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presidente f igueiredo abre a xxxvii
sessao da assembleia geral da onu
Discurso d o Presidente Joao Figueiredo, em Nova York, em 27
de setembro de 1982, na abertura da X X X V I I Sessao da Assembleia
Geral da Organizacao das Nacoes Unidas (ONU).

Senhor Presidente,
Em nome do Governo e do povo do Brasil,
desejo congratular-me com Vossa Excelencia por sua eleicao para a Presidencia da
Trigesima-Setima Sessao da Assembleia Geral das Nacoes Unidas.
Saudo vivamente os ilustres representantes,
dos Estados-Membros congregados nesta sala.
Estendo minhas calorosas saudacoes ao Senhor Secretario-Geral das Nacoes Unidas,
Embaixador Javier Perez de Cuellar, brilhante diplomata que honra a America Latina.
Apresento ainda sinceros agradecimentos
ao Senhor Ismat Kittani, Representante do
Iraque, que presidiu de modo seguro e habil
os trabalhos da Trigesima Sexta Sessao.
Neste momento, em que vai iniciar-se o debate geral, manifesto a esperanca de que esta Sessao da Assembleia Geral contribua,
eficazmente, para a solucao justa das controversias que abalam a paz e a seguranca
internacionais, e para a superacao das ameacas a estabilidade da economia mundial.

Ha algumas aecadas, uma depressao economica sem precedentes e tensoes politicas k controladas levaram a uma guerra catastrofica. A sociedade de Estados soberanos resolveu entao criar, em 1945, uma vasta rede
de institu icoes,- destinadas a cooperayao entre os Estados, para evitar a repeticao de
crises economicas de tal profundidade, promover o desenvolvimento economico e social, aliviar as tensoes politicas e poupar as
geracoes seguintes do flagelo da guerra.

Reaparecem hoje sinais que lembram de
forma dramatica as experiencias da decada
de 30.
Nova crise economica, que atinge indiferentemente paises de sistemas distintos, mostra-se refretaria as terapias ortodoxas e assume dimensao global.
Criada para examinar e dirimir controversias entre os Estados, a Organizacao das Nacoes Unidas, paradoxalmente, se viu transformada, com excessiva freqsencia, em palco de confrontacoes estereis.
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Sabemos, porem, que outras formas de conducao da vida internacional dependem, inevitavelmente, do arbitrio dos Estados mais
poderosos, que, as vezes, se contrapoem a
causa da liberdade e da justica entre as nacoes e entre os homens.
Diante desse quadro o Brasil reitera seu
compromisso de, com os demais paisesmembros, fazer das Nacoes Unidas um verdadeiro centro de harmonizacao das acoes
dos Estados. Nao hesito em conclamar todos os Governos aqui representados a que
observem estritamente, no ambito internacional, os propositos e principios que orientem nossa Organizacao.
Lanco veemente apelo a que de novo nos
congreguemos na tarefa de construcao da
paz.
Nao ha, nem pode haver, futuro no triste e
inaceitavel sucedaneo que e o equilibrio do
terror. Nao e possivel persistirmos na ilusao
de que a harmonia mundial podera alicercar-se no excesso de capacidade de destruicao.
Decenios de encontros e tentativas de negociacao nao impediram o aumento, o aperfeicoamento e a diversificacao dos arsenais
nucleares, capazes de destruir a humanidade de diversas formas, em diversas circunstancias, por diversas vezes.
Vejo, com enorme apreensao, a persistencia
da crise no Oriente Medio, cujos aspectos
mais salientes sao, neste momento, o conflito entre o Iraque e o Ira e as sequelas da
acao militar que vitimou o Libano, pais
com que mantemos profundas e fraternas
relacoes. Ainda recentemente, a opiniao
mund ia1 ficou profundamente chocada com
o massacre de civis palestinos em Beirute.
Sabemos todos que a questao do Oriente
Medio so encontrara solucao quando forem
desocupados os territorios arabes hoje sob
ocupacao militar e for reconhecido o direito do povo palestino a um Estado soberano,
assim como o direito de todos os paises da

regiao, inclusive Israel, a viverem em paz,
dentro de fronteiras reconhecidas.
Tambem na Africa Austral persistem focos
de tensao gerados pela ocupacao da Namibia, e por sucessivos atos de agressao a paises independentes, notadamente Angola. O
Brasil nao pode deixar de condenar igualmente a discrimina."^ racial, em particular
suas formas .institucionalizadas, que ameacam a propria paz internacional.
O exito dos atuais entendimentos com o
objetivo de alcancar rapidamente a independencia da Nam ibia, com base nas resolucoes
das Nacoes Unidas, e o verdadeiro caminho
para a remocao de tensoes que tanto tem
entravado as justas aspiracoes dos povos da
area ao desenvolvimento economico e a autentica independencia.
Meu pais ve com grave preocupacao a ampliacao do processo de transferencia para as
regioes menos desenvolvidas das tensoes geradas pela confrontacao entre as superpotencias. A politica de prestigio e de poder
com relacao ao Terceiro Mundo engendra
divisoes e aieta seriamente as propostas de
cooperacao entre as nacoes em desenvolvimento. E firme posicao brasileira - e, para
tanto, estamos dispostos a prestar nossa
contribuicao - que esse processo deve ser
urgentemente estancado e revertido.
Nao se pode aceitar que, em razao da politica de blocos, ocorra a ocupacao de paises
soberanos e a interferencia em seusassuntos
proprios e se imponham limites a sua liberdade, como sucede no Afeganistao. A rejeicao do uso da forca deve aplicar-se diretamente aos principais focos de tensao de
nossos dias.
Na America Central, recrudescem manifestacoes de uma crise profunda, de proporcoes
historicas e de alcance social, politico eeconomico. O Brasil, consoante os principios
de autodeterminacao dos povos e de nao-in-
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gerencia em assuntos internos de outros
paises, cre que a solucao pol i-ricado problema compete aos povos afetados, livres de
toda interferencia externa, ainda que velada.
No campo economico, nao e possivel isolar
as dificuldades da America Central da crise
mundial, nem min imizar a responsabilidade
dos paises industrializados pela criacao de
condicoes propicias a retomada do desenvolvimento economico e social. A paz e a
estabilidade nessa regiao sao pressupostos
da boa convivencia hemisferica.
No Atlantico Sul, assistimos recentemente
a marcha dolorosa das engrenagens da violencia. O meu Governo desenvolveu consideraveis esforcos, nos ultimos meses, em
prol de uma solucao politica e duradoura
para a questao das I lhas Malvinas e estamos
determinados a dar-lhes prosseguimento, no
interesse da paz, da seguranca e da concordia entre as Nacoes. O Brasil reconhece hoje, como desde o inicio desta controversia,
no ano de 1833, os direitos soberanos da
Republica Argentina sobre as I lhas Malvinas
e defende, como sempre fez, a necessidade
da realizacao de negociacoes como meio a'dequado para a solucao desse problema.
Ressalto, pois, a importancia do exame da
questao das Malvinas pela Assembleia Geral,
que requer, como passo vestibular de seu
encaminhamento, a implementacao integral
da Resolucao 502 do Conselho de Seguranca. E tempo de que os que com tanto vigor
condenaram o emprego da forca para a solucao de controversias demonstrem a coerencia e a autenticidade de seus propositos.
E necessario que se iniciem negociacoes
para afastar o risco de tensoes crescentes
em area cuja vocacao e a da cooperacao e
prosperidade.

Senhor Presidente.

O Brasil vive em paz com seus vizinhos
imediatos, com a America Latina e com

todas as nacoes que respeitam as bases da
convivencia internacional.
As relacoes entre o Brasil e os paises amigos
da America Latina constituem, na verdade,
claro testemunho do exito que se obtem
quando se opta francamente pelo caminho
do respeito mutuo, da nao-interferencia e
da busca da convivencia harmonica e proficua, acima de controversias ou divergencias topicas.
Ccmo parte da America Latina, o Brasil esta certo de que seus vizinhos saberao resolver suas divergencias, mesmo as de natureza
territorial, por meios pacificos e conciliatorios, e espera que os paises-irmaos da
America Latina reforcem sua capacidade de
dialogo e entendimento regional. Devemos
todos trabalhar para que nossa regiao alcance niveis superiores de desenvolvimento,
entrosamento e desempenho positivo na
cena mundial.
Com os paises-irmaos da Africa, nossos vizinhos do outro iado do mar, aos quais nos
liga uma historia comum, o Brasil tem por
objetivo desenvolver as mais profundas,
diretas e cordiais relacoes. Propositos igualmente amistosos movem nossa politica de
aproximacao com as demais nacoes do Terceiro Mundo.
Integrado no mundo ocidental, o Brasil
deseja realizar suas aspiracoes nacionais
com pleno respeito a liberdade, a democracia e aos direitos da pessoa humana. Esses
altos valores, bem como a tradicao ocidental de pluralismo e de igualdade entre as
nacoes, formam um quadro que faculta ao
Brasil atuar fora do constrangimento hegemonico de superpotencias ou de pressoes
ideologicas adversas.
Com os paisesdo Leste, o Brasil busca manter um relacionamento correto, em particular no campo economico e comercial,
com base no interesse mutuo e nc respeito
reciproco ao principio de nao-ingerericia
nqs assuntos internos.
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Para meu pais, paz e desenvolvimento nao
constituem ideais dissociados dos nossos
objetivos e acoes de politica externa. O Brasil efetivamente trilha a.rota do universalismo, da boa convivencia e da dignidade nacional.
Senhor Presidente,
E a gravidade da situacao internacional que
traz as Nacoes Unidas, pela primeira vez, o
Presidente da Republica Federativa do Brasi I.

Nunca, na historia da Organizacao, foram
tao serios os riscos e ameacas a paz, a seguranca e ao progresso das nacoes. Nunca foram tao grandes e tao importantes os desafios.
Conclamo os Governos de todos os Estados-Membros para que, juntos, empreendamos um esforco resoluto no sentido de
enfrentar os problemas internacionais que
se avolumam e de fazer retroceder as forcas
que conduzem a desesperanca.
E nosso dever comum corresponder as expectativas de nossos antecessores, que, havendo experimentado eles proprios as duras
consequencias da desorganizacao politica,
da depressao economica e da guerra, comprometeram seu empenho e o nosso na promocao da paz e do desenvolvimento.

Sao demasiadas as deficiencias do atual ordenamento internacional. Trata-se de um
quadro pobre em realizacoes e rico em problemas; pobre em criatividade e rico em
manifestacoes de desorganizacao; pobre,
enfim, em eficacia e justica e rico em desperd icio e desequil ibrios. Nao posso ficar
indiferente a esse quadro. E imperativo
corrigir os graves defeitos que nele sobressaem.
A sociedade das nacoes e essencialmente
uma comunidade politica. Como nao se
pode, ao nivel nacional, decidir sem consulta aos interesses e anseios do povo, tam-

pouco se pode, neste foro, fazer tabula
rasa das reinvindicacoes justas e legitimas
da grande maioria das nacoes e preservar
as estruturas verticalizadas de poder internacional.
E crucial o papel politico das Nacoes Unidas na luta contra o conformismo, a intransigencia e as ambicoes de vitoria absoluta.
So nesta Organizacao pode gerar-se a convivencia democratica entre os Estados.

Senhor Presidente,
A vertiginosa liberacao de forcas produtivas em escala planetaria no posguerra, construiu, em questao de poucas decadas, a intrincada tessitura de um mundo diferente,
mais complexo e instavel, mas tambem mais
diversificado e promissor. Em consequencia a interdependencia entre as nacoes tornou-se uma necessidade historica.
Foram poucos e insatisfatorios, contudo, os
aperfeicoamentos que conseguimos introduzir nas estruturas de convivencia internacional.
Manifesta-se, lamentavelmente, uma regressao ate mesmo nos debeis esforcos de
cooperacao internacional para o desenvolvimento. A interdependencia entre as nac6es parece por vezes degenerar em tentativas de reconstrucao de quadros hegemonicos ou sistemas de subordinacao, que em
nada contribuem para a prosperidade, seja
no mundo industrializado, seja do mundo
em desenvolvimento. Como em muitos
casos praticada, a i nterdependencia parece
reduzir-se a um novo nome para a desigualdade.
Os inpresses do Norte e do Sul nao sao contraditorios. Na verdade, nao ha uma criseentre o Norte e o Sul, mas uma crise profunda
do proprio sistema economico internacional. E a mesma situacao que afeta a ambos,
situacao terrivelmente adversa e da qual so
sairao pelo caminho do entendimento e da
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solidariedade, nunca pelo retorno a acrimonia e a confrontacao.
O desafio que a todos os paises se coloca e
o de como se ajustarem as novas realidades
dos anos 80.
Para o Norte, trata-se de compreender em
toda sua extensao - e em seu potencial de
enriquecimento para o comercio internacional - o fato inelutavel da definitiva emergencia do Terceiro Mundo como parceiro
dinamico, e sua busca de uma posicao de
maior destaque no cenario da economia
mundial.
Quanto ao Sul, e chegado o. momento de
darmos expressao efetiva a coesao que
temos sabido preservar para alem das dificuldades externas e diferencas internas.
E necessario caminhar para a implantacao de uma interdependencia verdadeiramente solidaria entro a America Latina,
a Africo e a Asia.
Devemos deixar claro - por nossas acoes
como por nossas palavras- que a diversidade
do Terceiro Mundo encerra insuspeitadas
oportunidades
de
complementaridade
economica, e e fator de uniao, nao massa
de manobra para iniciativas - como a discriminacao arbitraria entre os paises em desenvolvimento - que visam a desfazer ao
mesmo tempo a coesao do Terceiro Mundo, a cooperacao internacional para o desenvolvimento e o dialogo Norte-Sul.

Precisamos, tambem, demonstrar plenamente nossa capacidade de buscar, com
serenidade e espirito construtivo, o encamin hamento de nossas postulacoes. Estas,
por mais justas que sejam, nao nos devem
levar a atitudes negociadoras rigidas e maximalistas - sob risco de assim acabarmos
por enfraquecer nossos proprios principios
:e ideais, a exacerbar ainda mais a intransigencia que caracteriza alguns setores do
mundo desenvolvido.

Senhor Presidente,
Tem sido infrut [feros os esforcos do Terceiro Mundo no sentido de modificar em instituicoes como o FMI, o Banco
Mundial e o GATT, entre outras - quadros normativos, estruturas de decisao e
regras operacionais discriminatorias.
Postulacoes repetidas ha anos ou mesmo
decadas chocam-se contra a impenetravel
muralha do poder de veto de uns poucos,
capaz de sobrepor-se as mais obvias consideracoes de racionalidade ou as mais fundadas pretensoes de equidade.
Onde estejam em pauta interesses das
grandes potencias, entretanto, multiplicam-se as iniciativas.
Nao convem mobilizar o GATT em direcao a novas tarefas normativas, em
areas como as de exportacao de servicos
e de politicas de investimentos, visando
a criacao de regras que poderiam dificultar o acesso dos paises em desenvolvimento
aos mercados internacionais e, ate mesmo,
sua capacidade de ordenacao dos proprios
mercados internos. Ao mesmo tempo, nao
se podem deixar de lado questoes fundamentais relacionadas com o aprimoramento
daquele organismo e como o atendimento
de reivindicacoes de seus participantes em
desenvolvimento.
Em foros de natureza financeira, sao definidas - e por vezes adotadas contra a maioria, por forca de sistemas decisorios defeituosos - medidas que restringem a flexibilidade das operacoes, aumentam as exigencias de condicionalidade e discriminam os
paises em desenvolvimento.
paradoxalmente, certos paises procuram
manter seu controle sobre organizacoes
que parecem condenar, senao ao desaparecimento, pelo menos a insignificancia, tao
grande e a assimetria entre as necessidades
crescentes de seus filiados em desenvolvi-
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mento e os recursos financeiros colocados a
sua disposicao.
Os principios do livre-comercio nao podem
limitar-se - seletiva e arbitrariamente - aos
fluxos de capital, enquanto permanece cerceada a transferencia de tecnologia e se inibe
a capacidade de atuacao por parte dos paises
em desenvolvimento importadores de capital.
Os ideais do livre-comercio nao podem ser
contraditorios com a preservacao e mesmo o
reforco da autonomia dos paises do Terceiro Mundo.

A interdependencia nao pode ser conceito
inimigo das soberanias nacionais.
Aos paises em desenvolvimento, que por
tanto tempo se bateram pela soberania
permanente sobre seus recursos naturais,
abre-se hoje o novo desafio de preservar
a soberania sobre o seu espaco economico
proprio.
Tal nao significa, contudo, que aos paises
em desenvolvimento seja aconselhavel a
hostil idade, ou sequer o desinteresse, quanto a maior interacao no plano internacional,
mesmo no que se refere aos fluxos de capital e tecnologia e as operacoes das transnacionais. Pelo contrario.
E inegavel que a imensa maioria dos paises
em desenvolvimento - a comecar por aqueles de expressao nitidamente ocidental,
como o Brasil, mas incluindo outros de diferente conformacao pol itico-economica aspiram ao estreitamento e diversificacao
de suas ligacoes com o ocidente desenvolvido, fonte valiosa de fatores de producao
necessarios a seu desenvolvimento.

A preservacao e fortalecimento do espaco
economico nacional desses paises nao
limitara a expansao do sistema economico
internacional. Sera, sim, fator de alargamento do espaco economico global, para
beneficio de todos.

Senhor Presidente,
Impossibilitado, por motivo de saude, de
comparecer a Reuniao de Cancun, acompanhej aquele acontecimento com interesse e esperanca, e ate com emocao.
Nao posso, por isso, aqui deixar de expressar, em nome do Governo e do povo brasileiro, o.sentimento de profundo desencanto
diante da inexistencia, ate esse momento,
de qualquer seguimento pratico ao encontro de Cancun. Vemos com ansiedade, ao
contrario, a continuada - ate acelerada erosao dos instrumentos e instituicoes que
deveriam dar solucao aos problemas internacionais.
Vemos com preocupacao ainda maior a resistencia de importantes setores do mundo
desenvolvido ao que havia sido a grande
conquista conceitual, de Cancun: o reconhecimento do fato de que os caminhos da solucao da alual crise passam tambem pelos
rumos do Sul, e devem transitar pela rota
da cooperacao entre as nacoes, e nao depender apenas das incertezas do mercado.
A crise que vivemos e global em mais de
um sentido: atinge praticamente a totalidade dos paises e e, ao mesmo tempo, financeira .e comercial. Alem de ampla,
e profunda: o investimento produtivo esta
sendo asfixiado em escala planetaria, ao
impacto das elevadas taxas de juros e das
incertezas sobre as perspectivas do comercio e do sistema financeiro internacionais.
Tudo se passa como se subitamente se houvesse para lisado uma grande potencia economica do mundo desenvolvido: 30 milhoes de trabalhadores altamente qualificados. estao desempregados na America do
Norte e Europa Ocidental.
Mas o efeito de tal situacao de crise sobre
os paises do Sul e ainda mais devastador:
As economias em desenvolvimento nao-exoortadoras de petroleo experimentaram
10s ultimos tres anos uma deterioracao
de relacoes de troca jamais observada em
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sua historia. Vale dizer, os esforcos exportadores crescentes vem sendo neutralizados com ingressos decrescentes de divisas,
que configuram uma verdadeira espiral de
pauperizacao.
Anos de paciente investimento na criacao
de uma infra-estrutura exportadora, que
vinha permitindo aos consumidores dos
paises desenvolvidos adquirir produtos
do Sul em condicoes vantajosas, sao
desbaratados por barreiras protecionistas
instransponiveis.
A persistencia de altas taxas de juros retira a rentabilidade financeira de investimentos de longa maturacao ja efetuados,
e ameaca inviabilizar economicamente projetos indispensaveis a superacao das dificuldades atuais.

A elevacao do custo de servico da divida
externa cria para alguns paises situacoes
insustentaveis, como demonstyam acontecimentos recentes que afetaram, de
forma dramatica, alguns dos mais promissores paises do Sul.
Todo esse sacrificio ainda poderia ser
tolerado se, em decorrencia, a recomposicao da ordem economica internacional pudesse ser vislumbrada num
horizonte de tempo razoavel. Infelizmente, este nao e o caso. A politica
economica das grandes potencias esta
destruindo riquezas sem nada construir em seu lugar. O enrijecimento dos
fluxos financeiros e o processo de inibiqao das trocas internacionais destroem as perspectivas de superacao
das dificu Idades presentes.

O momento impoe-nos a todos uma atitude
reciproca de compreensao e flexibilidade.
O dialogo Norte-Sul deve' ser revigorado
com urgencia. Aos esforcos a longo prazo
- para o que se faz tao necessario o lancamento das negociacoes globais - e imperioso acrescentar desde logo a discussao
dos aspectos de curto prazo da crise.

A definicao da economia do futuro passa
pela superacao dos problemas do presente.
A tarefa de reformular o sistema economico internacional e impostergavel, mas, nas
atuais circunstancias, temos de inicia-la
pelo esforco de evitar a propria derrocada
do sistema.

Para tanto, e essencial que nas principais
organizacoes internacionais se inicie, desde
logo, um exame integrado e objetivo das
medidas de emergencia que se afigurem viaveis para o desafogo dos fluxos internacionais de comercio e financas.
E imprescindivel que os paises desenvolvidos se disponham a tomar iniciativas com
os seguintes objetivos:
- liberalizar o comercio;
- expandir os fluxos financeiros internacionais;
- adotar nova politica de juros, e iniciar
com urgencia o trabalho de revisao do
sistema monetario internacional.

Os paises em desenvolvimento, por sua tendencia estrutural ao deficit em conta-corrente, nao podem ser os primeiros a eliminar as barreiras comerciais, com o que esta:
riam apenas agravando seus deficits, sem
criar um impulso suficiente para a recuperacao da economia mundial. E preciso que
os paises desenvolvidos aceitem como inevitavel a reestruturacao de suas economias
Somente quando os paises desenvolvidos
abrirem mao da protecao de setoresque deixaram de ser competitivos, poderao os manufaturados e semi-manufaturados dos paises em desenvolvimento ocupar seu lugar
nos mercados internacionais, em beneficio
dos consumidores do Norte e dos produtores do Su I.
E urgente aumentar ao mesmo tempo a disz
ponibilidade de recursos sob controle das
entidades financeiras internacionais e a participacao das autoridades monetarias na preserva@~da liquidez e estabilidade do sistema financeiro internacional. So assim podera a comunidade internacional - e os paises
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em desenvolvimento em particular - livrar-se
da camisa-de-torca representada pela contracao simultanea do comercio e dos fluxos financeiros de natureza oficial.

nacionais propi'cias ao prosseguimento deste nobre ecforco em que se empenha o meu
povo, pois o Brasil nao abrira mao do lugar
que lhe cabe no concerto das nacoes.

Quanto a questao das taxas de juros, nao ha
divergencia necessaria entre os objetivos rnaiores da politica economica dos pailses do
Norte e um gerenciamento de suas Taxas de
juros compativel mrn a viabilidade economica e financeira das economias em desenvolvimento. Na verdade, atende aos interesses de todos evitar que a desarticu lacao das
economias ern desenvolvimento acarrete
um efeito desestabilizador indesejavel sobre
os paises do Norte.

Espero que a concorrencia vinda do Sul seja compreendida como expressao valida
do dinamismo poli'tico e economico dos
povos que aspiram ao desenvolvimento.
Que essa concorrencia nao seja pretexto para a acomodada preservacao de padroes de
relacionamento iniquos e ineficientes, mas
sim impulso para a busca corajosa da renova cao.

De outra parte, e forcoso reconhecer que
uma das condicoes essenciais para a reativacao do comercio mundial e a recuperacao
de um minimo de estabilidade no sistema
monetario internacional, que nao pode
constituir-se num fator de turbulencia, deixado ao arbitrio das variacoes cinilaterais
de poli'tica economica de umas poucas
grandes potencias.
A solucao da presente crise nao e uma questao de ajuda para os paises em desenvolvimento. Trata-se, sim, de assegurar condicoes para que eles possam saldar seus conipromissos com a justa remuneracao de seu
trabalho.
Senhor Presidente,
Aqci venho para expressar as mais legitimas aspiracoes de meu pais. Move-me acima de tudo a preocupacao de assegurar o
bem-estar de meu povo. Vimos realizando
um esforco notavel de desenvolvimento economico, com resultados promissores que
enchem de esperanca nao so o povo bracileiro, mas tambem todos os povos que anseiam por conquistar niveis de vida compativeis com a dignidade humana e com o
grau de desenvolvimento social, economico,
cientifico e tecnologico de nossa epoca.
E minha obrigacao buscar condicoes inter-

Estou convicto de que os Estados mais poderosos saberao responder de modo criativo
a nova realidade consistente na emergencia
do 'mundo em desenvolvimento como parceiro ativo nos multiplos cenarios da vida
internacional.
Tenho inabalavel confianca na capacidade
de renovacao da sociedade internacional.
Hoje, contudo, o clima de conflito entre as
nacoes, nos campos pol Ctico e economico,
atinge n (veis ameacadores. E neste momento que se faz sentir, em toda a sua forca, o
imperativo moral e politico da cooperacao
internacional, para que possam ser assegurados, de forma racional, os destinos da sociedade das nacoes.
A consciencia de que a comunidade internacional hoje enfrenta o mais amplo desafio a sua capacidade de acao impoe esforcos ingentes e i mpostergaveis nos seguintes
campos:
- Solucao, por via de negociacao, das tensoes e disputas que envenenam o panorama
internacional, tanto no plano Leste-oeste
quanto em areas do Terceiro Mundo.
- Valorizacao do dialogo e da conciliacao
e fortalecimento d?s instituicoes internacionais, a comecar pl:la propria Organizacao
das Nacoes Unidas.
- Efetiva retomada do dialogo Norte Sul,
compreendendo o lancamento das n rgociacoes globais, como demonstracao d i dis-
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posicao de todos de responder aos anseios
da imensa maioria das naqoes.
- Acao concreta e imediata, sem prejuizo
para a retomada desse dialogo, sobre as mais
prementes questoes economicas que ameacam a comunidade internacional a curto
prazo.
Senhor Presidente.
Faco os meus melhoresvotos para que os trabalhos desta Sessao da Assembleia Geral das
Nacoes Unidas tenham pleno exito. Exorto
os representantes dos Estados aqui reunidos
a assumirem por inteiro a responsabilidade

historica intransferivel de corresponder as
espectativas dos que, em 1945, fundaram
esta Organizacao, e de construir para as geracoes futuras uma estrada mais larga no rumo da Paz e do Desenvolvimento.
Estamos r,, limiar de um mundo novo.
Permita Deus qut , gracas a nossos esforcos,
seja ele um mundo melhor.-0 Brasil, eu vos
asseguro, esta pronto a cumprir sua parte
nesse empreendimento.

Muito obrigado.

secretdrio-geral da onu homenageia o
presidentejogo figueiredo
Discurso d o Presidente Joao Figueiredo, em Nova York. em 27 de setembro de 1982, por ocasiao de almoco oferecido, em sua homenagem,
pelo Secretario-Geral da Organizacao das Nacoes Unidas (ONU), Javier
Perez de Cuellar.

Senhor Secretario-Geral,
Agradece, muito sensibilizado, as palavras
de Vossa Excelencia. No presente quadro
internacional, afetado por crises pol Iticas e
economicas de gravidade crescente, constitui motivo de tranquilidade para todos nos
o fato de que tenham sido confiadas a Vossa Excelencia as arduas tarefas de Secretario-Geral da Organizacao das Nacoes Unidas.

tempo, na tentativa de serenar os animos
por ocasiao do conflito relativo as ilhas Malvi nas. Se nao foi possivel evitar o entao confronto armado, isto revela apenas as dificuldades, por vezes insuperaveis, que se antepoem ao primado da razao e da objetividade.

Ao longo de sua vida diplomatica, Vossa
Excelencia tem dado prova de equil Ibrio,
de espt'rito publico, e de todas as outras
qualidades necessarias ao desempenho do
cargo que ocupa.

O empenho de Vossa Excelencia, nessa como em outras situacoes dificeis, e motivo
de alento para todos os que esperamos e
confiamos em ver resolvidas, pela negociacao e pelo entendimento, as disputas internacionais. Para tanto, poderemos sempre
contar com a competencia e o esforco incansavel de Vossa Excelencia.

Merece destaque o papel construtivo que
Vossa Excelencia desempenhou, faz pouco
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Ja no relatorio sobre o irabalho da Organizacao apresentado a Assembleia Geral
ora reunida, Vossa Excelencia revelou
tambem a dimensao inovadora de seu
pensamento e de seus propositos. Ao
examinar questoes fundamentais, que a
todos nos preocupam, esse documento
aponta solucoes criativas e justas, essenciais ao encaminhamento adequado dos
atuais problemas.

mordial de se revitalizarem os processos decisorios internacionais, especialmente os
mecanismos de que dispoem as Naqoes Unidas.
O Governo brasileiro ha muitos anosvem insistindo para que se tomem medidas de agilizacao diplomatica das Nacoes Unidas;
com vistas ao fortalecimento da paz e da seguranca internacionais. A atitude de Vossa
Excelencia, vindo ao encontro de nossos
anseios, recebe, de nossa parte, o mais
firme apoio.

Nao ha mais duvida, Senhor SecretarioGeral, de que a transformacao da realidade internacional, em bases construtivas e consensuais, impoe-se como pressuposto necessario da paz e do desenvolvimento. Essa mudanca e, na verdade, a
unica perspectiva sensata, pois e a unica
que permite, ao mesmo tempo, a realiza@o das esperancas dos paises em desenvolvimento e a propria solucao eficaz dos
problemas que afetam os paises industrializados e a comunidade internacional como
um todo.

A America Latina esta honrada pela confianca que a comunidade internacional deposita em Vossa Excelencia. Nao poderia
haver melhor interprete das contribuicoes
positivas que, desde muito tempo, nossa regiao tem aportado ao desenvolvimento
da boa convivencia entre as nacoes.

O exame da situacao atual, marcada por tao
graves e tao urgentes questoes - e o relato
recente de Vossa Excelencia a esse respeito
e esclarecedor - revela a importancia pri-

Convido todos a brindarem pelo exito crescente da Organizacao das Nacoes Unidas,
pela paz mundial e pela saude de Vossa
Excelencia.

Senhor Secretario-Geral,

presidente brasileiro participa de reuniao do grupo
latino-americanoda onu, em nova york
Discurso do Presidente Jogo Figueiredo, em Nova York, em 27 de setem
bro de 1982, durante a seaao solene do Grupo Latino-Americano da
Organizacao das Nacoes Unidas (ONU).

Senhor Presidente do Grupo Latino-Americano das Nacoes Unidas.
Agradeco as generosas palavras que acabo
de ouvir de Vossa Excelencia. Dirijo-me
com prazer aos ilustres representantes dos
Governos da America Latinaaqui reunidos,
para expressar meu reconhecimento pelas

manifestacoes de que fui alvo, e que me
foram especialmente gratas.
O fato de ser Vossa Excelencia, Senhor
Chanceler da Venezuela, quem exerce, nes-
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te momento, a Presidencia de nosso Grupo
Regional, me proporciona uma satisfacao a
mais. Das viagens aos paises vizinhos do
Brasil, que empreendi com o proposito de
intensificar nossa cooperacao igualitaria e
nosso espirito de unidade, guardo a melhor
recordacao da primeira, que me levou a Caracas, onde encontrei inesquecivel hospitalidade.
Senhor Presidente,
Numa situacao internacional alarmante pela
incidencia sucessiva de conflitos, com perigosos reflexos sobre a seguranca coletiva, a
America Latina tem papel especialmente
construtivo a desempenhar. Meu Governo
sabe valorizar a crescente convergencia dos
paises da regiao nos foros internacionais,
de que e exemplo a nossa solidariedade perante as praticas economicas exclusivistas
que nos afetam.
Os Governos representados-nesta sala, unidos pela geografia, pela historia e pela cultura, tem firme tradicao de tratamento paclfico dos litigios internacionais. Essa tradicao se projeta extra-regionalmente pela
contribuicao, atenta e dedicada, quea America Latina oferece as Nacoes Unidas para
a busca da paz.
Senhor Presidente,
Honra-nos o fato de que um digno representante da tradicao continental, o Embaixador Javier Perez de Cuellar, responda,
neste momento tao carregado de riscos, pelo
cargo de Secretario-Geral das Nacoes Unidas.
Seu desempenho, durante o primeiro ano
da dificil missao que lhe confiou a comuni-

dade internacional, diz muito das altas virtudes que todos nele reconhecem.
A nos, latino-americanos, cabe revigorar a
cooperacao internacional e superar as graves ameacas que ensombrecem o tuturo da.
humanidade. Estou convencido de que teremos a energia e o otimismo necessarios para
empregar os meios hoje disponiveis, muito
superiores aos do passado, e resolver muitos
dos problemas que desafiam a comunidade
internacional.

Os meios existem. Cabe-nos, em consequencia, oferecer nosso esforco coeso a comunidade internacional. Devemos buscar o fortalecimento da organizacao, dinamizando
mecanismos que efetivamente previnam e
solucionem conflitos, na certeza de que estaremos assim atendendo as aspiracoes de
nossos povos.
Ao lado de nossa luta pela paz, perseveremos no esforco comum pelo desenvolvimento economico, pela mudanca nas regras
do comercio internacional; e pelo fortalecimento da cooperacao entre os Estados.
A America Latina se orgulha - com toda
justica - de sua contribuicao politica e
doutrinaria ao trabalho diplomatico que os
paises em desenvolvimento tem realizado,
na busca de melhores condicoes de vida
para seus povos. Essa tarefa prossegue, hoje,
no centro de nossas preocupacoes. O Brasil
a ela continua fiel. Estamos decididos a
honrar, com os demais paises latino-americanos, as responsabilidades que nos cabem
na criacao de uma nova ordem economica
internacional, presidida pela razao e pela
justica.
Muito obrigado.
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a viagem do presidentejoao figueiredo
ao canada
Discursos do Governador-Geral de Ottawa, Edward Schreyer, e do
Presidente Joao Figueiredo, em Ottawa, em 18 de julho de 1982, logo
apos a chegada do Presidente brasileiro ao Canada

GOVERNADOR-GERAL DE OTTAWA
Senhor Presidente,
Em nome do povo e do Governo do Canada, sinto-me satisfeito, esta noite, em dar a
Vossa Excelencia e A Sra. Figueiredo, as
boas-vindas ao Canada. Sua visita e uma
ocasiao historica - a primeira vez que um
Presidente do Brasil vem ao meu pais. A presenca de Vossa Excelencia simboliza o reconhecimento rapidamente crescente de
que nossos paises tem muito o que ganhar
trabalhando juntos.
Desde a posse de Vossa Excelencia, em 1979,
os contatos, a colaboracao e as consultas
entre nossos dois Governos e nossas duas
sociedades nao pararam de crescer e se ampliar em novos dominios. E nao deveria ser
de outra forma, pois somos vizinhos de hemisferio, frequentemente percebemos 2
evolucao da situacao mundial da mesma
maneira, nossas duas sociedades sao comunidades de imigrantes, do novo mundo, orgulhosas de seu pluralismo cultural eetnico.
Como importantes potencias medias, partilhamos a mesma preocupacao segundo a

qual solucoes equitativas devem ser encontradas para questoes como desenvolvimento
internacional e da utilizacao das riquezas
dos oceanos. Concordamos na necessidade
de solucoes justas e pacificas para os conflitos internacionais, dentro do pripcipio
da nao-intervencao. Economica e comercialmente, cada um de nos tem muito a
oferecer ao outro. Ambos os nossos paises
estao, portanto, engajados numa procura
ativa e persistente de meios e caminhos
para encorajar, ainda mais, uma forma de
intensificar substancialmente as relacoes
bilaterais que conseguimos alcancar nos
tres ultimos anos.

O Brasil e um pais especial que dominou a
feliz arte de equilibrar conquistas intelectuais e tecnologicas marcantes com uma
alegria de viver especial. Em consequencia,
os canadenses ha muito admiram seu pais
e seu povo. Assim, e um prazer especial
para mim receber Vossa Excelencia no Canada como um socio, um vizinho e um amigo.
15

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

PRESIDENTE JOAO FIGUEIREDO
Senhor Governador-Geral,
Agradeco sensibilizado as palavras de boasvindas de Vossa Excelencia, que refletem o
espirito generoso e hospitaleiro do povo canadense.
Muito me honra ser o primeiro Chefe de
Estado brasileiro a visitar o Canada.
Nossos paises mantem frutuosas relacoes de
amizade e cooperacao, e estou seguro de
que esta visita ira contribuir para o seu-fortalecimento.
Nao sao poucas as semelhancas entre o Canada e o Brasil com o vasto territorio, ambos os paises sao marcados pelas grandes
distancias e pelo esforco que desenvolvem
no sentido de promover a integracao nacional valendo-se de arrojados empreendimentos economicos. A mobilidade social
proporcionou aos que acorreram a nossos
paises prosperidade individual e ocasiao de
contribuir para o progresso coletivo. Essa
dexperiencia comum, por si so, aconselharia conjugacao de esforcos, mutuamente
benefica, entre nossos paises.
O Brasil apresenta caracteristicas inerentes
a sua condicao de pais em desenvolvimento,

e acentuadas pelo desafio da construcao de
uma sociedade prospera e dinamica.
Temos viva consciencia de nossa identidade
Latino-Americana, pela qual pautamos nossa posicao no hemisferio e no mundo.
Os contatos entre o Canada e o Brasil por
certo facilitam a compreensao reciproca
das realidades proprias a um e a outro pais.
O dialogo entre brasileiros e canadenses, enriquecido pela visita ao Brasil do PrimeiroMinistro Pierre Trudeau em ianeiro de 1981,
e por numerosos outros encontros de alto
nivel, evolui de modo franco e objetivo.
Esteja certo, Vossa Excelencia, de que atribuo especial importancia as relacoes entre
Brasil e o Canada, e de que e firme a minha
disposicao de contribuir para o crescente
aprofundamento da amizade entre nossos
povos.
Senhor Governador-Geral,
Estou convencido de que os encontros que
manterei neste pais, marcados pelo espirito
fraterno que preside nosso entendimento,
hao de contribuir para fortalecer os estreitos lacos que vinculam o Brasil ao Canada,
representando o ponto de partida para a
proxima fase de relacionamento entre as
duas grandes nacoes.

figueiredo no canad8: "povo do meu pals vem
realizando not8vel esforco de construcao de um
brasil mais moderno"
Discursos do Governador-Geral de Ottawa, Edward Scheryer, e do Presidente Jogo Figueiredo, em Ottawa, em 19 de julho de 1982, por ocasiao de
jantar oferecido ao Presidente brasileiro.

GOVERNADOR-GERAL DE OTTAWA
Senhor Presidente,
Dadas as eriormes distancias geograficas e d iferencas l ingu lsticas entre nos, poder-se-ia

perguntar a razao pela qual ocorreu a apro-.
ximacao entre Canada e Brasil. Mas nossa
amizade nao deveria causar qualquer surpresa aqueles que compreendem o grande

16
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numero ue simiiaridades eritre nossos dois
paises. Somos, ambos, sociedades do Novo
~ u n d o construidas
,
pela visao e o vigor de
povos de muitas outras terras. Somos ambos enormes paises, em termos de extensao
geografica, cuja populacao esta largamente
concentrada ao Sul. Ambos fizemos esforcos tremendos para ocupar os vastos interiores de nossos paises, para desenvolver seu
enorme potencial economico. Nossas culturas partilham uma heranca latina comum,
mas com outras influencias, indigenas e externas, que enriqueceram sua base europeia.
Sornos ambos, alem disso, potericias medias
em termos de influencia nos assuntos mundiais, a partilharmos a mesma visao sobre
muitos problemas internacionais. Nossas
economias sao quase do mesmo tamanho e
ambos somos importantes em termos de
comercio. De qualquer ponto de vista as
semelhancas entre Canada e Brasil sao cristalinas.

Uma ocasiao como esta permite rever o relacionamento que tem crescido entre duas
nacoes amigas. O Brasil desde ha muito
tempo tem atraido religiosos e homens de
negocios canadenses, os quais estabeleceram sua presenca em nossa terra no final do
Seculo XIX. O Brasil foi a primeira nacao
latino-americana com que o Canada estabeleceu relaqoes diplomaticac'. Isto foi em
1941, e logo seguido pelo primeiro Acordo
Comercial e Cultural do Canada no Hemisferio. Estados Unidos a parte, o Brasil e o
unico pais no Hemisferio Ocidental no qual
o Canada estabeleceu mais de um posto diplomatico e consular. Entretanto, esse cometo promissor realmente nao se desenvolveu ate bem recentemente.

Durante os ultimos anos, todavia, grandes
passos foram dados nesse sentido. Em 1980,
o Ministro das Relacoes Exteriores do Brasil visitou o Canada - a primeira visita de

tal magnitude eiii muitos anos. Em janeiro
de 1981, o Primeiro-Ministro Trudeau foi o
primeiro Primeiro-Ministro canadense a ~ i s i tar o Brasil, e sua visita agora e a primeira
vez que um Presidente do Brasil vem ao Ca.
nada.
Esta e uma grande, na verdade uma historiLOS novos
ca, oportunidade de construir Ia?
e dinamicos. Estarnos estabelecendo e revendo mecanismos economicos e politicos
formais que governam nosso relacionamento, e explorando novas areas menos tradicionais, tais como a cooperacao entre nossos
I nstitiitos Nacionais de Cinema e relacoes
beneficas no campo da ciencia e da tecnologia. Nossos lacos ccmerciais e economicos
nunca foram tao ricos e diversificados.
O Brasil e conhecido como "o pais do futuro". Animados do mesmo otimismo c da
mesma vontade de "fazer avancdr as coisas",
os canadenses e os brasileiros compartilham
uma mesma quantidade de aspiracoes, de
esperanca e de sonhos em relacao ao futuro.
Nao tenho duvidas de que continuaremos a
unir riossos esforcos para realizar nossos
objetivos comuns.
As relacoes, em suma, nunca foram tao boas,
tao variadas, tao intensas ou tao visiveis. Em
ambos os paises as comunidades de homens
de negocios, os meios de comunicacao social, as universidades, os grupos culturais e os
Governos, todos tem um importante papel
a desempenhar. O Brasil e um pais grande e
orgulhoso, com um povo dinamico e crescentemente ocupando um lugar central nos
assuntos mundiais. Acredito que todos os
setores da sociedade canadenie tem reconhecido esta realidade e concordam inteiramente com a nossa ativa procura de uma
crescente cooperacao. N6s nos tornaremos,
com mais frequencia do que antes, socios
em esforcos mutuos. Essa e uma perspectiva que - estou certo - sera de grande beneficio e vantagem para ambos os povos.

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

PRESIDENTE JOAO FIGUEIREDO
Senhor Governador-Geral,
Encontro nas palavras de Vossa Excelencia
a expressao da amizade e da harmonia que
regem as relacoes entre nossos paises.
Minha mulher e eu, e os membros da minha
comitiva, guardaremos grata lembranca da
hospitalidade com que a Senhora Schreyer
e Vossa Excelencia nos recebem esta noite.

Ha quase um seculo, empresarios canadenses vem contribuindo, em iniciativas pioneiras, para o progresso industrial do Brasil.
A presenca do Canada nao se limitou, entretanto, a setores de relevancia exclusivamente economica.

boracao eficiente e a convergencia de pontos de vista.

O amplo leque de aspectos que compoem o
cenario internacional de nossos dias tem ensejado, muitas vezes, ao Canada e ao Brasil,
a adocao de posicoes construtivas em favor
das mudancas que este momento historico
reclama.
A distancia existente entre os paises desenvolvidos e em desenvolvimento tem gerado
desequ il ib ios perturbadores na convivencia
entre as nacoes.
A ordem internacional reinante nao e benefica, nem aos paises ricos, nem aos pobres.
Incorporada a consciencia do homem moderno, esta verdade tem sido assinalada com
frequencia por nossos paises.

Pioneira na area da cooperacao tecnica, foi
a figura do geologo canadense Charles Frederick Hartt, que tenho especial satisfacao
de evocar.

O desafio maior esta, entretanto, em promover as mudancas necessarias, por meio
de instrumentos pacificos e justos.

Participou da celebre expedicao do sabio
Agassiz, em 1865, depois nomeado pelo
Imperador Pedro I I para conduzir o trabalho de levantamento geologico do Brasil.

O recurso as armas e a forca nao nos conduzira aos dias melhores que todos almejamos.

Hartt foi autor de importantes estudos dedicados ao conhecimento geografico, geologico e social do nosso pais. Depois, o
intercambio entre Brasil e Canada ampliou os horizontes dessa colaboracao.
Em 1941, os dois paises deram inicio as
suas relacoes diplomaticas, tendo sido o Brasil uma das primeiras nacoes latino-americanas a estabelecer, formalmente, o relacionamento direto com o Canada.
Senhor Governador-Geral,
Nao apenas no ambito das relacoes bilaterais encontramos terreno propicio a cola-

As manifestacoes do Canada em prol da paz
,e de uma justa ordem internacional sao vistas com o mais elevado apreco por meu Governo, profundamente convencido de que a
'solucao duradoura das grandes questoes internacionais devera ser encontrada pelo
consenso e pelo entendimento.
Nacao Latino-Americana, o Brasil tem recebido, desde os primordios de sua historia,
uma diversificada contribuicao etnica e cultural.

, A s raizes indigenas, europeias e africanas
de nossa civilizacao, vieram integrar-se, a
partir do seculo passado, novos contingentes de populacao.
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Essa sintese de culturas singulariza a Nacao
brasileira.
No curso das ultimas decadas, o povo cio
meu pais vem realizando notavel esforco de
construcao de um Brasil mais moderno.
Conscientes, embora, do apreciavel resultado de seu trabalho, tem os brasileiros a clara noqdo do muito que nos faltz rcaliur,
para atingir nivel condizente com as potencial idades do pais.

Embora da maior significacao, o nivel atingido pelas relacoes entre o Canada e o Brasil esta ainda aquem do que poderiamos esperar, diante da potencialidade das duas
grandes nacoes.
Estou convencido ae que, na identificacao
de areas de possivel intercambio, ja numerosas, iremos adotar o mais aberto dos horizontes.

Senhor Governador-Geral,

O Brasil permanecera sempre solidario com
as Nacoes pacificas que, como nos, lutam
em busca do pleno desenvolvimento.
Registra-se, nos ultimos anos, o estreitamento de lacos entre o Canada e o Brasil,
em todos os setores.
De fundamental importancia, nesse contexto, tem sido a eficiente utilizacao dos mecanismos bilaterais de consulta.
Atribuo especial importancia a assinatura,
amanha, do Memorandum de Entendimento que institui um sistema de consultas politicas amplas e regulares entre nossos governos.

Nossa crenca comum no fortalecimento da
paz, no direito inalienavel que tem os povos
de escolher seu proprio destino, no advento
de novo ordenamento internacional, conduzira o Canada e o Brasil, lado a lado, na direcao de um futuro mais promissor. Possa
minha visita ao Canada contribuir para esse objetivo.
Convido todos os presentes a erguerem suas
tacas a saude de Sua Majestade a Rainha
Elizabeth I I, da Senhora Schreyer e do Governador-Geral Edward Schreyer, a prosperidade do povo do Canada, e a nossa crescente amizade.

brasil assina acordo comercial e memorando de
consultas pollticas com o canadh
Discursos do Primeiro-Ministro do Canada, Pierre Trudeau, e do Presidente
Joao Figueiredo, em Ottawa, em 20 de julho de 1982, por ocasiao da
cerimonia de assinatura do Acordo de Longo Prazo sobre o trigo e do
Memorando de Entendimento para consultas politicas entre o Brasil
e o Canada.

PRIMEIRO-MINISTRO
PIERRE TRUDEAU
Senhor Presidente,
Acabamos de testemunhar a cerimonia de
assinatura de atos internacionais, e, se iu!-

garmos pela fisionomia dos signatarios, as
duas partes fizeram um bom negocio. Fize-
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mos disso um ato solene, para ressaltar o
significado dos dois documentos.
Assinamos um Acordo Comercial e um
Acordo sobre Consultas Politicas. Isso nao
e apenas uma realidade, mas um simbolo
do tipo de relacoes que desejamos manter
com seu grande pais.
Estamos interessados em acelerar o intercambio economico entre nossos dois paises
e temos muitas evidencias de que isso pode
ser mutuamente benefico para nossos povos.
Mas, tambem, estamos interessados em dispender muito do nosso tempo e das nossas
relacoes - como eu e o Senhor fizemos discutindo questoes pol iticas, particularmente aquelas concernentes ao hemisferio,
mas tambem aquelas referentes a outros
aspectos internacionais nos quais o Brasil
e o Canada tem um papel moral e politico
a desempenhar.
Gostaria de congratular-me com Vossa
Excelencia, Senhor Presidente, pela fran-.
queza com que expressou seus pontos de
vista e, de certo modo, o invejo por ser a
lider de tao grande nacao como o Brasil,
que parece ter grande fe no seu futuro.
Os homens de negocios que encontrei
aqui e no Brasil, ha um ano e meio a despeito das dificuldades economicas por que
passa o mundo, tanto esses homens de negocios quanto os pol iticos, mostratran?
grande fe no futuro do pais.
E se nos, canadenses, nao tomarmos cuidado, teremos que reescrever as palavras
de um dos nossos antigos Primeiros-Ministros, que declarou que "o seculo X X pertencera ao Canada". Se nao tomarmos
cuidado, ele pertencera ao Brasil.

PRESIDENTE JOAO FIGUEIREDO

para as relacoes entre os dois paises, eu desejava dizer aos Senhores que as nossas conversacoes foram uma continuacao daquelas
que foram iniciadas no Brasil, quando da
presenca de Sua Excelencia, o Senhor Primeiro-Ministro Pierre Trudeau na minha
Patria.

Tivemos ocasiao de conversar, de discutir as
nossas relacoes bilaterais, as questoes multilaterais, questoes pol iticas, questoes economicas de interesse de ambos os paises, de interesse do mundo ocidental, de interesse da
humanidade. Quero agradecer a Sua Excelencia a paciencia com que me ouviu e a
oportunidade que me deu de permitir que
eu, nas discussoes com Sua Excelencia, continuasse a ser eu mesmo, tratando de temas
tao importantes para as nossas patrias e para a humanidade, com uma franqueza que
eu diria ate rude, mas que me permitiu voltar a minha patria sem deixar omitida nenhuma ideia, sem deixar escondido nenhum
pensamento a respeito de todas as questoes
que foram abordadas.

Deus queira que, em alguns casos, eu nao
esteja com a razao. Mas tenho a certeza que
Sua Excelencia compreendeu meus pontos
de vista e ha de me perdoar, por certo, algumas passagens que forcei, por vezes, para
que bem compreendesse o meu pensamento.
De uma coisa tenho certeza: voltarei para o
Brasil certo de que as nossas conversacoes,
minhas e do Primeiro-Ministro, dos meus
Ministros com os Ministros canadenses, resu ltarao no aprofundamento das relacoes ja
profundas de amizade entre o Canada e o
Brasil.

Meus Senhores,
Na oportunidade em que Canada e Brasil
firmaram documento de suma importancia

E queira Deus, tambem, resultarao no renossa causa, que e a defesa da Democracia. Muito obrigado.

force da
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comunicado de imprensa relata os entendimentos do
presidente figueiredo no canada
Comunicado d e Imprensa Brasil-Canada. divulgado em Ottawa, em 20
de julho de 1982, ao final d a visita oficial do Presidente Joao
Figueiredo ao Canada.

A convite do Governador-Geral do Canada,
Sua Excelencia o Senhor Edward Schreyer,
o Presidente da Republica Federativa do
Brasil, Sua Excelencia o Senhor Joao Baptista de Oliveira Figueiredo, visitou o Canada
no periodo de 18 a 22 de julho de 1982.
Em clima de muita cordialidade, o Presidente da Republica Federativa do Brasil e
membros de sua comitiva mantiveram conversacoes com o Primeiro-Ministro do Canada, Sua Excelencia o Senhor Pierre Elliott
Trudeau, e com membros do seu Gabinete.
Durante as conversacoes, o Presidente e o
Primeiro-Ministro examinaram as relacoes
entre o Brasil e o Canada e verificaram com
satisfacao a profundidade e a riqueza crescentes destas relacoes, nos campos politico,
economico e outros. Intercambiaram, igualmente, pontos de vista sobre a situacao internacional.
Participaram tambem das conversacoes, do
lado brasileiro:
- Sua Excelencia o Senhor Senador Jarbas
Passarinho, Presidente do Senado Federal;
Sua Excelencia o Senhor Embaixador
Ramiro Saraiva Guerreiro, Ministro de Estado das Relacoes Exteriores;
- Sua Excelencia o Senhor Doutor Angelo
Amaury Stabile, Ministro da Agricultura;
- Sua ExcelenciaoSenhor Doutor Cesar Cais
de Oliveira Filho, Ministro das Minas e
Energia;
- Sua Excelencia o Senhor Doutor Haroldo
Correa de Mattos, Ministro das Comunicacoes;
- Sua Excelencia o Senhor General-de-Brigada Danilo Venturini, Ministro-Chefe do
-

Gabinete Militar da Presidencia da Republica;
- Sua Excelencia o Senhor Professor Joao
Leitao de Abreu, Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidencia da Republica;
- Sua Excelencia o Senhor General-de-Divisao Octavio Aguiar de Medeiros, Ministro-Chefe do Servico Nacional de Informacoes;
- Sua Excelencia o Senhor Professor Antonio Delfim Netto, Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidencia da
Republica;
- Sua Excelencia o Senhor Deputado Federal Ricardo Fiuza, Vice- Lider do Governo na Camara dos Deputados;
- Sua Excelencia o Senhor Embaixador
Geraldo de Carvalho Silos, Embaixador do
Brasil no Canada.
Do lado Canadense:
Sua Excelencia A.L. MacEachen, VicePrimeiro-Ministro e Ministro das Financas;
- Sua Excelencia Eugene Whelan, Ministro
da Agricultura;
- Sua Excelencia Marc Lalonde, Ministro
da Energia, Minas e Recursos;
- Sua Excelencia Francis Fox, Secretario
de Estado e Ministro das Comunicacoes;
- Sua Excelencia Hazen Argue, Ministro de
Estado para a Junta do Trigo;
- Sua Excelencia Mark MacGuigan, Secretario de Estado para as Helacoes E-xteriores;
- Sua Excelencia Ed Lumley, Ministro de
Estado do Comercio;
- Sua Excelencia R.S. MacLean, Embaixador do Canada no Brasil.
-

O Presidente e o Primeiro-Ministro notaram
que o Canada e o Brasil estabeleceram rela-

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

coes diplomaticas ha mais de 40 anos e que
durante esse periodo o relacionamento entre os dois paises foi sempre de amizade,
harmonia e cooperacao. Observaram tambem que, nos ultimos anos, esse relacionamento adquiriu dimensoes novas, mais amplas e um impeto que deve ser encorajado
de todas as maneiras possiveis. Concordaram em que os dois Governos continuarao
a desenvolver e intensificar as relacoes bilaterais em todas as areas.

O Presidente e o Primeiro-Ministro expressaram especial satisfacao com a assinatura,
em sua presenca, de um Memorandum de
Entendimento que cria uma Comissao Consultiva Mista para Assuntos Politicos e
concordaram em que as consultas regulares entre os Ministros das Relacoes Exteriores e altos funcionarios do Canada e do
Brasil contempladas na referida Comissao
grandemente realcarao a compreensao mutua de assuntos bilaterais e internacionais
e refletirao a semelhanca crescente dos
interesses dos dois paises em assuntos hemisfericos e mundiais. Os dois lideres demonstram igualmente satisfacao com a
assinatura de um Acordo de Longo Prazo
sobre Trigo; que preve a compra p-elo Brasil
de trigo canadense no periodo 1983-1985.
Ambos os I ideres notaram que estes acordos representam testemunho concreto da
importancia que ambos os Governos atribuem ao seu crescente relacionamento.
,

O Presidente e o Primeiro-Ministro concordaram em que se deve dar atencao especial
a intensificacao das relacoes culturais entre
os dois paises como meio de aumentar sua
compreensao mutua. A esse respeito, notaram os dois lideres o Acordo Cultural de
1944 entre o Canada e o Brasil e o programa de cooperacao entre o "National Film
Board of Canada" e a Empresa Brasileira
de Filmes - EMBRAFI LME.
O Presidente e o Primeiro-Ministro repassaram o trabalho da Comissao Mista Economica Brasil-Canada e, em especial, os trabalhos de sua Quarta Sessao realizada de 9 a

11 de marco de 1982, em Brasilia, que foi
aberta pelo Ministro das Relacoes Exteriores do Brasil e pelo Secretario de Estado para Relacoes Exteriores do Canada. O Presidente e o Primeiro-Ministro observaram que
a Comissao examinara com proveito, diversas questoes especificas de natureza comercial e financeira, assim como questoes internacionais como o Dialogo Norte-Sul.
O Presidente e o Primeiro-Ministro observaram que as visitas das duas missoes cientifico-tecnologicas canadenses ao Brasil, anunciadas por ocasiao das sessoes da Comissao
foram subsequentemente realizadas e que o
desenvolvimento de relacoes mais amplas e
mutuamente beneficas neste campo estava
sendo ativamente promovido.
Os dois 1 ideres observaram tambem com prazer que a nova fase de cooperacao tecnica bilateral recebeu impulso adicional durante
as reunioes da Comissao e que uma missao
brasileira planeja visitar o Canada em setembro vindouro com o objetivo de definir
projetos sob a egide do novo programa. O
Presidente e o Primeiro-Ministro concordaram em que o trabalho da Comissao Economica Mista reflete plenamente a determinacao dos dois Governos de desenvolver um
relacionamento economico bilateral vigoroso numa base ampla de cooperacao mutuamente benefica.
O Presidente e o Primeiro-Ministro examinaram as relacoes comerciais bileterais entre o Brasil e o Canada e concordaram com
a necessidade de se incrementar e diversificar o comercio bilateral de forma mutuamente benefica, sem se recorrer a medidas
restritivas que possam prejudicar a busca
de um padrao mais equilibrado nesta area.
Os dois I ideres expressaram profunda preocupacao com a atual situacao economica
mundial, que afeta tantos os paises desenvolvidos quanto os paises em desenvolvimento, e que prejudica particularmente estes paises em vista de sua maior vulnerabilidade. Ressaltaram a determinacao pelo
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comum de seus Governos de trabalhar para
a retomada de conhecimento da economia
internacional, para um maior fortalecimento do sistema aberto do comkrcio niultilateral e, nesse contexto, de continua resistencia a tendencias pi-otecionistas. Observaram que a Reuniao Ministerial do GATTI,
em novembro vindouro, constitui oportunidade importante para tratar de problemas
correntes de comercio e para desenvolver
um programa de trabalho ativo para a decada de 80, com plena consideracao de questoes de interesse especial para os paises em
desenvolvimento.
Os dois lideres acentua'ram o papel que os
investimentos diretos e a transferencia de
tecnologia desempenham no desenvolvimento economico de cada pais. O relacionamento estreito e mutuamente benefico
entre investidores canadenses e brasileiros
do setor privado foi realqado como indicacao clara da profundidade dos vi'nculos Gilaterais. Frisaram airida a importancia de aproximar companhias canadenses e brasileiras para explorarem "joint-ventures" e oportunidade de "licensing" e, nesse contexto, o Primeiro-Ministro fez mensao a Feira
TEC-Can 82, da Agencia Canadense para o
Desenvolvimento Internacional, a ser realizada em setembro na cidade de Sao Paulo.

O Presidente e o Primeiro-Ministro trocaram opinioes valiosas e informativas a respeito da atual situacao internacional e reconheceram ter opinioes comuns sobre diversos temas discutidos. Realcaram a sua
seria preocupacao com o aumento de tensoes em varias partes do mundo. Os dois
lideres concordaram que todos os paises tern
a responsabilidade de fazer todo o possivel
para alcancar paz e esta,b,ilidade num quadro de justica social e reafirmaram o compromisso de seus resp&Ctivos Governos de
apropriados
cooperar rios foros rnult~laterais
com vistas a alcancar a paz e prosperidade
para todos os paises.

O Presidente e o Primeiro-Ministro expressaram sua firme determinacao de traba-

lhar para o alcance de un- desarmamento
geral e completo, especialmente no que diz
respeito a armas nucleares, sob controle internacional eficaz. Concordaram em que as
crescentes tensoes mundiais aumentaram a
urgencia de medidas concretas com visla a
dar fim a corrida armamentista e a promover um desarmamento geral e completo.
Os dois I ideres reafirmaram enfaticamente
seu apoio as Nacoes Unidas e aos princi'pios
da Carta, assim como corcordaram que todos os membros das Nacoes Unidas devem
tambem faze-lo em favor daquela vital organizacao mundial e buscar meios de fortalecer sua eficacia.
O Presidente e o Primeiro-Ministro examinaram com preocupacao a situacao poli'tica da Africa Meridional. Reafirmaram sua
condenacao as operacoes militares da Africa do Sul naquela regiao e destacaram que
elas nao deverao persistir. Reiteraram seu
apoio ao direito da Namibia a independencia com base na resolucao 435 do Conselho
de Seguranca das Nacoes Unidas e tomaram nota com satisfacao dos progressos alcancacbs nas consultas ora em curso. Expressaram, uma vez mais, sua repugnancia a
pratica do aparteismo.
O Presidente e o Primeiro-Ministro deploraram as acoes militares recentemente empreendidas no LiSbano. Conclamaram respeito total a integridade territorial, soberania e independencia daquele pais e endossaram fortemente as recentes resolucoes do
Conselho de Seguranca das Nacoes Unidas,
que instam Israel a se retirar imediata e incondicionalmente do territorio libanes.
Reiteraram a importancia de alcancar uma
solucao pacifica, justa e duradoura para o
conflito arabe-israelense. Expressaram seria
preocupacao com o continuado sofrimento
imposto a populacao inocente palestina e libanesa no sul do Libano e em Beirute e
apoiaram os esforcos internacionais para se
prover assistencia humanitaria as vitimas da
guerra.
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O Presidente e o Primeiro-Ministro discutiram, pormenorizadamente, a situacao da
America Latina e particularmenle da ~ m &
rica Central e do Caribe. Concordaram,
com respeito a inquietante situacao na America Central, a qual se tornou um fator nas
relacoes Leste-oeste, que a negociacao e
o dialogo eram indispensaveis para a solucao de crises pol iticas fundadas na injustica
economica e social. O Presidente e o Primeiro-Ministro destacaram o direito dos povos
da regiao a superarem seus problemas atraves
da expressao livre de suas vontades sem interferencia externa. Sublinharam a necessidade urgente de se melhorar as condicoes
economicas e sociais da area.
O Presidente e o Primeiro-Ministro examinaram temas referentes ao dialogo Norte
- Sul a partir de Cancun e as perspectivas
de um progresso futuro no dialogo entre
paises em desenvolvimento e paises desenvolvidos. Concordaram em que .o bom.desempenho economico de cadaum deles nao
deveria ser dissociado e que se deveria empreender maiores esforcos no sentido de se
promover uma cooperacao economica internacional em beneficio de todos. Neste
contexto, concordaram com a necessidade
de medidas coordenadas, no campo da cooperacao do desenvolvimento internacional,
de modo a habilitar os paises em desenvolvimento a aumentarem suas taxas de desenvolvimento economico e, portanto, continuarem a contribuir para a reativacao da
economia internacional como um todo. Ex-

pressaram, assim, seu apoio a intensificacao
do dialogo Norte - Sul em todas as areas e
- destacaram, em particular, a urgencia de se
promover Negociacoes Globais no ambito
das Nacoes Unidas. Anteciparam o desejo
de uma cooperacao estreitae continua nos
preparativos para outras reunioes futuras
tais como a VI UNCTAD, a se realizar na
primavera de 1983, em Belgrado.
O Presidente e o Primeiro-Ministro reafirmaram o apoio do Brasil e do Canada a
Convencao sobre Direito do Mar recentemente adotada. Expressaram a total concordancia de ambos os paises de que o fundo do mar e o fundo do oceano e subsolo
adjacentes alem dos limites da jurisdicao
nacional e seus recursos naturais sao patrimonio comum da humanidade. Os dois I ideres expressaram seu desapontamento
com o fato de os Estados Unidos da America terem anunciado que nao assinarao a
Convencao e instaram aquele pais a reconsiderar tal decisao.

O Presidente expressou sua estima e gratidao ao Governador-Geral, ao Primeiro-Ministro e ao povo canadense pela hospitalidade proporcionada a ele e a sua comitiva por
ocasiao de sua visita. O Presidente estendeu Cordial convite ao Primeiro-Ministro para realizar visita oficial ao Brasil em data
mutuamente conveniente. O Primeiro-Ministro agradeceu ao Presidente e aceitou o
convite com prazerl*

Na secao Tratados, Acordos, Convhios, pagina 99, o texto do Acordo de Longo Prazo sobre o trigo e do Memorando
e Consultas Politicas entre o Brasil e o Canada.
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a visita do presidente do congo,
denis sassou-nguesso
Discurso d o Presidente Joao Figueiredo, no Palacio do Itamaraty em
Brasilia, em 6 de julho de 1982, por ocasiao de jantar oferecido ao
Presidente da Republica Popular d o Congo, Denis Sassou-Nguesso.

Excelentissimo Senhor Presidente,

Ha pouco mais de dois anos, o Brasil e a
Republica Popular do Congo estabeleceram
relacoes diplomaticas, e desde entao nossos
Governos tem buscado aprimorar seu conhecimento mutuo.

A rapidez com que sedesenvolveram os vinculos encre nossos paises e signiticativa.

I lustres personalidades congolesas estiveram
em nosso pais e puderam observar a realidade brasileira.

Populacoes jovens e dinamicas, semelhancas
oriundas de nossa situacao geografica e de
tradicoes comuns, favorecem a todo tempo,
a troca de experiencias.

A visita de Vossa Excelencia ao Brasil culmina esse processo de aproximacao, e devera
inaugurar uma fase ainda mais promissora
nas relacoes de cooperacao entre este pais e
o Congo.
Desejo, pois, expressar a satisfacao que nos
traz a presenca de Vossa Excelencia e de
sua honrada comitiva.

Estou certo de que juntos poderemos trabalhar pela consolidacao da amizade que une
o Congo e o Brasil, e pelo adensamento e
diversificacao de nossas relacoes.
Senhor Presidente,

Diversos elementos favorecem nossos contatos.

Vossa Execelencia podera verificar, durante
sua estada no Brasil, a afinidade existente
entre nossos povos e paises, entre os recursos de que a natureza nos dotou; a forca da
raiz africana da civilizacao brasileira; a franqueza do nosso dialogo com os irmaos do
continente vizinho.
Esse dialogo tem por base a confianca, e a
vontade inabalavel de fortalecer o espirito
de independencia autentica de nossos povos.
Mais do que tudo, aproxima-nos a consciencia de sermos paises em desenvolvimento,
aos quais incumbe promover, de forma
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acelerada, o progresso e a melhoria das
condicoes de vida de nossos povos.
Este desafio esta ligado ao nosso esforco
comum pelo aperfeicoamento da ordem internacional vigente. :Tudo quanto fazemos
parece esbarrar nas emperradas estruturas
politicas e economicas que caracterizam a
vida internacional de hoje.
Por um lado, vemos nacoes cuja soberania e
violentada e cuja independencia e contestada por meios coercitivos.
Vemos outras, como a Nam ibia, a que o d ireito de auto-determinacao e negado, contrariando princi'pios e resolucoes da Organizacao das Nacoes Unidas.
Outras existem, ainda, onde a dignidade humana e desconsiderada, por meio de acoes
dkcriminatorias, de natureza racial, ideologica ou religiosa.
Por outro lado, praticas comerciais e sistemas economicos criam e prologam disparidades inaceitaveis entre as nacoes.
O aviltamento da cotacao de produtos primarios, a transferencia do Onus da crise f inanceira internacional para os paises em desenvolvimento, e o dificil acesso ao conhecimento cientifico e tecnologico perpetuam
desequil ibrios, afetando negativamente o
processo de desenvolvimento de cada nacao.

ra a salvaguarda de nossos interessescomuns,
em clima de paz e seguranca.

Senhor Presidente,
Estou convencido de que a solucao dos problemas que enfreniamos sera acelerada por
meio de maior cooperacao entre nossos
paises .
O comercio direto das nacoes em desenvolvimento e o ajuste de programas de cooperacao bilateral, utilizando tecnologia e recursos proprios, abrem novos caminhos nas
relacoes internacionais, caminhos calcados
no interesse e no respeito mutuo, e rio desejo de promover a paz, a igualdade e o bemestar de todos os Estados.
Nesse sentido, a evolucao das relacoes entre
o Brasil e o Congo e exemplar.
Por ocasiao da primeira visita ao Brasil do
Ministro dos Negocios Estfangeiros do Congo, em ,1981, foi assinado o Acordo de Cooperacao Economica, Cientifica, Tecnica e
Cultural.
Mais tarde, tivemos a honra de receber a
visita de varios outros Ministros congoleses,
encarregados de examinar perspectivas de
cooperacao em areas como agricultura,
transportes, energia, obras publicas educacao e formacao profissional.

Devemos, por isso, em todos os foros e em
todas as instancias internacionais, bater-nos
contra tais injusticas e preconizar, com firmeza, o estabelecimento de uma nova ordem
internacional, fundada no entendimento e
na igualdade.

Em decorrencia dessas visitas oficiais, entidades brasileiras e congolesas identificaram
oportunidades de executar projetos de desenvolvimento no Congo e de aumentar o
intercambio entre nossos paises, fazendo
com que o valor de nosso comercio fosse
multiplicado por tres, desde 1979.

Devemos, tambem, com lucida percepcao do
futuro, reconhecer a importancia do Atlantico Sul como traco de uniao entre as nacoes
em desenvolvimento que o circundam, e o
papel fundamental que tem esse oceano pa-

Marcando a estada de Vossa Excelencia
entre nos, sera firmado amanha outro importante acordo, que vai ampliar a cooperacao bilateral, especialmente no campo tecnico e cientifico.

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

Evidencias dessa conjugacao de inleresses e
identidade de anseios sao o nosso plano
comum de unir esforcos para o desenvolvimento de regioes de tropico umido da Republica Popular do Congo, de caracteristicas semelhantes as que encontramos em
vasta porcao do territorio brasileiro e, mais
especificamente, a assinatura, por empresa
brasileira, de contrato para realizar estudos

geotecnicos referentes a uma importante
rodovia em territorio congoles.
Faco questao de ressaltar esses atos, Senhor
Presidente, porque eles demonstram, de
modo claro, a capacidade de dois paises
amigos para transpor ao campo da acao
concreta suas ideias comuns, na luta para
superar os obstaculos do desenvolvimento.

comunicado conjunto destaca a cooperacao
brasileiro-congolesa
Comunicado Conjunto Brasil-Congo, divulgado pelo Palacio do Itamaraty
em Brasilia, em 7 d e julho de 1982, ao final da visita do Presidente da
Republica Popular do Congo, Denis Sassou-Nguesso.

A convite de Sua Excelencia o Senhor Joao
Baptista de Oliveira Figueiredo, Presidente
da Republica Federativa do Brasil, Sua Excelencia o .Senhor Denis Sassou - Nguesso,
Presidente do Comite Central do Partido
Congoles do Trabalho, Presidente da Republica, Chefe de Estado, Presidente doConselho de Ministros, efetuou visita oficial ao
Brasil, de 5 a 7 de julho de 1982, acompaihado de importante delegacao integrada,
principalmente, pelos Senhores Lekoundzou Itihi - Ossetoumba, membro do Bureau Politico , Ministro das Financas; Pierre
Nze, Membro do Bureau Politico, Ministro
dos Negocios Estrangeiros; Camille Bongou,
Secretario Geral junto a Presidencia do Comite Central do Partido Congoles do Trabalho, Conselheiro Politico da Presidencia da
Republica; Jean Itadi, Ministro da Industria
e da Pesca; Aime - Emmanuel Yoka, Ministro Diretor do Gabinete do Chefe de Estado, Ministro Delegado junto a Presidencia,
Encarregado da Cooperacao; Henri Djombo, Ministro das Aguas e Florestas.
Em Brasilia, Sua Excelencia o Senhor Presidente Sassou - Nguesso foi recebido pelo
Senhor Presidente Joao Figueiredo.

Foi igualmente recebido por Sua Excelencia
o Senhor Presidente do Supremo Tribunal
Federal, Ministro Francisco Manoel Xavier
de Albuquerque.
As conversaqoes entre os dois Presidentes se
desenrolaram em clima de amizade e entendimento mutuo. 0 s dois Presidentes examinaram a situacao internacional atual, principalmente no que diz respeito a Africa e a
America Latina. Expressaram sua viva preocupacao diante do agravamento da tensao
internacional e manifestaram sua vontade de
que os conflitos que ora estao ocorrendo
possam ser revolvidos por vias pacificas.
Os dois Presidentes examinaram em seguida,
em profundidade, as relacoes entre os dois
paises. Expressaram a convicflo de que estas conversaqoes abrirao novas perspectivas
para o desenvolvimento das relacoes entre
o Brasil e o Congo.

0 s dois Presidentes procederam a avaliacao
das relacoes economicas e comerciais entre
os dois paises . Registraram com satisfacao
o crescimento das trocas comerciais e tomaram nota, com interesse, da importante
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operacao de fornecimento de quatro barcos
de pesca ao Governo congoles. Verificaram
que os esforcos dos dois Governos poderao
contribuir para dar novo impulso a cooperacao bilateral e a valorizacao das potencialidades existentes. Para tanto, a cooperacao
entre o Brasil e o Congo deve se apoiar sobre fatores objetivos que resultam da semelhanca entre os problemas encontrados pelos dois paises na valorizacao de seu espaco
nacional.
Nessas condicoes, o Presidente do Brasil e o
Presidente do Congo decidiram estabelecer,
tao logo que possivel, um plano de cooperacao a longo prazo, que permita ao Congo
beneficiar-se da experiencia brasileira de
valorizacao das regioes florestais da Amazonia brasileira. Esta cooperacao visa ao
desenvolvimento integrado das regioes congolesas e sera realizada em condicoes que
serao fixadas em um ajuste a ser estabelecido no decorrer do presente encontro entre
os dois Governos. Constitui uma primeira
etapa desta cooperacao a longo prazo a recente assinatura de contrato para a realizacao de estudos geotecnicos da estrada Epena - Impfondo - Dongou por uma empresa brasileira. Para tanto, o Banco do Brasil
concedeu ao Governo congoles um financiamento de 95 milhoes de dolares.
Os dois Presidentes trocaram os instrumentos de ratificacao do Acordo de Cooperacao Economica, Cientifica, Tecnica e Cultural assinado em Brasilia em 18 de fevereiro de 1981. Os dois Governos procederam
tambem a assinatura do Acordo de Cooperacao Cultural, Educacional, Cientifica e
Tecnica e do Acordo Comercial.
A Parte congolesa submeteu a consideracao
do Governo brasileiro projetos de Acordo

Aereo e. de Acordo de Cooperacao Cientifica e Tecnica. O Governo brasileiro se comprometeu a estuda-los com a possivel brevidade e levando em conta o interesse superior das relacoes entre o Brasil e o Congo.
As duas Partes convieram que uma atencao
privilegiada sera concedida a cooperacao
tecnica e cientifica. Nesse sentido, os dois
Presidentes concordaram em recomendar a
seus respectivos Governos o exame das possibilidades de desenvolvimento das relacoes
bilaterais nas areas da agricultura, das minas, das florestas, das obras publicas, dos
transportes, da pesquisa de fontes alternativas de energia, de formacao profissional e
da educacao.
Durante sua estada no Brasil, o Presidente
Sassou-Nguesso efetou uma serie de visitas,
incluindo, alem do Distrito Federal, os Estados do Rio de Janeiro, da Bahia, assim como certos centros economicos no su! de Minas Gerais. No Rio de Janeiro, foi recebido
por Sua Excelencia o Senhor Antonio de
Padua Chagas Freitas, Governador do Estado, e em Salvador, por Sua Excelencia o Senhor Antonio Carlos Magalhaes, Governador do Estado da Bahia.
Ao fim de sua visita oficial, Sua Excelencia
o Senhor Presidente Sassou - Nguesso exprimiu ao Presidente Joao Figueiredo sua
profunda gratidao pela calorosa hospitalidade que lhe foi,oferecida, assim como a sua
delegacao, pelo Governo e, pelo povo do
Brasi I.
O Presidente Sassou - Nguesso convidou o
Presidente Joao Figueiredo a efetuar visita
oficial a Republica Popular do Congo. Este
convite foi aceito com prazer. A data da visita sera fixada por via diplomatica."

Na secao Tratados, Acordos, Conv&nios, pagina95, o texto dos acoidos entre o Brasil e a Republica Pcpular do Congo,
assinados por ocas130 d a visita d o Presidente congoles, Denis S a s c w Wouecio
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saraiva guerreiro abre a primeira reuniao
da comissao mista brasil-angola
Discurso d o Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, Ramiro Saraiva
Guerreiro, n o Palacio d o Itamaraty em Brasilia, em 7 de julho de
1982, por ocasiao da abertura dos trabalhos da primeira reuniao da
Comissao Mista Brasil-Angola, que contou com a participacao d o
Ministro angolano de Petroleo e Energia, Pedro de Castro Van-Dunem.

Senhor Ministro,

E com grande satisfacao que recebemos no
Brasil a delegacao da Republica Popular de
Angola a primeira reuniao da nossa Comissao Mista. Os nossos objetivos de consolidacao das relacoes bilaterais Brasil - Angola
vem sendo progressivamente atingidos.
Essas relacoes se espraiam hoje num amplo
leque de cooperacao e comercio.

O nosso bom entendimento e conhecido e
tem por bases a amizade e o respeito mutuo
das opcoes basicas de nossos dois paises.
Brasil e Angola quiseram e souberam aproximar-se. Esse desejo foi institucionalizado
pelos Acordos de Cooperacao assinados por
ocasiao de minha visita a Luanda, em 1980.
Esses Acordos, ora ratificados, criaram a
Comissao Mista agora reunida pela primeira
vez, que e um instrumento valioso para ordenar o nosso amplo e ja complexo intercambio.

Estabelecemos, assim, um foro em que poderemos passar em exame todos os aspectos
dos vinculos que nos unem, bem como determinar prioridades e escolher meios para
tornar mais denso e eficaz o nosso relacionamento.
Poderemos examinar programas e projetos
de cooperacao tecnicas, iniciativas que sao
diretamente importantes para o Brasil e para Angola, e representam, alem disso, significativo exemplo da viabilidade e da utilidade da cooperacao Sul - Sul. Analisaremos
mecanismos eficientes para a concessao de
bolsas de estudo, envio de professores, trocas de missoes, transferencia de tecnolog ia,
aproximacao no campo do cinema, da televisao e de outras areas correlatas. Ampliaremos a cooperacao ja existente na formacao
profissional e saberemos expandi-la.
No campo do intercambio economico, passaremos em revista meios para tornar ainda
mais importantes a troca de servicos, a di-
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versificacao e a densidade dos fluxos comerciais e dos seus correspondentes instrumentos financeiros. Estudaremos processos para
encorajar o sistema de transportes entre os
dois paises. Uma area particularmente importante de nossas conversacoes sera a da
energia, setor sob a responsabilidade especifica da Vossa Excelencia, no Governo de
Angola, e onde existem amplas possibilidades de 'maior intercambio. No campo das
comu nicacoes ha, tambem, vasto potencial
de cooperacao que saberemos transformar
em realidade concreta.

Os objetivos pacificos e de cooperacao que
o Brasil tem no Atlantico Sul sao suficientemente conhecidos para que nao necessite
reitera-los nesta oportunidade. Limitar-meei, assim, a lembrar o interesse brasileiro de
manter o espaco oceanico que nos defronta
como uma area livre de tensoes que aproxime os paises ribeirinhos em desenvolvimento, obedientes aos principios da Carta das
Nacoes Unidas. Relembro, tambem a permanente condenacao do Governo brasileiro
as manifestacoes de racismo e colonialismo
nessa area.

Ja soubemos criar urna base solida para a
concretizacao de interesses mutuos. E preciso agora amplia-la e faze-la abranger novos campos. Teremos, estou certo, a imaginacao necessaria para vislumbrar outras areas em que os nossos interesses coincidam
ou se complementem. Saberemos criar novos instrumentos de aproximacao e nao nos
faltara a disposicao para impulsionar iniciativas uteis para os dois paises. Essa sera,
sem duvida, a principal tarefa da Comissao
Mista.

Senhor Ministro,

Esta reuniao, Senhor Ministro, tambem permitira ao Governo brasileiro reiterar os
principios de sua politica africana. A prioridade dessa pol itica foi reafirmada, recentemente, pelo Senhor Presidente Joao Figueiredo. Tencionamos continuar na rota de
nossa aproximacao com o continente vizinho, onde sempre serao para nos particularmente importantes os paises de expressao
comum.
Realiza-se esta reuniao num momento especialmente delicado. Vislumbramos, de um
lado, com satisfacao, certo progresso no caminho para a independencia da Namibia,
objetivo endossado pela ONU e que todos
apoiamos. Se esse tema nos diz respeito, no
Brasil, como membro da comunidade internacional e pais ribeirinho do Atlantico Sul,
sabemos de sua particular importancia para
Angola e apreciamos as contribuicoes do
Governo de Vossa Excelencia para que se
alcance uma solucao justa e pacifica.

Vossa Excelencia tera a oportunidade, creio
eu pela primeira vez, de visitar o Brasil,
apos esta reuniao de Comissao Mista. Podera ver um povo pacifico e trabalhador, impregnado de influencias africanas, dedicado
a grande tarefa de construcao de uma sociedade mais justa em todos os sentidos. Vossa
Excelencia verificara, estou certo, que e
muito vivo e cordial o interesse desse povo
pela Africa, e, particularmente, pelo seu
pais.
Os contactos que Vossa Excelencia podera
desenvolver, no curso de sua visita, completarao, sem duvida, os resultados desta Comissao Mista. Vossa Excelencia e sua delegacao poderao manter conversacoes com segmentos da sociedade brasileira, com a irnprensa, com emprecas publicas e privadas,
com setores da comunidade academica e
meios culturais. Esses contactos enriquecerao os nossos dois paises, tornando-os mais
proximos e aumentando o nosso conhecimento mutuo. A primeira fieuniao da Comissao Mista Brasil-Angola e a presenca de
Vossa Excelencia no Brasil deverao ser, assim, um marco importante no bom e rapido
desenvolvimento dss relacoes de amizade
fraternal entre Anqola e o Brasil.

Muito obrigado.
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comissao mista transforma em realidade concreta a
vontade mutua de aproximacao entre brasil e angola
Discurso d o Ministro de Estado das Relacoes Exteriores. Ramiro Saraiva
Guerreiro, n o Palacio d o Itamaraty em Brasilia, em 9 de julho de 1982.
por ocasiao de almoco oferecido ao Ministro de Petroleo e Energia
de Angola, Pedro de Castro Van-Dunen.

Senhor Ministro.
Verifico com satisfacao que os trabalhos da
Primeira Reuniao da Comissao Mista se desenvolvem harmoniosamente. As nossas
conversacoes permitiram que passassemos
em revista todos os aspectos de nosso amplo intercambio e estudassemos meios para
alcancar niveis ainda mais elevados no nosso entendimento.

Podemos, assim, registrar, Senhor Ministro,
que as conversacoes de Vossa Excelencia
em Brasilia marcam uma etapa importante
no fortalecimento das relacoes entre o Brasil e Angola. Estou certo de que a visita de
Vossa Excelencia a outras regioes do Brasil
sera igualmente oportuna e proveitosa.

O nosso dialogo se estende hoje a muitas
areas. Para progredir ainda mais era necessario criar e desenvolver'um instrumento
que nos permitisse transformar em realidade concreta a vontade mutua de aproximacao - refiro-me a nossa Comissao Mista. A
sua criacao, como vemos hoje, foi oportuna
e seu funcionamento satisfatorio.

Ergo a minha taca ao exito dos trabalhos da
Primeira Reuniao de nossa Comissao Mista,
as relacoes de amizade fraterna entre o Brasil e Angola, a saude do Presidente Jose
Eduardo dos Santos e a felicidade pessoal
de Vossa Excelencia.

+

Muito obrigado."

Na pagina 98, secgo Tratados, Acordos. Convhios, o texto d o Convenio de Cooperacao Tecnica entre o SENAI e o
Departamento Nacional de Formacao de Quadros d o Ministerio da Industria de Angola, assinado por ocasiao da visita
d o Ministro de Petroleo e Energia de Angola, Pedro de Castro Van-Dunen.
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a viii reuniao da comissao
intergovernamental brasileiro-sovietica
para cooperacao comercial, economica,
cientif ica e tecnologica
Discurso do Secretario-Geral das Relacaes Exteriores, Joao Clemente Baena
Soares, no Palacio do Itamaraty em Brasllia, em 15 de julho de
1982, por ocasiao da V I I I reuniao da Comissao Intergovernamental
Brasileiro-Sovibticapara Cooperacao Comercial, Economica,
Cientifica e Tecnologica.

Senhor Vice-Ministro,
Durante os trabalhos da ultima reuniao da
Comissao Mista Brasil-Uniao Sovietica, em
Moscou, tivemos o prazer de examinar aspectos da cooperacao entre nossos paises.
Com satisfacao, volto a encontrar Vossa
Excelencia na chefia da delegacao de seu
pais nesta nova reuniao. Acredito que poderemos dar sequencia aos esforcos frutiferos que entao iniciamos.

Permito-me recordar alguns fatos mais <elevantes de nosso relacionamento nesse periodo. Em abril de 1981, assinamos o Acordo Basico de Cooperacao Cientifica e Tecnologica, cuja implementacao sera objeto
de exame durante a presente reuniao. Em
julho de 1981, visitou a Uniao Sovietica, a
frente de missao empresarial, o Ministro-

Chefe da S~cretaria de Planejamento da
Presidencia da Republica, Antonio Delfim
Netto. Na ocasiao, foi assinado Acordo, por
:roca de Notas, que prevea exportacao e importacao, a longo prazo,de produtos brasileiros e sovieticos, e cuja execucaoa partir deste ano devera dar maior dinamismo ao interrambio bilateral. Avisita do Secretario-Geral
da Secretaria de Planejamento da Presidencia
da Republica, Flavio Pecora, a Moscou, em
setembro, serviu para que ambas as partes
promovessem um aprofundamento dos estudos das possibilidades de cooperacao bilateral. Essas visitas contribuiram para atrair
3 atencao do setor privado nacional para as
oportunidades de cooperacao entre o Brasil
e a Uniao Sovietica. Somente neste ano, visitaram Moscou representantes das empresas N. Odebrecht, Sage, Comexpot, Montreal
e Mapa, entre outras. Ressalto, ainda, a im-
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portancia das visitas ao Brasil do Ministro
da Energia da Bielorussia, no ini'cio deste
'ano, e, mais recentemente, a visita de missao parlamentar sovietica de alto nivel,
alem de diversos representantes de companhias.
E altamente positivo para o relacionamento
comercial bilateral o aumento doscontratos
em nivel tecnico e empresarial ccm o setor
privado nacional. Desses contatos, resultaram diversas possibilidades de cooperacao,
em especial no setor da industria - o que
demonstra ter nosso relacionamento comercial atingido um estagio mais avancado
alem da fase das simples trocas.
Nesse particular, verifico igualmente com
satisfacao que muitas das iniciativas de cooperacao citadas na Ata da VI I reuniao da
Comissao Mista, especialmente no setor
energetico, se realizaram, enquanto outras
estao sendo objeto de exame entre setores
interessados. Tenho a certeza de que, na
presente reuniao, daremos novo passo adiante no processo de diversif icago de nosso
relacionamento, baseado sempre nos principios das vantagens mutuas e da nao-ingerencia nos assuntos internos.

O comercio entre o Brasil e a Uniao Sovietica apresentou um crescimento significativo
durante o periodo 1980-81 . Em 1980, segundo dados oficiais do Governo brasileiro,
as exportacoes brasileirasforam de US$ 370
milhoes e as importacoes de US$ 78 milhoes. Em 1981, os totais foram de, respectivamente, US$ 621 e 154 milhoes. Segundo os dados disponiveis para o periodo
janeirolmaio do corrente ano, as exportacoes brasileiras subiram a US$ 276 milhoes
e as importacoes a US$ 64 milhoes. Registre-se que o Brasil e a Uniao Sovietica assinaram contrato prevendo a compra de 1
milhao de toneladas de petroleo durante o
corrente ano, o que podera elevar nossas
importacoes a mais de US$ 300 milhoes.
Como Vossa Excelencia pode verificar, o
Governo brasileiro, consciente de que o desequil ibrio em nossa balanca comercial nao

constitui base para o futuro desenvolvimento das trocas, tem feito esforcos concretos
para corrigir essa tendencia.
ASacoes dos se tores ecpecif icos - o energetico por exemplo - no sentido de examinar
as possibilidades de cooperacao com companhias sovieticas, comecam a dar resultado,
como bem o demonstram, entre outros t a tos, (a) a assinatura de contratos para colaboracao sovietica nas areas do aproveitamento do etanol, de pesquisa de petroleo e
da gaseificacao " in situ" e (b) o inicio de
novos e importantes contatos entre companhias privadas nacionais e empresa sovieticas, na area de aproveitamento da turfa:
Essas iniciativas, somadas ao inicio da implementacao do Ajuste Comercial, deverao
progressivamente contribuir para corrigir as
distorcoes atuais na balanca comercial.
A Uniao Sovietica e, desde 1981, nosso primeiro parceiro comercial no Leste Europeu.
Na America Latina, somos um dos principais
parceiros comerciais da Uniao Sovietica.
Conforme ja assinalado, o Brasil pretende
aumentar ainda mais o fluxo do seu comercio. N o que diz respeito a suas exportacoes,
o Brasil quer amplia-las e, tambSm, diversifica-las, uma vez que, a exemplo dos anos
anteriores, em 1981, a pauta foi formada
basicamente por produtos primarios, (cerca
de 65 % do total). Quanto as importacoes,
estamos dispostos a examinar atentamente
todas as oportunidades de.compra no mercado sovietico.
Senhor Vice-Ministro,
Uma das medidas que dariam consistencia,
na pratica, a essa disposicao, reside no entendimento entre nosso Governos sobre a
compra de equipamento sovietico para a hidreletrica de Ilha Grande. Como e do conhecimento de Vossa Excelencia, (foi entregue a Embaixada sovietica Aide-Memoire,) o Governo brasileiro.; a fim de autorizar
o inicio das negociacoes com os setores diretamente interessados, aguarda manifesta-
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cao positiva do Governo da Uniao Sovietica
em relacao a contrapartida de manufaturas
brasileiras dentro de um percentual minimo
a ser acordado. Durante a presente reuniao,
o Governo brasileiro espera chegar a um
acerto em relacao a este ponto.

economia nacional. Ressalto, contudo, a
Vossa ~xcelenciaa firme disposicao do Governo brasileiro em procurar cumprir os
objetivos fixados no Ajuste, esperando identica atitude por parte das autoridades sovieticas.

Novo campo em que aparentemente ha
grandes perspectivas e o da cooperacao industrial. Ja existem entendimentos nas seguintes areas: siderurgia, fabricacao de equipamento para o Projeto Carajas e producao
de equipamento hidricos e agricolas, entre
outras.

Durante seus trabalhos, a Comissao Intergovernamental examinara a conveniencia da
prorrogacao do Acordo de Fornecimento
de Maquinas e Equipamentos sovieticos e
de produtos brasileiros, assinado em 1975.

Com relacao a Carajas, esperamos que entendimentos iniciais mantidos como o Conselho Interministerial de Grande Carajas
possam prosseguir e dar resultados positivos.
Senhor Vice-Ministro,
Desejo referir-me ao Acordo por troca de
Notas assinado em julho-do ano passado.
E m vista do substanc-ia1incremento de nossas importacoes, conforme mencionado, as
autoridades brasileiras estao seguras de que,
'do lado sovietico, possam continuar, e mesmo ser ampliadas, as importacoes de produtos primarios, semimanufaturados e manufaturados, de conformidade com o previsto.
Temos tambem interesse em que outros
produtos como minerais nobres, maquinas
copiadoras equipamentos e implementos
agricolas, alcool anidro, carne, frango e
acucar possam igualmente ser objeto de negociacoes concretas entre as companhias diretamente envolvidas.
Nesse sentido, esperamos negociar, durante
esta reuniao, a :alteracao da lista anexa ao
Ajuste para incluir autros produtos. Quanto as ex~ortacoessovieticas, o Brasil tem
procurado dar preferencia as compras dos
produtos mencionados na referida lista, os
quais so nao conseguiram resultados mais
satisfatorios em funcao da propria diminuicao conjuntura1 do ritmo de atividades da

A proposta de Acordo de Cooperacao Economica e Tecnica, entregue pela parte sovietica durante a ultima reuniao da Comissao
Mista, esta sendo devidamente estudada pelo Governo brasileiro. Talvez seja possivel
adiantar, durante a presente reuniao, algumas sugestoes para aperfeicoar esse texto.

.

Senhor Vice-M inistro,
A presente reuniao da Comissao I ntergovernamental Brasil-Uniao Sovietica propicia o
primeiro encontro da Subcomissao de Cooperacao Cientifica e Tecnologia, prevista no
Acordo Basico de cooperacao Cientifica e
Tecnologica em vigor entre nossos paises,
que tive ocasiao de assinar em abril do ano
passado.
A cooperacao cientifica e tecnologica com
a Uniao Sovietica poderia desenvolver-se
nas seguintes areas, entre outras: fisica, matematica, aproveitamento de recursos naturais e desenvolvimento agropecuario, energia, transportes, metrologia e metalurgia de
metais refratarios. Aspectos especificos de
cada um desses setores deverao ser considerados na subcomissao apropriada.
Esperamos concluir, no ambito da atual
reuniao, as negociacoes para o efetivo estabelecimento de um programa de trabalho
de cooperacao cientifica e tecnologica entre o Brasil e a Uniao Sovietica, valido para
o periodo de 1982-83.
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Senhor Vice-Min istro,
Creio que a propria agenda desta reiiniZo da
Comissao Intergovernamental, bem como o
numero e a relevancia dos assuntos tratados
nesta apresentacao, demonstram a importancia e a diversidade do relacionamento
economico e comercial entre nossos paises.
Estou certo de que esta reuniao sera de
grande utilidade para o desenvolvimento de
nossas relaqoes bilaterais. Tenho a conviccao

de que eventuais problemas decorrentes do
dinamismo do relacionameyto serao esclarecidos e novas possibilidades de cooperacao, exploradas. Para .tanto, a delegacao
brasileira. reaf irma sua disposicao ao dialogo
franco e construtivo.
Aceite, Senhor Vice-Ministro, em nome da
delegacao brasileira e em meu prdprio, os
melhores votos para uma estada agradavel
e proveitosa no Brasil.
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chanceler brasileiro visita
trinidad e tobago
Discurso d o Ministro de Estado das Relacaes Exteriores, Ramiro Saraiva
Guerreiro, em Port-of-Spain, em 22 de julho de 1982, por ocasigo
de jantar que lhe f o i oferecido pelo Ministko dos Negocios
Exteriores de Trinidad e Tobago, Basil Ince.

Senhor Ministro,
Constitui para mim motivo de especial satisfacao visitar Trinidad e Tobago, pais liga.do:ao Brasil pela proximidade geografica e
por relacoes que se tem ampliado e aprimorado.

sil: " . . . it was Europe reigning without governing; it was Africa that governed".

As generosas palavras de Vossa Excelencia e
a calorosa acolhida que recebi, juntamente
com minha comitiva, atestam o elevado
grau de amizade que caracteriza as relacoes
entre nossos dois paises.

O cenario internacional e, hoje motivo das
mais serias apreensoes. A tendencia a reduzir as relacoes internacionais a esquemas de
seguranca e de poder relega a um imprudente segundo plano o exame do que seria
a causa profunda dos conflitos: um sistema,
mundial que contribui para manter em condicoes de desalentador subdesenvolvimento
cerca de dois tercos da humanidade. A crise
economica internacional, ao atingir gravemente o mais amplo espectro de paises, deixou transparecer, de forma muitas vezes
dramatica, a vulnerabilidade e fragilidade
dos paises em desenvolvimento. Tornou
tambem patente o fato de que os problemas
economicos, de hoje afetam a todos os pa Cses, pobres e ricos, o que ressalta a necessidade de um Dialogo Norte-Sul mais aberto
e construtivo. A implementacao de iniciati-

As semelhancas na historia, na cultura e na
formacao etnica facilitam a aproximacao
entre Trinidad e Tobago e o Brasil. 0 s dois
fatores preponderantes na formacao das Indias Ocidentais, o cultivo da cana-de-acucar
como base da economia e o aporte cultural
africano, constituem tracos que unem as
experiencias historicas de Trinidad e Tobago e do Brasi I. Nao foi por outra razao que
o eminente estadista e intelectual trinitario,
Doutor Eric WiIIiams, citou, em sua classica
historia do Caribe, a sugestiva frase doesol
ciologo Gilberto Freyre a respeito do Bra-

Senhor Ministro,
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vas tende~tesa romper uma ordem irijiista
e a atenuar as desigualdades eritre as nacoes
contribuira inegavelmente para desanuviar
o clima politico internacional e para reduzir as tensoes.
No exame de tais questoes, em foros regionais e internacionais, as posicoes de Trinidad e Tobago e do Brasil tem sido convergentes. Meu Gove~riove com apreco a cooperacao que se desenvolve nesse campo
entre nossos dois ~ai'ses.
Senhor Ministro,

A consciencia que tem o Brasil de ser, antes
de tudo, um pais latino-americano de fortes
raizes africanas e de compartilhar, com tantas outras nacoes, a condicao de pais em
desenvolvimento, inspira, em muitos aspectos essenciais, as linhas basicas de nossa poI i t ica externa.
No quadro da America Latina, em particular, o Brasil tem desenvolvido esforcos sistematicos no sentido de tornar mais harmoniosa e substantiva a convivencia entre as
nacoes da regiao. O Brasil busca solucoes
pacificas e negociadas para as controversias
de qualquer natureza. A nao-ingerencia em
assuntos internos e externos de outros paises, a responsabilidade exclusiva e autonoma de cada povo na definicao e escolha de
caminhos proprios sao principios que a politica externa brasileira segue com rigor e
coerencia.
Da mesma forma, a complexidade dos fatores politicos, economicos e sociais envolvidos na crise de alguns paises da area reclama solucoes igualmente abrangentes, que
se dirijam as raizes profundas dos problemas
e desajustes e nao apenas a suas manifestacoes.
Ainda no contexto regional, o posicionamento do Brasil se pauta pela aspiracao de
que o relacionamento entre as nacoes se baseie no entendimento franco e amistoso e
na cooperacao equilibrada. Empenhado

nesse processo de aprimoramento de relacoes igualitarias com os paises da regiac, o
animo brasileiro e o de con.tribuir para que
se consolide entre nos um sentimento irreversivel de confianca reciproca, de mutua
disposicao de responder positivamente as
necessidades e aspiracoes dos demais.
Senhor Ministro,

O Governo brasileiro acompanha com o
mais vivo interesse as iniciativas que tem resultado em maior integracao entre os paises
caribenhos recem-independentes e as demais nacoes da America Latina. Muito tem
a ganhar os paises latino-americanos com
esse estreitamento de lacos com nacoes cuja
cultura e tradicoes proprias, em numerosos
campos, enriquecem o panorama da regiao.
Estou cnnvencido de que as relacoes entre
Trinidad e ~ o b a e~ oo Brasil podem ser um
modelo dessa tendencia de aproximacao,
que corresponde a um anseio de todos nos
latino-americanos. De um lado, pela singular posicao que ocupa Trinidad e Tobago
no contexto do Caribe, merce do esforco
que realiza no sentido de trilhar caminhos
proprios na direcao do desenvolvimento
economico e de sua tradicional postura de
moderacao e equilibrio, que tanto contribui para a estabilidade e harmonia da regiao. De outro, porque as relacoes entre
Trinidad e Tobago e o Brasil se baseiam em
naturais afinidades e em uma cooperacao
que atende aos interesses de nossosdois pai'ses.
Tem sido expressivos e frequentes os contatos de alto nivel entre autoridades
trinitarias e brasileiras. No campo economico e comercial, registro com agrado a
colaboracao que se desenvolve entre empresas estatais e privadas dos dois paises,
responsavel, em grande parte, pela notavel
expansao das trocas comerciais.
Creio que nao somente nos mencionados
campos podera florescer o relacionamentd
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bilateral. Trinidad e Tobago e o Brasil sao
paises de tradicoes culturais marcadas pelo vigor e pela originalidade. O prestigio
da Universidade das Indias Ocidentais,
por exemplo, indica a conveniencia do estabelecimento de contatos entre essa entidade e centros educacionais brasileiros.
O nivel e o grau de amadurecimento das relacoes entre nossos paises estao a exigir que
examinemos novos caminhos, de modo a
que a cooperacao bilateral se torne mais
ampla e variada. Nesse sentido, parece-me
de extrema oportunidade os trabalhos da
I I Reuniao da Comissao Mista, que amanha

terei o prazer de inaugurar, juntamente
com Vossa Excelencia.
Senhor Ministro,
Sensibilizado pela hospitalidade com que
tenho sido destinguido por Vossa Excelencia e pelas autoridades presentes, peco a todos que se unam a mim em um brinde a
saude de Sua Excelencia o Presidente Ellis,
Clarke, a prosperidade de Trinidad e Tobago, ao desenvolvimento crescente das relacoes de amizade entre Trinidad e Tobago e
o Brasil e a felicidade de Vossa Excelencia
e da Senhora Ince.

saraiva guerreiro abre a 11 reuniao da comissao mista
bsasil- trinidad e tobago
Discurso d o Chanceler Saraiva Guerreiro, em Port-of-Spain, em 23 de julho
de 1982, por ocasigo da abertura da II Reuniao da Comissao Mista
Brasil-Trinidad e Tobago, que contou com a presenca do Ministro dos
Negocios Exteriores daquele pais, Basil Ince.

Excelentissimo Senhor Ministro,

Senhor Ministro,

Senhoras e Senhores,

Ao analisar as realizacoes em materia de intercambio economico e comercial, vemos
exemplos significativos da colaboracao que
dois paises em desenvolvimento podem estabelecer entre si, em particular nos setores
de minerios de produtos siderurgicos.

E com especial satisfacao que, juntamente
com Vossa Excelencia, inauguro os trabalhos da I I Reuniao da Comissao Mista BrasilTrinidad e Tobago.

A realizacao deste encontro demonstra o
elevado interesse que os Governos de Trinidad e Tobago e do Brasil atribuem a expansao e diversificacao das relacoes economicas
e comerciais e do intercambio cultural, cientifico e tecnologico entre os dois paises.
A Comissao Mista, criada em 1971, tem por
objetivo examinar o estado atual do intercambio e da cooperacao bilaterais e avaliar
novas perspectivas para sua intensif icacao,
a luz dos resultados positivos ja alcancados
em diversos setores.

A cooperacao no tocante a projetos de engenharia tambem tem sido produtiva, como
o demonstram dois importantes estudos
atualmente em andamento, o primeiro rela:ivo a uma unidade de beneficiamento de
soja e o segundo a uma fabrica de papel, a
serem instaladas em Trinidad e Tobago.

A vocacao maritima de nossos dois paises
nos levou a assinar, em 1978, um Acordo
de Pesca, que preve a realizacao de empreendimentos conjuntos. Estamos assistindo,
no presente momento, aos seus primeiros

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

resultados concretos, com a entrada em vigor de um contrato de arrendamento de
barcos.
De modo geral, nossas realizacoes conjuntas
se diversificaram e cresceram : nos ultinios
dez anos mais do que duplicou o valor de
nosso intercambio comercial.
Tais resultados tem levado o Governo brasileiro a antever um futuro promissor nas relacoes entre nossos dois paises. Eis porque
recebi do Presidente Joao Figueiredo a grata incumbencia de anunciar, nesta ocasiao,
sua decisao de que possa uma empresa
aerea brasileira realizar a ligacao direta entre
o Brasil e Trinidad e Tobago.
As possibilidades em materia de cooperacao
tecnica tambem requerem nossa atencao. Ja
se executa um programa no setor da extracao de petroleo, que deixa vislumbrar suas
potencial idades.
Em 1971, nossos dois Governos assinaram
um acordo de cooperacao cultural, iniciati-

va que faciiita a compreens&o e o conhecimento mutuos.
Muito nos resta a fazer, tanto no campo
cultural quanto rio cientifico. A comunidade cientifica brasileira tem acompanhado
com particular interesse o alto valor acadernico dos trabalhos produzidos na Universidade das Indias Ocidentais. Estou convencido de que um intercambio nesse setor seria
proveitoso para arnbas as partes.

Senhor Minstro,
Estou certo de que um espirito construtivo
anima as duas delegacoes, o que dara margem a uma atuacao inovadora, que muito
contribuira para um estreitamento cada vez
maior das relacoes entre Trinidad e Tobago
e o Brasil.
Auguro, pois, aos membros da delegacao
trinitaria e da brasileira os melhores exitos.
De sua dedicacao e competencia muitr> esperamos.
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no brasil, o ministro das relacoes
exteriores do chile
Discurso d o Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, Ramiro Saraiva
Guerreiro, n o Palacio d o Itamaraty e m Brasilia, e m 3 de agosto de
1982, p o r ocasiao de jantar oferecido ao Ministro das Relaci3es
Exteriores d o Chile, RenB Rojas Galdames.

Senhor Ministro,
P, presenca de Vossa Excelencia entre nos
permite-nos retomar conversacoes anteriores, como as que mantivemos quando, ha cerca de dois anos, visitei Santiago, e em outros
encontros, como os que realizamos paralelamente as ultimas Assembleias das Nacoes
Unidas. Oferece-nos, tambem, Vossa Excelencia, a possibilidade de retribuirmos muitas das atencoes e gentilezas que recebemos
do povo e das autoridades chilenas quando
estive na bela e hospitaleira capital cio seu
pais. A visita de Vossa Excelencia continua,
assim, pratica que certamente contribui para o excelente nivel das relacoes entre o
Brasil e o Chile.

O estabelecimento dessas relacoes no plano
diplomatico, que data da fase inicial da
emancipacao de nossos paises, representa
o inicio de um caminho no qual nunca deixamos de avancar. E a visita de Vossa Excelencia permite retomemos a trajetoria de

uma amizade, sempre balisada por exemplar disposicao de dialogo, por permanente
vontade de cooperacao, por ideais comuns
e por obediencia estrita as regras do respeit o mutuo e da nao-interferencia, ainda
quando fossem diversas, no curso de mais
de seculo e meio, as formas de Governo em
um e outro pais.
A historia das relacoes brasileiro-chilenas e
assim, um exemplo claro do fecundo grau
de intercambio que, na Amdrica Latina, podem encontrar pai'ses irmanados no objetivo comum de antecipar, com acerto e firmeza de propositos, a visao de um futuro
de paz e desenvolvimento, que sempre orientou nosso Continente e que inspirou, nos
melhores momentos, as acoes comuns de
nossas diplomacias.

A- sincera simpatia que, desde o principio,
se estabeleceu entre os povos do Brasil e
do Chile cedo se revelou na confianca e no
espirito de fraterna cooperacao que conti-
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nua, ate nossos dias, a caracterizar fiossas
relacoes.
Senhor Ministro,
Numa conjuntura marcada por tantas formas de tensao, repassar a historia de nossas relacoes nos da medida de justo orgulho e a certeza de que o dialogo continuara a ser o nosso instrumento diplomatico
principal.
Nunca tera sido tao fundamental a nocao
de que os principios basicos da Carta da
ONU devem inspirar o comportamento
internacional dos ~stados.Na raiz das tensoes, sao sempre flagrantes as marcas do
descumprimento dessas normas fundamentais de que depende a estabilidade das relacoes entre os paises.
A licao historica e simples. As regras basicas que estao enfeixadas na Carta da ONU
nao devem ficar como distantes normas eticas, frequentemente submetidas as excecoes
exigidas por jogos de poder e a determinacoes-hegemonicas. Ao contrario, se a paz for
objetivo sinceramente desejado, tais principios devem-se tornar os determinantes cotidianos da convivencia internacional, balizas
verdadeiras do comportamento dos Estados.
E natural que, enquanto paisesem desenvolvimento, sejamos, de varias formas, defensores de uma nova concepcao de ordem que
va alem dos niveis minimos de uma convivencia internacional sem tensoes permanentes e que crie condicoes para que as tarefas
basicas da construcao dos valores da justica
e da igualdade se imponham sobre as dificuldades de dialogo que caracterizam a conjuntura atual.

Os resultados da incomunicacao tem sido
a tonica permanente da frustracao e do desencanto. Agora, mais do que nunca, a situacao deve ser revertida. Os sinais de crise,
tanto no mundo desenvolvido quanto nos
paises em desenvolvimento, sao por demais

graves para que a mesma estrategia de omissao e adiamento continue a prevalecer.
Senhor Ministro,
O Brasil e o Chile tem conseguido canalizar
sua tradicao de relacionamento cordial e
fraterno para o proveitoso rumo da cooperacao e do intercambio. Desde sua criacao,
em 1966, a Comissao Especial de Coordenacao Brasileiro-Chilena, em sucessivas reunioes, vem recomendando e homologando,
com seu papel de instancia bilateral permanente, medidas praticas de cooperacao em
campos tais como os da economia e do comercio, da tecnica, da cultura, da ciencia e
do turismo.
Prova dos elevados beneficios que as nossas
sociedades pode trazer um adensamento
dos contatos horizontais entre os paises de
condicoes historicas afins, esse relacionamento tem mostrado resultados concretos
que nos deixam otimistas quanto as suas
perspectivas.

0 intercambio comercial chegou a alcancar
1 bilhao de dolares anuais, resultado de
uma pauta de comercio que tende a diversificar-se cada vez mais em funcao das possibilidades de complementaridade de nossas
economias e do entrelacamento de interesse
nas areas empresariais. Ocupa o Chile lugar
de especial relevo entre os >paisesfornecedores do mercado brasileiro, fruto, em especial, de sua participacao no setor do cobre,
o qual tem sido fundamental, em varios
aspectos, para o desenvolvimento do parque industrial brasileiro. Se o presente ano
nao esta sendo tao propicio, como reflexo
das dificuldades dos dois paises e da propria conjuntura mundial, estamos certos de
que encontraremos os meios para retomarmos um ritmo dinanico de expansao comercial.
O volume desse intercambio em expansao
estimula, por sua vez, as relacoes financeiras e dos transportes entre o Brasil e o Chile.
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A presenca atual e futura de bancos de um
pais no sistema financeiro do outro constitui fator de agilizacao e incentivo das trocas.
No campo dos transportes, terao de ser cada vez mais solidarias e imaginativas as solucoes que compensem as longas distancias e
a ausencia de continuidade territorial entre
os dois paises.
Amplia-se o circulo desse relacionamento
com o futuro promissor que se anteve na
cooperacao tecnica, cientifica, educacional
e cultural. Fortalecidos pelo elevado dinamismo do intercambio economico, esses
campos de trabalho comum podem, por
sua vez, perfilar-se, mais e mais, como elementos impulsionadores de nossas relacoes, em beneficio de nossas nacoes. E o
turismo entre o Brasil e o 'Chile, longe
ainda de esgotar todas as suas potencialidades, projeta-se como um instrumento
de aproximacao e contatos diretos entre
ambos os povos e entre suas culturas, seus
anseios e suas aspiracoes.
Senhor Ministro,

A atuacao do Brasil no cenario internacional tem dado ampla vazao aos tracos fundamentais de nossa gente, de sua formacao cultural e etnica e de sua tradicao de
convivencia harmonica e amistosa, aberta

ao dialogo e a participacao igualitaria. Nao
e outro o sentido de nossa posicao na America Latina, onde encontram terreno fertil
nossos anseios de cooperacao e entendimento, firmemente enraizados em profundas afinidades historicas e culturais. Prisma
insubstituivel, atraves do qual se forja a visao que o Brasil tem do mundo, e a America Latina um verdadeiro universo onde se
expressam aspiracoes basicas da politica externa brasileira e onde elas tendem a se corporificar em formas substanciais e concretas. Necessitamos todos de paz, de uma
cooperacao confiante e de uma reflexao
conjunta, profunda e madura, sobre os interesses comuns e de longo prazo de nossa regiao. A fase historica que atravessamos requer de todos nos que nos entreguemos a
essa tarefa com persistencia e objetividade,
sem acodamento, mas tambem sem deixar
que as dificuldades estimulem comodas
protelacoes.
Prosseguir nessa tarefa, Senhor Ministro, e
o grande objetivo que novamente nos leva
a conversar e a fortalecer nosso entendimento. Manter e aprimorar relacoes tao antigas e frutiferas, como as que existem entre o Brasil e o Chile, e, mais que uma obrigacao como representantes de nossos Governos, nosso dever como brasileiros e como chilenos.
Muito obrigado.

comunicado conjunto brasil-chile
Comunicado Conjunto Brasil-Chile, divulgado pelo Palacio do Itamaraty
em Brasllia, em 4 de agosto de 1982, ao final da visita do Ministro das
Relacoes Exteriores d o Chile, Rene Rojas Galdames.

Atendendo a convite do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores do Brasil,
Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, o
Chanceler do Chile, Embaixador Rene Rojas Galdames, realizou visita oficial ao Brasi1 em 3 e 4 de agosto de 1982.

O Ministro das Relacoes Exteriores do
Chile foi, nessa oportunidade, acompanhado por Suas Excelencias os Senhores
Embaixadores Javier Illanes-Fernandez,
Embaixador no Brasil, e AndresConcha Rodriguez, Diretor-Geral Economico do Minis-
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terio das Relacoes ~xteriores,. bem como
pelos Senhores Ministro-Conselheiro Luis
Winter Iguait. Diretor de Politica Multiiateral do Ministerio das Relacoes Exteriores.
Ministro-Conselheiro Fabio Vio Ugarte.
Chefe do Gabinete do Ministro das Relacoes Exteriores, Vinistro-Conselheiro Juan
Salazar Cparks, Subdiretor de Politica Bilateral do Ministerio das Relacoes Exteriores. e Conselheiro Jose ~ a r i a ' ~ a l 1 a r dEso
cala. Subdiretor do Cerimonial do Ministerio das Relacoes Exteriores.
No curso de sua estada em Brasilia, o Chanceler Rojas Galdames foi recebido em audiencia especial por Sua Excelencia o Senhor
Joao Baptista de Oliveira Figueiredo, Presidente da Republica Federativa do Brasil.

O Ministro das Relacoes Exteriores do Chile tambem realizou visitas a Suas Excelencias os Senhores Presidentes da Camara dos
Deputados, Deputado Nelson Marchezan,
do Senado Federal, Senador Jarbas Goncalves Passarinho, e do Supremo Tribunal
Federal, Ministro Francisco Manoel Xavier
de Albuquerque.
Inspiradas no tradicional espirito de fraterna 'amizade e cooperacao que anima as relacoes brasileiro-chilenas, as conversacoes entre os dois Ministros das Relacoes Exteriores desenvolveram-se dentro de uma atmosfera de franca cordialidade, havendo sido
abordados assuntos de interesse bilateral do
Brasil e do Chile, bem como temas de ambitos internacional e latino-americano.
Ambos os Chanceleres, reafirmaram, nessa
ocasiao, o respeito de seus paises aos p r o
@sitos e princ{pios consagrados na Carta
das Nacoes Unidas, os quais constituem a
base de um relacionamento internacional
capaz de contribuir para o bemestar e a
prosperidade das nacoes.
Ressaltaram-se a necessidade de que sejam
atingidos os supremos objetivos da paz e do
desenvolvimento de todos os paises, haven-

do destacado o direito de cada povo a sua
plena realizacao no ambito da comunidade
internacional, num contexto de justica e
equidade, baseado no respeito mutuo e na
boa fe entre os Estados. Lembraram, a
esse respeito, a enfase que, em suas manifestacoes, o Santo Padre Joao Paulo I I tem
concedido a consecucao desses objetivos.
Assinalaram a responsabilidade que cabe a
cada Estado no aperfeicoamento da boa
convivencia, do dialogo, do descontraimento de tensoes e do fortalecimento de
confianca internacionais.
No que se refere a America Latina, os dois
Chanceleres concordaram em que, de acordo com a tradicao diplomatica da reciiao,
.
e com os principios da Carta das Nacoes
Unidas, todos os Estados devem resolver
suas controversias por meios pacificos, de
modo que nao sejam ameacadas a paz, a
seguranca e a justica internacionais. Fizeram referencia tambem a relevancia do processo de integracao regional e ao exercicio,
pela regiao como um todo, d e um papel
mais ativo no cenario mundial e nos esforcos em favor da paz e da cooperacao entre as nac5.e~.
Recordaram os termos da Declaracao conjunta de 11 de outubro de 1980 e do Comunicado Conjunto de 28 de junho do mesmo ano e se congratularam nesse contexto,
pela auspiciosa evolucao do relacionamento
bilateral, refletido nos marcos alcancados
em diferentes setores de atuacao.
Lembraram. a esse respeito. a ampla serie
de acordos vigentes entre os dois paises, expressivamente acrescida pelos instrumentos
celebrados em Santiago, em 1980, e a importancia do foro de ComisSii0 Especial Brasileiro-Chilena de Coordenacao, cuja ultima
reuniao que, teve lugar em Brasilia. em dezembro de 1981, apresentou resultados altamente positivos.
Deixaram consignadas sua satisfacao, em
particular, pelo desenvolvimento do intei-
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cambio comercial entre o Brasil e o Chile,
pelos multiplos contatos no campo economico entre diferentes areas dos setores publicos e privados, pela importancia dos vinculos de transporte entre um e outro pais,
pelo progresso dos contatos no campo de
turismo e pelo avanco registrado na area de
cooperacao tecnica e as potencialidades que
revela, bem como pela disposicao e interes-

se de ambos os paises em intercambiarem
informacoes e cooperarem no contexto do
Tratado da Antartida e pela evolucao das
relacoes cientificas e culturais.

O Chanceler Rojas Galdames manifestou
ao Chanceler Saraiva Guerreiro sua gratidao pelas gentilezas e atencoes que recebeu em Brasilia.
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ministro dos negocios estrangeiros
da italia visita o brasil
Discursos d o Ministro de Estado das Relacoes Exteriores d o Brasil,
Rarniro Saraiva Guerreiro, e d o Ministro dos Negocios Estrangeiros da
Italia, E m i l i o Colombo, n o Palacio d o Itamaraty e m Brasilia,
em 6 de aqosto de 1982, p o r ocasiao d e almoco oferecido pelo
Chanceler brasileiro ao Chanceler Italiano

SARAIVA GUERREIRO

Senhor Ministro,
Os lacos que unem nossos povos sao antigos e solidos. A presenca de Vossa Excelencia entre nos vem reforca-los, a nivel
de Governo, traduzindo nosso mutuo
empenho no constante aprimoramento
das relacoes italo-brasi leiras.
Na certeza de que nossas conversas contribuirao para a aproximacao entre o
Brasil e a Italia, dou-lhe, e a sua ilustre
comitiva, os votos de boas-vindas em nome
do Governo brasileiro.

Acresce a honra do encontro com o Chefe da diplomacia italiana o prazer de renovar contacto pessoal com Vossa Excelencia, de quem conheco a longa, variada

e expressiva trajetoria na vida publica italiana.
Para o Brasil, a Italia representou, no passado, nao so o epitome do genio latino,
mas tambem generoso manancial de imigrantes. Sua descendencia em grande parte
mesclada com familias de outras procedencias hoje constitui parcela consideravel de
nosso povo, e esta presente com marcada
importancia em todos os setores da vida nacional.
Nos dias que correm, temos em seu pais
fonte permanente de estimulo intelectual e
cultural. A tradicao de criatividade e imaginacao; a forca e profundidade de reflexao
italiana nos mais diversos ramos do saber
sao sinais claros de inspiracao. De outro la-
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do, nao poderia deixar de referir a sabedoria e o equilibrio pol itico que caracterizam
profundamente o modo de ser democratico
da Italia contemporanea.
Nossas relacoes bilaterais sao extremamente significativas e nao poderia ser diferente
ja que sua moldura e bem composta: a presenca italiana a moldar a nacionalidade brasileira e, de outro lado, o permanente estimulo reciproco da inventiva latina.
Assim e que, nos dias que correm, temos
em seu pais o terceiro entre nossos parceiros comerciais na Europa, tambem incluido
no rol dos maiores investidores estrangeiros
no Brasil.
Nao menos significativa tem sido a cooperacao bilateral no dominio das tecnicas avancadas, que se apresta a ganhar dimensao
mais alta com o empreendimento conjunto,
ja iniciado, no ramo da constucao aeronautica, das telecomunicacoes, .no campo das
fontes alternativas de energia e na execucao
do programa de cooperacao entre as Comissoes de Energia Nuclear dos dois paises.
A recente assinatura de acordo entre os
conselhos de pesquisa do Brasil e da Italia
devera, a seu turno, estimular consideravelmente a colaboracao no setor cientifico e
tecnologico.
Tambem na esfera politica, sao ferteis as
trocas entre nossos paises. Os contactos de
autoridades brasileiras e italianas atestam a
densidade do entendimento que atingimos.
Por meio deles, podem estender-se as areas
de convergencia em nossas percepcoes da
realidade contemporanea, ja expressivas.
Alias, esse exercicio de convergencia e basico para que enfrentemos a conjuntura critica que vive o sistema interncional. E fundamental que, neste momento, se aprimorem
os mecanismos de dialogo e de negociacao.
Praticamente em todos os quadrantes do
globo, sob fcrmas variadas, assistimos a

exemplos tragicos do uso da forca como
instrumento de solucao de controversias internacionais. Solucao que sabemos sempre
precaria, mais geradora de tensao permanente do que de composicao real de interesse.
De outro lado, no cerne estrutural do sistema internacional estao bloqueados praticamente os esforcos no sentido do desarmamento, e, ao mesmo tempo, a distensao parece ser coisa do passado. Nao e bom esse
panorama, e nos preocupa profundamente.
Nossa politica externa tem como parametros a busca da paz e a construcao de uma
ordem internacional justa. Diante de situacoes extremas sao ainda mais necessarias a
contencao e o esgotamento dos meios pacificos de controversia. Tanto a forca, quanto
o recurso ilegitimo a pressoes de natureza
economica sao, na verdade, ineficientes na
busca da paz em nossos dias. Por isso mesmo, reconhecemos merito no esforco daqueles que buscam minorar os inevitaveis
danos causados por tais metodos. Mesmo
em situacoes de conflito, nao se pode perder
a perspectiva da serenidade, razao porque
endossa o Brasil todo empenho sincero
na retomada do dialogo interrompido e o
prevalecimento de um quadro pol itico
justo e construtivo.
Assim agimos em decorrencia de nosso
apego as regras consagradas do bom convivio internacional. O respeito a soberania,
a dignidade das nacoes e ao direito de todos
os povos a realizacao de seus legitimos anseios transcende a ordem etica. Da observancia de tais principios dependem a paz,
a prosperidade e a propria sobrevivencia da
humanidade.
Nao podemos, portanto, ficar indiferentes a
situacoes de suma gravidade como a que
ocorre no Libano, vitima de acoes que, inclusive, causam mortes indiscriminadas entre a populacao civil. E essencial que tambem nessas circunstancias prevalecam a
contencao e a racionalidade e se criem con-
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dicoes para uma solucao justa ii duradoura
do -problema, conforme com o Direito e 2s
decisoes internacionais. Todos sabemos que
esta ligada a essa situacao a questzo da Patria palestina, ci~jaresolucao e fundamental
para a paz no Oriente Medio, no contexto
do reconhecimento do Direito de todos os
povos da regiao a viver em paz e erri seguranca.
Do mesmo modo e essencial que se chegue
com a maxima brevidade a conclusao eficaz
do processo de independencia da Narri (bia,
com base na resolucao 435 do Conselho de
Seguranca da ONU que inspira as negociacoes atualmente em curso. A culminacao
breve e justa desse processo, assim como o
fim das praticas inaceitaveis de discriminacao racial que ainda vigoram naquela regiao,
sao fatores cruciais para que a paz e o desenvolvimento possam finalmente estabelecerse na Africa Austral em um clima de afirmacao nacional autentica de seus povos.

Nestas e em outras situacoes de crise e de
conflito regional devemos ter sempre em
mente que nao se pode pretender resolveIas reduzindo-se a meros aspectos da confrontacao bipolar, o que tende em geral a
distorcer e avultar suas proporcoes, mas antes respeitando sua especificidade e as aspiracoes legitimas dos povos por elas afetadas.
Esse mesmo pensamento inspira a posicao
brasileira no plano mais amplo da busca de
uma nova ordem internacional, fundada na
igualdade e no respeito mutuo. Nela, nao
devera haver lugar para a imposicao de interesses unilateralmente definidos que, no
presente, geram tensoes, conflitos e constantes violacoes daquelas regras de boa convivencia.

O anquilosamento das atuais estruturas de
poder acabara por prejudicar os interesses
a longo prazo de toda a comunidade internacional, na medida em que afeta os relacionamentos bilaterais e inter-regionais.
A construcao da ordem que almejamos exi-

yt. c apiicacao de novas fbrmulas, ageis e
t'icares, de cooperacao que, ao lado dos
~~rincipios
consagrados do Direito Interriac onai, conduL7.~m
a plena participacao de
todos os membros da sociedade internacional nos processos decisorios, tanto em materia pol itica quanto economica
h t x e contexto, recordo e faco minha a
opcrtuna colocacao de Vossa Excelencia,
ao afirmar que "nao existe sobrevivencia senao na solidariedade e na renovacao da cooperacao internacional".

A Comunidade Europeia da exemplo dessa
cooperacao horizontal e fecunda.

Seu pais tem sido dos mais sensiveis em
perceber a conveniencia do aperfeicoamento
das relacoes entre a Comunidade Economica Europeia e os paises em desenvolvimento. Essa sensibilidade credencia a Italia, de
modo especial, a prestar contribuicao de
relevo no bom encaminhamento da cooperacao Norte-Sul.

Senhor Ministro,
Nosso dialogo levou-nos a melhor compreender nossas respectivas insercoes regionais e aspiracoes na ordem mundial, renovando minha confianca no valor do contacto direto entre homens de Governo.
Com grande prazer, ergo minha taca a prosperidade da Italia, ao bem-estar de seu povo
e a felicidade pessoal de Vossa Excelencia.

EMiLIO COLOMBO
Senhor Ministro,
Gostaria, antes de tudo, de expressar-lhe o
meu reconhecimento pela amavel acolhida
que nos foi reservada quando da nossa chegada ao Brasil e pelas simpaticas palavras

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

que, ora, V.Exa. dirigiu a mim e a Delegacao que me acompanha. Retribuo, de coracao, a cordial saudacao e os sentimentos de
amizade que nos foram manifestados e que
testemunham os profundos vinculos que
existem entre os nossos dois paises.
Falar de profundos vinculos e de comum
civil idade poderia parecer retorico, mas
nao o e no caso do Brasil e da Italia: nao
existe nada de retorico, de fato, quando
se reafirma a comum matriz e se pensa que
milhoes de italianos e de descendentes de
italianos fizeram desta grande nacao a sua
nova Patria e deram ao seu desenvolvimento uma contribuicao que, por unanime reconhecimento, esta entre as mais qualif icantes e fecundas.
Alem do mais, gostaria de expressar-lhe,
Senhor Ministro, a minha alegria e a minha
satisfacao por encontrar-me aqui, hospede
de V.Exa. neste estupendo palacio que, na
sua linha arquitetonica, harmoniosa e ousada a um so tempo, simboliza o Brasil moderno e a vontade do seu povo de atingir,
na concordia e na justica, as metas mais ambiciosas.
Esta nao e a primeira vez que eu venho ao
vosso pais como Representante do Governo
italiano, mas e a primeira vez que tenho o
privilegio de conhecer esta nova e extraordinaria capital que o Brasil quis criar para si:
capital que testemunha dignamente a capacidade da sociedade brasileira de operar as
grandes escolhas e de realiza-las comempenho, superando todo e qualquer obstaculo:
mas ela exprime, sobretudo, a admiravel
forca moral do povo brasileiro e o seu maravilhoso impulso em direcao ao futuro.
Senhor Ministro,
Vivemos um momento historico muito dif icil e caracterizado pelos conflitos e pelas
tensoes que agravam sempre mais uma situacao, ja bastante dura e instavel pelos multiplos problemas herdados do passado e que,,

ainda hoje, estao longe de serem resolvidos:
existem os problemas da fome, da miseria,
da injustica, da violencia, do subdesenvolvimento.
A gravidade de tais problemas, a difusao
destes males, a ameaca constante que paira
sobre a humanidade sempre a espera de novos conflitos, a crescente interdependencia
nas relacoes entre Estados e areas geograficas mesmo distantes, sao as motivacoes que
devem estimular-nos a procurar juntos, e
sem protelacao, todas as solucoes possiveis
para transformar as dramaticas perspectivas
atuais num futuro de paz e de progresso para os nossos filhos.
Somente unindo os nossos esforcos em uma
procura, tenaz e leal, de novas formulas para superar as mil dificuldades que se nos deparam, poderemos esperar, real mente, atingir os nossos objetivos em realizar uma sociedade mais justa, mais livre, mais progressiva.
E este um compromisso que eu espero os
nossos dois paises possam fazer juntos frente no comum esforco para resolver os problemas do desenvolvimento, para dar uma
maior estabilidade ao sistema monetario internacional, para harmonizar as justas exigencias dos paises que alcancaram um diferente grau de industrializacao. Este esforco
deve ser realizado por todos nos, no respeito daqueles valores tradicionais que sao comuns ao Brasil e a Italia e no evocar daqueles lacos historicos, etnicos e culturais que
consideramos preciosos.

Estou convencido que a criacao, sobre as
duas costas do Atlantico, de instituicoes
que se inspiram nos mesmos principios,
constitua a melhor garantia para uma colaboracao perfeita entre os nossos dois paises, sem falar entre a America Latina e a
Europa.
Em tal contexto, a minha visita a Brasilia
quer tambem confirmar o particular in-te-
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resse com o qual a Italia segue o increment o da vida brasileira, e testemunhar, outrossim, o pleno apoio que o nosso pais pretende assegurar a nacao, .prudente mas decidida, que o vosso Governo, sob a direcao equilibrada e previdente do Presidente Figueiredo, desenvolve ha ja alguns anos para impulsionar um dos grandes interlocutores da
comunidade interncional, o Brasil, no caminho da democracia e do progresso: nesta
estrada, Senhor Ministro, vos acompanha
sempre o augurio fraterno da nacao italiana.
Mas a minha visita, Senhor Ministro, nao
quer somente reafirmar os fraternos lacos
existentes entre os nossos dois paises, de fat o esta tem lugar num delicado momento
para as relacoes entre a Europa Ocidental e
a America Latina.
A este proposito gostaria de repetir quanto
ja declarado pela parte italiana no decorrer
das conversacoes que os nossos dois paises
tiveram desde o inicio da crise das Malvinas,
isto e, o nosso apreco pela maneira construtiva com a qual o Brasil agiu junto aos Organismos I nteramericanos e nas relacoes bilaterais com os varios paises do hemisferio e
pela acao moderadora destinada a buscar
uma solucao satisfatoria sobre a questao.
Isto certamente contribui para evitar os
riscos de radicalizacao das posicoes que
poderiam ter conduzido a tensoes mais
agudas nas relacoes com a Europa comunitaria e com os Estados Unidos.
Senhor Ministro,
E do seu conhecimento a complexa e dificil posicao em que se encontrou a Italia no periodo que se seguiu apos o surgimento da crise do Atlantico Sul, tendo que
considerar, por um lado, as exigencias de
solidariedade que descendem do compromisso europeu, que, como se sabe, e fundamental para nos, e por outro, naturalmente,
os tradicionais lacos com a Argentina e com
a America Latina, que se fundamentam na

comunhao de sangue de cultura e de interesses economicos.
Superada portanto a fase belica da questao,
devemos agora empenhar-nos para eliminar
quanto antes os efeitos negativos que ainda
possam permanecer.
A este proposito faz-se observar que da parte de alguns, tambem sobre a onda dos inegaveis sentimentos que a crise provocou, foi
lancada a ideia da necessidade de uma maior
ampliacao da autonomia diplomatica, pol itica, economica e militar da America Latina,
nao so do ponto de vista regional mas tambem daquele bilateral. Gostaria de dizer
que da parte italiana esta iniciativa, sem duvida antiga, mas agora retomada com novo
vigor, sera certamente recebida com favor,
mas isto somente ate que ela nao se coloque como alternativa para um reforco dos
tradicionais lacos que a America Latina
mantem com o mundo Ocidental: nos consideramos realmente que, no cenario internacional, o lugar natural dos Paises do SubContinente seja ao lado daqueles Ocidentais,
sobretudo da Europa dos Dez e dos Estados
Unidos.
Quanto as relacoes entre a Europa e a America Latina em particular, de nossa parte
pretendemos agir para favorecer uma rapida ativacao do dialogo, tanto entre as duas
areas, como com os Paises, que estiverem
disponiveis. Este dialogo como e sabido,
desenvolve-se em Bruxelas, mas sao tambem de grande ajuda todas as conversacoes
obtidas bilateralmente. E nosso grande interesse que esta renovada relacao possa encontrar, no futuro, novas e mais construtivas formas de expressao, dando lugar a
resultados concretos e de maior relevo. Mas
a minha presenca no Subcontinente e em
particular em Brasilia, e testemunho tambem 'do interesse da Italia a suscitar, entre
os Paises Latino Americanos, um esforco
que tenda a uma mais rapida retomada
para plenas e melhoradas relacoes com a
Europa dos Dez. Para tal fim, a Italia desejaria pedir o consenso e a cooperacao do
Brasil.
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O Brasil tem de fato, na nossa opiniao,
uma posicao central neste processo, nao
so pelos seus recursos humanos e naturais,
mas tambem por sua tradicao de sabedoria
e de equilibrio da sua linha internacional,
que se exercita, atualmente, com grandeeficacia, tambem alem da sua area continental.
Acredito que um dialogo global, que nos
encaminhe ao debate com uma certa periodicidade de nossas respectivas posicoes sobre uma serie de problemas mundiais e que
nos permita eventualmente, desempenhar
acoes paralelas nos foros internacionais
competentes, nao somente possa contribuir
para o desenvolvimento e para estabilidade
politica e economica dos nossos Paises a
concorrer a busca de solucoes validas para
muitos problemas em debate - em primeiro lugar, os problemas do dialogo NorteSul
- mas ser, ao mesmo tempo, um fator de
reducao e superacao das tensoes e dos confrontos internacionais.
Parece-me que a Italia e o Brasil, pelos lacos
que os unem, pela comunhao de ideias ainda uma vez constatada em relacao aos acontecimentos mundiais, como tambem pela

posicao que ocupam no ambito das organizacoes regionais de que fazem parte, se encontrem na condicao mais idonea a fim de
favorecer esta uniao.
Senhor Ministro,
No decorrer das nossas conversacoes de hoje, foi-me oferecida a possibilidade de avaliar as excelentes aptidoes diplomaticas que
lhe deram tambem fora do Brasil a merecida fama que envolve a sua pessoa.
Permita-me considerar tambem este elemento como uma confirmacao do empenho
que dara continuidade ao nosso dialogo,
que ja e muito profundo e deu ja seus frutos, mas que pode abranger, no interesse
comum, sempre novos campos e portanto
produzir frutos ainda mais abundantes.

c com este espirito que peco aos presentes
para erguer a taca a grande nacao brasileira,
para a realizacao de suas aspiracoes, para
um futuro de progresso e de paz, a amizade
entre OS nossos dois Paises.

comunicado de imprensa brasil-Mia
Comunicado de imprensa Brasil-Italia, divulgado pelo Palacio
do Itamaraty em Brasilia, em 6 de agosto de 1982, por ocasiao da visita
d o Ministro dos Negocios Estrangeiros da Italia, Emilio Colombo.

A convite do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, o Ministro dos Negocios Estrangeiros da Italia, Deputado Emilio Colombo, realiza visita ao Brasil, no periodo
de 5 a 8 de agosto corrente.

O Ministro Colombo faz-se acompanhar de
comitiva que inclui, entre outros altos funcionarios da Farnesina, o Embaixador Bruno Bottai, Diretor-Geral para Assuntos PoIiticos; o Ministro Vieri Taxler, Diretor-Ge-

ral para Emigracao e Assuntos Sociais e o
Ministro Raniero Vanni DfArchirafi, Chefe
do Gabinete do Ministro Colombo.
Hoje, dia 6, em Brasilia, o Ministro Colombo visitou o Presidente do Senado, Senador
Jarbas Passarinho e o Presidente da Camara
dos Deputados, Deputado Nelson Marchezan .
Foi recebido pelo Ministro Saraiva Guerreiro, ,seu anfitriao. Os dois Ministros detive
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ram-se no exame das relacoes bilaterais e de
seu desenvolvimento. Procederam igualmente a ampla troca de opinioes sobre a
conjuntura internacional, inclusive no que
respeita ao estado atual e as perspectivas do
relacionamento entre a America Latina e a
Europa.comunitaria.

O encontro entre os dois Chanceleres, que
transcorreu em clima de perfeita cordiali-

dade e espirito de cooperacao, evidenciou
ampla convergencia na avaliacao das questoes tratadas.

O programa do Ministro Colombo no Brasil, iniciado com visita ao Rio de Janeiro no
dia 5, compreende, alem da permanencia
em Brasilia, visita a Sao Paulo, amanha, dia
7. O Ministro Colombo deixara Sao Paulo
na manha do dia 8, com destino a Buenos
Aires.
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a visita do primeiro-ministro de
antigua e barbuda
Discurso d o Presidente Joao Figueiredo n o Palacio d o Itamaraty e m
Brasilia, e m 17 de agosto de 1982, por ocasiao de almoco oferecido ao
Primeiro-Ministro de Antigua e Barbuda, Vere Cornwall Bird.

Senhor Primeiro-Ministro,
E com especial satisfacao que, em nome
do povo e do Governo brasileiro, formulo
a Vossa Excelencia e a seus Ilustres acompanhantes os melhores votos de boas-vindas.

canais de intercambio e cooperacao regulares entre nossos pa ises.

Considero significativo o fato de Vossa
Excelencia visitar o Brasil. Neste momentc
em que a Antigua e Barbuda, como jovem
nacao independente, amplia sua presenca
na vida internacional.

O momento presente, marcado pelas tensoes e pela crise de alguns valores fundamentais da convivencia internacional, exige
o aprofundamento do dialogo e o estreitamento da cooperacao entre as nacoes.

Sua visita indica um futuro promissor para
as relacoes entre nossos dois pa Cses.

Devemos buscar a harmonizacao de interesses e a convergencia de pontos de vistas,
cultivar o entendimento, a cooperacao e a
amizade.

A cooperacao entre as nacoes e essencial a
paz e ao desenvolvimento.

Foi com os melhores augurios que o Governo brasileiro se fez representar nas cerimonias de independencia de Antigua e Barbuda, em outubro de 1981.

E com esse espirito que o Brasil procura
expandir e intensificar suas relacoes com
outros povcs.

O estabelecimento de relacoes diplomaticas,
em fevereiro do corrente ano, representou
o primeiro passo no sentido da criacao de

A condicao de pais Latino-Americano e de
pais em desenvolvimento e fator determinante de nossa politica externa.
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Ao mesmo tempo, a multiplicidade e a riqueza de aspectos sociais, econ6micos e
culturais, caracteristicos da sociedade brasileira, inspiram nossa vocacao para a vida internacional.

Temos objetivos comuns a alcancar, no tocante ao bem-estar de nossos povos.
Senhor Primeiro-Ministro,
A visita de Vossa Excelencia contribuira decisivamente para o desenvolvimento das relacoes entre nossos dois paises.

Senhor Primeiro-Ministro,

O Brasil ve com o mais vivo interesse a incorporacao dos novos Estados caribenhos a
comunidade internacional.
Acompanha com simpatia e sentimento de
solidariedade os esforcos dessas jovens nacoes irmas em busca de progresso economico e social.
Considero extremamente positivas as iniciativas tendentes a aproximar os paises caribenhos dos demais paises Latino-Americanos.

E oportunidade para que nos conhecamos
melhor e identifiquemos possiveis areas
de cooperacao.

Faco votos para que sua estada no Brasil seja proveitosa e agradavel.
Convido todos os presentes a erguerem suas
tacas a saude de Sua Majestade a Rainha
Elizabeth I I, do Senhor Primeiro-Ministro
Vere Cornwall Bird, a prosperidade de Antigua e Barbuda e a amizade entre nossos
pa ises.

no comunicado de imprensa, os entendimentos do
primeiro-ministro de antlgua e barbuda no brasil
Comunicado de imprensa divulgado pelo Palacio d o Itamaraty em Brasllia,
em 17 de agosto de 1982, a proposito da visita ao Brasil d o
Primeiro-Ministro da Antlgua e Barbuda, Vere Cornwall Bird.

Atendendo a convite do Senhor Presidente da Republica, Joao Baptista de Oliveira
Figueiredo, o Senhor Primeiro-Ministro de
Antigua e Barbuda, Vere Cornwall Bird, realizou visita oficial ao Brasil, de 16 a 21 de
agosto de 1982.
O Primeiro-Ministro de Antigua e Barbuda
se fez acompanhar das seguintes autoridades: Sua Excelencia o Senhor Hugh Charlesworth Marshall, Ministro sem Pasta no
Ministerio dos Negocios Estrangeiros,
Desenvolvimento Economic,~,Turismo e

Energia; o Senhor Eric George Keith Challenger, Secretario Permanente do Ministerio
dos Negocios Estrangeiros; o Senhor Alphonso Everet Guishard, Secretario Financeiro do Ministerio das Financas e o Major
Denis Charles Raymond Gardiner, Ajudantede-Ordens do Primeiro-Ministro.
Durante sua estada em Brasilia, o Primeiro.
Ministro de Antigua e Barbuda manteve encontro com o Senhor Presidente da Republica, ocasiao em que foram examinados
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temas de mutuo interesse dos dois Governos, em particular os relacionados a identificacao e estreitamento de areas de cooperacao entre os dois paises.
Os dois Chefes de Governo expressaram a
importancia do pleno respeito aos propo-'
sitos da Carta das Nacoes Unidas, base indispensavel para a conducao dos negocios
internacionais e para a promocao de relacoes harmoniosas entre os Estados. Reafirmaram sua confianca na Organizacao das
Nacoes Unidas para a promocao da paz, da
seguranca internacional e do desenvolvimento economico e social das nacoes.
No plano das relacoes interamericanas, assinalaram a relevancia do trabalho da Organizacao dos Estados Americanos e acentuaram a necessidade do fortalecimento da
mencionada Organizacao, a fim de que possa alcancar seus objetivos, em especial os
referentes a cooperacao interamericana para o desenvolvimento.
Ressaltaram a crescente importancia do Caribe no cenario internacional, inclusive no
ambito dos organismos regionais e oxtra-re-

gionais. Nesse contexto, constataram que
diversos Estados do Caribe Oriental tornaram-se recentemente independentes- inclusive Antigua e Barbuda - enquanto outros
se encontram no processo de alcancar a independencia. Em todos esses casos, a transicao e cumprida atraves de negociacoes pacificas.
Concordaram em que a visita ao Brasil do
Primeiro-Ministro da Antigua e Barbuda
representa marco significativo no processo de fortalecimento das relacoes e da
cooperacao entre os dois paises. Os dois
I ideres expressaram satisfacao diante dos
significativos empreendimentos de desenvolvimento economico encetados pelos
dois Governos e pelo setor privado brasileiro. Dando seguimento a intensificacao
das relacoes bilaterais, foi assinado por ambos os Governos Acordo de Cooperacao
Cultural, Cientifica e Tecnica.
Ao termino de sua visita, o Primeiro-Ministro Vere Bird agradeceu ao Senhor Presidente da Republica o convite e as atencoes
que recebeu durante sua permanencia no
Brasi I.*

*Na pagina 109, secao Tratados, Acordos, Convhios, o texto do Acordo de Cooperacao Cultural, Cientifica e TBcnica
entre o Brasil e o Governo de Antigua e Barbuda.
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em brasilia, o chanceler argentino,
juan ramon aguirre lanari
Discursos d o Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, Hamiro Saraiva
Guerreiro, e d o Ministro das Relacoes Exteriores e Culto da Argentina,
Juan Rarnon Aguirre Lanari, n o Palacio d o Itarnaraty
em Erasilia. e m 17 de agosto de 1982, p o r ocasiao d o jantar
oferecido ao Chanceler argentino.

SARAIVA GUERREIRO

Senhor Ministro,
E com particular satisfacao que estendo as
boas-vindas do Governo brasileiro a Vossa
Excelencia e sua ilustre comitiva.

A visita de Vossa Excelencia bem demonstra a elevada prioridade que nossos paises
atribuem as suas relacoes mutuas e o alto
grau de compreensao que nos tem permitido debater abertamente problemas comuns.
O entendimento que hoje permeia a convivencia brasileiro-argentina e uma feliz CORsequencia da visao madura e serena com
que encaramos os aspectos que, no vasto
espectro bilateral, nos sao mais significativos.
A fraterna amizade que une o Brasil e a
Argentina nao se esgota no plano oficial

ou nas decisoes, por importantes que sejam, de seus Governos. Tem ela profundas raizes historicas e se funda na afinidade dos valores basicos de arnbas as nacoes, no comum designio de proporcionar
bem-estar e prosperidade a seus povos, na
identica aspiracao ao desenvolvimento economico-social e na firme conviccao de que
a solidez dos lacos culturais e humanos e fator permanente de aproximacao e de concordia.
.Senhor Ministro,
Por sua historia, por seus tracos culturais
e etnicos, por suas caracteristicas sociais e,
inclusive, pela indole de seu povo, o Brasil
e um pais estreitamente vinculado a um so
tempo ao Ocidente e a comunidade das nacoes em desenvolvimento. Nossa vocacao
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universalista nos impele com naturalidade a
procurar aprimorar a convivencia internacional. Convencido do que ha de positivo
nessa visao realista, pode o Brasil avaliar
conscienciosamente sua presenca no cenario mundial e pautar sua atuacao de forma
construtiva no seio da comunidade das
nacoes. Solidarizamo-nos, assim, com o
mundo em desenvolvimento na imperiosa
I necessidade de serem removidas estruturas
inadequadas e de se buscar um dialogo mais
franco e uma participacao mais equilibrada
de todos os paises nas decisoes que afetam
os destinos da humanidade.
Nessa tarefa, ao mesmo tempo ardua e estimulante, nossa pol itica externa tem buscado desempenhar papel util como instrumento de promocao do desenvolvimento,
da cooperacao, do entendimento e da compreensao entre as nacoes.
Se longo e o caminho a percorrer, nao nos
falta animo para prosseguir. no fortalecimento das bases conceituais da nossa diplomacia, como o dialogo e o aperfeicoamento
da convivencia internacional. Nao e outro o
sentido de nossa participacao nos multiplos
foros internacionais e regionais, nem outra
nossa preocupacao em intensificar cada vez
mais os lacos de amizade e cooperacao com
aqueles paises que, como a Argentina, sao
nossos parceiros por afinidade e por vocacao.
Senhor Ministro,
Se a crise por que passa o mundo contemporaneo e prejudicial a todos os membros
da comunidade internacional, mais graves
ainda sao os seus efeitos sobre os paises em
desenvolvimento. Nao ha mais como eludir
a evidencia de que sao necessarias modificacoes profundas na ordem economica internacional. Entretanto, ao inves de motivar a aceleracao desse processo, a crise presente nao tem feito mais do que separar as
nacoes pobres das nacoes ricas, fechando-se
estas em formulas que a curto prazo Ihes

convem, mas que impedem qualquer perspectiva de solucao duradoura para os problemas atuais.
Sao multiplos os obstaculos que homologam no plano das relacoes economicas as
,dificuldades crescentes que se observam no
dialogo politico.
A falta de vontade politica e o maior entrave para que prosperem as negociacoes Norte-Sul. Falta compreensao para o fato de
que os problemas que e,nfretam. as economias desenvolvidas, reflexo de um ordenamento internacional ineficaz, requerem a
superacao das dificuldades proprias dos paises em desenvolvimento. A concentracao
da riqueza internacional tem sido, de certo
modo, o maior empecilho a propria criacao
de novas riquezas. Esquece-se de que as
medidas de justica e equilibrio por muitos
desejadas nao beneficiarao somente aqueles
que as reivindicam, mas a comunidade internacional como um todo.
Desviam-se as atencoes dos' reais problemas
da humanidade, da pobreza e da miseria, da
injustica e da ma distribuicao da riqueza,
para o campo esteril da competicao por armas cada vez mais sofisticadas de destruicao macica. Imensos recursos, tao necessitados' para impulsionar a economia mundial e produzir maiores riquezas, sao desperdicados, gastando-se hoje no que amanha sera obsoleto. Valoriza-se muitas vezes
a confrontacao, em detrimento da cooperacao.
Nao devemos ser meros espectadores da
aplicacao de formulas e de vontades que
nao tem amparo direto na nossa realidade.
Nao podemos ser simples objetos de acoes
que nos afetam. Devemos procurar formas
proprias de convivencia internacional, que
eludam o imediatismo de solucoes que a
medio prazo se revelam onerosas e a tentacao de participar de esquemas de poder
que nao se coadunam com nossos verdadairos interesses.
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Penso que nesse sentido, ja fizemos muito
na America Latina. O relacionamento BrasilArgentina constitui exemplo de cooperacao
em numerosos setores, contribuindo inclusive para alargar os horizontes dos contatos
multilaterais na regiao.
Temos assistido a manifestacoes concretas
em que se refletem os efeitos positivos que
a boa convivencia e a discussao com espirito construtivo dos problemas regionais
podem continuar a trazer para a area. Universo de grande riqueza e diversidade, a
America Latina tem condicoes de experimentar formulas que poderao ser utilizadas
no relacionamento dentro da regiao e ainda
nos contatos desta com o resto do mundo.
Temos tambem dado rnostras de como a intensificacao do nosso intercambio economico, que vem dar expressiva substancia ao dialogo politico, pode contribuir para renovar a face do Continente.
A solidariedade latino-americana e uma realidade historica de comprovado vigor como
instrumento pol itico. Seu sentido mais profundo e mais duradouro se acha precisamente na sua colocacao dentro do marco
mais amplo da cooperacao e do intercambio para o beneficio comum.
Senhor Ministro,
A compreensao e a confianca hoje existentes entre o Brasil e a Argentina vem coroar
uma longa tradicao de relacionamento bilateral, de onde sempre soubemos extrair os
melhores resultados, ate mesmo na superacao de alguns obstaculos. Soubemos encontrar novos canais para o encaminhamento
das aspiracoes comuns de ambos os paises,
como bem o demonstram as trocas de visitas entre os Primeiros Mandatarios do Brasil e da Argentina em anos recentes.
Nossa amizade historica teve, ha pouco,
expressao firme e sincera nos acontecimentos que viveu o povo irmao da Argentina na
regiao do Atlantico Sul.

Coerente com sua posicao secular em relacao a Questao das I lhas Malvinas, soube o
Brasil dar uma resposta solidaria a Argentina quanto ao reconhecimento de seus direitos de soberania sobre o arquipelago. Tanto
no plano bilateral quanto no multilateral, o
Brasil expos com clareza sua posicao, ao
mesmo tempo encarecendo, em todas as
ocasioes, a necessidade de uma solucao pacifica negociada, na melhor tradicao da diplomacia latino-americana. Formulamos votos fervorosos para que nao falie bom-senso
para que se reenccntre esse caminho pacifico entre paises cuja amizade prezamos.
As diferentes circunstancias qua airavessamos vieram a reforcar a ampla gama de lacos que constituem o complexo, dinamico
e promissor relacionamento entre o Brasil e
a Argentina. Nossa cooperacao bilateral se
ve enriquecida em decorrencia de importantes atos internacionais firmados nos GItimos
anos. Sabemos, no entanto, que esta longe
de esgotar-se o potencial de colaboracao entre brasileircs e argentinos, que abarca esferas tao diversas como as do comercio, das
financas, dos transportes, do turismo, da
cultura, da integracao fisica, da energia, dos
projetos hidreletricos conjuntos e do desenvolvimento cientifico e tecnologico, entre
tantas outras.
Cabe-nos, portanto, prosseguir nessa tarefa
como paises em desenvolvimento, com sua
esfera propria de interesses.e sua necessidade vital de encontrar alternativas especificas.
Senhor Ministro,
Nosso dialogo tende cada vez mais a fortalecer-se sobre a base solida da sincera e leal
amizade que temos sabido cultivar. E consciente cra importancia deste encontro que
reitero a satisfacao e o apreco com que recebemos Vossa Excelencia em Brasilia. Seja
esta ocasiao novo marco no entendimento
entre brasileiros e argentinos, nova etapa no
relacionamento mutuo e na atuacao interna-
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cional de nossos oaises. em busca dos obietivos do bem-estar e do progresso.
E, pois, com esse espirito que convido todos os presentes a brindarem pela continua
prosperidade da Nacao Argentina, pelo desenvolvimento crescente das relacoes entre '
nossos paises e pela saude e felicidade pessoal de Sua Excelencia o Presidente Reynaldo Bignone e de Vossa Excelencia e da Senhora de Lanari.

Muito obrigado.
JUAN R A M 6 N AGUIRRE LANARI
Sefior Canciller, sefiores embajadores, sefioras y sefiores. Agradezco profundamente
10s generosos conceptos con que vuestra excelencia se ha referido a mi pais.
AI comenzar estas palabras quiero tambien
agradecer 10s testimonios de amistad y
comprension que e1 Brasil ha brindado y
continua brindando a Ia Republica Argentina, en una de Ias horas mas dificiles de su
historia.
Quiero reiterar aqui nuestro hondo reconocimiento por e1 desempefio de Brasil como
representante de 10s intereses argentinos y
como potencia protectora con motivo de1
reciente conflicto.
Todos 10s funcionarios de Itamaraty, sefior
Canciller, han Ilevado y Ilevan a cabo estas tarefas con su reconocida capacidad
profesional, pero, ademas, con toda devocion.
La visita de un Canciller Argentino al Brasil
es, mas que un acontecimento'politico, un
reencuentro, una reafirmacion de1 dialogo
constante, cada vez mas franco y fecundo,
y es justamente alli donde reside su alta
signif icacion.
Son innumerables 10s campos en 10s que
dialogan hoy brasilefios y argentinos, tantos

que escapan a1 conocimiento previo de nuestros gobiernos, sorprendidos cada dia con
nuevas iniciativas lanzadas en Ias actividades economicas, tecnicas, cientificas y cultura les.
Cada una de estas actividades abre nuevos
canales de comunicacion, practicamente
inagotables y estamos convencidos que nos
encontramos recien en el albor de su desarrollo.
En este marco es que mafiaria procederemos
a intercambiar 10s instrumentos de ratificacion de1 convenio suscripto entre nuestros
paises sobre cooperacion cientifica y tecnologica.

Este instrumento es solo un ejemplo de Ias
areas de cooperacion ya abiertas entre nuestros paises. En materia nuclear, energetica,
de Ias telecomu nicaciones y de1 intercambio industrial, entre otros, hemos logrado
definir nuestros objetivos comunes y sumando asi recursos y esfuerzos, propenderemos al desarrollo de nuestros pueblos en
10s planos material y espiritual.
l'ambien quiero destacar Ia accion vigorosa
que en este momento estan realizando
hombres de empresa y de gobierno de nuestras naciones para fortalecer e incrementar
el intercambio comercial.
Tenemos conciencia de nuestra responsabili.
dad en crear e impulsar 10s mecanismos
practicos para hacer cada vez mas rica nuestras relaciones. Asi, Ia Republica Argentina
ha expresado su voluntad de cooperar,
aportando su larga experiencia, en Ias actividades que Brasil proyecta emprender en
Ia Antartida.
La base de Ia cooperacion, es Ia voluntad de
cada nacion para desarrollar proyectos que
alimenten procesos multiplicadores en lo
pol itico-economico, tales como Ia creacion
de empresas mixtas, Ia integracion fisica, y
el intercambio de tecnologica y de informacion.
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Sefior hlinistro,
Sucesos recientes nos llevan a pensar en el
surgimento de cina nlieva conciencia en America Latina.
Desde Ia America de1 Sur se esta avarizando
hacia Ia realizacion de una unidad de principios e intereses. La fluida relaciori entre el
Brasil y Ia Republica Argentina, su madurez,
Ia confiariza mutua y Ia comunidad de sus
objetivos, son condicion indispensablc para
el exito de ese espiritu renovador latinoamericano.
Una empresa de esta naturaleza es una contribucion positiva al perturbado orderi internacional, ya que a i mejorar Ias relaciones
y Ias coincidencias entre 10s paises de Ia region, estamos construyendo con hechos Ia
cooperacion Sur-Sur.
Para progresar, es indispensable avanzar en
el dialogo y en el trazado de una accion
conjunta entre latinoamericanos, permitiendo, de ese modo, aunar voces y politicas
frente a 10s injustos desafios que una parte
v u y reducid de Ia comunidad internacional
se empefia en poner ante nosotros.
La crisis de1 Atlantico Sur proporciono algunas ensefianzas a nuestros pueblos, por
encima de todo, este conflicto mostro hasta
que punto somos vulnerables al poder de
10s estados industrializados, capaces de actuar con todo el rigor de sus alianzas militares y economicas.
En este ultimo aspecto, Ia Republica Argentina ha rechazado y rechaza en todos 10s foros Ia utilizacion de Ia presion y Ia coercion
economicas para alcanzar objetivos politicos en Ias relaciones internacionales.
Esas medidas contituyen una clara violacion
a 10s propositos y princi'pios de Ia carta de
Ias naciones unidas y una verdadera agresion que permite Ia aplicacion de politicas
arbitrarias, que marcan Ia desigualdad en fa-

vor de 10s paises desarrollados y contradice
el principio de Ia igualdad soberana de todos los Estados.
E1 Presidente Bignone, al inaugurar Ia primera reunion de1 comite de apoyo a Ia Republica Argentina de1 sistema economico
latinoamericano, sintetizo asi su critica a
esa pol (t ica: "Las medidas de coercion ecoriomica, constituyen sin duda cina modalidad
iriaceptable de agresion y como tal implican
un serio retroceso dos paises ern desenvolvimento.
El empleo de estas arrnas economicas afecta
el dialogo Norte-Sur, indicando Ia necesidad
de lograr una voluntad politica y establecer
10s medios que permitan Ias negociaciones
globales, hoy virtualmente interrumpidas
por intereses de un pais desarrollado, Ia
reactivacion de1 dialogo Norte-Sur es un imperativo y mi pais se solidariza con lo expresado por Brasil en Ia reunion cumbre de
cancun y con el aporte que hace esta nacion en favor de1 establecimiento de un
nuevo orden economic6 internacional. Por
ello, Ia Republica Argentina ve con satisfaccion que el Presidente Joao Figueiredo concurra-a Ia proxima asamblea de Ias naciones
unidas abriendo el debate general, en cuya
ocasion, estamos seguros, expresara el sentir
de nuestros pueblos sobre este vital problema de1 mundo actual.
Sefior Canciller.
La Republica Argentina Ilevara a todos 10s
foros internacionales Ia cuestion de Ias Malvinas, por estar plenamente convencida de
Ia legitimidad de sus reivindicaciones de soberania que Brasil apoya, desde el despojo
consumado en 1833. Especialmente lo hara
en Ias naciones unidas, no solo por ser el foro donue desde 1960 Ia cueston Malvinas se
viene debatiendo afio tras afio, sino porque
alli se origina y se desenvuelve uno de 10s
procesos de mayor significacion en Ias relaciones internacionales contemporaneas: el
de Ia descolonizacion.
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La presentacion de1 caso ante Ia proxima
asamblea general de Ias naciones unidas
confirma Ia vigencia de1 espiritu de solidaridad latinoamericana, porque todos sus Cancilleres respaldan el pedido de inclusion de1
tema de Ias Malvinas en el programa de1 trigesimo septimo periodo de sesiones, avalando Ia voluntad Argentina de resolver esta
cuestion a traves de Ia negociacion.
Mi pais continuara Ia lucha por afianzar su
itegridad territorial y todo su pueblo mantiene su determinacion de eliminar uno de
10s ultimos vestigios coloniales en America,
verdadero anacronismo historicc que solo
posterga Ias aspiraciones de progreso de Ia
humanidad, en este siglo.
Asimismo, Ia Republica Argentina ha dado
prueba de respeito por Ia solucion pacifica
de Ias controversias al someter a Ia mediacion papal, dentro de un proceso negociador, su problema fronterizo en Ia zona Austral. En estos momentos, e1 pueblo Argentino, fiel a su vocacion de paz, espera que 10s
esfuerzos para lograr una solucion equitativa, puedan culminar con todo exito, por Ia
mediacion de su santidad Juan Pablo II, a
quien recibio hace poco con fervor de paz.

La Republica Argentina mirando hacia el
futuro con fe, ha iniciado el proceso politico de reencausar Ia nacion hacia Ia democracia y el pluripartidismo. Con ese objeto,
hace unos dias, el Presidente de Ia nacion
ha elevado para su aprobacion por 10s organos legislativos, el proyecto de estatuto de
10s partidos politicos, que a su vez, ya han
comenzado sus actividades.

Sefior Ministro,
Como argentino siento una gran emocion al
encontrarme en esta hermosa y hospitalaria
tierra.
Estoy seguro que esta visita significara una
nueva etapa en el camino que hemos emprendido para estrechar, cada dia mas, Ias
relaciones entre nuestros gobiernos y nuestros pueblos.
Invito a todos ustedes a brindar por Ia felicidad y bienestar de1 gran pueblo brasilefio
y por su amistad con el Argentino, por Ia
ventura personal de1 seiior Presidente de Ia
Republica Joao Figueiredo y por usted
sefior Canciller y su senora esposa.

comunicado de imprensa brasil-argen tina
Comunicado de imprensa Brasil-Argentina, divulgado pelo
Palacio d o Itamaraty em Brasilia, em 1 9 de agosto de 1982, ao final da
visita do Ministro das Relacoes Exteriores e Culto da
Argentina, Juan Rarnon Aguirre Lanari.

Entre os dias 17 e 19 de agosto de 1982, visitou oficialmente o Brasil o Ministro das
Relacoes Exteriores e Culto da Argentina,
Doutor Juan R. Aguirre Lanari, atendendo
a convite do Senhor Ministro de Estado das
Relacoes Exteriores, Embaixador Ramiro
Saraiva Guerreiro.

Hugo Caminos, Embaixador no Brasil, Embaixador Alberto Dumont, Chefe do Departamento da America do Sul, Embaixador,
Gustavo Figueiroa, Chefe de Gabinete, Secretario Juan Carlos Kreckler, Chefe da Secretaria Privada, e Oscar Alberto Fernandez
Suarez, Chefe de Imprensa da Chancelaria.

A comitiva oficial do Chanceler argentino
foi constituida dos Senhores Embaixador

Por ocasiao de sua permanencia em Brasilia,
o .Chanceler Aguirre Lanari foi recebido,
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em audiencia especial, por Sua Excelencia o
Senhor Joao Baptista de Oliveira Figueiredo, Presidente da Republica Federativa do
Brasil.

10Ministro das Relacoes Exteriores e Culto
da Argentina foi tambem recebido par Suas
Excelencias os Senhores Presidentes tia Camara dos Deputados, Deputado Nelson
Marchezan, do Senado Federal, Senador
Jarbas Goncalves Passarinho, e do Supremo
Tribunal Federal, Ministro Francisco Manoel Xavier de Albuquer.que.
Os Chanceleres mantiveram proveitosas
conversacoes, marcadas pelo clima de fraternal amizade e mutua confianca que preside ao relacionamento entre o Brasil e a
Argentina. Nessas entrevistas, analisaram as
relacoes bilaterais entre os dois paises, bem
como temas da atualidade internacional,
particularmente de ambito latino-americano.
Renovaram o decidido apoio de seus Governos aos principios e objetivos da Carta das
Nacoes Unidas, que consideraram base indispensavel da estabilidade e aprimoramento das relacoes entre os Estados e do fcmento da paz e da cooperacao internacionais.
Manifestaram sua profunda preocupacao
com os efeitos adversos da atual conjuntura
economica internacional, em particular sobre a situacao dos paises em desenvolvimento.
Acentuaram a necessidade de uma reestruturacao de ordem economica internacional,
de forma a possibilitar a participacao, em
igualdade de condicoes, de todos os paises
nas decisoes que afetem globalmente o
futuro da comunidade das nacoes.
Destacaram a importancia de que prevalecam criterios de justica e equidade na distribuicao dos frutos resultantes das conquistas da humanidade, de modo a propiciar a cada povo usufruir do seu direifo
a plena realizacao no seio da comunidade
internacional.

Assinalaram a responsabilidade que cabe a
cada Estado no aperfeicoamento da boa
convivencia, do dialogo, do descontraimento de tensoes e do fortalecimento da
confianca internacionais.
Detiveram-se no exame das possibilidades
de que o sistema interamericano contribua
de forma mais eficaz para o fortalecimento
das relacoes e da cooperacao intra-regionais
e para o equacionamento de questoes entre
os paises do Continente.
Ao considerarem a conjuntura economica
latino-americana, reafirmaram a intencao
de ambos os paises em empenharem-se pela
crescente solidariedade entre as nacoes da
regiao. Reiteraram, tambem, sua confianca
no incremento e aperfeicoamento da cooperacao econornica, inclusive no quadro das
instituicoes multilaterais existentes.
Manifestaram sua satisfacao ao verificarem
o alto grau de entendimento e cooperacao
atingido nas relacoes entre o Brasil e a Argentina, alicercadas em solidos lacos de
amizade e compreensao existentes nos mais
diversos campos de atuacao bilateral. Salientaram o interesse do Brasil e da Argentina em aproveitarem ampla e profundamente o potencial de relacionamento bilateral
existente. Realcaram, a esse proposito, a
importancia de areas tais como as do intercambio comercial, das financas, dos'transportes, do turismo, da interconexao eletrica, da integracao fisica, dos projetos hidreletricos conjuntos da permuta de informacoes hidrometeorologicas, do desenvolvimento cientifico e tecnologico, inclusive no
quadro do Tratado da Antartida, da cultura
e da educacao. Tiveram presente, ademais,
o expressivo instrumental juridico composto pelos acordos bilaterais firmados entre
dm e outro pais, notadamente em Buenos
Aires, em maio de 1980, e em Brasilia, em
agosto do mesmo ano.
Externaram seu especial agrado pela orientacgo positiva que, no espirito que presidiu
a celebracao do Acordo Tripartite sobre
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Itaipu e Corpus, de 19 de outubro de 1979,
tem sido imprimida a troca de informacoes
e a iniciativas conjuntas entre organismos
de ambos os paises e do Paraguai.
No dia 18 de agosto de 1982, ambos os
Chanceleres procederam a troca dos instrumentos de ratificacao do Acordo de Cooperacao Cientifica e Tecnologica, assinado em
Buenos Aires, a 17 de maio de 1980.

O Chanceler argentino referiu-se a questao
das Malvinas, havendo, a esse respeito, o
Chanceler brasileiro reiterado a tradicional
posicao de seu pais baseada no seu historico reconhecimento dos direitos de soberania da Republica Argentina.

O Chanceler Aguierre Lanari expressou ao
Chanceler Saraiva Guerreiro seus agradecimentos pelos testemunhos de simpatia e
amizade de que foi alvo no Brasil, e convidou-o a visitar a Republica Argentina, em
data a ser oportunamente estabelecida,
convite que foi aceito pelo Senhor Ministro
de Estado das Relacoes Exterioresdo Brasil.
Finalizada a visita a Brasilia, o Chanceler
argentino partiu para o Rio de Janeiro, onde apresentara seus cumprimentos ao Senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, Senhor Antonio de Padua Freitas, e
em seguida visitara o Comite Juridico Interamericano, atendendo a um convite dos
seus membros, partindo imediatamente depois, de regresso a Argentina.*

Na pagina 1 10, secgo Tratados, Acordos, Conv6nios. o texto da ata de cerimonia de troca dos Instrumentos de Ratificacao do Acordo de Cooperaflo TBcnica e Tecnologica entre o-Brasil e a Argentina.
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saraiva guerreiro expoe, na esg, as
linhas da polltica externa brasileira
Conferencia do Chanceler Saraiva Guerreiro na Escola Suoerior de Guerra,
no Rio de Janeiro, em 3 de setembro de 1982.

Introducao

E muito valiosa a oportunidade que a Es-

cola Superior de Guerra me proporciona de
apresentar, anualmente, uma visao da conjuntura internacional e das principais atividides da diplomacia brasileira.
Em minhas palestras como Ministro de Estado as Relacoes Exteriores tenho-lh,es
transmitido uma sintese das interpretacoes
que, no Itamaraty, formulamoscomo necessidade diaria, diante de uma realidade internacional complexa, matizada, que repele
cliches e exige empenho anal itico permanente. Ao faze-lo, tenho procurado ressaltar as
principais linhas da pratica diplomatica brasileira.
Sob a orientacao do Presidente Figueiredo,
a politica externa tem-se caracterizado pela
consistencia entre projeto e acao; o ideario
basico da pol itica externa - adaptando-se
a evolucao das circunstancias - reflete em
essencia o modo pelo qual o pais respondq

aos desafios gerados pelas desigualdades de
poder politico e economico entre as nacoes.
Essa evolucao das circunstancias, me leva
hoje a centrar a acJo em dois fatos fundamentais: a confianca no esforco politico
que estamos fazendo e uma preocupacao
com a conjuntura intefnacional, cuja gravidade e inigualada ha mais de uma geracao.
A diplomacia brasileira e, felizmente, um instrumento em que a nacao confia. Pela ampliacao universal de nossos contactos, pela
fidelidade aos valores que sao proprios,
pela segura adesao aos caminhos da paz e
da negociacao, pelo sentido de coerencia, a
diplomacia tornou-se, aos olhos do pais,
um instrumento util, necessario, politicamente fertil e economicamente relevante.
Por outro lado, a confianca alcancada no
mundo externo, de que ha sinais inequivocos, constitui um cabedal inestimavel.
Em recentes episodios de crise internacional, demonstrou-se que os rumos anteriormente escolhidos para a politica externa
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estavam certos, e muito do trabalho diplomatico foi buscar, em colocacoes de principio, adequadas a realidade, nas atitudes
permanentes e num estilo proprio de discricao e serenidade, a inspiracao para as
opcoes especificas. E certo que o trabalho
de harmonizar o geral com o episodico, o
estrategico com o tatico, o estrutural com
o conjuntura1 nao e simples, e, muitas vezes, exige distincoes mi limetricas. Mas, se
temos capacidade de faze-lo, e porque
uma diplomacia profundamente compreendida pela nacao tem condicoes de gerar
a tranquilidade interna e o respeito e a
credibilidade externa, mesmo nas situacoes de disputa e crise, quando emocoes e
receios facilmente sao explorados.
Meu segundo signo e o da preocupacao, de
nivel inusitado, com a cena internacional.
E aqui um contraste pode ajudar.
A confianca em relacao a diplomacia brasileira tem varias origens- .Uma delas e a
propria firmeza do pais em levar adiante a
solucao dos seus problemas. Nao nos enganamos com nossas potencialidades, nem
*escondemos nossas limitacoes; a ninguem
induzi mos em equivoco; mas demonstramos capacidade de formular e executar a
contento o nosso projeto externo assim
como o interno, Por outro I'ado, buscamos, como nacao, recriar continuamente
nossa ordem interna, aprimorando-a, tornando-a mais acolhedora, mais humana,
mais justa.
Minha preocupacao com a ordem internacional talvez nasca porque, em comparacao,
nao descubro, senao de forma excessivamente timida e localizada, fatores que
atuem no mesmo sentido.
Temo, ate, que se estejam impondo movimentos no sentido oposto, movimentos
que privilegiam o desprezo das formas minimas de transformacao na ordem.
Com estas observacoes iniciais, pretendo
colocar minha palesta em seu contexto

amplo. Comecarei com um breve exame
da conjuntura internacional, prosseguindo
com certa ilustracao das acoes da diplomacia brasileira nos ultimos meses, tratarei
de dois aspectos cruciais do sistema internacional no momento, as dificuldades das
negociacoes economicas e o agucamento
das controversias politicas, e concluirei
com indicacoes sobre a diplomacia brasileira e seu papel na defesa dos interesses
nacionais.
Conjuntura internacional

Os sinais visi'veis de disfuncao no sistema
internacional se acumulam. Dou-lhes um
exemplo, ao mesmo tempo simples e dramatico. Ha dois anos, nesta mesma Escola,
ao iniciar minha palestra, indiquei-lhes,
sem ordenacao sistematica, uma serie de
fatores de perturbacao no sistema internacional; ora, os 'mesmos fatores persistem,
existem novos, e em alguns casos importantes, observa-se o agravamento da tensao. Retomarei a lista, adaptando-a aos ultimos movimentos da politica internacional :

I)

- nao se alterou o quadro de tensao na
Asia,que se inicia com a invasao do Afegan istaoj pelo contrario, a presenca estrangeira, no caso sovietica, abafa, pela violencia,
os esforcos no sentido de uma solucao que
exprima livremente os interesses e aspiracoes do povo daquele pais;

I I) - a tensao no Oriente Medio sobe a niveis insustentaveis; a invasao do Libano,
com violacoes flagrantes do direito internacional, demonstra a custosa ilusao das
tentativas para negociar a paz na regiao
que nao tomem como tema central a questao palestina; ilustra que o emprego da
forca e capaz de gerar novas e penosas realidades internacionais nao resolvendo, mas
apenas alterando as aparencias do conflito;'
ademais, demonstra a fragilidade tragica
dos mecanismos de contencao da violencia
internacional;
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I I I) - nao se altera a situacao no Sudeste
da Asia, ainda alimentado por todas as
formas de disputa, ideologicas e de poder;
persiste a violacao ao direito de autodeter- minacao do povo do Camboja;
IV) - as esperancas de uma transicao pacifica na Namibia ainda nao se concretizaram; houve algum progresso, e verdade,
mas a estrategia dilatoria e de intimidacao da Africa do Sul continua, impunemente, contra principios e decisoes especificas das Nacoes Unidas, a violar o territorio de seus vizinhos; perpetuam-se as
condicoes de incerteza naquela regiao africana, o que impede que os paises da area
sigam plenamente suas vocacoes de autonomia, que tanto nos interessam;

V.) - os impasses regionais, em disputas como a do Ira e Iraque, ou a do Saara Ocidental, alem de prejuizos especificos aos
pai'ses envolvidos, malbarat:;m esforcos
historicos de unidade e articalacao entre
paises do Terceiro Mundo; perde-se muito
no processo, inclusive pela desvalorizacao
dos mecanismos que ja demonstraram utilidade na solucao de contraversias;
VI) - as dificuldades internas a Alianca
Atlantica, nos mais variados niveis de
atuacao, politica e economica, que se agravam ultimamente, dao ideia de que,
mesmo no plano intrabloco e dificil chegar a formas de acao comum, o que e particularmente inquietante para o Brasil, como pais que, embora ainda em desenvolvimento,se insere no Ocidente;
VI I) - a paralisia das negociacoes sobre desarmamento e a perspectiva de modernizacao dos ja absurdamente sofisticados arsenais nucleares, combinada com a repeticao
de hipoteses de combate entre as Superpotencias, sao outro sinal grave da debilidade
das bases do sistema internacional;
VI I I ) - na America Latina, a violencia eas
interferencias externas ligadas a transformacao politica na America Central, os

problemas de instabilidade politica na
America do Sul, a ressurreicao - extremamente negativa - de disputas territoriais,
e a crise e as ambiguidades no sistema interamericano que se revelam com o episodio das Malvinas nao nos isentam do
sombrio panorama global;
I X ) .- O cenario economico internacional
se agrava por diversos fatores (que apontarei adiante) e malogram os poucos esforcos comuns de tentar uma estrategia
de reerguimento da economia mundial;
Cancun, um exercicio nobre em suas intencoes e rico em analises e sugestoes, que
poderia ter-se revelado util, parece distante, inoperante, uma nova f rustracao.
O fato de que se possa repetir, ate com
mais enfase, e ampliar a serie de problemas que apontavamos ha dois anos atras ja
e, em si mesmo, expressivo. Tristemente
expressivo, e verdade. Ainda mais, entretanto, esse elenco dos fatos revela tendencias preocupantes no cenario internacional. Selecionarei algumas para exames.
O sistema internacional Se estrutura em
torno de mais de 150 Estados soberanos.
Havera outros ato-res, de tipo transnacional, que tambem contribuem para sua dinamica. Mas, ficando nos atores nacionais,
que tem objetivos gerais de alta complexidade, o fato e que a ordem de sua convivencia resulta de complicado e cambiante
processo, em que se equilibram nacoes individuais, agrupamentos de nacoes e organismos de vocacao mundial. A ordem deve
somar, com alguma coerencia, perspectivas
diversas. Para tanto, e necessario nao omitir
qualquer dessas perspectivas.

De nossos exemplos, o que observamos
em primeiro lugar e que a precaridade da
ordem internacional, nasce da propria incapacidade de acao comum que os Estados ou grupos de Estados tem demonstrado. Ora porque nao acomodam mudancas
e porque se prendem a esque'mas ultrapassados de hegemonia, ora' porque rivalida-
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des localizadas contaminam a propria natureza dos entendimentos multilaterais, as
acoes comuns nao encontram condicoes
de prosperar. A crise das Malvinas foi um
exemplo tragico desse processo profundo '
de baixo grau de entendimento entre Estados e entre agrupamentos de Estados, que
deveriam atuar exatamente como geradores de propostas de ordem.
Existe, portanto, um perigoso vazio conceitual, que nao nasce evidentemente da
pobreza da imaginacao humana, mas do
proprio processo de exacerbacao das disputas politicas que tende, em nossos dias,
a desmontar os mecanismos criados para
sua harmonizacao.
No outro polo do sistema, o nacional, a
precariedadetambemsemanisfesta.Do lado
nacional, se examinamos, por exemplo, o
comportamento das Superpotencias, chega-se a culminancia das acoes individual istas e orientadas pelo curtissimo prazo. A
incapacidade de manter dialogo com reais
objetivos de distensao leva a exacerbacao
retorica da forca, com prejuizos evidentes
para a desmontagem dos focos de tensao.

A combinacao desses dois fatores determina, ainda, o enfrequecimento dos mecanismos para a solucao pacifica de controversias.
Estao praticamente paralisados os esfor-cos
de negociacao tanto no eixo Leste-oeste
quanto no Norte-Sul; as crises regionais
perpetuam-se; os mecanismos multilaterais
nao resistem a pressoes variadas e se fragmentam.
Estamos no limiar de uma situacao tragica
em que se cria, no sistema internacional,
um padrao de convivencia em que existe
desconforto- para usar uma palavra de
fraco conteudo semantico - para todos os
paises. Para o Terceiro Mundo, isto e totalmente evidente; mas ocorre que o padrao de convivencia se torna crescentemente desconfortavel ate para as poten-

cias maiores e mais fortes. Afinal, por
maior e mais profundo que seja seu envolvimento com o armamentismo nuclear,
nao Ihes sera confortavel viver num quadro de seguranca mantido exclusivamente
com base no equilibrio do terror; nao Ihes
sera confortavel o engajamento pol itico
desgastante em cada episodio de conflito
economico; nao Ihes sera confortavel o desempenho politico em um sistema internacional de bases de legitimidade tao ralas.
Dois tipos de atitudes antecipam a diluicao da ja precaria ordem em que vivemos.
De um lado, sao os atos de desprezo da
ordem.
De outro, como a face menos conjuntura1
da mesma moeda, comeca a observar-se
uma dissolucao da moldura politica minima que permite os intercambios tecnicos
indispensaveis a vida contemporanea entre
os Estados. O simples ato, por exemplo,
de enviar uma carta de um pais a outro supoe nao so o acerto tecnico, mas tambem
condicoes politicas minimas que garantam
o funcionamento desse arranjo tecnico.
Em algumas areas, notadamente na comercial, ja se desenham formulas de politizacao exacerbada, com o risco de quebra da
moldura politica em que fluem as trocas
comerciais.
Na combinacao desses dois processos, o
desprezo da fragil ordem internacional e a
quebra da moldura politica para o intercambio tecnico, estaria localizado um dos
pontos focais da crise internacional. Ou
melhor: um dos pontos que prenunciam a
passagem da situacao de crise em que vivemos para uma situacao de conflito e desconfianca generalizada, cujos resultantes
seriam impensaveis.

A tradicao diplomatica brasileira e muito
cuidadosa ,com palavras e conceitos. Nao
quero, portanto, deixar qualquer falsa imi
pressao. Nao quero ser mais enfatico na
descricao da crise politica que a analise
sobria e realista apontaria, Nao quero tam-
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bem transmitir-lhes otimismos falsos, nem
isolar o Brasil de um processo que e rigorosamente universal em seus desdobramentos e implicacoes.
Desejaria, nao obstante, oferecer algumas
reflexoes sobre nossa linha de conduta e
nossas acoes para enfrentar a conjuntura
dif ic I que atravessamos.
Acao diplomatica brasileira

Nesse quadro de indisfarcaveis dificuldades, a diplomacia brasileira trabalha no
sentido de assegurar espaco para a defesa
dos interesses nacionais e, na medida de
suas possibilidades, para o aprimoramento
da ordem internacional. Esses dois movimentos se completam e se reforcam.
Apesar das dificuldades antes apontadas,
posso transmitir-lhes a certeza de que alcancamos alguns resultados positivos.
Sem inibicoes politicas, acolhido com boa
receptividade pelos parceiros, o Brasil amplia e aprofunda sua presenca iruternacional. Esse esforco universalista nasce nao
somente de uma disposicao teorica, mas
tambem da necessidade de enfrentar as
questoes concretas e imediatas que a convivencia internacional a cada dia nos coloca. O esforco de globalizacao da presenca
externa brasileira e um dos caminhos seguros para aumentar o leque de opcoes
numa fase de crise internacional.
Nosso dialogo externo e fluido, amplo e
variado. E certo que, em funcao tanto dos
aspectos criticos da estrutura internacional quanto da dinamica de relacionamentos que se ampliam, encontramos, no
exercicio diplomatico, obstaculos diversificados. No Governo do Presidente Figueiredo, entretanto, temos evitado sistematicamente que estes obstaculos se traduzam
em situacoes de conflito politico insupera-I
vel ou em impasses economicos. No trato
com os nossos parceiros, o Governo tem
seguidamente demonstrado sua disposicao

de lealmente encontra1 solucoes mutuamente satisfatorias para os problemas que
afetam nossas relacoes externas.
A fidelidade ao dialogo e a necessidade de
cooperacao constitui-se, assim, em nosso
instrumental diplomatico por excelencia. E
claramente perceptivel, no amplo espectro
dos contactos politicos, que os parceiros do
Brasil aprenderam a entender e a respeitar a
especificidade de nosso modo de ver o
mundo. Compreenderam que a diplomacia
brasileira, dentro de seu estilo e de sua permanente dedicacao a objetividade, adere
firmemente a tarefa fundamental de defender os interesses externos do pais. Dentro
desse quadro, se colocam por exemplo, os
problemas de natureza comercial que experimentamos no relacionamento com paises
do mundo desenvolvido, problemas que apesar de sua inegavel seriedade nao contaminam indevidamente os aspectos pol iticos
de nosso relacionamento externo, mesmo
quando, por vezes, e seria a nossa problematica comercial com alguns paises.
Tambem com as nacoes em desenvolvi ment o o dialogo constitui o quadro essencial
em que se move nossa diplomacia. O Brasil
busca expandir seus contactos: cria novos
relacionamentos e torna mais densos e proveitosos os ja existentes. O reforco das articulacoes entre os paises em desenvolvimento e um trabalho de ampla envergadura e
que requer tenacidade. E, porem, um esforco que da frutos, tanto no.plano do cotidiano da vida internacional, quanto a mais
longo prazo, na preparacao de novos modos
de organizar a convivencia entre as nacoes.
A fluidez de nossos contactos - que se ampliam apesar da crise no sistema internacional - decorre de uma orientacao que alicerca toda a construcao de nossa politica externa. Sem 'veleidades de poder ou aspiracoes a lideranca, repudiando esquemas pol iticos hegemonicos, o Brasil amplia com naturalidade a sua presenca externa, ao mesmo tempo em que procura quebrar o vicio
da exacerbacao do egoismo que normal-
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mente acompanha o comportamento dos
Estados em momentos de recessao internacional e de conflitos amplamente disseminados

Questoes economicas
Desejaria, por isso, fazer agora algumas
observacoes sobre certos aspectos mais imediatos de nossa insercao internacional, em
primeiro lugar na area economica.
Na perspectiva brasileira, o atual estado critico da economia internacional, ainda que
nefasto particularmente para as economias
em desenvolvimento, e igualmente indesejavel para a comunidade internacional em
conjunto. E a partir dessa visao.iniegrada, e
que nos parece racional e realista, que o
Erasil firmou a conviccao de que a cooperacao internacional nao e apenas o corolario
de abstratos ideias humanitarios de solidariedade, mas a inescapavel consequencia de
um diagnostico global da realidade economica internacional.
Diversos sao os caminhos de analises da fase
atual da economia internacional. Quase todos, porem, tendem a coincidir quanto a
profundidade e ao alcance da persistente
tendencia a estagnacao do ritmo de atividade economica global.
Durante o quarto de seculo que se seguiu a
Segunda Guerra, o mundo viveu fase de
prosperidade economica provavelmente
sem precedentes na Historia. As intrincadas
aflicoes com que se defronta hoje a economia mundial em seu conjunto estavam, entao, parcialmente amortecidas: os aumentos
dos niveis de precos eram moderados; as taxas de cambio, mais estaveis; a oferta do
emprego,, mais ampla. Nos anos 70, comecou a emergir um padrao de desenvolvimento mais problematico para o conjunto da
economia internacional, que ao inves de ser
superado, certamente se agravou nos primeiros anos de nossa decada.

A tendencia internacional a perda de dinamismo economico fez-se sentir logo no primeiro ano da decada dos 80, ano em que o
volume do comercio internacional aumentou apenas 1,5 %, em contraste com uma
expansao media de 7% ao longo das duas
decadas anteriores. Igual mente, a expansao
do produto bruto mundial reduziu-se a apenas 2,2%, em 1980.
No ano de 1981, o quadro recessivo acentuou-se. O crescimento economico dos paises desenvolvidos da OCDE, se sitou em
apenas 1,2%, quando, tres anos antes, se encontrava proximo a 4%. Nesse mesmo conjunto de paises, o nivel de desemprego agravou-se consideravelmente, hoje at ingindo, em varios deles, cifras proximas - em
alguns casos mesmo superiores - aos 10
por cento. Apesar da relativa reducao nas
taxas de inflacao, no conjunto dos paises
desenvolvidos em 1981, estas sequer se
aproximaram do comportamento historico,
nitidamente
que se situava em patamares
inferiores.

Na raiz de estagnacao da economia internacional, encontra-se uma conjugacao complexa de fatores que em muito transcendem
os sintomas hoje visiveis. Nao e meu objetivo, nesta oportunidade, tentar identificar
essa multipla e interrelacionada causalidade; pretendo apenas registrar que o processo inflacionario internacional, que emergiu
nos anos 70, ja se encontrava em gestacao
na decada anterior, com a ocorrencia de
elevados deficits fiscais do Governo norteamericano. Agravado a seguir pelas sucessivas elevacoes de precos do petroleo e pelo
consequente mecanismo de reciclagem colocado em pratica, o processo inflacionario
internacional passou a exibir um perfil mais
permanente e a fazer-se acompanhar de praticas particularmente prejudiciais as economias dos paises em desenvolvimento. Por
outro lado, a instabilidade monetaria que se
seguiu a desvalorizacao do dolar em 1971
passava a ser fator permanente de perturbacao do comercio internacional.
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Essas indicacoes, ainda que sumarias, visam
a traduzir a ideia de que os problemas

'atuais da economia internacional denotam
uma causal idade estrutural, cuja superacao
exige, entre outras medidas, um tratamento
abrangente que leve em consideracao as impostergaveis necessidades dos paises em desenvolvimento.
Crescentemente integrados com o mercado
internacional, quer no plano comercial,
quer no financeiro, os paises em desenvolvimento exibem hoje um peso economico
mais expressivo no conjunto da economia
internacional. E, portanto, remota a viabilidade de esquemas de, recuperacao internacional que nao os incorporem no quadro de
suas consideracoes. Nao pretendo, e seria
de todo irrealista faze-lo, negar a importancia da recuperacao das economias do Norte
para a reversao do !quadro atual de estagnacao. Ao contrario, na perspectiva brasileira,
a superacao da situacao atual deve comportar um tratamento global e integrado dos
principais temas da realidade internacional,
inclusive dos problemas economicos que,
embora com repercursoes de gravidade distinta, afetam os paises do Norte e do Sul.
Dentro de uma linha moderada, mas firme
e persistente, o Brasil identifica, no Dialogo
Norte-Sul, um dos melhores veiculos de
que dispoe parasua mensagem: o diagnostico da seriedade e abrangencia da crise economica internacional, a n.ecessidade de
preservar, no processo de recuperacao, os
interesses dos paises em desenvolvimento e
a clara mutualidade de interesses economicos entre o mundo de4envolvido e o mundo
em desenvolvimento. Na otica brasileira, o
Dialogo comporta uma dimensao ideal, que
se traduz na busca da equidade entre as nacoes, mas comporta, igualmente, uma vertente pratica refletida no esforco de obter
beneficios comerciais visiveis e concretos.
Entretanto, se sao intensas as nossas dificuldades, nao menos expressivo e o potencial para supera-las. Ao contrario da trajeto-

ria das dificuldades, o caminho das solucoes
e sempre menos transparente, mais tortuoso, e muitas vezes contraditorio. E, assim,
importante, refletir sobre alguns parametros da nossa fisionomia economica e politica, como nacao, a fim de melhor avaliar
nossas possibilidades diante da conjuntura
atual.
O Brasil hoje comercia com virtualmente
todos os paises do mundo. Essa diversificacao geografica faz-se acompanhar de uma
pauta de exportacoes ampla, em que a participacao relativa dos setores de manufaturas e servicos e crescente e promissora. Tais
caracteristicas, que seguramente ampliam a
gama de possibilidades brasileiras no campo
do comercio exterior, sao complementadas
pela existencia de um inegavel potetxial
nos'setores agricolas e de mineracao, ainda
insuficientemente explorados e que abrem
novos horizontes para a cooperacao construtiva com alguns de nossos parceiros comerciais.

A forma de insercao politica do Brasil na
comunidade internacional constitui elemento positivo para a resolucao de alguns dos
problemas economicos com que hoje no defrontamos. Por seu'perfil externo, o Brasil e
hpje visto como interlocutor valido, como
parceiro confiavel que deve ser consultado
e ouvido, cada vez mais, por paises desenvolvidos e do Terceiro Mundo. E isso nao
traz apenas vantagens de cunho puramente
politico: traduz-se tambem em maior abertura e receptividade para o pais no plano
do comercio e da cooperacao economica,
gerando valiosas oportunidades de ganho
para nossos interesses concretos de expansao do intercambio externo.
Complementar e paralelamente ao nosso esforco proprio e a nossa determinacao de alcancar melhores condicoes de vida, em benef icios do povo brasileiro, 6 essencial que
haja um clima internacional menos desfavoravel. Nao e essa, evidentemente, uma cond icao essencial ao nosso desenvolvimento
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apenas. Ela e fundamental ao esforco de cooperacao e de desenvolvimento universais.
Na reuniao Presidencial de Cancun, incumbiu-me o Presidente Figueiredo de representa-lo. Na ocasiao, li o pronunciamento que
o Presidente dirigira aquela reuniao. Entre
outras importantes consideracoes sobre a
situacao economica internacional, definiu o
Presidente Figueiredo com clareza a visao
brasileira do Dialogo Norte-Sul, a saber:
"O Dialogo Norte-Sul deixou de ser simples
exercicio de reivindicacao dirigido por paises perifericos a nacoes mais voltadas para a
administracao de firme curso de expansao e
plenamente em controle das variaveis a ele
subjacentes. Nosso dialogo e agora esforco
de solucao conjunta de problemas de interesse comum e natureza complexa, em contexto de dificuldades profundas e de perda
de eficiencia no manejo dos instrumentos
tradicionais de politica economica, no nivel
puramente nacional".
Essa 6 a clara e objetiva visao brasileira do
que e e de como deve ser tratado o dialogo
'Norte-Sul. Nao. o vemos como um processo
unilateral em que apenas uma das partes interessadas busca fazer-se ouvir. O que procuramos e precisamente obter o reconhecimento internacional, para o carater i nterdependente dos atuais problemas economicos
internacionais e para a necessidade de um
esforco integrado conjunto para a sua superacao.
Se estamos plenamente conscientes da importancia da recuperacao das economias
dos paises industrializados para o soerguimento da economia internacional, nao concordamos com a ideia de que esse fenomeno isolado - a recuperacao das economias
centrais - seja a unica saida para a situacao
de crise em que nos encontramos, nem que
os paises em desenvolvimento devam pacientemente esperar ate que os beneficios da
recuperacao nos paises desenvolvidos eventualmente venham a atingi-los. Nao concordamos, ainda, com a tese de que as forcas

do mercado, por si sos, serao capazes de
promover a recuperacao econamica, primeiramente a nivel nacional e, em seguida e em
consequencia, a nivel universal.
Para que possamos encaminhar esse processo de recuperacao economica, num quadro
de debate franco e de mutualidade de interesses, acreditamos essencial a definicao e
implementacao de uma estrategia global em
que sejam contemplados os principais problemas economicos internacionais. E e esse
o sentido que vemos na realizacao das chamadas Negociacoes Globais no seio das Nacoes Unidas.
Acreditamos nao ser mais suficiente e adequado discutir e negociar isoladamente as
multiplas questoes economicas, que vemos
profundamente interrelacionadas. Todas essas questoes estao de tal maneira interligadas que um enfoque exclusivamente comercial ou financeiro, por exemplo, nao seria
capaz de fixar os conceitos basicos que devem balizar as discussoes individuais. Alem
disso, como os demais paises em desenvolvimento acreditamos que essas discussoes,
precisamente por sua interrelacao e carater
global, deveriam ser levadas a efeito no quadro de um foro representativo universal.
A complexidade e diversidade dos interesses internacionais do pais sao decorrencias
inevitaveis do proprio perfil externo do
Brasil. Hoje o Brasil participa praticamente
de todos os debates e negociacoes economicas, aiemde manter convivencia diaria com
toda a comunidade internacional. E nesse
amplo e intrincado cenario que se faz valer
o patrimonio politico acumulado pelo Brasil na sua atuacao internacional, em funcao,
sobretudo, da coerencia e confiabilidade da
politica externa que pratica.

O Brasil tem alcancado excelentes resultados nesse esforco de ampliacao de contactos com a comunidade internacional, particularmente com os paises do Terceiro Mundo, com economias em estagio incipiente e
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com consideravel potencial a ser desenvolvido.
A largueza da visao que orienta a atuacao
externa do pais, nao exclui, antes pelo contrario, impoe, neste momento, uma aguda
inquietacao com a situacao imediata da economia internacional. Apesar do alivio
causado nestes ultimos dias pela reducao das
taxas de juros nos EUA e nas principais pratas internacionais, ha no mundo inteiro
inusitada incerteza quanto aos rumos, imesmo a curto prazo, que tomara a economia
mundial.
Muito embora, como,e - infelizmente! natural, sejam os paises em desenvolvimento dos primeiros a atingir condicao critica,
poucos hoje negariam que o que esta em
curso e uma crise ,do sistema economico
internacional - e nao, simplesmente, uma
crise do Terceiro Mundo, ou de alguns paises dentro dele.
Claro esta que os problemas dos paises em
desenvolvimento fazem parte da crise mais
ampla. Mas achamos que isso ocorre em
mais de um sentido: nao e apenas que os
paises em desenvolvimento facam parte da
crise; no mundo complexo e diversificado
dos anos 80, o Terceiro Mundo e tambem
parte essencial da solucao da crise.
Este raciocinio basico- que inspirou a
linha mostra da posicao brasileira em Cancun
- nos o aplicamos tanto em relacao a tematica estrutural visada pelo Dialogo Norte-Sul
quanto em relacao aos problemas prementes
do dia-a-dia da atual crise. E por essa razao
e que consideramos necessario, a luz das
condicoes vigentes neste preciso momento,
que, sem prejuizo do trabalho por assim dizer "prospectivo" e de longo prazo sobre a
revisao do relacionamento entre o Norte e
o Sul, se faca realizar a curto prazo um dialogo efet'ivo entre o Norte e o Sul sobre as
questoes concretas e imediatas que a ambos
afetam.

Reconheco que nao sera facil levar os grandes paises desenvolvidos, afeitos as acoes
unilaterais ou, quando muito, aos coloquios em "petit comite" - como naschamadas
reunioes de cupula agora tornadas habituais
- a aceitarem a necessidade de sentar-se a
mesa com paises em desenvolvimento para
discutir questoes prementes que sempre
acharam poder resolver por si proprios, a
revelia do resto da comunidade internacional. Mas confio em que a crescente consciencia da complexidade dos problemas - e,
sobretudo, da contribuicao que agora pode
dar o Terceiro Mundo para seu equacionamento - terminara por abrir espacos a iniciativas em tal sentido.
Questoes politicas

Prosseguindo neste exame da acao diplomatica brasileira, desejaria referir-me, a seguir, a algumas das questoes de natureza
primordialmente politica que ocuparam a
atencao da Chancelaria brasileira nos ultimos doze meses.
A area das Americas foi, sem duvida, a que
mereceu prioridade, como bem demonstram -o adensamento e a intensificacao de
nossa convivencia com os paises da America Latina e as visitas do Presidente Figueiredo aos Estados Unidos da America e ao Canada.
A politica latino-americana determinada
pelo Presidente Figueiredo. alcancou exito
apreciavel. E expressivo o nivel de amizade
e de confianca mutua existentes entre o
Brasil e os seus vizinhos. Acredito que essa
situacao privilegiada e resultado da regra
fundamental que orienta a politica lantinoamericana do Brasil: o respeito pleno a individualidade, a compreensao de suas realidades especificas, a nao-ingerencia em seus
assuntos, o repudio a posicoes de hegemonia e a construcao de oportunidades favoraveis a nossos interesses reciprocos.

O empenho pessoal que o Presidente Figueiredo colocou na implementacao dessa poli-
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tica e essencial. Atraves dos encontros que
teve com praticamente todos os lideres da
regiao, sempre realizados num tom de franqueza e fraterna amizade, pode o Presidente consolidar o dialogo que caracteriza as
relacoes do Brasil com seus vizinhos.
No ambito latino-americano, duas questoes
preocuparam particularmente a diplomacia
brasileira. Refiro-me a crise centro-americana e ao conflito das Malvinas. Nessas duas
questoes, a dip lomacia brasileira marcou
sua atuacao com manifestacoes e iniciativas
no sentido de frear as engrenagens da violencia e de buscar a retomada do dialogo.
Em relacao a crise centro-americana, evitamos, dentro da tradicao diplomatica do
Brasil, imiscuir-nos em assuntos internos
dos Estados em causa. Em mais de uma
ocasiao, reiteramos nosso apelo em prol de
solucoes locais nacionais, livres de ingerencias externas. Deixamos, ainda, bem clara
nossa posicao sobre o carater estrutural e
sistemico dessa crise, que exige medidas de
apoio, de natureza socioeconomica, por
parte da comunidade internacional. Nesse
espirito, examinamosa iniciativa norte-americana de assistencia economica aos paises
daquela sub-regiao e do Caribe. Apesar de
havermos, como outros paises latino-americanos, manifestado apreensao com eventuais prejuizos comerciais que determinados
aspectos daquela iniciativa poderao causarnos e, tambem, de considerarmos relativamente modestos os recursos a serem distribu idos. nao deixamos de ,expressar a nossa
percepcao de que e positivo esse tipo de
proposta, sobretudo na medida em que reconhece o carater estrutural da crise e que
a mesma deve ser equacionada atraves de
medidas e programas de cunho socio-economico que nao prejudiquem necessidades
e interesses de outros paises igualmente em
desenvolvimento.
A questao das Malvinas causou-nos grande
preocupacao. Sobressaiam os fatos do conf lito envolver duas nacoes amigas e de ocorrer numa area muito proxima ao Brasil. A

posicao que o Governo assumiu em relacao
ao conflito e conhecida, e ostensiva. A atuacao brasileira pautou-se por nossa orientacao de boa vizinhanca e por nossa visao
universalista do processo internacional, segundo as quais procuramos incrementar a
convivencia com os paises vizinhos e tambem adotar uma atitude geral de compreensao e de franqueza.
Sempre apoiamos a reivindicacao argentina.
E isso desde 1833, quando as Malvinas foram ocupadas pela forca pela Gra-Bretanha.
Com o agravamento do conflito, a nossa
principal preocupacao era a de deter a engrenagem da violencia e procurar uma saida
politica num contexto particularmente tenso.
O que podiamos fazer foi feito. Por mais de
uma vez, o Governo brasileiro lancou veementes apelos a paz, inclusive atravesde telegramas do Presidente Figueiredo ao Presidente da Argentina e a Chefe do Governo
britanico. Tomamos posicoes claras no Conselho de Seguranca quando aquele orgao
das Nacoes Unidas considerou a questao;
igualmente atuamos intensamente no Plano
da OEA e do Tratado Interamericano de
Assistencia Reciproca. Mantiveseguido contato com as autoridades diplomaticas de
ambos os paises e com o Secretario-Geral
das Nacoes Unidas, alem de multiplos entendimentos com os paises interessados em
encontrar solucao para a crise.
Como e notorio, a crise das Malvinas trouxe
consequencias que ultrapassaram os termos
estritos do litigio anglo-argentino. Na verdade, precipitou-se uma reavaliacao nao
apenas do dialogo que os paises latino-americanos permanentemente conduzem entre
si, mas tambem das relacoes que a America
Latina mantem com os EUA e com a.Europa Ocidental. Esses multiplos processos que
se abrem simultaneamente tendem a introduzir alteracoes importantes nos enfoques
da politica internacional em nossa regiao e,
por essa mesma razao, devem ser tratados
com toda atencao e cuidado. O Brasil, por
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ja ter realizado avancos substanciais no processo de modernizacao da politica externa,
tera condicoes de contribuir positivamente
para essa reavaliacao e para evitar a tentacao dos caminhos que parecem faceis ou
obvios, numa tematica extraordinaria, ampla e complexa. Nao deixaremos de desempenhar o papel que o nosso compromisso
latino-americano exige e de facilitar o exame ponderado, sem acodamentos ou retardos desnecessarios, das questoes que estao
na agenda de nossa regiao.

Com relacao aos demais paises do Terceiro
Mundo, prosseguimos em nossos esforcos
de fortalecimento de nossas relacoes.
A convivencia com os paises africanos tem
merecido um engajamento especial de nossa
parte, em funcao dos vinculos historicos e
culturais, da vizinhanca geografica e do estagio de desenvolvimento de nossos respectivos paises. E essa convivencia e cada vez
mais intensa e variada. Lembro, a titulo
ilustrativo, que, nos ultimos doze meses,
promovemos um intercambio altamente expressivo: entre outras autoridades africanas,
estiveram no Brasil, em visita oficial, os Presidentes do Congo e do Mali, alem do Primeiro-Ministro do Gabao e dos Chanceleres
de Angola, Mocambique, Senegal, Ruanda e
Togo.
Apoiamos, decididamente, o ideal de plena
autodeterminacao e independencia das nacoes africanqs e repudiamos as praticas de
aparteismo. Com relacao ao processo de independencia da Namibia, temos manifestado aos mais variados interlocutores a necessidade de se encontrar, em breve, uma solucao para essa questao, com base nas resolucoes das Nacoes Unidas. Acompanhamos de
perto os ultimos desenvolvimentos nessa
questao crucial e esperamos que, ainda este
ano, tome impulso decisivo o processo de
independencia na Namibia.
Tambem buscamos acelerar o intercambio,
em niveis variados, com os paises arabes.
Em junho ultimo, recebemos a visita do Mi-

nistro do Petroleo da Arabia Saudita, Xeique
Ahmed Yamani, que constituiu uma oportunidade de ampliar o con,hecimento reciproco e de estabelecer um quadro de possibilidades de cooperacao economica e comercial entre os nossos paises.
Em relacao ao Oriente Medio, tomamos,
como a maior parte da comunidade internacional, posicao quanto aos deploraveis
acontecimentos do Libano e sua invasao
por Israel, a custa de incalculavel perda de
vidas humanas e de recursos materiais. Reiteramos nossa esperanca e apelo no sentido
de que se encontre uma solucao global, duradoura e justa para a questao do Oriente
Medio, de acordo com nossa conhecida posicao.
As tradicionais ligacoes e a convivencia diversificada com os paises industrializados
do Ocidente seguiram ganhando contornos
mais intensos e mais amplos. As ja mencionadas visitas do Presidente Figueiredo aos
Estados Unidos e ao Canada, bem cormo do
Vice-presidente norte-americano e do Presidente da RFA e do Primeiro-Ministro do
Japao ao Brasil sao expressoes concretas
dessa realidade. Alem de acompanhar naquelas visitas ao exterior o Presidente Figueiredo, tive oportunidade de realizar
visitas de trabalho ao Japao e ao Reino
Unido, assim como recebi, em Brasilia, os
Chanceleres do Canada, da Italia e de
Portugal.
A visita do Presidente Figueiredo aos EUA,
realizada num momento em que a comunidade internacional se defrontava com a crise do Atlantico Sul, constituiu oportunidade para uma comparacao util e construtiva
das percepcoes brasileira e norte-americana
a respeito da conjuntura hemisferica e mundial. AS questoes bilaterais entao examinadas refletiram a existencia de pontos de vista distintos quanto ao encaminhamento de
problemas comerciais especificos, mas traduziram, ao mesmo tempo, o elevado grau
de amadurecimento e respeito mutuo em
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que se situa o nosso relacionamento politico.

postas brasileiras em relacao a alguns aspectos particulares da crise.

Em Washington, o Presidente Figueiredo
recordou a participacao do Brasil na historica tarefa de construcao do Ocidente mencionando ao mesmo tempo que o nosso
pais partilha dos problemas, objetivos e aspiracoes do mundo em desenvolvimento.
Reafirmou o Presidente a diretriz brasileira
de explorar, de forma criativa e duradoura,
a larga faixa de convergencias, no plano de
interessese valores, que existem entre o Brasil e Estados Unidos. Lembrou que a pr6pria dimensao e variedade de nossas relacoes bilaterais nos estimulou a conduzir esse projeto, cuja importancia cresce em razao dos papeis diferenciados que os dois
paises desempenham na politica internacio-.
nal. O Presidente nao deixou de assinalar a
necessidade de que o Ocidente, no qual os
Estados Unidos desempenham papel central, trabalhe em objetividade e consistencia
para restaurar com o mundaem desenvolvimento vinculos de mutua confianca.

Creio que estao caracterizados os focos de
tensao global: a corrida armamentista,a persistencia das desigualdades economicas, o
enraizamento das crises regionais e, alem
disto, como apontamos, a fragilidade dos
mecanismos de encaminhamento, ao nivel
adequado, dos diversos focos de dif iculdades. Esta tambem identificado o panorama
sombrio que se pode antever, caso nao sejam atacados de imediato esses focos.

Nas visitas que realizei a China e ao Japao,
pude confirmar o relacionamento dinamico
e sem inibicoes que mantemos com aqueles
paises e o alto potencial de ampliacao das
oportunidades de interesse reciproco.
Com os paises do Leste europeu, temos intensificado os contatos economicos e comerciais mutuos, com vistas ao aproveitamento e desenvolvimento das perspectivas
de negocios existentes no intercambio reciproco.

O tratamento politico das controversias internacionais
No inicio de minhas palavras, ao assinalar
alguns tracos da conjuntura internacional,
apontei-lhes um diagnostico de crise; em seguida, falei do trabalho da diplomacia brasileira nos planos economico e politico. Neste ultimo capitulo da palestra, gostaria de
voltar ao diagnostico inicial e falar das pro-

Nao tenho duvidas de que e urgente que se
removam os elementos de tensao e que a
negociacao e o instrumento adequado para
faze-lo. Nao existem, em qualquer desses
casos, ocasiao para vitorias e derrotas. Os
valores em jogo sao muito altos para que
nao se procurem solucoes alem dos limites
dos egoismos nacionais. Negociar o equil ibrio entre o interesse nacional legitimo e a
composicao ordenada do sistema parece ser
a saida'unica para a crise em que vivemos.
E e uma saida que so reunira elementos de
plena realizacao se contar com a participacao de todos os Estados, qualquer que seja
seu poder relativo.
Um dos passos primeiros, nesse processo, e
o de que as Superpotencias se comportem
de forma compativel com seu poder. Nao
penso em "responsabilidades especiais",
porque nao acredito que a sabedoria e a moderacao sejam propriamente corolarios das
situacoes de poder. O poder pol itico e economico acarreta, sim, a obrigacao de um
comportamento responsavel no plano internacional. Um comportamento pautado pela
disposicao de negociar, pela compreensao
dos interesses alheios e por uma visao fortemente disposta ao dialogo. Em suma, um
comportamento que se meca pela capacidade de responder tambem pelos interesses
mais gerais da humanidade, nao atraves dos
objetivos de dominacao e de condicional
mento do comportamento alheio, mas
atraves da aceitacao de que a boa ordem
parte de uma compreensao adequada das
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necessidades diferenciadas de cada povo,
de cada nacao.

sentido do reforco da paz, da seguranca e
da cooperacao internacionais.

O comportamento responsavel deve ser
de todos os parceiros desenvolvidos. Sua
obrigacao nao incumbe exclusivamente ao
Ocidente industrializado, mas tambem aos
paises socialistas.

Sabemos que as negociacoes sobre as formas minimas de distensao sao paralisadas
por pretextos as vezes fortes; porem, o que
preocupa agora e a inercia dos parceiros do
Leste e do Oeste, presos ao movimento
tragico da construcao dos instrumentos de
destruicao da propria humanidade e jungidos a um conceito mecanico de seguranca.

A dimensao da economia socialista e a expansao dos seus meios extrategicos criam
responsabilidades fortes para a comunidade
socialista praticar efetivamente acoes de
distensao; deve efetivamente contribuir para que diminuam os focos de tensao, no
plano regional e mundial. O nucleo dessa
atitude deve ser um empenho real, efetivo,
consistente, numa atitude pautada pela
mais estrita adesao ao principio de nao-intervencao. Ademais, a variedade das situacoes nacionais parece ser o mais forte argumento contra as pretensoes de qualquer
modelo exclusivo de transformacao social.
Outro ponto em que se esboca a timidez socialista e quando se trata de discutir o problema das desigualdadeseconomicas no contexto Norte-Sul. A invocacao de argumentos historicos e absolutamente fora de proposito quando o que se pede e a cooperacao para o futuro, e nao a solucao de questoes do passado. Efetivamente, pouco interessa, neste momento, av&iguar que sistema
economico ou que grupo de nacoese responsavel pelas distorcoes do padrao de trocas
internacionais e pela crise, especialmente
no relacionamento Norte-Sul. O foco atual
de atencao se coloca na nekessidade de um
esforco internacional conjugado para superar uma situacao global que a todos prejudica. A comunidade solicalista, que matem
um intercambio crescente com os paises em
desenvolvimento, tem, nesse plano, um indiscutivel papel a desempenhar e ja e hora
que o faca.
Ao Ocidente incumbe um papel verdadeiramente positivo. Independentemente de seus
meritos, a politica de contencao nao e suficiente. E necessario ir alem e trabalhar no

Neste passo, e sempre importante lembrar
que o quadro do conflito global nao pode
ser projetado como fator explicativo das
diversas situacoes de crise regional. Faze-lo
pode levar a distorcoes politicas serias, que
podem induzir a alimentar uma crise que
se pretende atenuar. O episodio das Malvinas, a guerra Ira-lraque e a invasao do Libano por Israel sao tristes confirmacoes da
forca da historia e de elementos idiossincraticos na geracao de conflitos, e que passam bem a margem do processo global.
Nesse contexto, e importante nao esquecer
que grande parte das chamadas crises do
Terceiro Mundo estao, na verdade, situadas
em areas tradicionalmente vinculadas ao
Ocidente e, frequentemente, constituem
sequelas do sistema de dominacao colonial.
Dai, o interesse e, alem dele, a obrigacao
que o Ocidente tem de atuar no sentido de
diluir as tensoes e encaminhar os problemas
subjacentes.
Nao posso deixar de manifestar uma boa dose de preocupacao com o processo de "fragmentacao" do Ocidente. No caso do Ocidente, vemos nao s6 avolumarem-se as cisoes e disputas entre seus parceiros desenvolvidos como tambem entre estes e os paises em desenvolvimento tradicionalmente
a ele ligados. O fenomeno tem causas multiplas, mas certamente reflete, no seu nivel
mais imediato, a necessidade de que se alterem rapidamente as modalidades de "gerencia" do patrimonio ocidental.
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A epoca das predomi nacias e subordinacoes
esta ultrapassada: de um lado, os Estados
nacionais afirmam-se com mais autonomia
e com mais autenticidade; de outro, por
causa dessa afirmacao e por causa da pr6pria complexidade enorme do sistema internacional de nossos dias, o regime de gerencia exige coordenacao mais eficaz e abrangente e que tenha como um dos vetores
uma efetiva interacao com os paises do Sul.
Numa palavra, e necessario que todos os
paises ocidentais se alinhem com os valores
ocidentais permanentes, o que exclui alinhamentos automaticos com comportamentos individuais que nem sempre os expressam.
A adesao aos valores ocidentais tem varias
dimensoes. Para a vida internacional, esses
valores sao insuperaveis na criacao da ordem, e por muitas razoes. Em primeiro lugar, porque, tomando como eixo a liberdade, admitem a diferenciar$% e a plena expansao das individualidades nacionais; nao
havera boa ordem enquanto o preceito do
respeito a soberania nao for plenamente
cumprido; em segundo lugar, porque, aceitando a indivdualidade, aceitam-se as disputas e os conflitos como possibilidade natural da ordem internacional, e nao havera
melhor caminho para harmoniza-los que os
preceitos da tolerancia, da negociacao, que
podem tambem ser deduzidos do ideario
ocidental; finalmente, num mundo de desiguais, em que as aspiracoes de justica sao
fortes, em que as necessidades de desenvolvimento sao urgentes, e ainda o ideario ocidental o que melhor pode acomodar o equiI ibrio na preservacao das identidades nacionais com a necessidade de transformacao
na base da equidade e da justica.
Uma ordem em que haja respeito pela dife
renca, possibilidade de harmonia e espaco'
para transformacao seria a que permitiria
uma efetiva superacao da situacao de crise
e de desigualdade em que vivemos; e a forma mais autenticamente ocidental de en-

tender o processo internacional e projetar a
superacao de seus impasses e limites.
Dessas diversas dimensoes, creio que uma
delas cabe em nossas reflexoes sobre o tratamento politico das controversias internacionais: e a "possibilidade de harmonia".
Antes, indiquei, para os diversos conjuntos
de Estados, como seria possivel criar bases
diplomaticas para o tratamento das crises
internacionais. Agora, lembraria aspectos
"processuais" vinculados ao ideario ocidental.
O fato da diferenciacao entre Estados, entre
nacoes, que deve ser preservado e protegido,
e naturalmente gerador de disputas e conf litos. Quando nos referimos a situacoes de
impasse, a paralisia em processos negociadores fundamentais a construcao da ordem,
nao queremos dizer, ingenuamente, que
nao sejam resultados de disputas entre interesses fortes e legitimos.
Se a diferenciacao e um valor positivo na
ordem justa, nao sera pela sua eliminacao,
atraves .de metodos coercitivos de uniformizacao do comportamento internacional
que conseguiremos encaminhar as disputas.
A diferenciacao, por suas expressoes de
nao-intervencao, de respeito a soberania, de
respeito as peculiaridades nacionais e o
ponto de apoio para negar as alternativas da
hegemonia e poder no tratamento das controversias.
Tenho consciencia muito clara de que, combinando nossa postura peculiar e nosso interesse pela ordem justa, encontrou a diplomacia brasileira o comportamento adequado em situacoes de crise e dificuldade. Os
conselhos no sentido de engajamento automatico, que pasteurizavam a postura diplomatica, talvez trouxessem falsas vantagens
no prazo curto, mas certamente bloqueariam as possibilidades de uma atuacao mais
produtiva no espaco historico.
Ao defender a diferenciacao e admitir a naturalidade das divergencias e das disputas,
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acreditamos, contudo, que a .harmonizacao
de interesses tem que se tornar uma caracter'istica fundamental do sistema. Nossa tarefa nao pode ser outra senao a de buscar o
reforco desses mecanismos de harmonizacao, a nivel bilateral, regional e multilateral.
Nao havera a disposicao para a harmonizacao enquanto nao se compreender que nao
existem "donos" d3 ordem do mundo. A dispersao e a fragmentacao das modalidades de
poder transformam o exercicio da hegemonia em foco de perturbacao do sistema, o
que e prejudicial ate para os paises que detem somas consideraveis de poder. Mesmo
o exercicio das liderancas nao pode ser impositivo e so pode subsistir por seu valor intrinseco e na medida em que se apoiar em
formas francas, abertas, e generosas de dialogo. Na medida em que estiverem impregnadas de sentido democratico.
Nao tem sido outro o comportamento que
a diplomacia brasileira tem preconizado e
buscado seguir. Na verdade, creio que o
exercicio da vontade de harmonia deve partir da compreensao de que a politica internacional nao e um jogo em que, a cada lance, deva ser pronunciado um vencedor; a
cada movimento, deve ser identificado o
lider. O tratamento da controversia como
simples jogo mata no embriao a possibilidade de que se transforme em verdadeiramente politico o seu e'ncaminhamento.
Assim, cada momento das multiplas modalidades de encontro internacional deve
ser trabalhado em sua logica peculiar, sem
esquemas aprioristicos e com base numa rigorosa compreensao da especif icidade de
cada situacao. Em cada encontro, deve-se
buscar o justo equilibrio entre as necessidades do interesse legitimo e as imposicoes
da ordem; entre os preceitos da politica e
as exigencias da equidade.

So quando se abandona a busca de solucoes
ideais em favor da busca das solucoes possiveis e que se pode obter a construcao da
harmonia internacional. Assim, nossa po-

litica desconhece emocionalismos e nao e
guiada por paixoes; nao somos contra ninguem e cultivamos, como valor, a compreensao e a convivencia. Sem a pretensao das
vitorias e sem a camisa de forca das emocoes ou dos esquematismos que pretendem
tudo resolver, representamos o nosso povo,
nos seus valores melhores, que certamente
se expressam pela permanente disposicao
ao bom convivio.
Conclusao

O Brasil tem meios limitados para transformar o sistema internacional: nao nos guiamos por qualquer visao ingenua. A diplomacia tem responsabilidades muito imediatas
e muito fortes ja que se constitui na primeira linha de defesa do pais. O trabalho que
se faz para ampliar e aprofundar as formas
de convivencia do Brasil e, no plano geral,
para fortalecer as bases da seguranca internacional, e, na verdade, uma maneira de
promover a seguranca externa do pais.
Creio que essa e, praticamente sem quebra
ou interrupcao, uma forca historica profunda, que nos serve de inspiracao nos momentos cada vez mais dificeis da vida internacional e que, igualmente, informa o modo cada vez mais abrangente e diversificado pelo
qual o Brasil se relaciona com os demais
paises.
Nosso melhor resultado foi o de transformar nossas divergencias em questoes topicas, esvaziadas das conotacoes da d ialet ica
da inimizade. E, nossa presenca se torna
confiavel, ouvida, na medida em que a disposicao para o d ia logo se frutifica em acoes
concretas.
As diferentes formas de dialogo com diferentes paises ou grupos de paises tendem a
reforcar-se mutuamente. O bom vinculo
Brasi l-Africa gera interesse entre europeus
e norte-americanos no dialogo pol i'tico conosco; da mesma forma, o bom vinculo do
Brasil com a Europa Ocidental e com os
EUA, porque nao tem conotacoes de subor-
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d inacao, e relevante para terceiros; nossas
relacoes densas e fraternas com as capitais
latino-americanas sao extremamente uteis,
e nao apenas regionalmente.
Um dos aprendizados de nosso tempo e o
de que a ordem politica merece tratamento
especifico; tem dinamica propria, influencia e e influenciada pelos movimentos da
economia. Em nosso caso, a ampliacao do
dialogo externo, embora motivada basicamente pelas proprias exigencias politicas,
tem trazido vantagens no plano da ampliacao das nossas perspectivas de comercio
exterior. O fato de que parcela importante
do comercio internacional e dirigido e o
fato de que a melhor defesa contra o protencionismo ainda seja a busca de entendimentos negociados privilegiam, nesta conjuntura, as funcoes diplomaticas ligadas ao

processo economico cotidiano, sem falar
na luta maior pela reforma do sistema e a
instalacao de nova ordem economica.
Para concluir, voltaria a falar em confianca.
A primeira condicao para o exito da politica externa e de que desperte confianca. Nao
temos um excedente de poder, nem excedente de atracao cultural, economica ou poI itica, e temos que construir nossa presenca
com base na confianca, que se expresse pela
coerencia, pelo escrupulo em ser autentico
e veraz no dialogo com os demais paises. A
coordenacao apurada a nivel de Governo,
a solidez do consenso que se apoia na sociedade civil, a certeza de que contribui para
a construcao de um Brasil melhor, justo e
democratico, sao os outros ingredientes indispensaveis que tornam confiavel a politica externa.
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no brasil, o presidente da "c hina
internationaltrust and investment

Discursos d o Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, Rarniro Saraiva
Guerreiro, e d o presidente'da China International Trust and
Investment Cotporation, Rong Yiren, n o Palacio d o Itarnaraty em
Brasilia, em 13 de setembro de 1982, por ocasiao de almoco oferecido
pelo Chanceler brasileiro aquele executivo chines.

SARAIVA GUERREIRO

Excelentissimo Senhor Rong Y iren,

E para mim motivo de grande satisfacao poder saudar Vossa Excelencia e dar-lhe, assim como a sua comitiva, as boas-vindas ao
nosso pais.
Em marco passado tive o prazer de visitar a
China. Guardo de seu pais as melhores e
mais gratas recordacoes. Marcou-me profundamente a acolhida afetuosa que recebi
do povo chines, desde os homens de Governo ate a gente simples das comunas rurais.
Dos contatos que mantive durante minha
estada em Pequim e Shangai ficou-me a impressao de que conseguimos edificar, ao
longo dos ultimos oito anos, sobre as bases
solidas da amizade e do respeito mutuo, um
relacionamento rico, dinamico e diversificado.

Minha viagem a China seguiu-se a de outras
autoridades brasileiras, dntre as quais o
Senhor Shigeaki Ueki, entao Ministro das
Minas e Energia. Do outro lado chines, recebemos, entre outras, as visitas do Senhor
Chang Wen-Pi, Vice-Ministro da Industria
do Petroleo, e de Sua Excelencia o Senhor
Kang-Shien, Vice-Primeiro-Ministro. Hoje
recebemos a honrosa visita'de Vossa Excelencia, cuja presenca entre nos vem solidificar ainda mais os lacos de amizade e cooperacao que unem o Brasil e a China.
Durante sua estada no Brasil, Vossa Excelencia podera consta'tar que nos encontramos empenhados em um grande esforco no
sentido desuperar osefeitos de uma conjuntura economica internacional de crise. A necessidade de integrar continuamente grande parte da populacao ao mercado de trabalho obriga-nos a manter a prioridade do
crescimento, embora a um ritmo mais
lento do que em anos anteriores. Para tanto,
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temos adotado o caminho de estimular setores - %orno o comercio externo - que
poderao dar contribuicao efetiva, a medio
prazo, a solucao das nossas principais dif icu Idades.
Temos recentemente experimentado transformacoes consideraveis em nosso comercio
exterior. Diversificamos parceiros de intercambio e produtos de exportacao em grau
apreciavel. Nos mercados dos paises desenvolvidos, o Brasil, apesar do recrudescimento de tendencias protecionistas, conqu istou posicoes solidas. Mas acreditamos
estarem no ambito dos paises em desenvolvimento as maiores oportunidadesde cooperacao economica e comercial.
E-me particularmente grato verificar que o
intercambio comercial entre o Brasil e a
China tem registrado aumento consideravel.
Em 1978 o comercio nos dois sentidos era de
apenas 133 milhoes de dolares; em 1981,
ja alcancava 454 milhoes dedolares. A China tornou-se um fornecedor estavel de petroleo ao Brasil e, de nossa parte, temos
suprido a RPC uma variada gama de produtos: desde algodao, cacau e minerio de ferro,
ate produtos siderurgicos, fios e fibras texteis sinteticas e tubos de aco. Contudo, nao
devemos nos contentar com esses resultados,
que embora estimulantes ainda estao longe
de refletir as reais potencialidades dos dois
paises.
Em sua estada no Brasil Vossa Excelencia
tera oportunidade de manter contatos que,
sem duvida, ampliarao o leque de opcoes
para o relacionamento bilateral. Isto se r e
fletira, estou certo, nao somente no campo
economico-comercial, mas tambem num
maior entendimento da realidade brasileira
e na reafirmacao da amizade existente entre
os nossos dois paises.
Com esse espirito, convido os presentes a
erguerem um brinde as relacoes entre o
~ r a s i le a China e a felicidade pessoal do
Senhor Rong Y iren.

RONG YIREN
Excelentissimo Senhor Ministro de
Estado das Relacoes Exteriores,
Senhoras e Senhores,
Viemos, a convite do Governo Brasileiro,
visitar o seu Pais, e neste momento, home
nageados por Vossa Excelencia com este
almoco magnifico. Eu, emocionado, gostaria, antes de tudo, de expressar-lhe, em
nome da Delegacao e no meu proprio,
nossos sinceros agradecimentos.
Em marco passado, Vossa Excelencia, a
frente de uma Delegacao Brasileira, visitou nosso Pais, e mostrou-nos a grande
importancia prestada pelo Governo Brasileiro para fortalecer o relacionamento
com a China, marcando uma nova etapa
das relacoes entre os dois paises. Nas conversacoes mantidas, a parte brasileira manifestou o interesse de efetivar a cooperacao
nas areas de capital e tecnologia com a parte chinesa. O objetivo da nossa visita reside
justamente em explorar as possibilidades de
aumentar ainda mais a cooperacao economica entre as duas partes. E, para nos tambem a visita uma excelente oportunidade
para conhecer as experiencias brasileiras na
construcao economica e na cooperacao internacional.
Sempre consideramos que os paises em d e
senvolvimento devem colocar seu ponto de
apoio na cooperacao entre si. Ampliar este
tipo de cooperacao, promover a independencia econbmica de cada um e a auto-sustentacao coletiva a fim de livrar-se gradualmente da dependencia economica dos paises desenvolvidos, sao extremamente importantes para o seu proprio desenvolvimento. Com tudo isso, sera fortalecida a
sua posicao nas negociacoes com os paises
industrializados, e promovid,a a luta pelo
estabelecimento da nova, equitativa e justa.
ordem economica internacional, assim como para a prosperidade da economia global
e a, salvaguarda da paz mundial.
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Na edificacao economica, executamos a seguinte politica geral: tomando a independencia, auto-determinacao e auto-sustentacao como pressuposto, aplicar a politica de
abertura e ampliar ativamente o intercambio com o exterior, na base de igualdade e
beneficio reciproco. Precisamos aproveitar
ao maximo os capitais e tecnologias estrangeiros susceptiveis de serem aproveitados
para a nossa construcao. Recentemente
nossos dirigentes reafirmaram esta politica
no 120 Congresso Nacional do Partido Comunista da China. Porem, como os amigos
brasileiros sabem, nenhum Pais podera esperar que a China seja seu vassalo e engula
frutas amargas que prejudicam interesses
dela. A China, como um Pais socialista em
desenvolvimento, sempre persistiu em tomar o fortalecimento da cooperacao economico-tecnologica com os Paises do Terceiro
Mundo, como sua politica firme e irreversivel. Colocaremos, como sempre, num lugar
muito destacado. a intensificacao da cooperacao com os Paises do Terceiro Mundo.
No entanto, a economia chinesa ainda nao
esta assim tao desenvolvida, com os seus
recursos financeiros e materiais limitados e
se encontra hoje em dia numa fase de reajustamento, razoes pelas quais, a escala
de cooperacao entre a China e o exterior
e restringida por enquanto. Atraves do reajustamento nos ultimos anps, a econ,omia
do Pais ja tem melhorado de modo notavel.
Nossos lideres afirmaram, ainda ha pouco,
que, dentro de vinte anos, ate o fim deste
seculo, na area economica, o Pais deve esforcar-se por atingir a meta de quadruplicar
o valor global anual de nossa industria e
agricultura, com a elevacao progressiva de
efeitos economicos. Estamos profundamente convencidos de que, pelo otimo prosseguimento do reajustamento e pela aceleracao de passos no progresso economico, teremos condicoes de contribuir mais para a
cooperacao economica do Terceiro Mundo.

A China e o Brasil pertencem ao Terceiro
Mundo. A China, Pais de vasto territorio,

com ricos recursos, uma populacao nume
rosa, e estabilidade DOIitica, esta empenhada na modernizacao do Pais. O Brasil, igualmente Pais de grande extensao territorial,
com abundantes riquezas, e que cresce mais
rapido entre os Paises latino-americanos,
dispoe de uma capacidade maior de producao em muitos ramos, e tem ricas experiencias no uso de capitais estrangeiros, na introducao de tecnologia externa e no desenvolvimento da cooperacao economica internacional. Depois do estabelecimento das Relacoes diplomaticas entre a China e o Brasil,
o comercio bilateral aumentou em varias
vezes. Isto significa gue entre os dois Paises
existem condicoes de complementaridade
reciproca, e que os terrenos de sua cooperacao economico-tecnologica sao muito amplos.

A CITI C, subordinada diretamente ao Conselho de Estado, e uma instituicao de o p e
racoes financeiras, dedicada especialmente
aos servicos de investimentos internacionais.
O seu trabalho principaj consiste em dzsenvolver a cooperacao econom ico-tecnologica
internacional. Estou certo de que esta visita
criara condicoes para aumentar o conhecimento mutuo e ampliar cooperacao economico-tecnologica. Estamos dispostos a trabalhar junto com os amigos brasileiros de
diversos setores, para realizar a cooperacao
bilateral, desenvolver economia dos nossos
dois paises, fortalecer a solidariedade do
Terceiro Mundo, prosperar a economia
mundial e consolidar a paz mundial.
Agora, proponho um brinde:
Pela amizade entre o povo chines e o povo
brasileiro,
Pelo constante crescimento de cooperacao
economia dos dois paises.
Pela saude do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, Saraiva Guerreiro e todos
os amigos aqui presentes.
Saude!

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

brasilia recebe o residente do conselho
polltico nacional do suriname
Discunos d o Ministro-Chefe do Estado Maior das Forcas Armadas,.
(EMFA), General Alacyr Frederico Werner, e d o
Comandanteem-Chefe das Forcas Armadas e Presidente
d o Conselho Politico Nacional d o Suriname, Tenente-Coronel
Desire Bouterse, durante almoco n o Palacio d o Itamaraty
em Brasllia, em 20 de setembro de 1982, que contou com as
presencas d o Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, Ramiro Saraiva
Guerreiro, e d o Ministro de Recunos Naturais e Energia d o Suriname,
Eric Tjon Kie Sim.

DISCURSO
WERNER

DO GENERAL

ALACYR

Excelentissimo Senhor Ministro
Tenente-Coronel Desire Bouterse
Comandanteem-Chefe das Forcas Armadas
e Presidente do Conselho Politico Nacional
do Suriname

E para mim motivo de granpe sati)acao e
honra saudar, em nome do Excelentissimo
Senhor Embaixador Saraiva Guerreiro, Ministro de Estado das Relacoes Exteriores,
no meu proprio, a Vossa Excelencia, ao Exmo. Sr. Eric Tjon Kie Sim, Ministro de Recursos Naturais e Energia e sua ilustre comitiva.

'A missao que ora nos visita e a mais importante que nos chega do Suriname. Trata-se
pois, de um evento muito especial nas relacoes entre os nossos povos.
E, realmente, significativo receber em Brasilia uma jovem capital, a alta representacao da Republica do Suriname, uma nacao
tambem jovem, que luta para firmar sua
independencia e soberania.

E que Brasilia representa um fator de ingracao do territorio e de nossa gente, mas P;
tambem um elo de maior aproximacao entre o Governo brasileiro e os paisesvizinhos
do Norte e Oeste.
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Vossas Excelencias, durante esta estada no
Brasil, terao nao so a oportunidade de verificar as muitas possibilidades abertas para a
cooperacao entre os nossos paises, mas, ainda, a ocasiao de constatar o quanto temos
em comum em materia de desafios economicos e sociais. Verao exitos alcancados,
como seja a construcao de alguns monumentos da arquitetura e engenharia brasileira; sentirao a nossa sociedade, a harmonia
em que convivemos em nossa comunidade
pluri-racial e o nosso caldeamento cultural.
Mas poderao, tambem, pressentir nossas dificuldades como nacao do terceiro mundo,
que luta para prosseguir elevando o padrao
de vida do seu povo.
Tenho a certeza que serao alvo da hospitalidade dos brasileiros, da mesma maneira que
as nossas autoridades e, em especial o meu
colega de Ministerio, o Chanceler Sareiva
Guerreiro, em sua recente viagem ao seu
pais, sentiram a do nobre e acolhedor povo
surinames.
Desejamos que a estada de Vossas Excelencias seja util e proveitosa para o governo e
a gente do Suriname.
Convido agora os presentes a erguer nossas
tacas a felicidade pessoal do Sr. Ministro
DESIRE BOUTERSE, do Ministro ERIC
TJON KIE SIM, ao engrandecimento das
Forcas Armadas e da Republica do Suriname, e a nossa crescente amizade.

DISCURSODO

TENENTE-CORONEL
DESIRE BOUTERSE
The governrnent of Brazil, in keeping with
the traditional hospitality of the great nation
it represents, has honoured me with an
invitation t o be itsofficial guest during these
days as cornrnander in Chief of The Armed
Forces, chairrnan of the national policy
centre of Surinarne, our highest executive
body, responsible for the fundamental
reconstruction of our society in fullfilling
the highest aspiration of our people and
their will t o self-deterrnination.

This invitation gives me the opportunity to
visit this beautifu1,country and to meet its
civil and military authorities.
But first of all it gives me the opportunity
to convery the warm greetings of the
revolutionary people of Suriname and their
government to the people and government
of Brazil, with whom we not only share
common boundaries, but also the same
aspirations for peace and progress.
My presence here today is symbolic of the
expressed wish of the people and
Government of Suriname to broaden and
deepen the ties of friendship and
cooperation between our two nations even
more than has been done in the past.
Your Execellency,
Due to our colonial history our focus has
been too long on the prosperous north, while
people of Suriname remained isolated from
nations with a common heritage and in
common bondage. We were even isolated
from our nearest neighbors. Although some
promising results have been achieved on the
basis of the 1976 bilateral agreement based
on friendship, cooperation and trade, frorn
our side it was on the 25th of February 1980
that the conditions for the vital thrust were
created towards optimum and lasting
utilization of the fruits of that agreernent.
The visit of His Excellency. the Minister of
External Retations of the Federative
Republic of Brazil, Arnbassador Rarniro
Saraiva Guerreiro last January to Surinarne,
constituted an important moment in our
revolution and was felt as warm support in
our peaceful struggle for a more just and
democratic society in solidarity with the
third-world countries and in particular with'
countries in our region.
Your Excellency,
The surinarnese people has great adrniration
for the people of Brazil, especially for the
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way in which, as a nation, and through
continuous efforts, they are striving to
increase the quality of their life.
We have particular appreciation for the fact
that in its relations with other countries,
Brazil stresses the principles of noninterference,
and the right of selfdetermination of nations. These are
principles which Suriname regards as corner
stones in the relations between nations.
Your Excellency,
I would like to thank you for the kind words
addressed to me and for the hospitality and
cordiality my delegation has experienced
since our arrival. I would like to convey to
the distinguished representatives of sister

republics of our continent present here this
afternoon, that we in Suriname regard their
countries as our natural allies and that
friendship and solidarity with the countries
of our continent is our main preoccupation.
I would like to request the distinguished
representatives to convey our greetings and
best wishes to their governments.
It is in this spirit that I am now inviting the
distinguished guests to join me in a toast for
the good health oi His Excellency President
of Brazil, General Joao Baptista de Oliveira
Figueiredo, and His Excellency General
Werner, for the prosperity of Brazil and the
increasing development of the relations of
friendship between Suriname and Brazil.
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saraiva guerreiro ao grupo
latino-americano da onu: precisamos
buscar um novo caminho
Discurso d o Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, Ramiro Saraiva
Guerreiro, em Nova York, em 29 de setembro de 1982, por ocasiao
de almoco oferecido ao Grupo Latino-Americano da Organizacao das
Nacoes Unidas.

Senhor Alberto Zambrano, Presidente de
turno do Grupo Latino-Americano, Senho.res Chanceleres, Senhores Chefes de Missoes Permanentes, amigos da America-Latina entre os quais incluo, naturalmente, os
de I ingua inglesa. Para esses explico que direi apenas umas poucas palavras de cortesia
que eles poderao entender ou facilmente
imaginar.

E um prazer muito especial para a Delegacao do Brasil ter a oportunidade de estar
com todos voces. Somos todos represen-.
tantes de paises em desenvolvimento que
enfrentam problemas graves e controversias
das mais variadas entre si. Uma coisa, entretanto, podemos constatar sempre que nos
encontramos: e que do ponto-de-vista humano e tambem do ponto-de-vista do sentimento somos muito parecidos; a nossa tradicional retorica da irmandade, embora sofra
percalcos, representa no fundo alguma coisa;

representa esta capacidade de compreensao
mutua; representa tambem a capacidade de
aprehar qualidades, que exageramos bastante, e reconhecer defeitos dos quais, naturalmente, nao falamos muito. Neste momento particularmente dificil por que passa
o mundo em geral, todos nos, paises pobres,
paises com problemas institucionais que,
em muitos casos tem persistido atraves de
geracoes, temos uma enorme perplexidade.
A diferenca e que em ocasioes anteriores
nossos professores e ju izes dos paises avancados nao estavam perplexos. Hoje estao
tao perplexos como nos. Esta perplexidade
ou pelo menos a realidade que a ela induz
afeta hoje todo o mundo, independentemente de estruturas sociais, regimes pol i t icos, etc.

Ninguhm tem, portanto, uma receita para
mudar, e, dessa forma, somos obrigados a
buscar alguma coisa por nos mesmos. E im-
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portante que nao nos sintamos orfaos e que
busquemos internamente e coletivamente
um novo caminho. O que deve ser feito eu
nao posso dizer, mas ha, pelo menos, alguns
pontos em que podemos estar de acordo: e
que gostamos da vida, que temos confianca
no nosso futuro, que nao vivemos,voltados
para o passado, mas sim para o que podemos
fazer adiante, que nao gostariamos de repetir a experiencia dos grandes poderes,

mas buscar de alguma maneira, de alguma
forma, um novo modo de convivencia.
Acho que estou me estendendo muito, e
creio, assim, que quanto antes termine
para que possamos ouvir o Presidente de
turno do nosso Grupo, tanto melhor para
todos.

Muito obrigado.
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relacoes diplomdticas

brasil e birmania estabelecem
relacoes diplomaticas

Marrocos, e Vasco Mariz, para Embaixador n o Peru, e m
9 de julho.
Ronaldo Costa, para Embaixador n o Canada, ern 24 de
aoosto.

Comunicado d o Itamaraty h impresa, divulgado e m Brasilia, e m I ? de setembro de 1982:
A Republica Federativa d o Brasil e a Republica Socialista
da Uniao da Birmania, desejosas de promover relacoes de
promover relac6es de amizade e de cooperacao entre os
dois paises, concordaram e m estabelecer relacoes diplomaticas a partir de I? d e setembro de 1982.

designacao de embaixadores
brasileiros

entrega de credenciais de
em baixadores estrangeiros
Alfredo Jose Platas, d o Uruguai e Januz Mickiewicz da
Polonia; e m 3 de agosto.

Paulo Henrique de Paranagua, para Embaixador em
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os acordos entre o brasil e a
republica popular do congo
Acordo Comercial e Acordo de CooperacSo Cultural,
Educacional, Cientlfica e Tbcnica entre o Brasil e a
Republica Popular do Congo, assinados, no PalBcio do
Itamaraty em Brasllia, em 7 de julho de 1982, pelo
Minisrro de Estado das RelacSes Exteriores, Ramiro
Saraiva Guerreiro, e pelo Ministro-Diretor do Gabinete do
Chefe-de-Estado do Congo, Airne-Ernmanuel Yoka.

neiros e a todos os outros direitos e taxas
aplicadas as mercadorias importadas e exportadas.

ARTIGO III
As autoridades competentes de ambas as
Partes elaborarao autorizacoes de importacao e de exportacao para os produtos que
serao objeto de seu intercambio comercial.

ARTIGO I V
ACORDO COMERCIAL
O Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo da Republica Popular do
Congo,
ANIMADOS pela vontade de reforcar a
amizade entre seus povos,
DESEJOSOS de estabelecer e desenvolver
as relacoes comerciais entre os dois paises,
em bases de igualdade e de beneficios reciprocos,
CONVI ERAM nas seguintes disposicoes:

ARTIGG

n

Ambos os Governos se esforcarao para promover, conforme as leis e regulamentos em
vigor em seus respectivos paises, o intercambio comercial entre os dois paises e para mante-lo em nivel tao elevado quanto
possivel.

Ambos os Governos admitirao em regime
de franquia de direitos aduaneiros e de outras taxas de importacao e de exportacao,
conforme as leis e regulamentos em vigor
em seus respectivos paises:
a) as amostras das mercadorias necessarias a
obtencao de encomendas;
b) os objetos e amostras das mercadorias
destinadas a feiras e exposicoes;
c) os objetos destinados a provas e experiencias.

ARTIGO V
Tendo em vista a necessidade de promover
seu comercio exterior, ambos os Governos
poderao participar das feiras e exposiqoes
organizadas no territorio de um ou de outro pais, estimularao a difusao das imformacoes comerciais, das missoes de estudos de
mercado, de modo a aproveitar e explorar
todas as possibilidades comerciais existentes em seus paises.

ARTIGO I I
ARTIGO V I
Ambas as Partes convieram em se conceder
mutuamente a clausula da nacao mais favorecida, no que se .refere aos direitos adua-

O presente Acordo nao pode conferir qcialquer direito nem impor qualquer obrigacao
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contrarios as convencoes gerais internacionais de que uma das partes Contratant,PS seja ou venha a ser signataria.
Em particular, as dicposicoes do presente
Acordo nao se aplicarao as vantagens, concessoes ou isencoes que cada Parte Contratante possa conceder a:
Paises limitrofes, com o objetivo de facilitar o comercio fronteirico;

-

- Paises com os quais forma uma uniao
aduaneira ou zonas de livre-comercio ou
uma associacao regional de integracao, ja
estabelecidas ou que ~oderaovir a ser estabelecidas;

- Paises que aderiram ou venham a aderir
ao Protocolo que rege as negociacoes comerciais levadas a efeito no GATT, entre
paises em desenvolvimento ou a qualquer
outro ajuste, em derrogacao do Artigo I do
Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e
Comercio, aprovado pelas Partes Contratantes do GATTI;

Paises que venham a participar das negociacoes para o estabelecimento de um Sistema Geral de Preferencias Comerciais (SGPC),
previstas na Declaraqao de Arusha, de Fevereiro de 1979.

-

ARTIGO VI1
Os pagamentos relativos ao intercambio serao realizados conforme as leis e regulamentos em materia de controle cambial vigente
em cada um dos dois paises.

ARTIGO V I I I
A fim de assegurar a boa execucao das disposicoes do presente Acordo, todas as qt.iestoes atinentes a aplicacao do presente Acordo serao examinadas, no ambito da Comissao Mista instituida pelo Acordo de Cooperacao Economica, Cientifica, Tecnica e Cultural entre ambos os paises, de 18 de fevereiro de 1981.

ARTIGO I X
O presente Acordo entrara em vigor na data
da troca dos instrumentos de ratificacao,
obedecidas as disposicoes constitucionais
vigentes nos dois paises.

ARTIGO X
O presente Acordo sera valido por um periodo de um ano e renovado tacitamente
por igual periodo, desde que nao seja denunciado por uma das Partes Contratantes,
por via diplomatica, com antecedencia de
tres meses da data de sua expi racao.

ARTIGO X I
A denuncia do presente Acordo nao afetara
a execucao dos contratos ja concluidos,
nem a validade das garantias concedidas por
cada uma das Partes nos contratos no quadro do presente Acordo.
Feito em Brasilia, aos sete dias do mes de
julho de 1982. Em dois exemplares originais em lingua portuguesa e francesa, sendo
os dois textos igualmente autenticos.

ACORDO DE COOPERACAOCULTURAL
EDUCACIONAL,CIENTIFICAETECNICA
O Governo da Republica Federativa do Brasil e O Governo da ~ e ~ u b ' l i cPopular
a
do
Congo,
DESEJOSOS de desenvolver os lacos culturais, educacionais,cient ificoset&cnicos entre
os dois paises, no interesse do desenvolvimento das relacoes de amizade entre os
dois povos;
AMPAF, ADOS no respeito aos principios
da soberania e independencia nacional,
da igualdade no Direito das vantagens reciprocas e da nao ingerencia nos negocios
internos;
CONSIDERANDO o Artigo I I do Acordo
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2. Para tanto, cada Parte Contratante dara a
conhecer anualmente, por via diplomatica,
as suas ofertas concernentes as areas de estudo e ao numero de estudantes da outra
Parte que poderao ingressar, sem exames de
admissao, na serie inicial de suas I nstituicoes
oficiais de Ensino Superior ou Tecnico, isentos de quaisquer taxas escolares e fornecera, tambem por via diplomatica, particularidades sobre a regulamentacao dos respectivos Programas.

de Cooperacao Economica, Cientifica,
Tecnica e Cultural, firmado entre os dois
Governos, em Brasilia, aos 18 de fevereiro
de 1981 ;
CONVIERAM o seguinte:

ARTIGO I
As Partes Contratantes se comprometem a
promover, pelos meios apropriados, uma
cooperacao eficaz nos dominios da cultura,
da educacao, da ciencia, da tecnica e do esporte.

ARTIGO V

ARTIGO I I

Cada Parte Contratante se dispoe a reconhecer os diplomas concedidos pelas Instituicoes de Ensino Superior ou Tecnico da
outra Parte a seus nacionais.

Cada Parte Contratante se esforcara para favorecer e estimular a cooperaqao entre as
l n ~ t i t u i ~ o ede
s Ensino Superior e T h i c o ,
Centros de Pesquisa Cientifica e Tecnologica, Centros Culturais, Bibliotecas, Museus,
Organizacoes Esportivas e demais instituicoes Culturais dos dois paises com o objetivo de intercambiar informacoes e experiencias nas areas citadas.

ARTIGO V I
Ambas as Partes Contratantes estimularao o
intercambio e a co-producao de material radiofonico e de televisao e incentivarao o intercambio no setor do radio e televisao educativos.

ARTIGO I I I
1. As duas Partes Contratantes se comprometem a encorajar a troca de informacoes
sobre metodologia de ensino e a favorecer o
intercambio de missoes de estudo nas areas
cultural, educacional, cientifica, tecnica e
esportiva. Da mesma forma, elas se dispoem
a encorajar o intercambio de professores,
pesquisadores e especialistas.

2. As modalidades de cooperacao nos do-

ARTIGO VI1
As Partes Contratantes contribuirao, dentro
dos principios de respeito a sabedoria e a
nao ingerencia nos assuFtos internos, ao
conhecimento reciproco dos valores culturais de seus povos, pelosfseguintes meios:

.

minios citados e em outros serao negociadas, a nivel tecnico entre as instituicoes especializada~de ambos os paises e aprovadas
pelas autoridades governamentais competentes.

ARTIGO I V
1 . Cada Parte Contratante se compromete a
facilitar a nacionais da outra Parte, na medida do possivel, o acesso a seus estabelecimentos oficiais de Ensino Superior ou Tecnico.

- intercambio de convites a cientistas, pedagogos e artistas;
- organizacao de exposicoes artisticas, representacoes teatrais e coreograficas;
- projecoes cinematograficas de carater
educativo e artistico;
- intercambio de delegacoes esportivas.

ARTIGO V I I I

O presente Acordo entrara em vigor na data
da troca dos Instrumentos de Ratif icacao
entre as duas Partes. Tera validade por periodo de 5 (cinco) anos, e sera renovado
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por reconducao tacita de novos periodos de

5 (cinco) anos a menos que uma das Partes
Contratantes notifique a outra por via diplomatica e com antecedencia de 6 (seis)
meses de sua decisao de denuncia-lo.

b. a realizacao de programas de formacao
de recursos humanos, planejados, coordenados e executados conjuntamente entre o
DNFQIMIND e o SENAI;

Feito em Brasilia, aos sete dias do mes de
julho de 1982, em dois exemplares originais, nas I inguas portuguesa e francesa, sendo ambos os textos igualmente autenticos.

c. a realizacao de programas de formacao e
atualizacao de servidores do DNFQIMIND,
no Brasil, para complementar os programas
de desenvolvimento de pessoal do Departamento Nacional de Formacao de Quadros
do Ministerio da Industria.

convenio de cooperacao tecnica entn o
senai c o minktetio da industria de angoia

CLAUSULA SEGUNDA

Convenio de Cooperacao TBcnica entre o Servico Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Departamento
Nacional de Formacao de Quadros d o Ministerio da
Industria de Angola, assinado, n o Palacio do Itamaraty
em Brasilia, em 9 de julho de 1982, pelo diretor d o
SENAI, Arivaldo Silveira Fontes, e pelo Diretor Nacional
da Cooperacao da Secretaria de Estado da Cooperacao
de Angola, Manuel Maria Difuila.

Ambas as I nstitciicoes fomentarao a Cooperacao Tecnica inicialmente, nos seguintes
aspectos:
. planejamento e administracao da Formacao

Profissional;
. formacao e aperfeicoamento dos recursos

humanos de ambas as entidades;

. formacao profissional permanente, individualizada e modular;

. programas de formacao de tecnicos nos
diversos ramos do setor industrial, atendiO Servico Nacional de Aprendizagem Indos pelas duas organizacoes;
dustrial (SENAI), do Brasil, e o Departa- . assistencia gerencial a pequena e media
mento Nacional de Formacao de Quadros
empresa;
cio Ministerio da Industria de Angola
. assistencia em acoes de desenvolvimento
(DNFQ/MIND), com o proposito de manda comunidade;
ter os vinculos de fraternidade ANGOLA. metodologia de atendimento as populaNO-BRASI LEI ROS, conscientes da necessicoes marginalizadas.
dade de facilitar aos Servicos de Formacao
Profissional, de ambos os paises, os meios e
CLAUSULA TERCEIRA
elementos indispensaveis para que cumpram cabalmente os otjetivos que se exAs modalidades especificas, mediante as
pressam a seguir, concordaram celebrar o
quais se levara a cabo a colaboracao entre
presente CONVENIO DE COOPERACAO ambas as Instituicoes, serao as seguintes:
TECN ICA:
. intercambio de informacao e documentacao;
. intercambio de especialistas;
CLAUSULA PRIMEIRA
. intercambio de materiais didaticos e manuais tecnicos;
O presente CONVENIO tem como pririci.
bolsas
e estagios;
pais objetivos:
. pesquisas conjunias;
. cursos;
a. o mutuo intercambio de experiencias,
. outras modalidades que possam surgir no
conhecimentos e novos avancos no campo
desenvolvimento da cooper~cao,no w m da Formacao Profissional e Assessoria as
po da Formacao Profissional.
Empresas;
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CLAUSULA QUARTA
Para a execucao dos projetos, que resultem
do cumprimento dos objetivos de que trata
a Clausula Primeira, elaborar-se-ao, entre
o DNFQIMIND e o SENAI, Planos de
Operacao nos &ais serao consignada's as
metas de -acao a seguir: as contribUicoes
das entidades em peritos, assessores( bolsas, recukos financeiros, instalacoes e demais elementos, os sistemas de avaliacao
e os meios administrativos para realizar,
satisfatoriamente, tais projetos.

CLAUSULA QUINTA

O Diretor Geral do SENAI e o Diretor do
DNFQ/MI ND manterao estreito contato
para o desenvolvimento do presente CONVENIO e cada um designara um representante permanente, que sirva de agente de
enlace e coordenacao para o estabelecimento dos projetos especificos que cheguem a
acordar-se. Todas as acoes deverao ser aprovadas, previamente, pelos ogaos competentes de ambas as Instituicoes, que apreciarao
as dotacoes correspondentes a cada projeto,
bem como o sistema de avaliacao dos resultados.

acordo de bngo prazo sobn o m o e
memorando de entendimento para
consu#as p o i k a s entre brasa
Acordo de Longo Prazo sobre o trigo e
Memorando de Entendimento
para Consultas Politicas entre o Brasil
e o Canada. assinados em Ottawa, em 20 de julho
de 1982. O Acordo sobre o trigo f o i assinado
pelos Ministros de Estado das RelacUes Exteriores,
Ramiro Saraiva Guerreiro, da Agricultura,
Angeio Amaury Stabile, e d o Planejamento,
Antonio Delfim Netto, e pelo Diretor
da Comissao Nacional d o Trigo d o Canada, Hazen Arque.
O Memorando de Entendimento para Consultas
Politicas entre o Brasil e o Canada foi assinado
pelos Chanceleres Saraiva Guerreiro e Mark Macguigan.

ACORDO SOBRE O TRIGO
O Governo da Republica.Fec&ativa do Brasil'e o Governo do Canaba ,
D ~ S E J O S O Sde concluir Um Acordo de
Longo Prazo sobre Trigo,
ACORDARAM O SEGUINTE:

ARTIGO I

O Governo da Republica Federativa do Brasil
adquirira, no Canada, atraves da Junta
CLAUSULA SEXTA
Deliberativa do Trigo da Superintendencia
Nacional do Abastecimento (daqui por diante denominada Junta) e do Banco do
As partes concordam que este CONVEN10
Brasil S.A. - Departamento de Comercialiseja permanente e somente se dara por fizacao do trigo (CTRIN), e o Governo do
nalizado mediante o mutuo consentimenCanada fornecera ao Brasil, atraves'da "Cato dos Subscritores e seus efeitos cessarao
6 (seis) meses depois de feita a denuncia, nadian Wheat Board" (daqui por diante denominada "BOARD"), a quantidade minia qual nao afetara os programas e os proma de 1.000.000 (hum milhao) de toneladas
jetos em execucao.
ate a quantidade maxima de 1.500.000
(hum milhao e quinhentas mil) toneladas,
Para constancia, firma-se o presente CON- anualmente, de trigo produzido no Oeste
do Canada, durante os tres anos - calenVENIO em 09 de julho de 1982, na cidade
dario de 1983 e 1985, inclusive.
de Brasilia.
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ARTIGO I I
As modalidades de pagamento aplicaveis a
todos os embarques, feitos de acordo com
o Artigo I, serao as seguintes:

a) Pagamento a vista contra a apresentacao
dos documentos de embarque, mediante
uma carta de credito irrevogavel aberta pelo
Banco do Brasil em favor do Vendedor e a
ser encaminhada atraves de um banco canadense de primeira linha em Montreal, Canada.
b) ou, a opcao do Comprador, declaravel
antes do inicio de cada mes de embarque:

( I ) a apresentacao de cada navio transportador, o Conlprador abrira uma carta de
credito .irrevogavel, atraves do Banco do
Brasil S.A., em favor do "BOARD", a ser
encaminhada atraves de um banco de primeira linha em Montreal, Canada, no valor
equivalente a 10% (dez por cento) da fatura do valor FOB do trigo.
( II ) apos o carregamento do trigo, Letras
de Cambio cobrindo 90% (noventa por
cent,o) do valor FOB da fatura citada no
subparagrafo (b) (i) acima, serao emitidas
e enviadas ao Banco do Brasil para aceite
e garantia.

.As letras aceitas e garantidas, relativas ao
Pagamento sob condicoes de credito seguin- principal e aos juros, deverao ser restituidas
ao "BOARD", dentro de 15 dias apos sua
tes:
aceitacao pelo Banco do Brasil, de acordo
com o procedimento estabelecido no sub( I ) um pagamento a vista de 10% (dez por
paragrafo (b) ( I I), acima.
cento) do valor FOB de cada embarque, na
data do conhecimento Maritimo e o saldo
pagavel: 113 do valor FOB 18 (dezoito) meARTIGO I I I
ses da data do conhecimento Maritimo;
113 do valor FOB 30 (trinta) meses da data
A Junta e o "BOARD" manterao negociado conhecimento Maritimo;
113 do valor FOB 36 (trinta e seis) meses coes para determinar os periodos de embarque, os tipos de trigo, precos e outras conda data do Conhecimento Maritimo;
dicoes comerciais, para as quantidades anuais estipuladas no ARTIGO I. As referidas
( I I ) os juros que incidirao sobre os valores
negociacoes serao realizadas tri mestralmenremanescentes de cada embarque serao pate, aproximadamente, 30 (trinta) dias angaveis semestralmente, a partir da data de
tes
do inicio do primeiro mes do periodo
cada conhecimento Maritimo. Para os pride
embarque
da quantidade a ser negociada.
meiros seis meses, os juros serao calculados
Em
decorrencia
das referidas negociacoes,
a taxa pagavel pelo "BOARD" em seus
as
compras
de
trigo
serao feitas pelo Banco
emprestimos feitos a bancos canadenses de
Departamento
de Comerdo
Brasil
S.A.
primeira linha, na data do Conhecimento
cializacao
do
Trigo
(CTRIN)
ao
"BOARD",
Maritimo de cada carregamento. Nos
atraves de contratos especificos. A Junta
subsequentes periodos de seis meses, os
e o "BOARD", ate o dia 30 de novembro
juros serao calculados a base da taxa pagade cada ano, discutirao e estabelecerao um
vel pelo "BOARD" em seus emprestimos
programa tentativo de embarques para o
de bancos canadenses de primeira linha, no
ano-calendario seguinte.
inicio' de cada periodo subsequente de seis
meses.
ARTIGO I V
c) na eventualidade de que o Comprador
utilize a opcao do credito, os seguintes procedimentos de pagamento serao adotado.

Fica entendido que todas as compras com
base neste Acordo serao consumo no Brasil
e que nenhum 'carregamento sera desviado
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para outros destinos, sem previo consentimento do "BOARD".

ARTIGO V
Este Acordo entrara em vigor na data de
sua assinatura, com efeito a partir de 1 de
janeiro de 1983 e tera uma duracao de tres
anos, ate 31 de dezembro de 1985.
EM FE DO QUE, os signatarios, devidamenk autorizados para este fim por seus
respectivos Governos, assinaram o presente
Acordo, nele apondo seus respectivos selos.
FEITO em Ottawa, em duas copias, no dia
20 de julho de 1982, em Portugues, Ingles
e Frances, sendo cada versao igualmente autentica.
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
PARA CONSULTAS POLITICAS
O Governo da Republica Federativa do
Brasil e o Governo do Canada:
DESEJANDO fortalecer os lacos de amizade e entendimento entre os dois paises,
RECONHECENDO a importancia que ambos os paises atribuem ao objetivo de alcancar solucoes justas e duraveis para as questoes internacionais,
ATR I BU I NDO particular importancia aos
beneficios mutuos que poderao advir de
estreitas e frequentes consultas sobre materias de interesse comum,
CHEGARAM ao seguinte entendimento:
1. Os dois Governos concordam em estabelecer uma Comissao de Consultas sobre Assuntos Pol Cticos, doravante denominada
"Comissao"

2. A Comissao reger-se-a pelas seguintes
diretrizes:
a) A Comissao servira de foro de consultas
entre os dois Governos, a respeito de-ques-

toes de pol itica internacional ou regional
de interesses mutuo.

b) A Comissao, mediante o exame de assuntos de importancia internacional ou regional, identificara e passara em revista areas de particular interesse com o objetivo de
fortalecer as relacoes entre o Brasil e o Canada.
c) A Comissao sera presidida pelo Ministro das Relacoes Exteriores do Brasil e pelo
Secretario de Estado dos Neg6cios Estrangeiros do Canada, com a participacao dos
Departamentos e Ministerios responsaveis
pelos assuntos em exame. A Comissao podera, quando acordado, reunir-se em nivel
de representantes dos dois Ministros.
d) A Comissao podera estabelecer grupos
de trabalho para o exame de questoes espe- .
cificas de interesse comum.
e) A Comissao reunir-se-a periodica e alternadamente no Canada e no Brasil. Reunioes
especiais da Comissao poderao ocorrer, por
mutuo'consentimento, atraves da iniciativa
de qualquer um dos Governos.
3. Alem das consultas no ambito da Comissao, dar-se-a prosseguimento a consultas numa base continua por meio dos canais diplomaticos normais. Esses canais serao utilizados na preparacao de agenda mutuamente aceitavel para os trabalhos da Comissao.

4. O Memorandum de Entendimento entrara em vigor na data de sua assinatura.e permanecera em VQgOr ate que um dos Governos indique, com seis meses de antecedencia e por meio de notificacao escrita, sua
decisao de suspender o acordo.

Feito em Ottawa, em 20 de julho de 1982,
em Portugues, Ingles e Frances.
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bnsl e icpublca federal daalemanha
assinam dois ajustes ao acordo basico de
cooperacao tecnica
Ajustes ao Acordo Basico de Cooperacao Tecnica
entre O Brasil e a Republica Federal da Alemanha, para
o projeto "Implantacao do Sistema de
Informacoes da Regiao Metropolitana
do Recife" e para prorrogacao do projeto de
cooperacao tbcnica "Adocao da
Nova Tecnologia para Bovinocultura em Santa
Catarina", assinados, no Palacio do Itamaraty em
Brasllia, respectivamente em 2 e 23 de
agosto de 1982, por troca de Notas entre o Ministro de
Estado das Relacoes Exteriores, Ramiro Saraiva
Guerreiro, e o Embaixador Extraordinario e
Plenipotencidrio da Republica
Federal da Alemanha, Franz Joachim Schoeller.

AJUSTE SOBRE O PROJETO "IMPLANTACAO DO NUCLEO DO SISTEMA DE
INFORMACOES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE"

A Sua Excelencia o Senhor Franz Joachim
Schoeller, Embaixador Extraordinario e
Plenipotenciario da Republica Federal da
Alemanha.

Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da
Nota nQ EZ 445/141/624/82, datada de
hoje, cujo teor em portugues e o seguinte:

"Senhor Ministro,
Com referencia a Nota (DCOPTIDE-1/31,
de 20 de fevereiro de 1981, bem como em
execucao do Acordo Basico de Cooperacao
Tecnica, de 30 de novembro de 1963, concluido entre os nossos dois Governos, tenho a honra de propor a Vossa Excelencia,
em nome do Governo da Republica Federal

da Alemanha, o seguinte Ajuste sobre o
projeto "implantacao do Nucleo do Sistema de Informacao da Regiao Metropolitana do Recife"
I - O Governo da Republica Federal da
Alemanha e o Governo da Republica Federativa do Brasil apoiarao conjuntamente,
atraves da Secretaria de Planejamento do
Governo do Estado de Pernambuco, a implantacao do Nucleo do Sistema de Informacoes junto a fundacao de Desenvolvimento da Regiao Metropolitana do Recife
(FIDEM), visando a melhorar as pre-condicoes, a execucao e o controle de planejamento na regiao metropolitana do Recife.

I I - Ao Governo da Republica Federal d i
Alemanha cabera :
1. enviar um tecnico em processamento eletronico de dados/arialise de sistemas e um
planejador urbano/regional pelo prazo maximo de 24 meses, bem como outros tecnicos, especializados em cartografia, planejamento de transporte, saneamento ambiental e uso do solo, por um prazo total maximo de 18 meses;
2. fornecer um mini-computador (ate 512
KB), um consolo videografico, dois discos
magneticos, um "display", um "plotter",
uma impressora, um digitalizador, uma
unidade de fita magnetica e uma unidade
de discos magneticos, bem como o necessario programa de "software";

3. proporcionar estagios de aperfeicoamentos nas areas de processamento eletronico
de dados, bem como de planejamento regional e urbano, na Republica Federal da
Alemanha, pelo prazo maximo de 3 meses
cada um, para ate tres tecnicos brasileiros,
que, apos o seu regresso, atuarao no projet o e darao prosseguimento, autonomamente, as tarefas dos tecnicos alemaes enviados.
Bons conhecimentos da lingua alema e/ou
inglesa sao pre-requisitos indispensaveis a
candidatura dos estagiarios; e
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4. encarregar-se das despesas de transporte
e seguro do material, referido no paragrafo
2, deste item, ate ao local do projeto,
( a excecao dos encargos e das taxas mencionadas no item I I I, paragrafo 4).

1 1 1 - Ao Governo da Republica Federativa do Brasil cabera:
1. garantir, atraves da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado de Pernambuco, mediante contrato desta com a
FIDEM, em Recife, as bases do projeto em
termos de recursos financeiros, humanos e
administrativos;

2. arcar com as despesas decorrentes do
custeio:
a) do salario de uma secretaria bilingue
que apoiara a Missao Tecnica Alema (MTA);
b) de salas de trabalho equipadas para a
Missao Tecnica Alema;
c) de moradias adequadas e mobiliadas para
os integrantes da MTA;
d) do funcionamento e da manutencao dos
equipamentos fornecidos;
e) da disponibilidade de capacidade de processamento eletronico de dados;
f ) do sobrevoo da regiao metropolitana;
g) da disponibilidade, caso necessario, de
um veiculo de servico com motorista;

3. assegurar que a cada t e c n i c ~alemao enviado corresponda sempre pelo menos um especialista brasileiro, pelo prazo de sua ati-

vidade no-projeto;
4. isentar o material fornecido ao projeto
por incumbencia do Governo da Republica
Federal da Alemanha de licencas, taxas portuarias, tributos de importacao e exportacao, bem como dos demais encargos fiscais,
providenciando seu pronto desembaraco
alfandegario;

5. custear as despesas de funcionamento e
manutencao do projeto;

6. providenciar que tecnicos brasileiros
deem, o mais cedo possivel, prosseguimen-

to as tarefas dos tecnicos alemaes enviados.
Se dentro do presente Ajuste, esses tecnicos
realizarem estagio de formacao ou aperfeicoarnento na Republica Federativa do Brasil, na Republica Federal da Alemanha ou
em outros paises, o Governo da Republica
Federativa do Brasil designara, com a devida antecedencia e com a participacao da
representacao diplomatica alema ou de
tecnicos por esta indicados, candidatos
em numero suficiente para esse estagio.
Empenhar-se-a, ainda, em designar apenas
candidatos que se comprometam a colaborar no respectivo projeto, apos o estagio
de formacao ou aperfeicoamento;
7. conceder aos tecnicos alemaes enviados
todo o apoio durante a execucao das tarefas que Ihes forem confiadas, colocandoIhes a disposicao toda a documentacao necessaria e disponivel; e

8. assegurar que as contribuicoes necessarias a execucao do projeto sejam realizadas,
desde que o Governo da Republica Federal
da Alemanha nao se tiver incumbido delas
nos termos dos convenios especiais.
IV - Das atribuicoes dos tecnicos:
1. os tecnicos alemaes enviados e os seus
parceiros brasileiros terao as seguintes atribuicoes principais:
a) elaboracao de documentacao da rede
planialtimetrica de pontos de referencia,
bem como de instrucao para a manutencao e a densificacao da rede planialtimetrica dos pontos de referencia;
b) teste de tecnicas para a elaboracao de
uma base cartografica na escala de 1 :10.000,
introducao de uma tecnica para a atualizacao das cartas na escala de 1 :5.000 do cadastro CTM, inclusive compatibil izacao organizacional com o municipio;
c ) construcao de outras cartas tematicas,
aprimoramento da qualidade das cartas
tematicas e compilacao de um atlas de
planejamento;
d) consolidacao e expansao da base de dados;
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e) aproveitamento das potencialidades dos
sistemas de programa introduzidos e, eventualmente, preparacao para a implantacao
de novos sistemas;
f) desenvolvimento de sistemas de referencia para a interligacao d ~ sacervos de
dados de diferentes sistemas de referencia;
g) introducao de processos de informacao
para integrar usuarios externos e garantir
um acervo de dados atualizado;
h) introducao de um digitalizador para a
coleta das coordenadas de unidades espaciais;
i) introducao da cartografia computerizada para a elaboracao de cartas basicas
e tematicas;
j) introducao do processamento interativo
e grafico de dados;
I ) aproveitamento das informacoes ja existentes atraves da sua utilizacao nos precessos de planejamento, sobretudo no planejamento de infra-estrutura, transporte, uso
do solo e saneamento ambiental:
m)' introducao de pfocesso's de controle de
uso e da ocupacao do solo;
n) realizacao de seminarios para usuarios;
e
o) levantamento atualizado das necessidades de informacoes e, a partir destas, deducao de outros componentes necessarios ao
sistema e acesso a respectiva base de informacoes.
2. no desempenho das atividades descritas
no paragrafo 1 deste item os tecnicos enviados estarao agregados, em termos organizacionais, aos chefes do Departamento dos
Servicos Metropolitanos (DSM), do Departamento de Estudos e Projetos (DEP) ou
do Departamento de Programacao e Coordenacao (DPC), nao sendo afetadas suas relacoes contratuais com o respectivo empregador alemao.
'

3. A FIDEM assegurara, atraves de disposicoes em termos de organizacao, o fluxo
de informacoes entre os planejadores e os
produtores de dados.
V - O material fornecido ao projeto, por
incumbencia do Governo da Republica Fe-

deral da Alemanha, passara, quando da sua
chegada ao Brasil, ao patrimonio da Fundacao Desenvolvimento da Regiao Metropol itana do Recife (FIDEM), sob a condicao
de, que esteja a inteira disposicao do projeto e dos tecnicos enviados para o exercicio das suas funcoes.
V I - Dos executores do projeto:

1. O Governo da Republica Federal da Alemanha encarregara da execucao de suas
contribuicoes a "Deutsche Gesellschaft fur
technishe Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
(Sociedade Alema de Cooperacao Tecnica),
em 6236 Eschborn.
2. O Governo da Republica Federativa do
Brasil encarregara da implementacao do
projeto a Secretaria de Planejamento do
Governo do Estado de Pernambuco que,
por sua vez, mediante contrato, transferira
a responsabilidade pela sua execucao a
FIDEM.

3. Os orgaos encarregados nos termos dos
paragrafos 1 e 2 deste item poderao estabelecer, conjuntamente, os pormenores da
execucao do projeto num plano operacional, ou de outra forma adequada, adaptando-os, caso necessario, durante sua implementacao.
VI1 - De resto, aplicar-se-ao tambem ao
presente Ajuste as disposicoes do acima referido Acordo Basico, 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 itens I a VI I, esta Nota e a de
resposta de Vossa Excelencia, em que se
expresse a concordancia de seu Governo,
constituirao um Ajuste entre os nossos
dois Governos, a entrar em vigor na data
da Nota de resposta de Vossa Excelencia.
Permita-me, Senhor Ministro, apresentar
a Vossa Exce *ncia os protestos da minha
mais alta consi eracao. "

d
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2. Em resposta, informo Vossa Excelencia
de que o Governo brasileiro concorda com
os termos da Nota acima transcrita, a qual,
juntamente com a presente, passa a constituir um Ajuste entre os nossos dois Governos, a entrar em vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelencia os protestos da minha
mais alta estima e consideracao.
Ramiro Saraiva Guerreiro
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores
da Republica Federativa do Brasil.

AJUSTE SOBRE A PRORROGACAO DO
PROJETO DE COOPERACAO TECNICA
t
"ADOCAO DA NOVA TECNOLOGIA
PARA BOVINOCULTURA EM SANTA
CATAR I NA"

A Sua Excelencia o Senhor Franz Joachim
Schoeller, Embaixador Extraordinario e
Plenipotenciario da Republica Federal da
Alemanha.
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da
Nota EZ 4451321625182, datada de hoje,
cujo teor em portugues e o seguinte:
"Senhor Ministro.
Com referencia a Nota verbal DCOPTIDE11229, de 3 de outubro de 1980, bem como1
em execucao do Acordo Basico de Cooperacao Tecnica, de 30 de novembro de 1963,
concluido entre os nossos dois Governos,
tenho a honra de propor a Vossa Excelencia, em nome do Governo da Republica Federal da Alemanha, o seguinte Ajuste sobre
a prorrogacao do projeto de cooperacao
tecnica "Adocao da Nova Tecnologia para'
Bovinocultura em Santa Catarina - PN
742221 5".

I - O Governo da Republica Federal da
Alemanha e o Governo da Republica
Federativa do Brasil apoiarao, conjuntamente, ate setembro de 1985, a fase de
prorrogacao do projeto "Adocao de Nova Tecnologia para Bovinocultura em Santa Catarina", que objetiva aumentar a
producao de leite e carne, reduzir o custo de producao e diminuir as oscilacoes
estaciona is.
I I - Ao Governo da Republica Federal da
Alemanha cabera:
1. custear a permanencia dos especialistas
em economia de pastos, que atuam nas estacoes experimentais de Itajai e Lages, ate
setembro de 1982 e setembro de 1983, respectivamente;
2. enviar, a suas expensas:
a) um especialista em economia agricola
por um prazo maximo de 36 homenslmes,
e
b) peritos a curto prazo, para o equacionamento de questoes especificas, por um prazo maximo de 16 homens/mes;

3. fornecer, a suas expensas, CI F porto de
desembarque, material e equipamentos, no
valor de ate DM 500.000 (quinhentos mil
marcos alemaes), compreendendo, entre
outros, material para o laboratorio de torrageiras em Lages, para ensaios de campo, para os sistemas de producao de bovinos de
corte e leite e para a area da sanidade animal, bem como equipamentos para completar a tipografia da Empresa Catarinense de
Pesquisa Agropecuaria S.A. (EMPASC), em
Florianopolis, e, ainda, livros especializados
e sementes de forrageiras;

-

4. arcar com as despesas decorrentes:
a) de publicacoes, relatorios, traducoes e
material de consulta, em quantidade limitada,
b) da realizacao de doze cursos de aperfeicoamento de curta duracao para tecnico5
brasileiros na Republica Federal da Alema-
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nha, por um prazo total maximo de 36 ho.
menslmes,
C) de seis viagens de informacao tecnica, e
d) do acompanhamento pos-execucao do
projeto.

conveniencia de se utilizarem os resultados
desse projeto no planejamento e na execucao de outros projetos agropecuarios bilaterais, regionais ou supra-regionais.

1. isentar o material e equipamentos, referidos no Item I I, paragrafo 3, de taxas portuarias, alfandegarias, direitos de importacao
e demais gravames e encargos fiscais;

V - Os equipamentos, mencionados no
Item I I, paragrafo 3, deste Ajuste, passarao,
quando de sua chegada aO porto de desembarque no Brasil, ao patrimonio da Republica Federativa do Brasil, devendo, no entanto, permanecer a inteira disposicao dos
especialistas alemaes, pelo prazo de sua atuacao no projeto.

2. prover o transporte imediato dos equipa-

VI - Dos executores do Projeto:

I I I- Ao Governo da Republica Federativa
do Brasil cabera:

mentos do porto de desembarque ao local
de destino, arcando com as despesas dai decorrentes;
3. fornecer ao projeto os equipamentos de
fabricacao brasileira necessarios, desde que
estes nao sejam fornecidos pelo Governo da
Republica Federal da Alemanha, conforme
o Item I I, paragrafo 3, deste Ajuste;

1. O Governo da Republica Federativa do
Brasil continuara a encarregar da implementacao do projeto a Secretaria da Agricultura
e do Abastecimento do Estado de Santa Catarina e a Empresa Catarinense de Pesquisa
Agropecuaria S.A. (EMPASC), com sede
em FlorianopolisISC.

2. O Governoda Republica FederaldaAlema4. designar, em contrapartida aosespecialistas alemaes, tecnicos brasileiros, bem como
pessoal tecnico e auxiliar qualificado em nu.mero suficiente;

nha continuara a encarregar da execucao de
suas contribuicoes "Deustche Gesellschaft
fuer ~echnischb Zusammenarbeit (GT?)
GmbH" Sociedade Alema de Cooperacao
Tecnica), em Eschborn.

5. prestar aos especialistas alemaes o indispensavel apoio ao cumprimento de suas tarefas, colocando-lhes a disposicao todos os
documentos pefiinentes e necessarios;
6. colocar a disposicao dos especialistas alernaes veiculos de servico, bem como salas
e material de escritorios;

7. custear as despesas de manutencao e funcionamento dos veiculos de servico; e
8. arcar com as despesas das viagens a servico dos especialistas alemaes no Brasil, ne
cessarias ao desempenho de suas atividades,
pagando-lhes, alem das despesas de transporte, diarias adequadas.
IV - Ambos os Governosexaminarao, oportuna e conjuntamente, a possibilidade e a

VI I - De resto, aplicar-se-ao tambem ao
presente Ajuste as disposicoes do acima referido Acordo Basico, de 30 de novembro
de 1983. Inclusive a clausula de Berlim (Artigo 10).
Caso o Governo da Republica Federativa
do Brasil concorde com as propostas contidas nos Itens I a VI I, esta Nota e a de resposta de Vossa Excelencia, em que se expresse a concordancia de seu Governo, constituirao um Ajuste entre os nossos dois Governos, aentrar em vigor na data da Nota de
respostj de Vossa Excelencia.
Em resposta, informo Vossa Execelencia de
que o Governo brasileiro concorda com os
termos da Nota acima transcrito, a qual,
juntamente com a presente, passa a consti-
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tuir um Ajuste entre os nossos dois Governos, a entrar em vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelencia os protestos da minha
mais alta consideracao.
Ramiro Saraiva Guerreiro
ministro de Estado das Relacoes Exteriores
da Republica Federativa do Brasil

hnplantacao do complexo kidusMaC
poituiiio de sualpe tera moper8cao

tecnica da gra-ketanha
O Ministro de Estado das Relacoes Exteriores,
Ramiro Saraiva Guerreiro, e o Embaixador do Reino
Unido da GrCBretanha e Irlanda do Norte, George
William Harding, assinaram, no Palacio do Itamaraty em
Brasllia, em 3 de agosto de 1982, um ajuste - por troca
de Notas - complementar ao Acordo sobre Cooperacao
Tbcnica, para cooperacao a ser desenvolvida na implantacao do Complexo Industrial-Pontuario de Suape,
no Estado de Pernambuco.

A Sua Excelencia o Senhor
George William Harding,
Embaixador do Reino Unido da
Gra-Bretanha e Irlanda do Norte.
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da
datada de hoje, cujo
Nota FPN no 1
teor em portugues e o seguinte:

I - 'O Governo da Republica Federativa do
Brasil e o Governo do Reino Unido da GraBretanha e da Irlanda do Norte apoiarao,
conjuntamente, atraves da Secretaria Extraordinaria do Governo do Estado de Pernambuco para Assuntos de Suape, um projeto
de cooperacao tecnica para apoio a implantacao do Complexo Industrial-Portuario de
Suape.
I I - O Governo da Republica Federativa do
Brasil e o Governo do Reino Unido da GraBretanha e Irlanda do Norte designaram,
respectivamente, como entidades executoras do projeto, a Secretaria Extraordinaria
para Assuntos de Suape, do Governo do Estado de Pernambuco, e a Davy Internationa1 Projects Limited, London.

1 1 1 - O projeto a ser implementado tera
uma duracao de tres anos e abrangera os
seguintes setores:
1. Quimica do Alcool, atraves da identificacao do etanol especifico e dos produtos derivados, cuja producao seja viavel em Suape,
bem como por meio da assessoria as industrias de alcool a serem implantadas no Estado de Pernambuco;

2. Engenharia de Sistemas, identificando,
como instrumento de planejamento e operacao, um modelo matematico que reflita
o inter-relacionamento de volumes de trafego e normas nas diferentes etapas de desenvolvimento de Suape, para que se possam prever as demandas rodoviaria e ferroviaria de carga, bem como de seu manejo e armazenamento;

"Senhor Ministro,
Com referencia as disposicoes do Acordo
sobre Cooperacao Tecnica, de 18 de janeiro
de 1968, celebrado entre os nossos dois Governos, tenho a honra de propor a Vossa
Excelencia o seguinte Ajuste Complementar sobre a cooperacao a ser desenvolvida
no ambito da implantacao do Complexo
I ndustrial-Portuario de Suape, no Estado
de Pernambuco.

3. O Controle da Poluicao, com o objetivc
de garantir a administracao de Suape as
informacoes e o conhecimento que lhe
permitam solicitar e obter das entidades
de pesquisa e producao dos dois paises os
mais modernos e praticos metodos e meios
de controle da poluicao; e
4. Assessoramento Especifico para :
a). no ambito do plano-diretor ja existente,
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desenvolver e aplicar criterios de uso do solo e da infra-estrutqra, visando instituicao
de um conjunto completo de normas
e procedimentos aplicaveis a construcao
portuaria e as instituicoes industriais; e
b) divulgacao do Complexo I ndustrial-Portuario de Suape no exterior.

a,

IV - Ao Governo do Reino Unido e da
Irlanda do Norte cabera:
1. Colocar a disposicao do projeto a% 8
tecnicos ingleses, os quais, inclu (dos servicos conexos no Reino Unido da Gra-Bretanha e da Irlanda do Norte, totalizarao
100 homenslsemana. Esses tecnicos, cujos
periodos de estada no projeto serao de ate
seis meses e para cujo custeio a Parte britanica concorrera com
28.000 (vinte e
oito mil) libras, atuarao nos setores da Engenharia Quimica (especializacao em etano1 e derivados), do Planejamento Urbano
e Industrial, do Planejamento Portuario, da
Engenharia de Sistemas, do Planejamento
Ambienta1 e da Engenharia Quimica (especializacao em controle da poluicao e protecao ao meio-ambiente); e

2,

Prover servicos de consultoria, por um
periodo consecutivo de tres anos, as autoridades do Complexo Industrial-Portuario de
Suape na promocao do desenvolvimento
industrial do Complexo e na sua divulgacao
no exterior. O custo dessa consultoria nao
ultrapassara a quantia de
84.000 (oitenta e quatro mil) libras.

a)
contrapartes brasileiros para os
tecnicos ingleses previstos no Item IV. 1 ;

b) contribuir, em cruzeiros, com um montante equivalente a ate 72.000 (setenta e
duas mil) libras no custeio dos servicos prestados pelos tecnicos ingleses referidos no
Item I V . l ;
c) custear, em cruzeiros, ate o montante
equivalente a
40.000 (quarenta mil) libras, passagens e diarias adequadas de viagens a servico, internacionais ou internas no
Brasil, dos tecnicos ingleses que atuarem no
projeto durante a vigencia do presente Ajuste.
VI - Da destinacao da contrapartida financeira da entidade executora brasileira.
Os dois Governos concordam em que os recursos da contrapartida brasileira, previstos
no Item V.2.b), deste Ajuste, nao serao
transferidos do Brasil.
VI I - Da execucao do projeto:
As entidades executoras designadas no Item
I I deste Ajuste, estabelecerao, obedecidas
as disposicoes deste Ajuste, por contrato, os
pormenores da implementacao do projeto,
inclusive quanto a duracao de cada consultoria especifica.
VI I I - Do acompanhamento do projeto:

1. Em ambito federal, atraves dos setores
competentes, isentar de taxas e impostos,
previstos pela legislacao brasileira, a contrapartida auferida pelos tecnicos ingleses durante a sua atuacao no projetg, conforme
disposicao contida na alinea b), do Artigo
I V, do Acordo sobre Cooperacao Tecnica.

As Partes signatarias deste Ajuste, informarse-ao, periodica e mutuamente, sobre os
montantes de contrapartida despendidos,
bem como sobre os resultados alcancados
na execucao do projeto.
IX - Nenhum dos Governos signatarios
deste Ajuste tera qualquer responsabilidade
ou incorrera em qualquer Onus financeiro,
caso as entidades executoras, mencionadas
no Item I I, decidam nao implementar o projeto nos termos ora ajustados.

2 Em ambito estadual, atraves da entidade
executora designada no Item I I :

.~ y
Caso o Governo da Republica Federativa
do Brasil concorde com as .propostas conti-

V - Ao Governo da Republica Federativa
do Brasil cabera:
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das nos Itens I a IX, esta Nota e a de resposta de Vossa Excelencia, em que se expresse a concordancia de seu Governo, constituirao um Ajuste entre os nossos dois Governos, a entrar em vigor na data da Nota
de resposta de Vossa Excelencia.
Permita-me, Senhor Ministro, renovar os
protestos da minha mais alta consideracao".

2. Em resposta, informo Vossa Excelencia
de que o Governo brasileiro concorda com
os termos da Nota acima transcrita, a qual,
juntamente com a presente, passa a constituir um Ajuste entre os nossos dois Governos, a entrar em vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelencia os protestos da minha
mais alta consideracao.
Ramiro Saraiva Guerreiro
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores
da Republica Federativa do. Brasil

acordo de cooperacao cuitural,
cientifiea e tecnka entre brasa e antigua
e barbuda
Acordo de Cooperacao Cultural, Cientlfica e TBcnica
entre o Brasil e o Governo de Antlgua e Barbuda,
assinado, no Palacio do Itamaraty em Brasllia, em 17 de
agosto de 1982, pelo Ministro de Estado das
Relac6es Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, e pelo
Primeiro-Ministro de Antfgua e Barbuda
Vere Cornwall Bird.

O Goyerno da Republica ~ederatijado Brasil e o Governo de Antigua e Barbuda,
DESEJOSOS de desenvolver os lacos culturais, cientificos e tecnicos entre os dois paises, no mutuo interesse do desenvolvimento
das relacoes de amizade entre os dois povos;
AMPARADOS no respeito aos principios
da sabedoria e independencia nacional, da
igualdade do Direito, das vantagens reciprocas e da nao ingerencia nos negocios
internos;

IACORDARAM o seguinte:

ARTIGO I
As Partes Contratantes se comprometem a
promover, pelos meios apropriados, uma
cooperacao eficaz nos dominios da cultura,
da ciencia e da tecnica.

ARTIGO I I
Cada Parte Contratante se esforcara para
estimular e favorecer a cooperacao entre
centros culturais e de pesquisa cientifica
e tecnica e outras instituicoes culturais dos
dois paises com o objetivo de intercambiar
informacoes e experiencias nas areas citadas.

ARTIGO I I I
1. As duas Partes Contratantes se comprometem a encorajar a troca de informacoes e
a favorecer o intercambio de missoes de estudo nas areas cultural, cientifica e tecnica.
2. As modalidades de cooperacao nos dom inios citados, serao negociadas, por intermedio dos canais diplomaticos usuais, entre
as instituicoes especial izadas de ambos os
paises e aprovadas pelas autoridades governamentais competentes.
ARTIGO IV
As Partes Contratantes contribuirao, dentro
dos principios de respeito a soberania e de
nao ingerencia nos assuntos internos, ao conhecimento reciproco dos valores culturais
de seus povos, pelos seguintes meios:

- troca de informacoes culturais, cientificas e tecnicas;
- intercambio de artistas, de cientistas e de
tecnicos; e
- organizacao conjunta de eventos de carate[ cultural e cientifico.
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ARTIGO V
O presente Acordo entrara em vigor na data
da troca dos Instrumentos de Ratificacao
entre as duas Partes. Tera validade por periodo de 5 (cinco) anos e sera renovado por
reconducao tacita de novos periodos de 5
(cinco) anos a menos que uma das Partes
Contratantes notifique a outra, por via diplomatica e com antecedencia minima de 6
(seis) meses, de sua decisao de denuncis-10.
Feito em Brasilia, aos 17 dias do mes de
agosto de 1982, em dois exemplares originais, nas I inguas portuguesa e inglesa, sendo
ambos os textos igualmente autenticos.

Em fe do que, no lugar e data acima declarados, assinaram a presente Ata, feita em
dois exemplares, nos idiomas portugues e
espanhol, e nela apuseram seas selos.

brasa e espanha assinam acodo
complementar na aiar de engenhaib

Acordo Complementar na area de engenharia de irrigacao,
assinado, no Palacio do Itamaraty em Erasilia, em
25 de agosto de 1982, pelo Ministro de Estado das
Relacdes Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, e
pelo Embaixador espanhol no Brasil,
Francisco Javier Vallaure.

brasi e argentina ratificam o acordo de
cooperacao tecnica e tecnokigica
Ata da cerimonia de troca dos Instrumentos de Ratificac3o do Acordo de Cooperacao TBcnica e Tecnologica
entre o Brasil e a Argentina, assinada, no Palacio do
Itamaraty em Brasllia, em 1 8 de agosto de 1982, pelo
Ministro de Estado das Relacdes Exteriores do
Brasil Ramiro Saraiva Guerreiro, e pelo Ministro das
Relac8es Exteriores e Culto da Argentina,
Juan Ramon Aguirre Lanari.

0 s abaixo assinados, sua Excelencia o Senhor Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro,
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores
da Republica Federativa do Brasil, e Sua
Excelencia o Senhor Juan Ramon Aguirre
Lanari, Ministro das Relacoes Exteriores e
Culto da Republica Argentina, reuniram-se
no Palacio Itamaraty, em Brasilia, aos 18
dias do mes de agosto de 1982, para a cerimonia de troca dos Instrumentos de Ratificacao do Acordo de Cooperacao Cientifica
e Tecnologica entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo da Republica Argentina, concluido em Buerios
Aires, aos 17 dias de maio de 1980, o qual
entra em vigor, na forma do seu Artigo XI I,
na presente data.
E, tendo sido achados em boa e devida forma os referidos Instrumentos de Ratificacao, procederam a sua troca.

O Governo da Republica Federativa do
Brasil e O Governo da Espanha,
AN IMADOS do desejo de desenvolver a cooperacao tecnica, com base no Artigo I do
Convenio Basico de Cooperacao Tecnica,
firmado em Brasilia, a 1 de abril de 1971, e
RECONHECENDO a importancia da cooperacao no campo da engenharia de irrigacao para otimizar o desenvolvimento agrIcola, ACORDAM o seguinte:

ARTIGO I
1. O Governo da Republica Federativa do
Brasil e o Governo da Espanha apoiarao
conjuntamente a cooperacao a ser estabelecida entre o Ministerio do Interior do Brasil
atraves da Superintendencia do Desenvolvimento da Regiao Sul (SUDESUL) e o Ministerio da Agricultura da Espanha, atraves
do Instituto Nacional de Reforma e Desenvolvimento Agrario ( IRYDA), em materia
de Engenharia de Irrigacao.
2. Essa Cooperacao consistira na realizacao
de trabalhos conjunto de consultoria e assessoria e na formacao de recursos humanos
nas areas indicadas, mediante o intercambio
de engenheiros e tecnicos e, sempre que

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

'b) um estipendio meqsal de valor equivalente, em pesetas, a US$ 1.500 (hum mil equinhentos) dolares aos'tecnicos da SUDESUL
mencionados no Artigo I I, paragrafo 2., letra a);

possivel, no estabelecimento de programas
complementares as atividades previstas no
presente Acordo, tais como organizacao de
visitas, missoes, seminarios e estagios de estudos e aperfeicoamento.

c) uma d"ria de valor equivalente, em pesetas, a US 60 (sessenta)dolaresaos tecnicos
da S U D ~ S U Lmencionados no Artigo II,
paragrafo 2, letra a) por viagem de servico
fora do seu local de residencia;

li

ARTIGO I1
Contribuicoes do Governo da Espanha:
1. Enviara ao Brasil:

a) tres engenheiros, por ano, de n ivel superior, especializados em proietos de irrigacao
e drenagem, organizacao de sistemas de irrigacao e exploracao de zonas irrigadas;
b) um especialista em engenharia de irrigacao, por ano, para missoes especificas programadas pela SUDESU L, com permanencia
no Brasil de, no maximo, noventa dias.

2. Recebera na Espanha:
a) cinco tecnicos, por ano, da SUDESUL
para treinamento na area de projetos de irrigacao;

.

b) um funcionario da SUDESUL, com funcao de direcao, para viagens anuais de observacao de ate trinta dias de permanencia na
Espanha.
3. Mantera na Espanha um Coordenador incumbido da preparacao e acompanhamento
dos prgramas de treinamento e viagens de
pessoal da SUDESUL na Espanha, bem como da supervisao, coordenacao e assistencia do pessoal do I RYDA no Brasil. O Coordenador podera deslocar-se ao Brasil uma
vez por ano, podendo permanecer ate 30
dias, no maximo.

d) cobertura dos gastos de deslocamentos
no interior da Espanha relacionados com o
desenvolvimento dos programas;
e) assistencia medica, farmaceutica e hospitalar, extensivel aos seus dependentes legais
que com eles permanecam durante sua estada na Espanha.

5. Proporcionara ao
SUDESUL:

Coordenador

da

a) uma diaria de valor equivalente, em pesetas, a US$ 100 (cem) dolares, por viagem de
servico fbra de seu local de residencia;
b) transporte interno na Espanha quando

em viagem de servico; e
assistencia medica, farmaceutica e hospitalar.

C)

6. Proporcionara ao Pessoal do Ministerio
da Agricultura:
.a) o pagamento da totalidade dosvencimentos, na Espanha, dos engenheiros e tecnicos
mencionados no Artigo I I, paragrafo 1 ., letras a) e b), durante sua permanencia no
Brasil, alem do pagamento das passagens de
ida e volta ao Brasil;,

4. Proporcionara aos tecnicos brasileiros:

ib) o pagamento de diarias correspondentes
aos tecnicos a que se refere a letra b) do Artigo I I, paragrafo 1 .;

a) uma diaria de valor equivalente, em pesetas, a US$ 100 (cem) dolares aos funcionarios da SUDESUL com funcao de direcao,
por viagem de servico fora de seu local de
residencia;

c) o pagamento de passagens de ida e volta
aos dependentes do pessoal mencionado na
letra a) do Artigo I I, paragrafo 1., desde o
seu lugar de residencia na Espanha ao de
destino no Brasil;
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d) o pagamento da totalidade dosvencimentos do Coordenador do IRYDA, durante
sua permanencia no Brasil, bem como das
diarias correspondentes;
e) o pagamento das passagens de ida e volta ao Brasil do Coordenador do I R Y DA;
f ) o pagamento de passagens de ida e volta
aos tecnicos que, em virtude de permanencia no Brasil pelo prazo de 24 meses, tenham direito a ferias de trinta dias na Espanha. Esse beneficio e extensivel aos dependentes do tecnico.
7. a) As obrigacoes financeiras contraidas
pelo Governo da Espanha no presente Acordo
serao cumpridas:
,I atraves do I RY DA, organismo autonomo, dependente do Ministerio da Agricultura da Espanha, que devera manter os vencimentos ganhos na Espanha pelos tecnicos
espanhois que colaborarao com a SUDESU L
no Brasil; os gastos de transportes dos dependentes legais dos aludidos tecnicos, desde seu lugar de residencia na Espanha ate
seu lugar de destino no Brasil, com as limitacoes que se especificam no presente Acordo; os gastos decorrentes da realizacao dos
cursos previstos na Espanha para tecnicos
da SUDESUL; os derivados da presenca do
pessoal da Missao Espanhola no Brasil, que
nao sejam atribuidos ao Governo brasileiros;

c) no caso em que seja funcionario de carreira do organismo espanhol que presta a
colaboracao e durante o tempo que dure tal
colaboracao, o perito estara em situacao de
ativo em comissao de servico, em cayater
temporario, de conformidade com o disposto no Artigo 20 d) do Estatuto de Pessoal de Organismos Autonomos, entendendo cumpridos todos os tramites dispostos
no citado Estatuto decorrentes de nomeacao pela Presidencia do IRYDA para o desempenho da missao.

ARTIGO III
Contribuicoes do Governo da Republica
Federativa do Brasil :
1. Colocara a disposicao do projeto o necessario pessoal cientifico e tecnico de contrapartida.

2. Designara um Coordenador incumbido
de estabelecer uma coordenacao permanente entre a SUDESUL e o pessoal do I RYDA
em atuacao no Brasil. O Coordenador podera viajar a Espanha uma vez por ano, com
uma permanencia de ate trinta dias, no maximo.

3. Proporcionara ao Pessoal do I RY DA:
I I ) cabera a Direcao Geral de Cooperacao
Tecnica Internacional do Ministerio de Assuntos Exteriores da Espanha pagar os gastos de passagens de ida e volta dos tecnicos
espanhois que viajarao ao Brasil, assim como os de retribuicao mensal e diaria, diarias
e assistencia medica, farmaceutica e hospitalar aos tecnicos brasileiros que participarao dos correspondentes programas na Espanha, e seus dependentes legais, com as limitacoes que se especificam no presente
Acordo;
b) ambos os Organismos, acima citados, farao frente as obrigacoes a que se referem os
paragrafos anteriores atraves dos creditos aprovados nos orcamentos respectivos;

a) uma diaria ,de valor equivalente, em cruzeiros, a US$' 100 (cem) dolares aos peritos
mencionado; na letra b) do Artigo I I, paragrafo I., por viagem de servico fora do seu
local de residencia;
b) um estipendio mensal de valor equivalente, em cruzeiros, a US$ 2.000 (dois mil) d6lares aos engepheiros a que faz referencia o
Artigo I I, paragrafo 1., letra a);
c) uma diariq de valor equivalente, em cruzeiros, a US$ 60 (sessenta)dolaresaos engenheiros mencionados na letra a) do Artigo
II, paragrafo 1 ., por viagem de servico fora
do seu local de residencia;
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d l assistencia medica, farmaceutica e hospitalar, extensivel aos dependentes legais que
com eles permanecam durante sua estada
no Brasil.
4. Proporcionara ao Coordenador do
IRYDA:

a) ter no minimo trinta anos de idade e cinco anos de experiencia profissional nas suas
especialidades;

a) uma diaria de valor equivalente, em cruzeiros, a US$ 100 (cem) dolares pbr viagem
de servico fora do seu local de residencia;
b) transporte interno no Brasil quando em
viagem de servico;

4. Tanto o I RYDA como a SUDESUL se re5ervam o direito de fazer voltar ao seu pais de
origem qualquer dos tecnicos em estagio ou
a seu servico respectivamente, quando tais
profissionais sejam julgados inadequados.
Neste caso, as referidas pessoas serao avisadas com uma antecipacao minima de 45
dias. Os tecnicos espanhois serao substituidos dentro de prazo suficiente de forma a
evitar prejuizos no andamento dos programas.

assistencia medica, farmaceutica e hospitalar.

C)

5. Proporcionara ao Pessoal Brasileiro:
a) o pagamento da totalidade de seus vencimentos no Brasil, durante sua permanencia
na Espanha;
b ) o pagamento de passagens de ida e volta
a Espanha em favor dos tecnicos mencionados nas letras a) e b) do Artigo I I, paragrafo
2.;
cj o pagamento de passagens de ida e volta 6
~ s ~ a n he adiarias correspondentes aos funcionarios da SUDESUL com funcao de direcao;
d) o pagamento de passagens de ida e volta
a Espanha e de diarias correspondentes ao
Coordenador da SUDESUL.

ARTIGO I V
1. Os programas de treinamento a que se refere a letra a) do Artigo I I, paragrafo 2., desenvolver-se-ao no primeiro semestre de cada ano, com uma duracao de seis meses cada.
2. Os locais de residencia dos engenheiros a
que se refere a letra a) do Artigo I I, paragrafo 1., serao indicados de comum acordo
com a SUDESUL antes do inicio dos programas.

3. Os engenheiros a que se referem as letras
a) e b) do Artigo I I, paragrafo 1., deverao:

b j permanecer no Brasil pelo prazo minimo
de 12 mesus.

5. 0 s valores monetarios referidos nos Artigos I I e I I I poderao ser revisados a partir do
18 mes da entrada em vigor do presente Acordo, a fim de adequa-los aos aumentos do
custo de vida verificados no periodo. Para
tanto sera tomado como base o mes de entrada em vigor do Acordo e como indice de
correcao o ultimo disponivel. Os novos valores vigorarao a partir do primeiro dia do
190 mes a contar da entrada em vigor do
Acordo.
ARTIGO V
i.O presente Acordo entrara em vigor na
data de sua assinatura e tera uma duracao
de tres anos, podendo ser denunciado por
qualquer das duas Partes. A denuncia surtira efeito seis meses apbs a data de recebimento da notificacao respectiva.

2. Ainda que tenha expirado o presente Acordo, os programas e projetos ja iniciados
continuarao em execucao ate sua total conclusao, salvo decisao explicita tomada em
contrario pelas Partes.
Feito em Brasilia, aos 25 dias do mes de
agosto de 1982, em dois exemplares originais, nas I inguas portuguesa e espanhola:
sendo ambos os textos igualmente autenticos.
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assinado acado entm brasiie eua para
npressao ao trafico Iidto de drogas que

custos conforme descrito no Anexo. Esses
equipamentos e contribuicoes serao empregados na repressao do trafico de drogas.

produzem dependencia
ARTIGO I I
Acordo, por troca de Notas, entre o Brasil e os Estados
Unidos da America sobre cooperacao em mathria
de repressao ao trafico il icito de drogas que produzem
dependencia, assinado, no Palacio do Itamaraty em
Brasflia, em 29 de setembro de 1982, pelo Ministro de
Estado, interino, das Relacoes Exteriores, Joao Clemente
Baena Soares, e pelo Encarregado de Neg6cios a.i. dos
Estados Unidos da AmBrica, Harry Kopp.

Ao Senhor Harry Kopp,
Encarregado de Negocios, a.i.,
dos Estados Unidos da America
Senhor Encarregado de Negocios,
Com referencia as recentes negociacoes entre autoridades do Governo da Republica
Federativa do Brasil e do Governo dos Estados Unidos da America, sobre cooperacao
em materia de repressao ao trafico ilicito
de drogas que produzem dependencia, havendo ambos os Governos concordado em
colaborar em atividades de repressao ao trafico ilicito de drogas, tenho a honra de informar Vossa Excelencia de que o Governo
da Republica Federativa do Brasil concorda
com as seguintes disposicoes:

O Governo brasileiro designa como entidade responsavel pela implementacao do presente Acordo o Departamento de Policia
Federal (DPF), do Ministerio da Justica, e
o Governo dos Estados Unidos da America
designa, com a mesma finalidade, o Bureau
I nternational de Assuritos de Narcoticos
(INM), do Departamento de Estado, atraves da Embaixada dos Estados Unidos da
Arrerica em Brasil ia.

ARTIGO I I I
1 . O INM proporcionara o financiamento
de ate US$ 300,000.00 (trezentos mil dolares), no ano fiscal do Governo dos Estados
Unidos da America de 1982, em apoio a cooperacao descrita no Artigo I, e para os equipamentos especificos e contribuicoes para
cobrir custos relacionados no Anexo ao
presente Acordo.

2. As entidades responsaveis pela implementacao do presente Acordo decidirao
conjuntamente quanto ao numero, tipo
e composicao dos equipamentos acima
mencionados a serem fornecidos no
quadro do presente Acordo.

ARTIGO I

1. As Partes contratantes decidem continuar a prestar-se cooperacao com vistas a
repressao do trafico ilicito de drogas que
produzem dependencia e outras substancias estupefacientes, especial mente cocaina,
que possam originar-se do territorio brasileiro, por ele transitar ou nele ser processadas.

2. A cooperacao prevista podera compreender, entre outras formas a serem acordadas
pelas Partes, o fornecimento de equipamentos e contribuicoes financeiras para cobrir

3. Excetuado combustivel, o INM providenciara a aquisicao de bens e equipamentos nos termos do presente Acordo
e fara sua doacao ao DPF, o qual certificara seu recebimento e os empregara na
repressao ao trafico de drogas. Combustivel para os barcos sera adquirido diretamente pelo DPF e seu pagamento sera feito
pelo INM, segundc, procedimentos a serem
adotados de comu-n acordo entre o DPF e
o INM.

4. A data limite de contribuicao parti uens
e servicos adquiridos nos termos deste
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Acordo sera 31 de marco de 1984. C I NM
somente fara contribuicoes, nos termos do
presente Acordo, ate seis meses apos a data
limite indicada ou qualquer data de contribuicao final fixada posteriormente, a menos que as Partes acordem de outra maneira.

presente Acordo, os referidos equipamentos e contribuicoes serao utilizados em atividades que complementem os fins visados
no Acordo.

ARTIGO VI1
5. Apos a data limite fixada no paragrafo 4
acima, o Governo dos Estados Unidos da
America somente se obriga a fornecer o tot a l ou o saldo da verba mencionada no paragrafo 1 em caso de disponibilidade de verbas autorizadas pelo Ccngresso dos Estados
Unidos da America para t a l fim.

Todas as atividades decorrentes do presente
Acordo serao desenvolvidas de conformidade com as leis e regulamentos em vigor na
Republica Federativa do Brasil e nos Estados Unidos da America.

ARTIGO V I I I
ARTIGO I V
0 s eventuais impostos e direitos alfandegarios a que possam estar sujeitos os equipamentos fornecidos ao DPF em virtude da
aplicac30 do presente Acordo serao da
exclusiva responsabilidade do DPF, que
tomara as devidas provideacias sobre a materia.

O DPF e o INM realizarao, pelo menos uma
vez por ano, uma avaliacao conjunta das
atividades decorrentes da aplicacao do presente Acordo, para o que fornecerao o pessoal qualificado necessario.

ARTIGO I X

nexo e parte inte-

Fica acordado que o
grante do presente Acordo.

ARTIGO V
1. Para os fins do presente Acordo, o DPF
se compromete a:
a) financiar, ate por um valor ~ o t a l de
US$ 10,000.00 (dez mil dolares dos Estados Unidos da America), as atividades descritas no Anexo;
b) arcar com as despesas eventuais que decorrarri da implementacao do presente
Acordo, e que nao estejam nele previamente especif icadas.

ARTIGO V I
0 s equipamentos e contribuicoes financeiras para cobrir custos fornecidos por uma
das entidades referidas no Artigo I I a outra,
nos termos do presente Acordo, serao destinados exclusivamente a execucao das atividades nele previstas. Apos o termino do

ARTIGO X
O presente Acordo podera ser modificado,
revisto ou ampliado, por comum acordo
das Partes. As eventuais modificacoes ou revisoes entrarao em vigor por troca de notas
diplomaticas.

ARTIGO X I
1. O presente Acordo entrara em vigor pela
presente troca' de notas e tera vigencia a
partir desta data ate o dia 31 de marco de
1984, a menos que as Partes Contratantes
decidam prorroga-lo. Podera ser denunciado, a qualquer tempo, por notificacao
escrita por qualquer dos dois Governos:
A denuncia surtira efeito trinta dias depois
da data de recebimento da notificacao respectiva.
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2. A denuncia do presente Acordo implicara o cancelamento de todas as obrigacoes
de ambas as Partes, exceto quanto ao pagamento de compromissos nao cancelaveis
que tenham sido assumidos com terceiros.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelencia os protestos da minha.
mui distinta consideracao.
Joao Clemente Baena Soares
Ministro de Estado, interino, das Relacoes
Exteriores da Republica Federativa do Brasil

emissor de sinais atraves de impulso> eletricos ("bird dog
b u m ~ ebeeper")
r
US$ 6,000.00
veiculos com tracao
nas quatro rodas

US$ 150,000.00

detector de drogas para
cocaina

US$ 8,000.00

gravadores cassette

Us$ 4,000.00

montante a ser utilizado para apoio operacional e outros custos
US$ 30,000.00

AN'EXO
AO ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS
DA AMERICA SOBRE COOPERACAO
NO CAMPO DO CONTROLE DO TRAFI C0 ILI-CITO DE DROGAS

kits para teste de narcotico

TOTAL

US$ 2,000.00

US$ 300,000.00

li - CONTRIBUICAO DO DPF:
I

- CONTRIBUICAO DO INM:

1 (um) barcode-oito metros.equi~adoCom
motor diesel de 130 H.P. e equipamento
de comunicacao para utilizacao em Foz do
US$40,000.00
Iguacu

equipamento de
comunicacao

- Custos ae pessoal
a) Pagamento de viagens e diarias para
US$ 9,500.00
executar operacoes
b) Instalacao do equipamento de

,nicacoes
US$60,000.00

TOTAL

CO~U-

US$500.00
US$ 10,000.00
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a visita do ministro do comercio e de
cooperativas da indonesia, radius prawiro
E m 27 de agosto de 1982, o Ministerio das RelacBes
Exteriores divulgou, em Brasilia, o seguinte
Comunicado de imprensa, a proposito
da visita d o Ministro d o Comercio e de Cooperativas
da Indonesia, Radius Prawiro:

A convite do Governo brasileiro, uma missao economica da Indonesia, chefiada por
Sua Excelencia o Senhor Radius Prawiro,
Ministro do Comercio e de Cooperativas,
visitou o Brasil no periodo de 22 a 27 de
agosto de 1982.
A visita teve como objetivo identificar as
possibilidades de expansao do relacionamento economico bilateral,,especialmente
nas areas do comercio, da teknologia e
da cooperacao industrial.
Em Brasilia, Sua Excelencia o Senhor
Radius Prawiro entrevistou-se com Suas
Excelencias o Embaixador Ramiro Saraiva
Guerreiro, Ministro das Relacoes Exteriores,
os Senhores Ernane Galveas, Ministro da
Fazenda, Joao Camilo Penna, Ministro da
Industria e Comercio, Angelo Amaury Stabile, Ministro da Agricultura e Arnaldo Rodrigues Barbalho, Ministro interino das Minas e Energia.

Sua Excelencia o Senhor Radius Prawiro
entregou a Sua Excelencia o Embaixador
Ramiro Saraiva Guerreiro uma carta dirigida pelo Presidente da Indonesia ao Presidente do Brasil.
No Rio de Janeiro, Sua Excelencia o Senhor Radius Prawiro reuniu-se com os Presidentes interinos da Companhia Vale do
Rio Doce e da Petrobras e com o Presidente do Instituto do.Acucar e do Alcool.

governo brasileiro condena massacre
de sabra e chatia, no libano
Nota oficial d o Governo brasileiro,
divulgada pelo Palacio d o Itamaraty em Brasilia,
em 20 de setembro de 1982:

O Brasil condena com a maior veemencia o
barbaro massacre de refugiados palestinos
nos campos de Sabra e Chatila. Essa matanca indiscriminada de velhos, mulheres e criancas ficara inscrita na ~ i s t o r i acomo uma
das suas paginas mais vergonhosas, exemplo
do grau de barbarie a que podem chegar
mentes deformadas pelo odio.
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brasiienvia mensagem de apoio

Carta d o Presidente Joao Figueiredo
ao Presidente d o Libano, Elias Sarkis, enviada
em 10 de julho de 1982:

A Sua Excelencia o Senhor ELIAS SAR KIS,
Presidente da Republica do Libano.
Senhor Presidente,
Com viva emocao recebi sua mensagem de
28 do corrente mes sobre a ameaca de destruicao geral que se abate sobre a cidade de
Beirute e coloca em perigocfatal o seu patrimonio cultural e humano.
Vossa Excelencia tera presente os termos
da comunicacao que lhe enviei tao logo
informado da invasao militar do territorio
libanes em que reiterei a expressao da solidariedade do povo e do Governo brasileiros
e o apoio do Brasil a independencia, integridade e soberania do Libano.
0 s acontecimentos das ultimas semanas no
Libano - pais tao caro ao Brasil e a todos
os brasileiros, a que nos sentimos ligados
por muitos lacos culturais e historicos e por
uma fraterna amizade -causam-me profunda consternacao.
A Nacao brasileira acompanha com angustia a tragedia de Beirute. Nas Nacoes Unidas manifestamos nosso repudio a agressao
e a preocupacao com os sotrimentos das
populacoes libanesa e palestina. Somamos
nossa voz a da quase totalidade das nacoes

que conOSC0 compartilham
de pena e repulsa.

OS

Sentimentos

Estou dando conhecimento desta minha
resposta ao Senhor Secretario-Geral das
Nacoes Unidas pedindo-lhe qua a transforme em documento oficial da Organizacao, para que a palavra de solidariedade e conforto do povo e do Governo
brasileiros tenha ressonancia internacional,
e para que, por todos os meios ao nosso
alcance, possamos contribuir para que
Beiru-te continue a existir como centro
de civilizacao, ponto de encontro de
povos e religioes em convivio harmonioso e encruzilhada economica e comercial.
O Governo brasileiro se empenhara, dentro
do limite de suas possibilidades, em prestar
o auxilio humanitario que as populacoes
atingidas requeiram.
Estou certo de que encontrarei na opiniao
publica brasileira' o mais amplo e generoso
respaldo para a causa da defesa do patrimonio humano e cultural da nacao libanesa e de todos aqueles que nela se abrigaram.
Queira aceitar, Excelencia, os protestos de
minha mais altq consideracao.

Joao Figueiredo
Presidente da Republica Federativa do Brasil
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o seminario sobre pubiicscoes para a
disseminacao da informacao comeicial
Foi realizado em Brasilia, no periodo de 19
a 23 de julho, o Seminario sobre Publicacoes para a Disseminacao da Informacao

Comercial, sob os auspicios do Centro de
Comercio Internacional UNCTADIGATT e
do Governo brasileiro.

O evento tem como objetivo a capacitacao
de pessoal dos servicos de informacao comercial que se ocupam da producao de publ icacoes destinadas a usuarios internos e
externos.
Participaram do encontro responsaveis de
setores de publicacoes de informacao co-.
mercial de, aproximadamente, vinte instituicoes de promocao comercial da America
Latina, alem de um numero igual de representantes brasileiros.

a reuniao do grupo de trabalio da area
basica sobre recursos hidrkos dos
paises da bacia do prata
De 27 a 29 de julho, realizou-se, em Brasilia, uma Reuniao do Grupo de Trabalho
da Area Basica sobre Recursos Hidricos e
Outros Recursos Naturais dos Paises da
Bacia do Prata, convocada pelo Comite
I ntergovernamental Coordenador da Bacia
do Prata (CIC).

O citado Grupo, que desde 1976 vem reunindo, em Brasilia, representantes dos pai-

ses membros do Tratado da Bacia do Prata,
ou seja, alem do Brasil, Argentina, Bolivia,
Paraguai e Uruguai, examinou a implementacao de Resolucoes aprovadas no ambito
das Reunioes de Chanceleres dos Paises da
regiao. Nesse sentido, foram abordados temas sobre conservacao de solos, controle
de inundacoes fluviais, hidrometeorologia e
qualidade das aguas.

i encontro braslelopeniano de

cooperacao amazonka
Sob o patrocinio da Universidade Federal
'do Acre, e com o apoio do CNPq e do Itamaraty, realizou-se na cidade de Rio Branco, de 10 a 7 de agosto de 1982, o I Encontro Brasileiro-Peruano de Cooperacao Amazonica.

O referido encontro representa o resultado
de um esforco desenvolvido nos ultimos
tres anos pela Universidade do Acre no sentido de promover programas de cooperacao
cientifica e tecnica com Universidades e
instituicoes peruanas, destinados especificamente a encontrar solucoes para os proble
mas gerados pelas condicoes amazonicas em
junho de 1981, durante a visita do Presidente Fiyeiredo ao Peru, foi assinado
Ajuste Complementar ao Acordo de Intercambio Cultural, pelo qual a Universidade
do Acre e seis Universidades peruanas foram consideradas entidades executoras dq
~ro~ram
amazonico
a
de cooperacao Universitaria.
Recentemente, atraves de contatos mantidos pela Universidade do Acre em Lima,
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e com apoio financeiro do CNPq, o programa expandiu-se, englobando, do lado
peruano, cerca de quinze Universidades e
entidades de pesquisa e investigacao vinculadas a Amazonia peruana e, do lado brasileiro, inumeras Universidades e organismos
da Amazonia brasileira. Do encontro, participaram Representantes dessas diversas
entidades com o objetivo de delinear
programas concretos de cooperacao.
A iniciativa da Universidade ~edera.1do
Acre, por sua importancia e carater pioneiro, podera servir de modelo para programas semelhantes . com outros paises
do Tratado de Cooperacao Amazonica.

Os seminarios tiveram duracao de um dia,
com duas palestras pela' manha e duas a
tarde, obedecendo ao seguinte roteiro: dia
3 de agosto: Lagos (Nigeria); 6 de agosto:
Lome (Togo); 9 de agosto: ~ b i d j a n(Costa
do Marfim) e 12 de agosto: Nairobi (uuenia). Os temas escolhidos foram: agricultura,
pecuaria, hidreletricidade, e fontes renovaveis de energialreflorestamento. Cada tema
foi abordado por tres conferencistas: um
representante de empresa governamental
e dois representaqtes de firmas privadas.

organizacao panimeticana da saude
elege medico brasileiro para diretor-gerai

itamaraty promove, na ahici, qiqro
seminarios sobn "tecnobgia brasiieira
para o desenvoivimento"
Na primeira quinzqa de agosto, o Itamaraty realizou uma serie de quatro semi narios na Africa sobre 'Tecnologia Brasileira pqrao Desenvolvimento", com o objetivo de apresentar informacoes sobre o
grau de desenvolvimento tecnologico do
Brasil e demonstrar a capacidade das empresas nacionais atenderem a demanda de
bens e servicos de paises em desenvolvimento.
Os seminarios, que contaram corri o patrocinio do Banco do Brasil/VIPIN, SEPLANI
CNPq e Ministerio da Agricultura/CI NGRA,
reuniram autoridades e representantes de
orgaos governamentais afetos as areas dos
temas escolhidos, das associacoes e ent idades de classe, dos institutos de pesquisas,
do meio empresarial e da imprensa especializada, alem de funcionarios de entidades
internacionais financiadoras de projetos
em paises em desenvolvimento. Os participantes sao pessoas de nivel tecnico-empresarial ligadas a entidades que poderao
ter interesse em adquirir produtos e servicos brasileiros.

A XXI Conferencia Pan-americana da Saude,
que em Washington, de 20 a-29desetembro
de 1982, elegeu, no dia 22, o Doutor Carly le
Guerra de Macedo para o cargo de Diretor
Geral da Organizacao Pan-americana da
Saude (OPAS). Dos 37 paises-membros, 20
votaram em favor do candidato brasileiro.
Sera a primeira vez que um brasileiro ocupara cargo diretivo naquele Organismo especializado da Organizacao dos Estados .Americanos.
A eleicao em apreco reafirma a presenca e o
interesse politico brasileiros no relacionamento interamericano, ja que a OPAS pode
e deve constituir-se num dos principais instrumentos de promocao e apoio da cooperacao entre os paises do hemisferio, no
campo da saude.

embaixador brasileiroeleito presidente da
icomissao da assembieia geral das

nacoes unidas
O Embaixador Carlos Calero Rodrigues foi
eleito presidente de uma das sete comissoes que se reunem durante a Assembleia
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Geral das Nacoes Unidas. Trata-se da I II
Comissao, a que sao distribuidos os itens da
agenda relativos a protecao dos direitos humanos, a abolicap da discriminacao racial
e do apartei'smo, promocao dos direitos
da mulher, dos delhos, dos deficientes, dos
jovens, protecao e atendimento a refugiados.
O Embaixador Calero Rodrigues e uma personalidade conhecida nos circulos internacionais de protecao aos direitos humanos
como representante do Brasil na Comissao
de Direitos Humanos das Nacoes Unidas
desde 1978; nesse 6rgao esta sendo apresentado a sua candidatura para um terceiro
mandato. O Embaixador Calero Rodrigues
foi presidente da 37a sessao da Comissao
de Direitos Humanos em 1981. Alem de
suas funcoes como representante do Bras i l na Comissao de Direitos Humanos, o
Embaixador Calero Rodrigues e o Chefe
da Delegacao do Brasil a Conferencia
das Nacoes Unidas sobre o Direito do Mar
(e membro da Comissao de ~ i r e i t oInternacional das Nacoes Unidas.

despedidas de embaixadores estrangdms
O Embaixador do Reino dos Paises Baixos, Hein Theo Shaapveld, deixou suas
funcoes em Brasilia e foi homenageado pelo Chanceler Saraiva Guerreiro, que o condecorou com a Gra-Cruz da Ordem Nacional
do Cruzeiro do Sul, em solenidade realizada
no Palacio do Itamaraty em Brasilia, em 12
de agosto de 1982.
-

- O, Embaixador da Guatemala no Brasil,
Jose Arturo Ponciado Samayoa, deixou suas
funcoes em Brasilia e foi homenageado com
um almoco no Palacio do Itamaraty em
Brasilia, em 30 de agosto de 1982, tendo,
na mesma solenidade, sido agraciado pelo
Chanceler Saraiva Guerreiro com a Gra-Cruz
da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul.

O Embaixador da Romenia no Brasil,
Nicola Ghenea, deixou suas funcoes em

-

Brasilia e foi homenageado com um almoco no Palacio do Itamaraty em Brasilia, em 14 de setembro de 1982, recebendo do Chanceler Saraiva Guerreiro,
na mesma solenidade, a Gra-Cruz da Ordem de Rio-Branco.

reunioes de comissoes mistas
'julho
-

I reuniao da Comissao Mista Brasil-Ango-

Ia, em Brasilia, de 7 a 9.
- VI II reuniao da Comissao Intergovernamental Brasileiro-Sovietica para a Coope.racao Comercial, Economica, Cientifica e
Tecnologica, em Brasi'lia, de 16 a 20.
- I I reuniao da Comissao Mista Brasil-Trinidad e Tobago, em Port-of-Spain, de 22 a
24.

agosto

- XI reuniao da Comissao Mista Teuto-Brasileira de Cooperacao Cientifica e Tecnologica, em Munique, dias 26 e 27.
setembro

I I I reuniao da Comissao Mista Brasil-Dinamarca para Cooperacao Economica e I ndustrial, em Copenhague, de 8 a 10.
- V reuniao da Comissao Mista Cultural
Luso-Brasileira, em Brasilia, de 13 a 15.

-

/-

X sessao de Sub-Grupo de Comercio Brasil-Estados Unidos da America, em Washington. dias 20 e 21.

visitas ao brasa
julho

Vice-Ministro do Comercio Exterior da
Bulgiiria, Atanas Guinev, dias 5 e 6.

-

- Ministro dos Petroleos e da Energia de
Angola, Pedro de Castro Van-Dunen, de
6 a 16.
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- Presidente da Republica Popular do
Congo, Denis Sassau-Nguesso, de 5 a 7.

agosto
- Ministro das Relacoes Exteriores do
Chile, Rene Rojas Galdames, de 2 a 5.

setembro
- Vice-presidente do National Comittee
of the Chinese People's Political Consultative Conference e Presidente da China
International Trust and Investment Corporation (CITIC), Rong Yiren, de 1 1 a
23.

- Ministro dos Negocios Estrangeiros
da Italia, Emilio Colombo, de 5 a 8.
- Primeiro-Ministro de

- Ministro da Justica da Guine-Bissau,
F'idelis Cabral dfAlmada, de 16 s 26.

-Ministro das Relacoes Exteriores e
Culto da Argentina, Juan Ramon Aguirre
Lanari, de 17 a 19.
- Ministro do Comercio e-de Cooperativas
da Indonesia, Radius Prawiro, de 22 a 27

- Presidente do Grupo Banco Africano
de Desenvolvimento (BAD) e do Fundo
Africano de Desenvolvimento (FAD), Wila
Mung'Omba, de 17 a 22.

Antigua e Barbuda, Vere Cornwall Bird, de 15 a 21.
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presidente iiguekedo abre a xxxvw sessao da assembldia geral da onu
discurso do presidente joao figueiredo, erri nova york, por ocasiao da abertura
da XXXVI I sessao da assembleia geral da organizacao das nacoes unidas

secretariogeral da onu homenageia o pnsidente P(o iiguelndo
discurso do presidente joao figueiredo, em nova york por ocasiao de almoco
que lhe foi oferecido pelo secretario-geral da onu, javigr perez de cuellar

presidente brasilebo participa da reuniao do g ~ p latinoameiicaiio
o
da onu, em nova york
discurso do presidente joao figueiredo, em nova york, durante a sessao solene
do grupo latino-arnericano da onu

a viagem do psidente joao iigueindo ao canada
discurso do governador-geral de ottawa, edward schreyer, e do presidente
joao figueiredo, em ottawa, logo apos a chegada do presidente brasileiro ao
canada

iigueitedo no canda "o povo do meu pais vem rubrndo notavelesiorco de
construcao de um brasil mais moderno"
discursos do governador-geral de ottawa, edward schreyer, e do presidente
joao figueiredo, em ottawa, por ocasiao de jantar oferecido ao presidente
brasileiro

brasa assina acordo comerciale memorando de consultas
poVticas com o canada
discursos do primeiro-ministro do canada, pierre trudeau, e do presidente
joao figueiredo, em ottawa, por ocasiao da cerimonia de assinatura do
acordo de longo prazo sobre o trigo e do memorando de entendimento
para consultas politicas entre o brasil e o canada
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comunkado de imprensa data os entendimentos do presidente iigueiredo no canada
comunicado de imprensa brasil-canada, divulgado em Ottawa, ao final da visita oficial do presidente joao figueiredo ao canada

21

a visita do presidentedo congo, denis sassourguesso
discurso do presidente joao figueiredo, no palacio do itamaraty em brasilia,
por ocasiao de jantar oferecido ao presidente da republica popular do congo,
den is sassou-nguesso

25

comunicado conjunto destaca a cooperacao brasileirocongolesa
comunicado conjunto brasil-congo, divulgado pelo palacio do itamaraty em
brasilia, ao final da visita do presidente da republica popular do congo, denis
sassou-nguesso

27

saraiva guerreim abre a primeira reun.k da comissao mista brasiisngob
disci~rsodo ministro de estado das relacoes exteriores, ramiro saraiva guerreiro, no palacio do itamaraty em brasilia, por ocasiao da abertura dos trabalhos da primeira reuniao da comissao mista brasil-angola, que contou com
a participacao do ministro angolano de petroleo e energia, pedro de castro
P
van-dunen

29

comissao mista tmnsfwma em maldade concreta a vontade mutua de
aproximacao entm brasl e angob
discurso do ministro de estado das relacoes exteriores, ramiro saraiva guerreiro, no palacio do itamaraty em brasilia, por ocasiao de almoco oferecido
ao ministro de petroleo de angola, pedro de castro van-dunen

31

a v i reuniao da comissao interpovemamentalbraskh-sovietica para
discurso do secretario-geral das relacoes exteriores, joao clemente baena soares, no palacio do itamaraty em brasilia, por ocasiao da VI I I reuniao da comissao intergovernamental brasileiro-sovietica para cooperacao comercial,
economica, cientifica e tecnologica

33

chanceler brasleiro visita trinidad e tobago
discurso do chanceler saraiva guerreiro, em port-of-spain, por ocasiao de jantar que lhe foi oferecido pelo ministro dos negocios estrangeiros de trinidad
e tobago, basil ince

37
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saraiva guemiro abn a r n u n l k da comhsk mista b r a s W r i d e trlrgl
discurso do chanceler saraiva guerreiro, em port-of-spain, por ocasiao da
abertura da I I reuniao da comissao mista brasil-trinidad e tobago, que contou
com a presenca do ministro dos negocios estrangeiros daquele pais, basil ince

no brasii, o ministro das dacoes exterbm do chie
discurso do ministro de estado das relacoes exteriores, ramiro saraiva guerreiro,
no palacio do itamaraty em brasilia, por ocasiao de jantar oferecido ao ministro das relacoes exteriores do chile, rene rojas galdames

comunicado conjunto orasikhile
comunicado conjunto brasil-chile, divulgado pelo palacio -do itamaraty em
brasilia, ao final da visita do ministro das relacoes exteriores do chile, rene
rojas galdames

ministm dos negocios estnngeiips da itala visita o brasii
discursos do ministro de estado das relacoes exteriores, ramiro saraiva guerreiro, e do ministro dos negocios estrangeiros da italia, emilio colombo, no
palacio do itamaraty em byasilia, por ocasiao de almoco oferecido pelo chanceler brasileiro ao chanceler italiano

comunicado de imprensa orasii-ltab
comunicado de imprensa brasil-italia, divulgado pelo palacio do itamaraty em
brasilia, por ocasiao da visita do ministro dos negocios estrangeiros da italia,
emilio colombo

a visii do primeira-ministra de antigua e barbuda
discurso do presidente joao figueiredo, no palacio do itamaraty em brasilia,
por ocasiao de almoco oferecido ao primeiro-ministro de antigu'a e barbuda,
vere cornwall bird.

no comunicado de impnnsa, os entendimentos do primeho-ministro
comunicado de imprensa, divulgado pelo palacio do itamaraty em brasilia, a
proposito da visita ao brasil do primeiro-ministro de antigua e barbuda, vere
cornwall bird

em h s b , o chancebi aqeniino juan nmon a g u h ianati
discursos do ministro de estado das relacoes exteriores, ramiro saraiva guerreiro, e do ministro das relacoes exteriores e culto da argentina, juan ramon
aguirre lanari, no palacio do itamaraty em brasilia, por ocasiao de jantar oferecido ao chanceler argentino
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comunicado de imprensa brasl-argentha
comunicado de imprensa brasil-argentina, divulgado pelo palacio do itamaraty em brasilia, ao final da visita d~ ministro das relacoes exteriores e culto
da argentina, juan ramon aguirre lanari

saraiva guerrdro expoe, na esg, as hhas da pdiliea externa brasileira
conferencia do ministro de estado das relacoes exteriores, ramir0 saraiva
guerreiro, na escola superior de guerra, no rio de janeiro

67

no brasil, o presidente da "chha htematbnal tmst and hvestment corpontbn"
discursos do ministro de estado das relacoes exteriores, ramiro saraiva guerreiro, e do presidente da china internationaltrustand investment corporation,
rong y iren, no palacio do itamaraty em brasilia, por ocasiao de almoco oferecido aquele executivo chines

83

bras~kieako pcsidente do wnseho poHico nacionaldo suiliame
discursos do ministro-chefe do estado maior das forcas armadas (emfa),
general alacyr frederico werner, e do comandante-em-chefe das forcas armadas e presidente do conselho politico ~ c i o n a do
l suriname, tenente-coronel
desire bouterse, durante almoco no palacio do itamaraty em brasilia, que
contou com a participacao do chanceler saraiva guerreiro e do
ministro de recursos naturais e energia do suriname, eric tjon kie sim

saraiva gue&

ao gmpo btinoamericano da onu: precisamos buscar

um novo caminho
discurso do chanceler saraiva guerreiro, em nova york, por ocasiao de almoco
oferecido ao grupo latino-americano da organizacao das nacoes unidas

relacoes diplomdticas
brasil e birman ia estabelecem relacoes diplomaticas
designacao de embaixadores brasileiros
entrega de credenciais de embaixadores estrangeiros

tratados, acordos, conv6nios

os acordos entre o brasl e a repubka popuiardo congo
acordo comercial,
acordo de cooperacao cultural, educacional, cientifica e tecnica
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conv6do de cooperacao tecnicr entre o r n a i e o ministcib da Musth de anprb
convenio de cooperacao tecnica entre o servico nacional de-aprendizagem industrial (senai) e o departamento nacional de formacao de quadros do ministro da industria de angola, assinado, no palacio do itamaraty em brasilia,
pelo diretor do senai, arivaldo silveira fontes, e pelo diretor nacional da cooperacao da secretaria de estado da cooperacao de angola, manuel maria difuila

acordo de bngo prazo sobre o ttigo e memorandode entendhnentoipara
consultas poiiticas entre brasiie canada
acordo sobre o trigo
e memorando de entendimento para as consultas politicas

brasa e republica federal da alemanha assinam dois ajustes ao acordo
basico de cooperacao tecnica
ajuste sobre o projeto "implantacao -do nucleo do sistema de informacoes
da regiao metropolitana do recife,
ajuste sobre a prorrogacao do projeto de cooperacao tecnica "adocao da
nova tecnologia para bovinocultura em santa catarina"

impbntacao do complexo industtial-portuariode suape tera cooperacao
tecnica da gia-bretanha
ajuste - por troca de notas - complementar ao acordo sobre cooperacao
tecnica, para cooperacao a ser desenvolvida na implantacao do complexo
industrial-portuario de suape, em pernambuco, assinado, no palacio do
itamaraty em brasilia, pelo chanceler saraiva guerreiro, e pelo embaixador
do reino unido da gra-bretanha e irlanda do norte, george william harding

107

acordo de cooperacao cuitural, cientinca e tecnica entre o brasile antigua e bahuda
acordo de cooperacao cultural, cientifica e tecnica entre o brasil e o governo
de antigua e barbuda, assinado, no palacio do itamaraty em brasilia, pelo
chanceler saraiva guerreiro e pelo primeiro-ministro de antigua e barbuda,
vere cornwall bird

brasii e argentina ratiiicam o acordo de cooperacao tecnica e tecnoiogka
ata da cerimonia de troca dos instrumentos de ratificacao do acordo de
cooperacao tecnica e tecnologica entre brasil e argentina, assinada, n o palacio do itamaraty em brasilia, pelo chanceler saraiva guerreiro e pelo ministro
das relacoes exteriores e culto da argentina, juan ramon anguirre lanari

110

krde espinha assinam rordo complementar na area de engenharia de Mprcao
acordo complementar na area de engenharia de irrigacao, assinado, no
palacio do itamaraty em brasilia, pelo chanceler saraiva guerreiro, e pelo
embaixador espanhol francisco javier vallaure

110
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assinado acordo entre brasil e eua para repressao ao traLo iilicito de drogas

que produzem dependencia
acordo, por troca de notas, entre o brasil e os estados unidos da america
sobre cooperaqao em rnateria de repressao ao trafego ilicito de drogas que
produzem dependencia, assinado, no palacio do itamaraty em brasilia, pelo
ministro de estado, interino, das relacoes exteriores, joao clemente baena
soares, e pelo encarregado de negocios a. i. dos estados unidos da america,
harry koop

comunicados e notas
a visita do ministro do comercio e de cooperativas da indonesia,
radius prawiro
governo brasileiro condena massacre de sabra e chatila, no I ibano

mensagens
brasil envia mensagem de apoio ao I ibano

o seminario sobre publicacoes para a disseminacao da informacao
comercial
a reuniao do grupo de trabalho da area basica sobre recursos hidricos dos
paises da bacia do prata

I encontro brasileiro-peruano de cooperacao amazonica
itamaraty promove, na africa, quatro seminarios sobre "tecnologia brasileira
para o desenvolvimento"
organizacao pan-americana da saude elege medico brasileiro para diretor-geral
embaixador brasileiro eleito presidente da I I I comissao da assembleia geral
das nacoes unidas
despedidas de embaixadores estrangeiros
reunioes de comissoes mistas
visitas ao brasil
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