo da Republica Federativa do Brasil eo Governo 
do Estado lndependente de Papua Nova Guine, desejosos 
de promoverem 0 entendimento mutuo e de fortalecerem 
os lagos de amizade existentes entre os dois parses, 
decidiram estabelecer relagOes diplomaticas e trocar 
embaixadores, a partir de 27 de abril de 1989." 

A representagio brasileira em Porto Moresby sera cu
mulativa com a Embaixada do Brasil em Camberra. 

em brasilia o ministro dos neg6cios 
exteriores de trinidad e tobago 

Comunlcado llmprensa 

A convite do Governo brasileiro, sua ExceiAncia o Doutor 
·Sahadeo Basdeo, Ministro dos Neg6cios Exteriores e 
Comercio lnternacional da Republica de Trinidad e To
bago, realizou uma visita oficial ao Brasil nos dias 26 a 28 
de abril de 1989. 

Durante sua estada em Brasflia, o Chanceler de Trinidad 
e Tobago, que se fez acompanhar de uma importante co
mitiva, foi recebido pelo Excelentfssimo Senhor Presi
dente da Republica e pelos Presidentes do Congresso Na
cional, da CAmara dos Deputados e do Supremo Tribunal 
Federal. 

Nas conversa¢es que foram mantidas pelos dois Minis
tros do Exterior, foram passados em revista diversos te
mas da atualidade mundial, dentre os quais sobressaem 
os relativos ao abrandamento das tensOes internacionais, 
A crise ocasionada pelo problema da dfvida externa dos 
parses em desenvolvlmento, ao processo de pacificayao 
da America Central, A necessidade de fortalecer o sistema 
interamericano, no contexto da Organizayao dos Estados 
Americanos, e as questOes do meio ambiente. 



No plano das relaioes bilate:ais. os dois Ministros 
registraram, com satisfa~o. a realiza~ao da Ill Reuniao da 
Comissao Miflta Brasil - Trinidad e Tobago, em Brasrtia, 
nos dias 24 e 25 do corrente. Os resultados alcan~dos 
nas conversaCf5es entao mantidas prenunciam urn sen
slvel adensamento e diversificaqao no relacionamento 
reciproco. Assim e que, com grande prazer, notaram urn 
expressive avan~ no processo da coopera~o tecnica, 
cientffica e tecnol6gica, atraves dos entendimentos 
havidos entre peritos dos dois pafses nos campos da agri
cultura, pecuaria e da forma~ao de mao-de-obra especiali
zada. 

Verificaram, da mesma forma, o prosseguimento de con
versa~oes tendentes a tornar mais efetiva a cooperaQAo 
bilateral nas areas econOmica e comercial, tanto entre em
presas estatais dos dois parses quanto entre repre
sentantes da iniciativa privada. 

ACJ final das conversa¢es, que transcorreram em clima de 
alta cordialidade e com elevado esprrito de coopera~o, 
os dois Ministros manifestaram seu firme prop6sito de 
manter urn dialogo amplo e freqUente sobre temas do 
interesse bilateral e expressaram seu desejo de que se 
possam manter e ampliar os canals de comunicac;ao ora 
reativados, com vistas a tornar cada vez mais dinlmico e 
mutuamente benefico o interclmbio reciproco de 
pessoas, bens e servi~s. 

Brasnia, em 28 de abril de 1989. 

rela~oes diplomaticas 
brasil- vietnam 

lnformac;io ll lmprensa 

Os Governos da Republica Federativa do Brasil e da Re
publica Socialista do Vietnam decidiram estabelecer rela
¢es diplomaticas em nivel de Embaixada. 

Nesse sentido, no dia 8 de maio de 1989, na cidade de 
Havana, os dois paises trocaram Notas Reversals assi
nadas pelo Secretario-geral das Rela¢es Exteriores, Em
baixador Paulo Tarso Aecha de Uma, e pelo Embaixador 
Extraordinllrio e Plenipotencillrio da Republica Socialista 
do Vietnam, Senhor Do Van Tal. 

Brasma, em 8 de maio de 1989. 

garlmpo e tema de conversa~oes 
entre brasil e venezuela 

Comunlcado de 9 de malo de 1989 

A presenc;a de braslleiros em territ6rio venezuelano, 
pr6ximo l fronteira, em Roraima, em atividades de garlm-

po, tern sido objeto de conversa¢es entre os Governos 
do Brasil e da Venezuela. 

Em decorrincia de entendimentos de alto nivel ocorridos 
no ultimo dia 6 em Manaus, durante a Reuniao de Chefes 
de Estado dos Parses-membros do Tratado de Coope
rac;ao AmazOnica, o Governo brasileiro estll enviando a 
Caracas no dia 10, em aviao especial da FAB, Missao 
diplomlltica chefiada pelo Chefe do Departamento 
Consular e Jurfdico do ltamaraty, Ministro Mllrcio de 
Oliveira Dias. A Missao sera integrada ademais pelos 
Chefes da Divisao de Fronteiras e da Divisao da America 
Meridional II, e por assessores da 21 Comissao De
marcadora de Umites do Ministerio das Rela¢es Exterio
res. 

A referida Missao devers manter conversa¢es em Cara
cas, nos pr6ximos dias, com autoridades do Governo ve
nezuelano, com o objetivo de estabelecer formas ade
quadas de coopera~o bilateral para a solu~o da questao 
surgida com a presen~. no territ6rio venezueleno, de 
garimpeiros procedentes do Brasil. 

A Missao governamental brasileira examinara, espe
cialmente, junto as autoridades venezuelanas, as medidas 
de carater assistencial e de prote~o consular aos bra
sileiros em situa~o irregular em territ6rio venezuelano. As 
autoridades brasileiras contam, para tanto, propor ao 
Governo venezuelano a convocac;ao de reuniao extraor
dinaria do Grupo Bilateral de Coopera~o Consular, 
mecanisme julgado adequado pelo Governo brasileiro 
para o encaminhamento dos problemas e questoes levan
tados pelo epis6dio. 

grupo dos oito manifesta-se a respeito 
da situa~o politica do panama 

Comunlcado lllmprensa, de 11 de malo de1989 

Texto da declara~o dos Chanceleres dos Paises do Gru
po dos 8, a respeito da situa~o politica no Panama. 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, 
Brasil, Colombia, Mexico, Peru, Uruguay y Vene
zuela, ante Ia situaci6n planteada en Ia Republica de 
Panama, y CONSIDERANDO: 

1 - Que en el "Compromiso de Acapulco .. ." los Pre
sidentes de los ocho parses que integran el Meca
nisme Permanente de Consulta y Concertaci6n Po
litica identificaron como un "desaffo principal" del 
Grupo a "Ia consolidaci6n de Ia democracia y el res
peto a los derechos humanos. • 

2 - Que como consecuencia de ello, en ese mismo 
documento se comprometieron a "concertar accio
nes para ... contribuir a traves de Ia cooperaci6n y Ia 
consulta a Ia defensa, fortalecimiento y consolida
ci6n de las instituciones democraticas." 
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3 - Que en el mismo COM PROM ISO DE ACAPULCO 
tambien expresaron que su concepci6n de Ia Paz 
est! "ligada al respeto de los principios de Ia libre 
determinaci6n de los pueblos y Ia no intervenci6n en 
los asuntos internos de los Estados." 

4 - Que en estricta observancia de Ia no intervenci6n, 
norma esencial de polftica exterior en America Latina, 
correspond& abstenerse de emitir juicio sobre los 
factores causales y los asuntos especfficos que han 
determinado, en ocasi6n del acto electoral, Ia crisis 
politica en Panama. 

DECLARAMOS nuestra profunda consternaci6n por 
una situaci6n que puede alejar a(m mas al gobierno 
de Panama de Ia comunidad democratica de Ame
rica Latina en un momento hist6rico en que Ia libre 
expresi6n popular avanza de un modo inedito en 
nuestra regi6n; 

REITERAMOS nuestro compromiso de continuar 
defendiendo Ia no intervenci6n, Ia autodeter
minaci6n y los compromisos democraticos asu
midos en Acapulco, como tambien Ia vigencia irres
tricta de los Tratados sobre el Canal de Panama, 
como se manifestara en el COMPROMISO DE ACA
PULCO;y 

RATIFICAMOS nuestra convicci6n de que Ia mejor 
defensa de los intereses de las naciones y de los 
pueblos de America Latina se lograra con Ia vigencia 
libre e irrestricta de Ia voluntad popular, expresada 
sin trabas de ninguna naturaleza. 

eua divulgam lista de praticas 
comerciais de terceiros paises 
consideradas como barreiras as 
exporta~Oes americanas 

Nota il lmprensa de 26 de malo de 1989 

0 Governo dos Estados Unidos da America divulgou lista 
de praticas comerciais de terceiros parses que considera, 
com base em sua legisla9Ao interna, como barreiras as 
exportaQ&ts norte-americanas. Entre essas praticas, as 
denominadas "restriQ&ts as importaQOes• se referem a 
aspectos da politica brasileira de comercio exterior. 0 
Brasil foi, ainda, inclurdo em uma lista de parses que, no 
entender do Governo norte-americano, n!o oferecem 
adequada prot&Q!o a propriedade intelectual, sobre 0 que 
o Governo brasileiro apenas tern a assinalar que cumpre 
fielmente a legisla9Ao sobre propriedade intelectual, 
aprovada pelo Congresso Nacional, e todas as conven
Q&ts internacionals existentes sobre a materia. 

Segundo o Governo dos Estados Unidos, as restriQOes as 
importaQ&ts prejudicariam o acesso ao mercado bra
sileiro de produtos norte-americanos. Tais restriQOes 
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seriam: suspens!o temporaria de emiss!o de guias de 
importa~o; limita¢es quantitativas e falta de trans
par8ncia no processo de emiss!o de guias de importa9io. 

0 Governo brasileiro v8 com preocupa9io essa a9io do 
Governo norte-americano porque pode redundar na 
imposi9io futura de medidas comerciais unilaterais de 
restri9io as exportaQOes brasileiras, como tambem pelo 
desprop6sito em identificar e definir unilateralmente 
praticas comerciais legals como "barreiras ao comercio". 

0 Brasil tern pautado suas medidas de regulamenta9io 
comercial pelas regras internacionais. As medidas de 
controle de importa9io aplicadas pelo Governo brasileiro 
tAm sido necessarias para corrigir os desequilfbrios em 
nossas contas externas e sAo plenamente justificadas a 
luz do Artigo XVIII:B do Acordo Geral Sobre Tarifas e 
Comercio (GATI). Em novembro de 1987, quando se 
realizou a ultima consulta plena do Brasil, o Comitl! de 
Balan90 de Pagamentos do GATI admitiu que tais me
didas sAo necessarias para os esfor90s de ajustamento da 
economia a uma conjuntura financeira e comercial inter
nacional adversa. Na ocasiio, o Brasil obteve de todos os 
parceiros comerciais, inclusive dos Estados Unidos, o 
reconhecimento da legalidade e legitimidade de tais 
medidas. 

As queixas que os Estados Unidos da America apresentam 
contra o Brasil sAo descabidas quando se verifica que a 
participa9io brasileira no deficit comercial global daquele 
pars tern apresentado tend8ncia declinante nos ultimos 
anos, caindo de 4,4%, em 1983, para 4%, em 1988. As 
importaQOes brasileiras de produtos norte-americanos 
aumentaram em mais de 60%, de 1983 a 1988, rndice que 
representa mais do que o dobro do aumento global de 
23% das exportaQOes norte-americanas, durante aquele 
mesmo perfodo. Com isso, o Brasil, que ocupava, em 
1983, o 21g Iugar entre os parses importadores de pro
dutos norte-americanos, passou para o 1~ Iugar, em 
1988. 

0 Governo brasileiro tern espontaneamente introduzido 
importantes modificaQOes em seu regime de importaQ&ts, 
havendo rebaixado sua tarifa media de 85% para 41% e 
promovido uma redu9io a metade do numero de pro
dutos com emiss!o de guias de importa9io tempora
riamente suspensa, com o objetivo de atender as neces
sidades do presente estagio de desenvolvimento da eco
nomia brasileira, com consequAncias 6bvias, unani
memente reconhecidas como positivas para o comercio 
internacional. 

0 Governo brasileiro tern participado da Rodada Uruguai 
como firme prop6sito de buscar soluQOes universalmente 
aceitaveis para as principals questOes que inibem a 
expans!o do comercio internacional. A a9Ao norte
americana tern sllrios efeitos negativos sobre os esfor90s 
que vAm sendo feitos naquela rodada de negociaQ&ts 
comerciais. Ao deixar sob amea9B todo o setor exportador 
brasileiro, a decis!o norte-americana gera urn clima de in
certeza que inibe nossas vendas, causa prejurzos e, desse 



modo, viola, na pratica, o compromlsso por todos assumi
do de nio introduzir novas restric;Oes ao comercio. 

0 Governo brasileiro considera de grande lmportAncia o 
tortalecimento das lnstituic;Oes multilaterais de comerclo 
e dos mecanismos multilaterais de soluc;io de con
troversias com os seus parceiros comerclais. Assim, o Bra
sil se reserva o direito de recorrer ao GATT na defesa dos 
legitimos interesses da economla e do comercio brasl
leiros. 

brasil acompanha 
conflitos na china 

Nota de 5 de junho de 1989 

0 Governo brasileiro acompanha com o interesse e a 
atenc;io que caracterizam suas rela¢es de cooperac;io e 
amizade com a Republica Popular da China a evoluc;io 
dos acontecimentos naquele pals. 

As informac;Oes aqui chegadas sobre tragicos aconte
cimentos de rua nio podem deixar de gerar consternaQio, 
pelo que representam em perdasde vidas humanas e pelo 
abalo emocional que trazem a populac;io e ao Governo 
daquele pals amigo. 

0 Governo brasileiro manifesta sua esperanc;a de que a 
China possa rapidamente superar as dificuldades que ora 
a afligem e veneer com coragem este doloroso momento. 

itamaraty homenageia 
claudio santoro 

Nota de 9 de Junho de 1989 

0 compositor e maestro Claudio Santoro, falecido este 
ano, acaba de ser objeto de duas homenagens p6stumas 
promovidas pelo Departamento Cultural do ltamaraty, em 
Londres e em Washington. 

Em Londres foi organizado urn concerto na Canning 
House, onde a SONATINA, de 1943, e "FANTASIAS 
SUL-AMERICANAS PARA OBOE, de 1983, foram 
executadas pela obofsta Elen Telles e pelo pianista 
britinico Richard Whilds. 

Em Washington, composic;Oes de Claudio Santoro foram 
apresentadas no Brazilian American Cultural Institute pela 
flautista Odette Ernest Dias e pelo pianista Bridget de 
Moura Castro. 

secretario de ciencia e tecnologia 
da rndia visita 0 brasil 

Nota de 16 de junho de 1989 

0 Doutor Vasant Gowariker, Secretario de Ciincia e 
Tecnologia da India, visitara o Brasil, acompanhado de 
dois assessores, de 18 a 21 de junho corrente, a convite 
da Secretaria Especial da Ciincia e Tecnologia (SECT). 

0 objetivo da visita e examinar as possibilidades de 
cooperac;io nas areas de informatica, pesquisa cientlfica, 
meteorologia, biotecnologia e espac;o, entre outras. 

0 programa de visitas inclui as seguintes instituic;Oes: 
COBRA, FINEP, Comissio Nacional de Energia Nuclear, 
Academia Brasileira de Ciincias, Secretaria de Ciincia e 
T ecnologia do Estado do Rio de Janeiro, Fundac;io Oswal
do Cruz, lnstituto de Pesquisas Espaciais e lnstituto de 
Atividades Espaciais. 

0 Dr. Gowariker e engenheiro especializado em Ciincias 
Espaciais e estll intimamente ligado ao programa espacial 
indiano. 

quest6es ambientais 
na amazonia brasileira 

Cartas envladas em 25 de marc;o e 29 de maio de 
1989 pelo Embalxador Geraldo Holanda Cavalcantl, 
Chefe da Mlssio Junto as Comunidades Europ61as, 
ao Presldente do Parlamento Europeu, a prop6sito 
da Resoluc;io aprovada por aquela casa versando 

sobre questOes amblentals na Amazilnia Brasilelra 

·o Governo brasileiro tomou conhecimento, com surpresa 
e indignac;io, da resoluc;io aprovada no dia 16 do corrente 
pelo Parlamento Europeu que versa sobre questoes 
ambientais na AmazOnia Brasileira. 

Em primeiro Iugar, registro que o Brasil nio reconhece a 
qualquer parlamento que nio o Congresso Nacional bra
sileiro, eleito pelo nosso povo, competincia para pronun
clar-se sobre comodevemos utilizar, conservar e preservar 
nossos recursos naturals, inclusive a AmazOnia Brasileira. 

0 Movimento de Ubertac;ao que ocorreu nas Americas 
entre o tim do seculo XVIII eo inicio do seculo XIX conduziu 
a vida soberana e independente numerosos estados 
americanos, entre os quais o Brasil. Nio creio que qual
quer desses Estados esteja disposto a voltar a submeter 
seu destino nacional a ditames de cunho colonial. E de se 
lamentar profundamente que urn projeto exemplar de 
cooperac;io internacional como o Projeto Ferro-Carajas 
possa dar margem a tantas interpretac;Oes equivocadas e 
mesmo a inaceitaveis manifestac;oes intervencionistas 
como as acolhidas na resoluc;ao aprovada em 16 do 
COrrente pelo Parlamento que Vossa Excelincia preside. 
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Trata-se, Senhor Presidente, de linha de cr6dito - e digo 
cr6dito, e nio ajuda ou doa9io - destinada a promover a 
exploraQio de minerio de ferro do Brasil. 

Essa linha de cr6dito, originalmente no valor de 600 
milhOes de d61ares, foi utilizada em apenas 240 milhOes 
de d61ares por decisio da parte brasileira e, a partir de 
1987, vern sendo devidamente paga. 

0 Projeto Ferro-Carajas 6 considerado urn exemplo em 
mat6ria de preserva9io ecol6gica. Somente com essa 
finalidade ali foram investidos 656 milhOes de d61ares. 

Essa, Senhor Presidente, a realidade de urn projeto que 
se pode dizer modelo de cooperac;io internacional. 
Somente o desconhecimento dessa realidade pode 
explicar os equfvocos factuais acolhidos na resolu9io. Sua 
concepc;io intervencionista 6 injustificavel. As infor
mayOes que chegaram a essa Casa sio inverfdicas. Que 
se pretenda interferir nas relac;Oes do Brasil com o Banco 
Mundial e com o FMI 6 inaceitavel, e nio honra as tradicio
nais e boas relac;Oes internacionais entre o Brasil e a 
Europa. 

Se a parte considerativa da resolu9io se funda em 
premissas inexistentes, a porc;io resolutiva nio tern 
senti do nem objeto. 0 Projeto Ferro-Carajas, no que tange 
as linhas de cr6dito comunitarias, esta concluido. Resta 
apenas o pagamento desses cr6ditos eo servic;o da divida, 
o que vern sendo feito com absoluto respeito as obriga
c;Oes contratuais assumidas. 

0 Brasil repudia essa iniciativa, representada por uma 
resolu9io eivada de preconceito e de urn paternalismo 
superado polftica e historicamente. 

No interesse da boa cooperac;io entre o Brasil e as comu
nidades, o Governo Brasileiro espera firmemente que, de 
futuro, nos pronunciamentos do 6rgio que Vossa Exce
lincia preside, sejam observadas com relac;io a meu pais 
as regras de respeito e considerac;lo a que todos os paises 
soberanos tim direito." 

"Senhor Presidente, 

Como 6 do conhecimento de Vossa Excelincia, o Parra
mento Europeu aprovou, em sua ultima sessio plenaria, 
uma resolu9io "sobre o problema ecol6gico da Regiio da 
AmazOnia", de que foi relator o Deputado Hemmo 
Muntingh. 

Acompanhei de perto a evoluc;io por que passou o texto 
original, conforme havia sido submetido pelo autor a 
ComissAo do Meio Ambiente, e pude constatar que as 
sucessivas tentativas das autoridade brasileiras e da 
Missio que dirijo, no sentido de fornecer a todos os 
interessados elementos de informac;io mais con
sentAneos com a realidade da Regiio da AmazOnia, tim 
obtido certa divulga9lo. Para isso tera contribuido, e o 
agradec;o a Vossa Excelincia, o encaminhamento de tais 
elementos, contidos nas mensagens que lhe dirigi, aos 
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Senhores Deputados Membros das ComissOes de 
Desenvolvimento e Coopera9io e do Meio Ambiente. 

0 fato, no entanto, que do texto aprovado tenham sido 
retiradas algumas das expressOes mais injustas e des
respeitosas para com as autoridades brasileiras, bern 
como algumas das afirmac;Oes que mais atentavam contra 
a verdade, nao impede que sejam as autoridades bra
sileiras novamente obrigadas a manifestar sua in
conformidade contra o texto aprovado, principalmente 
pelo fato do mesmo ingerir-se em assuntos que sio da 
inteira competincia e responsabilidade do Governo 
brasileiro. 

Com efeito, Senhor Presidente, os textos aprovados 
cont@m ainda certo numero de inverdades, algumas das 
quais concentram-se no relat6rio que serve de Exposi9io 
de Motivos a Resoluc;io. Quanto a parte resolutiva propria
mente dita, as cifras citadas no paragrafo c da parte intro
dut6ria, por exemplo, deveriam sofrer corre9io apreciavel. 
Embora nao exista consenso cientifico sobre o numero 
exato de indios que habitava todo o Brasil em 1600 (ima
gine que o relator deva ter querido dizer 1500), as estima
tivas variam entre 1 milhio (as mais difundidas) e 5 mi
lhOes, das quais menos de 2 mil hOes na AmazOnia. 0 His
toriador Colin McEvedy, em seu Atlas of Modern History, 
da a cifra de urn milhio de individuos para a totalidade da 
Am6rica do Sui nio-incaica em 1483, argumentando que 
as formas de economia de subsistincia das sociedades 
indigenas, aliadas a pobreza dos solos amazOnicos, nio 
permitiria maior populac;io na regiio. Nenhum desses 
numeros se compadece com as cifras avanc;adas no do
cumento aprovado pelo Parlamento Europeu, que nio efta 
suas fontes. A grande diminui9io da popula9io indfgena 
em toda a Am6rica Latina ocorreu, por6m, como todos 
sabem, no periodo colonial. 

Ainda no que respeita a questio indigena, a protec;lo legal 
do indio brasileiro, bern como a preserva9io de sua iden
tidade cultural tim sido preocupac;io constante do Go
verna brasileiro. Os conflitos entre colonos individuals e 
populac;Oes nativas, que ocorreram tamb6m em todos os 
pafses do mundo onde se processou ou se processa a 
ocupac;io de terras virgens, tim dado motivo para ayOes 
rapidas e eficientes dos varios organismos governa
mentais envolvidos, e 6 not6rio que o numero e a intensi
dade de tais conflitos esta diminuindo. 

Da mesma forma, parece despropositado que no contexto 
de uma resolu9io sobre o financiamento, pela Comu
nidade Europ6ia, de projetos realizados na Regiao 
AmazOnica figure o considerando ca., cujo conteudo ja foi 
objeto de resolu9io especifica do Parlamento Europeu 
(resoluc;ao votada na Sessio de 19 de janeiro do corrente 
ano), onde se registrou especificamente que a justic;a 
brasileira havia, como de habito, agido pronta e eficaz
mente para elucidac;ao do assassinato de Francisco Men
des e prisio de seus responsaveis. 

Como ja tive ocasiio de longamente expor a Vossa 
Excelincia em carta anterior, o Projeto Ferro-Carajas 6 



frequentemente apontado como responsavel por "de
vastaQOes ecol6gicas" na AmazOnia, quando, na reali
dade, trata-se, na opiniio unlnime de todos os ecolo
gistas que o visitaram, de projeto pioneiro no campo da 
prote~o ambiental. A Companhia Vale do Rio Doce, que 
o executou e que 6 diretamente visada no texto da Decla
ra~o. detem certamente a iniciativa mundial, entre em
presas de sua envergadura, quanto as preocupac;Oes em 
rela~o ao meio ambiente. A reiterada condena~o da 
Companhia Vale do Rio Doce em recinto parlamentar, que 
alcanc;a grande repercussio nos meios de comunlca~o. 
e motive de grande preocupa~o. pois represents cer
tamente a ameac;a de series prejuizos, morais e econO
micos, tanto para aquela empress como para meu pals. 

Quante ao pedido contido no item 3 da parte operativa da 
Declaravio, e enderevado aos paises amazOnicos no 
sentido de que "estabelevam uma estrategia de conser
vayao amazOnica e favam da AmazOnia uma questio 
internacional", revela o mesmo inteiro desconhecimento 
da existAncia do Tratado de Cooperayao AmazOnica, 
assinado em 3 de julho de 1978 por todos os paises 
amazOnicos, bern como dos textos mais recentes da 
DeclaraQaO de Sio Francisco de Quito, adotada pelos 
paises amazOnicos em 7 de marQo de 1989, e da Decla
rayao da AmazOnia, assinada em Manaus, no dia 6 de 
maio de 1989, por todos os presidentes dos paises
membros do Tratado de Cooperactio AmazOnica. Os 
referidostextos, que me permiti encaminhar a Vossa Exce
l~ncia em 16 de maio corrente, poderiam esclarecer aos 
Senhores Deputados europeus que de ha multo existe 
entre os paises amazOni(:OS uma estratllgia de conser
vactao amazOnica, a qual sera sem duvida ainda incremen
tada com a mais recente criaQio de comissoes intergover
namentais especiais para o ambiente e para os assuntos 
indigenas. 

Por outro lado, reitero a Vossa Excel@ncia que o Brasil tern 
buscado e aceitado a cooperayio internacional, quando 
oferecida e efetiva-:ia de rnaneira respeitosa e apropriada, 

para a soluyio de problemas ambientais de interesse 
comum ou geral. Nesse esplrito acolhemos favora
velmente e estamos dispostos a examinar iniclativas 
comunitarias baseadas efetivamente em um conhe
cimento concreto da realidade do Brasil e genuinamente 
interessadas em favorecer a retomada de seu processo de 
crescimento econOmico, unica forma efetiva de com bater 
aquilo que, nos palses pobres, esta na raiz dos problemas 
ambientais: o subdesenvolvimento. Aproveito a oportu
nldade etc." 

brasil felicita angola pelo 
encaminhamento do fim da guerra 

Nota de 26 de Junho de 1989 

0 Governo brasileiro felicita o Presidente de Angola, Jose 
Eduardo dos Santos, e todos os Chefes de Estado 
africanos que colaboraram para a conclusio do acordo 
que encaminha os prinolpios para o tllrmino da guerra em 
Angola. 

0 Governo brasileiro exprime a sua satisfayio pelo 
cessar-fogo iniciado a meia-noite do ultimo dia 24 e 
auspicia para que as conversaQoes entre as foryas ango
lanas sejam conduzidas em prol da paz, da integra~o de 
todos os cidadios a convivl!ncia nacional, bern como do 
desenvolvimento econOmico e do progresso social de 
toda a nayio angolana. 

0 Brasil, que desde 1976 desenvolve, em todos os 
campos, importantes layos de coopera~o com Angola, 
alem de participar ativamente do processo de paz do 
sudoeste africano, renova sua disposictao de oolaborar 
com o pais-irmao e, nesse sentido, contribuir para uma 
aproxima~o cada vez maior entre os dois povos. 





brasil preocupa-se 
com a situa~o do llbano 

Nota llmprensa 

0 Presldente Joa6 Sarney dlrlglu, dla 24, mensagens 
ao Presldente George Bush e ao Secret6rlo-geral das 
Nac;Oes Unldas, Javier P6rez de Cuellar, aobre a 
sltuac;io no Ubano, nos aegulntes termos: 

"Em nome do povo e do Governo brasileiro, profun
damente preocupados com o desenvolvimento fratricida 
da crise libanesa, expresso meu apoio integral a esfor~s 
que os Estados Unidos da America (as Na¢es Unidas e 
Vossa Excellncia) possam envidar em favor do cessar
fogo e da retomada do dialogo interno no Ubano. 0 Brasil 
orgulha-se de sua heranc;a arabe. Oito milhOes de 
brasileiros descendem de libaneses. Nio podemos 
permanecer indiferentes ao sofrimento continuo imposto 
ao pais amigo e louvamos todas as iniciativas que sejam 
capazes de eventualmente restaurar a paz e a conc6rdia 
ao Ubano•. 

sarney congratula o novo presidente 
da argentina 

Mensagem de 16 de malo de 1989 do Presldente 
Sarney ao Governador da Provincia de La Rioja, 
Carlos Saul Menem, congratulando-o por sua eleh;io 
l Presldincla da Republica Argentina 

"Pediria a Vossa Excellncia aceitar as mais efusivas con
gratulac;Oes que lhe transmito, em nome do povo bra
sileiro e no meu pr6prio, pela significativa vit6ria alcan
c;ada no pleito pela Presidlncia da Nac;io Argentina. 

As elei¢es que consagraram o seu nome expressaram os 
mais elevados anseios do nobre povo argentino, em sua 
continua luta em prol da democracia, da paz e da pros
peridade. 

A escolha de Vossa Excellncia afianc;a a continuac;io dos 
fraternos vinculos de amizade que marcam o rela
cionamento entre nossos paises. Estou certo de que 
continuaremos juntos a trilhar firmemente o caminho da 
integrac;io que une o Brasil a Argentina, expressio mais 
legitima dos profundos ideals de cooperac;io e demo
cracia guardados por nossos povos. 

Recordo com agrado as palavras de Vossa Excellncia a 
mim dirigidas em sua carta de 28 de agosto de 1988, onde 
estes ideals sio expressos com entusiasmo e convicc;io, 
como o grande caminho que desejam nossas Na¢es. 

Auguro a Vossa Excellncia os mais sinceros votos de ven
tura pessoal e de uma gestio plena de realiza¢es pro
trcuas para o seu valoroso pais e para o nosso continente 
latino-americano. 

Cordials saudac;Oes, 

Joa6Samey 
Presldente da Rep(Jbltca Federatlva do Brasil' 

reuniao extraordinara da cupula arabe 

Mensagem, de 24 malo de 1989, do Presldente Jos6 
Sarney ao Rei Hassan II, a prop6slto da Reunlio 
Extraordlnarla da Cupula Arabe, lnaugurada em 

Casablanca 

"Sua Majestade Hassan II , 
Rei de Marrocos 

N:J se iniciarem os trabalhos da Reuniio Extraordinaria da 
Cupula Arabe, sob sua augusta presidlncia, saudo em 
nome do povo brasileiro e no meu pr6prio todas as delega
c;Oes arabes e isllmicas reunidas em Casablanca. 

0 Brasil orgulha-se de forte componente arabe de sua 
nacionalidade e faz votos sinceros para que suas altas 
delibera¢es contribuam para avanc;ar as justas causas do 
povo palestino e restaurar a paz e a harmonia no Ubano, 
no rastro da retirada de toda presenc;a militar estrangeira 
no pals amigo. 

Com a mals alta considerac;io, 

JoseSamey 
Presldente da Republica Federatlva do Brasil 

dia nacional do meio ambiente 

Mensagem do Presldente da Republica ao 
Secret6rlo-geral das Nac;O.s Unldas, de 5 de junho 

de1989 

A Sua Excellncia o Senhor 
Javier Perez de Cuellar, 
Secretario-geral das Nac;Oes Unidas. 

Senhor Secretario-geral, 

Por ocasiio do Dia Mundial do Meio Ambiente, o Brasil 
une-se a todos os que na comunidade das na¢es, re
conhecendo a importlncia e gravidade da questio am
biental, sustentam que a protec;io e melhoria do meio 
ambiente humano constitui preocupac;io fundamental e 
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tarefa prioritiria nos dlas de hoje. Oa riaooa que peaarn 
sobre o equillbrio ecol6gico em eacala mundial -
alter~ cllm!tlcaa, chuvas !cldas, deatrui91o da ca
mada de ozOnio, polul9lo dos rlos e oceanos, degrad891o 
dos solos, desertlflca9lo, &eUmulo de reslduos t6xicos e 
radioativoa, perda da diversidade biol6gica e reduQio da 
cobertura vegetal do planeta - requerem aQio concertada 
entre as nalf6es e genurna disposiQio de refof981' os meca
nismos de cooperaQio internacional. 0 Brasil tem particl
pado construtivamente em todos os foros em que a ques
tlo ambiental 6 debatida, e espera poder sediar em 1992 
a Segunda Confertncla das Nalf6es Unidas aobre o Meio 
Amblente Humano. 

A hlst6rlca DeclaraQio de Estocolmo de 1972 reconheceu 
que "enquanto nos palses lndustrlallzados os problemas 
amblentals decorrem geralmente da lndustrlallzaQio e do 
desenvolvimento tecnol6gico, nos parses em desenvol
vimento esses problemas derlvam prlmordialmente das 
condllf6es lmpostas pelo aubdesenvolvimento. • Afirmou 
igualmente que •a Humanidade eo Meio Ambiente devem 
ser poupados dos efeitos das armas nucleares e de todos 
os outros meios de destruiQio em massa". Transcorridas 
quase duas d6cadas desde Estocolmo, o mundo pouco 
avanQOu no sentldo de reverter as causaa das perturba-
968• amblentals que hoje se evidenclam e que resldem 
preciaamente nos padrOes de consumo e deaperdrclo 
vigentea nas economiaa lndustrlallzadaa e no clrculo 
vlcloao que aaaocla, no mundo em desenvolvlmento, po
breza e degradaQio amblental. A promo9lo do desenvol
vimento econOmlco e social constltul fator essenclal para 
a prote91o do melo amblente. Nesse sentldo, a lnlquldade 
do sistema econOmlco lnternacional representa o prin
cipal obst!culo para a aoluQio dos problemas amblentais 
nos parses em desenvolvimento. A legrtlma preocupaQio 
da comunidade lnternacional com a questlo ambiental 
deve voltar-se, prioritariamente, para a erradicaQio da po
breza, da tome e do desemprego. A mis6rla - cabe recor
dar - 8 a mais grave e infinltamente a mais desumana de 
todas as poluilf6es. Para superi-la, os mecanismos de 
cooperaQio internacional preclsam assegurar a dispo
nibilidade de recuraos adicionais, em termos conces
sionais e livres de condicionalidades, para projetos de 
desenvolvimento e proteQio ambiental nos palses em 
desenvolvimento. E necessirlo, igualmente, garantir o 
livre acesao desaes parses l informaQio cientfflca relevan
te e u tecnologias ambientalmente sadias. 

A importlncia que a sociedade brasileira atribui l pre
servaQio do meio ambiente est! refletlda nos dispositivos 
da nova ConstltuiQio Federal. Conscientes da neces
sidade de compatibilizar o imperatlvo do desenvolvi
mento econOmico e social com a prote91o do nosao 
patrlmOnio ecol6gico, temos buacado aperfei9Q&r os 
instrumentos legals e refor~ os mecanismos lnstitucio
nals responsiveis pela questlo amblental. 0 Programa 
Nossa Natureza lan90u as bases de uma polltica am
biental nova e atuante, especificamente dirlgida para a 
Regllo AmazOnlca. 

108 

acldente ferroviario na urss 

Menaagem de sollclarledade envlacla em 6 de Junho 
de 1881 palo Preslclente cia Republlcll, Jou Sarney, 

ao Preslclente do Sovlete Supremo, Mikhail 
Gorbatchev, a prop6slto do aclclente ferrovlllrlo 

ocorrldo naquele pafs 

"A Sua Exceltncla 
0 Senhor Mikhail Gorbatchev 
Presldente do Soviete Supremo da Unllo das Republlcaa 
Sociallstaa Sovi6ticaa. 

Queira receber, Exceltncla, em meu nome e em nome do 
povo brasileiro, o testemunho do profundo pesar e da 
estrelta aolldariedade ao Governo e ao povo amigo da 
Unilo Sovi6tlca pela trag6dia ocorrida na estrada de ferro 
Chellabinski - UFA. 

.loHSamey 
Presklente da RepUblica FederaiiVa do Brasil 

dla lnternaclonal de solldarledade com 
a luta do povo da africa do SUI 

Menugem envlada em 18 deJunho de 1881 pelo 
Mlnlatro Abreu Sodr6 ao Presldente do Comltt 

Especial contra o apartheid, Joseph N. Garba 

"/ID comemorar-ae mala uma vez o "Dia lnternacional de 
Solldariedade com a luta do povo da Africa do Sui", desejo 
em nome do povo e do Governo do Brasil, reiterar nosao 
veemente repudio l pritica do racismo e ao regime do 
apartheid ainda vigente naquele pals e manifestar nossa 
convicQlo de que os objetlvos democriticos almejados 
pela maioria da popula~io sul-africana prevalecerlo 
aobre o arbrtrio e a intolerAncia. 

0 Brasil tem acompanhado com preocupaqio a situa9lo 
da Africa do Sui e vem condenando consistentemente a 
manuten9lo de um regime inrquo que, alem de ferir a 
dignidade do ser humano, choca-se com a consciincia da 
sociedade brasileira, que se orgulha de sua tormaqio 
multirracial como elemento de estabilidade e harmonia 
social. 

0 Governo do Brasil tem sistematicamente spoiado as 
sanlf6es propostaa lAtrica do Sui e tem adotado, de modo 
concreto, medidas restritlvas como o decreto que prorbe 
a exporta91o de armas e material correlato, de petr61eo e 
derlvados e o intercAmbio cultural, artrstlco, desportivo. 

ltD manlfestar mals uma vez sua rejeiQio ao racismo sob 
todas as formas, o Brasil solidarlza-se com a luta do povo 
sul-afrlcano e expressa a esperan~ de que seja possfvel, 
em breve, receber na comunidade dos Estados do 
AtiAntico Sui uma Africa do Sui livre do apartheid. 

Roberto de Abreu Sod!W 
Mlnlstro dill RelaQ6e8 Exterlores 



brasil quer restaura~ao 
da paz no libano 

Mensagem de congratulaqio do Presldente Jos6 
Sarney ao Rei da Arabia Saudita, Fahd Ibn Abdullaziz 
AJ-Saud, por sua indicaqio para o Com it& Tripartite 
da Cupula Arabe 

"Sua Majestade 
Rei Fahd Ibn Abdullaziz Al-Saud 
Protetor das Duas Mesquitas Sagradas 

Congratulo-me com Vossa Majestade por vossa indica~ao 
para participar do Comit& Tripartite criado pela Reuniao 
Extraordinaria da Cupula Arabe, realizada em Casa
blanca, para encontrar uma solu~o politica para o conflito 
no Ubano. 

Estou seguro de que a indica~o reflete o reconhecimento 
publico que a Reuniao da Cupula houve por bem estender 
aos esfor~os de Vossa Majestade em favor da restaura~o 
da paz e da harmonia no Ubano. 

Em nome do povo brasileiro e no meu pr6prio nome, fa~o 
votos de pleno ixito a Vossa Majestade nessa hist6rica 
missio pelo futuro do Ubano, pais ao qual a sociedade 
brasileira tanto deve. 

Com a mais alta considera~ao, 

Joslt Samey 
Presldente da Republica Federaliva do Brasil 

mensagem de sarney 
a baena soares 

Mensagem do Presidente Jos6 Sarney por ocasiio 
da inauguraqio do Segundo Mandato do Embaixador 
Joio Clemente Baena Soares como Secretilrio-geral 
da Organizaqio dos Estados Americanos, em 20 de 
junho de 1989 

A mensagem foi lida na sessao solene de posse pelo 
Embaixador Bernardo Pericas, Representante Especial do 
Presidente da Republica. 

Senhor Secretario-geral, 

E com grande satisfa~o que transmito a Vossa Exce
lincia minhas sinceras congratulac;Oes e meus melhores 
votos na ocasiao em que se registra o inicio de seu segun
do mandate como Secretario-geral da Organizac;:il.o dos 
Estados Americanos. 

Com a reelei~o de Vossa Excell!ncia, em novembro de 
1988, vimos renovar-se a confianc;:a que presidiu sua 
primeira eleic;:ao, tambem por unanimidade, em marc;:o de 
1984. Meu Governo e grato a todos OS paises-membros da 
OEA por essa reiterada manifestac;:ao de confianc;:a num 
respeitado profissional da diplomacia brasileira, fato que 
reflete a dedica~ao, o talento e a imparcialidade com que 
Vossa Excelincia vem orientando sua atuac;:ao diante dos 
desafios crescentes e cada vez mais complexes que se 
apresentam a nossa Organizac;:il.o regional e a seu Secreta
rio-geral. 

Sua gestio tem sido marcada por serios problemas de or
dem financeira, mas tem sido marcada sobretudo por de
senvolvimentos extremamente positives, como a apro
va~ao e a entrada em vigor do Protocolo de Cartagena de 
Reforma da Carta da OEA, a ampliac;:ao da atuac;:il.o da Or
ganiza~o em areas de interesse comum, como a pro
mo~ao e a defesa dos direitos humanos e da democracia, 
o combate ao abuso e ao trafico ilicito de drogas e o 
exercicio de um papel ativo e equilibrado no tratamento 
de questoes que afetam diferentes paises e regioes de 
nosso hemisferio. 

Estou certo de que seu segundo mandate sera marcado 
de forma especial pela consolidac;:il.o do processo, ja 
iniciado, de revitalizac;:il.o e de fortalecimento da OEA co
mo instrumento para o entendimento e a cooperac;:il.o en
tre todos os Estados americanos, como foro para um novo 
dialogo interamericano. 

Esteja certo, Senhor Secretario-geral, de que, ao enfrentar 
as responsabilidades e os desafios de seu novo mandate, 
Vossa Excell!ncia e a OEA contaril.o sempre com o apoio 
do Governo e do povo brasileiro. 

Joslt Sarney 
Presldente da Republica Federaliva do Brasil 
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seminario sobre coopera~ao teen lea 
internacional: o papel da abc 

Cooperac;io Tecnlca e tema de Semlnarlo da ABC no 
ltamaraty 

Com o objetivo de reunir representantes do setor publico 
e privado, de institutos de ensino e pesquisa e de 
organismos internacionais diretamente envolvidos na 
prestaQao e no recebimento de cooperaQ!o tecnica, a ABC 
- Agl!ncia Brasileira de CooperaQAo -, vinculada ao 
Ministerio das RelaQoes Exteriores, estara realizando, de 
22 a 24 de maio, no audit6rio do Patacio ttamaraty, o 
Seminario "CooperaQAo Tecnica lnternacional: o papel da 
ABC". 

0 Presidente Jose Sarney, juntamente como Ministro de 
Estado eo Secretario-geral das RelaQoes Exteriores, abrira 
o encontro na segunda-feira, as 10:30 horas. Em seguida, 
na primeira sessiio do Seminario, o Ministro Guilherme 
Luiz Leite Ribeiro, Diretor-executivo da Agl!ncia, traQara 
um painel sobre a atuaQAo da ABC e a infra-estrutura de 
que dispoe para intermediar programas de cooperaQiio 
internacional. Serio apresentados tambem os projetos, 
executados e em execuc;Ao, de cooperac;Ao tecnica 
prestados pelo Brasil a paises em desenvolvimento e 
recebida de organismos internacionais e de paises 
desenvolvidos. 

Ha cerca de dois anos, a ABC - Agl!ncia Brasileira de 
CooperaQAo -, 6rgiio vinculado ao Ministerio das Rela
QOes Exteriores, centraliza a oferta e a demanda de co
operac;Ao tecnica entre o Brasil e o exterior, elaborando 
pianos e politicas e articulanda organismos e entidades 
nacionais e estrangeiras para a execuQAO de programas. 
Depois de avaliada a oferta e a demanda de transferl!ncia 
de know-how, os programas sAo orQados e sua execuQAO 
acompanhada por tecnicos brasileiros especializados. "0 
objetivo e utilizar a cooperac;Ao tecnica niio s6 como um 
instrumento de desenvolvimento, mas tambem como um 
meio de fortalecer as relac;oes bilaterais e de difundir a 
lingua, a cultura e a imagem do nosso pais", destaca o 
Ministro Guilherme Luiz Leite Ribeiro, Diretor-executivo da 
Agl!ncia. 

Hoje a ABC dedica l!nfase especial a cooperac;Ao com os 
paises latino-americanos e africanos, particularmente 
aqueles com os quais existe interesse especifico em 
incrementar relac;oes bilaterais. Os esforc;os sao 
concentrados nos setores de economia considerados 
prioritarios, tanto pelo pais doador como pelo receptor, e 
e dada preferl!ncia a programas que favore(jam a 
intensifica(jiio das relac;oes, abrindo perspectivas para a 
coopera(jiio politica, econOmics e comercial. 

Cooperac;io Tecnlca Receblda da ONU 

Promover o desenvolvimento: eis o principal objetivo da 
polltica brasileira de cooperaQAo tecnica recebida. Nesse 
sentido, deve ser evitada a transfer&ncia pura e simples 
de conhecimentos, procurando-se sempre adapta-los l 
realidade s6cio-econ0mica do Brasil e reduzir a 
dependl!ncia do suporte externo. As areas prioritarias slo 
estabelecidas pelo Governo brasileiro e concentram-se no 
momento, nos setores agro-industrial, pecuario, 
ecol6gico, educativo, de transporte, mineraQI.o, lrrigaQI.o, 
saude, saneamento e assist&ncia social. 

As necessidades reais sAo identificadas nas empresas 
publicas e privadas brasileiras pela ABC que, em seguida, 
busca paises e organismos internacionais que possam 
satisfazer a demanda. 

Entre OS projetos apresentados pelo Brasil junto a ONU, 
estao os 47 apoiados pelo PNUD (Programa das Na(jOes 
Unidas para o Desenvolvimento), com execuQiio prevista 
entre 1987 e 1991 nas areas de transporte, agricultura e 
desenvolvimento organizacional, envolvendo urn financia
mento de US$16,2 milhoes e uma complementa(jiio de 
US$ 36,5 milhoes por parte do Governo brasileiro. Cinco 
projetos relacionados com saude, popula(jiio, educa(jiio e 
planejamento familiar, envolvendo urn volume de re
cursos alocados da ordem de US$16,2 milhoes, estiio 
sendo desenvolvidos pelo Fundo de Popula(jiio da ONU 
(FNUAP) e outros 5, somando uma dotaQAo de US$ 1,6 mi
lhao, estiio sendo implementados pela OrganizaQAo das 
Nac;oes Unidas para o Desenvolvimento Industrial 
(UNIDO) em projetos voltados para a agroindustria, pe
quenas e medias empresas e controle da polui(jiio. 

Na area de ecologia, a FAO (OrganizaQAo das Na(jOes Uni
das para a Agricultura e a AlimentaQiio) apoia o programa 
de avalia(jiio das zonas de potencial agricola da Bacia 
AmazOn ice, relacionado com o Program a Nossa Natureza, 
do Ministerio do Interior. Esse e apenas urn dos 8 projetos 
que a FAO apoia no Brasil. Em alguns, mobilizando de 
outras fontes recursos da ordem de US$ 10,9 milhoes. 

Cooperac;io Tecnlca Receblda 
de Palses Desenvolvldos 

Qs projetos de cooperaQAo bilateral apresentados pelo 
Brasil tl!m encontrado apoio, particularmente, nos se
guintes parses: Canada, Espanha, FranQB, GrA-Bretanha, 
ttalia, Japiio e Republica Federal da Alemanha. 

Entre esses projetos esta o de Viabiliza(jiio de EspaQOS 
EconOmicos para PopulaQoes de Baixa Renda, de
senvolvido pela Alemanha nas areas urbana, rural e de 
proteQaO ambiental. Nesse programa foram empregados 
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OM 535 milhoes. Para 1989 esta-se negociando outro 
aporte signifieativo de recursos. 

Com o Canada esta em fase de conclusao o programa 
iniciado em 1985, atraves do qual o Brasil recebeu cerea 
de CND$ 23,9 milhees, que foram investidos em tele
comuniea¢es, agricultura, recursos minerals, saude e 
industria. Esta sendo elaborado o Ill Programa de Coope
ray!o Tecniea Brasil -Canada. (1989/93). 

Com relay!o a Fran98 negociou-se em 1987 urn marco 
referencial nas areas de administray!o publica, apoio as 
pequenas e medias empresas agrrcolas e industrials, 
desenvolvimento de tecnologias no setor de saude, meio 
ambiente, transportes e energia, alem de interclmbio 
cientrfico entre universidades, institutos de pesquisa e a 
industria. Tal cooperagao envolve recursos da ordem de 
US$ 22 milhoes. 

A Gra-Bretanha tern enviado peritos especializados em 
saude, poluiy!o de agua, saneamento bltsico e tecnologia 
de alimentos, alem de conceder cerca de 46 bolsas de 
estudos, anualmente, em areas prioritarias para o desen
volvimento nacional. 

Tecnologla Brasllelra 

Atualmente, o Brasil mantem agoes de cooperagao tec
nica com cerca de 20 parses, particularmente com os da 
America Latina e da Africa de lfngua portuguesa, em 
funy!o dos lagos culturais e do intenso interclmbio, em 
todos os nrveis, com as duas regioes. 

Recentemente, os parses da America Central e do Caribe 
estao merecendo maior ateny!o por parte do Governo 
brasileiro, atraves de programas regionais da OEA (Orga
nizay!o dos Estados Americanos) e do PNUD (Programa 
das Na¢es Unidas para o Desenvolvimento). A coope
ray!o ja atinge os parses asiaticos, como a Republica 
Popular da China, com quem tern se intensificado o 
interclmbio de informagoes tecnicas e cientrficas. 

0 Brasil dispee de urn dos maiores elencos de expe
riincias e solugoes tecnol6gicas prontas para serem com
partilhadas com outros paises em desenvolvimento. sao 
areas que vao desde tecnologia avan98da, como geray!o 
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de energia, pesquisa agricola, sistema de transportes, 
telecomunica¢es e aeronautica ate o setor administrativo 
como planejamento, fortalecimento institucional e capaci
tay!o de recursos humanos. 

Numa tentativa de conciliar a escassez de recursos para 
financiamento de projetos com o objetivo de viabilizagao 
dos programas de cooperay!o, a ABC elaborou uma 
estrategia baseada no conceito de triangulagao. Trata-se 
da possibilidade de urn pars em desenvolvimento utilizar 
recursos provenientes de urn pais desenvolvido ou de urn 
organismo internacional para absorver tecnologia bra
sileira. Com base na triangulay!o ja existem projetos nas 
areas de transporte urbano, ferroviario e portuario, ener
gia, agricultura, pequena e media empresa e administra
gao publica. 

departamento de comercio americano 
publica edital de abertura de 

investigagoes sobre o governo 
brasileiro 

PUBLIC COMMENT: The public is invited to comment on 
the policies and practices of the Government of Brazil that 
are the subject of this investigation, including (1) whether 
Brazil's import restrictions referred to above are actionable 
under section 301, including comments on whether they 
are inconsistent with a trade agreement; and {2) the 
amount of the burden or restriction on U.S. commerce 
caused by the Brazilian restrictions on particular U.S. 
products. 

Interested persons must submit 20 copies of their written 
comments, in English, by 5:00p.m. on July 18, 1989, to 
the Chairwoman of the Section 301 Committee at the 
address listed above. All submissions must be filed in 
accordance with 15 CFR part 2006.8, and will be placed in 
a file (Docket 301-73) open to public inspection pursuant 
to 15 CFR 2006.12 (except confidential business 
information exempt from public inspection in accordance 
with 15 CFR 2006.15). 

A. Jane Bradley 
Chairwoman, Section 301 Committee 
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