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a XIII reuniao de chanceleres dos
paises da bacia do prata
Discurso do Presidente Joao Fig,ueiredo, no Palacio do
'lfamaraty em Brasilia, em 6 de dezembro de 1982, por
ocasiao da sessao plenaria inaugural da XIII reuniao
de Chanceleres dqs Pafses da Bacia do Prata.
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denhores Chanceleres,
Senhoras e Senhores.

dando infcio a um proveitoso processo de
colabora<;ao.

Desejo, antes de tudo, dizer-lhes da especial satisfa<;ao com que o Brasjl recebe tao
ilustras representantes de na<;oes as quais
consagra fraterna e profunda amizade. A
todos os membros das delega<;oes aqui
presentes estendo minhas boas vindas, e
formula os melhores votos de feliz estada
entre n6s.

Essas iniciativas hist6ricas tiveram por
base a convic<;ao, cada vez mais firme atraves dos anos, de que os fartos recursos
da regiao devem ser amplamente aproveitados e valorizados. Nossos pafses se inscrevem na grande familia das na<;oes latrno-americanas. Unem-nos nao s6 a contiguidade territorial, mas tambem outros fatores de relevo, cor.1o a experiencia humana
e as tradi<;oes de que nos honramos, tra<;os
culturais de acentuada semelhan<;a. e um
conjunto de interesses mutuos e aspira<;6es comuns plenamente integrados a fraternidade latina-americana, queremos todos, a partir do desenvolvimento dos recursos da area da E.'acia do Prata, contribuir
para o progresso e o fortalecimento da
America Latina.

Brasilia tem a honra de ser, mais uma vez,
seele da Reuniao de Chanceleres dos Parses da Bacia do Prata. Cidade de concep<;oes arrojadas, esta capital foi construfda
sob o signa da confian<;a no futuro. Nao e
outra a confian<;a que o Brasil deposita nos
rumos da regiao da Bacia do Prata e na
coopera<;ao com os pafses que a conformam.

Dentro desse espfrito, foi este mesmo Na area da Bacia do Prata situam-se
Palacio ltamaraty o cenario da assinatura,
por nossos Chanceleres, na Reuniao Extraordinaria de abril de 1969, do Tratado da
Bacia do Prata, documento maximo de orienta<;ao do sistema regional.

grandes e modernas concentra<;oes urbanas. Se, em alguns casas, problemas de
crescimento e desnfveis econ6micos devern ser superados, constituem essas cidades, por outro lado, um acervo de experiencias que nos permite melhor avaliar nossa
A reuniao que hoje se inaugura e, ademais, realidade e nossos horizontes de a<;ao.
real<;ada por se realizar no ana em que se
completaram tres lustros desde que, em Nao s6 nos progresses urbanos se localiBuenos Aires, os Chanceleres dos cinco zam fatores positivos para nossos pafses.
pafses mantiveram seu primeiro encontro, Sao tambem importantes os recursos natu-
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rais, nos setores da agricultura, da pecua- dade de sua aplicac;ao a uma extensa varia, dos minerais, da energia. Temos pre- riedade de iniciativas e projetos, atende,
sente que, mais que uma faculdade consti- assim, a anseios de desemvolviinento e intui um compromisso para com as geraQOes tegraQaO dos povos da area. Corresponfuturas a adoQao, desde logo, de medidas dendo avoca9ao dos nossos paises, aquetendentes a acelerar o desenvolvimento da le a cor do contribui express iva mente para a
prosperidade geral.
regiao.
Essas perspectivas permanecerao, entre- A eficacia do Sistema da Bacia do Prata
tanto, limitadas, caso nao se implantem esta condicionada pelo estabelecimento
redes de transporte e comunicaQao, de de prioridades. e pela concentraQao de esacordo com uma escala adequada de prio- forQos em torno destas. A preocupaQao de
ridades. Se empreendimentos significati- nossos Governos nesse sentido garante
vos ja existem nesses setores, ou estao em que esse processo sera conduzido dentro
vias de se concretizar, muito resta por fazer de parametres realistas e capazes de proate que cheguemos a uma integraQao efe- duzir resultados perenes.
tiva.
Nesse sentido, pode-se verificar uma granContudo, alem dos aspectos materiais, a de variedade de projetos em que nao temos
real dimensao de nossas possibilidades tido a preocupaQao do impacto junto ap puesta condicionada pelo desenvolvimento blico, mas a do trabalho solido e competendo potencial humane em nossos pafses. te, marcado pela conjunQao dos esforQOS
Sempre aprimoravel, cada vida e, de certo tecnicos a nosso alcance.
modo, urn constante processo de aprendizado e educaQao. Cabe-nos, por esse moti- I mpbrtante instrumento de sse processo eo
ve, zelar pelo continuado aperfei9oamento Fundo Financeiro para o Desenvolvimento
de nossos recursos humanos.
da Bacia do Prata. Conquanto disponha de
uma base de capital ainda modesta, vem
Senhores Chanceleres,
ele obtendo crescente projeQao internacional e ampliando suas perspectivas de a9ao.
Dentro dessa otica, mantem atualidade os As atividades do Fundo representam apoio
altos propositos consagrados no Tratado financeiro indispensavel elaboraQaO e
da Bacia do Prata, cujo artigo primeiro se implantaQao de varies projetos nesta area.
refere aconjugaQao de esforQOS das Partes
"com o objetivo de promover o desenvolvi- Senhores Chanceleres,
mento harmonica e a integraQao fisica da
Bacia do Prata e de sua area de influencia lniciativas como o aproveitamento binacional de ltaipu e Saito Grande prefiguram
direta e ponderavel".
notavel progresso para a regiao. Nao obsCom acerto, esse compromisso multilateral tante as dificuldades que enfrentamos no
foi concebido com am pia margem de flexi- plano internacional, tais realizaQOes conbilidade. Ao mesmo tempo que dispoe sa- vencem-nos do acerto da trajetoria que esbre direitos e deveres reciprocos, assenta- colhemos para perseguir o objetj,yo do dese na noQao de responsabilidade primordial senvolvimento econ6mico e social de nosde cada pais quanta ao seu proprio desen- sos pafses.
volvimento, respeitadas as peculiaridades
Estou seguro do exito dos trabalhos aos
e os desejos proprios das naQOes.
quais todas as delegaQOes aqui presentes
0 grande alcance do Tratado, e a possibili- se entregarao a partir de hoje. Deles o Bra-

a
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sil participa com animo construtivo, e como
espirito de cooperac;ao que imprime as relac;oes com paises aos quais esta ligado
por marcantes afinidades e por aspirac;oes
comuns.

Agradecendo a presenc;a de todos em Brasilia, dou por inaugurada a XIII Reuniao de
Chanceleres dos Paises da Bacia do Prata.
Muito obrigado.

os pronunciamentos dos chanceleres da
argentina, bolivia, paraguai e uruguai
Discursos dos Ministros das Relac;:oes Exteriores da
Argentina, Juan Ramon Aguirre Lanari, da Bolivia,
Mario Velarde Dorado, do Paraguai, Alberto Nogues, e
do Uruguai, Carlos Alberto Maeso, no Palacio do
ltamaraty em Brasilia, em 6 de dezembro de 1982, por
ocasiao da XIII reuniao de Chanceleres dos Paises da
Bacia do Prata.

CHANCELER ARGENTINO

Senor Presidente,
Senores Ministros de Relaciones Exteriores
de Bolivia, Paraguay y Uruguay,
Senoras, Senores:
Deseo en primer Iugar sumarme a los distinguidos colegas que han felicitado a S.E.
El Senor Embajador Don Ramiro Saraiva
Guerreiro, Ministro de Relaciones Exteriores de Ia Republica Federativa del Brasil,
por su eleccion como presidente de esta
reunion. Las tareas que venimos realizando
han dado ocasion para comprobar, una vez
mas, sus excepcionales condiciones profesionales y su delicada sensibilidad diplomatica, aplicada en este caso a Ia conduccion de nuestras deliberaciones.
Quiero tambien expresar que mi delegacion ha escuchado con gran interes las
palabras con las que el excelentisimo senor
presidente, Don Joao Baptista de Oliveira
Figueiredo, nos hizo el honor de inaugurar
estas deliberaciones. En sus conceptos,
hemos encontrado Ia generosa inspiracion
de un hombre publico que contribuye a orientar nuestras tareas hacia el bierr
comun de nuestros pueblos.

Los senores Ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia, Paraguay y Uruguay han
aportado a esta reunion expresiones de
valor insustituible, que nos ayudan a comprender el conjunto de los problemas que
enfrentamos y las posibilidades de soluciones que se nos ofrecen. Por ello, siento
como un deber Ia necesidad de manifestarles mi reconocimiento.
Tambien quiero agradecer Ia generosa
hospitalidad que se nos brinda en esta ciudad que es testimonio de' Ia voluntad y el
teson de una nacion em pen ada en alcanzar
el destine que le fijaron sus fundadores y
donde hace casi tres lustres se firmo el tratado de Ia cuenca del plata.
Estamos aqui reunidos por mandate de ese
tratado, a fin de apreciary evaluar los resultados obtenidos en Ia empresa de promover el desarrollo armonico y Ia integracion
fisica de Ia cuenca; para celebrar consultas
sobre Ia accion de nuestros gobiernos en el
ambito del desarrollo integrado de Ia region;
trazar las directivas basicas de politica
comun para el logro de los objetivos que
nos hemos fijado y, final mente, dirigir Ia accion del comite intergubernamental coordinador.
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Una mirada sabre todo lo que se ha hecho
en el ambito de Ia cuenca desde su creacion deia una sensacion reconfortante. Con
frecuencia, Ia realidad cotidiana no nos da
Ia oportunidad de deternos a observar lo
gue se ha construido en el pas ado reciente.
Nuestros pueblos tienen necesidades inmediatas que acentuan Ia importancia del
corto plaza, dejandonos pocas ocasiones
para reflexionar sabre todo lo que ha sido
posible edificar en un periodo de poco mas
de quince anos, que es apenas el tiempo de
una generacion y solo un pequeno momenta en Ia historia de las naciones.

auspicioso para Ia cooperacion internacional en ese campo. En cuanto a las cue"stiones menores que se han suscitado con motivo de esa operacion, seran resueltas por
las partes interesadas en el marco del
acuerdo tripartite de 1979.

Pocos meses atras, tuve el honor de participar en Ia puesta en funcionamiento de Ia
penultim unidad hidrogeneradora de salta
grande y de Ia inauguracion del puente vial y
ferroviario sabre el coronamiento de esa
represa que, con Ia Republica Oriental del
Uruguay, hemos construido conjuntamente
para unir mas a Ia cuenca que nos vincula.

Pero Ia tarea va todavia mas alia y mientras
continuamos satisfactoriamente con Ia
construccion del puente vial y ferroviario
entre las ciudades de posadas y encarnacion sabre el rio Parana, en unas semanas
mas com~nzaran las obras del pueFife queunira Puerto lguazu con Puerto Meira, tal
como fue anunciado en Ia ultima reunion de
cancilleres.

Los ajustes producidos hace unos dias en
el tratado de yacyreta, tienden a darle a su
estructura Ia agilidad requerida para Ia
adopcion de las decisiones y a dotarla de
un sentido de economicidad que haga
compatible el desarrollo que ella misma
genera con el costa de Ia electricidad que
producira. Los proyectos ar_gentino-brasiHemos fortalecido Ia region con aprove- leries en el alto Uruguay continuan avanchamientos hidroelectricos, conexiones zando al ritmo programado y tambien proviales, ferroviarjas y de telecomunicacio- gresan en los tiempos previstos los aprovenes, hasta un punta que hace veinte anos chamientos proyectados en el Parana rnedio.
nos hubiera parecido utopico.

Hace solo unas semanas ha concluido Ia primera etapa delllenado del embalse de ltaipu, oora brasileno-paraguaya que ha cumplido su cronograma de construccion con
una precision ejemplar, y a nadie se oculta
que Ia compatibilizacion de esa obra con el
proyecto argentino-paraguayo de corpus
gravito significativamente en el sistema de
Ia cuenca. El acuerdo fue logrado entre los
tres paises en octubre de 1979 y hemos
avanzado muy considerablemente en el
estudio de factibilidad de corpus, para cuyo
llenado se contara con las facilidades que
otorgaran las represas de aguas arriba,
particularmente ltaipu, por otra parte, el
ejercicio relativo a Ia primera etapa delllenado de ltaipu ha permitido desarrollar un
profunda analisis tecnico de temas de interes comun y ha sentado un prec~dente

6

Tambien podemos mencionar entre las
realizaciones del sistema de Ia cuenca, el
fonda financiero con sede en Sucre, creado
por el convenio constitutive de 1974 y que
hasta el presente ha aorobado ooeraciones
por mas de 24 miUones de dolares. Por iniciativa de los organos de fonplata, se ha
realizado recientemente en Buenos Aires
una reunion de expertos gubernamentales
que analiza los ajustes que podrian introducirse para ampliar las posibilidades y agilitar el funcionamiento de dicho fonda.
De tal modo, confio en que las consultas
que en estos dias vamos a mantener, puedan servir para impulsar los proyectos comunes y aproximar a su etapa de realizacion aquellos que se nos ofrecen como po-

\

sibilidades enriquecedoras de nuestra region.

que ha sido realizado con elfin de iniciar el
cumplimiento de Ia resolucion n~ 171 (XII}.

En este arden de ideas, es nuestro deseo
dar pasos concretes para encaminar el
aprovechamiento hidroelectrico argentinoboliviano de las pavas, que fue identificado
c;omo una prioridad por el grupo binacional
de trabajo para Ia a ta cuenca del rio Bermejo a que se refiere Ia Resolucion 142. Ya se
ha realizado el relevamiento aerofotografico de esa zona y se encara ahara Ia institucion y Ia cartografia.

Senor Presidents:

Tambien es nuestro desejo contribuir en
forma efectiva a los proyectos de San Jacinto y de I cia en el territ6rio de Ia Republica
de Bolivia y, superados los inconvenientes
que se habian presentado, es nuestro proposito dar nuevo impulse. at proyecto de aprovechamiento multiple del rio Pilcomayo
en el que participamos con Bolivia y el Pa·
raguay, mediante Ia realizacion de los estudios sedimentologicos y fluviomorfofogicos
que se encuentran pendientes.

Dentro de los temas que mi gobierno considera prioritarios, cabe destacar el de Ia "calidad de agua" que Ia Republica Argentina
ha identificado como uno de los mas trascendentes dentro de Ia cuenca.
En tal senti do, Ia naturaleza del tema y las
derivaciones que pueda tener en las relaciones dentro de Ia subregion, lleva a mi
pais a proponer una politica de prevision
que tienda a evitar en el futuro hechos irreparables, es decir un sistema que asegure
una efectiva prevencion de Ia contaminacion de los rios de Ia cuenca. Para ella, hay
que tener en cuenta que son multiples y variados los factores que amenazan con alte·rar Ia calidad de las aguas de Ul'] rio; por lo
tanto, considero necesario no solo mantener
Ia finalidad comun de preservar el media
ambients, sino tambien Ia de impedir perturbaciones en el equilibria ecologico.

Las conversaciones que se mantengan sabre estos asuntos y aquellos otros que han
sido senalados por mis distinguidos colegas en sus exposiciones, deberan servir al
proposito comun de prom over el desarrollo
armonico y Ia integracion fisica de Ia Cuenca del Plata y de sus areas de influencia directa y ponderable, tal como lo establece el
articulo I del tratado que nos rige.

Asi las cos as, cabe destacar Ia importancia
de Ia recomendacion n? 2 del grupo de trabajo del area basica 2 del corriente a rio, ~e
i'ialando Ia trascendencia que tiene el resguardo de acciones y estudios integrados,
que perm1tan incorporar parametres de utilidad amplia y coincidente con las distintas
exigencias impuestas por los rios.

Ademas, como esta reunion tiene tam bien
Ia responsabifidad de dirigir Ia accion del
comite intergubernamental coordinador
con sede en Buenos Aires, seria conveniente indicarle, dentro de Ia gam a de prioridades aaertadamente establecidas en las
sucesivas reuniones de cancilleres, donde
deberia ser puesto el enfasis entre los
asuntos que consideran los grupos de expertos de cad a una de las areas basicas. En
este arden de casas, adquiere particUlar
importancia el trabajo aprobado por el cic
en su sesion del 16 de noviembre ultimo y

Los efectos de las crecidas del corriente
aiio han venido a poner de manifiesto, una
vez mas, Ia imprescindible necesidad de
contar con una adecuada red regional de
estaciones hidrometeorologicas. Solo disponiendo oportunamente de Ia informacion,
podran hacerse las previsiones que eviten
mayores perjuicios. P9r ella resulta necesario que se de cabal cumplimiento a Ia resolucion 176 (XII), tal como lo ha recoroenaado el grupo de trabajo del area basica 2,
segun consta en el informs que hemos recibido delcic.
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Senor Presidente:

convertirse en aportes eticientes al bienes-

tar de nuestros pueblos. De tal modo, Ia disEs por todos conocido, el particular interes ponibilidad del transporte para llevar los
que tiene Ia republica argentina en Ia con- productos de su Iugar de origen al centro de
servacion y el mejoramiento de las condi- industrializacion o consumo, hace toda Ia
ciones de navegabilidad de los tios de Ia diferencia entre Ia frustacion del que trabaCuenca del Plata. Las importantes sumas ja y no consigue colocar en el mercado los
que mi gobierno invierte cada ano con tal frutos de su esfuerzo y Ia prosperidad de
proposito dan testimonio del esfuerzo que quien recibe Ia justa compensacion que
realizamos para alcanzar ese objetivo y el merecen sus desvelos y su teson.
estudio sabre "La eficiencia del transporte
fluvial en Ia Cuenca del Plata", preparado No ha sido casual que "La facilitacion y Ia
por el intal el a~o ultimo, contiene sugesti- asistencia en materia de Navegacion"
vas consideraciones sabre ese tema, que hay an sido senaladas en el primer Iugar endeberan ser tenidas en cuenta.
tre los objetivos que especificamente se
enumeran en el articulo I del tratado de Ia
Los ministros de obras publicas del cono Cuenca del Plata. Esa ubicacion privilegiasur, en sus ultimas reuniones, han analiza- da, se vincula directamente con el propos ido documentos preparados por Ia cepal to de lograr el desarrollo armonico y Ia intesabre aquella misma materia y segun se gracion fisica que se persigue. Por ella, Ia
expresa en el informe del cic que vamos a materia merece una muy especial consideconsiderar, en Ia reunion del grupo de tra- racion de esta reunion.
bajo del area basica I realizada en Buenos
Aires en septiembre ultimo, los expertos de
Bolivia, Brasil y Uruguay cieron una reseiia Senor Presidente,
de los aportes de sus respectivos gobier- Senores Cancilleres:
nos en el mismo sentido.
Las riquezas que generosamente ha imEn cuanto a los aprovechamientos argen- plantado Ia divina providencia en nuestra
tino-brasilenos proyectados en el alto Uru- region y las necesidades es de nuestras
guay en el marco del tratado del1 7 de mayo naciones que debemos satisfacer en cumde 1980, contribuiran eficientemierite a mejo- plimiento de nuestro deber de go bern antes,
rar Ia navegacion de este rio, como asi tam- constituyen un venera de irresistible e atractibien las esclusas y el canal de navegacion vo para Ia imaginacion y el empe~o. Teneque completaran Ia represa de salta gran- mos ante nuestra vista un campo de fertilide. Debo senalar ademas, que Ia comision dad subyugante y un panorama de urgenadministradora del rio uruguay que mi go- cias impuestas por un tiempo que no podebierno ha forma do conjuntamente con el de mos malgastar porque pertenece a nuestros
Ia Republica Oriental del Uruguay, ha avan- pueblos.
zado muy satisfactoriamente en el desarrollo de un sistema que permitira suminis- Por ella, he querido referirme aqui a aqu~l
trar a Ia navegacion predicciones sabre el los aspectos que, en opinion de mi gobiercaudal, el nivel y Ia velocidad de las aguas no, deberian recibir nuestra atencion mas
entre el tramo de ese rio comprendido entre inmediata por su propia definicion los resalta grande y su desembocadura en el rio cursos que disponemos para rnovilizar
nuestra riqueza son limitados. Pero tam bien
de Ia Plata.
sabemos que el esfuerzo combinado de
Las riquezas de nuestra zona, requieren nuestros paises producira resultados mayoformas economicas de movilizacion para res que los que se podrian obtener median-
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te Ia suma de los empeiios separados de
cada una de nuestras naciones.
Lo que se espera de nosostros es que acertemos al orientar Ia accion de manera tal
que los recursos sean aplicados a las empresas comunes que ofrezcan mayor beneficia para el con junto. Para ello partimos de
ideales comunes, nos fundamos en convicciones compartidas y, seguros de que
nuestra tarea es en bien de nuestros pueblos, contamos tanbien con Ia inspiracion
que nos dara el creador para contrlbuir con
su plan.
CHANCELER BOLIVIANO

Sean mis primeras palabras para expresar
a nombre de mi Patria y su gobierno democratico, mis mas sinceros agradecimientos
por Ia invalorable distincion que significa
representar, en este acto inaugural de las
labores de Ia XIII Reunion de Cancilleres de
Ia Cuenca del Plata, a mis ilustres colegas
de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Saraiva Guerreiro, como presidente de esta
reunion contribuira sin duda al mejor resultado de este evento. Asf lo anticipa su vasta
experiencia diplomatica y sus relevantes
cualidades persoilales.
Mi pueblo ha vencido una de las etapas
mas obscuras de su Historia al derrotar a
una dictadura que lo llevaba a Ia quiebra
total y a su completo aislamiento internacional, el caracter pacffico de este transito
boliviano de Ia dictadura a Ia democracia
ha concitado con razon Ia atencion mundial, pues en nuestra dramatica vida republicana no hubieron cambios sin sangre,
dolor y luto. Esta hermosa excepcion no ha
sido fruto de Ia casualidad constituye, sin
dud a, el resultado de los esfuerzos de todos
los sectores sociales y economicos del
pafs con elfin de lograr una solucion patriotica de Ia crisis. La necesidad de encontrar
una formula de salvacion fortalecio Ia unidad nacional afirmada en el pluralismo democratico.

El gobierno que me honro en representar, a
Nuestra mayor satisfaccion, sin embargo,
cuya cabeza se halla el excelentfsimo seno proviene de este hecho puramente cirnor doctor Hernan Siles Zuazo, es de todos
cunstancial, sino de que nos reunimos en
los boUvianos.
una capital como Brasilia, sfmbolo de Ia
pujanza de un pueblo cordial y fraterno que
nos muestra el derrotero hacia un desarrol- Se trata de un regimen que proyecta el mas
amplio espectro social, politico e ideologilo con independencia.
co, jamas vista antes en Ia historia boliviaHemos 10fdo con profunda atencion las pa- na.
labras del excelentfsimo senor Presidente
de Ia Rep~blica Federativa del Brasil. No La nueva polftica internacional no alineada
me equivoco si afirmo que sus sabias pala- de Bolivia es Ia expresion de nuestro plurabras trasuntan Ia esperanza de mis distin- lismo interne. El trato boliviano a los miem~
guidos colegas, asf como de los Gobiernos y bros de Ia comunidad internacional es el
pueblos a los cuales representan, en el a- mismo de tolerancia y respeto de las ideas
fianzamiento de Ia Cuenca del Plata, GOmo ajenas que prevalece em nuestra propia
instrumento de integracion y acercamiento casa. Por eso Bolivia esta decidida a mande nuestros pafses, que luchan par un des- tener relaciones con los gobiernos de todos
tina comun de prosperidad basada em Ia los pafses del mundo, en un marco de no
comprension, el respeto y solidaridad recf- intervencion, de respeto a Ia autodetermiprocos.
nacion de los pueblos, de solidaridad, paz,
amistad y cooperacion mutuamente ventaLa eleccion del excelentfsimo senor Ramiro josa.
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Bolivia, es nexo entre todos los sistemas de
integracion que se desarrollan en Ia region.
Debe ser vfnculo natural entre el Atlantico y
el Pacifico, como los es entre el Amazonas
y el Plata. La nuestra es una voluntad integracionista que se remonta a los alb ores de
Ia independencia, acorde con Ia vocacion
de nuestros proceres que sofiaron con una
america unida.
Estas realidades nos serialan lo que puede
y debe hacerse en el campo de las relaciones con nuestros vecinos. Pondremos mayor
enfasis en las relaciones economicas, polfticas y culturales con las naciones hermanas de America. En forma especial, intensificaremos esfuerzos para desarrollar una
mayor vinculacion con los pafses vecinos.

para llevar adelante los varios proyectos
pendientes, como el transporte en sus diversos medias y modos, creando Ia infraestructura adecuada. En este punta tengo que
reiterar el especial interes de mi pafs en Ia
construccion de Puerto Busch. Asi podra
confirmarse Ia protunda convicci6n que nos
anima de ayudarnos recfprocamente, en Ia.
medida de nuestras posibilidades concretas.
En este sentido, cobra perentoria necesidad el oportuno cumplimiento de las disposiciones aprobadas par los distintos organos de Ia cuenca del Plata.

Esta reunion es una nueva oportunidad
para el dialogo entre hermanos, sabre Ia
base
de coincidencias necesarias que
En Ia Cuenca del Plata se presentan magnien acuerdos que no solo honren a
culminen
ficos ejemplos de cooperacion. ~on dig nos
nuestra
America,
sino que se erijan en
de particular mencion los resultados obteejemplo
para
los
demas
pueblos del hem isnidos en ltaipu par las herman as republicas
feria.
del Brasil y Paraguay. Entre las obras ejecutadas o en curso de ejecucion en Ia zona,
aquella constituye sin duda Ia expresion Bolivia necesita de sus vecinos, tanto como
mas elevada de cuanto puede lograrse estos necesitan de mi patria. Esta verdad,
cuando existe una efectiva y leal amistad que es tambien Ia de todos los gobiernos y
pueblos representados en esta conferenentre los pueblos.
cia, debe ser atendida con priori dad a cualquier
otra, par grandes o pequefias que
Estos logros deben servir de estfmulo a esfuesen
las diferencias que eventualmente
fuerzos ulteriores para que Ia integracion
pudiesen
separarnos.
ffsica, agilice y consolide Ia integracion
economica a Ia cual todos aspiramos. Es
par eso que tenemos que impulsar el forta- Creo interpretar el sentimiento de mis dislecimiento del fondo financiero para el de- tinguidos colegas si expreso mi satisfacsarrollo de Ia Cuenca del Plata. Creemos que cion par Ia labor del comite intergubernaeste fondo debe jugar un rol significativo en mental coordinador. La obra de este grupo
el desarrollo particular de tluestros pueblos de trabajo proporciona una base auspiciopara incrementar las potencialidades na- sa para el futuro de Ia zona.
cionales en el marco del esfuerzo integraPese a su importancia, las necesidades de
cionista.
desarrollo de nuestros pueblos son tan
En Ia actual coyuntura, Bolivia, en su condi- grandes, que las acciones realizadas hasta
cion de pafs de menor desarrollo economi- hoy no se situan en el arden de magnitud
co relativo, con grandes limitaciones geo- del desafio. Esta reflexion debe conducirgraticas, entre elias su enclat,~stramiento, nos a vigorizar Ia decision polftica indispendemanda Ia solidaridad y efectiva coopera- sable para fortalecer las instituciones e inscion de sus socios de Ia Cuenca del Plata, trumentos del tratado.
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Permitidme apelar a vuesffa generosidad
para abordar un tema que reiteradamente
ha sido definido de interes no solo boliviano,
sino tam bien continental. Se trata del retorno de mi pafs al litoral marftimo que hace
103 aiios fue suyo y que se le arrebato en
una guerra de conquista. La mediterraneidad de Bolivia limita no solo nuestra soberanfa, sino tambien las posibilidades de su
desarrollo economico. Pero tambien constituye una fuente de malestar que conspira
contra los principios de paz, justicia y hermandad del sistema interamericano.
·El acceso directo, soberano y uti I de Bolivia
·ao Oceano Pacifico, vinculara a todos los
pafses de Ia cuenca del Plata hacia las
grandes rutas oceanicas que parten de
ambas costas de nuestro continente.
El escenario geografico de Ia Cuenca del
Plata, es autosuficiente en Ia mayorfa de los
productos crfticos de Ia economfa mundial.
Por ella mismo, excelentfsimo sejibr presidente, es conveniente que el esfuerzo de
integracion que compartimos, movilice el
conjunto de los recursos existentes en Ia
cuenca. Asimismo, con espfritu visionario,
debemos tender a vincular el continente del
Pacifico al Atlantica, teniendo en cuenta
que aproximar esquemas de cooperacion
es un imperative que compete a esta y a las
generaciones que nos sucedan.

Deseo concluir expresando los votos mas
sinceros por el exito de esta reunion, por Ia
prosperidad de nuestros pueblos, por Ia
ventura personal de Vuestra Excelencia y
por Ia feliz culminacion del proceso democratico que usted conduce.
Muchas gracias.
CHANCELER PARAGUAIO

En vuestra persona, Excelentfsimo Senor y
querido amigo, Embajador Ramiro Saraiva
Guerreiro, Ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Ia Republica Federativa
del Brasil, m~ honro en saludar al Gobierno
de esta Nacion grande y hospitalaria que
hoy nos acoge nuevamente para com partir,
con las otras distinguidas delegaciones de
naciones hermanas, Ia cita anual de los
Cancilleres de Ia Cuenca del Plata, organismo regional que hace catorce aiios, precisamente aquf en esta capital airosa y
audaz, cobro forma institucional.
Esta Reunion de Cancilleres de los pafses
miembros de Ia Cuenca del Plata, por encima de su innegable importancia y transcendencia, significa para mi Delegacion el
honor y Ia satisfaccion de encontrarse con
las Representaciones similares de cuatro
pafses hermanos, unidos al mfo por antiguos lazos que el tiempo ha ido afirmando.
A ellos, asf como a las altas autoridades
nacionales del Brasil, a los observadores
especialmente acreditados y a los representantes de organismos nacional~s e internacionales aquf presentes, deseo transmitirles un calido y fraternal saluda a nombre del Gobierno del Paraguay y de su
,pueblo.

En nombre de mis distinguidos colegas yen
el m'io propio, asf como del pueblo y gobierno que represento, agradezco a Vuestra
Excelencia, muy calurosamente, Ia gene rosa acogida que nos brinda el Gobierno y el
Pueblo del Brasil. Esta noble tierra es mas
que el testimonio viviente de un gran desarrollo material y espiritual. Es fundamentalmente, una nac10n fraterna con un conse- Como en 1969 y 1976, nos com place estar
cuente e invariable espfritu de solidaridad. reunidos en esta ciudad capital tan joven y
ya madura, en Ia que se suscribio el Tratado
No abrigamos dudas de que en Brasilia de. Cuenca del Plata.
lograremos resultados positives que permitiran perfeccionar el processo de Ia Cuenca Esta misma ciudad de Brasilia es un clara
del Plata.
ejemplo del espfritu que inspiro el Tratado
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de 1969. La construe ion de laGapital brasi- jurar el desaffo con una razonable esperanleria respondio al deseo t:le confirmar y demostrar Ia intencion ya expresada en latinaamerica de lograr el desarrollo armonico e
integral de nuestros pafses, respondiendo a
un criteria exigente de sfntesis geografica
dentro del ambito de Ia propia soberanfa,
antes de proyectarse al mundo en torno.
1

za de exito.
La integraeion economica es sin duda, el
medic adecuado para ello, comeflzando
por una integracion/ff~ica /bien medida y juiciosa que responda a los verdaderos intereses economicos. La region territorial que
cubre el Tratado de Ia Cuenca del Plata
ofrece una de las areas mas ricas del mundo y posee gran des pos'ibilidades de desarrollo para Ia generacion de energfa, Ia produccion de alimentos, Ia instalacion de industrias manufactureras y Ia explotacion de
bienes naturales de diversa indole.

Nuestra epoca tiene por caracterfstica basica una dinamjca expansiva, que busca Ia
cooperacion como herramienta legftima al
servicio de los propios intereses nacionales. En efecto, las llamadas potencias mundiales son el resultado de ese proceso de
sintesis y constituyen un ejemplo valido que
debe orientarnos en el ambicioso camino En el seno de nuestra Cuenca se han
de aproximar y conjugar nuestros afames, desarrollado ya o estan en vias de desarrollo,
para llegar tambien a Iegros similares.
proyectos de gran envergadura, como
ITAIPU y YACY-RETA, para no referirme
Lc,i actual situacion economica internacio- sino a aquellos emprendimientos binacional, caracterizada por una fuerte recesi6n, nales que mas estrechamente se hallan
que todavfa no apunta a su fin, nos sitUa vinculados a mi pafs. Permitaseme, en esta
ante serias dificultades a todos los parse's solemne ocasion, que rememore un acondel orbe, tanto a los industriales ouanto a tecimiento que nos ha llenado de orgullo y
los que pugnamos por el desarr,ollo para satisfaccion a los brasileiios y a los paramantener un adecuado nivel de crecimen- guayos. Me refiero, clare esta, a Ia apertura
del vertedero de Ia represa de ltaipu. Aconto.
tecimiento que fue protagonizado por los
Las potencias que tienen en sus manes el Excelentfsimos Senores Presidentes del
destine del poder economico aplican politi- Paraguay, General de Ejercito Don Alfredo
cas cada vez mas restrictivas al comercio Stroessner, y del Brasil, Don Joao Figueireinternacional con los pafses en crecimien- do. Aquella ceremonia del 5 de noviembre
to, y estes en general y los nuestros en par- dejo erJ nosotros un recuerdo imborrable:
ticular, se ven asi constreiiidos al aceptar era no solamente el instante feliz de un reun incremento desmesurado de su deuda sultado exitoso, sino que, adem as a simboexterna que han debido utilizar en forma lizaba Ia capacidad de esfuerzo, de perseprogresiva como expediente inevitable pa- verancia y de fe de dos naciones unidas por
ra fomentar su desarrollo nacional ante Ia indisolubles lazes de amistad. Amistad
carencia de favorables saldos comerciales puesta, Se~ores Cancilleres, al servicio de
nuestros pafses y de America, porque teneexternos.
mos el convencimiento de que los efecEste panorama nada halagador, que a to- tos multiplicadores y las posibilidades que
des por igual y que separada o conjunta· naceran de ltaipu seran vertidos en otras
mente nos compromete, debe ser especial- formas de integracion y cooperacion en
mente considerado con Ia maxima aten- beneficia de toda Ia region.
cion, a fin de imaginary obtener~un adecuado concenso en cuanto a Ia ,forma y a las lgual alcance le asigna el Gobierno de mi
medidas que deben adoptarse para con- pafs al complejo de Yacy Reta, sobre cuya
12

conveniente reactivaci6n se ha dado los ce que sus normas no inhiben a las Partes
pasos iniciales hace pocos dfas, a fin de Contratantes para concretar acuerdos esque este importantfsimo proyecto alcance pecfficos o parciales, bilaterales e multilatam bien, muy pronto, su etapa de definitiva terales, y 'el Tratado de Montevideo 1980,
realizaci6n.
por su parte, establece los acuerdos dealcance parcial como formas de concertaSe~ores. Cancilleres:
ci6n que permiten Ia relaci6n bilateral o plurilateral entre los pafses miembros. De
Segun se lee en Ia Carta constitutiva de manera que esta coincidencia normativa
nuestra organizaci6n, el proceso de Ia abre un amplio espectro de posibilidades
Cuenca del Plata tiene por objeto promover para nuestros pafses, que participan en
el desarrollo arm6nico y Ia integraci6n ffsi- ambos organismos.
ICa del espacio econ6mico que abarca,
mediante el aprovechamiento compartido Adicionalmente el Tratado que creo Ia
de los recursos naturales allf existentes. ALADI aclara que .sus disposiciones no
Basicamente, pues, se apunta a Ia integra- afectan los derechos y las o,bligaciones recion fisica y eso es lo que ha procurado de- sultantes de convenios suscriptos con ansarrollar prioritariamente hasta ahora. Pero terioridad por cualquiera de los pafses siges evidente que Ia integraci6n ffsica esta nataries.
condicionada a Ia perspectiva de un proceso integral de transformaci6n de toda Ia re- Corresponde, pues, que coordinemos nugion. Es decir que las obras, aun las bina- estra actividad integracionista conforme a
cionales, deben ser concebidas y llevadas las respect iva§_ competencias de cad a uno
a termino dentro de este proposito.
de los Organisrrios que nos agrupan, a fin
de procurar los mejores resultados y evitar
He dicho en anteriores oportunidades que Ia duplicacion en el esfuerzo.
mi pafs pretende que el Tratado de Brasilia
·sea interpretado dentro de un contexto de En este orden de ideas es digno de destaactividades ambiciosas y complejas, espe- carse Ia accion iniciada en el marco del
cialmente aquellas relacionadas con Ia Area Basica Ill, en Ia reunion llevada a
complementacion industrial y agricola, y cabo recientemente en Ia capital de mi pais.
con el intercambio comercial, en base por
· supuesto a una previa y neces3ria coordi- Por otro lado, algunos de nuestros socios
nacion con otras entidades que congregan en Ia Cuenca del Plata y en Ia ALADI coma nuestros pafses, como es el caso de Ia parten el movimiento integracionista denoALADI, entre cuyas funciones se encuen- minado Pacto Amazonico, cuyos objetivos
tran Ia promoci6n y regulacion del comer- son semejantes a los del Tratado de Brasicia regional, Ia complementacion industrial, lia. Cabe pensar, por tanto, en aquellos de
y Ia cooperaci6n economica.
nuestros pafses que comparten intereses
en los tres procesos senalados, propongan,
Con ese criteria, consideramos que tanto el en un tiempo mas o me nos cercano, un sisTratado de Brasilia, como el Tratado de tema de acuerdos y esfuerzos compartidos
Montevideo 1980 son instrumentos id6- que interconecten las Cuencas del Amazoneos y dotados de Ia suficiente flexibilidad, nas y del Plata, y promuevan ulteriores
como para poder complementar, en sus aproximaciones en el marco de Ia .ALADI.
respectivas areas, los esfuerzos de los pafses que participan simultaneamente de Todas estas posibilidades forman parte de
ambos esquemas. En efecto, el articulo 6 nuestro anhelo y de nuestro esfuerzo por
del Tratado de Ia Cuenca del Plata estable- .crear una America Latina unida, poderosa y
1
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respetada. Para concretar ese objetivo, y
brindar a los hombres que pueblan nuestros paises un mejor nivel de vida y un bienestar asegurado, no debemos cejar en el
empeiio instaurado aqui en Brasilia, dedicandoles a las multiples vias por las que
avanza el proceso, un constante apoyoy el
necesario y permanente respaldo politico.
El balance de lo actuado hasta el presente
en Ia Cuenca del Plata tiene signo positive.
En su marco pueden sei'ialarse ya realizaciones concretas y proyectos bien encaminados. Sigamos trabajando seriamente,
buscando perfeccionar con sentido realista, el proceso de integracion en el que se
encuentran empefiados no solamente el
presente, sino tam bien el futuro de nuestras
naciones.
lnspirado en esos propositos, es un honor
reiterarles el privilegio que para m1 significa
participar de esta importante reunion en
este escenario ambicioso y al mismo tiempo sosegado de Brasilia, paradigma de empresas que parecen imposibles, pero que
II egan a su meta final, con constacia y valor.
Muchas gracias.
CHANCELER URUGUAIO

Senor Presidente
Senores Cancelleres
Senores Delegados

integraci6n se dirige a estrechar vfnculos
con aquellos a los que desde siempre nos
une Ia proximidad geografica e historica,
ademas de Ia amistad y el buen entendimiento.
Tal como ha dicho recientemente nuestro
Presidente Alvarez, "los uruguayos podemos recordar, con legitimo orgullo, que
nuestro pais formo parte de los organismos
regionales de integracion, desde el momenta de su mera concepcion como idea,
hasta el momenta de su concrecion en Tratados y compromises efectivos".
Y este pensamiento, que fuera a su ver
expuesto por otros manaatarios americanos, fue senalado em Ia maF,ian de hoyprofundisimamente- por Su Excelencia el
Sr. Presidente del Brasil, al destacar el valor
del concepto de integracion y Ia forma activa con que su pais participa del mismo.
En momentos de definiciones historicas,
cuandp nuestros Presidentes han ya manifestado en forma expressa su voluntad
politrca de integracion y relacion, debemos
los Cancilleres ser claros, francos y constructivos, dinamizando los mecanismos de
nuestra responsabilidad, en cumplimiento
de decisiones que unen al valor de Ia jerarquia, el de Ia razon y Ia justicia.

El esce.nario latinoamericano fue testigo, en
Ia decada de los sesenta, de Ia materializacion de multiples iniciativas tendientes a Ia
Deseo previa a todo extender el afectuoso intensificacion de las relaciones economisaludo al Senor Presidente, a quien desea- cas y comerciales de los paises de Ia region
mos una feliz gestion en eJ ejercicio de sus latinoamericana, que hasta ese momento
altas funciones, asi como agradecei Ia ge- habfan puesto el acento en sus esfuerzos
nerosa hospitalidad del pueblo y Gobierno de expansion y desarrollo, en un modelo
sustentado principalmente en el aprovedel BrasiL
chamiento de sus mercados nacionales y
Es con verdadero placer que llegamos del intercambio con paises de fuera del
hasta esta Reunion, munidos como siem- area.
pre de Ia fe poderosa e inquebrantable que
mueve ami pais hacia todo lo que signifique La capacidad creativa y de imaginacion ae
integracion con sus herman as 'latinoameri- nuestros estadistas, se enfrento al desaffo
canos, y muy especialmente, cuanEio dicha de instrumentar mecanismos capaces ae
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superar las limitaciones inevitables, de un tales como Ia navegacion, Ia utilizaci6n rasistema caracterizado por Ia debilidad de cional del recurso agua, el perfeccionalas relaciones recfprocas en el terreno eco- miento de las interconexiones viales, ferronomico comercial. La Intima conviccion Cle viarias, fluviales, aereas y de telecomunicaque era indispensable emprender una ciones, Ia complementacion industrial, asf
nueva etapa baseada en Ia solidaridad yen como tambien en educaci6n y salud.
Ia accion coordinada y con junta, ampliando
Ia reducida capacidad operativa derivada Quince a nos han transcurrido, pues, desde
de los estrechos mercados nacionales y Ia firma de los documentos iniciales que
fortaleciendo Ia capacidad negociadora de comprometieron a nuestros pafses en una
Ia America Latina frente al resto del mund tarea de enorme magnitud para promover
actuo como acicate para que se diseiiaram el desarrollo econ6mico arm6nico y Ia intey se pusieram en practica mecanismos y graci6n ffsica de los pafses de Ia Cuenca. AI
formulas de integracion que asumieron cabo de este perfodo se pueden palpar loformas y modalidades diversas, en funcion gros concretes que·se han traducido, entre
de los requerimientos de Ia region en su otros, en Ia culminaci6n de obras gigantesconjunto y de las peculiaridades propias de cas, especialmente en el campo del aprolas diferentes subregiones que conforman vechamiento energetico de 11uestra red fluel area latinoamericana.
vial y de Ia interconexi6n vial de ciertos pafses de Ia Subregion. Ello resulta particularDe esta manera, se dio vida al Mercado mente importante en circunstancias en que
Comun Centroamericano, a Ia ALALC el mundo entero sufre las consecuencias
hoy transformada en ALADI -, al Grupo de Ia crisis petrolera, desatada en Ia decaAndino y, mas recientemente con miras da pas ada y cuyas repercusiones ahara se
fundamental mente a actuar de manera so- han visto acentuadas, dando paso a una
lidaria en el frente externo, al sistema recesion de alcance mundial que ensomEconomico Latinoamericano. Dentro de brece nuestras perspectivas de desarrollo
ese contexte, en 1967 se reunfan en Bue- y que afecta a todos los pafses sin excepnos Aires los Cancilleres de Argentina, Boli- ciones.
via, Brasil, Paraguay y Uruguay, quienes,
inspirados por el anhelo comun de lograr un Es precisamente en estos mementos crftimayor aprovechamiento de los espacios cos que Ia solidaridad latinoamericana
economi.cos y, en particular, de una de las adquiere mayor relevancia y vigencia para
cuencas hidrograficas mas importantes del poder enfrentar con mayor capacidad las
mundo, sentaron las bases de Ia integra- dificultades que entorpecen nuestras posicion subregional de Ia Cuenca del Plata, bilidades de desarrollo en un marco de eshoy enmarcada en el Tratado de Brasilia. tabilidad y bienestar. Dentro de esta perspectiva, consideramos que Ia presente
La Cuenca constituye un tiel testimonio de Reunion de Cancilleres de Ia Cuenca del
que Ia integracion, como factor generador Plata es el foro adecuado para que renovede bienestar y desarrollo, no se agota con mos nuestm comprometido apoyo ala intelas formulas clasicas de ampliacion de los graci6n latinoamericana y concentremos, a
mercados nacionales por medio de Ia re- Ia vez, nuestros esfuerzos para dinamizar
mocion de los obstaculos al comercio. En las actividades del Sistema, fijando las diefecto, Ia experiencia in1ciada entonces por rectiV<fS polfticas con bases sobre las cuanuestros pafses, que asumio formas inedi- les se desarrolle Ia acci6n futura y dotando
tas, ha demostrado que en el marco hidro- a Ia Cuenca de los medias mas idoneos
grafico de Ia Cuenca del Plata existe un para el tiel cumplimiento de los objetivos del
amplio campo de c6operaci6n en areas Tratado de Brasilia.
1
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Reconocemos, pues, que los Pafses Miem- cia I atenci6n y ha contribuido con particular
bros pueden exhibir con legftimo y autenti- entusiasmo en todos los temas de Ia Cuenco orgullo el enorme esfuerzo que ha signi- ca, en Ia seguridad de que este sistema de
ficado, en el plano nacional y multilateral, Ia integraci6n se puede convertir en uno de
concreci6n de obras de infraestructura que los mecanismos mas id6neos para alcanrevelan Ia capacidad y el empe~o de nues- zar - mediante Ia aplicaci6n dinamica de
tros pueblos para llevar adelante proyectos criterios de justicia - una participaci6n
de enorme envergadura. Reconocemos mas e.quitativa en los beneficios del progretam bien que a nivel de los 6rganos y meca- so y del desarrollo de Ia region. En diversas
nismos de trabajo de Ia Cuenca se viene ocasiones y con miras a evaluar su funciocumpliendo una labor de caracter informati- namiento, no solamente se ha manifestado
ve y de coordinaci6n y que se han dado atento al estudio de los avances logrados,
pasos positives, fundamentalmente en lo sino tambien con respecto a las acciones
concerniente a Ia identificaci6n de areas y inconclusas, propiciando formas de perprogramas especfficos que podrfan ser ma- feccionamiento y planteando Ia necesidad
teria de entendimiento entre nuestros paf- de adoptar nuevas cursos de acci6n.
ses en el ambito de Ia integraci6n subregioLa Resoluci6n 171 (XII), adoptada en Ia ultinal.
ma reunion de Cancilleres marco una etaRa
La creaci6n y puesta en funcionamiento del importante en las actividades de Ia Cuenca,
Fonda Financeiro de Ia Cuenca del Plata, toda vez que fue fruto del reconocimiento
que .desarrolla sus actividades desde Ia de que era necesario "adecuar el funcionaciudad de Sucre, ha convertido en realidad miento del CIC a los nuevas requerimientos
el viejo anhelo de disponer de un organismo de Ia integraci6n subregional". Determine,
capaz de cooperar en el financiamiento de asimismo, un programa de trabajo a ser
desarrollado el presents ai'lo con miras a
proyectos de interes subregional.
profundizar las primeras aproximaciones
No obstante, debemos convenir en que Ia tendientes a Ia fijaci6n de un arden de priointegraci6n de Ia Cuenca tiene por del ante ridades a ser adoptado por los Pafses
una compleja y ardua tarea que merece Miembros para definir las futuras instancias
todo nuestro apoyo para cumplir plena- del proceso y para actualizar el analisis
mente los objetivos de desarrollo econ6mi- sabre el grado de cumplimiento de las Reco arm6nico que constituyen, en ultima ins- soluciones de los Cancilleres. Simultaneatan cia, Ia motivaci6n fundamental del Tra- mente dispuso que se procedera a realizar
una evaluaci6n global de Ia organizaci6n y
tado de Brasilia.
foocionamiento del CIC y su Secretarfa.
El Comite lntergubernamental Coordinador Para llevar adelante esta labor, los Cancinos ha eleva do el informe anual de sus acti- lleres instrumentaron un mecanisme advidades, que han consistido principalmente hoc, consistente en reuniones conjuntas
en Ia organizaci6n y celebraci6n de las reu- del CIC con expertos gubernamentales de
niones de los Grupos de Trabajo de las alto nivel. Entendemos oportuno retomar el
Areas Basicas en los sectores de Trans- tema, vista que Ia instancia no ha podido
porte, Recursos Hfdricos, Asuntos Econ6- ser cumplida.
micos y Educaci6n y Salud, asf como tambien una primera aproximaci6n a las tareas Uruguay ve con preocupaci6n que las actidispuestas porIa Resoluci6n 171 (XII) de Ia vidades dela Cuenca, tanto en lo concerniente a las reuniones conjuntas como a los
ultima Reunion de Cancilleres.
resultados de Ia labor de los grupos de traEl Uruguay ha dedicado siempre una espe- bajo de las areas basicas pudieran debili-
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tarse. Hemos recorrido una buena parte del
camino y no es momenta de detenernos.
Que los logros pasados sirvan de incentive
para salvar las dificultades del presente y
aceptemos en suma Ia necesidad de una
adecuacion oportuna acorde con las exigencias que nos plantea el desarrollo de
nuestros pueblos.
Existen pautas factibles para reforzar el
actual esquema de trabajo vigente en Ia
Cuenca sin que elias signifiquen afectar Ia
actual estructura jurfdico institucional ni el
principia de que Ia Cuenca y sus organos
no tienen competencias administrativas directas en el territorio bajo jurisdiccion de
cada uno de los Estados Miembros. Asf, por
ejemplo, entendemos que podrfa ser de
aceptacion el robustecimiento de las Areas
Basicas - dotandolas de una mayor jerarqufa y capacidad operativa -, lo cual podrfa lograrse si integraramos a estas actividades a funcionarios gubernamentales con
competencia especffica en Ia ejecucion de
las polfticas nacionales en los correspondientes sectores. Entendemos que estas
pautas no son irrealizables y redundarfan
en beneficia de los Pafses Miembros.
Del mismo modo, se entiende que podrfan
ser muy beneficiosas las medidas que pudieren adoptarse a efectos de lograr una
mayor concentracion y continuidad en Ia
labor derivada de las Areas Basicas, evitando las naturales dispersiones que surgen de Ia propia complejidad y vastedad de
Ia tematica de Ia Cuenca. Dentro de esta
linea, deberfamos esforzarnos para que, en
lo posible, Ia actividad de los mecanismos
de trabajo renovados se tleve a cabo en Ia

sede del CIC, lo cual facilitarfa al Comite el
mejor seguimiento de estas labores.
En suma, no hay Q,f1 este terreno dificultad
que no pueda ser salvada cuando existe
voluntad y deseo de crear e instrumentar
soluciones.
No he hecho mas que delinear algunas de
aquellas soluciones que entendemos viables; pero ponemos de relieve que hemos
llegado a esta reunion -como es nuestra
costumbre - con el animo abierto al dialogo y al cambia de ideas. Creemos en el
buen destino de esta realidad que es Ia
Cuenca y confiamos en Ia vocacion integracionista-de quienes formamos parte de
ella. Existen objetivos que cumplir, objetivos beneficiosos para todos y existen Iagras que prueban Ia importancia del esfuerzo, obligandonos a continuar.
Como dijera al comenzar est as palabras, no
podemos dimensionar el sentido de Ia
Cuenca sin tener presente el concepto de
desaffo historico que ella conlleva. Es ese
desaffo el que nos impulsa yes ese desaffo
el que nos mot iva. No habran de ser las dificultades de Ia hora las que nos aparten de
nuestro ideal ni de nuestro compromise,
sino por el contra rio constituiran el motor de
futuros logros. Tengamos siempre presente
que cada uno de nuestros pueblos demostro, en los mementos mas criticos, tener Ia
voluntad, firmeza y decision para superarse
y proyectarse hacia adelante, definiendo
America como presencia de valor, sacrificio, y realizaciones.
Muchas gracias.
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saraiva guerreiro encerra a XIII reuniao de
chanceleres dos paises da bacia do prata
Discursos dos Ministros das Relac;:oes Exteriores do
Paraguai, Alberto Nogues, e do Brasil, Ramiro Saraiva
Guerreiro, no Palacio do ltamaraty em Brasilia, em 7
de deiembro de 1982, por ocasiao da sessao de
encerramento da XIII reuniao de Chanceleres dos
Paises da Bacia do Prata

ALBERTO NOGUES

Me toea a mf el sefialado honor de representar a mis distinguidos colegas en esta
sesion de clausura de Ia Xlll Reunion de los
Cancilleres de Ia Cuenca del Plata para
expresar, en primer Iugar, nuestro profunda agradecimiento a las autoridades brasilenas por las delicadas y constantes muestras de hospitalidad que de elias hemos recibido las delegaciones participantes.
Nuestra gratitud para el Excelentfsimo
Senor Presidente de Ia Republica Joao
Baptista de Oliveira Figueiredo quien, al
honrarnos con su presencia en Ia Sesion
inaugural, perfilo en su brillante discurso,
con mano de estadista, Ia fisonomfa actual
de nuestra organizacion regional y nos
alento, a traves de Ia suya, con Ia voz del
pueblo brasilefio al que tan dignamente representa.
Nuestra gratitud a nuestro admirado y estimado colega, el Embajador Ramiro Saraiva
Guerreiro ·quien, al frente de su equipo de
colaboradores diplomaticqs, reafirmo Ia
eficiencia y el refinamiento con que se maneja y mueve esta envidiable conjuncion de
teorfa y pragmatismo que se llama ltamaraty.
Nuestra gratitud a Brasilia, su pueblo y sus
eminentes autoridades. Brasilia, donde las
horas vivid as durante esta Reunion nos trajeron Ia imagen amplia y serena de sus horizontes como el mejor estfmulo al esfuerzo y
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al optimismo de hombres, nosotros, que no
deben fatigarse en Ia rilarcha.
Nuestra gratftud, en fin, a todos los que de
alguna manera u otra, con Ia importancia de
sus nombres o anonimamente, han sumado sus energfas y su entusiasmo para llevar
a feliz termino esta Reunion.
Senores Cancilleres:
Estos encuentros periodicos, independientemente de cuanto acontece en el marco
formal de nuestras deliberaciones, tiene Ia
inigualada ventaja del dialogo personal al
amparo de una antigua o nueva amistad, no
por ello menos eficaz.
Durante estos dfas, breves si se quiere,
cada uno de nosotros ha tenido el honor de
ser recibido en audiencias separadas, por
el Jete de Estado y el Ministro de Estado de
las Relaciones Exteriores de esta noble
nacion brasilena y ha tenido, ademas, Ia
excepcional oportunidad de· intercambiar
con sus colegas impresiones, ideas y hasta
a veces cursos de accion para intensificar
las relaciones que nos unen, con un sentimiento maximo de efectiva buena voluntad
y no menos conmovedora fraternidad.
Los discursos que han pronunciado mis
'distinguidos colegas no han hecho sino
confirmar el deseo de fortalecer. nuestros
vfnculos para dar cabal cumplimiento a los
objetivos senalados en el Tratado de Brasilia de 1969.

,_

Tenemos razones suficientes para ser optimistas y no desmayar en Ia empresa en Ia
que estamos empenados. Asr lo demuestra el texto de las intervenciones de mis distinguidos colegas los Senores Cancilleres
de Ia Argentina, Bolivia y el Uruguay, quienes se han referido a emprendimientos
concretes que en nuestra region, o ya estan
culrriinando su plena existencia o siguen el
ritmo de su cabal realizacion. Yo estoy cierto que Ia autorizada palabra del Canciller
Saraiva Guerreiro sera el remate feliz de
cuanto acabo de afirmar.

to da XIII Reuniao de Chanceleres dos Parses da Bacia do Prata.

Pel a terceira vez, Brasilia tem o privilegio de
servir de sede para este importante encontro regional. Apos a I Reuniao Extraordinaria de Chanceleres, quando foj assinada o
Tratado da Bacia do Prata, imediatamen'te
seguida da Ill Reuniao Ordinaria, voltaram
os Ministros das Relac;oes Exteriores das
cinco nac;oes a celebrar aqui, em 1976, a VIII
Reuniao do nosso foro. Como nas ocasioes
anteriores, os trabalhos que hoje se concluem representam significativa contribuiRegresamos a Ia sede de nuestras funcio- c;ao para a evoluc;a~ do sistema regi-onal de
nes con entusiasmo y verdadero sentido de desenvolvimento harmonica e integrac;ao
responsabilidad, dispuestos a ayudarnos ffsica.
los unos a los otros en el marco de una
amistad digna, respetuosa y ciertamente Sua Excelemcia o Senhor Presidente da
fraterna.
Republica, nas palavras pronunciadas ao
inaugurar esta Reuniao, ressaltou o potenPara que nuestras naciones prosigan en cial de recursos e de cooperac;ao existents
este laudable esfuerzo de superar sus pro- na Bacia do Prata. Ja haven do tido a oporpias limitaciones, me honro en ofrecer Ia tunidade, ao Iongo de minha carreira diplociudad de Asuncion, capital de mi Patria, matica, de, em mais de uma ocasiao, servir
como sed e. de Ia proxima reunion de Can- em parses da area, tenho bem presents as
cilleres de Ia Cuenca del Plata.
riquezas e as auspiciosas perspectivas que
a mesma oferece, bem como sua diversidaAllr acogera el Paraguay a los dignrsimos de de aspectos. Esses fatores levam-me
Representantes de los pa1ses que col"'lfor- tambem a confiar plena mente no futuro demamos Ia Cuenca del Plata con Ia llaneza y senvolvimento global da sub-regiao, dentro
afecto de un pueblo que como los vu·estros, do inalteravel respeito as peculiaridades e
Senores Cancilleres, han hecho suyo el vontades nacionais.
viejo lema Iatino "Sit hospites rex", que el
huesped sea rey.
Ao participar, como Ministro das Relac;oes
Exteriores de meu pars, em anteriores ReuMuchas gracias.
nioes de Chanceleres, pude verificar como
o sistema da Bacia do Prata, procura trilhar
SARAIVA GUERREIRO
um caminho seguro, que aproxime nossos
parses de modo positive, sem constrangeSenhores Chanceleres,
los a aceitac;ao de formulas excessivamenSenhores Membrds de Delegac;oes,
te ambiciosas que, pelo seu irrealismo, pasSenhores Representantes do Fundo
sam afetar a confianc;a que deve ser robusFinancetro para o Desenvolvimento da
tecida a cada novo avanc;o.
Bacia do Prata,
Senhores Observadores,
Enveredarmos nesse sentido conduz-no_s
Senhoras e Senh'ores,
a, sem sacrificar a identidade e as realidades proprias, sermos protagonistas atuant:sta sessao plenaria marca o encerramen- tes e nao meros acompanhantes de um

19

processo que de outro modo, teria para flexos regionais. Varios desses projetos
alguns saber ret6rico.
As conclusOes a que chegamos neste nosso XIII encontro reforc;:am, a meu ver, uma
vez mais, o acerto da orientac;:ao que nossos pafses adotaram ,desde a implantac;:ao
do sistema.
Ademais de haverem examinado e aprovado as conclusoes dos diferentes Grupos de
Trabalho das Areas Basicas relativas aos
temas de transporte, recursos hfdricos e
cooperac;:ao nos setores econ6micos e sociais, foram considerados, com especial
enfase, aspectos de natureza institucional.
A tal respeito, a Resoluc;:ao n? 183, que acabamos de aprovar, propicia a continuac;:ao
dos estudos que nossos Governos vem realizando no ambito do Comite lntergovernamental Coordenador com vistas a fortalecer o sistema da Bacia do Prata e determinar uma ordem de prioridades capaz dedinamizar a cooperac;:ao regional oo marco
jurfdico do Tratado. Baseada no prop6sito
de concentrar esforc;:os em temas de real
importancia e correspondentes aos interesses e as necessidades mais urgentes de
nossos pafses, a Resoluc;:ao determinou a
convocac;:ao de reuniOes de representantes de alto nfvel como Comite lntergovernamental Coordenador para considerarem
o ass unto em todos seus angulos. AI em disso, estabeleceu criterios de relevancia para
o futuro ordenamento das prioridades. 0
Governo brasileiro atribui especial significado a esse trabalho encomendado ao
Comite e confia em que seus resultados
permitirao atingir-se uma etapa de aprimoramento do sistema regional em beneficia
dos pafses membros.

foram concretamente · mencionados nas
SessOes Plenarias de ontem e abarcam set ores de importancia tal como os dos empreendimentos hidreletricos, das interconexOes rodoviarias e ferroviarias e outros
de natureza infra-estrutural. Por outre lado,
no aprpveitamento mais eficaz desse potencial de cooperac;:ao, e de particular importancia destacar as atividades do Fundo
Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata e dos recursos que. essa entidade pode proporcionar. Todos esses vetores de ac;:ao sintonizam-se plenamente
com o espfrito e a letra do Tratado da Bacia
do Prata.
As decisOes emergentes desta Reuniao
atestam a importancia do sistema como
foro de dialogo regional e de conjugac;:ao de
esforc;:os comuns entre nossos pafses. Revelam que, apesar das dificuldades que,
para os nossos pafses, se avolumam no
campo internacional, em superposic;:ao a
todas as que decorrem de nossas pr6prias
necessidades de desenvolvimento, continuamos dispostos a nos empenhar, sem
esmorecimento, pela realizac;ao dos nossos objetivos comuns de progresso e bemestar.
Chegamos, neste encontro, a conclusoes
que, estou convencido, serao de grande relevancia para o futuro da regiao. As delegac;Oes dedicaram-se, nestes dias, a uma intensa e proveitosa tarefa de colaborac;:ao
mutua, o que saliento com natural satisfac;ao.

E.-me tambem sumamente alentador congratular-me com Vossas Excelencias e todes os que tomaram parte nesses trabalhos
pela renovada atmosfera de cordialidade,
0 encaminhamento adequado das deci- franqueza e amizade que presidiu a este
sOes dos Chanceleres lastreia um melhor en contra.
aproveitamento do potencial da regiao e
soma-se aos esforc;:os consubstanciados A todos agradec;:o sinceramente pela preem projetos atinentes diretamente e pafses senc;:a em Brasilia, particularmente aos
especfficos, capazes deter expressivos re- Chanceleres, aos membros das delega-
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c;oes, aos representantes do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do
Prata e aos observadores. Em especial, desejo deixar constancia dos agradecimentos pela iniciativa das felicitac;oes que as
Delegac;oes nos acabam de dirigir e ao Senhor Chanceler da Republica do Paraguai,
Embaixador Alberto Nogues, pelo oferecimento para que a proxima Reuniao de
Chanceleres seja celebrada naauele pafs,

ao qual nos liga uma solida e sincera ami~ade.

Com os meus melhores votos de feliz regresso aos seus pafses, declare encerrada
a XIII Reuniao de Chanceleres dos Paises
da Bacia do Prata.
Muito obrigado.

ata final da XIII reuniio de chanceleres
dos paises da bacia do prata
Ata Final da XIII reuniao de Chanceleres dos Pafses da
Bacia do Prata, assinada, no Palacio do ltamaraty em
Brasflia, em 7 de dezembro de 1982, pelos Ministros
das RelaQOes Exteriores da Argentina, Juan Ramon
Aguirre Lanari, da Bolfvia, Mario Velarde Dorado, do
Brasil, Ramiro Saraiva Guerreiro, do Paraguai, Alberto
Nogues, e do Uruguai,' Carlos Alberto Maeso.

Em cumprimento ao disposto no artigo II do
Tratado da Bacia do Prata, os Ministros das
Relac;oes Exteriores da Republica do Paraguai, Senhor Embaixador Alberto Nogues,
da Republica Oriental do Uruguai, Senhor
Doutor Carlos Alberto Maeso; da Republica
Argentina, Senhor Embaixador Juan Ramon Aguirre Lanari; da Republica da Bolivia, Senhor Doutor Mario Velarde Dorado; e
da Republica Federativa do Brasil, Senhor
Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, celebraram, de acordo como criteria de rotatividade adotado e a convite do Governo
brasileiro, a XIII Reuniao de Chanceleres
dos Pafses da Bacia do Prata, na cidade de
Brasilia, na Republica Federativa do Brasil,
nos dias 6 e 7 de dezembro de 1982.
Os cinco Chanceleres estiveram acompanhados por suas respectivas Delegac;oes.
(Anexo n? 1).
Compareceram, outrossim, a XIII Reuniao
de Chance1eres dos Pafses da Bacia do

Prata, na qualidade de observadores, representantes dos Governos da Costa Rica,
do Mexico, da Nicaragua, do Panama, do
Peru, da Republica Dominicana, e do Suriname,-da Associac;ao Latino-Americana de
Ferrovias (ALAF), da Associac;ao LatinaAmericana de lntegrac;ao (ALADI), do Banco lnteramericano de Desenvolvimento
(BID), da comissao Economica para a
America Latina (CEPAL), da Comissao de
lntegrac;ao Eletrica Regional (CIER), do Institute para a lntegrac;ao da America Latina
(INTAL), da Junta do Acordo de Cartagena,
da Organizac;ao dos Estados Americanos
(OEA), da Organizac;ao Pan-Americana de
Saude (OPAS), do Programa das Nac;oes
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),
da Organizac;ao das Nac;oes Unidas para
Agricultura e Alimentac;ao (FAO) e do Institute lnteramericano de Cooperac;ao para a
Agricultura (IICA). Participaram, como assessbres, os Diretores Executives do Fundo Financeiro para o desenvolvimento da
Bacia do Prata e; como Consultor, o Secre-
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tario Executivo dessa entidade.

SEGUNDA SESSAO PLENARIA

As 9,30 horas do dia 6 de dezembro de
1982, realizou-se, no Palacio ltamaraty,
uma Sessao Prep aratoria da Comissao Geral, com a participacao dos cinco ChanceJeres dos Pafses da Bacia do Prata.

No mesmo dia, as 15,00 horas, foi celebrada a Segunda Sessao Plenaria, na qual discursaram os Senhores Ministros das Relacoes·Exteriores da Republica do Paraguai,
da Republica Oriental do Uruguai, e da Republica Argentina, encontrando-se os textos correspondentes, respectivamente, nos
Anexos n?s 4, 5 e 6.

As 1 0,30/horas, foi celebrada a Sessao Plenaria Inaugural, sob a Presidencia inicial do
Senhor Doutor Mario Velarde Dora·do, Ministro das Relacoes Exteriores e Culto da
Republica da Bolivia, pafs sede da reuniao
anterior,· procedendo-sa a seguir, a eleicao
por aclamacao do Senhor Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, Ministro das Relacoes Exteriores da Republica Federativa do
Brasil, como Presidente da XIII Reuniao de
Chanceleres; a ratificacao, tambem por
aclamacao, da designacao do SecretarioGeral e Relator da: Reuniao, na pessoa do
Senhor Embaixador Rubens Ricupero,
Chefe do Departamento das Americas do
Ministerio das Relacoes Exteriores do Brasil; e a aprovacao dos entendimentos havidos na Sessao Preparat6ria da Comissao
Geral.
Ap6s haverem tornado as deliberacoes
acima, os Chanceleres interromperam a
Sessao Plenaria Inaugural, durante um breve intervale, para receber sua Excelencia o
Senhor Presidente da Republica Federativa
do Brasil, Joao Baptista de Oliveira Figueiredo, que honrou, com a sua presenca, a
solenidade de abertura da XIII Reuniao de
Chanceleres dos Pafses da Bacia do Prata,
havendo proferido discurso, cujo texto figura no Anexo n? 2.
A seguir, o Ministro- das Relacoes Exteriores e Culto da Republica da Bolivia, em sua
qualidade de Chanceler do pafs que sediou
anteriormente a Reuniao de Chanceleres
dos Pafses da Bacia do Prata,. fez uso da
palavra, figurando o texto de seu discurso
no Anexo n? 3.
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Conforme as decisoes tomadas na Sessao
Preparat6ria da Comissao Geral e ratificadas na Sessao Plenaria, foi Aprovada a
Agenda elaborada pelo Comite lntergovernamental Coordenador (Anexo n? 7) e acordada a constituicao das seguintes Comissoes, alem da Comissao Geral integrada
pelos Chanceleres dos cinco pafses:
COMISSAO 1: lnstitucional - para exame
dos projetos de resolucao. (Nao foram
apresentados projetos de resolucao atinentes especificamente a Recursos Naturais e lnfra-Estrutura Ffsica e Assuntos
Economicos e Sociais).
COMISSAO II: Credenciais.
COMISSAO Ill: Estilo.
Encerrando a Segunda Sessao Plenaria, o
Presidente da XIII Reuniao de Chanceleres
convid9u os delegados dos cinco pafses a
darer'n infcio, de imediato, aos trabalhos das
Comissoes.
INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAS
COMISS6ES
As 16,00 noras, do mesmo dia, o Secret;ilrio-Geral da XIII Reuniao de Chanceleres
instalou- formal mente a Comissao lnstltuciona~ havendo sido eleitos Presictente,
Vice-Presidente e Relator respectiv.amente, os Senhores Ministro-Cons(31heiro Alberto· Fabini Gomez da Oelegacaq db Uruguai, Embaixador Efrafn Oarfo Cer~ruri6n, da
Delegacao do Paraguai e o M\flistro Raul

Estrada Oyuela, da Delega<;ao da Argentina.
A Comissao lnstitucional prosseguiu seus
trabalhos ate a manha do dia 7 de dezembro, ocasiao em que, nos termos do artigo
17 do Regulamento da Reuniao de Chanceleres, encaminhou as conclusoes de
seus trabalhos, ap6s serem considerados
pela Comissao de Estilo, ao Secretario·
Geral, que OS elevou a Comissao Geral
(Anexo n? 8).

0 Secretario-Geral instalou, no dia 6 de
dezembro, as Comissoes de Credenciais e
de Estilo que, em seguida, passaram a deliberar. A Comissao de Credenciais elegeu
Presidente o Ministro Conselheiro Erwin
Ortiz-Gandarillas, da Delega<;ao da Bolfvia,
e Relator o Secretario Lucia Patriota de
Moura, da Delega<;ao do Brasil.
A Comissao de Estilo designou Presidente
o conselheiro Lila Subiran de Viana, da
Delega<;ao da Argentina, e Relator o Ministro Waldimar Palacios y Palacios da Delega<;ao do Paraguai.
Ambas as Comissoes apresentaram seus
Relat6rios ao Secretario-Geral (Anexos
n? 9 e 1 0).
A Comissao Geral orientou os trabalhos da
Reuniao e considerou o Relat6rio do Secre·
tario-Geral, acompanhacjo dos Relat6rios e
projetos de Resolu<;ao encaminhados pelas Comissoes, havendo conclufdo seus
trabalhos no final da manha do dia 7 de
dezembro.
Foram recebidos e circulados entre as Delega<;oes da Reuniao documentos do Governa do Peru, referentes a Reuniao Tecnica Especializada sabre I nterconexao das
Bacias dos rios Orenoco, Amazonas e Prata. (Anexo n? 11 ).

zada as 18,00 horas do dia 7 de dezembro,
foi precedida, na manha do mesmo dia,
pel a celebra<;ao de nova reuniao da Comissao Geral, que aprovou o Relat6rio do
Secretariado-Geral e a Ata Final da XIII
Reuniao de Chanceleres dos Pafses da
Bacia do Prata.
A sessao Plenaria de Encerramento aprovou resolu<;ao cujos textos figuram junto a
presente Ata.
Os Chanceleres concordaram em assinalar a conveniencia de estabelecer uma audita ria externa permanente da situa<;ao
contabil do Comite lntergovernamental
Coordenador e indicaram que seria desejavel que essa fun<;ao fosse realizada pelos
Bancos Centrais dos Pafses-Membros, em
forma rotativa, de acordo com a ordem alfabetica dos pafses, devendo come<;ar par
aquele que tenha sido escolhido ap6s o
resultado de um sorteio.
Em seguida, fez usa da palavra o Ministro
das Rela<;oes Exteriores da Republica do
Paraguai que ofereceu, em nome do seu
Governo, a Republica do Paraguai como
sede da XIV Reuniao Ordinaria de Chanceleres dos Pafses da Bacia do Prata, havendo o convite do Governo paraguaio 'sido
aceito par unanimidade. 0 pronunciamento
paraguaio figura no Anexo n? 12.
Par iniciativa do Ministro das Rela<;oes
Exteriores e Cult a da Republica da Argentina, Juan Ramon Aguirre Lanari, 'a XIII Reuniao de Chanceleres dos Pafses da Bacia
do Prata aprovou, par aclama<;ao, um voto
de congratula<;ao a seu Presidente, Senhor
Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, Ministro das Relac;oes Exteriores da Republica Federativa do Brasil, e ao SecretarioGeral e Relator da Reuniao, Senhor Embaixador Rubens Ricupero.

SESSAO PLENARIA DE ENCERRAMENTO Tendo sido aprovada a Ata Final, os Sen hares Chanceleres procederam ao ato solene
A Sessao Plenaria de Encerramento, reali- de sua assinatura. Em seguida, o Ministro
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das Relac;e>es Exteriores da Republica Fe- encerrada a XIII
derativa do Brasil pronunciou discurso
(Anexo rl? 13), ao termino do qual declarou
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Reuni~o

de Chanceleres

dos Pafses da Bacia do Prata.

braSilia recebe o presidente da
republica coooerativista da guiana
Discurso do Presidente Joao Figueiredo no Palacio do
ltamaraty em Brasflia, em 4 de outubro de 1982, por
ocasiao de jantar oferecido ao Presidente da Republica
Cooperativista da Guiana, Linden. Forbes \Sampsom
Burnham.

Senhor Presidents,
A visita oficial de Vossa Excelencia ao nosso pafs representa um marco de particular
significado na historia das rela9oes entre a
Guiana e o Brasil. Estou seguro de que,
com essa visita, amplas perspectivas irao
se abrir para a cooperavao igualitaria entre
as duas na9oes.
0 Brasil, Senhor Presidents, faz do dialogo
e da boa convivencia os vetores de seu
comportamento internacional. Ao refletirmos sabre as diversas manifestayoes da
presente crise, sempre descobrimos, na
raiz de tudo, a intransigencia. Os mesmos
argumentos egofstas e imediatistas, amesma resistencia a formavao do consenso.

perspectiva de nossos esforvos pel a renovavao do sistema internacional. Para alguns, eles parecem irrealistas; para outros,
utopicos. As vezes, o proprio fate de nascerem de um pafs ou grupo de pafses doTerceiro Mundo ja os desqualifica perante a
comunidade das navoes desenvolvidas.
Na area da economia internacional, a historia das frustra9oes experimentadas pelos
·pafses em desenvolvimento e bem con he.cida. As na9oes do Norte e, com peculiares
argumentos, os pafses socialistas, consideravam-se de certa forma estranhos as
reivindicavoes do Sui. 0 privilegio econ6mico dos pafses do Norte parecia imunizalos das vicissitudes de uma ordem internacional, que, nos, do Terceiro Mundo, sabfamos precaria, de bases tenues, mais propfcia ao conflito que a cooperavao.

Esse quadro, que perturba profundamente
a na9ao brasileira, levou-me a falar ao Plena rio das Na9oes Unidas, de onde estou
voltando. Reconhe9o que a Organizavao Hoje, nao ha mais duvida de que as dificuldas Na9oes Unidas ainda eo melhor instru- dades que atingem praticamente todas as
mento de que dispomos para promover a na9oes estao vinculadas a propria natureza
cooperavao internacional, e que esse ins- da ordem econ6mica internacional. As tentrumento sofre profundas limitavoes, e sees se encadeiam. Os problemas do Sui
deve ser revitalizado.
tocam centres nervosos nas finan9as do
Norte; os problemas do Norte sao elemenDe acordo com as melhores tradi9oes bra- tos essenciais para se compreender a prosileiras, meu apelo·se dirigiu a consciencia fundidade da crise do Terceiro Mundo.
dos homens e dos Governos, em prol da
paz e do dialogo. Nao tenho ilusoes sabre a Senhor Presidents,
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Falei, de infcio, sabre as perspectivas da Senhor Presidente,
cooperac;ao entre a Guiana e o Brasil. Estou certo de que o maior intercambio entre
nossos povos sera decorrencia natural nao
s6 da proximidade ffsica, mas, sobretudo,
da semelhanc;a de condic;oes existentes
nos dois paises, que favorece a troca de
conhecimentos na area da agricultura e na
da industria.
Ao reforc;armos nossos lac;os, estaremos
cumprindo nossa vocac;ao latina-americana. 0 Brasil nao acredita que nossa area
possa ser organizada em termos de poder,
com a sequela das divisoes, dos eixos, das
hegemonias. Pelo contrario, e essencial
que estes paises se sintam plenamente
seguros para que possam, em paz, dedicarse por inteiro aos seus objetivos de desenvolvimento econ6mico e bem-estar social.
Por sua dupla condic;ao de nac;ao latinaamericana e de pais em desenvolvimento,
o Brasil persegue o aprimoramento das
formas de integrac;ao regional e sub-regional.
Ressalto, nesse contexto, a relevancia do
Tratado de Cooperac;ao Amaz6nica, de que
a Guiana eo Brasil sao partes. Esse acordo,
tornado possfvel grac;as ao exemplar esforc;o de todos os pactuantes, funda-se na
convergencia de energias para a soluc;ao
dos problemas com que se defrontam os
paises amaz6nicos.

A gerac;ao de Voss a Excelencia teve a tarefa ardua, mas generosa e compensadora,
de conduzir a nac;ao guianense nos caminhos da liberdade, da autodeterminac;ao e
da soberania. Vossa Excelencia muito se
distinguiu nesse processo, e foi sob sua lideranc;a e inspirac;ao que a Guiana integrou-se comunidade de povos livres deste continente. Desde entao, a Guiana nao
cessou de erguer sua voz na defesa das
posic;oes que interessam aos paises em
desenvolvimento, especialmente os da
America Latina. A presenc;a de Vossa
Excelencia na reuniao de Cancun foi exemplo expressivo da ac;ao e do prestfgio internacional de seu pais.

a

Acompanhei com particular interesse a visita do meu Ministro das Relac;oes Exteriores Guiana, no infcio deste ano, quando
foram conclufdos acordos que refletem o
espfrito de entendimento fraterno que tem
presidido nossas relac;oes.

a

Alentado pela realidade e pelas perspectivas de nossa maior cooperac;ao, pec;o a todos que brindem
felicidade pessoal de
Suas Excelencias o Senhor Presidente da
Republica Cooperativa da Guiana eSenhora Forbes Burnham, crescente prosperidade da nobre nac;ao guianense, e nossa
perene amizade.

a

a

a

declaracao conjunta brasil-guiana
Declarac;;ao Conjunta Brasil-Guiana, assinada, no
Palacio do Planalto em Brasilia, em 5 de outubro de
1982, pelos Presidentes Joao Figueiredo e Linden
Forbes Sampson Burnham.

Atendendo a convite de Sua Excelencia o
Senhor Joao Baptista de Oliveira Figueiredo, Presidente da Republica Federativa do
Brasil, Sua Excelencia o Senhor Linden
Forbes Sampson Burnham, O.E., S.C. Presi-
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dente da Republica Cooperativista da Guiana, efetuou visita oficial ao Brasil no periodo de 30 de setembro a 6 de outubro de
1982.

0 Presidente da Guiana foi acompanhado
par sua esposa, Senhora Viola Burnham, e
pela seguinte comitiva oficial:
o Senhor Vice-Presidente da Republica
e Senhora Steve Naraine
o Senhor Hubert 0. Jack, Ministro das
Minas e Energia
o Senhor Mohamed Shahabuddeen,
Ministro da Justic;:a
o Senhor Rashleigh Jackson, Ministro
das Relac;:oes Exteriores
o Senhor Richard Van- West Charles,
Ministro da Saude

Relac;:oes Exteriores
o Senhor Ronald Singh, Conselheiro
Comercial (designado) para o Brasil.
Em Brasilia, o Presidente Forbes Burnham
foi recebido pelo Presidente Joao Baptista
Figueiredo e visitou o Supremo Tribunal
Federal, reunido em sessao plenaria solene. 0 Presidente Forbes Burnham visitou
tambem o Estado de Sao Paulo, onde se
entrevistou com Sua Excelencia o Senhor
Governador Jose.Maria Marin, eo Estado
do Rio de Janeiro, onde foi recebido par
Sua Excelencia o Senhor Governador Antonio de Padua Chagas Freitas. 0 Presidente Burnham visitou ainda a Hidreletrica de
ltaipu, em Foz do lguac;:u, Estado do Parana.

o Senhor Emtaixador da Guiana no Os Chefes de Estado passaram em revista
Brasil e Senhora Lionel David Samuels diversos temas, em clima de amizade, compreensao e respeito mutua, que sempre cao Senhor Cecil E. Douglas, Chefe da racterizou as relac;:oes entre o Brasil e a
Guiana. Ao examinarem as relac;:oes bilateSecretaria do Presidente
terais, notaram, com satisfac;:ao, o increo Senhor Elvin B. McDavid, Chefe da mento da colaborac;:ao proveitosa entre os
Assessoria Polftica do Presidente
dais pafses e comprometeram-se a seguir
impulsionando esse processo. Analisaram
o Senhor Harold D'Aguiar, Governador ainda, detalhadamente, importantes temas
da Regiao n. 9 do Alto Takutu e do Alto de natureza regional e internacional.
Essequibo
Manifestaram sua preocupac;:ao com o
o Senhor Embaixador Lawrence E. agravamento das tensoes internacionais,
Mann, Chefe do Departamento Econ6- que constituem seria ameac;:a paz e semico lnternacional do Ministerio do Pla- guranc;:a mundiais, e instaram a comunidanejamento
de internacional a redobrar esforc;:os com
vistas a reduzir tais tensoes. Salientaram a
o Senhor Presidente Executivo da importancia do respeito universal ao princi"Guyana Airways •Corporation" e Se- pia da soluc;:ao pacifica de controv.ersias e
nhora Joseph Vieira
reiteraram a convicc;:ao de que as tensoes e
rivalidades internacionais nao devem ser
a Senhora Winifred Agard, do Cerimo- transferidas para os pafses em desenvolvinial e da Casa Civil do Presidente
mento e regioes do Terceiro Mundo. Reconheceram o direito soberano de cada Estaa Senhora Ave Brewster, Relac;:oes Pu- do de determinar seu proprio sistema politiblicas do Presidente
co, econ6mico, cultural e social.

a

a

a Senhora Marilyn Cheryl Miles, Chefe da Nesse sentido, os dais Chefes de Estado
Divisao de Fronteiras do Ministerio das reafirmaram sua confianc;:a na Organizac;:ao
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das Na~oes Unidas como um mecanisme
eficaz para promover a manuten~ao da paz
e da seguran~a internacionais, bem como o
desenvolvimento econ6mico e social de
todos as povos. Concordaram em que o
cumprimento dos prop6sitos e princfpios da
Carta das Na~oes Unidas e do Direito lnternacional constitui base indispensavel para
uma convivencia harmoniosa e respeitosa
entre as Estados.

cia das Na~oes Unidas sabre o Direito do
Mar.

Os dais Chefes de Estado ressaltaram arelevancia e a importancia do incremento e
da diversifica~ao da coopera~ao direta entre paises em desenvolvimento, com vistas
a maximiza~ao das possibilidades para
uma colabora~ao mutuamente vantajosa.
Manifestaram sua convic~ao de que tanto a
coopera~ao Sui-Sui como a continua~ao
do
Dialogo Norte-Sui, sao elementos igualAcentuaram que o desarmamento geral e
mente
importantes para a promo~ao dos incompleto, sobretudo nuclear, sob efetivo
teresses
politicos e econ6micos dos paises
centrale internacional, e essencial para gaem
desenvolvimento
e para a implanta~ao
rantir-se uma paz duradoura entre as nade
uma
ordem
internacional
mais justa e
~oes, e renovaram seu apoio aos esfor~os
eqi.iitativa.
internacionais tendentes a alcan~a-lo. Reenfatizaram sua oposi~ao a todas as formas e meios de proliferat;:ao de armas nu- Os dais Presidentes reiteraram sua rejeicleares, em especial a intensa prolifera~ao ~ao a todas as formas de colonialismo e
expressaram sua determina~ao de coopelevada a cabo pelas grandes potencias.
rar com a comunidade internac1onal na
ado~ao de medidas no sentido de sua pronOs dais Presidentes expressaram sua pro- ta elimina~ao.
funda pteocupa~ao com a deteriora~ao
da situa~ao econ6mica mundial, em espe- Os Presidentes examinaram a situa~ao na
cial com respeito aos efeitos negativos sa- Africa Meridional. Enfatizaram a firme opobre as paises em desenvolvimento. Assina- si~ao de seus Governos a condenavel pralaram a importancia de se adotarem medi- tica do "apartheid" na Africa do Sui e reafirdas com vistas a erradica~ao das graves maram seu apoio integral as Resolu~oes
disparidades econ6micas entre as paises adotada.s pelas Na~oes Unidas para a elimiem desenvolvimento e as paises desenvol- na~ao dessa pratica desumana. Condenavidos. lnstaram tambem as paises desen- ram fortemente as repetidos atos de agresvolvidos a adotarem medidas que ajudem a sao da Africa do Sui contra as Estados viziresolver as serios desequilibrios financei- nhos. Ressaltaram tambem a importancia
ros internacionais atuaJs e a eliminarem as da pronta conclusao, de acordo com as
polfticas protecionistas lesivas aos interes- Resolu~oes pertinentes das Na~oes Unises dos paises em desenvolvimento.
das, das negocia~oes relativas a indepenCom vistas ao pronto estabelecimento de
uma Nova Ordem Econ6mica lnternacional, sublinharam a importancia de se obter
progresso significativo no desenvolvimento
do Dial ago Norte-Sui e conclamaram o lan~amento efetivo das Negocia~oes Globais,
no ambito do sistema das Na~oes Unidas.
Reiteraram ainda seu apoio ao texto da
Conven~ao sabre o Direito do Mar, recentemente aprovada pela Terceira Conferen28

dencia da Namibia, que e indispensavel
para a supera~ao das tensoes vigentes na
Africa Meridional.
Os dais Presidentes examinaram detidamente a situa~ao no Oriente Media. Nesse
sentido, condenaram com veemencia a invasao do Libano par tropas israelenses.
Reafirmaram a convic~ao de que somente
uma solu~ao ampla e duradoura para o
conflito pode criar um clima de paz e segu-

ran<;a na regiao. Ressaltaram que a solu<;ao deve envolver o exercfcio pelo povo
palestino de seus inalienaveis direitos aautodetermina<;ao e a uma patria, a completa
retirada de Israel dos territ6rios arabes
ocupados eo respeito ao direito de todos os
povos e Estados da regiao de viverem em
paz, conforme as Resolu<;oes pertinentes
das Na<;oes Unidas.
Os dois Presidentes reiteraram a necessidade de se encontrarem solu<;oes profundas e justas para a crise, de rafzes hist6ricas e estruturais, que afeta a America Centrale o Caribe. Nesse sentido ressaltaram a
sua convic<;ao de que cad a pafs deve ter o
direito de encontrar suas pr6prias solu<;oes
para os problemas que lhe afetam e de promover o seu desenvolvimento politico e
econ6mico, de acordo com a vontade de
seu povo, sem qualquer interferencia externa.

os Presidentes registraram o fato de que
estao sendo intensificados os contactos
entre o Brasil e a Comunidade do Caribe,
bern como a assinatura, em janeiro de
1982, em Georgetown, de um Comunicado
Con junto de Conversa<;oes entre o Ministro
das Rela<;oes Exteriores do Brasil e o Secretario Geral do CARICOM.
Os dois Presidentes passaram em revista a
conjuntura latina-americana e concordaram em que as necessidades e aspiraQoes
da regiao constituem aspecto importante
da a<;ao diplomatica. Consideraram que os
pafses latino-americanos devem ter participa<;ao efetiva nas decisoes tom ad as a nfvel
internacional. Sublinharam a importancia
do desenvolvimento de meios flexfveis e
eficazes de consulta e coordena<;ao entre
os pafses da regiao.

0 Presidente da Guiana aproveitou a oporOs Chefes de Estado disc uti ram a situa<;ao tunidade para informar o Presidente do
na regiao do Caribe, com enfase particular Brasil sobre as evolu<;oes da controversia
sobre os problemas econ6micos que ate- entre os Governos da Guiana e da Venetam a regiao. Consideraram essencial que zuela, baseadal na reinvidica<;ao territorial
aos pafses em desenvolvimento da regiao mantida pela Venezuela com rela<;ao a
seja propiciada toda oportunidade para Guiana, e expressou sua convic<;ao de que
prosseguir em seu desenvolvimento eco- uma solu<;ao justa e duradoura des~ conn6mico e social sem interferencia externa troversia s6 podera ser alcan<;ada por
de qualquer natureza. Salientaram que os meios pacfficos e pela estrita adesao aos
esquemas de coopera<;ao econ6mica com termos e disposi<;oes do Acordo de Geneos pafses da regiao devem levar em conta bra. 0 Presidente Figueiredo tomou nota da
tambem a existencia de institui<;oes regio- posi<;ao manifestada pelo Presidente Burnais relevantes para a formula<;ao e imple- nham e reafirmou, de conformidade com a
menta<;ao de programas. Reafirmaram seu tradicional posi<;ao brasileira, a esperan<;a
desejo de que o Caribe seja uma zona de do Brasil de que uma solu<;ao mutuamente
paz.
aceitavel para a questao possa ser encontrada atraves de um dos meios pacfficos
Os Presidentes reconheceram o importan- mencionados no Artigo 33 da Carta das
te papel que organiza<;oes regionais como Na<;oes Unidas.
OLADE, SELA e CARICOM tern desempenhado ao desenvolvimento da America La- Reiteraram o apoio de seus Governos ao
tina e do Caribe. Concordaram em que de- Tratado de Coopera<;ao Amaz6nica e
vern ser empreendidos esfor<;os no sentido Declara<;ao de Belem, que. estabeleceram
de aumentar sua capacidade de contribuir as diretrizes basicas para a coopera<;ao
ainda mais para o desenvolvimento global entre os pafses amaz6nicos. Consideraram
da regiao e de seus povos. Nesse sentido, a implementa<;ao do Tratado e da Declara-
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c,;:ao essen cia I para a promoc,;:ao de projetos de seus pafses e os respectivos nfveis de
de cooperac;ao bilateral e multilateral na tecnologia.
Regiao Amazonica. Nesse sentido, realc;aram o significado da I Reuniao do Conselho Registraram a assinatura, em Brasilia, em
de Cooperac;ao Amazonica, a celebrar-se junho de 1982, pelos Ministros de Minas e
em Lima.
Energia dos dais pafses, do Protocolo para
o Desenvolvimento de Programas de CooAo examinarem as relac;oes bilaterais, os perac;ao nos Campos de Energia e Mineradois Presidentes registraram o desenvolvi- c;ao. Concor-daram em que o Protocolo
mento de program as em areas de interesse criou amplas perspectivas para o desencomum desde o estabelecimento de rela- volvimento de programas de significativa
c;oes diplomaticas entre os dais pafses, ha cooperac;ao nos campos da cooperac;ao
mais de 13 anos. Consideraram mutua- tecnica, energia hidraulica, petr61eo, biomente gratificante o fato de existir um alto massa, alcool, piogas, 61eo vegetal, turfa e
nfvel de cooperac;ao entre os do is pafses no desenvolvimento na area mineral.
momenta hist6rico da primeira visita de um
Chefe de Estado da Guiana ao Brasil.
Os do is Presidentes manifestaram-se particularmente satisfeitos com o incremento
Os Presidentes ressaltaram a contribuic;ao do intercambio co mercia I entre os dais pafque as visitas realizadas entre os dois paf- ses, tendo mencionado, a esse respeito,
ses a nfvel ministerial e oficial trouxeram
que a plena utilizac;ao das linhas de credito
consolidac;ao e aperfeic;oamento das rela- concedidas pelo Brasil Guiana constitui
c;oes bilaterais. Nesse sentido, assinalaram fator positive no desenvolvimento das relaos resultados proveitosos da visita oficial
c;oes comerciais. Manifestaram sua conGuiana do Ministro de Estado das Relac;oes cordancia com o potencial existente para o
Exteriores do Brasil, em janeiro de 1982, incremento do comercio e recomendarani
quando foram assinado acordos de espe- aos 6rgaos competentes de seus Governos
cial relevancia.
a adoc;ao de medidas nesse sentido. Nesse
co.ntexto, os do is Presidentes expressaram
Os dais Presidentes louvaram o papel da sua satisfac;ao com o progresso verificado
Comissao Mista na identificac;ao de areas e nas negociac;oes entre a Carteira de Cona criac;ao de condic;oes propfcias coct>- mercia Exterior do Banco do Brasil S.A.
perac;ao bilateral e cobertura de novas (CACEX) eo Banco Cooperative Nacional,
perspectivas entre ambos os pafses.
da Guiana, com vistas expansao das linhas de credito oferecidas Guiana para
Os dais Chefes de Estado assinalaram a aquisic;ao de produtos brasileiros. Os Presiassinatura, em janeiro de 1982, do Acordo dentes salientaram a importancia das conBasico de Cooperac;ao Tecnica do Acordo versac;oes preliminares mantidas entre os
Basi co de Cooperac;ao Cientffica e T ecno- Governos do Brasil e da Guiana com vistas
conclusao de instrumento, no ambito da
16gica e do Ajuste Complementar ao Acordo Basi co de Cooperac;ao Cientffica e T ec- Associac;ao Latina-Americana de lntegranol6gica, que preve a colaborac;ao entre o c;ao (ALADI), que possibilite o incremento
Conselho Nac1onal de Desenvolvimento do comercio bilateral e das relac;oes ecoCientffico e Tecnol6gico (CNPq), do Brasil, nomicas entre OS dais pafses.
e o Institute de Ciencias Aplicadas e Tecnologia (lAST}, da Guiana. Expressaram Sublinharam a importancia do restabelecisua satisfac;ao no senti do de que tais acor- mento de uma linha aerea direta entre Boa
dos promoverao a cooperac;ao em confor- Vista e Georgetown, atraves dos servic;os
midade com as necessidades especfficas operados pela "Guyana Airways Corpora-
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a

tion". Notaram tambem o estabelecimento
de uma linha de navega<;ao que liga Manaus e Belem a Georgetown.
Os Presidentes examinaram o andamento
do projeto para a constru<;ao de uma ponte
internacional sobre o rio Tacutu. Notararn
que um Acordo para a constru<;ao da referida ponte foi assinado durante a visita do
Ministro das Rela<;Oes Exteriores do Brasil
Guiana, -em janeiro de 1982, e expressaram sua satisfa<;ao com os progresses que
estao sendo feitos para a implementa<;ao
desse projeto. Sublinharam tambem a importancia, para a futura interconexao dos
sistemas viarios brasileiro e guianense, do
Memoranda de Entendimento sobre o assunto, assinado durante a presente visita.

a

Os Presidentes registraram a importancia
da coopera<;ao entre o Brasil e a Guiana no
setor da tecnologia de alimentos, que vem
sendo implementada sobretudo atraves da
Funda<;ao do Desenvolvimento Administrative de Sao Paulo e do Institute de Tecnologia de Alimentos, recentemente visitados
por representantes do Institute de Ciemcia e
Tecnologia Aplicada da Guiana.

cionaram a relevante contribui<;ao representada pqr programas como a visita de
agricultores guianenses ao Territo rio Federal de Roraima com vistas ao intercambio
de experiencias em agricultura tropical e
pecuaria. Registraram tambem que as rela<;Oes comerciais entre a Guiana e o Norte
do Brasil poderiam ser significativamente
incrementadas e concordaram em empreender estudos para sua diversifica<;ao. Os
dais Presidentes concordaram em realizar,
em epoca a ser acordada, a inspe<;ao conjunta dos marcos ao Iongo da fronteira Brasil-Guiana.

Os dais Chefes de Estado salientaram que
o Acordo Cultural assinado ~m 1968 estimulou a realiza<;ao de programas de intercambia cultural, educative e de treinamento. Reafirmaram sua convic<;ao de que tais
programas podem contribuir para o fortalecimento dos la<;os culturais entre os dais
povos. Elogiaram os esfor<;os realizados
pelo Centro de Estudos Brasileiros de
Georgetown nesse sentido.

Ressaltaram a relevancia dos acordos ja
celebrados entre os do is pafses para a consolida<;ao dos la<;os de amizade e cooperaOs dais Presidentes concordaram na con<;ao que unem o Brasil e a Guiana. Os Presiveniencia de estabelecer a interconexao
dos sistemas de telecomunica<;Oes brasi- dentes tomaram nota, com satisfa<;ao, que
lairo e guianense, que esperam seja con- os seguintes acordos foram assinados durante a vis ita do Chefe de Estado guianense
Jtizada em futuro proximo.
ao Brasil: Tratado de Amizade e Coopera<;ao, Acordo de Coopera<;ao Amazonica;
Os dais Chefes de Estado reiteraram a im- Acordo para isen<;ao da Taxa de Melhoraportancia do trabalho que est a sen do feito, mento de Portos (TMP) para mercadorias,
especialmente nas regiOes fronteiri<;as, no destinadas Guiana, em transite pelo porto
campo sanitario, em particular com respei- de Manaus; Memoranda de Entendimentos
to ao combate a endemias e no quadro do sabre coopera<;ao em materia de agricultura e agro-industria; Memoranda de EntendiAcordo sabre Coopera<;ao Sanitaria.
mento sabre a interconexao dos sistemas
viarios do Brasil e da Guiana; e Ajuste ComOs dais Presidentes assinalaram, com sa- plementar sabre coopera<;ao tecnica em
tisfa<;ao, os vfnculos de coopera<;ao exis- materia de pesquisa e utiliza<;ao de recurtentes a nfvel regional. Nesse sentido, men- sos energeticos.

a
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Ao termino de sua visita oficial, o Presidente Governo e oovo do Brasil. Na ocas1ao, o
Burnham expressou ao Presidente Figueiredo seus mais calorosos agradecimentos
pela acolhida cordial e hospitaleira estendida a ele, sua esposa e sua comitiva pelo

Presidente Burnham convidou o Presidents
Figueiredo a visitar oficialmente a Guiana,
em epoca a ser acordada. 0 Presidente
Figueiredo aceitou o convite com prazer. *

* Na sec;:ao Tratados, Acordos, Convenios, pagina 129, os textos dos Acordos entre o Brasil e a Guiana, assinados por ocasiao da visita do Presidente daquele pafs, Linden Forbes Sampsom Burnham.
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a visita do presidente
ronald reagan ao brasil
Discurso do Presidente Joao Figueiredo na Base Aerea
de Brasilia, em 30 de novembro de 1982, logo ap6s a
chegada ao Brasil do Presidente dos Estados Unidos
da Amen ca. Ronald Reagan.

Excelentfssimo Senhor Presidente
Ronald Reagan,
Em nome do Governo e do povo brasileiro,
tenhoasatisfa<;aodesaudarVossaExcelencia no memento em que inicia sua visita ao
Brasil.
Aos ilustres membros da comitiva de Vossa
Excelencia, pe<;o que tambem aceitem
me us votos de boas-vindas.

mais que em outras epocas, parece essencia! meditarmos sobre os rumos da convivencia entre os pafses do Hemisferio. Sao tao
graves e dramaticos os desafiosdopresente
que as f6rmulas do passado se revelam
inadequadas para enfrenta-los. ~ hora, pois,
de refor<;armos nosso entendimento, de
expormos uns aos outros os nossos problemas e aspira<;Oes, e de caminharmos no
rumo de uma genufna e equitativa parceria.

As rela<;Oes interamericanas se caracterizam pela pluralidade de percep<;Oes e interesses que marca a vida ocidental como um
todo. Por desempenharem papeis distintos
na ordem mundial, os Estados Unidos e a
America Latina frequentemente apreciarao
de forma tambem diferenciada as questOes
internacionais. Ao trabalharmos para ajustar
essas percep<;Oes e esses interesses, e fundamental que cad a um de n6s preserve sua
A amizade, a considera<;-ao mutuaeodialogo autenticidade e participe construtivamente,
aberto entre os Presidentes dos Estados e sem constrangimentos, de uma tarefa que
Unidos da America e do Brasil refletem com s6podesercomum.
perfei<;ao o estado das rela<;Oes entre as
duas republicas. A presen<;a, entre n6s, do
Presidente norte-americano, e mais um Nossos povos esperam que nela empenheatestado da ampla e amistosa convivencia mos nossa vontade polftica, e que busquede nossos povos.
mos compreender mutuamente nossas necessidades. Esperam que tenhamos odesServe, tambem, para acentuar a unidade de cortino de responder uns aos outros, num
prop6sitos que deve animar as Americas. quadro em que os problemas de cada um s,e
Vindo ao Brasil, acha-se Vossa Excelencia veem agravados pela crise econ6mica que
em terra latino-americana. E hoje; talvez a todos afeta.

Quero que minhas primeiras palavras evequem a grata visita que, ha seis meses, realizei aogrande pafs de Vossa Excelencia. Eu,
e - estou certo ~ todos os brasileiros, procuraremos retribuir a gentileza com que os
norte-americanos, e pessoalmente Vossa
Excelencia, me distinguiram durante minha
estada em Washington.
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Vivemos urn tempo de serias e crescentes confian(fa em que seremos capazes de
preocupac;:Oes, um tempo que requer a con~ seguir a trilha de democracia e progresso
junc;:ao construtiva de esforc;:os em nfvel glo~ que o povo brasrleiro escolheu. Temos a
bale regional. A construc;:ao da paz, o retorno certeza de que, no plano internacional, nosda prosperidadee a retomada dodesenvolvi~ sos amigos nao nos faltarao, como nao nos
mente sao objetivos interligados. Sua con~ faltaram no passado, nem n6s a eles.
secuc;:ao dependerci do trabalho harmonica
da comunidade das nac;:Oes, para equal nos~
sos pafses saberao dar a contribuic;:ao que Recebemos Vossa E:xce1encia com esse
espfrito de hospitalidade e franqueza. Fac;:o
lhescabe.
votes para que a estada de Vossa Excelen0 Brasil que Vossa Excelencia hoje visita e cia entre n6s seja plena de bons mementos
resultado de um notavel esforc;o pela reno- e signifique, por seu exito, um progresso
vac;:ao e pelo desenvolvimento. Apesar das importante nas relac;:Oes que, ha tantos
dificuldades do memento, temos plena anos, unem brasileiros e norte-america nos.

figueiredo a reagan: ~~brasil e estados unidos
buscam o dialogo construtivo"
Discursos dos Presidentes Joao Figueiredo e Ronald
Reagan (traduQaO nao-oficial), no Palacio do ltamaraty
em Brasilia, em 1? de dezembro de 1982, por ocasiao
de jantar oferecido pelo Presidente, brasileiro' ao
Presidente norfe~americano.

JOAO FIGUEIREDO
Excelentfssimo Senhor Presidente
Ronald Reagan,

mos, o respeito pelos interlocutores, que
caracterizam cada uma de nossas sociedades, distinguem ainda o nosso relacionamento. A franqueza com que nos falamos
atesta que sao maduras as nossas relac;:oes.

A visita de Vossa Excelencia ao Brasil se
inscreve no quadro de perene amizade e
compreensao mutua entre nossos pafses. Paises em diferentes estagios de desenvol~
vimento, que se inserem de forma diversa na
Nossos povos e nossos governos se benefi~ ordem internacional, o Brasil e os Estados
ciam de ample e valioso patrimonio de co- Unidos da America buscam o dialogo consnhedmento, estima e respeito recfprocos. trutivo. Sabem considerar as posic;:Oes de
formado em mais ·de sEkulo e meio de boa cada uma das partes, e procuram, com rea~
convivencia. Partes da mesma civilizac;:ao lismo, harmonizer seus interesses e objetiocidental, permanecemos delicados aos vos. A renovada intensidade dos contactos e
ideais de liberdade e progresso, preserva- visitas de alto nfvel reflete nossa aproximac;:ao dos direitos individuais e da identidade c;:ao. Nossos pafses sempre estiveram unide nossos povos.
dos por aspirac;:Oes comuns, embora reconhec;:amos nao serem identicas as responTudo is so nos aproxima enos une. 0 deba- sabilidades internacionais, nem igual o pote de ideias, a defesa de interesses legfti- derdecada urn.
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Nossas convergencias de opiniao nos asseguram a liberdade de discordar e, justamente
porque a temos, ganhamos espaQo paratratar nossas relaQOes de maneira cordial e objetiva. Nao foi outre o espfrito de nosso encentro em Washington, em maio ultimo. As
circunstancias, naquela ocasiao, fizeram
com que lanQassemos nossos olhos sabre a
grave crise das Malvinas, questao em que,
embora mantivessemos posiQOes diferenciadas, fomos capazes de manter dialogo
alta mente proveitoso.

mente das tensOes internacionais. A convivencia entre as Americas esta sofrendo 'desgastes que muito nos preocupam. 0 Brasil
favorece o fortalecimento das relaQOes hemisfericas. Temos que construir novas formas de convivencia, que Jevem em conta a
complexidade dos nossos desafios, e que reforcem a amizade e a cooperac;:ao hemisfericas.

Juntos devemos enfrentar os problemas de
que a America Latina tanto sofre. Mas devemos ir as suas raizes economicas e sociais,
Senhor Presidente,
pois nao podem as soluc;:Oes pluralistas e
democraticas prosperar num quadro de poEstamos vivendo um momenta internacional breza e instabilidade social, onde cada pafs
extraordinariamente dificil. 'As relaQOes . se sente ameac;:ado em sua seguranc;:a
Leste-Oeste passam por uma fase de exa- economics.
cerbaQao, embora haja sinais promissores.
Em diversas areas, registram-setensOesde
vulto, ao mesmo tempo em que percebemos Voltados para o futuro, devemos reconheoportunidades de negociac;:ao que, perdidas, cer a importancia e a vitalidade de nossas
relac;:Oes nesse novo contexte mundial. A
talvez nao se renovem com faeilidade.
America Latina par certo responde a necessidade
de globalizar sua presenc;:a interRefire-me, em ·especial, ao Oriente Medic,
questao na qual Vossa Excelencia tomou nacional, de acelerar cantatas com todo o
importante iniciativa que, juntamente com mundo industrializado, e de lanc;:ar-se no
outras propostas construtivas e serenas, esforc;:o de cooperac;:ao com os demais pafses do Terceiro Mundo. Nao penso, pois, no
provenientes de pafses da propria regiao, ha
retorno a velhos padrOes de relacionamende oferecer base adequada para negocia- to, mas em formulas de consults e metodos
QOes.
de trabalho que nos permitam estabelecer
parcerias mutuamente satisfat6rias.
Refire-me, ainda, aNamibia, que nosdefron·
ta na cost~ african a, e cujo processo de independencia chegou a um ponte crftico. b pa- Nao poderia deixar de mencionar, nesta
pel fundamental que o Governo de Vossa oportunidade, a apreensao do Brasil com a
Excelencia esta desempenhando e ainda ira deteriorac;:ao do quadro politico na America
desempenhar nesse processo se refletira, Central. Cremes, firmemente, que naquela
sem duvida, sabre as possibilidades de me- regiao,comonasdemais,odireitodospovos
lhor entendimento entre o Ocidente eo Ter- e a soberania dos Governos devem ser resceiro Mundo, aproximac;:ao que e do mais alto peitados sem ingerencias ou pressoes exinteresse para n6s. Confiamos em que a in- ternas. Vemos com grande esperanc;:a a condependencia da Namibia possa ser alcanc;:a- tribuiQao que podem dar a pacificaQao des
da prontamente, atendidas as justas aspira- espiritos e pesquisa desoluQOesdemocraQOes de seu povo e aumentadas as condi- ticas e livres, os paises latino-americanos
QOes de seguran9a para os paises da Africa que, como o Mexico, a Venezuela e a Colommeridional.
bia, aliam uma inestimavel experiencia polftica a uma tradicional presen9a naquela reNosso hemisferio nao escapou ao agrava- giao.
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Senhor Presidente,
Os problemas politicos da atualidade devem
ser vistas a luz da crise ec'onomica mundial,
cujos contornos e perigos tive a oportunidade de examinar em discurso perante a Assembleia-Geral das Nac;Oes Unidas.
As lin has mestras daquele pronunciamento
nao necessitam de confirmac;ao. Suas repercussces internacionais, inclusive o interesse do Governo e da opiniao publica norteamericana, deram-me a certeza de que havia tocado em questces essenciais. Era necessaria que assim fizesse, porque sao pafses em desenvolvimento, entre eles o Brasil,
os que mais sofrem com a contrac;ao do
comercio mundial, o emperramento dos fluxos financeiros internacionais e a estagna·
c;ao da economia em escala global.
Tenho toda a confianc;a na polftica economica e financeira de meu Governo- e nao
posso deixar de registrar, neste instante, o
agradecimento brasileiro pela apreciac;ao
da solidez dessa polftica, emanada de altas
autoridades do Governo de seu pafs.
~ claro, porem, que as dificuldades do Brasil
serao enormemente acrescidas:

se persistirem as tendencias protecionistas que restring em o acesso dos produtos brasileiros aos grandes mercados;
se nao forem agilizados os fluxos financeiros internacionais;
se os pafses em desenvolvimento, que
hoje absorvem mais de 40% de nossas
exportac;Oes, nao tiverem minoradas
suas dificuldades presentes;
e, por ultimo, se nao forem reforc;ados os
organismos multilaterais, com ampliar;ao de seus recursos, atualizar;ao, ~ flexibilizar;ao de seus criterios operacionais,
e maior acesso dos pafses em desenvolvimento a seus processes decis6rios.
Numa palavra, para a economia mundial
retomar seu funcionamento regular, em
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beneficia de todos, sera preciso reativar 0
espfrito de cooperac;ao internacional J?ara o
desenvolvimento. Desse modo se promovera a recuperac;ao da confianc;a e da estabilidade nos sistemas internacionais de
comercio e finanr;as.
A retomada do dialogo Norte-Sui - entre
as nar;Oes ricas e pobres sera parcela importante dos esfon;os conjuntos, com vistas a recuperac;ao da economia mundial.
Nesse contexto, oevo registrar que o Brasil
permanece profundamente interessado no
lanc;amento das chamadas Negociac;Oes
Globais, no seio das Nac;Oes Unidas.
Senhor Presidente,

Asua chegada em nossa terra, tive ocasiao
de dizer que Vossa Excelencia visita um
Brasil renovado por seu esforc;o em busca
do desenvolvimento. Cento e vinte mil hOes
de brasileiros espalhados na vastidao de
seu territ6rio realizam uma experiencia nacional rica e fascinante.
A gente brasileira esta, po( toda parte, voltada para o gigantesco esforr;o da construc;ao nacional. Dos mais remotos confins da
Amazonia, dos asperos sertces do Nordeste, dos campos gerais as areas industrializadas e aos pampas, nosso povo, em ordem e com serenidade, reclama o justo
fruto de seu trabalho.
Desejamos ver o Brasil equitativamente recompensado pela contribuic;ao que presta
a economia internacional. Devotados aos
ideais democr~ticos, o Governo e a sociedade brasileira se empenham pela participac;ao polftica e pela justir;a· social. Povo e
Governo querem o Brasil tiel a suas rafzes,
livre, independente, e amigo de seus amigas.
Esta terra e esta gente, Senhor Presidente,
lhe estenderao toda a nossa hospitalidade.
Sua visita constitui o melhor ensejo para
fortalecer e ampliar a compreensao entre

os Estados Unidos da America eo Brasil.~
sincere prop6sito de meu Governo aprofundar o nosso dialogo e estreitar nossos
Ia<; as.

pad rOes estao dando Iugar a novas relaciomentos. 0 poder econ6mico e politico, que
no passado estava concentrado nas maos
de alguns, esta sendo compartilhado - e
assim deveria ser - entre muitas na<;Oes.
Permita-me, Senhor Presidente, convidar Este e o resultado nao de uma redistribuitodos os presentes a comigo erguerem <;ao, mas sim da cria<;ao de uma vasta e
suas ta<;as num brinde amizade que une nova riqueza gerada pela tecnologia moos Estados Unidos da America eo Brasil, a derna, pela iniciativa inovadora, e pelo trabalho arduo.
prosperidade do povo norte-americana, e
felicidade pessoal de Vossa Excelencia.
Presidente Figueiredo, Vossa Excelencia o
resumiu muito bem nas Na<;Oes Unidas,
RONALD REAGAN
quando disse: "A vertiginosa libera<;ao de
Presidente Figueiredo, muito obrigado pela for<;as produtivas em escala planetaria no
sua cordial acolhida. Existe um velho ditado p6s-guerra construiu, em questao de pouno Brasil que diz: "Os Estados Unidos sao cas decadas, a intrincada tessitura de um
um pafs muito grande, mas o Brasil e colos- mundo diferente, mais complexo e instavel,
sal". Voando horas a fio num aviao a jato, e mas tambem mais diversificado e promisque se pode compreender como o Brasil e sor."
colossal. Na verdade, a (mica coisa que e
maior.do que o Brasil eo cora<;ao e a boa Senhor Presidente, fiquei muito impressiovontade do povo brasileiro. Vossa Excelen- nado pela profundidade de sua analise e a
cia, Senhor Presidente, e todo o povo brasi- for<;a de convic<;ao de seu discurso nas
leiro, disseram bem-vindo, e n6s nos senti- Nac:Oes Unidas.
mos bem-vindos e em casa.
Hoje, Senhor Presidente, eu renovo o meu
Disseram-me que, ha 77 anos, o Barao do compromisso de manter com Vossa ExceRio Branco, aquele grande Diplomata bra- lencia consultas as mais estreitas possfsileiro, ao referir-se a chegada de um dos veis. Amizade nao significa acordo total;
antecessores do Secretario Shultz, Eliot mas sugere valores e ideais partilhados,
Root, teria dito que os seus olhos podem respeito mutua e confian<;a. lsto certamennao ficar maravilhados pelo nosso pequeno te e verdade tanto da parte do povo brasileiprogresso material, mas a sua filosofia ro como do povo americana - eu sei, Seamericana certamente ficara satisfeita em nhor Presidente, que certamente e verda de
constatar os novas fen6menos da Na<;ao no que se refere a Vossa Excelencia e a
brasileira: a atividade, a energia, e a espe- mim, como indivfduos. Nossos pafses,
ran<;a. Posso assegurar-lhes que a minha como amigos, e n6s, como lfderes de nosfilosofia americana ainda esta muito afina- sas grandes na<;Oes, trabalharemos em
da com a fenomenal atividade, a energia e a conjunto para veneer os desafios a nossa
esperan<;a do Brasil. Tenho que admitir prosperidade e liberdade.
tambem que os meus olhos estao maravilhados como progresso da Na<;ao brasilei- Recentemente, as nossas economias tora.
ram duramente atingidas pela recessao,
algo que ocorreu em quase todo o mundo.
Obviamente, o.perfodo de p6s-guerra, o tem- Nos Estados Unidos, assim como estao
po em que as rela<;Oes ainda eram determi- fazendo no Brasil, tomamos muitas medinadas pelos eventos monumentais da se- das penosas para veneer a crise econ6migunda guerra mundial, terminou. Os velhos ca que amea<;a o nosso povo.
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A autodisciplina necessaria; a acomoda- - Finalmente, deve haver urn espirito de
<;ao m~tua tambem o e. Os tomadores de compromisso - compromisso em prol de
emprestimos precisam .agir para restringir urn crescimento econ6mico estavel comos seus deficits. E tambem e igualmente partilhado pelas na<;Oes de todo o mundo.
importante que os concessionarios de emprestimos nao recusem novas verbas aos Os problemas da dfvida enfrentados por
pafses que adotarem pianos eficazes de muitas na<;Oes, hoje, sao formidaveis, e
estabiliza<;ao. Credores e devedores de- devemos agir em conjunto para garantia de
vern lembrar-se que ambos tern urn enorme que dispomos dos mecanismos para lidar
com eles. Os recursos do Fundo Monetario
interesse no exito mutua.
lnternacional constituem urn dos mais imlgualmente, a integridade do Sistema Mun- portantes desses instrumentos. A tim de
dial de Comercio deve ser preservada para assegurar que os recursos do FMI sejam
que sirva novamente como a grande rna- adequados, os Estados Unidos propusequina do crescimento. Os mercados tech a- ram que, alem de urn aumento nas quotas
dos devem ser abertos cuidadosamente. do FMI, deveria haver tambem uma modaliOs mercados abertos devem ser resguar- dade especial de emprestimo para fazer
face as demandas que possam se apredados do protecionismo.
sentar ao FMI. Toda vez que pafses necesNosso desafi.o e.fazer com que o nosso re- sitarem de assistencia, ao recorrerem ao
lacionamento comercial e financeiro per- FMI, aqueles capazes de proporcionar cremane<;a como uma fonte de prosperidade e ditos-ponte devem agir nesse sentido.
for<;a- e nao se torne uma fonte de disc6r- Tambem necessitamos de regulamentos
comerciais que reflitam as enormes mudia e desacordo.
dan<;as ocorridas no comercio mundial
Para esse tim, acreditamos que as rela<;Oes desde a cria<;ao do GATT (Acordo Geral de
econ6micas entre as na<;oes comerciais do Tarifas e Comercio) ha 35 anos. A reuniao
mundo devem repousar sabre tres pilares recem-encerrada em Genebra foi urn passo proveitoso nesse sentido, mas ainda teprincipais:
mos urn Iongo caminho a percorrer.
- Primeiro, urn espfrito de coopera<;ao.
Nossas economias encontram-se tao cla- Muitos pafses necessitarao atravessar urn
ramente entrela<;adas que nossa melhor perfodo penoso enquanto realizam, nos
esperan<;a para o crescimento e agir em anos futures, os ajustes necessaries, e n6s
conjunto, nao isoladamente. Nada e mais precisamos trabalhar em estreita colaboradestrutivo do que decisOes unilaterais por <;ao durante essa transi<;ao.
parte de pafses individualmente, de reduzir
o comercio ou os fluxos financeiros. Nao Trabalharemos com os senhores para ajupodemos prescrever o que deveria ser feito dar na evolu<;ao do sistema internacional a
pelo setor privado. Porem, nosso objetivo tim de proporcionar uma era econ6mica
deveria ser rela<;Oes governamentais e pri- mais luminosa para nossos povos.
vadas nas quais se possam confiar.
As vezes e muito facil sermos atrafdos para
- Segundo, urn espfrito de equidade. No a cilada de vermos apenas os problemas,
clima atual, existe uma poderosa tenta<;ao os percal<;os e os pontos vulneraveis ao
de que pafses venham a adotar uma linha Iongo do caminho. lsto e particularmente
de a<;ao as custas de seus vizinhos. No verdadeiro em tempos de crise econ6mica.
passado constatamos o dano decorrente
de tal atitude.
Presidents Figueiredo, nos Estados Unidos
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estamos vencendo a nossa crise, e quero
que vossa exceh~ncia e todos os brasileiros
saibam que estamos confiantes em que o
Brasil superara as suas dificuldades atuais.
Existe um dito popular aqui de que '!ninguem segura este pafs". Assim sendo,
Senhor Presidente, eu digo, agora, "Pra
frente, Brasil."

novo capftulo na hist6ria de seu pafs, e
tambem saudamos o povo brasileiro. Par
tudo que foi dito, as suas elei<;Oes foram
muito mais do que um confronto polfticoforam uma manifesta<;ao eloquente de liberdade.

0 que almejamos e um hemisferio no qual o
futuro e determinado nao pelas balas, mas
Estamos confiantes porque conhecemos o pelos votes; um hemisferio de pafses em
carater de seu povo. Nossos cidadaos vem paz consigo mesmos, com seus vizinhos, e
do mesmo molde. Somas na<;oes de imi- em paz com o mundo.
grantes. Nosso espfrito .nacional foi forjado
no pioneirismo par gente que teve a cora- A paz que conhecemos tern sido um bern
gem de deixar o conhecido e enfrentar o precioso para as americas. Ao inves de
desconhecido. Esta e a heran<;a da sua ter- despender uma grande parcela de seus
recursos em gastos militares, os pafses em
ra e da minha.
desenvolvimento deste hemisferio investi0 povo que aqui veio queria melhorar a sua ram no futuro. lsto nao foi mero acidente.
vida e a vida de seus filhos. A fronteira do
novo mundo nao oferecia ruas pavimenta- Desde a Uniao Pan americana ate o tratado
das de ouro, mas sim oferecia oportuni- do Rio de Janeiro e a Organiza<;ao dos Esdade e o espfrito de liberdade. Hoje, os tados Americanos, este hemisferio tem espovos amantes da liberdade em, todo o tado na vanguarda da coopera<;ao internamundo sentem-se imensamente encoraja- cional multilateral. Nenhuma outra regiao
dos pela sua transi<;ao estavel de volta
do mundo pode igualar nosso feito.
Democracia.
Senhor Presidente, nao posse esquecer de
A hist6ria prova que quanta mais livre se que, na ultima ocasiao em que nos vimos,
torna um povo, mais se desencadeiam as este hemisferio enfrentava uma crise no
suas energias criativas. Vossa Excelencia Atlantica Sui. 0 seu pafs foi uma voz de
mencionou isto no a no passado, ao falar de modera<;ao e razao. Ambos achamos inaseu compromisso para com um Governo ceitavel o usa inicial da for<;a para resolver
representative. Vossa Excelencia disse que aquela disputa. Para enfatizar o nosso aa Democracia e nada mais do que um siste- poio a este princfpio, os Estados Unidos
ma no qual cada indivfduo tem a oportuni- recentemente se uniram ao Brasil e a oudade de desempenhar um papel altamente tros pafses do hemisferio para conclamar a
responsavel e ativo no cenario da Polftica Gra-Bretanha e a Argentina a negociarem
Nacional, ao inves do papel de mero espec- as suas diferen<;as.
tador passive.
Conforme sugerido no discurso de Vossa
No mes passado, cerca de 50 milhOes de Excelencia perante as Na<;Oes Unidas, a
seus compatriotas tornaram-se cidadaos preocupa<;ao do Brasil pela paz se estende
politicamente ativos ao inves de especta- muito alem deste hemisferio, particulardores. Suas elei<;Oes legislativas e gover- mente numa era em que as armas da desnamentais demc;:mstraram o vigor e a vitalida- trui<;ao amea<;am a toda a humanidade.
de do ideal democratico neste hemisferio. Deixem-me assegurar-lhes hoje anoite, e a
N6s o saudamos, Presidents Figueiredo, todos os nossos amigos neste hemisferio,
pela sua forte lideran<;a na abertura deste que os Estados Unidos estao absolutamen-
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te decididos a manter a paz, e a frear a cor- minar o progresso economico e a estabilirida armamentista nuclear.

dade polftica.

Tambem nisso o nosso hemisferio tem um
passado exemplar. At raves da zona desnuclearizada, conforme definida pelo Tratado
de T~atelolco de 1967, ja demonstramos o
tipo de progresso que pede ser atingido
nesta area vital de centrale de armamentos.

0 pacta entre os pafses americanos e, sem
duvida, tanto de natureza moral como jurfdica. Um grande estadista brasileiro, Joaquim Nabuco, compreendeu isto quando,
no Hmiar do nosso seculo, ele afirmou que a
nossa alian9a e completamente pacifica, e
brilha alem da 6rbita americana para que o
mundo saiba que o nosso hemisferio, ago0 Brasil pede orgulhar-se do fate de que e
ra, pede ser chamado de hemisferio da paz.
um pafs cujas vastas fronteiras tocam mais
naQOes do que qualquer outra no hemisferio - e, no entanto, vive em paz com seus Essas palavras reffetem a meta dos Estavizinhos. Este e um legado de uma geraQao dos Unidos: um hemisferio de paz.
anterior de brasileiros como o Barao do Rio
Branco, que, com visao, trabalho arduo e Hoje a noite quero compartilhar com os
espfrito de justic;a e conciliac;ao, resolve- senhores um sonho que tenho sabre as
ram problemas diffceis. Juntos, devemos Americas. Joaquim Nabuco deve ter.tido um
procurar passar adiante este mesmo lega- sonho parecido quando ele nos conclamou
do de paz as futuras gera90es de nosso a sermos a vanguarda da civilizac;ao. Euma
visao de duas grandes massas continenhemisferio.
tais, ricas em oportunidades e recursos;
povoadas par gente de todas as partes do
Mas tao amea9adores quanta os exercitos mundo, de todas as rac;as e passados; viconvencionais e as armas nucleares, sao vendo juntos, negociando juntos em Paz e
os pretenses revolucionarios que minam Liberdade; povos que compartilham um
governos legftimos e destr6em as fontes do desejo de liberdade e respeito pelos direiprocesso econ6mico; rebeldes que sao tos de outros. Povos que sabem que com
armadas, a um custo muito elevado, pelo criatividade e iniciativa nenhum obstaculo
preposto de uma potencia longfnqua, uma e grande demais. Povos que compartilham
paten cia que esposa uma filosofia alheia as aqueles valores fundamentais sabre Deus,
americas, cujo objetivo e a desestabiliza- a familiae a justic;a, os quais dao significaQao dos nossos governos e das nossas do nossa existencia.
economias, isto e agressao pura e simples.
0 que e tao notavel e que este sonho esta
Quando o Presidente Dwight Eisenhower vi- ao alcanc€ desta gera9ao. Temos um hesitou esta cidade em 1960 - mesmo antes misferio de 600 mil hOes de seres valorosos.
que ela fosse consagrada como sua capi- Temos os recursos eo "know-how". lgualtal - ele frisou o compromisso dos Estados mente importante, temos uma fonte de boa
Unidos com a Carta da Organizac;ao des vontade entre n6s que espera ser aproveiEstados Americanos eo Tratado lnterame- tada. Com esperan9a, empenho, born senricano de Assistencia Recfproca do Rio de so e tor9a de carater, podemos enfrentar os
Janeiro. Hoje, eu reafirmo o nosso empe- desafios a nossa paz e prosperidade. Ninnho e a nossa promessa. Colocamo-nos guem deve sentir-se desalentado pela noilade a lade, firmemente, com as outras te escura de problemas que nos cercam.
na90es responsaveis das americas, para Um Iindo alvorecer nos espera, e quando
opor-nos aqueles que, mediante 0 uso da ele chegar, como disse Nabuco, podereviolencia e da forc;a das armas, tentarem mos brilhar como um exemplo para o resto
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tes, foi para mim uma honra estar aqui esta
noite. Queiram aceitar, em nome do povo
norte-americana, os nossos mais calorosos votos de amizade, admirac;ao e respeiPresidente Figueiredo, todos aqui presen- to.

do mundo. Podemos sere seremos um hemisferio de paz, de prosperidade, e de liberdade.

reagan em sao paulo: ••estamos com
o brasil e nio mudamos,.
Discurso do Presidente dos Estados Unidos da America,
Ronald Reagan (tradu~ao nao-oficial), no Palacio dos
Bandeirantes em Sao Paulo, em 2 de dezembro de
1982, durante reuniao com empresarios brasileiros.

Obrigado. Esperei muito por este dia. Euma
honra falar a homens e mulheres de empresa, aqui em Sao Paulo. Esta cidade foi fruto
de uma ideia inovadora e trabalho arduo,
num espfrito de confianc;a e esperanc;a.
Trago-lhes sinceros votes de amizade de
seus vizinhos do norte que, como voces,
sao americanos - cidadaos deste novo
mundo - como voces eles anseiam profundamente pela paz, compartilham seu
amor pela Democracia, e seu empenho de
construir um futuro de progresso e oportunidade. Em nome deles, eu digo a todos
voces: "Estamos como Brasil e nao mudamos".

Ouvimos dizer que, num mundo abalado
por tensOes polfticas, recessao, pobreza,
problemas de energia, dfvida, altas taxas
de juros e inflac;ao, existe pouca esperanc;a de uma nova era de crescimento e
prosperidade duradouros.
Jamais minimizaria os problemas que enfrentamos ou nossa necessidade urgente
de lidarmos efetivamente com eles. Falarei
sobre eles dentro de um minute. Mas, tenho que dizer que ja vivi bastante. Sobrevivi as guerras mundiais, e a depressao economica. E o que mais me impressionou,
mais ainda do que estas crises terrfveis, foi
a infinita coragem humana de reagir, de
lutar, de encontrar novas curas e novas
soluc;Oes.

Contemplamos o Brasil com a admirac;ao
e o respeito devido a uma grande· Nac;ao.
Urn de seus mais famosos escritores,
Monteiro Lobato, viveu em nosso pafs nas
decadas de vinte e trinta. Enquanto nos
Estados Unidos, ele escreveu um livre
chamado "America", no qual disse que o
brasileiro considera seu pafs a maravilha
das maravilhas, mas com um unico defeito,
nao e bern conhecido no exterior.

A todos que alardeiam o apocalipse, e eles
estao em toda parte, temos uma mensagem: A esperanc;a do mundo vive aqui no novo mundo - on de o amanha e construfdo hoje, por corajosos pioneiros como
voces - pessoas que acreditam umas nas
outras e que nunca perderao a fe no futuro.

Se estivesse escrevendo hoje, ele ainda
poderia <lizer, o·Brasil e a maravilha das
maravilhas; mas ele teria que admitir que a
reputac;ao do Brasil igualou-se as suas
realizac;Oes.

Naquele memoravel discurso que o Presidente Figueiredo proferiu nas Nac;Oes Unidas ele expressou a sua confianc;a na capacidade de renovac;ao da comunidade
mundial. Ele disse do Brasit "Vimos reati41

zando urn esforco notavel de desenvolvi- que cad a sociedade ecapaz de autogover-

mento econC'>mico, com resultados prom is- nar-se - esta e a alma de nossa revoluQao,
sores que enchem de esperanQa nao s6 o a alma da Democracia e da Liberdade; e o
povo brasileiro, mas tambem todos os po- legado do novo para o velho mundo. Sovos que anseiam por conquistar nfveis de mente quando o povo e livre para venerar,
vida compatfveis com a dignidade human a criar e construir, somente quando ele tern a
e com o grau de desenvolvimento social, possibilidade de participar pessoalmente
econ6mico, cientffico e tecnol6gico de nas decisOes que afetam o seu destino, e
beneficiar-se de seus pr6prios riscos nos sa epoca".
somente, entao, podem as sociedades torEu compartilho de sua confianQa. Posso nar-se dinamicas, pr6speras, progressistas
tambem compartilhar com voces hoje urn e livres.
sonho que acalento ha muito tempo? 0 sonho de fortalecer as nossas relaQOes com Em termos geograficos o Brasil esta no Sui
o Brasil e com todos os nossos vizinhos e os Estados Unidos no Norte. Mas em teraqui no hemisferio ocidental. Neste plane- mos de laQOS hist6ricos e valores fundats cada vez menor, o esforQo de renova- mentais, somas naQOes do Ocidente e do
Qao, progresso econ6mico e lideranQa por Novo Mundo. E estamos entre as poucas
uma paz mundial deve vir cada vez mais do naQOes que exercem influencia e responnovo mundo. Aqui somas abenQoados por sabilidade mundiais.
grande abundancia: recursos, tecnologia,
e, mais importante, pelo espfrito de liberda- Como americanos do Norte ou do Sui, quer
de - urn espfrito que canalize nossas sejamos lfderes no governo ou da industria
privada, devemos trabalhar mais arduaenergies na busca de urn bern maior.
mente para derrubar as barreiras que se
Ha no mundo de hoje uma pretensa revolu- opOem as oportunidades para o nosso
Qao; uma revoluQao de conquistas territo- povo; devemos canalizar todo o recurso
riais, uma revoluQao de coer9ao e controle possfvel para o crescimento; devemos indo pensamento onde pafses governam por sistir em polfticas econ6micas s61idas para
nieio de arm as e cercas de arame farpado nossos pafses, e sistemas comerciais e finao para manter os inimigos Ia fora e sim nanceiros mais abertos em todo o mundo.
para manter seus povos Ia dentro.

As gran des Republicas da America do Sui e
do Norte e do Caribe tem urn potencial virtualmente ilimitado para o desenvolvimento
econ6mico e a realizaQao humana. Temos
uma populaQao total de mais de 600 milhOes de pessoas. Nossos continentes e
ilhas ostentam vastas reservas cte alimento~ e materias-primas; os mercados das
americas oroduziram altos padrOes de vida.
Oterecemos esperanQa aos povos oprimidos e empobrecidos.

A revoluQao real vive nos princfpios que
brotaram aqui no novo mundo ... 0 primeiro
princfpio diz que a humanidade nao sera
governada, nas palavras de Thomas Jefferson, "por uma minoris favorecida". 0 segundo e urn compromisso para com cada
homem, mulher e crianQa de que nao importa qual seja a sua formaQao, nao importa
quao humilde seja sua posic;ao na v1da, nao
deve haver limite para a sua capacidade de
alcanc;ar as estrelas e de progredir ate Somas naQOes de imigrantes, nossos reonde lhe possam levar os talentos que cursos fizeram do Novo Mundo urn lma para
Deus lhe deu.
a migraQao de todos os continentes, mas
foram a vi sao, a iniciativa, a capacidade eo
Confiem no povo; acreditem que cada ser trabalho arduo de nosso povo que gerararr
humano e capaz de grandeza; acreditem nossa riqueza e nosso bem-estar.
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Os palses em desenvolvimento deste hemisferio t~m alcan9ado urn nfvel de crescimento impressionante durante a ultima gera9aO - crescimento proveniente de poupan<;as e investimentos, trabalho e recursos, crescimento proveniente de mercados
internacionais livres para o comercio e finan9as, e crescimento proveniente da iniciativa privada, risco e recompensa- marcos tanto de liberdade economics como
polftica.
Quando n6s nos Estados Unidos olhamos
para o Brasil vemos:

- 0 sucesso de uma economia que cresceu quatro vezes em vinte anos, mais do
que dobrando a renda per capita.
-A pr.omessa do amanha na juventude do
Brasil, com metade da sua popula9ao abaixo dos 21 Silos de idade, e tornando-se
mais instrufda a cada ano.
- uma confiante resposta ao desafio dos
anos oitenta, diversificando sua economia
e exporta90es com novas mercados e tecnologias. Lideranca e visao em ousados
projetos como ltaipu. A maier usina hidroeletrica do mundo, e um dinamico esfor9o
de substitui9ao energetica, incluindo o programa de combustfvel de alcool que, ate
1985, devera abastecer mais da metade de
seus novas carros.

em que o Brasil superara as ~uas dificuldades tal como os Estados Unidos superarao
as suas. Mas enfrentamos series problemas. A sua economia tem estado em recessao assim como a nossa. Na pr6xima
decada, ambos devemos criar milhOes de
novas empregos para os nossos povos.
Tomando as medidas necessarias agora,
os nossos pafses podem conduzir o mundo
a uma nova era de crescimento - mas.
desta vez, crescimento sem o peso da infla9ao e das taxas de juros galopantes.
Tr~s

coisas sao essenciais para a recupera9ao total e o desenvolvimento mundiais:
precisamos agir individualmente para corrigir os nossos problemas domesticos economicos e financeiros; precisamos proteger a integridade dos sistemas comerciais
e financeiros do mundo; e precisamos trabalhar juntos para ajudar o Sistema Internacional a evoluir para melhor assegurar a
nossa prosperidade mutua.

A primeira mais importante contribui9ao
que um pafs pede prestar e per sua pr6pria
economia e finan9as em ordem. Muitos
pafses, inclusive os Estados Unidos, nao o
fizeram. Em algum ponte nesta trilha, os lfderes dos Estados Unidos esqueceram ae
como o milagre de crescimento norteamericana foi criado. Substitufmos gastos
governamentais por investimentos para
estimular a produtividade; substitufmos
uma crescenta burocracia par inova9a0
privada e cria9ao de empregos; substitufmos transferencia de riquezas para a criat;ao de riquezas por recompensas de assumir riscos e de trabalhar arduamente, e
substitufmos subsfdios e regulamentos excessivos pela disciplina e concorrencia
resultants da magica do mercado.

- T ambem vemos os modernos pioneiros
no Brasil explorando uma fronteira tao desafiadora quanta o Amazonas: o espa90.
Hoje gostaria de propor-lhes uma ideia:
treinar um astronauts brasileiro junto com
os nossos, para que o Brasil e os Estados
Unidos possam um dia participar de uma
missao conjunta do Onibus Espacial - Para os Estados Unidos o caminho de volta
como parceiros no espa90.
tem side diffcil. Quando assumi o Governo
enfrentavamos taxas de juros e infla9ao
Ontem a noite eu disse ao Presidents Fi- elevadfssimas e os mais altos impastos em
gueiredo que os Estados Unidos confiam tempo de paz de nossa hist6ria.
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Nosso programa de recuperacao esta pro- crescents economia americana significara
jetado para ajudar-nos a realizar a transi- oportunidades comerciais maiores para
c;ao longamente esperada para uma eco- todos os nossos amigos no mundo em denomia estimulada por investimentos, nao- senvolvi mento.
inflacionaria, que colocara os Estados Unidos novamente na vanguarda do cresci- 0 Brasil prepara-se para tirar vantagens
dessas oportunidades. 0 seu pais vem reamento.
lizando as diffceis reformas necessarias
Cortamos o aumento as despesas federais para renovar a expansao.
em quase dois terc;os. E em breve teremos
reduzido os impostos pessoais em 25 por lsto me leva ao meu segundo ponto. Todos
cento; cortamos a taxa mais alta de imposto n6s estamos tentando nos livrar desta tesobre rendas de juros e dividendos; introdu- naz recessao. Mas sempre podemos piorar
zimos novos e fortes incentives para a pou- uma ma situac;ao ao danificar aquelas popanc;a; encorajamos a formac;ao de capital derosas maquinas de crescimento - os
ao permitir uma mais rapida depreciac;ao sistemas comerciais e financeiros munde equipamentos e instalac;Oes e busca- diais.
mos agressivamente a desregulamentac;ao
dos mercados em energia, transportes e Durante os ultimos vinte anos, o Brasil
exportou uma crescenta variedade de profinanc;as.
dutos industriais e agrfcolas, enquanto deMuitas destas reformas entraram em vigor senvolvia seus pr6prios recursos de mateha pouco menos de um ano. Resta muito rias-primas. Seu pape~ no Sistema de Coainda a ser feito. Nao se pode apagar dEka- me"rcio lnternacional e agora indispensadas de pecados com um anode penitencia. vel, seu potencial e enorme.
Mas a confianc;a esta voltando aos Estados
Unidos. Acreditamos que a recuperac;ao Alguns paises no mundo industrializado
veem seu sucesso com apreensao. Temem
esta a vista.
ser sobrepujados pela sua concorrencia.
lnflac;ao e taxas de juros tem sido reduzidas Temem que um setor ap6s o outro seja
dramaticamente. Salaries reais estao au- desindustrializado e redistribuido para o
mentando pel a primeira vez em tres anos. A mundo erri desenvolvimento. Do mesmo
produtividade subiu drasticamente. 0 capi- modo, ha paises no mundo em desenvolvital de risco em pequenas empresas - a mento que atribuem a pobreza persistente
melhor fonte de gerac;ao de empregos e as potencias industriais, a quem acusam de
inovac;ao de tecnologia - aproxima-se de explorac;ao.
urn recorde. A taxa de poupanc;a pessoal e
a mais alta dos ultimos seis anos. Nossas Nao posso aceitar nenhum desses argubolsas de valores alcanc;aram um avanc;o mentos. Basta olhar para as exportac;oes
hist6rico num volume jamais registrado; e a norte-americanas aos paises em desenvolnossa industria basica, a construc;ao de vimento deste hesmisferio - que aumenhabitac;Oes, comec;a a reagir. Vemos tam- taram em seis vezes numa decada, na
bern sinais de fortalecimento nas vendas mesma proporc;ao das importac;Oes- para
constatar que nova concorrencia traz node autom6veis.
vas oportunidades.
Acreditamos que estamos no limiar de uma
expansao economica duradoura e de ba- Com tantos desempregados no meu Pais,
ses amplas nos pr6ximos anos. E como o no seu, e em tantos outros- o protecionismaior mercado do mundo, uma pr6spera e mo vem se tornando urn fantasma que as-
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sombra o mundo. Urn perigo e a proteQao shington. Prometi que nosso Governo buscontra as importaQOes, criando barreiras caria um novo relacionamento com as
para evitar a entrada de mercadorias e ser- nac;Oes do Caribe e das Americas Central e
viQos competitivos de outras naQOes no seu do Sui. Disse que nos aproximarfamos de
pr6prio mercado. Outro perigo e a protec;ao nossos vizinhos nao como alguem com
as exportac;Oes, utilizando meios de apoio mais outro plano, mas como amigo, pura e
artificiais para ganhar vantagens competiti- simplesmente - um amigo que busca suas
vas para suas pr6prias mercadorias e ser- ideias e sugestOes sobre como poderfamos
nos tornar melhores vizinhos.
vic;os nos mercados alheios.
0 prop6sito dessas aQOes pode ser de preserver empregos, mas o resultado pratico,
como sabemos de experiencia hist6rica, e
a destruiQao de empregos. Protecionismo
induz a mais protecionismo. E isto conduz
apenas a retraQao economics e, por tim, a
uma perigosa instabilidade.

lsto foi o que fizemos em Brasflia, discutimos nossos problemas, comparamos anotac;Oes, e buscamos soluc;oes. Permitam-me
repetir: desejamos seguir adiante com os
Senhores para ajudar na evoluc;ao do Sistema lnternacional por meios que melhor assegurem nossa prosperidade mutua - e
n6s seguiremos adiante.

lsto me leva ao meu terceiro ponto.
A nossa crise atual nao existe entre o Norte
e o Sui, mas sim entre aspirac;Oes universais de crescimento e a mais prolongada
recessao mundial do p6s-guerra.
ReconheQamos outra realidade fundamental da vida economics: esta recessao teve
urn impacto especialmente penoso nos
pafses em desenvolvimento. Estes tern sofrido o declfnio da demands nos mercados
mundiais e um menor acesso aos mercados financeiros. lsto complica muito nossa
recuperaQao coletiva.
Assim, se e inevitavel que devedores
devem agir para restringir seus deficits, e
igualmente importante que pafses que,
como o Brasil, adotam eficazes pianos de
estabilizac;ao tenham asse_guradas contfnuas fontes de financiamento. Credores edevedores devem lembrar que cada urn
possui urn enorme interesse no sucesso do
outro.
Concordo com seu Presidente em que precisamos de solidariedade e compreensao.
Em fevereiro ultimo, falei perante a organizaQao dos Estados Americanos, em Wa-

Para lidar com a crise de liquidez, concordamos que os recursos do FMI deveriam
ser aumentados. Tambem propusemos
uma modalidade especial de emprestimo
para assegurar que o FMI tenha recursos
adequados para desempenhar a sua func;ao. Todas as principais nac;Oes em desenvolvimento deveriam ingressar no Sistema
de Comercio Mundial como parceiros integrals. Assim elas poderao partllhar ma1s
completamente dos beneffcios do comercia e, ao mesmo tempo, assumir mais completamente as obrigac;Oes do Sistema de
Comercio. Tudo que pedimos e que examinemos juntos as vantagens mutuas decorrentes do comercio que podem ser auferidas atraves da aQao recfproca. Tenho
enorme confianc;a nos metodos que trouxeram beneffcios jamais vistas no passado.
Precisamos aperfeiQoar os mecanismos
para a soluc;ao de disputas comerciais para
retirar as querelas economicas da arena
polftica e basear a soluc;ao de conflitos em
criterios que todos respeitemos.
Precisamos completar assuntos ainda pendentes - o comercio na agriculture que
resistiu
liberalizac;ao no perfodo pasguerra, e regras acertadas sobre salva-
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guardas em caso de danos que proporcio- dor das armas nucleares: estamos trabanem clareza e equidade.

lhando para por fim ao impasse entre Israel
e seus vizinhos Arabes; e estamos trabaTemos que pensar nos desafios dos anos lhando, assim como o Brasil, para preserver
80, tais como o comercio de produtos e pro- a paz neste hemisferio.
cesses de alta tecnologia, e criar regras
que assegurem que nao estaremos impe- Quando o Papa Joao Paulo II aqui esteve
dindo o crescimento potencial da revolu- em 1980 ele disse aos jovens brasileiros:
c;ao tecnol6gica.
"86 o amor constr6i". Do memento que
chegamos a esta terra de beleza espeFinalmente, lembremo-nos que tal como o tacular e energia ilimitada, sentimo-nos
progresso e impossfvel sem a paz, o cresci- sensibilizados pela calorosa acolhida do
mento economico e um pilar essencial para povo brasileiro.
a paz, acenando com horizontes mais brilhantes para todos os que sonham com Conhecemos agora o corac;ao do Brasil;
diremos adeus certos de que seu corac;ao e
uma vida melhor.
forte; que seu corac;ao e sincere; que seu
Para dissuadir a agressao, os Estados Uni- corac;ao e born. 0 Brasil construira; o Brasil
dos devem permanecer e permanecerao crescera. Ao seu lade, estarao os Est9dos
militarmente fortes. Quando me encontrei Unidos como o seu parceiro no novo muncom a sua santidade o Papa Joao Paulo II, do, um parceiro para o progresso, urn partransmiti-lhe o compromisso do povo ceiro pela paz.
norte-americana de fazer todo o possfvel
pel a paz e a reduc;ao de armamentos, pel as Estamos com o Brasil e nao mudamos.
crianc;as do mundo, estamos trabalhando
para reduzir o numero eo potencial destrui- Muito obrigado.

na entrevista a ebn, saraiva guerreiro explica a
visita do presidente reagan ao brasil
Entrevista do Ministro de Estado das Rela90es
Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, a Empress
Brasileira de Noticias (EBN), divulgada em Brasflia, em
19 de novembro de 1982

Pergunta - Ministro, quais os resultados ele normal mente tem como o Presidente do
politicos que o Governo brasileiro espera Mexico. E e significative, certamente, que o
Brasil seja a sua primeira escala. Em seda visita do Presidente Ronald Reagan?
gundo Iugar, e sabido que o memento pre-

Resposta - A visita em si e um fate signifi- sente, e um memento de dificuldades ecocative politicamente. Ela mostra, em primeiro Iugar, que as relac;Oes entre os dois parses vao muito bem e sao relevantes. Ea primeira viagem do Presidente Reagan
America Latina, tirante os encontros que

a
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nomicas para o mundo todo, nao apenas
para n6s. Como e normal, os pafses em
desenvolvimento, os pafses do Terceiro
Mundo, como o Brasil, sao mais vulneraveis
em perfodo de crises. Eles tern uma mar-

gem de manobra, quer em termos de
acumulactao de capital quer em termos de
liquidez, muito mais estreita do que os parses industrializados. E isto nao e urn fen6meno que se veja apenas no Brasil, mas no
mundo todo. Havendo uma crise mundial
como ha atualmente, havendo uma reduQao da economia mundial, do comercio
mundial, esses parses em desenvolvimento sao mais imediatamente afetados. N6s
sabemos que a causa do que ocorreu com
certos parses, foi uma paralisia do sistema
financeiro internacional, da qual estamos
saindo pouco a pouco. 0 Brasil, nao fosse
essa paralisia do sistema financeiro internacional, poderia, embora com dificuldade, com austeridade, atravessar bem esse
perfodo. Tem sido feitos grandes esforQOS
nesse sentido. Par outro lado, nao se pode
negar que a pr6pria situa9ao polftica internacional nao e das mais serenas, muito
pelo contrario. As varias situaQOes de tensao sub-regional estao em fase aguda. Ha
uma exacerbac;:ao ou pelo menos uma fase
mais aguda na grande confrontaQao LesteOeste e ate mesmo dentro das alianc;:as de
cada lado. ~ um memento particularmente
diffcil. Esta conjuntura mundial, os riscos
que ela implica e a necessidade de que ela
seja enfrentada e de que se procurem soluQOes, foi muito bem definida pelo Presidente Figueiredo em seu discurso na Assembleia-Geral da ONU, que teve repercussao
nao apenas internacional naquele foro mas
igualmente e inclusive internamente nos
EUA. Teve uma repercussao importante na
pr6pria imprensa norte-americana. ~ normal, pais, que numa conjuntura desse tipo
os lfderes dos EUA e do Brasil tenham um
encontro e ar esta um significado importante dessa visita. A possibilidade de que os
Presidentes dos dois pafses possam considerar, intercambiar impressoes, sugestOes
sobre como enfrentar essa conjuntura.
Em terceiro Iugar, eu creio que se pode
tambem acentuar que a visita do Presidente Figueiredo a Washington, em maio deste
ano, foi marcada por alguns sinais impor-

tantes. Foi uma visita realizada num memento particularmente delicado, em pleno
epis6dio das Malvinas, em que os dois parses haviam tom ado posiQOes diferenciadas
em que os riscos de falsas interpretaQOes
sobre a visita do Presidente Figueiredo
eram muito presentes. Foi uma visita igualmente importante e significativa pela franqueia com que ambos conversaram e se
expressaram publicamente. Nao houve
preocupaQao, em absolute, de fugir da manifestaQao de possrveis divergencias, embora se acentuassem, como era justo erazoavel, certos pontos comuns e fundamentais em torno de objetivos. E essas circunstancias caracterizaram a visita como uma
visita com substancia, com relevancia polrtica e nao uma vis ita de mera cortesia e de
formalidades. E a pr6pria rela9ao entre os
dois Chefes de Estado, a rela9ao pessoal
que se estabeleceu, foi particularmente estimulc~nte e extremamente amistosa. Amistosa justamente porque ela se caracterizou
pel a franqueza, pela honestidade de prop6sitos e por um desejo, por uma atitude, de
ambas as partes, construtiva, de enfrentar
a realidade e buscar soluc;:Oes e caminhos
de acordo com os objetivos comuns.
Eu creio que ainda se pode acentuar esse
carater, esta significaQao polftica da visita
se considerarmos que infelizmente ha muitas interpretaQOes, muitas visOes errf>neas
do quadro internacional, particularmente
das relaQOes do Brasil com os EUA e em
geral das relaQOes externas brasileiras que
um pouco infantilmente tendem a indicar
uma aspereza e uma atitude antiamericana
que nunca existiu. Ou mesmo uma contradiQao entre os dois paises que nunca existiu em nenhum aspecto vital ou importante.
Pelo contrario, os dois parses tem cooperado e tem uma relaQao madura. Justamente
porque tem uma rela9ao madura que nao e
de alinhamento mecanico, mas de cooperactao e de busca de entendimento, que a
vis ita e importante, que as relaQOes tern relevancia. Eu creio que se pode mesmo dizer
que o publico em geral nao entende muito
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bem que dais pafses como os EUA eo Bra- mente que nao se referem arealidade mas
sil necessariamente terao diferenQas de
posiQao, de opiniao. Mas isso e proprio das
relaQOes internacionais num sistema internacional como aquele a que pertencemos,
que nao esta organizacfo hierarquicamente.
E da propria essencia do Ocidente, digamos assim, e um dos val ores permanentes,
que os Estados soberanos nao se organizem numa base hierarquica. E e mesmo
ofensivo, em minha opiniao, nos EUA, ofensivo ao Governo americana o que as vezes
aparece em certos comentarios: que eles
nos estao pressionando, que eles nos estao
querendo impor curses de aQao, etc., quando nao ha nada disso. Eu acho que nao sao
os amigos dos EUA aqueles que propOem
alinhamento automatico ou aqueles que
chamam atenQao para o poder americana
e sua capacidade de atuaQao. Creio que
amigos dos EUA sao aqueles que reconhecem que aquele pafs representa certos valores, uma certa concepQao do sistema internacional baseada na coordenaQao, no
respeito das soberanias nacionais e na preeminencia da negociaQao sobre os meros
ordenamentos de cima para baixo. Eu creio
que a visita e justamente urn exemplo desse espfrito de respeito mutuo, de negociaQao, busca de compreensao mutua e de
honestidade de propositos de um lado e de
outro.
Pergunta - Tem-se falado muito dos pontes de diverglmcia de politica externa brasileira em relacao ao Terceiro Mundo, fazenda uma comparacao com a politica externa dos EUA. Quer dizer aue de maneira
alguma essa visita seria, digamos assim,
uma oportunidade para que houvesse uma
revisao de ambos os Governos a respeito
dessa politica em relacao ao Terceiro
Mundo?

Resposta - Esta e uma das discussOes
mais ocas que existem e essas sao as mais
diffceis. Os problemas mais diffceis de resolver sao aqueles que nao existem. As discussOes mais estereis sao aquelas justa48

a construQOes subjetivas. Do que se trata
realmente? 0 Brasil e um pais do Terceiro
Mundo. 0 que e o Terceiro Mundo? Se se
quiser, vamos deixar de usar Primeiro Mundo, Segundo Mundo, Terceiro Mundo {poderfamos ate falar de urn Quarto Mundo ... ).
Na verdade, nao ha ai uma questao - eu
tenho dito isto varias vezes, embora ninguem tenha prestado a mais minima atenQao - de opQao polftica. Essas expressOes
sao definidas em termos da descriQao da
realidade. Elas foram criadas por um autor
frances, M tempos, e, evidentemente, elas
implicam uma simplificaQao, como toda ca:"'
tegor.izaQao, de uma grande variedade de
entidades heterogeneas; uma categorizaQao dessa variedade, desta massa, hoje em
dia, de Estados soberanos. Equal eo unico
criteria que prevalece af no caso? ~urn criteria, a rigor, de descriQao material. Voce
tern, por um lado, o Primeiro Mundo, que
sao os pafses industrializados, desenvolvidos, que tern o seu desenvolvimento autopropulsionado com economia de mercado,
basicamente (todas sao hoje mais ou menos mistas mas, enfim, basicamente economia de mercado) que sao os pafses da
Europa Ocidental, os EUA, o Japao. Entao,
segundo esse autor o Segundo Mundo seriam os pafses, tambem desenvolvidos, que
tern uma economia central mente planificada. Sao os pafses socialistas da Europa
Oriental. E Terceiro Mundo sao aqueles
pafses restantes. 0 que caracteriza, qual o
denominador comum desses pafses? ~
que eles sao pafses em desenvolvimento.
0 que e um pafs em desenvolvimento? ~
um pafs que nao tern ainda uma poupanQa
suficiente, propria, para propulsionar o seu
desenvolvimento, para atender a todas as
suas necessidades de investimento de infraestrutura em todos os seus aspectos: de
transporte, de energia, de industrias de
base, de educa9ao, de saude publica, etc.
Nao tern ainda a poupan9a necessaria.
Tern de recorrer a poupan9a externa. Tern
que vender mais do que com pram para pagar o serviQo das dfvidas que assumem no

exterior. Por definictao esses pafses tem
muito o que fazer ainda para atingir aquele
mfnimo indispensavel ao bem-estar de sua
populactao. Entao, nesses termos, o Brasil e
inegavelmente um pars em desenvolvimentoe e urn pafs do Terceiro Mundo. A rigor,
sese quiser, sao sinOnimas as expressoes.
Agora, e 16gico, e evidente, ninguem nega
isso, que esses parses todos, em bora tenham em comum essa insuficiencia de
poupancta interna, essa insuficiencia de infraestrutura, estas grandes tarefas pela
frente para atingir um nrvel mrnimo de educactao, da saude e do bem-estar para o seu
povo, que esses parses sao extremamente
heterogeneos. Quer dizer, nessa grande
massa ha parses extremamente pobres,
alguns em que grande parte da populactao
ainda vive uma vida tribal ou inteiramente
fora da economia de mercado e que exportam urn ou dois produtos de base. Essa nao
e evfdentemente a situactao do Brasil que
possui uma economia complexa; o Brasil e
um pars em desenvolvimento que esta realmente se desenvolvendo. Ninguem ignora
essas diferenciaQOes. De modo que e meio
ridrculo dizer: o Brasil e um pafs industrializado. Nao e, nesse sentido. Nao e urn pars
do Primeiro Mundo ou do Segundo Mundo:
e urn pars do Terceiro Mundo. Agora, por
que n6s haverramos de nos enfeitar com
penas de pavao? Nao faz sentido. Os pr6prios fatos de hoje estao demonstrando
claramente que o Brasil e um pars vulneravel, embora um pars de economia complexa, urn pars dinamico, um pars a caminho,
digamos assim, de patamares mais altos de
desenvolvimento e que tem as condiQOes
para isso, nao s6 de recursos naturais mas
de populactao e de qualidade mesmo de
sua populactao. Mas e como disse um pars
vulneravel ao extrema. Por isso mesmo ele
esta em desenvolvimento. N6s estamos
numa fase, ja ha bastante tempo (isso pode
durar uma geractao, duas geraQOes) do que
alguns chamaram de decolagem. ~ um
momenta particularmente perigoso em que
voce tern de acelerar os motores, e se se
para, os efeitos podem ser muito danosos.

Mas os pr6prios fatos de hoje estao demonstrando esse carc~ter do Brasil de pars
em desenvolvimento. As vezes se diz: o
Brasil nao tem nada que ver com os hispano-america nos. Tem muito que ver. Cada
um desses parses, nao s6 entre n6s e eles
como conjunto, mas entre eles, cada um
deles tem uma personalidade muito forte;
tem caracterfsticas individuais muito acentuadas. Uns tem um regime de um tipo, outros tem um regime de outro tipo; isto tem
variado no curso do tempo, mas ha uma serie de denominadores comuns. 0 que se
quer dizer, talvez, quando se tala nessas
diferenciaQOes e que, de fa to, a nossa administractao financeira vinha sendo uma
administractao competente; havia uma distribuictao no tempo, por exemplo, do pagamento da nossa drvida externa, que era racional, e se tudo continuasse como era n6s
nao terramos um problema maior; terramos
um aperto - de qualquer forma vamos ter
- mas nao terramos problemas, digamos,
impossrveis, intransponrveis, para atender
aos pagamentos da drvida. Enquanto alguns outros parses em desenvolvimento tiveram o pagamento de suas drvidas, etc.,
concentrados num perrodo muito curto ear
se viram diante de uma barreira intransponrvel de falta de liquidez; fizeram calculos
baseados na exportactao do seu principal
produto e o precto desse principal produto,
ao inves de manter-se ou mesmo crescer,
estagnou,. em alguns casos decresceu.
N6s escapamos, pode-se dizer, por uma
boa administractao financteira, dessas situaQOes particularmente penosas. Mas,
obviamente, n6s somos, como um pars devedor, como um pars em desenvolvimento,
como um pars importador de capital e teenologia, um pars vulneravel. N6s nao somos
a causa da crise, Ionge disso, pelo contrario. Nao e por causa das dificuldades dos
parses em desenvolvimento que o mundo
Ocidental financeiro esta tumultuado, absolutamente. Pelo contrario, e porque o
mundo Ocidental entrou numa fase de astagnactao e re6essao (necessaria talvez)
que houve essa repercussao nos parses
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em desenvolvimento, que dependem quase que imediatamente, a cada ano, do que
exportam. Nao tern, como eu disse, uma
margem de manobra maior. Esse fato e
muito conhecido, nao e novidade nenhuma.
Nos anos 30 foi exatamente assim. Houve a
recessao mundial, que repercutiu nos paises em desenvolvimento imediatamente.
No Brasil que naquela epoca exportava em
cafe o equivalente a 60% do valor das suas
exporta<;Oes, isso foi imediato. Hoje em dia
n6s temos uma exporta<;ao muito mais variada. Se voce quiser, o nosso grau de subdesenvolvimento e hoje muito menor do
que nos anos 30. Mas tambem as expectativas e as caracteristicas da sociedade
brasileira sao muito mais complexas, as
expectativas muito maiores. De modo que
tambem os efeitos sao muito mais sensiveis.

nivel de Governo, tern uma atitude positiva
com rela<;ao America Latina, com relaQao.
ao Brasil, com rela<;ao aos outros paises.
Embora a visita se inscreva num quadro
muito maior, nao quer dizer que esse as·
pecto nao exista. E 16gico que sim.

a

0 Senhor diz que e uma demonstracao do Governo dos EUA do interesse dele pela America Latina, Mas quando Reagan foi eleito, os paises da America
Latina ficaram urn pouco temerosos em
termos da politica econOmica que os EUA
seguiriam em relacao a America Latina.
Depois veio esse epis6diodas MalYinas em
que houve aquele "desastre", em que todos
os paises latino-americanos ficaram cons·
trangidos com o apoio dos EUA alnglaterra. Entao, o Senhor acha que podemos dizer que esta visita e urn novo posicionamento politico do Governo dos EUA em rePergunta - Ministro,.o Senhor disse que o lacao a America Latina?
Brasil escapou mas ha quem considere essa visita do Presidente Reagan ao Brasil Resposta - Eu acho que nao ha nada de
urn a especie de demonstracao acomunida- dramatico, propriamente, como mudan<;a.
de financeira internacional de que o Gover- Nao se trata disso. Mas eu acho que e um
no dos EUA ainda confia na capacidade esfor<;o para procurar deixar claro que esbrasileira, digamos, de superar essas difi- ses diversos fatos e epis6dios a que voce
culdades econOmicas. 0 Senhor concorda se refere nao significam, da parte do Governo americano, digamos, uma coloca<;ao
com essa interpretacao?
Pergunta -

das suas rela<;Oes com a America Latina

Resposta - Eu acho que isso e um dos em urn plano menor. Ele quer mostrar que,
aspectos. Mas e urn aspecto talvez consequencial. Eu creio que a visita do Presidente Reagan nao pode ser reduzida a esse
aspecto. Evidentemente o Presidente Reagan decidiu e decidiu, segundo sabemos,
muito espontaneamente, muito imediatamente, vir aqui, no que se apresentou, ou
ele identificou como boa oportunidade de
vir. E nao e apenas este aspecto ou predominantemente este aspecto que o motivou.
Nao faria sentido que fosse estritamente
isso. lsso e um aspecto, eu acho, lateral.~
muito born. Sem duvida ele existe, mas
como aspecto lateral. Ele estara vindo por
uma decisao politica. Ele achou importante
demonstrar seu interesse pel a America Latina, mostrar que o seu pais, no mais alto
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apesar disso, as rela<;Oes. com a America
Latina sao consideradas· por ele, Presidents Reagan, importantes para o seu pais. Ha
urn pouco talvez, se voce quiser, desse aspecto, nao de compensar, mas tentar demonstrar que essas rela<;Oes sao muito importantes para eles. ~ precise levar em
conta que os EUA sao uma potencia com
interesses em todas as partes do mundo.
Eles sao o pivo, o centro de alian<;as mil itares e de toda uma complexa e variada gama de relacionamentos com todas as regiOes do mundo e todos os paises. E que.
em algumas ocasioes, nao sera facil harmonizar, nao digo suas obriga<;Oes, mas
harmonizar os seus interesses nessas diversas partes e esses diversos engajamen-

tos que eles tern. Farao isso, as vezes com
exito, outras vezes sem chegarem a ter exito e isso normal. Temos que compreender
esse aspecto. Apenas, como natural, isso
nao quer dizer que os demais pafses devam
estar sempre de acordo com eles. ~ 16gico
que nao. Necessariamente terao posi<;Oes
diferenciadas; isso normal. S6 nao ha posi<;Oes internacionais diferenciadas claramente entre os pafses socialistas da Europa Oriental porque eles todos partem de
uma doutrina muito rfgida, muito precise e
centralizada. Mas isso, por defini<;ao mesmo, nao o caso entre n6s.

negociada. Ora a Resoluc;ao da Assembleia Geral se lim ita a isso. Ela se refere a
disputa que e, por defini<;ao, uma disputa
sabre a soberania e as Nac;oes militares,
quer de um lado quer do outro (nao vamos
entrar nisso, nunca nos manifestamos sabre isso} nao alteram a controversia, ela
continua a existir. Entao, o que a Resoluc;ao
faze dizer que ha uma disputa entre os do is
pafses, que e precise que eles negociem
buscando uma soluc;ao pacffica e pede ao
Secretario-Geral que oferec;a seus bons
offcios. ~ apenas isso. E neste ponto, tanto
os EUA quanta o Brasil estao de acordo.

Ministro, em relacao as Malvi-·
nas, o Senh6r acha que o fa to de o Brasil ter
uma posicao divergente dos EUA- durante o epis6dio, durante o conflito, o Presidente Figueiredo visitou os EUA; recentemente, no pronunciamento que fez na ONU,
ele reafirmou de maneira muito enfatica o
apoio que o Brasil continua dando a reivindicacao argentina; e agora, nos ultimos
dias, os EUA apoiaram aquele projeto de
resolucao dos pafses latino-americanosnecessaria mente nessa questao das Malvinas n6s temos deter o apoio dos EUA para
que haja uma solucao favoravel para a
America Latina?

Agora, em relacao ao Brasil, o
Senhor acredita que a visita do Reagan e
urn estfmulo ao prosseguimento do projeto
de abertura polftica?

e

e

e

e

Pergunta-

Resposta - A posi<;ao nossa nesse epis6dio das Malvinas - podem examiner em
cada declara9ao feita pelo Presidente no
seu discurso ou por m1m no infcio do epis6dio, quando eu estava ainda em Nova lorque, vindo da China e Japao, nas reuniOes
do TIAR, em Washington, ou em qualquer
outra ocasiao - se caracterizou sempre
por duas afirma<;Oes basi case somente por
duas afirma<;Oes. Primeiro, que n6s reconhecfamos desde .183~'que aquila era territ6rio argentino que tinha sido ocupado pela
forc;a pela Gra-Bretanha e que essa ocupac;ao era uma ocupac;ao de fato ate hoje. Em
segundo Iugar, que n6s sempre havfamos
apoiado uma soluc;ao polftica negociada e
que continuavamos, mesmo nos momentos mais diffceis, a propor uma solu<;ao

Pergunta-

Resposta - As vezes me perguntam isso.
Eu acho que e de todo irrelevanTe, pelo seguinte: a democratizac;ao crescente e um
processo que, ou ele decorre, ele e um produto da sociedade brasileira, digamos, ou
ele sera falso e nao durara. Nao ha for<;a
ex6gena - sobretudo num pafs como o
Brasil, complexo e variado com essa massa humana que tem hoje, com essa variedade de interesses - que possa nos estimular de qualquer forma decisiva ou significative ou relevante no sentido da democratizac;ao ou no sentido oposto: Entao, o
nosso processo e, necessariamente, urn
processo intern a, e end6geno. E por isso a
visita do Presidente Reagan, na verdade,
nao e relevante do ponto de vista do nosso
processo de democratizac;ao, que vai durar
muito tempo. Porque sempre ha, mesmo
nos pafses hoje em dia mais democraticos,
possibilidades de aperfeic;oamento. lsso
nao e um processo que fique acabado definitivamente; e um estado de espfrito, uma
disposic;ao de ir aperfeic;oando cada vez
mais e de uma forma evolutiva, par persuasao, por negociac;ao. Ha um certo tipo de
convivencia que n6s cham amos democratica, representative, com garantias individuais, etc. e com consciencia social, por51

que isso hoje faz parte plenamente dos re- lo contrario, n6s estamos mais pr6ximos da
gimes democraticos representatives. En- posic;ao da CEE do que da dos EUA, como
tao, eu acho que a visita e irrelevante, des- no que se refere ao exame de certos novos
se ponto de vista. E ai de n6s se dependes- temas no estabelecimento de uma normatisemos de um estimulo externo para a nos- vidade para as relac;oes internacionais em
sa evolw;ao institucional; ela seria falsa, materia de servic;os, de investimentos, etc.
nao e isso? Agora, e perfeitamente com- 0 Japao tern Ia os seus problemas com os
preensfvel que pafses amigos, seus Gover- EUA tambem, que sao objeto de varias nenos, sua opiniao publica, pafses que tern gociac;Oes. Divergencias e confrontac;Oes
tambem uma vi sao semelhante estejam sa- sao normais e n6s as temos nao apenas
tisfeitos com alguma evoluc;ao nossa nesse com os pafses industrializados. Quem le os
sentido.
jornais sabe, por exemplo, que em muitas
ocasiOes houve iniciativas na Argentina
Pergunta - 0 Senhor tern ratificado diver- contra a importac;ao de certos produtos insas vezes que as divergfmcias comerciais dustriais brasileiros, alegando firmas arcom os EUA nao afetam o relacionamento gentinas que havia "dumping" e pedindo,
entre paises que tern urn relacionamento de acordo com as leis e regulamentos lomaduro. ·Mas certamente lsso preocupa cais, medidas compensat6rias; isso aconbastante, nao? Eu queria saber quais os re- teceu no Chile tambem, houve varias queisultados a curto prazo que se poderia es- xas. Entao, isso nao e especffico das relaperar nesse campo no decorrer da visita. c;oes Brasii-EUA, isso e um fenomeno normal e geral. ~ mais frequente no caso dos
Resposta - Eu acredito o seguinte: como EUA porque o mercado america no e, indivieu disse, o quadro geral das relac;Oes entre dualmente, o nosso maior mercado. N6s
os dois pafses tern sido born. Ha divergen- hoje temos mais comercio com a CEE, que
cias, normalmente havera, mas essas di- e um conjunto de pafses. No ano de 1981
vergencias sao ate um sintoma de vitalida- chegamos a ter mais exportac;ao para a
de dos do is pafses. N6s nao somos um pafs America Latina do que para os EUA - sao
para do, estagnado, com tudo feito. Nem os vinte e poucos pafses. Mas os EUA eo maiEUA. N6s estamos buscando nosso Iugar or mercado individualmente e. ao mesmo
ao sol. Eles tern grandes responsabilidades tempo, e o pafs que tern uma legislac;ao em
mundias, muito mais amplas do que as nos- materia de proteGao contra o que eles consisas, e e natural que haja problemas. Os pro- deram concorr~ncia des leal, subsfdios ou o
blemas na area comercial sao 6bvios, exis- que seja, mais detalhada e de implementatirao sempre. Veja voce, mesmo com paf- c;ao mais automatica, eu diria, quase mecases que sao aliados militarmente dos EUA, nica mesmo.
como os da Europa Ocidental, pafses de
um nfvel de desenvolvimento bastante pa- Pergunta - Ministro, esta visita do Presirecido, cada um com sua individualidade e dente Reagan e quase uma conseqOencia
muito forte, muito afirmativa, mas com um do pronunciamento do Presidente Figueiregrau de solidariedade e interesse mais ime- do na ONU, nao e? 0 Senhor acha que isso
diatos de seguranGa- ~u diss~ i'!lediatos revel a urn a disposicao dos EUA em ficar ao
de seguranc;a - muito mais claros e defini- lado do Brasil por uma nova ordem econodos mesmo com esses pafses, no campo mica, fazer uma revisao da politica proteco~ercial esta sempre haven do atritos. Em cionista?
alguns casos, por exemplo, veja voce, n6s
estamos com os EUA contra a CEE, como e Resposta - 0 discurso do Presidente Fio caso do comercio de produtos agrfcolas, gueiredo certamente tern muito a ver. Foi
para dar um exemplo. Em outros casos, pe- uma exposic;ao que sintetizava de uma for-
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rna muito objetiva, muito, sese quiser, crftica, mas extremamente construtiva ao mesmo tempo, as posic;Oes que o Brasil vem
defendendo e causou um grande impacto
pelo pr6prio fa to de ser feita pelo Presidente
do Brasil. A maneira como ele falou eo excelente transite - vamos af admitir um
auto-elogi() -:- que hole em dia o Brasil tem
politicamente, diplomaticamente, em todas
as partes, isso tem muito que ver. N6s nao
esperamos - seria ingenue esperar- que
os EUA concordassem em genero e numero com tudo que dissemos, evidentemente,
nao. 0 que sim,(e esse foi o pr6prio espfrito
do discurso do Presidente Figueiredo) e
precise fazer, e buscar examinar esses problemas como eles sao e buscar formulas e
maneiras de sair deles. ~ evidente que n6s
nao temos a pretensao de que o mundo
diga: olhe, isso daf e o epitome da sabedoria universal - nao se trata disso. Ele colocou questOes, indicou alguns caminhos.
Agora, o fato de que se converse sobre
isso, sobre esses caminhos possfveis, e
que e importante. N6s acreditamos que pode
haver algum tipo de acomodac;ao, algum tipo de com preen sao maior. E eu creio que a
visita do Presidents Reagan nesse sentido
pode significar, nao algo dramatico, como
voce pergunta, mas, sem duvida, uma indicac;ao de uma maior compreensao ou de
uma disposi9ao de ver que caminhos seguir para sairmos dessas grandes dificuldades que hoje enfrenta o mundo.
Pergunta - Ministro, nos seus discursos o
Senhor tern enfatizado sempre essa questa.o Leste-Oeste, em tese. E agora com urn
novo Presidente na URSS qual a sua expectativa?

e

Resposta - Af ha que esperar. Segundo as
notfcias, nao houve uma censura, nao houve sequer nada dramatico nesta sucessao
porque e de se supor que-ela tenha sido ja
encaminhada basicamente entre os membros do Politburo de uma forma ordenada.
Entao, num primeiro momenta, acredito eu,
nao se pode esperar ou prever nada de ex-

traordinario em termos de modificac;Oes de
rumos. A sucessao aparece como uma
certa continuidade de polftica. Agora, isto
realmente, sabre o que possa acontecer
depois, eu nao arriscaria qualquer previsao.
Pergunta - 0 Senhor esta indo para Genebra no dia 24 para participar da Reuniao
Ministerial do GATT. Segundo eu li nos jornais, ha urn certo desencanto da area econOmica porque eles ja esperam que nao vai
haver consenso, que na realidade essa
reuniao vai ser quase que uma perda de
tempo. 0 Senhor concorda com isso?
Resposta - N6s nao propusemos a Reuniao Ministerial. A Reuniao Ministerial foi
proposta essencialmente pelos EUA. Eu
acredito que nao se espera que essa Reuniao Ministerial resolva todos os problemas
do GATT ou do comercio mundial. 0 (,3overno Figueiredo se caracteriza pela coordenac;ao interns, em primeiro Iugar. E, partanto, num assunto como esse, e 6bvio que,
se eu for, eu estarei Ia expressando a posic;ao do Governo. As posic;Oes do Brasil no
ambito externo, sao posi<;Oes decididas
pelo Presidente da Republica e os Ministros
fazem o seu trabalho de coordenac;ao. Se
eu for, como poderia ir o Ministro Galveas, o
Ministro Delfim, o Ministro Camilo Pena,
qualquer um que fosse teria a mesma posic;ao que e uma posic;ao de Governo, coordenada e aprovada pelo Presidents naquilo
que possa haver a necessidade de uma
decisao presidencial. E a hip6tese de que a
Reuniao Ministerial seja um fracasso, no
sentido de que ela nao chegue a uma conclusao, eu acho extremamente improvavel.
Ha uma disposic;ao de procurar uma acomodac;ao, um certo consenso. Ha, pelo
menos no que se refere ao essencial, um
certo consenso, ja, quer dizer, de que e necessaria uma manifestac;ao polftica contra
as tendencies protecionistas, contra as
tendencias de abandono, digamos, da filesofia de comercio e de certa liberdade de
comercio que esta refletida no Acordo
Geral de Tarifas e Comercio, no GATT.
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Esse ponte basico existe. Ha ainda talvez,
eu acho, uma certa disposic;:ao de apoiar
uma aplicac;:ao mais efetiva dos dispositivos do Acordo Geral. Ha outros pontes em
que ha divergencias, como eu disse - eu
nao vou entrar aqui em detalhes porque
tam muitos aspectos tecnicos como salvaguardas, comercio de produtos agrfcolas,
comercio de produtos de alta tecnologia, os
novas temas que os americanos prop useram: servic;:os e investimentos, etc. Se houver uma boa disposic;:ao de acomodar, ninguem vai ficar total mente satisfeito com o
resultado final e nem pode ser (entre dezenas de pafses e muito diffcil chegar a uma
conclusao final que satisfac;:a a todos por
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igual ou sequer a um s6 completamente)
mas e possfvel, eu acredito, se hquver boa
vontade de todas as partes, encontrar f6rmulas que preservem o objetivo basico da
Reuniao Ministerial que e urn reforc;:o do
GATT, da filosofia do GATT e de sua operac;:ao. lsso s6, por si mesmo, ja tern um significado politico importante, como uma atitude contra a onda protecionista que se avoluma dentro dos pafses. Eu acho que e pessfvel chegar a uma declarac;:ao final, a uma
afirmac;:ao final dessa Reuniao de Ministros
que impulsionara o trabalho do GATT e as
negociac;:Oes no campo do comercio a nfvel
multilateral durante alguns anos.

chanceler brasileiro homenageado pela
camara de comercio brasil-estados
unidos da america
Discurso do Ministro de Estado das RelaQOes
Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, em Nova York,
em 1~ de outubro de 1982, por ocasiao de almoQo com
que foi homenageado pela Camara de Comercio
Brasii-Estados Unidos da America.

da postura de relativa passividade diante
de problemas e situa<;Oes que, no fundo,
Muito obrigado ao Senhor Gebauer pelas temos todos os meios e condi<;Oes de ensuas amaveis palavras. Gostaria de que ele frentar e superar com exito.
soubesse que considero um desafio falar
sobre qualquer assunto relacionado com Para come~tar, gostaria c!~ dizerL com toda a
Brasil, perante uma plateia de homens de imparcialidade, que muitos de n6s, diplomaneg6cio norte-americanos, depois do Iuci- tas e tiomens de neg6cios, somos culpado discurso por ele pronunciado no ultimo des, por muito tempo, nao termos adequames de maio, em Washington, sobre o tema damente compreendido como sao numero"0 Brasil visto por um Banqueiro". Assim sas, estreitas e importantes as liga<;Oes encomo o seu discurso proporcionou uma vi- tre nossas respectivas esferas de atuac;ao.
sao, por sinal muito objetiva, do Brasil como
visto de fora, espero ter algo de util a dizer Por muito tempo estivemos separados.
sobre as percep<;Oes de meu pafs acerca
do atual contexte internacional, e sobre o N6s, diplomatas, gostamos muito de elogiar
papel da comunidade de neg6cios na coo- os ideais da cooperac;ao internacional, mas
raramente reconhecemos a importancia do
pera<;ao internacional.
papel do setor privado na materializac;ao
Minha visao e a do diplomata, nao ousaria daquele ideal. Pode-se dizer que, ate certo
fazer perante os senhores uma analise ponto, os diplomatas, e mesmo os politicos,
econ6mica, primeiro, porque nao tenho viam as atividades empresariais como algo
competencia especffica para tal, segundo, completamente separado, e muitas vezes
porque nao creio haver muito a acrescentar ate em contradi<;ao com os elevados objetinos diversos diagn6sticos existentes sobre vos da coopera<;ao internacional. Na base
a presente situa<;ao da economia mundial. daquele tipo de raciocfnio estava talvez a
Vou tentar, no entanto, analisar uma impor- ideia de que n6s - que nos pretendemos
tante dimensao especffica, dos problemas homens de estado, grandiosamente preode hoje. Trata-se da dimensao das deci- cupados com os destines da humanidasoes de polftica pelos governos e pelas co- de -, nao deverfamos dar muita importanmunidades empresariais; das atitudes psi- cia a atividades que estao basicamente
col6gicas que motivam aquelas decisOes; e orientadas para a busca do lucro privado.

Senhores,
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Ache que nao estaria errado se dissesse
que linha semelhante de pensamento se
manifestava tambem no senti do inverse: os
empresarios estavam ate pouco tempo
quase que exclusivamente preocupados
com suas atividades diarias, e, na melhor
das hip6teses, lam~ariam urn olhar cetico
ao que poderia estar acontecendo naquele
mundo vago, quase abstrato, das organizac;Oes multilaterais e das reuniOes internacionais, que tendem a prolongar-se, indefinidamente, sem nenhum impacto aparente
sobre as realidades muito concretas e palpaveis do mundo dos neg6cios.

e os numeros que comprovam a import6ncia do comercio internacional para a economia mundial seriam ainda mais elevados,
se fossem levados em considerac;ao outros
fluxes econOmicos, de invisiveis, servic;os e
investimentos;
II - A parcela de produtos manufaturados
nas trocas globais aumentou de forma dramatica, apesar do subito aumento da importancia de petr61eo;

Ill - 0 mundo em desenvolvimento tornouse mercado crescentemente dinamico para as exportac;Oes dos paises industrializaAs circunstancias do mundo de hoje, entre- dos, inclusive as de produtos agricolas;
tanto, realc;am em toda sua forc;a os vinculos diretos que existem entre o mundo IV - Varies paises em desenvolvimento incluindo o Brasil, numa posic;ao de relevo
dos neg6cios e o da diplomacia.
- sao hoje forc;as novas nas vendas interAs mesmas tendencias declinantes ilus- nacionais de produtos industriais e servitram hoje os graficos dos neg6cios e lucros, c;os.
por um lade, e dos esforc;os de cooperac;ao
internacional, por outre. Creio que isto e - Em segundo Iugar, os problemas estao
rpais do que uma mera coincidencia. Essas hoje em dia tao estreitamente interligados,
duas tendencias realimentam-se mutua- que as tradicionais abordagens setoriais
mente. No mundo de hoie - um mundo para os problemas internacionais se tornanovo em muitos aspectos - ja estao mais ram claramente obsoletes. Assuntos relatido que na hera de que diplomatas e he- ves a comercio, financ;as, energia, investimens de neg6cio associem seus esforc;os mentos e tecnologia passaram a interagir
de tantas maneiras e em tantas direc;Oes,
para reverter tais tendencias negativas.
que somente uma ac;ao conjunta e coordeAlguns fates basicos do memento atual nada pede ser eficaz no alcance de solumostram claramente a necessidade de es- c;Oes verdadeiras. Emais do que um jogo de
forc;os conjuntos entre n6s. A situac;ao que palavras dizer que o mundoe hoje real menenfrentamos e inedita, pois algumas reali- te global, e que, por conseguinte, nao pede
dades do mundo em que hoje vivemos afe- haver administrac;ao eficiente de seus protarao cada vez mais nossas percepc;Oes e blemas por meio de ac;Oes puramente t6picas e isoladas.
nosso comportamento:
- Em primeiro Iugar, a interdependencia -_Em terceiro lu_gar, diria que, em grande
tornou-se inevitavel, como pede ser com- parte devido a dupla interdependencia que
acabei de mencionar - interdependencia
provado por fates tais como:
entre paises e entre problemas - a comI - A atividade economics se tornou cres- plexidade e a instabilidade da economia de
centemente dependente do comercio: so- hoje mostram que o caminho da cooperamente na ultima decada, a parcela do pro- c;ao e o unico valido para a sua recuperaduto mundial composta de exportac;Oes de c;ao. Nao seria errado dizer que, no mundo
mercadorias elevou-se de 8 para 14% de hoje, o poder tornou-se me nos podero-
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so e nao pode portanto oferecer um alicerce s61ido para a ordem e a prosperidade.
Mesmo o poder dos maiores centres econf>micos nao e mais capaz de sustentar,
apenas par si pr6prio, um curse seguro de
recuperac;ao.

Na verdade, pode-se legitimamente indagar se alga mesmo remotamente merecedor da denominac;ao "sistema" internacional poderia sobreviver em um mundo desintegrado par ac;Oes fragmentarias, unilaterais e conflitantes.

Parece-me haver uma ilustrac;ao muito clara de tudo o que disse ate agora: o preocupante cfrculo vicioso que hoje existe entre as problemas financeiros e comerciais.
~ urn sinal irf>nico e quase paradoxa! de interde_pendencia o fato de que uma situac;ao
de contradic;oes potenciais parec;a ter surgido entre ac;Oes nas esferas no comercio e
das financ;as.

Essa e a razao pela qual n6s no Brasil pensamos ter chegadp a hora de dar novo alento cooperac;ao internacional, essa foi a
mensagem basida trazida pelo Presidente
Figueiredo em seu discurso perante a Assembleia Geral Das Nac;Oes Unidas alguns
dias atras, quando disse:

a

"A vertiginosa liberac;ao de forc;as produtivas em escala planetaria no pas-guerra
construiu, em questao de poucas decadas,
a intrincada tessitura de um mundo diferente, mais complexo e instavel, mas tambem
mais diversificado e promissor. Em conseqOencia, a interdependencia entre as nac;Oes tornou-se uma necessidade hist6rica";

Em outras palavras, e um fato verdadeiramente curiosa que, depois de tantos anos
em que a expansao do comercio foi viabilizada pelo afluxo de consideraveis recursos
financeiros para as principais pafses em
desenvolvimento imoortadores de petr61eo,
o protecionismo possa agora tornar-se fator
importante de·desestabilizac;ao do sistema
financeiro internacional, ao negar aos pafses altamente endividados as meios basi- E mais adiante:
cos necessaries para administrarem ade"os interesses do Norte e do Sui nao sao
quadamente as seus. problemas.
contradit6rios. Na verdade nao ha uma criEsse e, creio, urn bnm exemplo do que que- se entre o Norte e o Sui, mas uma crise proro comprovar: que nao ha senti do em retro- funda do pr6prio sistema economico interceder da interdependencia. 0 mundo de nacional. ~ a mesma situac;ao que afeta a
hoje e muito maier- e em muitos aspectos ambos, situac;ao terrivelmente adversa e da
melhor - do que a soma de suas partes. qual s6 sairao pelo caminho do entendiReciprocamente, a negac;ao da interde- mento e da solidariedade, nunca pelo retorpendencia levaria a um mundo que seria no a acrimonia e "a confrontac;ao".
me nor - e pior - do que antes. Nao haveria apenas, par assim dizer, perdas "de es- Uma recuperac;ao sadia e duradoura da
cala": haveria um grande montante de economia mundial pressupoe uma ac;ao
desinvestimento, com a conseqOente e ir- basica de reajuste, atualizac;ao e fortaleciremediavel perda da capacidade de pro- mento das instituic;Oes internacionais. Orgresso, inovac;ao e crescimento.
ganizac;Oes como o FMI, o Banco Mundial e
o Gatt - as pedras angulares do sistema
Mas ate esse pode serum cenario excessi- aberto de/comercio como qual estamos tovamente otimista, na medida em que se des comprometidos - deveriam ser mosupOe que, no final do caminho, uma nova dernizados e fortalecidos de modo a levar
situac;ao de estabilidade podera ser obtida, em considerac;ao as novas realidades hoje
mesmo que a urn nfvel inferior de atividade: presentes na economia mundial, incluindo
57

as necessidades especfficas dos parses Acredito ser justo afirmar, nao obstante,
em desenvolvimento.

!: necessaria, por exemplo, aumentar o volume de recursos financeiros disponfveis
para os pafses importadores de capital, e
adequar os requisites para o seu desembolso as novas necessidades de ajustamento de parses seriamente afetados por
custos crescentes de energia, altas taxas
de lures e depreciac;:ao dos prec;:os das
materias-primas.
Em assunto de comercio, achamos que o
GATT deve ser fortalecido - mas nao tanto
pela expansao de sua area de atuac;:ao, ou
pela adoc;:ao de regras mais rfgidas para os
pafses em desenvolvimento e sim atraves
de medidas firmes contra o protecionismo,
de maier atenc;:ao aos interesses dos pafses em desenvolvimento e, igualmente, por
maier respeito as suas regras e princfpios
basicos.
Em resume, achamos que nao existe contradic;:ao entre livre comercio e livres mercades, e a cooperac;:ao internacional para o
desenvolvimento. Muito pelo contrario, a
experiencia passada tem demonstrado que
a cooperacao internacional para o desenvolvimento e propfcia a expansao do comercia, e com maior fluidez, para beneffcio
de todos.
lsso explica porque no Brasil estamos especialment~ preocupados com a atual tendencia de declfnio daquela cooperac;:ao,
como demonstrado pelo papel cada vez
menor das agencias financeiras internacionais, pelo impasse no dialogo Norte-Sui, e
pela crescenta tendencia de adotar atitudes restritivas para com os pafses rotulados como "Kics".
Nenhum pafs pode recusar sua parcela de
responsabiliqade pelas dificuldades econ6micas que todos entrentamos. lsto e
verdade para o Brasil, como o e para os
Estados Unidos.
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que 0 subito agravamento dos problemas
enfrentados por alguns dos mais importantes pafses em desenvolvimento e em grande parte o resultado de fatores totalmente
fora de seu controls. Os efeitos desses fateres externos se tornaram mais agudos
porque tais pafses fizeram, nas ultimas
decadas, uma opc;:ao deliberada por maier
vinculac;:ao a mercados externos cujo acesso esta agora sendo severamente restringido, tanto no plano comercial quanta no
financeiro. Essa foi uma escolha sua, mas
naopodehaverdu~dadequeessespa~es

foram nela fortemente estimulados pelos
interesses dos principais centres comerciais e financeiros. Aquela escolha mostrou
a confianc;:a que depositavam no sistema
internacional.
Parece agora clara, contudo, que o sistema
funcionou razoavelmente bem sob circunstancias favoraveis, mas nao funciona satisfatoriamente diante de um conjunto incamum de dificuldades graves. Uma abordagem rotineira, ou tfmida, de tais dificuldades
pode muito bem resultar em danos autoinfligidos. Uma ilustrac;:ao eloqOente da
precariedade da presents situac;:ao foi o
efeito depressive que 0 fracasso do ultimo
encontro do FMI teve sabre o tunc ion amento do sistema financeiro internacional.
Os pafses em desenvolvimento, que com
tanto exito tem-se tntegrado na economia
mundial, nao podem agora ser repelidos
por meio de uma contrac;:ao simultanea de
seu acesso aos mercados comerciais e financeiros. Polfticas de estabilizac;:ao podem e em muitos casas devem ser implementadas com mais seriedade por pafses
que confiaram fortemente na poupanc;:a externa e nas possibilidades de exportac;:ao.
Mas pafses com dimensOes continentais,
enormes recursos naturais, populac;:ao em
rapido crescimento e baixa renda per capita
nao podem, de modo algum, supoftar por
muito tempo a estagnac;:ao, ou mesmo baixas taxas de crescimento.

Essa seria uma situac;ao insustentavel, e
nao apenas do ponte de vista desses parses. Seria tambem um golpe rude para o
resto do mundo, e, se me permitirem assim,
falar para os interesses dos Estados Unidos
em particular. 0 fortalecimento e a modernizac;ao do setor industrial deste pars, assim como a expansao de sua capacidade
nos varies ramos de servic;os, estao cada
vez mais dependentes dos mercados externos.
Senhores,
0 Brasil e os Estados Unidos, cada um dentro de suas possibilidades, se encontram
em posic;ao privilegiada para ajudar a lanc;ar uma nova era na cooperac;ao internacional.
Nossos parses trabalharam juntos em prol
dos ideais de solidariedade internacional
desde a Segunda Guerra Mundial, e tem
desempenhado tal tarefa com determinac;ao desde a fundac;ao das Nac;Oes Unidas.
A hist6ria de nosso relacionamento e
uma demonstrac;ao inequrvoca da capacidade que tem nossos parses de implementar na pratica de suas relac;Oes bilaterais os
ideais que ambos apoiam nas organizac;Oes internacionais.

rar. Devemos v~-1a com seguranc;a e autoconfianc;a. Nao devemos subestima-la,
mas nao comentamos o erro maier de subestimar nossa pr6pria capacidade de supera-la.
Afinal, a crise e a cornprova<;ao mesma do
exito daquele prodigioso desencadeamento de forc;as produtivas a que se referiu o
Presidente Figueiredo.
~ uma crise de gerenciamento, e nao uma
crise gerada pela falta de recursos.
~ uma crise de mudanc;a, e nao uma crise
de decadencia.

~ uma crise oriunda da defasagem crescente entre as realidades de um mundo
novo e a estagnac;ao dos conceitos e instituic;Oes em que ainda nos baseamos. ~. por
conseguinte, uma crise tanto polrtica quanto economica. E esta e a razao pela qual a
cooperac;ao internacional devera editar no
centro de qualquer esforc;o para supera-la.

Qual, perguntariam os senhores, poderia
ser o papel dos homens de neg6cio na promoc;ao da cooperac;ao internacional?

Pense que existem alguns t6picos que merecem a considerac;ao dos meios empresariais, deixo com os senhores algumas ideiOs Estados Unidos da America. e a comu- as que, parece-me, mereceriam alguma
nidade de neg6cios norte-americana de- meditac;ao nas atuais c1rcunstancias.
sempenharam um papel decisive na formac;ao do mundo moderno, e das instituic;Oes 1) ~ necessaria esforc;o de reavaliar alguns
nas quais ele se baseia.
dos pontes de vista comumente aceitos
acerca das relac;Oes Norte-Sui. 0 dialogo
0 Brasil, a a comunidade brasileira de ne- Norte-Sui nao e uma questao de ajuda, mas
g6cios, mostraram como um pars pede en- uma questao de interesse mutuo. Nao um
riquecer o mundo com o que foi em muitos exercrcio de confrontac;ao, assim como
aspectos, um processo de desenvolvimen- nao implica revoluc;ao ou subversao da orto unico por seu dinamismo, e uma integra- dem internacional. Trata-se de uma terrac;ao extraordinariamente rapida na econo- menta util para mudanc;as ha muito necesmia mundial.
sarias, no interesse de todos.

e

A crise que hoje enfrentamos em desafio 2) A cooperac;ao internacional para o deque podemos- e conseguiremos- supe- senvolvimento pede revelar-se por "opor-
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tunidade de investimento". com vistas

a

c~o

aos pafses em desenvolvimento em

reativac;ao do nfvel de atividade economi- geral, e as instituic;oes financeiras internaca, uma vez que varios pafses em desen- cionais em particular. Nao seria·dO interesvolvimento se tornaram inegavelmente se de todas as partes mudar urn pouco esmais relevantes para a economia mundial. se quadro?
3) Qualquer pessoa, ao olhar para pafses
como o Brasil e os Estados Unidos numa
perspectiva mais ampla, nao pode deixar
de ser otimista. ~ necessaria resistir e fazer
reverter as reac;oes em cadeia, ora em curso, de atitudes de pessimismo que se alimentam mutuamente.
4) ~ igualmente necessaria procurar sempre diferenciar entre situac;oes especificas
e fazer avaliac;oes objetivas de cada pais,
de acordo com suas capacidades administrativas e produtivas globais.
5) ~ importante que, nos principais pafses
desenvolvidos, os setores da comunidade
de neg6cios mais sensfveis aos fatos internacionais resistam as pressoes para a
adoc;ao de medidas protecionistas. ~ um
pouco desconcertante ver o contrasts entre certos grupos de pressao sempre ativos
para forc;ar a adoc;ao de medidas protecionistas e as quase inexistentes expressoes
de apoio, por parte de setores_ampresariais
mais esclarecidos no senti do da adoc;ao de
politicas mais positivas e flexfveis em rei a-
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Senhores,
Pec;o desculpas por ter mencionado tao
freqOentemente as duas palavras-chave,
"Crise" e "lnterdependencia". Se me permitirem fazer um comentario final sabre a
ultima de las, gostaria de mencionar que um
aspecto adicional da interdependencia
esta-se fazendo sentir claramente para
n6s: aquela que hoje existe entre o diplomata e o homem de neg6cios.
Vejo esta interdependencia como um desenvolvimento positive, tendo em vista que
ai pode estar uma das chaves para o exito
do esforc;o que nossos pafses partilham, de
redescobrir os caminhos da prosperidade.
Esta e uma das razoes que me levam a
apreciar os trabalhos da camara de comercia Brasii-EUA. ~ tambem o que leva a
agradecer a sua diretoria 0 prazer de haverme dirigido aos senhores.
Muito obrigado.

no brasil, o presidente da
sociedade alema de cooperat;io
econom1ca
A

•

Oiscurso oo Mtnistro de Estado das RelaQOes
Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, no Palacio do
ltamaraty em Brasilia, em 4 de outubro de 1982, por
ocasiao de almOQo oferecido ao Presidente da
Sociedade Alema de CooperaQao EconOmica, Walter
Scheel.

A presenc;a de Vossa Excelemcia no Brasil
constitui grata oportunidade para manifestarmos nosso aprec;o e reconhecimento
par sua constante atuac;ao pessoal na intensificac;ao das relac;Oes entre o Brasil e a
Republica Federal da Alemanha.
Nao me refire apenas ao perfodo em que
Vossa Excelencia ocupou o cargo de Chefe-de-Estado alemao.
~ meu desejo recuar mais no tempo e salientar o fato de que Vossa Excelencia foi o
primeiro Ministro de Cooperac;ao Economica de seu pais. Coube-lhe lanc;ar as bases
de u ma politica de cooperac;ao com as paises em desenvolvimento que constitui hoje
fator importante da atuac;ao internacional
da Republica Federal da Alemanha.

havidas no Brasil ao Iongo desses anos.
Em marc;o de 1978, coube a Vossa Excelencia, na condic;ao de supremo mandatario de seu pais, recepcionar em Bonn o entao Presi.dente Ernesto Geisel, primeiro
Chefe-de-Estado brasileiro a v1sitar a
Republica Federal da Alemanha.
Em 1980, eu proprio tive a oportunidade de
realizar vis ita oficial a Bonn. No a no seguinte, coube ao Presidente Joao Figueiredo
retribuir a visita do Chefe do Governo Federal. 0 Presidente Karl Carstens esteve no
Brasil em abril do corrente ana.
A intensidade do dialogo existente sublinha
a excelencia dos vinculos eo particular significado da cooperac;ao entre nossos paises.

Em seguida, passou Vossa Excelencia a Senhor Presidente,
ocupar a pasta dos Neg6cios Estrangeiros
e a emprestar sua valiosa colaborac;ao
Em termos globais, seu pais vem mantendo
tarefa de pro mover a aproximac;ao e enten- a posic;ao de quarto parceiro comercial do
dimento entre as povos.
Brasil, eo primeiro dentre as paises-membros da Comunidade Economica Europeia.
Como Ministro dos Neg6cios Estrangeiros, A Republica Federal da Alemanha responvisitou Vossa Excelencia o Brasil no a no de de par mais de uma quarta-parte do inter1971. Estou certo de que a visita, que ora cambia brasileiro com a Comunidade e
nos faz, dara a Vossa Excelencia a oportu- detem a posic;ao de segundo maior comnidade de apreciar as grandes mudanc;as prador de produtos brasileiros no mundo. 0

a
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Brasil e, no setor de investimentos, o quinto de investimentos alemass em meu pafs.
pais de destine do capital de risco da Republica Federal, que e tambem o segundo Os 25 projetos ora em execuc;ao em dive,maior investidor em meu pais.
sas regiOes do territ6rio nacional sao exemplos concretes do dinamismo dessa forma
Sao 'firmes os lagos que nos unem nos pia- de cooperac;ao bilateral mutuamente pronos politico e economico. Alentadoras sao veitosa. Ao visitar alguns desses projetos,
tambem as perspectivas que se abrem Vossa Excelencia podera constatar os repara a ampliac;ao da cooperac;ao. Ha po- sultados dessa associac;ao exemplar entre
tencialidades a serem exploradas e a deci- o capital e tecnologia alemaes e o espirito
sao de nossos governos de elevar o diatogo empreendedor dos brasileiros.
eo intercambio a niveis ainda mais altos.
Ao desejar a Vossa Excelencia continuado
Senhor Presidente,
exito nas atividades a que ora se dedica,
ergo minha tac;a a amizade teuto-brasileira
Vossa Excelencia visita-nos agora na qua- e afelicidade pessoal do Presidents Walter
lidade de Presidents da Sociedade Alema Scheel.
de Cooperac;ao Economica, que tem desempenhado .papel de relevo na promoc;ao Muito obrigado.
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principe naruhito, do japio,
visita o brasil
Discurso do Ministro de Estado das Relac;:Oes
Exteriores, Ramiro Sar!liva Guerreiro, no Palacio do
ltamaraty em Brasilia, em 6 de outubro de 1982, por
ocasiao de almoc;:o oferecido ao Principe Naruhito do
Japao; e o discurso-resposta do Principe Naruhito.

CHANCELER SARAIVA GUERREIRO

Com grande honra acolhemos Vossa Alteza Imperial hoje nesta Casa para manifestar-lhe a hospitalidade do povo brasileiro.
A visita de Vossa Alteza Imperial ao Brasil e
para n6s motivo de grande satisfac;ao, especial mente porque essa e sua primeira
viagem oficial ao exterior depois de concluir seu curso de graduac;ao universitaria.
Sua presenc;a reflete, mais uma vez, os profundos lac;os de amizade que unem o Brasil
eo Japao.

corrente ano, efetuei ao Japao, a convite do
Chanceler Yoshio Sakurauchi, ocasiao em
que tive a honra de conhecer Vossa Alteza
e inteirar-me de seu plano de viagem ao
Brasil. Em todos os contatos que manteve
em T6quio, pude comprovar a hospitalidade e os lac;os de fraternidade que unem
nossos povos.

Ao concluir sua visita ao Brasil, Vossa Alteza Imperial tera permanecido doze dias entre n6s. Esse tempo·nao e certamente suficiente para conhecer o Brasil em toda sua
amplitude. Tenho a certeza, porem, de que
Vossa Alteza Imperial sentira e percebera a
Desejo recordar, neste momento, as visitas densidade dos vfnculos existentes entre o
que Suas Altezas lmperiais o Prfncipe Aki- Brasil e o Japao.
hito e Princesa Michiko realizaram ao Brasil - a primeira em 1967 e a segunda para Com a clara percepc;ao que e propria dos
as comemorac;Oes do 7~ aniversario da jovens devotados ao estudo, Vossa Alteza
imigrac;ao japonesa em 1978. Naquelas Imperial sera certamente sensfvel a alguns
duas oportunidades, os pais de Vossa Alte- trac;os caracterfsticos da maneira de ser
za foram recebidos com o mesmo afeto, brasileira. Refiro-me, sobretudo, a nossa
permanents disposic;ao para o -encontro
que ora lhe e testemunhado.
com outros povos e cuJturas, com vistas a
Ressalto a vis ita que, em junho ultimo, reali- um dialogo criador e harmonioso. Creio que
zou ao Brasil, a convite do Presidents Joao essa natural abertura para o convfvio e para
Figueiredo, o Senhor Zenko Suzuki, Primei- a cooperac;ao ilustra bem o fato de que soro-Ministro do Japao. Os resultados desse mos uma nac;ao jovem, cuja hist6ria semimportante encontro entre os dois gover- pre se rlistinguiu oor uma cordialidade isennantes comprovam Ci importancia dos inte- ta de egoismos. 0 Brasil e um pafs que tem
resses que nos sao comuns e a vitalidade da perfeita consciencia de sua autenticidade
cooperac;ao nipo-brasileira. Apraz-me re- e, por isso mesmo, e capaz de dar e rececordar tambem a visita que, em marc;o do ber. As influencias que nos chegam de fora
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sao bem-vindas porque sabemos incorpora-las ao patrim6nio de nossa nacionalidade. Tudo isso contribui, sem duvida, para
alimentar a confianc;:a que temos quanta ao
futuro, confianQa que se faz especial mente
necessaria diante de conjunturas adversas, como a que atravessa hoje o mundo.

Pec;o a todos os presentes que se juntem a
mim no brinde que fac;:o a saude de Suas
Majestades o lmperador e a lmperatriz do
Japao, bem como a felicidade pessoal de
Sua Alteza Imperial o Principe Naruhito e a
paz e prosperidade da nac;:ao japonesa.

Ja tive oportunidade de lembrar que essas PRrNCIPE NARUHITO
caracterfsticas brasileiras nos aproximam
do Japao, pafs que se impoe nossa admirac;:ao, entre outras razoes, por sua perma- Excelentfssimo Senhor
nente capacidade de aprender e de cres- Ramiro Saraiva Guerreiro
cer. Nesse sentido, a nac;:ao nip6nica revela Ministro das Relac;:Oes Exteriores,
tambem uma permanente juventude e vitalidade. Na verdade, a hist6ria japonesa nos Demais autoridades presentes,
oferece um extraordinario exemplo da capacidade de um povo para absorver frutife- Agradec;:o sinceramente as calorosas palaramente as lic;:oes de outros povos e cultu- vras de boas-vindas que Vossa Excelencia
ras, sempre inovando e aperfeic;:oando. Es- acaba de me dirigir.
se talento peculiar do povo japones alia-se
a uma invejavel disciplina social, fatores 0 Brasil, que desfruta de recursos naturais
que foram certamente decisivos para o alto abundantes em sua ext en sa area territorial,
desenvolvimento da civilizac;:ao nip6nica e, e caminha de maneira consistente para se
neste seculo, para o vertiginoso progresso tornar uma potencia do seculo 21, e o pafs
alcanc;:ado pelo Japao.
em que vive o maior numero de japoneses e
seus descendentes fora do Japao. Eis a
Alteza,
razao por que n6s, os japoneses, sentimos
Ha exatamente setenta e quatro anos, o uma simpatia muito especial para com o
Brasil recebia os primeiros imigrantes japo- Brasil como um pafs importante como qual
neses, que para ca vieram com vontade de o Japao mantem tradicionalmente estreitas
ficar e que ajudaram a construir a prosperi- relac;:Oes de amizade.
dade deste pafs. Ao Iongo de tres gerac;:oes,
os descendentes desses imigrantes incor- ~ para mim motive de muita felicidade ter a
poraram-se nac;:ao brasileira, o que con- oportunidade de visitar o Brasil, a convite
fere ao relacionamento entre o Brasil e de Sua Excelencia, o Senhor Joao Figueireo Japao especial densidade humana e um do, Presidente da Republica. Desejo maniIastra permanente de simpatia e de respeito festar meus sentimentos de agradecimento pelas manifestac;:Oes de cordial hospitalimutua.
dade com que tenho sido distinguido por
Por todos esses motives, a visita de Vossa parte de Sua Excelencia, o Presidente FiAlteza Imperial ao Brasil tem carater simb6- gueiredo, de Vossa Excelencia e outras
lico. Representa, atraves dos anos e das pessoas, desde que anteontem pisei pela
gerac;:oes, a reconfirmac;:ao dos vfnculos primeira vez a terra brasileira.
que aproximam nossos povos. 0 Brasil eo
Japao serao os grandes beneficiaries do Sinto-me feliz em saber que, desde que o
cantata direto que Vossa Alteza esta tendo navio "kasato-maru" chegou ao Porto de
e ainda tera como pafs que o recebe de for- Santos ha 74 anos, muitos japoneses emima fraterna.
graram para o Brasil, contribuindo para o

a

a
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progresso da sociedade brasileira. Neste e da natureza rica e deslumbrante, um tememento, gostaria de prestar minha home- souro admirado por toda a humanidade.
nagem ao governo e ao povo brasileiros Alem disso, tenciono aprofundar o maximo
pela calorosa amizade e considerac;:ao possfvel o entendimento do Brasil atraves
que dispensaram aos imigrantes japoneses de encontros com pessoas de varies setares sociais. Desejo que esta visita contrie seus descendentes.
bua, na medida do possfvel, para fortalecer
as relac;:oes amistosas entre os dois pafses.
Durante a visita a varias cidades que vou
fazer daqui em diante, espero tomar conhe- Desejo brindar saude de Sua Excelencia
cimento da situac;:ao atual do Brasil, cujo o Presidents Joao Figueiredo, e de Vossa
desenv61vimento se realiza dentro de um Excelencia, a prosperidade da Republica
processo de unificac;:ao harmoniosa com Federativa do Brasil, e ao progresso das rebase em sua rli\/crsifica<;ao racial e cultural, lac;:oes de amizade entre o Brasil eo Japao.

a

a
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a reuniao ministerial do grupo
dos 77, em nova york
Pronunciamento do Mini,stro de Estado das Relac;Oes
Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, perante a reuniao
Ministerial do Grupo dos 77, realizada na Organizac;ao
das Nac;Oes Unidas, em Nova York, em 7 de outubro
de 1982, lido pelo Representante Permanente do Brasil
nas Nac;Oes Unidas, Sergio Correa da Costa.

Sennor Presidente,

0 Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro,

Qao deste Grupo, ha quase 20 anos atras.
A emergencia do Grupo dos 77 foi um dos
acontecimentos mais relevantes da hist6ria
da diplomacia multinacional. Os 77, desde
entao, tornaram-se o principal instrumento
de mutaQao construtiva em materia de assuntos econ6micos internacionais, providenciando um foro singular para a consolidac;ao e aprimoramento da nossa solidariedade.

Ministro das RelaQOes Exteriores do Brasil,
pretendera discursar perante esta Reuniao
Ministerial do nosso Grupo. Como, contudo, por um Ia do, o comeQo da Reuniao precisou ser post erg ado alguns dias e, por outro lado, tendo o Chanceler de retornar ao
Brasil a tim de estar presente a visita oficial
com que o Presidente da Guiana honrou o
meu pafs, o Senhor Ministro das RelaQOes Naturalmente, as conquistas de nosso
Exteriores ·instruiu-me a ler aqui, em seu Grupo nao transformaram o mundo- nao,
pelo·menos, na forma e na extensao que
nome, o seguinte pronunciamento:
desejarfamos. Mas os frequentes obstaSenhor Presidente, .
culos no nosso caminho nao nos intimidaram, nem nos dividiram. As mais recentes
De infcio, e meu dever expressar a nossa tentativas nesse sentido, tal como o not6rio
profunda gratidao ao Governo da Argelia, e conceito de "graduac;ao", terminaram frusa Vossa Excelencia em particular, pela fir- trando os pr6prios pafses desenvolvidos,
me dedicaQao e elevado sentido de deter- na medida em que suas motivac;Oes prominaQao que caracterizaram o exercfcio tecionistas foram claramente expostas.
argelino da presidencia do nosso Grupo de Alem disso, em parte como uma oportuna
Nova York.
resposta aquelas pressOes externas, o nosso Grupo, nos ultimos anos, amplidu consi~ para n6s afortunado que o Embaixador de deravelmente o alcance de suas atividaBangladesh, Senhor Sobhan, tenha aceita- des, adicionando as tradicionais func;Oes
do assumir essas pesadas responsabilida- de coordenac;ao de posic;Oes a ambiciosa
des.
incumbencia de procurar modos e maneiras concretes de impulsionar a cooperac;ao
Senhor Presidente,
econ6mica entre n6s.
N6s, no Brasil, sentimo-nos orgulhosos de
haver contribufdo ativamente para a cria-

Nada e realizado sem a nossa solidariedade. Mas solidariedade significa que a mu-
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tualidade de interesses que nos vincula,
como paises em desenvolvimento, e muito
mais poderosa que a diversidade de situaQOes nacionais especfficas, que fazem este
Grupo quase tao heterogemeo quanta numeroso. Nossa diversidade sob os ideais
comuns de paz e desenvolvimento e, precisamente, o que nos torna fortes, a despeito
das nossas diferenctas de ideologia, das
condiQOes s6cio-econ6micas e geograficas, ou dos niveis de industrializactao.
Nao somas uma organizactao internacional,
nem dispomos de cadeiras marcadas. 0
Grupo dos 77 existe em cada pais-membra,
em cada Governo representado aqui. Os
diversos capitulos do Grupo sao apenas
dispositivos praticos para implementer
nossos objetivos nas negociaQOes com as
varias organizaQOes internacionais. Eles
sao as manifestaQOes do verdadeiro Grupo
dos 77, aquele que existe em toda a America Latina, Asia e Africa. Esta e a razao parque nosso carater informal e, essencialmerite, um fato politico, que foi sabiamente
preservado e precise continuer a se-lo, em
beneffcio de nos sa unidade de prop6sitos e
da nossa capacidade de atuar unidos.
Senhor Presidents,
A gravidade sem precedentes da presente
situaQao economica internacional coloca
diante de n6s uma pesada agenda, para o
futuro imediato. Tanto no vetor Norte-Sui,
quanta no vetor Sui-Sui, confrontamo-nos
com novas desafios e crescentes dificuldades.
No cenario Norte-Sui, s6 seremos capazes
de superar as dificuldades vigentes se permanecermos unidos e se desenvolvermos
capacidade de influir, nos campos politico e
economico, suficiente para convencer nossos parceiros do Norte de que estamos, de
fa to. diante de uma crise global- nao entre
o Norte eo Sui -:-.mas uma crise do pr6prio
sistema economico internacional, que afeta todos os paises e, par isso, requer a parti-
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cipa<;~o de todos na busca de solu<;Oes.

A emergencia do Terceiro Mundo como
parceiro dinamico do Norte em todos os
setores da atividade economica e uma realidade que ainda nao se reflete adequadamente nos processes decis6rios das organizactOes internacionais, nem e de todo
aceito nas capitais do Norte.
Essa nova parceria entre o Norte e o Sui
tem de afirmar-se na premissa de que a
contribUiQaO dos paises desenvolvidos
superactao da crise s6 sera efetiva se nos
forem dadas as condiQOes para superar
nossos constrangimentos extern as. 0 Norte precisa ser leva do a aceitar o fato de que,
para implementar os seus pr6prios interesses, tera primeiro de to mar medidas no sentide de extirpar os gargalos externos que
tendem a asfixiar as economias de varios
paises em desenvolvimento, tais como as
barreiras protecionistas ao comercio, a
insuficiencia de fluxos financeiros, ou as
distorQOes geradas pelas altas taxas de juros. Os paises desenvolvidos sao os que
dispOem dos meios e, portanto, tem a responsabilidade politica de adotar medidas
necessarias aconsecuctao desse fim, tanto
no campo comercial, quanta no financeiro.

a

Senhor Presidents,
Foi a gravidade da situaQao internacional
que trouxe o Presidents Figueiredo a esta
Assembleia-Geral, a primeira vez na hist6ria que um Chefe de Estado brasileiro discursou perante as NaQOes Unidas . .Sua
principal mensagem foi a necessidade de
cooperactao entre o Norte eo Sui, (mica saida para a presente crise mundial. Ele nao
ofereceu soluQOes rapidamente acondicionadas, nem f6rmulas magicas, pois estamos convencidos de que e extremamente
diffcil, se nao de todo impossivel. arquitetar
novas propostas, ademais daquelas ja identificadas. estudadas e de ha muito submetidas delibera9ao da comunidade internacional. A nosso ver, o lamentavel impasse

a

que se verifica no dialogo Norte-Sui nao e
consequemcia da falta de boas ideias, das
quais tenhamos, talvez, ate demais, mas
sim da caremcia de um entendimento basico co mum da verdadeira natureza da interdependencia economica do mundo moderno. Assim, o que esta faltando e a resoluc;ao
de traduzir a realidade da interdependencia
em polfticas nacionais que alcancem alem
dos interesses paroquiais de curta prazo.
0 elemento tempo tambem esta envolvido
em nossas considerac;oes. Sem duvida, teremos de perseverar na discussao das distorc;oes estruturais permanentes do atual
sistema. Tale o objetivo principal das negociac;oes globais, que serao submetidas a
decisivo teste no curso desta AssembleiaGeral. A prop6sito, permito-me afirmar que
acreditamos ja haver este Grupo demonstrade flexibilidade nos chamados projetos
de resoluc;oes processuais, e agora compete ao outro lado, ou seja, aos pafses desenvolvidos que no passado professaram
aberto apoio Resoluc;ao 34/138, induzir o
grupo dos desenvolvidos em conjunto, a
caminhar em nossa direc;ao.

a

Entretanto, independentemente do lanc;amento, ou do "lanc;amento organizacional"
das GNs, necessitamos agir de imediato no
que diz respeito a certas questoes urgentes, por exemplo nos campos comercial e
financeiro. Temos diante de n6s alguns
eventos internacionais de envergadura,
como a Reuniao Ministerial do GATT, em
novembro pr6ximo, e a VIa. Conferencia da
UNCTAD, em 8{3, e esta mesma Assembleia-Geral, todas oferecendo oportunidades para a retomada de um dialogo substantive com os pafses desenvolvidos. Preparemo-nos para esses encontros sem otimismos indevidos, mas com a esperanc;a de
que os pafses desenvolvidos possam, finalmente, compreender que nao estamos advogando a confrontac;ao, mas sim a conciliac;ao de interesses, atraves da negociac;ao e do dialogo.

No Brasil, acreditamos que uma situac;ao
bastante curiosa emergiu, ao Iongo dos ultimos a nos, nas relac;oes entre os pafses desenvolvidos e os pafses em desenvolvimento. Na verdade, e quase paradoxa! que, enquanta as sugestoes apresentadas pelo Sui
despertam as mais rfgidas e negativas reac;oes do Norte- namaiorparte, hojeemdia,
sob o pretext a das dificu ldades econ6micas
generalizadas - o Sui, ainda mais atingido
por essas dificuldades, torna-se objeto de
crescentes pressoes do Norte.
lsso nao se da apenas no quadro das relac;oes bilaterais. Verifica-se, da mesma forma, nas organizac;oes multilaterais, onde
nos confrontamos, quasetodos os dias, com
um con junto impressionante de novas conceitos e iniciativas restritivas em sua natureza, discriminat6rias no que tange aos objetivos e negativas em espfrito. Basta mencionar
as pressoes no sentido da adoc;ao de polfticas de "graduac;ao" em varios foros, como o
Banco Mundial eo Banco lnteramericano
de Desenvolvimento, ou as tentativas de
alar gar o escopo do GATT, atraves do delineamento de novas molduras normativas
em temas tais como servic;os e investimentos.
Essas iniciativas do Norte manifestam-se
ainda mais inoportunas e impr6prias namedida em que a extensao e a complexidade
das dificuldades econ6micas atuais confrontaram-nos com um novo desafio: o de
simplesmente evitar o que muitos temem
seja um iminente colapso da economia
mundial.
A inercia das relac;oes Norte-Sui janos deixou suficientemente calejados para que nao
acreditemos na factibilidade de soluc;oes
apressadas, ou em pianos emergenciais
ousados, mas irrealistas. A severidade da
crise me leva, contudo, a compartilhar com
os Senhores a ideia de que, para os pafses
em desenvolvimento, melhor sera nao sobrelevar os problemas muito concretos e
muito imediatos que estao ameac;ando nes-
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te momenta a tessitura do sistema economi- disso, o primeiro encontro do Co mite de Seguimento e Coordenac;ao do CEPD, recenco internacional.
temente havido em Manila, acordou a adoNao deverfamos tratar de fortalecer as nos- c;ao de alguns passos praticos que assegusas consultas mutuas em quesH~es de curto rarao a continuidade dotrabalho ja feito, eviprazo, para ampliar nos sa capacidade de in- tando, ao mesmo tempo, remendos nos mefluenciar eventos que transcorrem agora? canismos institucionais e processuais esNao poderiamos buscar os meios de au- meradamente negociados por n6s mesmos,
mentar a pressao sobre os nossos parceiros em Caracas, depois de consideravel redo Norte, num nivel politico mais alto e a par- flexao.
tir de urn a a borda gem mais am pia e integra- 0 movimento CEPD podetornar-se mesmo
de? Nao seria aconselhavel tentar definir instrumental, ajudando-nos a exercer maior
urn conjunto de propostas, a serem lanc;a- pressao sobre os paises desenvolvidos, em
das por nossa propria iniciativa, no sentido beneficia da retomada do processo neooda adoc;ao de medidas de curto prazo?
ciat6rio Norte-Sui, e a atacar seriamente os
Apresso-me a dizer, distintos Colegas e
Delegados, que ao fazer essas indagac;Oes
nao pretendo, de forma alguma, enfraquecer o apoio decidido que o Brasil empresta
as Negociac;Oes Globais. Nem quero com
isso mini mizar o valor e a eficacia do trabalho diuturno de coordenac;ao que o Grupo
dos 77 realize em diferentes capita is.
0 que me inspire e, taosomente, urn a sincere preocupac;ao com o contexte cada vez
mais dificil que nos cerca, bern como a convicc;aO'de que a comunidade dos paises em
desenvolvimento pode- e deve- desempenhar urn papel mais dinamico nas decisoes internacionais sobre os problemas, de
ordem tao imediata, que enfrentamos na
condic;ao de protagon.istas agora mais dinamicas da economia internacional.
Senhor Presidente,
No que concerne a outra dimensao da nossa tarefa- o vet or Sui-Sui- temos, afortunadamente, razOes para sermos mais otimistas. Nao pode haver duvida de que o impeto politico em pro Ida Cooperac;ao Economica entre Paises em Desenvolvimento
(GEPD), gerado em Caracas, em maio de
1981, comec;ou a tomar forma em 1982.
Basta lembrar que, em pouco mais de urn
ano, urn terc;o dos encontros setoriais previstas em Caracas jato ram realizados. AI em
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urgentes problemas relatives a Crise economica atual.
0 programa de Caracas in ova em seu reconhecimento explicito de que os projetos do
CEPD devem partir de paises neles verdadeiramente interessados, os quais, a prop6sito, arcam com a responsabilidade e os
custos da formulac;ao e implementac;ao dos
projetos. Os mecanismos de implementac;ao do CEPD requerem a existencia de uma
mutualidade de interesses entre os paises
que se engajam numa de suas iniciativas
especificas. Nao exigem quetodos os membros do Grupo com part am o mesmo interesse, o que seria, alias, completamente impossivel. Os mecanismos de Caracas, como os
Comites de Ac;ao, permitem, contudo, a
adesao posterior de paises interessados em
qualquer empreendimento especifico, caso
assim o desejem: Por isso, e especialmente nesse estagio inicial de implementac;ao do plano de Caracas, o Grupo atuara
melhor deixando aos niveis operacionais
dos encontros setoriais e especializados a
carga maior da implementac;ao das recomendac;Oes daquele documento. Aquilo
que mais necessitamos agora e de oferecimentos adicionais de paises dispostos a sediar os encontros setoriais, e de organizar as
medidas de seguimento de reuniOes ja realizadas. Em ambas instancias. este Grupo,
em Nova York, poae desempenhar urn
papel catalitico de coordenac;ao.

Senhor Presidente,

o dialogo Norte-Sui a cha-se estacado, pelo
menos ao nfvel global das Nac;Oes Unidas.
Os tempos de hoje sao diffceis para todos No entanto, esta situac;ao em si mesma ofen6s. Os constrangimentos externos que a rece-nos agora uma oportunidade para
recessao no Norte nos impOe, combinadas mostrar aos nossos parceiros do Norte que
com a inabilidade, ou, em certos casos, a a cooperac;ao economica internacional
ma-vonta"de dos pafses desenvolvidos para ainda e possfvel, e na verda de se torna ainda
forjar uma nova parceria como Sui tornaram mais urgente em epocas de crise. ~ este o
extremamente diffcil a contribuic;ao dos paf- nosso aviso politico, que a implementac;ao
ses em desenvolvimento para a soluc;ao da do CEPD pode enviar ao Norte.
presente crise, como seria do nosso desejo.
No estagio atual, e para nosso grande pesar, Muito obrigado.
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primeira reuniio da comissio nacional
para assuntos antarticos
Discurso do Ministro de Estado das Rela~Oes Exteriores,
Ram~r.o Sara iva Guerreiro, no Palacio do ltamaraty em
Bras1ha, em 7 de outubro de 1982, por ocasiao da
abertura da primeira reuniao da Comissao Nacional para
Assuntos Antarticos (CONANTAR).

Senhores Representantes,
Dou-lhes as boas-vindas a esta reuniao em
que a Comissao Nacional para Assuntos
Antarticos inicia suas fun<;Oes.
Desde que, em 16 de maio de 1975, o Brasil
depositou o instrumento de adesao ao Tratado da Antartida, praticamente todos os
Ministerios e 6rgaos aqui representados vinham atuando no Grupo de Trabalho Interministerial convocado para reunir subsfdios
para a elabora<;ao de uma polftica antartica
brasileira. Sob esse aspecto, as atividades
que hoje encetamos situam-se num quadro
de continuidade. A propria cria<;ao da
CONANT AR originou-se de sugestao daquele Grupo de Trabalho, que cumpriu plenamente suas tarefas.
Esta ocasiao, porem, inaugura uma nova
fase de a<;Oes internas, na qual passamos
da prepara<;ao, da identifica<;ao geral de objetivos e de meios, para a execU<;ao. 0 Senhor Presidents da Republica, ao assinaros
Decretos rt>s 86.829 e 86.830, em 12 dejaneiro de 1982, determinou OS metodos para
que se desse curso, sem delongas, aos preparatives e providemcias necessarias para
efetivar a presen<;a brasileira na Antartida.

e

Costuma-se dizer que quase secular nosso atraso em realizar esse projeto. A gigantesca missao de conquistar e integrar nosso
vasto territ6rio e de promover o acelerado
desenvolvimento econ6mico e social tem
absorvido os recursos de que dispomos. No
entanto, a Antartida e as,atividades que Ia
empreenderemos tem estreita rela<;ao com
os objetivos nacionais permanentes.

0 Brasil tem interesses diretos e substanciais na Antartida, que transparecem a uma
simples mirada da carta do Hemisferio Sui.
No Continents Austral originam-se fen6menos, especialmente meteorol6gicos, que inc idem direta e fortemente em nosso clima,
com resultados econ6micos relevantes. Os
recursos pesqueiros que proliferam nas
aguas adjacentes ao sexto continents sao ja
reconhecidos como fonte de protefnas que
podera desempenhar papel significative na
solu<;ao do problema alimentar mundial. 0
progresso das ciencias da terra permite hoje
avaliar o parentesco geologico da America
do Sui, da Africa e da Antartida e inferir,
quando nao conhecer exatamente, a existencia de depositos de minerals solidos e de
len<;ois de hidrocarbonetos. Estudar esses
fen6menos ainda pouco conhecidos e pesquisar os recursos vivos e nao-vivos e dever
que nos impOem as gera<;Oes futuras.

Nao e nova a preocupa<;ao brasileira em A situa<;ao do Continents Austral em relaparticipar da explor"a<;ao do Continente An- <;ao ao Brasil evidencia para qualquer obtartico e de ha muito temos consciencia das servador sua significa<;ao tambem para
motiva<;Oes que nos levam a tal proposito. nossa seguran<;a.
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Entre as raze>es 5i aconselhar nossa partici- a instalaoao de estaoao cientffica ou o envio
paQao nos esforQos para conhecer o Conti- de expediQOes cientfficas significativas. 0
nente Antartico, sobressai ainda a abertura Brasil ve-se, portanto, .impelido adesenvolde novos campos de trabalho para a comu- ver um programa, nao somente por seu innidade cientffica e para a juventude que hoje teresse intrinseco, mas tambem para habilitar-se ao pJeno ex.ercicio dos direitos e
se forma em nossas universidades.
deveres previstos no Tratado.
Todos esses motivos for am entendidos desde logo pela sociedade brasileira nos mais Creio estar suficientemente evidenciada a
diversos circulos, a tal ponto que nao hesito urgencia de que apliquemos recursos e esem afirmar que o Program a Antartico Brasi- forQos na consecuQao de uma Politica Naleiro represent a legitim a aspiraQao nacional cional para Assuntos Antarticos, na qual
instrumentada pelo Governo.
sobressai, como elemento de execuQao, o
Programa Antartico Brasileiro. Pelo DeereA via adotada para encam inhar nos sa aQao foi ton? 86.830, a Comissao lnterministerial para
a adesao ao Tratado da Antartfda. Embora os Recursos do Mar recebeu o encargo de
nao tenhamos intervindo em sua negocia- elaborar o Programa e a incumbencia de veQao, reconhecemos-lhe a validadeeutilida- lar por sua implementaQao ate que seja
de, ao preservar uma vast a regiaodos males criado um 6rgao especifico. Uma de nosda corrida armamentista, mantendo-a total- sas primeiras tarefas sera o exame e a apromente isenta de operaQOes belie as; ao pro- vaQao do Programa. lgualmente, caberporcionar, aos Estados-Partes, um quadro nos-a considerar as propostas de cruzeiros
favoravel a pesquisa cientffica, produzindo que se aprestam para o pr6ximo verao. Cito
apreciavel intercambio; ao contribuir para aqui apenas alguns dos trabalhos que conevitar interferemcias predat6rias e desequili- centrarao nossas atenQOes no futuro imebradoras do meio-ambiente. Assinale-se diato.
que as reuniOes bienais do Tratado exercem
aQao normativa que previne incidentes e Para melhor realizaQao de nossos pianos e
controversias que poderiam decorrer da de se prever que se intensifiquem contatos
presenQa crescente de varios paises na re- bilaterais com naQOes amigas de modo que
possamos nos valer da experiencia por
giao.
elas acumulada. Em particular, e auspicioNo corrente a no, entrou em vigor a Conven- so que os dois paises latino-americanos
Qao para ConservaQao dos Recursos Vivos com tradiQao na area --Argentina eo Chile
Marinhos da Antartida e realizaram-se as - tenham-se disposto nos prestar valioprimeiras conversaQOes relativas a implan- sa colaboraQao. Com o Peru e o Uruguai,
tacao de um regime sobre recursos mine- paises que, como n6s, se encontram em
rais antarticos. Delineia-se, portanto, um estagio preparat6rio de atividades antartimovimento para a utilizaQao dos recursos cas, procuraremos desenvolver cooperada regiao e convem ao Brasil participar ple- Qao estreita.
na mente desses entendimentos. Contudo,
apenas os Estados-Partes signataries do Os objetivos e os contornos de urn a politica
Tratado e aqueles paises aderentes que antartica tern de ser vistos num quadro de
exercem atividades concretas na area por relaQOes internacionais e de forma compaele abrangida tem assento nos debates. 0 tivel com normas pertinentes de direito inpr6prio Tratado estabelece que o compare- ternacional. A execuQao mesma dessa
cimento a suas reuniOes efacultado apenas politica passa-se, em boa parte, fora doteras Partes Contratantes que promovem rit6rio nacional. A empresa a que hoje cosubstancial atividade de pesquisa, tal como meQamos a nos devotar e complexa e Ion-
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ga. Ela envolve permanente coordena9a.o
entre todos os mirnsterios e 6rga.os aqui
representados. As condi90es de opera9a.o
e os meios indispensaveis dependem do
concurso harmonica de inumeros setores
governamentais e privados. Cabe ressaaar o
papel primordial da comunidade cientffica
para que a polftica antartica atinja suas
metas externas e corresponda as necessidades do nosso desenvolvimento ecqnomico. Por outro lado, o exito das inten90es
brasileiras na Antartida requer meios de
grande porte e gera9a.o interna ou transferencia de tecnologia e saber cientffico em
ritmo acelerado.

.Revela-se, pois, indispensavel o funcionamenta do 6rga.o colegiado que ora inicia
seus trabalhos. Devera ele propor ao Senhor Presidente da Republica todas as medidas para orientar e apoiar os 6rga.os encarregados de executar a Polftica Nacional
para Assuntos Antarticos. A fun9a.o confiada ao ltamaraty de sediar esta Comissao
esta de antema.o facilitada pela consci€mcia unanime da importancia e da seriedade
do empreendimento. Competira a n6s nesta Comissao traduzir na pratica os prop6sitos do Governo e lJS anseios de toda a na9a.o.
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em brasilia,
o diretor-geral do gatt
Discurso do Ministro de Estado das RelaQOes
Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, no Palacio do
ltamaraty em Brasilia, em 14 de outubro de 1982, por
ocasiao de almOQO oferecido ao Diretor-Geral do
GATT'- Arthur Dunkel.

Minhas Senhoras e meus Senhores,

para o Brasil, condi<;ao indispensavel a diminui<;ao do deficit estrutural de conta corrente e a manuten<;ao do controle sobre o
servi<;o da dfvida externa.

~ com grande prazer que o Governo brasileiro acolhe Vossa Excelencia, nesta sua
primeira visita oficial a nosso pals. Foi oor
estar seguro de que Vossa Excelencia
prestaria grandes servi<;os, que o Brasil
esteve entre as primeiras Partes Contratantes do GATT a manifestar decidido apoio
escolha de seu nome para o alto cargo que
hoje ocupa, como esperavamos, com singular eficiencia e dedica<;ao.

Este objetivo_ tem sido atingido com grandes sacriffcios da sociedade brasileira. As
polfticas que temos adotado sao em termos
gerais, as (.micas possfveis para urn pafs em
desenvolvimento que busca integrar-se no
sistema de comercio mundial, mas que se
vern defrontando com estrangulamentos
externos decorrentes de fat ores total mente
fora de nosso controle.

Senhor Diretor-Geral do GATT,
Embaixador Arthur Dunkel,

a

A visita de Vossa Excellmcia e muito oportuna. Ela ·OCorre as vesperas da primeira
reuniao das Partes Contratantes do GAn a
nrvel ministerial desde 1973. Alem disso, os
dias de hoje sao dias de dificuldades econOmicas generalizadas, para a solu9ao das
quais o GATT, como organiza<;ao central
do sistema internacional de comercio, muito pede contribuir.
Senhor Diretor-Geral,
0 papal ativo e construtivo que o Brasil desempenha no GATT reflete o fato de que o
comercio exterior e hoje atividade de fundamental importancia para nossa polltica
de desenvolvimento. ~ evidente que a obten<;ao de saldos na balan<;a comercial e,

0 Brasil nao e, certamente, o unico pals a
sofrer os efeitos negatives da atual crise
econOmica internacional. Mas, como pafs
em desenvolvimento que procurou ganhar
tempo em seus esfor<;os de desenvolvimento econOmico mediante o recurso a
poupan<;a externa, o Brasil se sente particularmente afetado pelo recente agravamento das condi<;Oes econOmicas mundiais. As polfticas de ajustamento interno energetica, agricola, anti-inflacionaria que o Brasil vem adotando com vigor
exemplar tern sido severamente dificultadas por fatores limitativos externos, tais
como a deteriora<;ao das rela<;oes de troca, a persistencia de altas taxas de juros, a
imposi<;ao de barreiras protecionistas e a
prolongada recessao econOmica.
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Os aspectos positives da interdependencia
entre o Norte eo Sui estao sendo progressivamente desbaratados pela polftica econOmics dos principais pafses desenvolvidos,
pois os fatores externos limitativos que
apontei impedem que os pafses em desenvolvimento continuem a desempenhar um
papel dinamico como importadores de capital, bens e tecnologia exportadas pelo
Norte, com isso retardando as perspectivas
de. retomada das atividades econOmicas
nos pr6prios pafses industrializados. Para
os pafses em desenvolvimento que, como o
Brasil, nao se podem dar ao luxo de parar
de crescer, a interdepend~ncia vern, assill),
adquirindo conotac;Oes negatives que cumpre reverter, atraves da retomada da cooperac;ao internacional para o desenvolvimento.
Senhor Oiretor-Geral,
Nao ha, na verdade, contradic;ao entre os
ideais de livre comercio, ou de abertura de
mercados, e a cooperac;ao internacional
para o desenvolvimento. Ao contra rio, a experi~ncia das ultimas decadas indica que a
emerg~ncia de novos parceiros comerciais
no mundo em desenvolvimento, tornada
possfvel em parte atraves da cooperac;ao
internacional, foi benefica para todos, na
medida em que contribuiu para a diversificac;ao e ampliac;ao dos fluxes comerciais e
financeiros em todas as direc;Oes.
Hoje, porem, dado o carater estrutural da
crise econOmica, refletido na sua abrang~ncia tematica e espacial, o comercio
mundial s6 podera ser reativado se forem
tomadas medidas tambem na area monetaria e financeira, com plena consci~ncia
de sua incid~ncia direta sobre o comercio.
~ indispensavel adotar-se urn conjunto integrado de medidas de curto prazo que estimulem OS fiUXOS internacionais de comercia e financ;as. 0 dilema com que se defrontam o Brasil e outros parses em desenvolvimento e que, embora desejemos contribuir
para este conjunto de medidas, nao pode-
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mos tomar, isoladamente, sua iniciativa.
Sugestoes temos feito, e nao poucas, mas a
iniciativa tem que vir dos pafses com maior
peso na economia mundial, que devem tamar decisOes com uma visao menos autarquica de seus pr6prios problemas domesticos, a fim de evitarem a crescenta retrac;ao
da economia mundial, o que acabaria tambern por afeta-los gravemente.
Em consequ~ncia, no campo especffico do
comercio, como afirmou o Presidente Joao
Figueiredo diante da Assembleia Geral das
Nac;Oes Unidas, "os pafses em desenvolvimento, por sua tend~ncia estrutural ao deficit em conta-corrente, nao podem ser os
primeiros a eliminar as barreiras comerciais, com o que estariam apenas agravando seus deficits, sem criar urn impulse suficiente para a recuperac;ao da economia
mundial. ~ preciso que os pafses desenvolvidos aceitem como inevitavel a reestruturac;ao de suas economies".
Senhor Diretor-Geral,
Estas considerac;Oes sobre a urg~ncia de
medidas internacionais c-oncertadas de
curto prazo me levam a sublinhar o significado polftico que adquiriu, ultimamente, a
Reuniao Ministerial do GATT, em novembro
entrante. Quando a realizac;ao desta sessao especial das Partes Contratantes foi
proposta, ha mais de um ano. achavamos
entao, como ainda hoje, que o programs de
trabalho trac;ado em 1979, a luz das lacunas permanentes do sistema multilateral
de comercio e das limitac;Oes dos resultados das NCMs, ja seria suficiente para
ocupar por Iongo tempo a atenc;ao dos
Governos-mem bros.
0 estreitamento do espac;o econOmico
mundial e a tend~ncia ao desrespeito as
regras e princfpios do sistema de comercio
puseram em maior evid~ncia as defici~n
cias do GATT. A Reuniao Ministeriai pode
vir a ser, assim, um ato polftico de reafirmac;ao da validade dos postulados e objetivos

basicos do quadro normative e institucion~l
multilateral que vem regendo o comerc1o
mundial ha mais de tr~s decadas, e, como
seria muito conveniente para todos, sua
adequa9ao as circunstAncias especificas
.dos parses em desenvolvimento.
Para que este ato de contri9ao e autocrrti~a
tenha o desejado impacto, e necessano
que, na declara9ao polftica de novembro,
as Partes Contratantes ten ham a coragem
suficiente de fazer um diagn6stico precise
das defici~ncias do GATT, ao mesmo tempo em que se comprometam a bu~ca.r, com
urg~ncia, os meios de sana-las.~ mdlspe~
savel que 0 documento ministerial va maiS
alem - bem mais alem - das declaraQOes
ret6ricas de rejei9ao do protecionismo e
analise a persist~ncia das imperfeiQOes do
GATT e a recorr~ncia das violaQOes a suas
regras. S6 assim a opiniao publica mundial
- e sobretudo os grupos e setores protecionistas que insistem em obter vantagens
ilus6rias de curto prazo as custas dos interesses maiores de seus pr6prios parses serao levados a acreditar no compromisso
assumido por seus Governos de atualizar,
aperfeiQoar e reforQar o GATT e o siste~a
multilateral de comercio, com o que, cre1o,
estamos de acordo.
Fazendo um par~ntesis, Senhor DiretorGeral, esta necessidade de atualiza9ao a
nova realidade internacional nao a propugnamos apenas para o GATT. Tambem o
FMI eo Banco Mundial ~as duas outras
organizaQOes que, com o GATT, formam o
arcabo.uQo institucional do sistema aberto
de trocas a que estamos todos vinculades - se ressentem de adaptaQOes que reflitam a necessidade de os parses em desenvolvimento participarem mais eficazmente dos neg6cios internaciorljliS e,. na
medida de suas possibilidades, contribuirem para a superaQao da crise atual. Nas
presentes circunstAncias, a aceitaQao, pelos parses desenvolvidos, nestas instituiQOes, de medidas diferenciadas que atendam as dificuldades especrticas de parses
em desenvolvimento assumiria indiscutfvel

significaQao polftica.
Os trabalhos preparat6rios em Genebra
demonstrado a necessidade devoltarmos a privilegiar as preocupaQOes da grande maioria das Partes Contratantes com os
problemas correntes do GATT co":lo foro
negociador do sistema de comerc1o, que
haviam sido indevidamente ofuscados nos
ultimos meses pela discussao de certos
temas novos, de interesse geral certamente remote e de inser9ao altamente duvidosa
no quadro jurrdico do GATT. A respeito, s6
me cum pre recordar novamente o ja citado
pronunciamento do Presidente Joao Figueiredo: "Nao convem mobilizar ? GATT
em dire9ao a novas tarefas normat1vas, em
areas como as de exportaQao de servi9o e
de polrticas de investimentos, visando a
cria9ao de regras que poderiam dificultar o
acesso dos parses em desenvolvimento
aos mercados internacionais e, ate mesmo,
sua capacidade de ordena9ao dos pr6prios·
mercados internes. Ao mesmo tempo, nao
se podem deixar de lado questOes fundamentais relacionadas com o aprimoramento daquele organismo e como atendimento
de reivindicaQOes de seus participantes em
desenvolvimento".
t~m

Esta e, Senhor Diretor-Geral, a opiniao do
Brasil e estas sao nossas expectativas para
a Reuniao Ministerial. Com franqueza e esprrito construtivo, nossos representantes
em Genebra as t~m exposto no curso de
processo negociador. Espero que, assim,
estejamos contribuindo para a formaQao de
uma verdadeira base consensual capaz de
restituir ao GATT e ao sistema de comercio
as condiQOes polfticas para estimular a retomada da expansao do comercio internacional, em beneffcio de todos.
Sem otimismos inconsequentes, mas com
a esperanQa de que os Governos aceitem
participar desta nova aQao cooperativa,
fa9o um brinde ao ~xito da Reuniao Ministerial do GATT e ao continuado ~xito de Vossa Excelencia do desempenho de suas pesadas responsabilidades.
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a visita do secretario de estado
dos neg6cios estrangeiros do haiti
Oiscurso do Ministro de Estado das Relac;;oes Exteriores,
Ramiro Saraiva Guerreiro, no Palacio do ltamaraty em
Brasilia, em 14 de outubro de 1982, por ocasiao de
jantar oferecido ao Secretario de Estado dos Neg6cios
Estrangeiros do Haiti, Jean-Robert Estime.

Senhor Secretario de Estado,
Em nome do Governo brasileiro, desejo dar
as boas-vindas a Vossa Excelencia, a Senhora Estime e a sua ilustre comitiva.
A presente ocasiao nos permite ressaltar a
tradicional amizade que une o Brasil ao
Haiti e que remonta ao seculo passado,
quando, na decada de cinquenta, nossos
dois pafses estabeleceram rela<;:Oes diplomaticas.

Na presente conjuntura, quando prelife ram
as tensOes internacionais, tem o Brasil insistido em que a busca do desenvolvimento
sustentado e em beneffcio de todos os setores de nossas sociedades deve acompanhar as aspira<;:Oes de paz e boa convivencia entre os Estados. A tendencia a ~ncarar
as relac;oes internacionais pelo prisma do
poder relega a um segundo plano o exame
do que e, muitas vezes, a causa profunda
dos conflitos: um sistema mundial que conttibui para perpetuar as condic;oes de subdesenvolvimento de consideravel parte da
humanidade. A atual crise econ6mica inrernacional demonstra a urgencia de um dialogo franco e construtivo entre o Norte e o
Sui, no interesse tanto dos paises em desenvolvimento quanta dos paises industrializados.

As afinidades hist6ricas -e culturais entre o
Haiti e o Brasil sao bem evidentes. Nossos
do is pafses se orgulham da decisiva contribui<;:ao africana para a defini<;:ao do perfil de
ambas as nacionalidades. Como Vossa
Excelencia ja tera verificado, o aporte africano aos multiples aspectos que com pOem
o panorama social brasileiro e marcante e No tocante as tensoes ocorridas na Amerienriquecedor.
ca Central e no Caribe, nos ultimos anos,
vemos com preocupa<;:ao a tenden"Cia de
No Haiti, e admiravel a maneira como os vincula-las a confronta<;:Oes que se proceselementos da cultura africana foram apro- sam em outros niveis e em outras regiOes
veitados para forjar um carater nacional au- do mundo. Somes contraries a internaciotentico.
naliza<;:ao dos problemas que afligem aque·
las areas e temos defendido a ideia de que
Senhor Secretario de Estado,
compete aos seus povos, sem interven<;:ao
de outros pafses, encontrarem solu<;:Oes,
A par de afinidades naturais, nossos dois que desejamos sejam pacfficas, democrapafses visam a contribuir para a meta co- ticas e pluralistas.
mum de uma America Latina mais pr6spera
e mais justa.
~ permanente o esfor<;:o do Brasil no senti81

do de estabelecer novas dimensoes de

<;~o

coopera<;ao entre os pafses latino-americanos.

Brasil.

do relacionamento entre o Haiti e o

Os indices do intercambio bilateral nos
campos da economia e do comercio tem
estado aquem de suas reais possibilidades
e devem ser melhorados. Creio indispensavel, por outro lado, conferir especial aten<;ao aos dominies da cultura e da coopera<;ao tecnica e cientifica, nos quais sao proNesse contexte, desejo assinalar que, na missoras as perspectivas de um intercamrecente Reuniao do Conselho Latino-Ame- bio mais intense.
ricano do SELA, em Caracas o Brasil somou-se, com viva satisfa<;ao, ao consenso Exemplo do nosso mutuo empenho em
que aprovou a Decisao sobre o fortaleci- aperfei<;oar as rela<;Oes bilaterais eo Acormento da coopera<;ao e ajuda ao desenvol- do de Coopera<;ao Tecnica que amanha
vimento economico e social do Haiti. Na- iremos assinar. Ao lado do Convenio de lnquela ocasiao, quisemos prestar contribui- tercambio Cultural, firmado em 1966, o
<;ao positiva a ado<;ao, pelo Conselho, de novo instrumento contribuira para uma amedidas que atendam as justas expectati- proxima<;ao crescente e entendimento
cada vez mais harmonioso entre o Haiti eo
vas do Governo e povo haitianos.
Brasil.

A progressiva intensifica<;ao dos contatos
entre o Brasil e os pafses caribenhos demonstra a importancia que atribufmos a
crescente aproxima<;ao entre tais pafses e
o restante da America Latina.

Senhor Secretario de Estado,
No plano do intercambio bilateral, e nosso
desejo que se aperfei<;oem as modalidades
de colabora<;ao existentes e que novos
caminhos sejam buscados para a amplia-

~ com esse animo de cordial amizade que
renovo a Vossa Excelencia os votos de
agradavel estada no Brasil e brindo pela
sua felicidade pessoal e pelo constante
aprimoramento dos la<;os entre nossos dois
paises.

comunicado de imprensa brasil-haiti
Comunicado a imprensa divulgado pelo Palacio do
ltamaraty em Brasilia, em 15 de outubro de 1982,
relativo a visita do Secretario de Estado dos Neg6cios
Estrangeiros do Haiti, Jean-Robert Estime.

A convite do Ministro de Estado das Rela<;Oes Exteriores, Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, o Secretario de Estado dos
Neg6cios Estrangeiros do Haiti, Embaixador Jean-Robert Estime, realizou visita oficial ao Brasil, de 14 a 17 de' outubro de
1982.

trangeiros do Haiti se fez acompanhar de
sua esposa e de comitiva composta pelo
Senhor Nicot Julien, Subsecretario de Estado da Agricultura; Stanley Theard, Coordenador do Gabinete Tecnico do Secretario
de Estado dos Neg6cios Estrangeiros; Auguste Douyon, Secretario Particular do Presidente Vitalicio da Republica e Raymond
Roy, Presidente da Associa<;ao das Indus0 Secretario de Estado dos Neg6cios Es- trias do Haiti.
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No Rio de Janeiro, o Chanceler haitiano
manteve contatos com representantes de
setores empresarias brasileiros.
0 Ministro de Estado das Relac;oes Exteriores do Brasil e o Secretario de Estado das
Relac;oes Exteriores do Haiti intercambiaram, em atmosfera de cordialidade e franqueza, impressoes sobre a situac;ao economica e polftica internacional. Os Chanceleres examinaram igualmente o atual estagio
das relac;oes entre o Brasil e o Haiti.
Os dois Ministros assinalaram a importancia de respeitar plenamente os princfpios e
prop6sitos da Carta da Organizac;ao das
Nac;oes Unidas, considerada base indispenavel para a promoc;ao de relac;oes harmoniais entre os Estados. Reafirmaram sua
confianc;a na Organizac;ao das Nac;oes
Unidas como instrumento para fomentar a
paz, a seguranc;a internacional e o desenvolvimento economico e social das nac;oes.
Reiteraram o respeito de seus pafses pelos
princfpios da justic;a e do direito internacional, especificamente os que se referem a
igualdade soberana dos Estados, ao direito
de autodeterminac;ao dos povos e a nao
ingerencia em assuntos internes de outros
Estados. Reafirmaram seu firme compromisso com a soluc;ao pacifica de controversias, de acordo com a Carta das N ac;oes
Unidas.

conheceram a importancia de se estimular
a pesquisa e adaptartecnologia as circunstancias de cada pafs.
Ressaltaram a importancia de se diversiflcar a cooperac;ao ampla, igualitaria e direta
entre os pafses em desenvolvimento. Nesse contexte, reiteraram que a cooperac;ao
Sui-Sui vem completar outras formas de
entendimento, no sentido de promover os
interesses politicos e economicos dos pafses em desenvolvimento. Em particular,
manifestaram sua confianc;a na solidariedade latina-americana como elemento
primordial na soluc;ao dos problemas especfficos das nac;oes do continente.
Salientaram o papel construtivo da Organizac;ao dos Estados Americanos, como foro
de debate e conciliac;ao das questoes
regionais.
Ao analisarem a situac;ao de instabilidade
na America Central e no Caribe, os dois
Ministros assinalaram a necessidade de
serem encontradas soluc;oes adequadas
aos problemas de ordem estrutural, economicas e sociais, que afetam a regiao. A prop6sito, manifestaram a convicc;ao de que
cabe aos pafses da area encontrar soluc;oes pr6prias, dentro de um contexte democratico inspirado de valores nacionais,
que lhes permitam promover o desenvolvimento economico e social, em beneffcio de
seus povos, particularmente das camadas
mais desfavorecidas.

Com respeito ao dialogo Norte-Sui, os dois
Ministros concordaram em afirmar que os
problemas enfrentados pelos pafses em
desenvolvimento afetam a comunidade internacional, em sua totalidade, e reconheceram a urgencia da realizac;ao de negociac;oes globais, com vistas a instaurac;ao
de uma nova ordem economica internacional.

Ao passar em revista as relac;oes bilaterais,
Chanceleres deram especial atenc;ao a
forma como vem sendo implementado o
Acordo cultural existente entre os dois pafses e as possibilidades de se encetar cooperac;ao nos setores economico-financeiro
e cientffico e tecnico.

Ambos os Ministros assinalaram a necessidade de estabelecer condic;oes efetivas de
transferencia de tecnologia apropriada
para os pafses em desenvolvimento e re-

Os dois Ministros analisaram diversos aspectos do Acordo Cultural vigente e manifestaram o desejo de que novas areas de
cooperac;ao cultural sejam identificadas e

OS

83

desenvolvidas. A prop6sito, registraram
com satisfactao a participa9ao de alunos
haitianos no Curso para Treinamento de
Diplomatas, oferecido pelo Institute Rio
Branco.

do a alcanQar, dentro de prazo razoavel o
resultado desejado.
Ambos os Ministros expressaram sua satisfactao ao assinarem o Acordo de Cooperactao Cientffica e Tecnica entre os dois pafses, instrumento que cria as condi90es necessarias a dinamizactao das relactOes bilaterais.

Durante o intercambio de pontos de vista
sobre as atividades de cooperactao nos
domfnios economico e comercial, o Ministro Estime acentuou o interesse de seu Governe na concessao de uma linha de credi- Ao final da visita, o Embaixador Jeanto para a aquisictao de bens e servictos bra- Robert Estirne, Secretario de Estado das
sileiros. A prop6sito, o Ministro Saraiva RelactOes Exteriores do Haiti, agradeceu ao
Guerreiro forneceu explicactOes sobre os Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, Mimecanismos ora em vigor no Brasil para o nistro de Estado das RelactOes Exteriores
apoio as· exporta90es ficando ambas as do Brasil, pela calorosa hospitalidade dispartes de dar atento segmento, nos nfveis pensada a ele e aos membros de sua comiapropriados, ao exame do assunto, de mo- tiva.*

• Na pagina 135, set;ao Tratados, Acordos, Convenios, o texto do Acordo Basi co de Cooperat;ao Tecnica e
Cientffica entre o Brasil eo Haiti, assinado por ocasiao da visita do Chanceler daquele pals, Jean-Robert
Estime.
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chanceler saraiva guerreiro
visita a italia
Discursos do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da
Jtalia, Deputado Emilio Colombo, e do Ministro de
Estado das Rela~Oes Exteriores do Brasil, Ramiro
Saraiva Guerreiro, em Roma,. em 18 de outubro de
1982, por ocasiao de jantar oferecido pelo Chanceler
italiano ao Chanceler brasileiro.

CHANCELER EMILIO COLOMBO

Senhor Ministro,
A presenQa de Vossa Excelencia em Roma
constitui para n6s oportunidade de estreitamento dos laQos de amizade e fraternidade
existentes entre os nossos povos; vern ela
tambem lavrar uma nova fase de renovado
e mais profunda entendimento na vida de
nossos dois Paises.
Em nome do Governo italiano e no meu pr6prio, apresento-lhe as boas-vindas, Senhor
Ministro, saudando, na sua pessoa, quer o
representante de um grande e nobre Pais,
que n6s italianos amamos e admiramos, e
cuja influencia se faz positivamente sentir
nao s6 dentro das fronteiras do Continents
latino-americano, mas alem delas; quer o
habil e consumado artifice da polftica externa do Brasil, que tanto apreQo despertou,
sobretudo em tempos mais recentes, na
ltalia e em outros Pafses Ocidentais. Perm ita-me tambem expressar-lhe o prazer pesseal de poder encontra-lo novamente, em
confirmaQao da recfproca amizade e em
renovada oportunidade para aprofundada e
construtiva troca de pontos de vista sobre
temas de interesse comum.

maturado em concomitancia ·com o desenvolvimento do processo politico conduzido
pelo Presidents Figueiredo, que confluira
nas eleiQOes de 15 de novembro pr6ximo, e
do qual a minha visita a Brasilia, em agosto
passado, e agora a de Vossa Excelencia a
Roma, sao sinais mais que eloquentes.Significativo fator dessas estreitas relaQOes
sao tambem os milhOes de brasileiros de
origem italiana, ja parte integrante da vida
economica e politica do Brasil, que ofereceram sua contribuiQao qualificada aconstruQao do Pais. A ltalia dedica um sentimento todo especial a esses seus filhos distantes, disseminados por toda a America Latina, que constituem a textura daquela "relaQao privilegiada" que esperamos poder
manter com o Brasil e com outros Pafses
latino-americanos.
Senhor Ministro,

Durante os ultimos meses, alem de nossos
encontros diretos, tivemos frequentemente
multiplas oportunidades para, atraves dos
canais competentes, nos consultarmos
reciprocamente sobre questOes delicadas
e de especial relevancia para a paz na
America Latina e, mais em geral, para a
preservaQao dos equilfbrios internacionais:
cada urn de n6s contribuiu, com grande,
Desejaria, por outro lado, expressar-lhe a reciproca lealdade, para tais consultas,
profunda satisfaQao italian a com este reno- mediante avaliaQOes e jufzos inspirados
vade dialogo entre nossos dois Pafses, nos pr6prios conhecimentos e percepQOes.

85

Juntamente com urn mais precise e aprofundado quadro da situa<;:ao internacional,
sobressaiu entre n6s uma identidade de
p~mtos de vista que constitui o sinal de uma
sintonia de a<;:Oes e de uma coincidencia de
inten<;:Oes que tornam frequentemente convergente a conduta internacional dos nossos dois Pafses. lsto, Senhor Ministro, levando, inclusive, em considera<;:ao o papel
cada vez mais relevante que o Brasil desenvolve no cenario internacional, e considerado pelo Governo italiano como fato de
maier importancia e me impele a considerar favoravelmente a possibilidade de tornar entre n6s mais frequente e intense o intercambio no setor politico, o que redundara em recfproca vantagem e constituira
uma contribui<;:ao para a solu<;:ao dos problemas que atormentam 0 cenario internacional.
Gostaria, a esta altura, de acenar para problema especifico de grande atualidade, que
constituiu um dos motives principais que
me levaram a empreender a recente viagem ao seu e a outros Pafses latino-americanos: o da reativa<;:ao das rela<;:Oes entre a
America latina e a Europa Comunitaria,
ap6s o conflito no Atlantica Austral. Posse
garantir-lhe que o problema e sentido na
Europa pelo menos tao vivamente quanto
nas Capitais latino-americanas. Algo ja foi
feito, mas resta ainda muito a fazer. Acredito que a ltalia e o Brasil possam desempenhar fun<;:ao de relevante importancia para
um melhor entendimento entre as duas regiOes do mundo. ~. pois, um convite que dirijo a Vossa Excelencia: assim como permanecemos em constante e estreito contate no memento vital da crise anglo-argentina para evitar uma nova deteriora<;:ao e, de
qualquer forma, para limitar suas consequencias: negativas, da mesma forma acredito hoje ser de grande utilidade um entendimento entre os nossos Pafses nao s6
para reconduzir as rela<;:Oes entre os Dez e
a America Latina ao nfvel em que se encontravam antes do conflito, mas, alias, para
compeli-las em dire<;:ao a metas de urn
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mais aprofundado entendimento e de uma
mais am pia coopera<;:ao. De minha parte, ja
manifestei aos Ministros do Exterior comunitarios a opiniao italiana de que as rela<;:Oes, a coopera<;:ao eo entendimento entre
a Europa e os Parses latino-americanos
representam ele.mento essencial para a
manuten<;:ao dos equilfbrios mundiais; para
obter-se isso, e mister que os Dez e os parses latino-americanos imaginem e realizem, quanto antes, um novo tipo de rela<;:ao
que seja, de urn lado, politicamente mais
qualificada, e de outre, mais constante e
mais intensa.
Muitos sao os princfpios comuns que informam nossa a<;:ao para com o exterior: a
recusa do uso da for<;:a para a solu<;:ao das
controversias internacionais, a necessidade do recurso exclusive .a negocia<;:Oes
pacfficas para sua solu<;:ao, o respeito a
soberania dos Estados e a rejei<;:ao de qualquer intromissao nas materias de competencia reservada, a afirma<;:ao da dignidade
de todas as na<;:Oes e de sua igualdade, a
proclamada urgencia de uma mais estreita
coopera<;:ao internacional para a solu<;:ao
de topos estes problemas, inclusive os
econ6micos e sociais, que caracterizam
nossa epoca.
0 Presidente Figueiredo, em seu recente e
apreciado discurso perante a Assembleia
das Na<;:Oes Unidas, referiu-se, com muita
eficacia e autoridade, a estes princfpios,
observando que o Brasil, acolhendo-os e
neles inspirando sua a<;:ao internacional,
conseguiu realizar com seus vizinhosa methor convivencia pacifica
Senhor Ministro,
Em nossa opiniao, e possfvel, antes, desejavel urn novo aprofundamento da coopera<;:ao entre os nossos Pafses, tanto no plano politico quanto em muitos outros setares, a partir do econ6mico. Urn a renovada e
aprofundada coopera<;:ao entre n6s, alem
de ultil no plano bilateral para a solu<;:ao dos

problemas especfficos de que cada um de
nossos Pafses e portador, resolver-se-a,
decerto, em beneffcio da paz e da prosperidade do mundo em que vivemos.

vfduos e na<;:Oes se resolvera em atraso ou
em progresso da humanidade. Esse progresso, na paz e na justi<;:a, deve ser o obje~
tivo constante da a<;:ao do Brasil e da ltalia.
E com estes votos, Senhor Ministro, que
aventura de seu grande
Pairam, em verdade, no horizonte docena- ergo o calice
rio internacional sombras inquietantes; o Pafs, ao seu bem-estar pessoal e ao de
Oriente Medio, a PoiOnia, ·o Afeganistao, a seus colaboradores.
America Central nao sao senao as areas de
instabilidade mais preocupante de uma situaQao geral sob muito,s aspectos alarm an- CHANCELER SARAIVA GUERREIRO
te, em que as pesadas tensoes entre Leste
e Oeste interferem nd diffcil dialogo Norte- Senhor Ministro,
Sui. Acredito, Senhor Ministro, que nossos
Pafses possam e devam oferecer juntos Sou-lhe grato pela calorosa acolhida que
uma contribui<;:ao positiva e concreta para tem sido dispensada -a mim, a minha mutornar sereno esse cenario conturbado, na lher e a meus colaboradores - desde nosbusca de uma ordem internacional de paz e sos primeiros mementos em solo italiano.
de justi<;:a para todos os povos.
A renomada hospitalidade deste Pafs, aliada ao espfrito Iatino, que irmana brasileiros
Nao desejaria terminar com esta nota pes- e italianos, fazem-nos aqui sentir como em
simista. A vivacidade e a fantasia de nossos nossa propria Patria.
povos, o despertar dos ideais na juventude,
os fermentos da cultura, os progresses Transparece nas palavras de Vossa Excecientfficos e tecnicos, os esfor<;:os que tan- l€mcia o apre<;:o e amizade, identicos aos
tos pafses estao realizando na procura de sentimentos que nos, brasileiros, temos
uma paz justa, as jamais adormentadas pela ltalia e por sua gente. Solidamente
perspectivas de uma eficaz a<;:ao para o enraizados no legado de uma civiliza<;:ao
desarmamento dos povos, as iniciativas comum, estes sentimentos refor<;:aram-se
para aliviar a tome no mundo e para garantir atraves de Iongo e harmol'lioso convfvio
um nfvel de vida suficiente a tantos seres entre nossos povos.
humanos, a procura de uma crescente solidariedade internacional, estes e muitos ou- A propria historia do Brasil registra pagina
tros fatores,positivos do nosso tempo, alem de gloria, escrita pela bravura de Giuseppe
de constitufrem um sinal de esperan<;:a para Garibaldi, paladino dos ideais liberais do
todos, devem tambem sustentar, Senhor seculo passado. Ao comemorarmos, este
Ministro, a fe e a a<;:ao, .para um futuro me- ano, o centenario de sua morte, reverencialhor, dos responsaveis pela condu<;:ao da mos tambem a memoria de Anita Garibaldi,
vida dos povos.
brasileira que lutou ao lado do marido nos
dois Continentes.
Estamos diante de uma epoca na qual
coexistem, em estreita simbiose, luzes e Ainda na segunda metade do seculo passombras, vivemos em um tempo de ten- sado, partiram de sua terra natal os prisoes e lacera<;:ao, de crises, um tempo de meiros italianos que vieram radicar-se no
transi<;:ao de uma velha ordem, no mais das Brasil. Recebemo-los de bra<;:os abertos na
vezes obsoleta, para uma nova, ainda nao terra que se tornou, em curto espa<;:o de
claramente delineada. Dependera tambem tempo, sua nova Patria.
da contribui<;:ao dos nossos Pafses se o
resultado desta angustia que envolve indi- Ao estabelecerem-se em areas montanho-
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sas, semelhantes, em muitos aspectos, as atitudes s6 levam a inibic;ao, quando nao a
que haviam deixado, encontraram as mais
favoraveis condic;Oes para sua adaptac;ao
e progresso. Trouxeram valiosa contribuic;ao a formac;ao da populac;ao brasileira __:_
a seu modo de ser, seus habitos, gostos e
costumes- e muitos de seus descendentes alcanc;aram projec;ao naciof1al na vida
publica, nas letras, nas artes plasticas enos
esportes.

deteriorac;ao e a confrontac;ao, num mundo
que reclama compreensao, paz e progresso.
Urge abrir espac;o para acomodar e harmonizar os multiples interesses em jogo no
cenario internacional, o que requer, acima
de tudo, flexibilidade e vontade polftica, a
partir da efetiva interdependencia que caracteriza o mundo de hofe.

As afinidades assim engendradas tern
constitufdo estfmulo ao desenvolvimento Nao me refire, aqui, a.polfticas oportunistas.
Refire-me, sim, a posturas negociadoras
das relac;Oes entre nossos pafses.
equilibradas e eficazes, porque voltadas
Lastreia essas relac;Oes um elevado grau para a busca de f6rmulas mutuarnente
de entendimento politico, confirmado nas aceitaveis.
trocas de visitas de eminentes politicos e
0 atual ordenamento do poder, eivado de
homens de Governo.
verticalismos e laivos hegemonicos, nao se
Nesse particular, foi altamente significativa coaduna com os desafios que a humanidaa recente viagem de Vossa Excelencia ao de enfrenta. Haque se buscar, pek) esforc;o
Brasil, que Ihe permitiu conhecer a real ida- comum, uma nova ordem, conducente a
de brasileira de perto e manter contatos um futuro de estabilidade, seguranc;a e
com os mats altos escaiOes governamen- prosperidade.
tais. Em nossas conversac;Oes, impressionaram-me a lucidez e descortino de Vossa lsto e tarefa da propria comunidade internacional e nao pode, portanto, depender do
Excelencia.
arbftrio de poucos. E mister criarem-se
Foi, pois, com vivo prazer que aceitei seu condic;Oes para que todas as nac;Oes partihonroso convite para visitar oficialmente a cipem, de forma equitativa, dos mecanisltalia e retomar nosso dialogo, em clima de mos decis6rios, em materia poiHica e em
amizade, espontaneidade e franqueza. materia economica. Nao ha outre caminho
Tanto no exame de temas afetos as rela- para a construc;ao da harmonia entre os
c;Oes bilaterais, quanto na troca de ideias Estados.
sobre o panorama internacional, confirmase a existencia de amplas convergencias Senhor Ministro,
entre as percepc;Oes de nossos Governos.
Alem de explicitarmos e aprofundarmos No panorama polftico, proliferam tensOes e
posic;Oes comuns, pudemos enriquecer conflitos.
nosso entendimento, grac;as ao intercambio de avaliac;Oes pr6prias, matizadas pelas No plano Leste-Oeste, presenciamos, cada
respectivas inserc;Oes regionais do Brasil e vez mais apreensivos, a exacerbac;ao da
ret6rica e o recrudescimento da corrida
da ltalia.
armamentista.
Eoportuno o memento para dialogar. 0 carater cambiante e fluido da presente con- Em ambito regional, espocam, sobretudo
juntura nao se compadece com visOes ma- em areas do Terceiro Mundo, crises, muitas
niquefstas e avaliac;Oes esteriotipadas. Tais contaminadas por participac;ao ex6gena.
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Assistimos, consternados, a constantes memoria do conflito armado pelas Malviatentados as soberanias e flagrantes viola- nas.
c;:Oes ao princfpio de nao-intervenc;:ao.
No Post-bellum, verificamos terem permaSintoma alarmante da deteriorac;:ao dos necido praticamente inalterados os elepadrOes de convivio internacional eo en- mentos originais de confrontac;:ao, nao obsfraquecimento dos meios pacfficos das tante a tragica perda de vidas humanas.
controversias. 0 uso ou a amec;:a do uso da Nao podemos sequer qualificar a situac;:ao
forc;:a, em qualquer de suas dimensOes, de impasse politico, haja vista a recusa de
pelas armas ou pela pressao economica, uma das partes a negociar. Acreditamos,
que se vai tornando rotineira, so faz acirrar porem, que os esforc;:os em favor de uma
os conflitos e tornar mais dificil sua resolu- soluc;:ao polftica, empreendidos no ambito
c;:ao, a qual deve sempre atender, com eqOi- das Nac;:Oes Unidas, conduzirao final mente
dade, aos legitimos interesses das Partes. a mesa de negdciac;:Oes. Nesse sentido,
depositaremos nossa plena confianc;:a nas
Trinta e quatro anos de guerras periodicas forc;:as da moderac;:ao a que a ltalia certano Oriente Medio nada construiram em ter- mente nao esta alheia. 0 Brasil sempre tern
mos de paz ou seguranc;:a para os povos reconhecido que as soluc;:Oes militares nao
que ali vivem. Pelo ccntr<irio, a situac;:ao tor- sao soluc;:Oes. As disputas sobrevivem e
na-se cad a dia mais complexa e s6 tera so- continuam a alimentar tensOes.
luc;:ao quando forem desocupados os territories arabes hoje sob ocupac;:ao militar, e Senhor Ministro,
reconhecitlo o direito do povo palestine a
constituir-se em Estado soberano, bem As controversias que abalam a paz easecomo o direito de todos os paises da regiao, guranc;:a internacional, somam-se ameainclusive Israel, a viverem em paz dentro de c;:as a estabilidade da economia mundial. ~
fronteiras reconhecidas.
profunda a crise do sistema economico
global e se sua soluc;:ao nao pode ser enA invasao do Ubano eo brutal massacre de confrada as expensas dos paises desenrefugiados palestinos abalaram a opiniao volvidos, muito menos o podera ser as
publica mundial. Sabemos que a Itali a parti- custas dos paises em desenvolvimento,
lha de nossa preocupac;:ao perante tal con- necessariamente mais vulneraveis, sob
juntura, e aplaudimos sua part1cipac;:ao nos pena de apressarmos a desestabilizac;:ao
esforc;:os de paz.
de todos.
Tambem na Africa Austral, assistimos a
condenaveis agress8es armadas contra
Estados soberanos, notadamente Angola e
Moc;:ambique, enquanto observamos perdurarem ignominiosas praticas de discriminac;:ao racial e perpertuar-se a ocupac;:ao
da Namibia. Mantemos, porem, nossa firme
esperanc;:a de uma transic;:ao pacffica na
Namibia, em futuro proximo, que vera todos
os povos da regiao realizarem plenamente
sua vocac;:ao a autonomia e a prosperidade,
em condic;:Oes de dignidade e justic;:a.

No memento atual, os paises em desenvolvimento, alem de enfrentarem suas dificuldades estruturais ·e conjunturais, sao confrontados pelas conseqOencias da racessao: o emperramento dos fluxes internacionais de comercio e financ;:as. lmportantes
setores do mundo desenvolvido, a brac;:os
com seus proprios problemas, parecem
ignorar o fato de que a revigorac;:ao das
economias industrializadas nao pode ser
feita a portas fechadas.

Torna-se necessaria um esforc;:o conjunto
Do outro lado do Atlantica, guardamos viva e convergente, em torno de interesses que
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nos sao comuns e, mais importante, igual- gresso e aperfei~oamento politico, pois s6
mente vitais.
Temos apoiado, no contexte do Dialogo
Norte-Sui, o lanc;:amento das negociac;:Oes
globais e estamos convencidos de ser ·
esse um dos melhores caminhos para prevenir crises como a atual.

seu efercfcio enseja o debate construtivo e
a livre circulac;:ao de ideias.

Seja no plano interne, seja no externo, o
Brasil pauta sua conduta pelos valores ociden.tais do pleno respeito as individualidades, igualdade e ao pluralismo democratico e e, assim, claramente um pafs em deAcompanhamos com renovado interesse a senvolvimento do Terceiro Mundo e um
crescente atenc;:ao que o Dialogo Norte-Sui pafs ocidental, condic;:Oes que julgamos
vem merecendo na ltalia, internamente, a perfeitamente compatfveis.
nfvel de debate de formulac;:ao polftica e, internacionalmente, no aumento da ajuda Senhor Ministro,
oficial ao desenvolvimento e da atuac;:ao
italiana nos foros internacionais competen- A ltalia e para n6s valioso parceiro e amigo.
tes.
Abrangem nossas relac;:Oes desde as forA maior participac;:ao da ltalia no Dialogo mas mais simples de comercio, a cooperaNorte-Sui e, sem duvida, fato auspicioso, c;:ao cultural, industrial, tecnico-cientffica e
podendo enriquece-lo sobremodo, seja financeira, que se desenvolvem segundo
atraves do legftimo espfrito de conciliac;:ao quadro institucional sujeito a peri6dica
e de negociac;:ao que norteia sua diploma- ampliac;:ao e aperfeic;:oamento.
cia, seja atraves das relac;:Oes privilegiadas
que mantem com as duas partes envolvi- 0 Acordo sobre colaborac;:ao industrial e
das.
economica que acabamos de assinar atualiza os conceitos e mecanismos criados
Em nome do futuro da humanidade, urge pelo Acordo de 1956, e abre novos camique se promova uma reestruturac;:ao da nhos a cooperac;:ao bilateral.
ordem mundial, de modo a tornar a harmonizac;:ao de interesses uma caracterfstica A complementaridade das economias brasileira e italiana oferece possibilidades de
fundamental do sistema internacional.
intercambio ainda nao inteiramente exploradas. Nesse sentido, acreditamos que a
Senhor Ministro,
diversificac;:ao da pauta do comercio bilateA vocac;:ao para o dialogo e a composic;:ao ral, proporcionada sobretudo pelo maior
tem no Brasil longa tradic;:ao. Sem ela, o conhecimento recfproco, podera por si s6
vasto territ6rio, com suas numerosas parti- elevar o volume desse intercambio a nfveis
cularidades regionais, e a complexa forma- compatfveis com o verdadeiro potencial
c;:ao etnica de nossa populac;:ao teriam difi- das duas economias.
cilmente, resultado no conjunto harmonicso que individualiza o Brasil. Hoje, grac;:as Da mesma forma, encontra terre no tertii em
ao esforc;:o comum e persistente, o pacto nosso pafs o investimento produtivo e a
nacional repousa em bases s61idas. A tare- cooperac;:ao industrial, norteada pelo espfrifa de sua construc;:ao foi ardua. Optamos to da mutualidade de beneffcios.
por ideais e val ores a que temos permanecido fieis e segundo os quai& temos molda- No campo da aeronautica, a cooperac;:ao
do nossas instituic;:Oes. Acreditamos na li- desenvolvida entre o Brasil e a ltalia ao ionberdade como elemento essencial do pro- go do ultimo decenio atinge agora novo e
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expressive patamar com otrabalho con junto destinado a projec;:ao e fabricac;:ao de
aeronave militar. Acreditamos que esse
projeto podera ter grande alcance se complementado pela aquisic;:ao, pela ltalia, de
material aeronautico brasileiro, sempre que
possfvel. Nesse contexto, podera, tambem,
beneficiar-se da assinatura de acordo bilateral sobre a concessao de creditos para
exportac;:ao de produtos e servic;:os italianos
no Brasil, a bern de uma repartic;:ao mais
equilibrada dos onus decorrentes do projeto.
No que tange a exportac;:ao, para terceiros
mercados, de aeronaves, seja aquela que
fabricamos no Brasil, sob licenc;:a italiana,
seja a que nos aprestamos a produzir em
conjunto, conta.mos com a receptividade
do Governo deste Pafs as propostas brasileiras para encontrar uma forma abrangente e mutuamente satisfat6ria. Finalmente,
acredito que interesse a ambas as Partes
ampliar a cooperac;:ao bilateral, ao abrigo
de Acordo Basi co de Cooperac;:ao Tecnica,
no campo aeronautico, atraves do intercambia de professores e estagiarios, de

contratos de pesquisa e troca de especialistas no setor industrial, entre outras modalidades de contatos entre instituic;:oes
academicas.
Tambem em setores tradicionais, assinalase a presenc;:a de capitais italianos que
ocupam Iugar de relevo entre os maiores
investidores europeus em nosso Pafs, bern
como da tecnologia peninsular, que vern
conquistando preferencia entre n6s, por
seu maior grau de adaptac;:ao a realidade
brasileira.
~. pois, desejo de todos n6s favorecer, pelos meios a nosso alcance, a ampliac;:ao
das areas de contato entre o Brasil e a ltalia,
cujas relac;:oes, felizmente, se assentam
sobre extraordinario patrimonio de amizade
e de confianc;:a mutua.

Convido a todos a brindarem 1comigo ao.
futuro das relac;:oes ftalo-brasileiras, acrescente prosperidade da Republica italiana, a
saude do seu Presidente e a felicidade pesseal do Ministro Emilio Colombo.

chanceler brasileiro visita o institute
ftalo-latino-americano
Discurso do Ministro de Estado das Rela~Oes
Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, em Roma, em 19
de outubro de 1982, por ocasiAo de sua visita ao
lnstituto ftalo-Latino-Americano.

Senhor Presidente,
0 Institute rtalo-Latino-Americano se distingue especialmente por sua contribuictao
para desenvolver o dialogo e a cooperactao
entre a ltalia e os paises da America Latina.
Fundado ha pouco mais de quinze anos,
grac;:as a oportuna iniciativa do Senador
Amintore Fanfani, esta importante instituictAo tem-se empenhado em realizactoes,

sobretudo nas areas cultural, tecnico-cientffica e economica.
Dentre as atividades do liLA, sobressai a
organizactao de simp6sios e reuniOes de
peritos. De relevante alcance tern sido,
igualmente, seu incansavel trabalho no
sentido de assegurar, atraves de amplo
programa de bolsas-de-estudo, a permanente circulactao e divulgactao do conheci-
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menta, em diversos setores e rifveis de e tecnologia sao aspectos de uma mesma
ac;:ao.

problemati::a geral, que atinge todo o planeta.

Coube-lhe, ainda, a implementac;:ao de projetos de significativo valor para todo o mundo latina-americana. Cito, por seu particular interesse, aqueles voltados para a
preservac;:ao do patrimonio cultural, bem
como os projetos de investigac;:ao da flora
continental, com vistas a seu melhor aproveitamento na farmacologia e na industria
em geral.

A crise mundial so podera ser superada
atraves da revigorac;:ao do sistema economico como um todo. Para tanto, urge retomar o Dialog a Norte-Sui para definir as formulas de encaminhamento do problema,
igualmente vitais para ambos os hemisferios. Ao mesmo tempo, e mister tomaremse medidas concretas e imediatas, tendentes ao equacionamento das questOes ecoConcorre substancialmente para o exito de nomicas mais prementes que ameac;:am a
todos esses empreendimentos a vocac;:ao comunidade internacional a curta prazo.
para o dialogo e para a cooperac;:ao dos
pafses-membros deste lnstituto. A America Acreditamos que a ltalia, por sua tradic;:ao
Latina e a ltalia trazem para esta instituic;:ao diplomatica inventiva e por sua dedicac;:ao
suas percepc;:Oes e realidades particulares, a paz, pode trazer colaborac;:ao particularque enriquecem o relacionamento inter- mente efetiva para esse dialogo.
cotinental.
0 liLA tem exercido papel notavel na cooSenhor Presidente,
perac;:ao para o desenvqlvimento. Nesse
sentido, congratulo-me com Vossa ExcelenRecai sabre Vossa Excelencia a alta res- cia pelo expressivo exito alcanc;:ado na proponsabilidade de dirigir o lnstituto ftalo- moc;:ao da cooperac;:ao tecnica, intelectual
Latino-Americano em momenta especial- e financeira entre a ltalia e a America Latina.
mente complexo da vida internacional.
A atual conjuntura, marcada por graves sintomas de desestabilizac;:ao e fragmentac;:ao,
apresenta desafio constante as forc;:as da
inovac;:ao e da harmonia. Requer que se
busquem, com renovado alento, formulas
para reverter as tendencias negativas que
refreiam a marcha para o progresso.

Senhor Presidente,

Na qualidade de pais latina-americana,
plenamente integrado em sua identidade
regional, o Brasil procura contribuir, dentro
do perfil de atuac;:ao que lhe e proprio, para
que se reforce a vocac;:ao de cooperac;:ao
na area. E nosso proposito concorrer para
Vemos emergir, nos dias que correm, um que a America Latina atinja seu plena pomundo novo, com agentes multiplos, nos tencial de entrosamento, desenvo~virnento
eixos politicos e economicos das relac;:Oes e prosperidade.
internacionais. E uma rea1idade cambiante,
multifacetada. A par da inquestionavel in- Neste feliz encontro de representantes de
terdependencia entre os membros da co- nac;:oes a que estamos tao intimamente
munidade internacional, que deve precluir ligados, acredito jnterpretar o sentimento de
soluc;:Oes topicas as expensas do interesse todos os preserites ao formular sinceros
geral, existe uma estreita interligac;:ao dos votos pelo continuado exito do trabalho do
setores da vida economica, que rejeita lnstituto ftalo-Latino-Americano, a bem do
abordagens setoriais da crise mundial. progresso e da amizade reciproca entre os
Comercio, financ;:as, energia, investimentos povos da cultura latina da America e da !tali a.
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saraiva guerreiro homenageia
o presidente do senado italiano
Discurso do Ministro de Estado das Reia~Oes
Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, em Roma, em 20
de outubro de 1982, por ocasiao de almo~o oferecido
ao Presidente do Senado italiano, Professor Amintore
l=anfani.

realista, produto da reflexao intelectual e do
tirocfnio adquirido no exercfcio da funcao
Minha mulher e eu pr6prio sentimo-nos publica.
gratamente honrados pel a generosa hospitalidade que Vossa Excelencia e aSenhora 0 conturbado quadro das rela<;:Oe.s lnternaFanfani quiseram reservar-nos, durante cionais na atualidade constitui formidavel
desafio as diplomacia~ voltadas para a
minha visita oficial a ltalia.
busca da harmonia e do progresso. ViveAo esbocar-se a programacao que deveria mos um memento diffcil, em que as tensOes
cumprir em seu pafs, de pronto interessou- polfticas, em ambito regional, e mundial,
rtle a possibilidade de reencontrar Vossa sobrepOe-se uma crise economica generaExcelencia, ap6s nosso breve dialogo em lizada, de consequencias nefastas para a
Brasilia, onde esteve, na condicao de Che- humanidade.
fe da missao italiana as solenidades de
posse do Presidente Joao Figueiredo, ha A solucao dessa crise, vital para todos, repouco mais de tres anos.
quer um efetivo e renovado esforco no sentide da conciliacao de interesses, sobretu0 notavel homem de estudo e autor prolffi- do no plano Norte-Sui. Refire-me nao soco, muitas vezes traduzido em minha lfn- mente a retomada das Negocia<;:Oes Glogua, e tambem mestre que, com talento e bais, como tambem a adocao de medidas
autoridade, tem ilustrado catedras dentro e concretas para desemperrar os fluxes
fora de seu pafs, inclu~ive no Brasil.
comerciais e financeiros, em escala global,
de modo a revigorar a economia do plan eta.
0 chamado patri6tico da polftica tem-no,
por Iongo tempo, conduzido a ocupar ex- A ltalia, Senhor President e. tern sido valioso
pressiva lideranca e os mais altos cargos parceiro diplomatico do Brasil nesse em
publicos na vida italiana e no cenario inter- outros campos. Em mais de uma ocasiao,
nacional. Recordam-se, ate hoje, os profis- tem demonstrado sensibilidade perante as
sionais da diplomacia e inexcedfvel yom- postula~;oes do Terceiro Mundo, gra~as,
pet~ncia com que o senador Fanfani exer: em grande parte, ao jnvejavel relacionaceu a Presidencia da XX Sessao da Assem- mento que mantem como mundo mdustrializado e como mundo em desenvolvimento.
bleia-Geral das Nacoes Unidas.
Dessa forma, e minha esperanca ver prosEra, pois, natural o meu desejo de trocar seguirem os esforcos de seu pafs em prol
impressoes com Vossa Excelencia. E, de da cooperacao entre os dois hemisferios.
fato, na audiencia que me concedeu, registrei, com prazer, a clara formulacao de um Evidencia clara do empenho de Vossa
pensamento politico a um tempo original e Excelencia em contribuir para a cooperaSenhor Presidente,
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c;Ao entre pafses com diferentes graus de Por tudo isso, sera oportuno encontrarmos
desenvolvimento foi a feliz iniciativa de
criac:;ao do Institute ftalo-Latino-Americano, em 1966. Ao congregar representantes
do mundo Iatino de dois continentes, o Institute- que tive o prazer de vi~itar- possui
vasto acervo de realizac;Oes conjuntas que
constituem motive de justo orgulho.
Senhor Presidente,
Ao Iongo ae sua vida publica, sao frequentes os ge$tOs que marcam a especial simpatia de Vossa Excelencia pelo Brasil. As
honrosas circunstancias protocolares que
presidiram sua ultima viagem a meu pais
possivelmente nao terao sido de molde a
proporcionar-lhe uma retomada mais ampia dos numerosos contactos que mantem
em nosso meio.
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o bom memento para nova visita de Vossa
Excelencia e da Senhora Fanfani ao Brasil.
Desta, apreciamos todas as atividades intelectuais, como autora festejada e inspiradora de iniciativas bem-sucedidas no campo da cultura. Conhecemos-lhe tambem a
incansavel atividade humanitaria que, em
tempos pr6ximos, a levou ao Sahel, a Argelia, a Polonia, RepubliCa Dominicana e as
Filipinas. Sera motive de grande prazer para
Gl6ria e para mim podermos retribuir, em
Brasflia, a calorosa acolhida que o casal
Fanfani ora nos da.

a

Convido todos a acompanharem-me em
brinde muito cordial a saude e a felicidade
do Presidente do Senado e da Senhora
Mariapia Fanfani, e ao futuro das exempla·
res relac;Oes entre o Brasil e a ltalia.

•

•

•

sara1va guerre1ro em v1ena:
a·profundar o dialogo
austro- brasileiro
Discurso do Ministro de Estado das RelaQOes
Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, em Viena, em 21
de outubro de 1982, por ocasiao de almoQo oferecido
pelo Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Austria,
Willibald Pahr.

Senhor Ministro,
As amaveis palavras de Vossa Excelencia
refletem, a um s6 tempo, a tradicional hospitalidade austrfaca e o bom entendimento
que rege as rela<;Oes entre nossos dois pafses.
Agrade<;o-lhe e a Senhora Pahr a cordial
acolhida que nos foi reservada, a mim, a
minha mulher e acomitiva que me acompanha.
Ao recordar o proveitoso intercambio de
ideias que mantivemos quando nos honrou
com sua visita, desejo expressar minha satisfa<;ao pessoal de retomar contato com
Vossa Excelencia.

convfvio amistoso e harmonica. Unida ao
Brasil, no passado hist6rico, na pessoa da
lmperatriz Leopoldina, a Austria concorreu
com sua prestimosa ajuda para o reconhecimento da independencia brasileira na
Europa. Datam de entao nossas rela<;Oes
diplomaticas.
Depois da II Grande Guerra, em reediQao
analoga daquele gesto, o Governo brasileiro, em atendimento a pedido da Austria,
prestou sua contribui<;ao aos esforQos por
ela desenvolvidos para reconquistar a plenitude de sua soberania, em processo que
culminou com a celebra<;ao do Tratado de
Estado.
Nos ultimos anos, importantes visitas de
autoridades de um pafs ao outro vem evidenciando o entendimento entre nossos
Governos. Alem da visita de Vossa Excelencia a Brasflia, em 1980, evoco a viagem
do entao Ministro dos Transportes do Brasil
a Austria em 1981, quando se firmou convenia para cooperaQao na area ferroviaria.

Nao obstante a perenidade dos la<;os que
unem nossas duas naQOes, cabe-me o privilegio de ser o primeiro Ministro das RelaQOes Exteriores do Brasil a visitar oficialmente a Austria. Certo estou de que a partir
deste encontro, ensejado pelo am avel convite de Vossa Excelencia, o relacionamento Ha poucos dias, o Doutor Antonio Aureliano
austro-brasileiro hade enriquecer-se, como Chaves de MendonQa, Vice-Presidente da
aprimoramento do nfvel de consulta que o Republica, esteve na Austria em visita de
informa e a ampliaQao da cooperaQao entre carater particular. Posso assegurar-lhe que
a impressao que levou deste pafs e dos ennossos pafses.
contros que manteve com o Presidente
0 desejo de estreitar a cooperaQao bilateral Rudolph Kirchschlaeger e com Vossa Exesta balizado em mais de seculo e meio de celencta foi altamente positiva.
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Senhor Ministro,
0 Brasil partilha com a Austria o mesmo
ideario, legado pela tradic;ao ocidental, que
busca, acima de tudo, a composic;ao de interesses com vistas ao bern comum. Temos apego comum aos princrpios da liberdade, da igualdade e do respeito as individualidades. sao essas as normas basicas
de nosso cotidiano, seja no plano interne,
seja no externo.
Admiramos o equiffbrio que prevalece na
vida publica da Austria e a harmonia com
que operam seus sistemas politico e economico. 0 Brasil, por seu turno, procura
continuamente encontrar soluc;Oes a altura
dos desafios que se nos defrontam no ca(Tlinho do pleno desenvolvimento economico e social.
Tambem no plano externo, nossos dois
parses estao voltados para a busca de urn
ideal maior que se realiza na paz e na justic;a.
A atitude corned ida e serena que caracteriza a diplomacia austrraca - conduzida,
com equilfbrio e descortino, por Vossa Excel~ncia ha mais de seis anos - angarioulhe posic;ao de prestfgio na comunidade internacional.
Dentre as iniciativas de relevo tomadas
pelo Governo do Chanceler Bruno Kreisky,
sobressai a que levou a realizac;ao da Reuniao lnternacional sobre Cooperac;ao e
Desenvolvimento, em 1981. Cancun manifestou, em termos concretes, a consciencia
de que o desequiHbrio economico em escala global constitui grave problema que a todes atinge, parses industrializados e parses
em desenvolvimento. Reforc;ou-se, assim,
a compreensao, em todos os quadrantes
do globo, de que a problematica Norte-Sui
nao se reduz a urn exercfcio reivindicat6rio
por parte dos parses em desenvolvimento.
Pelo contrario, do encaminhamento das
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NegociaQOes Globais - formulaQao que
abrange toda a gama de aspectos interrelacionados da questao- de pen de verdadeiramente o bem-estar da comunidade internacional. Foram para mim, particularmente,
mementos de muito boa lembranc;a os encontros que tive com Vossa Excelencia em
Cancun, quer na reuniao preparat6ria de
Ministros, quer na reuniao de Chefes de
Governo.
0 Brasil, Senhor Ministro, tern firme convicc;ao de que a clara mutualidade de interesses esta a clamar pela organizac;ao mais
justa e equitativa do sistema mundial de
produc;ao e comercializac;ao de bens e de
distribuic;ao de riquezas.
No entanto, sao pouco alentadoras as perspectivas de progresso nas Negociac;Oes
Globais. Mas isto nao deve produzir desanimo ou esmorecimento. 0 memento requer,
mais do que nunca, articulac;ao entre todas
as partes com vistas ao encontro de uma
f6rmula adequada aos fins pretendidos.
Diante da complexa conjuntura mundial, e
mister promover urn reforc;o do alinhamento em torno dos legftimos valores ocidentais. Refire-me aos val ores permanentes do
Ocidente em sua concepc;ao original, que
se traduzem no respeito as individualidades
nacionais, ao direito de todos os povos de
realizarem seus legrtimos anseios- dentre
os quais o do desenvolvimento- e na abertura de espac;o para a conciliac;ao de
interesses e para a transformac;ao.
Registro com satisfac;ao, Senhor Ministro,
que a Austria nao se tern furtado a esse esforc;o na longa trajet6ria de sua diplomacia.
Seu pafs tern revelado incansavel dedicac;ao as Nac;Oes Unidas e acha-se hoje indissoluvelmente ligado ao trabalho da Organizac;ao. Viena, em pouco tempo, transformou-se numa das capitais das Nac;Oes
Unidas. A "UN-City", magnifica em seu arrojo arquitetonico, esta voltada para o futuro e simboliza a paz e a fraternidade entre
os povos do mundo.

FaQO votes de que minha visita seja seguida par troca de missOes governamentais e
Alem de ampliar os horizontes de nossas empresariais que possam delinear quadro
respectivas visOes do panorama mundial e mais ample para o inter cambia comercial e
de situaQOes regionais, este nosso novo a cooperaQao bilateral nos setores econoencontro permitiu-nos aprofundar o dialogo mico, industrial, cultural e tecnico-cientlfibilateral com vistas a desenvolver, ainda co.
mais, o ja frutuosQ intercambio que mant·emos em diversos campos.
Convido a todos a acompanharem-me no
Esteja Voss a Excelencia certo do empenho brinde que faQo a prosperidade crescenta
do Governo brasileiro em estreitar, cada da Austria e de seu povo, asaude do Presivez mais, os multiples laQOS que unem seu dente Kirchschlaeger e a felicidade pes·
soal do Ministro e da Senhora Pahr.
pafs ao meu.

Senhor Ministro,

saraiva guerreiro: economias brasileira e
austriaca sao complementares
-~

Discurso do Ministro de Estado das RelaQOes
Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, em Viena, em 22
de outubro de 1982, por ocasiao de jantar que
ofereceu ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da
Austria, Willibald Pahr.

Senhor Ministro,
Foi com o mais vivo prazer que aceitei o
honroso convite de Vossa Excelencia para
visitar oficialmente a Austria e dar continuidade ao dialogo, aberto, que iniciamos par
ocasiao de sua visita ao Brasil.
Veio, em nossos dais encontros. com dais
anos de intervalo, clara indfcio que as relaQOes austro-brasileiras se encontram em
fase nova e altamente promissora.

zemos de diversos aspectos da conjuntura
internacional.
Com satisfaQao, registro que meus encontros com Vossa Excelencia transcorreram
em clima de cordialidade e confianQa mutua. Esse mesmo entendimento permitenos enriquecer nossa cooperaQao bilateral.
Os elementos de complementaridade das
economias brasileira e austrfaca. proporcionam vasto campo para a realizaQao de
projetos conjuntos, em que o espfrito empreendedor dos setores privados de ambos
os pafses poderao demonstrar seu dinamismo.

No plano politico, assim como no economico, financeiro, comercial, cientffico e tecno16gico, o relacionamento bilateral se aprofunda e se expande, continuamente, em 0 Brasil, Senhor Ministro, como a Austria,
beneficia de ambos as povos.
acredita na cooperaQao como a via, porexcelencic;t, para o progresso. Nao pode exisNas conversaQOes que mantive com Vossa tir prosperidade na autarcia. A interdepenExcelencia, pudemos confirmar que persis- dencia e uma caracterfstica intrfnseca da
te a convergencia nas avaliaQOes que fa- atual realidade mundial. Oaf nosso empe-
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nho em promover o dh~logo e o debate, de A conjuntura que se nos depara eum cons-

escopo universal, com vista a solw~ao dos
problemas que se interpOem acooperac;ao
entre as nac;Oes.

Estamos convictos de que s6 a participac;ao equitativa de todos os membros da
comunidade internacional nos processes
decis6rios, de ordem polftica e economica,
podera ensejar o encaminhamento da crise
que o mundo esta atravessando.

tante desafio para as diplomacies do mundo inteiro.
Vemos, com aprec;o, que a ac;ao diplomatica autrfaca, sob a Iucida conduc;ao de Vassa Excelencia, nao tem poupado esforc;os
na busca da paz.

0 Brasil, dentro de seu perfil pr6prio de atuac;ao, tem iguamente procurado contribuir
No eixo Norte-Sui, a soluc;ao do impasse e para a criac;ao de um clima de confianc;a,
vital para todos. No plano Leste-Oeste, a conducente negociac;ao, conciliac;ao e
pr6pria sobrevivencia da humanidade esta ao entendimento.
sob a ameac;a dos arsenais nucleares.
Ao agradecer, mais uma vez, a generosa
Em ambito regional, proliferam disputas hospitalidade de todos quantos tive o privique pOem em risco a paz e a seguranc;a legio de encontrar nesta memoravel visita,
mundiais, pelo perigo da escalada.
ergo minha tac;a ao futuro das relac;oes entre o Brasil e a Austria, saude do PresidenPor toda a parte assistimos a demonstra- te Kirchschlaeger e afelicidade pessoal de
c;Oes do uso ou da ameac;a do uso da forc;a. Vossa Excelencia e da Senhora Pahr.

a

a

a
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chanceler brasileiro homenageia o
secretario de estado da santa se
Discurso do Ministro de Estado das Rela<;:Oes
Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, na Embaixada do
Brasil junto a Santa Se, em 26 de outubro de 1982, por
ocasiao de almo<;:o oferecido ao Secretario de Estado
da Santa Se, Cardeal Agostino Casaroli.

Senhor Cardeal Secretario de Estado,

o vinculo entre o Santo Padre, a lgreja eo
Governo do pais.

Muito me honra dar-lhe as boas-vindas na
Embaixada do Brasil junto a Santa Se ere- Senhor Cardeal Secretario de Estado,
tomar o dialogo que iniciamos em Brasilia,
por ocasiao da memoravel visita do Santo Em sucessao inexoravel, multiplicam-se os
focos de tensao ao red or do globo, sem que
Padre a meu pais, em 1980.
qualquer deles encontre soluc;ao permaA notavel experiencia internacional, adqui- nente. Recrudesce a confrontac;ao Lesterida por Vossa Eminencia em longos anos Oeste, estimulando a retomada da corrida
de servic;o ao s61io pontificio e aos interes- armamentista. Sentimos hoje, ap6s longos
ses do povo de Deus nos quatro cantos da anos de esforc;os, a frustrac;ao de esperanTerra, de tal modo age sobre sua aguda c;as nao cumpridas.
sensibilidade que constitui verdadeiro priviAcreditamos que o convivio harmonioso
legio poder intercambiar com Vossa Emi- entre as nac;Oes nao sera construido pela
nencia algumas impressOes sobre os duros intimidac;ao coletiva, nem pela imposic;ao
momentos que vive a humanidade e sobre de uma ordem unilateralmente estabelecias formas de construir-lhe um futuro me- da. A paz e a seguranc;a internacionais s6
lhor.
poderao .resultar do esforc;o comum, em
que cada Estado assuma sua parcela de
No que tange ao Brasil, orgulha-nos que responsabilidade.
esse futuro esteja indissoluvelmente ligado
ao cristianismo, pedra sobre a qual se erigiu De potencial nao me nos explosivo eo aproo passado de meu pais e viga mestra de fundamento do flagrante desequilibrio entre
seu presente. A nenhum observador esca- as nac;Oes ricas e pobres. A grave crise
pe o papel desempenhado pela lgreja na economica internacional que hoje vivemos
catequese, na formacao da juventude e no padece dos males dessa desigualdade.
desempenho de incontaveis e merit6rias Populac;Oes inteiras encontram-se relegaobras de carater assistencial.
das amargem do progresso e das conquistas de nosso seculo. Sua plena integrac;ao
No plano diplomatico, as relac;Oes com a
sociedade universal, Ionge de contra ela
Santa Se encontram-se entre as mais anti- agir, criaria vigoroso~ estimulos manutengas mantidas por meu pais. Datam de 1826, c;ao do desenvolvimento, em escala sem
mantendo-se sem soluc;ao de continuidade precedentes.

a

a
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0 dialogo e a cooperaQao internacionais ~ minha firme convicQao que, por entre as
sao os linicos instrumentos capazes de turbulencias inauditas do memento que
criar as condiQOes indispensaveis para o ·vivemos, mais e mais, a voz forte e plena de
justo encaminhamento da presente crise. autoridade com que se manifesta Jo~
Com esse objetivo, temos apoiado o lanQa~ Paulo II orientara os povos de boa-vontade
mente das NegociaQOes Globais, dentro do a pottos de paz e de esperanQa.
dialogo Norte-Sui, na certeza de que problemas comuns s6 poderao ser soluciona- A audiencia com que me honrou o Sumo
dos pelo diagn6stico e a terapia tambem Pontffice levou meu pensamento a detersa, mais uma vez, no excepcional dom cacomuns.
rismatico do Chefe da cristandade e, mais
que isto, interprete, o mais autentico, parque
situado em tao elevada perspectiva espiriSao estas, da mesma forma, preocupaQOes tual des anseios de toda a humanidade.
permanentes da Santa Se, cujo ideario de
paz e de justiQa constitui modele para a Pe9o a todos que me acompanhem no brinhumanidade. Sua Santidade, nas freqOen- de que faQO a saude e afelicidade pessoal
tes peregrinaQOes que o levaram, em curto de Sua Eminencia o Cardeal Secretario de
tempo, a todos os quadrantes do globO, tem Estado, gloria do pontificado de Joao Paulo II e exaltaQao da Santa lgreja.
dado testemunho dessas verdades.

a
a
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a visita, ao brasil, do ministro das
relac;oes exteriores da belgica
Discursos dos Ministros das Relac;:Oes Exteriores do
Brasil, Ramiro Saraiva Guerreiro, e da Betgica, Leo
Tindemans (traduc;:ao nao-oficial), no Palacio do
ltamaraty em Brasilia, em 16 de novembro de 1982,
por ocasiao de jantar oferecido pelo Chanceler
brasileiro ao Chanceler belga.

SARAIVA GUERREIRO

Nossas rela90es estao marcadas pela tradi98.o e pel a constancia no curso da hist6Senhor Ministro,
ria. A Belgica prestou contribui90es valiosas ao esfor9o de desenvolvimento e inteA visita com que Vpssa Excelencia ora nos gra98.o do Brasil desde o seculo passado.
honra vem dar seguimeoto aos contactos Recorda a significativa participa98.o belga
de alto nfvel, cada vez mais intensos, que nos trabalhos de constru9ao da Estrada de
nossos dais pafses estao desenvolvendo. Ferro Dom Pedro II, iniciados em 1855.
Nesse empreendimento, destacou-se o
Guardo a mais grata recorda98.o da viagem Capitao Vlemincx, que, em reconhecimenque fiz Belgica, ha dais anos, e da cal oro- ro aos servi9os prestados, recebeu do lmsa acolhida que foi reservada a mime ami- perador a Ordem da Rosa.
nha mulher. Alem de permitir uma troca de
ideias construtivas, na Chancel aria belga, a
visita resultou na assinatura do Acordo Em 1914, o Brasil foi o primeiro pafs neutro
Aereo Brasii-Belgica, instrumento que re- a erguer sua voz em protesto contra a violagula importante aspecto do relacionamento 98.0 do territ6rio e da neutralidade da Belgibilateral e que devera entrar em vigor em ca. Em preito a essa atitude solidaria e em
retrjbui98.0 visita do Presidente Epitacio
tuturo pr6ximo.
Pessoa, em 1919, o Rei Alberto e a Rainha
~. pais, com muito prazer que, em nome do Elisabeth visitaram o Brasil no ano seguinGoverno brasileiro, dou as boas-vindas a te. E ha quinze anos, em gesto analogo, o
Vossa Excelencia, Senhora Tindemans e Rei Baldufno e a Rainha Fabfola distinguia ilustre comitiva que os acompanha.
ram-nos tambem com sua visita.

a

a

a

As rela90es entre o Brasil e a Belgica tern
bases que remontam aos primeiros anos de
vida independente de nossos pafses. Ja em
1832, a Belgica a_creditava seu primeiro
Encarregado de Neg6cios junto a Corte
Imperial, Benjamin Mary, que, impressionado com o ambiente e a sociedade do Rio de
Janeiro, deixou numerosos desenhos a sepia e a nanquim, posteriormente reunidos
em albuns publicados em Bruxelas.

sao esses marcos de um relacionamento
cordial e maduro, de uma coopera9ao ampia e fecunda, que agora completa seu
sesquicentenario.

0 intercambio comercial entre o Brasil e a
Uniao Economica Belgo-Luxemburguesa
ultrapassou, no ano passado, a cifra de
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meio bilhao de d61ares. Tambem no campo
dos investimentos, a Uniao Economica
Belgo-Luxemburguesa ocupa posic;ao de
relevo na economia brasileira: o 4~ dentre
os pafses da CEE. Esses indicadores demonstram o dinamismo do intercambio bilateral na area economica. No entanto, esta
Ionge de esgotar-se o nosso potencial de
cooperac;ao tanto no nfvel governamental,
quanto no privado. Existem incontaveis
oportunidades que se originam da complementaridade economica e e perene o interesse ern aesbravar novos caminhos de
cooperac;ao com vistas ao bem comum.
lmportante fator nesse contexte e a participac;ao da Belgica na CEE, que distinguiu
Bruxelas com sua sed e. Com a entrada em
vigor, a 1~ de outubro passado, do AcordoQuadro entre o Brasil e a Comunidade
Europeia, descortinam-se novas perspectivas de colaborac;ao, muitas das quais contarao, decerto, com expressiva participac;ao belga.
Assim, o Brasil, que ja eo principal parceiro
comercial da Comunidade na America Latina, ve expandir-se ainda mais o potencial
de seu relacionamento com os Dez.
A Belgica e a Comunidade Europeia desempenham papel polftico de crescenta
importancia no contexte mundial. 0 Brasil
acompanha, com atento interesse, o delineamento da cooperac;ao polftica no ambito comunitario, caracterizado por perfil proprio de atuac;ao externa.
Coube a Vossa Excelencia, Senhor Ministro, exercer Presidencia do Conselho de
Ministros da Comunidade Europeia em perfodo particularmente sensfvel das relac;oes internacionais. Nesse mandate, Vossa Excelencia mais uma vez fez jus reputac;ao de qu_e goza no cenario belga, europeu e mundial.

a

a

E prop6sito expresso de nossos pafses, da
America Latina e da Europa Ocidental, trabalhar pelo estreitamento de nossas rela102

<foes .. Animam-nos, nesse sentido, o desejo
do bem comum e o apego aos objetivos e
princfpios basi cos da paz, do progresso, da
justic;a e do direito.
A proliferac;ao de tensoes que caracteriza
nossa epoca exige de n6s atitude permanente de rQOderac;ao e de busca do dialogo.
0 Brasil ja deu mostras reiteradas do animo
sereno com que aborda as questOes que
lhe dizem respeito, assim c6mo as que
ocorrem no relacionamento entre nossas
regiOes.
Somos favon3veis a negociaQao como forma de resoluc;aq de controversias e rejeitamos, como indevidas e ineficazes, pressOes de natureza polftica ou economica
como instrumento de atuaQao internacional.
Senhor Ministro,
Nao bastassem as tensOes polfticas que
proliferam, em ambito regional e global, o
munqo ora atravessa uma crise economica
sem precedentes que atinge todos os quadcantes do globo. Elemento fundamental
para supera-la e a retomada do Dialogo
Norte-Sui, com vistas a revigorar a economia de todo o planeta.

E tempo de afirmar concretamente a consciencia da necessidade de um esforc;o conum, imposto pela real ida de da interdependencia que vincula as diversas regiOes e
que ora as faz sofrer junt·as, mas nao solidarias. os efeitos negatives da crise economica. E imperative que tratemos, realisticamente e tambem com visao de futuro, de
unir nossos esforc;os em diversos c.ampos
de atuac;ao economica, embasamento necessaria a uma efetiva harmonizac;ao polftica nessa area.
A Belgica, pals altamente industrializado,
com elevado coeficiente de abertura economica para o exterior, tem condic;Oes de
concorrer significativamente para a reativac;ao das relac;oes Norte-Sui,
luz do

a

papel que desempenha em ambito regio- admiravel e bem conhecido dom dos Brasinal, na CEE, na OCDE e no contexte oci- .leiros de receber seus convidados com
dental das economias de mercado como toda amizade.
um todo.
Ha muito tempo ja conta seu pafs com a
Sent:lor Ministro,
pr~dilec;ao de muitos dos meus compatriotas, o que talvez ex plica o fa to deter ele sido
Nasconversac;oes que mantivemos, pude· o primeiro da America Latina on de a Belgimos confirmar o elevado grau de entendi- ca acreditou urn representante diplomatico,
mento que prevalece entre nossos Gover- Benjamin Mary, que se tornou celebre por
nos. No exame de questaes internacionais ter aliado aarte das relac;oes publicas o tade interesse comum, registramos, com sa- lento de gravador de imagens. Legou-nos
tisfac;ao, a convergencia de nossas posi- assim testemunhos muito atraentes sobre a
c;oes e avaliac;oes da presente conjuntura, vida e as paisagens do Brasil, cuja beleza
em diversas areas. Enriquecemos nossas havia inspirado America Vespucio, varios
visoes grac;as ao conhecimento mais pre- seculos antes, a dizer que as orlas que coscise dos pontos de vista que orientam as teava s6 podiam ser pr6ximas do parafso
atitudes de nossos pafses em campos de terrestre.
interesse comum.
~ verda de que sonhei muitas vezes em visiA presenc;a de Vossa Excelencia entre n6s tar o Brasil. A ac;ao sendo, nas palavras de
vem assinalar, concreta e inequivocamen- Goethe, a irma do sonho, estou tanto mais
te, o prop6sito do Governo belga de estrei- feliz de ver met.J deseto realizado quanta,
tar a amizade e cooperac;ao que unem nos- nao bastasse a grande satisfac;ao que sinto
sos dois pafses. ~ um prop6sito que en con- como viaj~nte cativad6 pelos encantos da
tra plena receptividade no Brasil.
vida brasileira, estou convencido de que
.minha visita contribuira para transpor uma
Certo estou de que os contatos que Vossa nova e importante etapa na via do estreita.Excelencia mantera com meus colegas em. mento dos lac;os de cooperac;ao· entre nosoutros Ministerios muito contribuirao para sos pafses, e quanta ela redundara em
rnelhoria no clima das rela<;Oes entre a Euatingirmos os fins a que almejamos.
ropa e a America Latina, pastas a prova peErgo, pois, minha tac;a ao futuro das rela- la crise das Malvinas. Esta suscifou grande
c;oes belgo-brasileiras, a saude de Sua emoc;ao: a Europa pouco esperava. ConMagestade o Rei Baldufno e a felicidade fiante que estava na solidez dos la<;os hispessoal de Vossa Excelencia e da Senhora t6ricos e culturais forjados ao Iongo do temLeo Tindemans
po, e preocupada por outro lado em solucionar seus pr6prios problemas, ela negliL~O TINDEMANS
genciou urn pouco a America Latina, como
pode acontecer nas relaQOes entre os
Senhor Ministro,
homens, quando o habito passa a imperar:
nao se faz mais entao os devidos esforc;os
Agradec;o as generosas palavras de Vossa para ver as coisas com sufidente realismo
Excelencia em relac;ao a melJ pafs e a mi- e torna-se menor a preocupac;ao em alinha pessoa. Estou particularmente reco- mentar a compreensao.
nhecido pela calorosa acolhida que Vossa
Excelencia, junto como Governo brasileiro, Qevemos portanto dedicar-nos. antes del
teve a bondade de reservar-me, bern como mais nada, a apagar oa trac;oa deixados por
a minha mulher e a meus colaboradores. As esta crise, acidental aos nossos ~has parateo<;:6es de que somos alvo revelam-41os o que inesperada; meu pals e seus parceiros
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na Comunidade Europeia estao empenha- sistema monetario sao tambem objeto de
dos nesse sentido. Decidiram aprofundar
seu dialogo politico com a America Latina.
Mas o que significa este dialogo senao o
reconhecimento do fato de que a Europa e
a America Latina precisam uma da outra e
que devem, mais do que nunca, trabalhar
juntas.
Ja estava certo desse fate ao partir de Bruxelas, mas cada dia que passa nesta viagem vern (;onfirmar minha convicctao de
que, como urn peregrine. era tempo que eu
seguisse para a America Latina a fim de ali
propagar a men sag em de am1zade fraterna
dos Belgas e das populaQOes dos outros
Estados membros da Comunidade Europeia, a qual, em breve, devera ampliar-se
- como ingresso de Portugal e da Espanha - o que a tara sentir-se ainda mais
pr6xima da comunidade dos povos desta
parte do mundo.
Senhor Ministro, Vossa Exceh3ncia soube
dar a oolftica externa de seu pals, nao somente urn tom novo, mas, tambem, a nova
dimensao exigida pelas rapidas e profundas evoiU(~Oes que hoje se registram nas
relaQOes internacionais. Oaf o interesse
que tenho em dar seguimento as conversaQOes muito interessantes que iniciamos
esta manha, quando passamos em revista,
pela primeira vez, temas da atualidade. Verifiquei com satisfaQao a existencia de ampia identidade de pontos de vista e de preocupaQOes com as problemas de hoje. Estou certo de que seria de interesse mantermo-nos informados sabre a evoluctao de
nossas polfticas perante certas questOes e
talvez possamos pensar em adotar urn mecanisme para realizar este projeto no futuro.
As questoes de interesse comum nao se
limitam as soluQOes justas e pacfficas das
desavenQas que perturbam a paz e a seguranQa internacional: as ameaQas que pesam sabre a estabilidade da economia e
das financ;as mundiais e sabre o futuro do
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preocupaQao comum. Nestas areas, a interdependencia entre os parses se tornou
uma necessidade primordial. Sabedor do
quanta Vossa Excelencia, com toda razao,
da valor as ideias de Cancun, desejaria
dizer-lhe, desde ja, que a Belgica e favoravel a abertura de negociaQOes globais por
estar convencida de que a restauractao de
urn crescimento do Norte nao pode estar
dissociada de urn desenvolvimento acelerado no Sui. Em razao da dimensao mundial
da crise nao e mais suficiente coordenar as
polfticas economicas nacionais no seio dos
grupos regiohais: urn concerto em nfvel
mundial indispensavel.

e

No plano das relaQOes bilaterais, alguns
progresses, ainda demasiado tfmidos a
meu ver, foram realizados desde a visita
que lhe fez urn des meus antecessores, o
Senhor Simonet, ha tres a nos. Existe no entanto, entre nossos pafses uma grande reserva de estima e confianQa mutua que ilu·
minam o futuro de nossas relaQOes de forma cada vez mais promissora. Se verdade, como escreveu Balzac, que a esperanQa uma mem6ria do desejo, posso dizerhe que meus compatriotas tern o firme prop6sito de participar em maier escala no desenvolvimento do impressionante potencial
de recursos ffsicos e humanos deste pals;
esperam eles encontrar na conclusao pr6xima de urn acordo de cooperactao cientffica, tecnol6gica e industrial, urn novo vetor
de promoctao dos interesses recfprocos.

e

e

Por outro lade, quero dizer a Vossa Excelencia quanto o Governo belga mantem a
firme esperanQa de encontrar com seu pals
as soluc;Oes adequadas para propiciar o
desenvolvimento das comunicaQOes marftimas e aereas diretas entre os do is pafses.
Senhor Ministro, cheguei ao seu pafs no
pr6prio dia em que se cumpria a etapa decisiva da abertura politic a i mplementada com
constancia e convicctao durante quatro
anos. Testemunha de uma ampla consulta
eleitoral, exemplar sobre varies aspectos,

quero homenagear a obra cumprida pelo
Chefe do Estado e seus colaboradores,
mediante esforc;os desenvolvidos com vistas a gradualmente dotar 0 pafs de instituic;oes autenticamente democraticas. Como
acaba de lembrar o Presidente Figueiredo
em sua importante mensagem perante a
AssembiE§ia Geral das Nac;oes Unidas, no
pleno respeito liberdade, democracia e
aos direitos da pessoa humana que melhor
se realizam as aspirac;oes nacionais dos
pafses.

a

a

e

Na exaltac;ao da amizade belgo-brasileira
que nosso encontro suscita, desejo, Senhor
Ministro, erguer minha tac;a e convidar os
presentes a brindar prosperidade e felicidade da nac;ao brasileira, saude de Vossa Excelemcia e da Senhora Guerreiro,
realizac;ao dos objetivos de paz, de liberdadee de solidariedade que nos sao comuns,
e renovo a Vossa Excelencia os sentimentos de estima e amizade do meu povo pelo
seu.

a

a

a

a
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baena soares representa o brasil na
XII assembleia geral da oea
Discurso do Secretario-Geral das RelaQOes Exteriores,
Joa.o Clemente Baena Soares, em Washington, em 17
de novembro de 1982, por ocasia.o do debate geral da
XII Assembleia Geral -da Organiza9a.o dos Estados
Americanos (OEA).

A realizaQao anual do periodo ordinaria de Mantem-se elas intactas. Cabe antes indasessOes 9a Assembleia Geral da Organiza- gar a extensao do desgaste a que foram
Qao dos Estados Americanos proporciona submetidas, sem a adocao apressada de
a cad a urn dos estados membros, a valiosa expedientes que possam por em risco a inoportunidade de passar em revista a agen- teireza da OrganizaQao. Os principios e as
da das americas. Em 1982, a possibilidade regras juridicas do sistema interamericano
de urn exame, em nivel regional, da situa- representam, por si, fatores naturais de
Qao do continents se revela ainda mais im- preservacao. A despeito dos esforcos realiportante, quando colocada na dupla pers- zados ate agora, nao parece haver uma Vi-:-.
pective dos fates que se verificaram, no pri- sao clara do que seria, pel a menos em termeiro semestre do a no, no Atlantica Sui, e mos de aceitaQao media au majoritaria, urn
da Crise generalizada, de carateruniversal, novo sistema interamericano p6s-Malviconfigurada, nas palavras do presidents nas. Parece haver compreensiveis duvidas
Joao Figueiredo, "por sinais que lembram, sobre alternatives juridicamente idoneas,
de forma dramatica, as experiencias da politicamente viaveis e operacionalmente
decada dos trinta".- · --·eficazes.
0 Brasil procure dar a esse exame, a que
todos n6s propomos, um sentido produtivo
e uma funQao catalizadora de ideias. Nao
tern a preocupaQao de oferecer receitas ou
proper f6rmulas, deseja, tao somente, assumir suas responsabilidades no concerto
interamericano, e contribuir para urn diagn6stico de cofljunto que possibilite, no memento adequado, o encontro de soluQOSs
consensuais para os problemas comuns.
A experiencia de nossa organizaQao indica
que as crises podem ter aspectos positives
se vistas, tambem, do angulo das alternati.vas que forjam ou viabilizam. A presents
crise nao atinge as ideias que se refletem
nos principios basicos da organ-izaQao.

0 papel do Brasil na crise do Atlantica Sui
respondeu, simultaneamente, a imperatives de nosso comportamento hist6rico diplomatico em relaQao a questao em si e as
responsabilidades que fluem de n.ossos
compromissos com a causa da paz. 0 Brasil apoiou, desde 1833, os direitos argentinas sobre as Malvinas, votou a favor das
principais resoluQOes que, desde 1965, toram aprovadas pelas NaQOes Unidas e nas
quais se recomenda as ·partes que negociem. Deflagrada a crise no corrente ano, a
preocupaQao primordial do Brasil foi a de
deter "a engrenagem da violencia", reverter 0 processo e voltar a um quadro de negociaQao, dentro de um espirito de conciliaQao e ae justiQa, por ocasiao da XX reuniao
-
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de ccnsulta, convocada com base no TIAR,
o papel do Brasil foi ode procurar urn denominador comum. Favcrecemos uma solu«;ao por via de negociacao -e de_s~jamos
continuar contribuindo, na medida das nossas possibilidades, para criar condiQOes
para uma soluc;:ao pacifica da questao.
Constitui novo passo nesse processo historicamente coerente e polrtipamente responsavel o co-patrocin.io, com outros 19
pafses americanos, de recente resolu«;ao
aprovada pelas Na«;Oes Unidas. 0 Brasil
tern a esperan«;a de que as resofu«;Oes que,
sobre o assunto, foram adotadas no foro
mundial e no foro regional sirvam de marco
polftico-jurfdico para a busca de uma f6rmula negociada e continua seguro de que
somente por essa via se lograram uma solu«;ao duradoura.
Como pais Latino-Americano, o Brasil ve
com preocupa«;ao que a crise Centro.Americana perdura e se agrava, inclusive
no que respeita as projec;:Oes, sobre aquela
regiao, dos efeitos da situa«;ao econOmica
mundial e das tensOes geradas pela confronta«;ao Leste-Oeste. Essa preocupacao~
traduz-se por urn acompanhamento permanente da crise e de sua dinamica. A nossa fidelidade aos principios de nao-ingerencia e de respeito a soberania dos Estados nos faz crer que a soluc;:ao politica dos
problemas Centro-Americanos compete
aos povos que os vivem, e que tal soluc;ao
s6 sera possfvel caso inexistam in-terteremcias externas. Os problemas do desenvolvimento econOmico e do bem-estar social
dos pafses Centro-Americanos concernem, de maneira solidaria, a todos os parses da america. 0 Brasil tern procurado, na
medida das suas possibilidades, contribuir
para que nossos irmaos Centro-Americanos possam encontrar os caminhos do·
progresso, em clima de seguran«;a e paz.

teramericano, o ideario da cooperac;ao. Os
resultados obtidos ficaram aquem das esperanc;:as criadas. Gerou-se, em consequencia, profunda sentimento de trustra«;ao. A revisao desse processo impOe-se
por si mesma, dentro de parametres atualizados e conseqOentes com as caracterfsticas dqs anos 80. A OEA mantem-se primordialmente como foro regional para o
dialogo Norte-Sui em materia de cooperac;ao. A despropor«;ao de meios e a conseqOente assimetria de possibilidades entre o
mais rico dos pafses do sistema e os demais favorecem, senao mesmo impOem, a
utiliza«;ao da organiza«;ao e de sua estrutura como centro det_d~bate dos temas de coopera«;ao e conduta para suas formas de
implementa«;ao. Consideramos que o dialogo Norte-Sui deve ser mantido e ampliado
no nfvel da organizac;:ao, e pel a utilizac;:ao de
seus mecanismos especificos.
Nao obstante, a preservac;:ao e amplia«;ao
desse dialogo nao exclui outro tipo de cooperac;:ao- Sui-Sui- que deveter carater
supletivo e complementar. A pr6pria experiencia brasileira nesse campo indica que
sao particularmente promissores os sinais
de crescimento da cooperac;:~o entre ·os
pafses Latino-Americanos e do· Caribe.
Esse processo tendera a ac~erar-se na
medida em que se con sol ide pelo seu pr6prlo ex ito. Nao se deve esperar, porem, que
a cooperac;:ao entre os Palses em desenvolvimento possa preencher completamente os vazios criados pelo retraimento
da coopera«;ap Norte-Sui. Tal equfvoco s6
contribuiria para substituir uma frustra«;ao
por outra, com prejufzo para todos.

Consideramos especialmente importantes
os esforc;:os tendentes a ampliar os recursos a disposiqao do Banco I nteramericano
de Desenvolvimento e, em especial, no que
se refere ao sexto aumento geral dos recurA coopera«;ao interamericana constitui urn sos do Banco.
desses caminhos.
De igual ou maior importancia sao tambem
A partir da assinatura do Protocol a de Bue- os esforc;:os conducentes a realizac;:ao de
nos Aires redimensionou-se, no contexte in- uma assembleia geral extraordinaria sobre
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cooperayao para o desenvolvimento, com
a qual estao comprometidos todos os pafses-membros da organizayao. Embora,
ciente de que a Assembleia nao representara, por si so, a soluyao dos problemas que
se aprensentam no campo da cooperayao
hemisferica, o Brasil ere que dela deverao
advir novas para metros que melhor demarcarao os campos de atuayao e sugerirao os
mecanismos de ayao da OEA num esquema mais atualizado de cooperayao franca e
igualitaria no hemisferio. Preocupado, mais
uma vez, em nao promover a criayao de
expectativas que, por excesso de ambiyao
ou talta de realismo politico, tragam, no seu
bojo, a .semente do proprio insucesso, o
Brasil continua a favorecer uma preparacao cuidadosa da assembleia geral extraordinaria. A experiencia demonstra - e
11esta organizayao de forma ainda mais clara -, que as iniciativas carentes de verdadeira consistencia polftica e de suficientes
alicerces economico-financeiros tem vida
curta e se revelam, quase sempre, anti-climaticas. Mas estamos seguros de que, a
exemplo de tantas ocasioes, saberemos
encontrar a justa medida entre necessidade e possibilidade, bem como os mecanismos conducentes a realizayao da AGE, no
menor prazo possfvel.

centes barreiras protecionistas, erguidas
pelos pafses industrializados, que sao, justamente por suas maiores possibilidades
economicas, financeiras e comerciais,
aqueles que poderiam e deveriam absorver
e diluir os efeitos da presente crise.

Nao e apenas no continente americana que
vivemos hoje uma crise. Ela e mundial, de
grandes proporyoes, embora seus cantornose projeyoes atinjam, de forma especial,
os pafses em desenvolvimento. Nesta regiao do Globo, a quase totalidade dos parses vive, quotidianamente, dificuldades
acrescidas e resultantes do aviltamento
dos preyos dos produtos primaries e a consequente reduyao de suas receitas de exportayao; defronta-se com a elevayao generalizada das taxas de juros, com problemas de obtenyao de indispensaveis creditos externos para o desenvolvimento e de
financiamento das respectivas dfvidas; e,
como se isso nao bastasse, entrenta cres-

Senhor Presidente,

0 Brasil volta a pronunciar-se em favor de
uma tomada de consciencia continental
em torno desse grave problema e rejeita as
soluyoes parciais e divisionistas .as vezes
surgidas como ilusorias panaceias. A presente crise requer soluyoes glo'bais e inovadoras. Seguramente, nao serao expedientes protecionistas ou gradualistas os
que propiciarao as soluyoes conceituais e
as safdas operativas mais apropriadas a
natureza e a dimensao da crise. Neste contexto, permito-me citar as seguintes palavras do presidente Joao Figueiredo recentemente proferidas nas Nayoes Unidas sabre a presente crise mundial:
"A defini9ao da economia do futuro passa
pela superayao dos problemas do presente. A tarefa de reformular o sistema economico internacional e impostergavel, mas,
nas atuais circunstancias, temos de iniciala pelo esfor9o de evitar a propria derrocada do sistema.

Reitero minha convicyao de que a presente
crise pode e deve conduzir a resultados
positives. Deve constituir liyao da qual surgirao solu9oes criativas, renovadoras, respastas aos problemas que atualmente nos
afligem. Com idealismo e tenacidade nossos pafses devem contribuir para esse objetivo. A uniao e solidariedade crescentes
superarao as dificuldades conjunturais que
possam dar Iugar a divisoes indesejaveis.
Somente pelo dialogo franco, democratico
e igualitario poderemos encontrar as respastas capazes de honrar a tradi9ao das
americas de liberdade e paz.
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-brasil e paquistio assinam
acordo comercial
Discurso do Ministro de Estado das RelaQOes
Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, no Palacio do
ltamaraty em Brasilia, em 18 de novembro .de 1982,
por ocasiao da assinatura do Acordo Comercial entre
o Brasil e o Paquistao.

Senhor Embaixador,
~ uma grande satisfac;ao procedermos a Por outre lado, desejo ressaltar o convite
assinatura do Acordo de Comercio entre a :formulado pelo Governo do Paquistao para
Republica Federativa do Brasil e a Republi- que uma delegac;ao de _industriais brasileiros visite, em breve, a Zona de Processaca lsl~mica do Paquistao.
mento de Exportac;ao de Karachi, com visEsse ato evidencia a confianc;a de nossos tas a uma eventual participac;ao brasileira
Governos nas possibilidades de urn rela- nos empreendimentos a serem ali implancionamento mais intense, com a ampliac;ao tados.
de nossas potencialidades de interc~mbio
e descoberta de formas de cooperac;ao re- ~ tambem com prazer quetenho observado
ciprocamente vantajosas.
o crescimento promissor do co mercia entre
os nossos dais pafses nos ultimos anos. 0
Nos ultimos dais anos, tivemos o prazer de dinamismo que lhe pretendemos imprimir
receber import.antes missOes do setor eco- levara, estou certo,
abertura de novas
nOmico-comercial paquistanes.- Em no- oportunidades de complementac;ao entre
vembro de 1980, visitou-nos missao da Fe- as mercados dos dais pafses e a um maier
derac;ao das C~maras de Comercio e In- equilibria dos saldos desse relacionamendustria do Paquistao. Em agost9 do ana to.
passado, esteve no Brasil, a dele,gagao da
C~mara de Comercio de Lahore. Ainda em Com efeito. apesar da dist~ncia que separa
1981, fomos honrados com a visita do Se- nossos pafses, creio que saberemos procretario-Geral do Ministerio do Comercio mover as esforc;os necessaries no sentido
do Paquistao, Senhor lzharul Haq, cujos de lograrmos a intensificac;ao e a diversificantatas e entendimentos com autoridades cac;ao de nossa pauta comercial. A assinae empresarios brasileiro.s t·erao, sem duvi- tura deste Acordo constitui, certamente,
da, contripufdo para que hoje possamos uma medida basica para a consecuc;ao
assinar este Acordo Comercial.
desses objetivos.*

a

• Na pagina 136, Se9ao Tratados, Acordos, Convenios, o texto do Acordo Comercial entre o Brasil e 0
Paquistao.
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a reuniao ministerial do gatt,
em genebra
Discurso do Ministro de Estado das RelaQOes
Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, em Genebra, em
24 de novembro de 1982, por ocasiao da Reuniao
Ministerial do GAIT.

Senhor President~.

arranjos e instituic;Oes multilaterais, dependem, em ultima analise, da predominancia
de urn sistema regular e desimpedido de inte.rcambio comercial.

Diferentemente de reuniOes congeneres
precedentes, a atual reuniao- pel a primeira vez na hist6ria do GATT- nao se dedica
~o ·lanc;amento de uma ambiciosa rodada Essa e a razao por que o Brasil acredita que
de negociac;Oes voltada para urn exercfcio urn elemento essencial na busca de exito
sistematico e linear de liberalizac;ao comer- para esta reuniao deve ser urn diagn6stico
cia!, num contexte de crescimento efetivo e correto dos muitos males que afligem o sistema internacional de comercio.
sustentado da economia mundial.
A tarefa Que temos agora pel a frente e a de
eliminar, e esperanc;osamente de reverter.
a tendencfa mais marcante que decorre
das presentes dificuldades econOmicas a estagnac;ao e ate mesmo retrocesso do
comercio mundfal sob o impacto da retrac;ao generalizada das atividades .econOmicas e do protecionismo desmedido.
0 que esta aqui em jogo e a pr6pria.sobrevivencia do complexo con junto de princfpios,
regras e procedimentos que, independentemente de suas imperfeic;Oes e deficiencias, se constitui, ao Iongo do tempo, em
algo digno de ser chamado de urn sistema
internacional de· comercio.
Esta reuniao oferece-nos a oportunidade
de soerguer aquele sistema. Nao podemos
fracassar, pois corremos o risco· de ver
desmoronar todo o ediffcio da cooperac;ao
internacicmal, tao dolorosamente construfdo nas ultimas decadas - uma vez que
toaas as demais correntes econOmicas internacionais, e portanto todos os demais

A durac;ao, profundidade e alcance da atual
crise econ6mica mundial sao explicados,
em grande medida, pela incapacidade das
economias nacionais, sobretudo dos pafses desenvolvidos, de adotarem os ajustes
estruturais exigidos pelas realidades cambiantes das relac;Oes econ6micas internacionais, bern como pelas imperfeic;Oes dos
sistemas comercial e financeiro mundiais,
que sao cruciais para os esforc;os dos pafses em desenvolvimento de preceder a
seus pr6prios ajustes. No passado recente,
surgiram situac;Oes totalmente novas que
ainda nao foram devidamente reconhecidas e compreendidas. Elas colocam terrfveis desafios a todas as nac;Oes em sua
pr6pria vida interna. Colocam, entretanto,
tam bern urn desafio talvez ainda mais diffcil
a conduc;ao das relac;Oes entre as nac;Oes.
A comunidade internacional, como nunca
antes, tern que se colocar a altura da tarefa
de aprimorar e apoiar as instituic;Oes em
que se baseou o progresso sem precedentes das decadas mais recentes e sem as
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quais nao haveria perspectivas significativas de uma recuperac;ao ordenada e sustentada da economia mundial.
0 GATT, evidentemente, e primordial nas
preocupac;oes de todos n6s.
A natureza universal da crise colocou em
evidencia algumas das deficiencias mais
criticas do sistema internacional de comercia. Mas, sobretudo, trouxe a luz do dia fatos
ate entao pouco conhecidos que sao mais
graves que as deficiencias do proprio sistema do GATT. Refiro-me as frequentes violac;oes dos seus principios, as interpretac;oes e aplicac;oes distorcidas de algumas
de suas regras, ao alcance amplo e natureza permanente das derrogac;oes a suas
clausulas, fazendo a excec;ao predominar
sabre a regra, e a falta de vontade polftica
de manter compromissos, particularmente
aqueles em favor dos paises em desenvolvimento.
A admissao dessa situac;ao de quase inexistencia do direito e talvez um passo penoso mas necessaria na tarefa de salvamento
dos principios subjacentes do GATI, o que
deve ser a nossa principal preocupac;ao
nesta reuniao.

problemas dos paises em desenvolvrmen~
to, agravados como tem sido pel a atual crise, contrast a fortemente com iniciativas em
assuntos que estao Ionge de nossos pro"'
blemas mais urgentes e da area de ac;ao de
nossas instituic;oes. Algumas das novas
propostas estenderiam os princfpios e regras do GATT a assuntos fora da competencia do A cor do Geral. Sugere-se que isso
seria feito no interesse de liberalizac;ao de
outros setores da economia internacional
A esse respeito, parece que duas considerac;oes muito importantes nao foram levadas em considerac;ao. A primeira a de que
nao ha razao para supor-se que o que seve
validamente como liberalizac;ao no campo
do comercio de mercadorias e necessaria,
ou ate mesmo desejavel, em outros campos. De fato, o fracasso dos esforc;os dos
pafses em desenvolvimento em introduzir
controle multilateral de praticas restr~tivas a
neg6cios no campo da transferencia de
tecnologia, par exemplo, indica que, namelhor das hip6teses, estamos aqui falando de
dais tipos diferentes .de liberalizac;ao. Enquanta uma delas e agora defendida, a outra tem sido h8 muito tempo rechac;ada.

e

A segunda eo fato de que alguns pafses estao muito a frente no controle de recursos,
lnfelizmente, as iniciativas em tal direc;ao capacidade gerencial e conhecimento tectem sido desanimadoramente lentas. Com nico especializado que moldarao os aconrelac;ao a melhora das condic;oes globais tecimentos do futuro. Os pafses que sao
do comercio internacional, parece haver menos avanc;ados, o que compreensivel,
uma falta de decisoes firmes para refrear a recusam-se a depender para sempre do
onda de protecionismo em suas variadas conhecimento e da habilidade de outros
formas. Quanta aos interesses dos paises paisess e desejam desenvolver os seus
em desenvolvimento, tem sido impossivel pr6prios.
obter ate mesmo um compromisso no sentido de honrar compromissos anteriores. 0 Brasil, como um pais que se compromeEm vez disso, o que se sugere e que os pai- teu seriamente a estabelecer e desenvol.~
ses em desenvolvimento assumam obriga- ver uma capacidade autonoma nas princic;oes adicionais - uma ideia que com fre- pais areas de atividade economica. e da
quencia tem sido um instrumento de novas opiniao que seria tanto injustificado quanformas sutis de protecionismo e nao um ta indesejavel mobilizar d GAn no senti do
fa tor verdadeiro de liberalizac;ao comercial. do estabelecimento de estruturas normativas que poderao impedir o acesso dos paiNa verdade, a falta de compreensao dos ses em desenvolvimento a mercados inter-

e

114

nac1onais ou 1nibir sua capacidade de regulamentar suas proprias atividades internas.
Se questOes de grande importancia para
determinados paises devem ser examinadas e investigadas - com o que podemos
assentir num gesto de conciliac;:ao -, isto
nao deve prejudicar os resultados a serem
alcanc;:ados e nao deve ser prejudicial aos
interesses basicos de outros paises
Senhor Presidents,

lhor mane ira de apressar a recuperac;:ao da
economia mundial e fazer com que as jovens e dinamicas economias dos paises
em desenvolvimento gerem demanda adicional por importac;:Oes. lsso, por seu turno,
pode ser alcanc;:ado nao exigindo dos paises em desenvolvimento o que nao estao
em condic;:aes de dar, mas facilitando-se a
expansao de suas exportac;:aes. 0 interesse proprio esclarecido exige que se traduzam tais verdades econ6micas em realidade politica.

Acreditamos que nenhuma terapia para os
atuais males econ6micos mundiais produ- Senhor Presidente,
zira resultados se nao incluir uma formula
que assegure o desenvolvimento acelera- Cabe-nos concentrarmo-nos na tarefa
do dos paises em desenvolvimento. 0 Bra- imediata de reparar o mal feito ao sistema.
sil tern acentuado esse fato em todas as Devemos comec;:ar acedendo a suas reocasiOes·possiveis, eo fez ha poucotempo gras. Sera mais facil, entao, melhorar o sisuma maneira especialmente convincente, tema atraves de um novo consenso sabre
seu objetivo principal ~ o de produzir a requando o Presidents Figueiredo se dirigiu
Assembleia Geral das Nac;:Oes Unidas. tomada do crescimento do comercio interNumerosos estudos tern demonstrado que nacional e a distribuic;:ao equitativa ao
a demanda desses paises por importac;:Oes comercio e desenvolvimento de todos dos
contribuiram expressivamente para manter beneficios disso decorrentes. Se e essa a
em funcionamento as engrenagens da intensao, Senhor Presidente, nossos pareconomia internacional durante a conti- ceiros sempre encontrarao o Brasil pronto
nuada recessao; e. mais do que isso, a me- para contribuir com seu quinhao.

a
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terceira conferencia das naQOes unidas
sobre o direito do mar
Discurso do Chefe da delegaQao brasileira presente a
Terceira Conferencia das NaQOes Unidas sobre o
Direito do Mar, Sergio Thompsen-Flores, em Montego
Bay, na Jamaica, em 7 de dezembro de 1982, por
ocasiao da sessao de encerramento daquela
conferencia.

Senhor Presidente,

sembleia-Geral das Nac;oes Unidas o discurse hist6rico que deu o Impulse inicial pa.:
~ motive de satisfac;ao para a delegac;ao do ra o Iongo processo de debates e consultas
Brasil que a Ill Conferencia das Nac;oes intergovernamentais que se encerra agora
Unidas sabre o Dire ito do Martenha decidi- as margens do Caribe.
do aceitar o oferecimento da Jamaica para
sediar esta Sessao Encerramento. ~justa e Mas desde a decada de quarenta, paises
significative que se realize em urn pais em latino-americanos - e em seguida os de
desenvolvimento da regiao americana a outras partes do mundo - ja se davam
sessao em que concluimos formal mente os conta da importancia dos mares e oceanos
trabalhos da Conferencia e abrimos a assi- que banham suas costas. Com sentido de
natura a nova Convenc;ao, que passanl- a independencia e com consciencia da legiti· reger as atividades human as em todos os midade de suas ac;Oes, esses pafses reivinespac;os marinhos e oceanicos.
dicaram e efetivamente passaram a exercer seus direitos nacionais no mar ate a dis.tancia de duzentas milhas marftimas de
Como pais latino-americano, o Brasil atri- seus litorais.
bui especial importancia a este ato solene.
Concluem-se esta semana anos de difi- A ampliac;ao da jurisdic;ao maritima brasiceis negociac;Oes entre praticamlmte todos lefra se justificava como medida de proteos Governos do mundo. Esse esforc;o ne- c;ao a esses interesses nacionais e como·
gociador se inspirou, em grande parte, em reflexo de uma pratica que, embora ainda
iniciativas nascidas nesta regiao, iniciati- minoritaria em termos mundiais, ia-se torvas destinadas a promover aquila que a nando generalizada na America Latina e
Convenc;ao define em seu preambulo co- inspirava ac;Oes analogas em outras partes·
mo "uma ordem economics internacional do Terceiro Mundo. Do ponte de vista jurrjusta e equitativa que leve em considera- dico, inexistia entao norma internacional
c;ao o interesses e as necessidades da que fixasse um limite maximo para a soQe~
humanidade como urn todo e, em parti- rania ou jurisdiQao micional no mar. cular, os interesses e necessidades especiais dos paises em desenvolvimento".
0 Brasil optou, em marc;o de 1970, por uma
simples ampliac;ao de seu mar territorial ate
Quinze anos se passaram desde que o duzentas milhas. Foi a soluc;ao que entao
Professor Arvid Pardo pronunciou na As- nos pareceu a mais 16gica e que deve ser
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vista luz do fato que, naquela epoca, estava-se iniciando o processo multilateral de
elaborac;ao de formulas inovadoras para
definir os direitos do Estado costeiro em
areas mais amplas do mar adjacente.
Esse processo percorreu caminhos paralelos a partir de 1 970. Foi-se ampliando aos
poucos o numero de Estados que individualmente tomavam a decisao de se antecipar ao consenso mundial em torno das
duzentas milhas. Na regiao latina-americana, o direito do Estado costeiro de estender
sua jurisdic;ao ou soberania maritima foi
objeto dos documentos finais das reunioes
de Montevideu e de Lima, de 1970, e da
reuniao de Sao Domingos, de 1972.0 tema
foi amplamente debatido nas reunioes do
Comite Consultivo Jurfdico Afro-Asiatica
realizados em Colombo, em 1971, e em
Lagos, em 1972, e no Seminario Regional
dos Estados Africanos sobre o Direito do
Mar, celebrado em launde, tambem em
1972. No ano seguinte, por meio de declarac;ao adotada em reuniao de cupula da
OUA, em Adis Abeba, consolidou-se a adesao dos pafses africanos ao conceito de
zona economica exclusiva.
Em ambito mundial, os trabalhos preparatorios para Ill Conferencia das Nac;oes Unidas sobre o Direito do Mar registraram, a
partir de 1971, crescente adesao ao conceito das duzentas milhas, sobretudo, mas
nao exclusivamente, da parte dos pafses do
mundo em desenvolvimento.
No curso desses trabalhos, apresentaramse diversas propostas que, de uma forma
ou de outra e com diferentes terminologias,
reconheciam os direitos do Estado do mar
adjacente ate a distancia de duzentas milhas. Uns expressavam sua preferencia por
um.mar territorial ampliado em que se garantiria o livre trans ito para navios de terceiros pafses. Outros se recusavam ainda a
contemp1ar qualquer ampliac;ao das areas
mariti mas n.acionais alem do limite de doze
mil has.
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Mas a maioria se inclinava claramente pela
elaborac;ao de um regime jurfdico novo que
se aplicaria alem dos limites estreitos do mar
territorial fradicional e aquem dos do alto
mar e que se denominaria mar patrimonial
ou, na versao de pafses africanos, zona
economica exclusiva.
Foi esta a concepc;ao -a de um mar territorial propriamente dito de doze mil has, associado a uma zona economica exclusiva
ate a distancia de duzentas milhas - em
torno da qual foi-se forman do um consenso
no processo negociador desta Conferencia. Ja em 1975, essa formula de conciliac;ao entre interesses divergentes foi incorporada ao primeiro da serie de documentos
b8sicos de negociac;ao preparados sob a
responsabilidade dos membros da Mesa da
Conferencia. Ja entao era clara que o reconhecimento internacional dos direitos do
Estado costeiro nas aguas do mar ate o
limite de duzentas milhas seria elemento
essencial da futura Convenc;ao sobre o
Direito do Mar.
Os pafses latino-americanos, pioneiros da
adoc;ao de medidas destinadas a proteger
seus interesses nacionais legftimos em espac;os mais amplos do mar que banha suas
costas, se sentem hoje recompensados
pela aceitac;ao universal do regime que na
pratica vem implementando h8 ja muitos
a nos.
Entendem, como o Brasil, que no curso de
uma negociac;ao entre os Governos de mais
de cento e cinquenta Estados soberanos
nl'lo seria possfvel a qualquer Estado alcanc;ar a totalidade de suas reivindicac;oes nacionais. Entendem que nesse processo cada um dos participantes nao poderia deixar
de fazer pelo menos algumas concessoes
para permitir a consolidac;ao de um novo
regime jurfdico internacional, mais justa e
equitativo, para todas as areas dos mares e
oceanos.
0 instrumento jurfdico internacional que

sera aberto a assinatura e um conjunto
equilibrado e realista de normas que procuram conciliar posi9oes divergentes em
materia de seguran9a, de navega9ao, de
pesca, de pesquisa cientffica, de preserva9ao do ambiente marinho, de transferencia
de tecnologia, de explora9ao e aproveitamento dos recursos minerais do fundo do
mar. Sao norm as que procuram conciliar os
interesses nem sempre coincidentes dos
Estados em desenvolvimento e das grandes potencias marftimas e demais Estados
industrializados, dos Estados costeiros e
dos Estados sem litoral ou desfavorecidos
por um acesso limitado ao mar, dos Estados de plataforma continental ampla ou estreita, dos Estados arquipelagicos, dos Estados ribeirinhos de estreitos internacionais- enfim, de todos os Estados do mundo, cada um dos quais com um conjunto
diferente de interesses com rela9a0 aos
usos do mar, em fun9ao de suas pr6prias
caracterfsticas geograficas e economicas.
A nova Conven9ao sabre o Direito do Mar
nao corresponde a posi9ao nacional de
qualquer um dos Governos que se fizeram
representar na Conferencia. Mas, vista
como um todo, a Conven9ao efetivamente
reflete, de modo objetivo e equitativo,•o resultado de muitos anos de negocia9oes serias e cuidadosas entre os Estados membros da comunidade internacional sabre as
numerosas e complexas questoes que
com poem o temario do novo direito do mar.

E nesse espfrito que ·o Governo orasileiro
avalia as disposi9oes da nova Conven9ao
que se referem ao regime de direitos e deveres do Estado costeiro nas areas maritimas adjacentes a seu litoral.
Preve a Conven9ao um regime em que e
limitado a uma faixa de doze milhas de largura o mar territorial propriamente dito, em
sua acep9ao tradicional de zona de mar
submetida a plena soberania do ~stado
costeiro, com a unica exce9ao do dire ito de
passagem inocente; um regime em que se

reconheceria ao Estado costeiro o direito
de estabelecer urn a zona maritima nacional
na area entre doze e duzentas milhas, a
zona economica exclusiva, com caracterfsticas jurfdicas sui generis, na qual o Estado costeiro exerceria amplos direitos de
soberania e jurisdi9ao exclusiva; um regime em que se reconheceriam os direitos de
soberania do Est ado costeiro na plataforma
continental alem das duzentas mil has e ate
o limite exterior da margem continental.
No curso das negocia9oes, as declara9oes
do Brasil e de numerosos outros pafses
costeiros procuraram assegurar que o texto da Conven9ao contivesse disposi9oes
que salvaguardassem expressamente os
interesses economicos e de seguran9a do
Estado nas areas pr6ximas as suas costas.
Tiveram plena exito no caso dos interesses
economicos e conexos, que se encontram
tao bern protegidos na nova Conven9ad quanta estavam nas legisla9oes nacionais dos pafses que ja haviam tom ado a iniciativa de proclamar seus direitos na faixa
de duzentas mil has. 0 regime de pesca, por
exemplo, que tern por fundamento o reconhecimento dos direitos de soberania do
Estado costeiro sabre os recursos vivos
dentro das duzentas milhas, e analogo ao
que e impiementado na pratica pelos muitos pafses que ja ampliaram suas jurisdi90es mariti mas ate essa distancia. Damesma forma, o regime de consentimento previa para a realiza9ao de pesquisa cientffica
na zona economica exclusiva e na plataforma continental e essencialmente equivalente ao regime ja adotado na maioria desses pafses. E cabe ressaltar a importancia
do regime para a plataforma continental
consagrada na Conven9ao, em que nao
apenas se da respaldo jurfdico multilateral
aos direitos de soberania do Estado costeiro sabre os recursos energeticos e minerais do fundo do mar ate a distancia de duzentas mil has do litoral, mas, tambem sereconhece expressamente a extensao desses direitos·alem desse limite e ate a borda
exterior da margem continental.
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Por outro Iado, a Convenc;ao sabre o Direito sua soberania ou jurisdic;:ao e que esse dido Mare bem menos explfcita no que sere- reito nao comporta excec;oes. Ou seja, nef ere aos interesses de seguranc;a do Esta- nhum Estado tem o direito de colocar ou
do costeiro na area entre doze e duzentas operar qualquer especie de instalac;:ao ou
mil has. Nao foi possfvel transpor a intransi- estrutura na zona econ6mica exclusiva ou
gencia das grandes potencias navais, apoi- na plataforma continental sem o consentiada na re·gra basica do consenso adotada mento do Estado costeiro.
pela Conferencia, e que resultou em lacunas e ambiguidades no texto da Conven- Julgamos necessaria fazer algumas desc;ao. Estas podem, porem, ser sanadas por sas precisoes no curso das sessoes da
recurso a faculdade concedida no artigo Conferencia e reitera-las agora que se abre
31 0 da Convenc;ao, que permite a formula- a assinatura a Convenc;:ao. Reconhecemos
c;ao de declarac;oes formais, no momenta certas diferenc;:as terminol6gicas e corrceida assinatura, ratificac;ao ou adesao, para tuais entre a legislac;:ao brasileira, que per"harmonizar as leis e regulamentos nacio- manece em vigor, e os termos precisos da
nais com as disposic;oes da Convenc;ao". Convenc;ao. Mas entendemos que o regime que na pratica vem sendo aplicado ha
No caso do Brasil, julgamos necessaria tor- mais de doze anos pelo Governo brasileiro
har clara o nosso entendimento com rela- nas areas marftimas sob sua soberania e
c;ao a certos aspectos da Convenc;ao que jurisdic;:ao e compatfvel com as disposic;:oes
dizem respeito a legftimos interesses de e os objetivos da nova Convenc;ao sabre o
seguranc;a, perfeitamente compatfveis com Direito do Mar.
o texto e com o espfrito da Convenc;ao.
Senhor Presidente,
Em primeiro Iugar, entendemos que as disposic;oes do artigo 301, que profbe a amea- E particularmente apropriado que a Sessao
c;a ou o usa da forc;a no mar contra a integri- de Encerramento da Ill Conferencia das
dade ou independencia de qualquer Esta- Nac;:oes Unidas sabre o Direito do Mar se
do, se aplicam, em particular, as areas ma- realize justamente no pais que tera a resrftimas sob a soberania ou a jurisdic;ao do ponsabilidade de sediar o mecanisme instiEstado costeiro. Ou seja, entendemos que tufdo para gerir aquila que a Convenc;ao
as facilidades de navegac;ao atribufdas a tem de mais criativo e inovador, o regime
terceiros Estados na zona econ6mica ex- para a area internacional dos fundos mariclusiva nao podem de modo algum ser utili- nhos e oceanicos.
zadas para atividades que impliquem ameac;a ou uso de forc;a contra o Estado Se o Direito evolui, em grande parte, a mecosteiro. Mais especificamente, entende o dida em que novas fatores econ6micos e
Brasil que as disposic;oes da Convenc;ao tecnol6gicos influem sabre as relac;:oes ennao autorizam outros Estados a realizar na tre os homens, tornando-as mais complezona econ6mica exclusiva, exercfcios ou xas, o Qireito do Mar deve, em parte, seu
manobras militares, em particular as que novo impulse as descobertas de recursos
impliquem o uso de armas ou explosives, nos fundos marinhos a grandes profundidasem o previa conhecimento e o consenti- des, e a elaborac;:ao de tecnologia adequamento do Estado costeiro. Entendemos, da a seu aproveitamento. 0 Direito do Mar,
ainda, que, de acordo com a Convenc;ao, o ja na metade de nosso seculo, havia extraEstado costeiro tem o direito exclusivo de vasado o domfnio exclusive da massa
construir e de autorizar a construc;:ao, ope- d'agua, tradicionalmente vista como meio
rac;:ao e uso de todos os tipos de instala- de comunicac;:oes e como manancial de
c;:oes e estruturas nas arf?as marftimas sob aliment as. Para a construc;:ao jurfdica, o mar
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passou a incluir o meio s61ido e o sub-solo ql)e assinamos. Ela nao o estabelece, pois
sobre o qual repousam as aguas. As decla- o princfpio pre-existia. A Conven<;ao simra<;Oes unilaterais sobre a plataforma conti- plesmente o utiliza como a base segura da
nental, no imediato p6s-guerra, ja nao dei- qual decorrem todas as disposi<;Oes que
xavam duvidas quanta anova dimensao do regularao os fundos marinhos.
meio marinho. A Conven<;ao de 1958 sobre
plataforma continental procurou dar forma Bem sabemos que muito se discutiu o aljurfdica a utiliza<;ao dos recursos desse cance e a natureza desse princfpio.
espa<;o que se abria no engenho humano.
A referida Conven<;ao ao limitar, contudo, o Patrimon1o co mum da humanidade nao sig::
ordenamento jurfdico aextensao do leito do nifica um espa<;o aberto, no qual operarao
mar de utiliza<;ao ate entao orevisfvel, con- sem ordenamento, os mais aptos. Nao'sig~
denou-se aobsolescencia. A amplia<;ao do nifica tampouco a simples distribui<;ao de
espa<;o que deveria ser submetido elabo- concessOes e a reparti<;ao de beneffcios
ra<;ao jurfdica, imposta pelos novos recur- decorrentes da produ<;ao. Ao Iongo dos ultisos abertos ao aproveitamento, em virtude mos doze anos, a no<;ao foi repisada e finaldo progresso dos meios tecnol6gicos, esta- mente aceita. Pafses industrializados e pafva a exigir inova<;ao.
ses em desenvolvimento perceberam desde logo que a liberdade desordenada de
lnova<;ao, sinonimo, no caso, de cria<;ao de explora<;ao e de aproveitamento economium novo marco de rela<;ao entre Estados, co nos fundos marinhos levaria inseguem outras palavras, de um novo princfpio, e ran<;a, ao choque de poderes economicos
fato raro na lenta march a do Direito lnterna- em preju(zo de todos. Os fundos marinhos
cional.
nao pertencem a ninguem em particular,
sao patrimonio de todos. Oaf decorre a
0 reconhecimento universal do princfpio do necessidade de uma autoridade internapatrimonio comum da humanidade e um cional que administre todas as atividades
desses eventos que a poucas gera<;Oes e na area e que vale por que os agentes sedado assistir. 0 aparecimento de um princf- jam justamente remunerados e por que
pio de Direito lnternacional pressupOe que toda a humanidade aufira beneffcios palpaas na<;Oes aceitem por de lado, para um veis.
determinado fim, os seus poderes individuais e que resolvam fazer passar seus Sabem os pafses industrializados das vanpr6prios interesses pela via do interesse tagens economicas que se abrem com a
comum a todas. Para que nas<;a um princf- explora<;ao dos fundos marinhos. Sabem
pio, e precise que as na<;Oes se conven<;am ademais que nao e de seu interesse em barde que seus objetivos podem ser melhor car em disputas em torno de posse de
alcan<;ados de forma permanents num areas mais ricas. A notfcia de que um puquadro global admitido por todos.
nhado de pafses assinou recentemente um
acordo sobre atividades ligadas explora0 princfpio do patrimonio comum da huma- <;ao da area dos fundos marinhos nao nos
nidade preenche tais requisites. Para que deve preocupar. De um lado, sao possfveis
ele vigorasse durante os ultimos doze anos, arranjos limitados para facilitar opera<;Oes
nao foi necessaria a assinatura de nenhum na area, como preve a resolu<;ao sobre traacordo. Os Estados declararam que os fun- tamento de investimentos preparat6rios.
des marinhos e oceanicos, seu sub-solo e Por outro lado, nada podera ser feito que
seus recursos constituem patrimonio co- atente contra a Conven<;ao e transgrida
mum da humanidade. Hoje, encontramos suas clausulas. E sempre importante notar
esse princfpio consagrado na Conven<;ao que a Conven<;ao sobre Direito do Mar le-

a

a

a
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gisla sabre urn espa9o onde ninguem pode
exercer atividades ao arrepio de suas disposh;:Oes.
Nenhum pais pode pretender convencer a
opiniao mundial de que tenha havido alguma relutancia em explorar todas as vias
possfveis de negociac;ao. Desde fins de
agosto de 1980, ja se havia alcanc;ado um
consenso quanta Parte XI da Convenc;ao.
Os ultimos dois anos foram passados na
busca de meios para conciliar um unico
pais que rejeitara o resultado das negociac;Oes conduzidas com sua plena e ativa
participac;ao. lmportantes novas concessOes foram feitas numa tentativa de conciliac;ao, as quais tendiam a romper o equilibria do texto. Nunca e demais lembrar que o
resultado a que se havia chegado ha dois
anos atras ja era um conjunto de concessOes feitas pela grande maioria dos paises
a alguns que, por seu avanc;o econ6mico e
tecnol6gico, desejavam auferir beneffcios
maiores e mais imediatos. Este eo momenta de registrar mais uma vez o fato de que o
resultado das negociac;Oes nao espelhava
a posic;ao de nenhum grupo. 0 projeto de
Convenc;ao, h8 dais anos atras, resultava
do esforc;o consciente de todos, sem excec;ao, para atingir um ponto de convergencia, nao necessariamente o mais perfeito
ou o mais justa, mas que representasse a
melhor composic;ao entre a aplicac;ao de
urn principia e as realidades da repartic;ao
de poderes e riquezas existentes no pi aneta.

a

As concessOes que se acabaram por fazer
nao aperfeic;oam o texto e se encontram no
limite da transigencia possivel par parte da
grande maioria d~s paises desd~. que se
iniciaram as negoc1ac;oes. As mod1f1cac;oes
introduzidas ameac;aram frustrar a coerencia que sempre se buscou entre a concepc;ao do patrim6nio comum da humanidade
e a regulamentac;ao das atividades dos fundes marinhos. Este e o momenta de prestar
hornenagem a flexibilidade e ao sensa de
equilibria da grande maioria dos paises
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cujo numero ultrapassa de
do Grupo dos 77.

Ionge o ambito

A adoc;ao da Convenc;ao peJo recurso ao
voto- fato inesperado e infeliz ao cabo de
longos anos de trabalho - serviu, no entanto, pelo resultado dessa votac;ao, para
demonstrar que o quadro das relac;Oes internacionais nao e tao sombrio como parecern demonstrar as tragicas situac;Oes que
ainda se opOem ao desejo da humanidade
de viver em paz em condic;Oes econ6micas
e sociais compatfveis com a dignidade e a
igualdade do ser humano. Nao nos deve
preocupar demasiado a postura negativa
ou tfmida de alguns poucos Estados em
relac;ao grande obra de organizac;ao juridica que neste bela pais alcanc;a seu ponto
culminante. Minha delegac;ao esta convencida de que os termos da Convenc;ao que
agora assinamos sao tao atraentes em si
mesmos e tao ferteis para futuros entendimentos entre as nac;Oes em o11tros campos
que os hesitantes voltarao ao convfvio de
que momentaneamente se afastaram.

a

Mais do que as concessOes admitidas no
texto, a resoluc;ao sabre tratamento de investimentos preparat6rios representa um
esforc;o de composic;ao entre os fatos correntes e a elaborac;ao juridica a Iongo prazo. No fund a, as vantagens concedidas aos
investidores pioneiros contornam os termos da Convenc;ao sob varios aspectos.
Contudo, e importante notar que o sistema
de protec;ao de investimentos esta firmemente ligado
Convenc;ao e depende de
sua orientac;ao. lgualmente, a Comissao
Preparat6ria, que administrara tal sistema,
e mecanisme totalmente subordinado aos
princfpios da Convenc;ao.

a

Muitos delegados aqui presentes ja participavam das deliberac;Oes do Comite sabre
os Fundos Marinhos, em 1968. A continuidade de nossos trabalhos foi fundamental
para os resultados obtidos. Ela sera ainda
mais importante no futuro pr6ximo, ja que,
estamos certos, o trabalho de organizac;ao

do espa<;o ocean1co e de sua continua
abertura as atividades humanas nao termina aqui. Pelo contrario, esta reuniao marca
o come<;o de um Iongo trabalho.

Enormal que a atividade legislativa internacional em campos especfficos se esgote na
conclusao de um instrumento normative. 0
nosso e um caso diferente. Construfmos
um arcabou<;o, uma engrenagem que nos

cabe doravante fazer funcionar e aperfei<;oar.
A nossa gera<;ao, por sorte, foi dado um
papel extraordinario. Planejamos e regulamas o uso da maior parte da esfera terrestre. Resta-nos, daqui por diante, assegurar
que nossas inten<;oes materializadas na
Conven<;ao sobre o Dire ito do Mar confiram
a humanidade OS beneffcios que motivaram
nossos esfor<;os.
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inaugurado o museu hist6rico e
diplomatico do itamamty
Discurso do Ministro de Estado das Relac;:Oes
Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, no Rio de
janeiro, em 13 de dezembro de 1982, por ocasiao da
inaugurac;:ao do Museu Hist6rico e Diplomatico do
ltamaraty, em solenidade que contou com a presenc;:a
do Presidente Joao Figueiredo.

Excelentfssimo Senhor Presidente,
Desde o infcio do Governo de Vossa Excelencia, estamos cuidando de restaurar o
predio do ltamaraty com vistas a transferma-lo num centro de cultura que recorde
mementos altos de nossa hist6ria republicana, sede que foi do Governo, em fins do
seculo, e da Chancelaria, de 1 897 ate a
mudanQa para Brasilia.

0 trabalho, que hoje culmina, foi feito com
grande parcim6nia de meios, e, por isto,
paulatinamente. Representa um esforQO
que, alem do proprio Ministerio das RelaQoes Exteriores, contou com a colaboraQao
de outras areas do Governo, principal mente do Ministerio da EducaQao e Cultura,
atraves da FundaQao Nacional Pr6-Mem6ria. Neste momenta, quero agradecer muito
especial mente titular da Pasta da EducaQaO e Cultura, Professora Esther Figueiredo
Ferraz, e ao General Rubem Ludwig, seu
antecessor, pela compreensao e ajuda.

a

Seria Iongo referir todas aquelas pessoas,
funcionarios e tecnicos, que participaram
deste empreendimento, e correria o risco
de omissoes se o tentasse. Pediria, entretanto, ao Embaixador Wladimir Murtinho, a
quem encarreguei, no infcio do Governo, da
tarefa de organizar este centro de cultura, e
que levou a cabo a missao com tanto exito,
que fosse portador de meu especial reconhecimento a cada uma delas.
Acima de tudo, Senhor Presidente, quero
agradecer a orientaQaO eo apoio de Vossa
Excel en cia para que se restaurasse o ltamaraty e se desse ao povo o contato direto
com os valores hist6ricos e artfsticos do
velho Palacio.
AgradeQo, sobretudo, a honra que nos faz
hoje, presidindo esta cerm6nia, que nos
toea muito particularmente, a n6s, diplomatas.
A inauguraQao do Museu projeta o Centro
de Cultura, que reune, agora com mais organicidade, um complexo de dependencias do.Ministerio, voltadas para aspectos
hist6ricos e culturais da nossa diplomacia.

Nao posso deixar de relembrar, com reconhecimento, a figura querida de Aloysia
Magalhaes, e de mencionar o Doutor Marcos Vinicius VillaQa, atual Secretario de
Cultura, pois, de ambos, sempre obtivemos
0 Museu, que tinha instalaQoes modestas e
a contribuiQaO mais positiva.
estava desativado desde 1970, ocupa ago0 Banco do Brasil, por sua vez, custeou o ra todo o palacio e esperamos possa ser
inventario cientffico do Museu.
aberto ao publico dentro de um mes. Cons-
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tituira, sem duvida, uma razao de orgulho
para a nac;ao brasileira.

antes de tudo, ummomento de celebrac;ao
nacional, de orgulho do povo brasileiro.

Aqui conservamos, e vivo, o Arquivo Hist6rico, que traz, bem organizada, toda a documentac;ao diplomatica brasileira, desde
a lndependencia; a Biblioteca, que tem tido
am pia utilizac;ao por estudantes e academicos e dispoe de um riqufssimo acervo de
obras rar~s; a Mapoteca, que tem das mais
completas colec;oes de mapas hist6ricos
de interesse para a hist6ria latina-americana e brasileira, e a Fototeca.

0 passado e muito importante na atividade
diplomatica. Nao e por acaso que o nome
ltamaraty e usado, dentro e fora do pafs,
como sin6nimo do Ministerio das Relac;oes
Exteriores.

Nao tenho duvidas de que este conjunto
servira como um instrumento de cultura, de
conhecimento de nossa hist6ria para as
futuras gerac;oes.
Senhor Presidente,
Esta testa nao e exclusivamente uma comemorac;ao diplomatica. Nao tem o carater
de uma testa Intima, apesar de certamente
desoertar emoc:oes muito fortes nas pesseas que trabalharam nestas salas.
0 ltamaraty sempre esteve integrado nas
aspirac;oes maiores da nacionalidade. Esta
ea Casa de Rio Branco, cujo nome se liga a
definlc;ao de r]Osso territ6rio e vocac;ao
para a Paz, que define um trac;o essencial
da presenc:a brasileira no mundo. Por isto,
tenho certeza de que esta cerim6nia e,

a
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Mas, nao estamos voltados para o passado
nem condicionados por nostalgias. A polftica externa de Vossa Excelencia se marca
por sua adequac;ao ao mundo de hoje e por
seu dinamismo. E sempre ac;ao viva, com
um sentido nftido de projeto. Articula-se
com a preocupac;ao de futuro, na busca de
for.mas novas e mais justas de ordenamento do sistema internacional. E, neste diapasao, o passado nos orgulha e e assimilado,
mas, se alguma lic;ao nos transmite, nao e a
da inercia da repetic;ao, e sim a da busca
ativa dos caminhos da paz, da cooperac;ao
e do progresso, luz das realidades contemporaneas, examinadas sem simplificac;oes c6modas ou paixoes deformadoras.

a

Pelo carater nacional de sua polftica externa, pelo que ela tem de dinamico e inovador, Senhor Presidente, ela se torna a fonte
natural de inspirac;ao de um Centro de Cultura, que afirma nossa personalidade, nossa hist6ria,. nossos projetos.
Muito obrigado.

rela~Oes
designa~ao

de embaixadores brasileiros

Carlos Sylvestre de Ouro-Preto, para Embaixador na ltalia; Geraldo de Carvalho
Silos, para Embaixador na Sul~a; Lauro
Soutello Alves, para Embaixador em Israel;
Raymundo Nonato Loyola de Castro, para
Embaixador no Coveite; Paulo da Costa
Franco, para Embaixador na Tailandia;
Paulo Guilherme Villas-Boas Castro, para
Embaixador em Camaroes; Luiz Paulo Lindenberg Sette, para Embaixador no Japao;
Ernesto Alberto Ferreira de Carvalho, para
Embaixador na Costa do Marfim; e Bernardo de Azevedo Brito, para Embaixador em
Zambia, em 1? de outubro.
Affonso Arinos de Mello-Franco, para Embaixador na Venezuela, e David Silveira da
Mota Junior, para Embaixador na Belgica,
em 3 de dezembro.
Joao Tabajara de Oliveira, para Embaixador na Bolivia; Joayrton Martins CahU, para
Embaixador nas Filipinas; e Mauro Sergio
da Fonseca Costa Couto, para Embaixador

diplomaticas

em Sao Tome e Principe, cumulativamente
com a fun<;ao de Embaixador em Angola,
em 9 de dezembro.
Ernesto Alberto Ferreira de Carvalho, para
Embaixador em Serra Leoa, cumulativamente com a fun<;ao de Embaixador na
Costa do Marfim; e Marcel Dezon Costa
Hasslocher, para Embaixador em Zimbabue, cumulativamente com a fun<;ao de
Embaixador em Mo<;ambique, em 23 de
dezembro.

entrega de credenciais de
embaixadores estrangeiros
Rodrigo Carreras Jimenez. de Costa Rica, e
Martin Kofod, da Dinamarca, em 18 de outubro.
Dimitar Todorov Trikov, da Bulgaria, Frits
Kupers, dos Palses Baixos, e Carlo Furno,
da Santa Se, em 23 de novembro.
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os acordos entre o brasil e a republica
cooperativista da guiana
Durante a visita do Presidente da Republica
Cooperativista da Guiana, Linden Forbes
Sampson Burnham, ao Brasil, os Ministros
das Relacoes Exteriores dos dais paises,
Ramiro Saraiva Guerreiro e Rashleigh
Jackson, assinaram, no Palacio do Planalto
em Brasilia, em 5 de outubro de 1982, os
seguintes Atos lnternacionais: Memoranda
de Entendimento sabre Cooperacao nas
Areas da Agricultura e da Agroindustria;
Memoranda de Entendimento sabre a
lnterconexao dos Sistemas Viarios
Brasileiro e Guianense; Ajuste
Complementar ao Acordo Basico de
Cooperacao Tecnica, nas areas da Pesquisa
e da Utilizacao de Recursos Energeticos;
Acordo, par troca de Notas, para lsencao da
Taxa de Melhoramento de Portos para
Mercadorias, destinadas a Guiana, em
transito pelo porto de Manaus; Acordo de
Cooperacao Amaz6nica; e Tratado de
Amizade e Cooperacao.

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO SOBRE
COOPERACAO NAS AREAS DE AGRICUL TURA E DA
AGROINDOSTRIA
0 Governo da Republica Federativa do Brasil

da agricultura e da agroindustria dos dais paises
poderci. contribuir para a cria<;;ao de empregos, capta<;;ao e reten<;;ao de divisas e desenvolvimento de tecnologias aut6ctones para o processamento de produtos agricolas;
CHEGARAM ao seguinte entendimento:
1. Os dais Governos tencionam intensificar, a curta
prazo, a colabora<;;ao nas areas da agricultura e da
agroindustria.

a

2. Os dais Governos se dispoem a permitir, sujeito
aplica<;;ao das disposi<;;oes legais vigentes sabre a
materia, o livre tril.nsito de materiais que visem a estimular a colabora<;;ao aludida no paragrafo 1? acima.

3. Essa colabora<;;ao devera abranger todos os aspectos da produ<;;ao agricola, nela incluidos cultivo e
procc.ssamento industrial com utiliza<;;ao, na medida
do r:-o:.::sivel, de materiais, inclusive maquinaria, aut6ctones.
4. Consequentemente, o Governo da Republica Cooperativista da Guiana compromete-se a:
a) proporcionar ao Governo da Republica federativa do Brasil todas as facilidades possiveis
de informa<;ao, alojamento e, transporte para
tecnicos brasileiros, acesso a areas de cultura
e processamento de produtos agricolas, bem
como garantir a contrapartida de tecnicos
guianenses na implementa<;;ao dos projetos
conjuntos; e

e
0 Governo da Republica Cooperativista da Guiana,
EM CONFORMIDADE COM o Acordo Basico de
Coopera<;;ao Tecnica, celebrado em 29 de janeiro de
1982:
RECONHECENDO .a particular importil.ncia e valor
da agricultura e da agroindustria para os dais paises;
CONSCIENTES da necessidade de alcan<;;arem
auto-suficiencia na produ<;;a0 de alimentos nas areas
em que isto for viavel;
CIENTES de que o estfmulo aos diferentes setores

b) adquirir no Brasil o equipamento agricola e industrial, requerido para a implementa<;;ao dos
projetos e disponiveis no parque industrial brasileiro.
5. Os dais Governos diligenciarao para que se torne
factivel o intercil.mbio da informa<;ao tecnico-cientffica inerente aos aspectos tecnol6gicos dos projetos
conjuntamente implementados.
6. Tencionam os dais Governos apoiar o desenvolvimento de agroindustrias. Os setores de interesse
nessa area serao identificados pelo Grupo de Trabalho a ser instituido nos termos do Anexo I dests
Memoranda.
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0 presente Memoranda de Entendimento entrara em
vigor na data de sue. assinatura e permanecera em
vigor ate que o Grupo de Trabalho integralize as atividades para as quais foi institufdo, ou ate a data que
vier a ser acordada entre as Partes.
Feito em Brasilia, em 05 de outubro de 1982, em dois
originais, em portuguese ingles, sendo ambos os textos igualmente autenticos.

ANEXO I

nacionais, no entendimento, sempre, de que seja
aut6ctone a tecnologia a ser empregada na implementa<;:ao de tais projetos.

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO SOBRE A
INTERCONEXAO DOS SISTEMAS VIARIOS
BRASILEIROS E GUIANENSES
0 Governo da Republica Federativa do Brasil

e

ENTENDIMENTO SOBRE COLABORACAO NA AREA DA
AGROINDUSTRIA ENTRE 0 GOVERNO DA REPUBLICA
FEDERATLVA DO BRASIL E 0 GOVERNO DA REPUBLICA
COOPERATIVISTA DA GUIANA
Os dois Governos convem na institui<;:ao imediata de
um Grupo de Trabalho, a ser integrado por representantes dos 6rgaos e entidades dos dois P.afses, indicados pelos dois Governos dentre aqueles a que afetem OS assuntos pertinentes agricultufa e agroindustria. A esse Grupo de Trabalho incumbira elaborar projetos agrfcolas e agroindustriais que tenham
por objetivo principal a capta<;:ao e reten<;:ao de divisas.

a

a

2. 0 Grupo de Trabalho devera elaborar os termos
de referencia para projetos agroindustriais especfficos .que visem
utiliza<;:ao de bens de capital,
tecnologia e assessoria tecnica brasileiros em setares tais como:

a

0 Governo da Republica Cooperativista da Guiana;
RECONHECENDO a importancia vital da interconexao dos sistemas viarios brasileiro e guianense
para a expansao do comercio e a intensifica<;:ao da
coopera<;:ao econ6mica entre os dois pafses;
CON SCI OS dos beneffcios mutuos que advirao de tal
liga<;:ao para os povos dos dois pafses;

a

VI SANDO consecu<;:ao dos objetivos expressados
pelos dais pafses no senti do de promover uma estreita colabora<;:ao entre os pafses do hemisferio, e especial mente entre os pafses signatarios do Tratado de
Coopera<;:ao Amaz6nica;
CONSIDERANDO as rodovias ja existentes que ligam Boa Vista a Bonfim, no Territ6rio ~ederal de Roraima, Brasil, e Georgetown a Mabura Hill, na Guiana;
CHEGARAM ao seguinte entendimento:

a) manufatura de cal<;:ados e derivados de couro
na Guiana para fins de exporta<;:ao;
b) implanta<;:ao de unidade industnal para processamento de alimentos, incluindo legumes,
frutas, carne e peixe para fins de exportaf(ao; e
c) desenvolvimento de pequenos projetos de
pecuaria na Guiana para exporta<;:ao de carne.
3. Ao Grupo de Trabalho cabera, tambem, examinar
e relatar aos setores competentes de ambos os Governos, os projetos resultantes deste Memoranda,
bem como eventua1s outros projetos integrados conjuntos em areas com alta potencialidade de exporta<;:ao, no prazo aproximado de quatro meses ap6s a
data deste Memoranda.

4. 0 Grupo de Trabalho recomendara aos Governos
dos dois pafses as agencias e institui<;:oes que julgar
sejam as mais qualificadas para executar os projetos
especfficos.

a

5. Os projetos que transcederem capacidade de
financiamento dos do is pafsas poderao ser con juntamente apresentados a organismos financeiros inter-
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1. (a) a interconexao dos dois sistemas rodoviarios sera implementada com a possfvel
brevi dade;
(b) a interconexao dos sistemas rodoviarios
possibilitara uma ramifica<;:ao em dire<;:ao a
um porto no Oceano Atlantica, na foz do
Rio Demarara, na Guiana, e se vinculara
rodovia ja existente no territ6rio brasileiro,
em dire<;:ao a Boa Vista;

a

(c) o Governo da Republica Cooperativista da
Guiana fornecera o terreno e facilidades
de transito para a conftru<;:ao de um armazem e um entreposto, a lim de facilitar o flux"o de carga entre o Brasil e a Guiana, observadas as disposi<;:oes le\:Jais guianenses; e
(d) o Governo da Republica Cooperativa da
Guiana promovera o livre transito de pessoas e bens de um pais para o outro, observadas as disposi<;:oes lega;s guianenses.
2. Os dois Governos comprometem-se a utilizar,

sempre que possfvel, equ1pamentos, serviQos e pesseal dos dois pafses, com vistas a construQaO da interconexao rodoviaria.

competencia das entidades executoras mencionadas no Artigo I e sob forma de projetos integrados, os
seguintes elementos principais:

3. Com vistas a explorar a possibilidade de atuaQao
con junta para o financiamento da totalidade dos custos de construQao, os dois Governos estabelecerao,
com a possfvel brevidade, grupo de trabalho integrado por especialistas dos dois pafses, que sera encarregado de preparar e apresentar a ambos os Governo~. um perfil de projeto sobre a proposta interconexao dos sistemas viarios, em data a ser acordada
pelos dois Governos.

a) intercambio de missoes tecnicas de assessoria e consultoria para elaboraQao, execuQao e
avaliaQao de projetos especfficos;

Feito em Brasflia, aos 05 dias do mes de outubro de
1982, em do is originais, em portuguese ingles, sendo
ambos os textos igualmente autenticos.

AJUSTE COMP~MENTAR AD _ACORDO BASICO DE
COOPERACAO T CNICA, NAS AREAS DA PESOUISA
E DA UTI[IZAC 0 DE RECURSOS ENERGETICOS
0 Governo da Republica Federativa do Brasil

e
0 Governo da Republica Cooperativista da Guiana,
DORAVANTE designados Partes Contratantes,
DE CONFORMIDADE com as disposiQoes contidas
no Acordo Basico de Cooperacao Tecnica. conclufdo entre OS dois Governos a 29 de janeiro de 1982;
CONSCIENTES da importancia da cooperaQao tecnica entre pafses em desenvolvimento, em cujo ambito se inscrevem, com especial relevo, as iniciativas
conjuntas nas areas da pesquisa e da utilizaQao de
recursos energeticos;
ACORDAM o seguinte:

ARTIGO I
A Parte Contratante brasile~ra, nos·termos do Convenio, de 23 de abril de 1981. entre o Ministerio das
RelaQoes Exteriores e o Governo do Estado de Sao
Paulo no Campo da CooperaQao Tecnica, designa,
como entidades coordenadoras e executora do presante Ajuste, respectivamente, a FundaQao do Desenvolvimento Administrativo de Sao Paulo (FUNDAP)
eo lnstituto de Pesquisas Tecnol6gicas do Estado de
Sao Paulo S.A. (IPT), e a Parte Contratante guianense
designa, como entidade executora, o lnstitut of Applied Science and Tecnologie (lAST).

ARTIGO II
A cooperaQao ora acordada abrangera, na area de

b) fornecimento de material e equipamento necessarios a implementaQ8.0 dos projetos decorrentes da aplicaQao da alfnea a);
c) planejamento e execuQao de programas de
formaQao de recursos humanos necessarios a
efetiva implementaQao dos projetos conjuntamente definidos; e
d) mutua cessao de informaQoes tecnico-cientfficas inerentes aos aspectos tecnol6gicos dos
projetos mencionados neste Artigo.

ARTIGO Ill
Os projetos integrados, previstos no Artigo II, contemplarao projetos, na area de competencia das entidades executoras deste Ajuste, versando sobre carvao vegetal, produQao de energia a partir da utilizaQao de biomassa e biodigestores, tecnologia do alcool combustfvel e conservaQaO de energia.

ARTIGO IV
As modalidades e condic;:oes de financiamento dos
projetos de cooperaQao, decorrentes deste Ajuste,
serao definidas, em cada caso e de comum acordo,
pelas entidades executoras.
2. As entidades executoras poderao buscar o apoio
das Partes Contratantes e de outras fontes de recursos dos seus pafses para participar do custeio de rubricas de projetos especfficos que transcendam a
sua capacidade financeira.
3. As Partes Contratantes poderao acionar, para
apoiar a implementac;:ao de projetos especfficos oriundos da aplicaQao deste Ajuste, o mecanismo prevista no paragrafo 2? do Artigo IV do Acordo Basico
de CooperaQao Tecnica, de 29 de janeiro de 1982.

ARriGO V
Aos assessores e consult ores que atuarem na elaboraQao, execuc;:ao e avaliaQao dos projetos vinculados
a implementaQaO deste Ajuste, estender-se-ao as
facilidades, os privilegios e as isenQoes previstos nos
Artigos VI, VII e VIII, do Acordo Basico de Coopera·
Qao Tecnica.
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ARTIGO VI
As disposiQoes do Artigo IX do Acordo Basico de
CooperaQao Tecnica serao estendidas ao material e
equipamento que vier a ser fornecido no ambito de
projetos especfficos oriundos da implementaQao
deste Ajuste.

ARTIGO VII

A cessao de informaQoes tecnico-cientfficas entre as

Excel€mcia, de mesma data, constituem um Acordo
entre nossos Governos, o qual entrara em vigor a
partir do dia de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta consideraQ8.o.

Ramlro Saralva Guerrellll
Ministro de Estado das RelaQoes Exteriores da Republica Federativa do Brasil

entidades executoras deste Ajuste, aplicar-se-ao os
procedimentos estabelecidos nos Artigos V e XI do
Acordo Basico de CooperaQao Tecnica.

ACORDO DE COOPERACAO AMAZONICA

ARTIGO VIII

0 Governo da Republica Federativa do Brasil

0 presente Ajuste entrara em vigor na data da entrada em vigor doAcordo Basicode CooperaQao Tecnica, de 29 de janeiro de 1982, e tera vigencia igual a
duraQao que vier a ser determinada para a etetiva
implementaQaO dos projetos a que sob suas egide as
entidades executoras e as Partes Contratantes con'Vieram.

e

Ferto em Brasilia, aos 05 dias do mes de outubro de
1982, em dais originais, nas lfnguas portuguesa e inglesa, sendo ambos os textos igualmente autenticos.

ACORDO. POR TROCA DE NOTAS, PARA ISENCAO
DA TAXA DE MELHORAMENTO DE PORTOS PARA
MERCADORIAS, DESTINADAS AGUIANA. EM
TRANSITU PELO PORTO DE MANAUS

0 Governo da Republica Cooperativista da Guiana,
INSPIRADOS pela firme decisao de criar condiQoes
que possam transformar a crescente amizade entre
seus dois povos em uma realidade promissora para
as duas NaQOes;
CONVENCIDOS de que a exploraQao racional de
seus territories amaz6nicos contribuira substancialmente para os esforQos tendentes a utilizaQao progressiva de seus recursos naturais e a realizaQao de
seu potencial economico em beneffcio de seus povos;

CONSIDERANDO a vantagem de pro mover uma efetiva colaborac;:ao entre os do is pafses, a tim de con-

A Sua Excelencia o Senhor Rashleigh E. Jackson,
Ministro das RelaQoe.s Exteriores da
Republica Cooperativista da Guiana.
Senhor Ministro,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia para
reportar-me aos entendimentos relatives aisenQao da
Taxa de Melhoramento de Portos (TMP) para as
mercadorias adquiridas pela Guiana em terceiros
pafses, destinadas ao consumo e utilizaQao em seu
pr6prio territ6rio e em trfmsito pelo Porto de Manaus.
2. Dentro do elevado espfrito de fraterna cooperaQaO
que inspirou o Tratado de CooperaQao Amazonica,
de 3 de julho de 1978, do qual sao partes nossos dois
pafses, e levando em conta o incentive que tal isenQao representara para o maior estreitamento das relaQOes econ6micas entre a Guiana eo Brasil, comunico a Vossa Excelencia que o Governo brasileiro
houve por bem conceder a isenQao da referida taxa
as mercadorias acima necionadas.

3. A presente Nota e a Nota de resposta de Vossa
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servar o meio ambiente e proteger a florae a fauna
de seus respectivos territ6rios amazonicos;
PERSUADIDOS da necessidade de empreender estorQOS no sentido de prover seus territories amazonicos de uma adequada infra-estrutura de transportes e comunicaQoes;
LEVANDO em conta os dispositivos do Tratado de
CooperaQao Amazonica. assinado em Brasilia, em 3
de julho de 1978, e a DeclaraQao de Belem, subscrita
em 24 de outubro de 1980;
DECIDEM concluir o seguinte Acordo:

ARTIGO I
As Partes Contratantes concordam em promover
uma cooperaQao mais eficaz atraves de aQoes conjuntas e troca de experiencias nos campos do desenvolvimento regional e da pesquisa cientffica e tecno16gica. com especial referencia a Regiao Amazonica,
com vistas ao desenvolvimento harmonica de seus
respectivos territ6rios amazonicos, levando em con-

ta a necessidade de preservar o equilibria ecol6gico.

ARTIGO VI

ARTIGO II

Os dispositivos deste Acordo serao imple'mentados
por uma Subcomissao brasileiro-guianense de Coopera<;ao Amaz6nica criada em conformidade com o
Artigo II do Tratado de Amizade e Coopera<;ao.

As Partes Contratantes se esfor<;arao no sentido de
cooperar no campo das telecomunica<;oes em seus
respectivos territ6rios amaz6nicos, com vistas a prover instala<;oes e servi<;os eficientes para suas comunidades, em conformidades com as leis pertinentes de seus respectivos paises.

ARTIGO Ill
Em conformidade com os dispositivos do Acordo de
Coopera<;ao Sanitaria entre os dois paises, as Partes
Contratantes comprometem-se a prom over o estudo
e a implementa<;ao de medidas conducentes a um
melhor controle das doen<;as que afetam as comunidades brasileiras e guianenses em seus respectivos
territ6rios amaz6nicos.

ARTIGO IV
As Partes Contratantes envidarao todos os esfor<;os
no sentido de cooperar para a ado<;ao de medidas
que favore<;am a utiliza<;ao racional dos recursos naturais de seus respectivos territ6rios amaz6nicos, inclusive a prote<;ao da flora e da fauna da regiao.

ARTIGO V
Para o prop6sito de proteger e conservar as especies
da flora e fauna amazonicas de interesse econ6m1co
ou cientffico, e sua possivel industrializa<;ao, as Partes Contratantes promoverao as seguintes atividades:
a) troca regular de informa<;oes sobre politicas,
programas, pianos e textos relatives a conserva<;ao e desenvolvimento da flora e da fauna
em seus respectivos territ6rios amaz6nicos;
b) troca de informa<;oes sobre pesquisas relativas a recursos naturais e estudos ambientais
de seus respectivos territ6rios amaz6nicos;
c) cpopera<;ao quanta ao estudo de processes
bio-ecol6gicos relatives a tlora, fauna e meio
ambiente de seus respectivos territ6rios amaz6nicos;
d) co1aoora<;ao na elabora<;ao e implementa<;ao
de programas bilaterais de controle e supressao de tratico ilicito de produtos da florae fauna amaz6nicas;
e) estudos sobre outros temas relevantes de mutua interesse; e
f) realiza<;ao de reunioes entre especialistas.

2. A Subcomissao de Coopera<;ao Amaz6nica sera
responsavel pela coordena<;ao dos projetos e programas estabelecidos neste Acordo e por outros program as de interesse comum mutuamente acordados.

ARTIGO VII
0 presente Acordo sera ratificado e entrara em vigor
na data de troca dos lnstrumentos de Ratifica<;ao.

ARTIGO VIII
0 presente Acordo permanecera em vigor por um
periodo indefinido. Podera ser denunciado por qualquer das Partes Contratantes. A denuncia surtira
efeito 90 dias ap6s o recebimento de sua notifica<;ao.
Feito em Brasilia, aos 05 dias do mes de outubro
de 1982, em dois originais, nas linguas portuguesa e
inglesa, sendo ambos os textos igualmente autenticos.

TRATADO DE AMIZADE E COOPERACAO
SUA EXCEL~NCIA, o Presidente da Republica Federativa do Brasil, Joao Baptista de Oliveira Figueiredo,

e
SUA EXCEL~NCIA, o Presidente da Republica Cooperativista da Guiana, Linden Forbes Sampson Burnham:
INSPIRADOS pelo desejo de fortalecer os vinculos
de amizade e de promover a boa vontade e a coopera<;ao entre os dois paises e seus povos em uma
atmosfera de entendimento e confian<;a;
CONSCIOS do desejo de afirmar em documento solene os tradicionais la<;os de amizade e entendimento que unem o Brasil e a Guiana;
CIENTES do compromisso do Brasil e da Guiana
com os principios de Direito lnternacional e de sua
identidade de posi<;oes quanta a necessidade de
defender aqueles principios universais concernentes
as rela<;oes entre Estados, que estao contidos na
Carta das Na<;oes Unidas;
CONSCIENTES de que os imperatives do desenvolvimento tornam urgente e necessaria que os paises
em vias de desenvolvimento fortale<;am e expandam
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a cooperac;ao em seu beneficia mutuo;

ARTIGO IV

CONVENCIDOS de que a adoc;ao dos princfpios estabelecidos neste preambulo e o plene e aut6nomo
desenvolvimento dos dois parses exige a criac;ao de
instrumentos e mecanismos para tornar mais eficiente os lac;os que os unem;

As Partes Contratantes concordam em trocar informac;oes a respeito de seus respectivos pianos de desenvolvimento. Considerarao tambem, as possibilidades da promoc;ao de projetos de cooperac;ao especfficos, inclusive de empreendimentos conjuntos em
areas mutuamente consideradas como de especial
interesse para ambos os pafses.

DETERMINADOS a criar um programa de cooperac;ao entre os dois parses que facilite o significative
avan<;:o de suas rela<;:oes nos campos politico, econ6mico, comercial, de comunicac;oes, cultural,
cientffico e tecnico;
DECIDIRAM concluir este Tratado de Amizade e
Cooperac;ao e, para tal, nomeiam seus Plenipotenciarios:
0 Presidente da Republica Federativa do Brasil, Sua
Exceh§ncia Joao Baptista de Oliveira Figueiredo, Sua
Excelencia Ramiro Saraiva Guerreiro, Ministro das
Relac;oes Exteriores,
0 Presidente da Republica Cooperativista da Guiana,
Sua Excelencia Linden Forbes Sampson Burnham,
Sua Excelencia Rashleigh Esmond Jackson, Ministro
das Relac;oes Exteriores,
Os quais concordaram quanto ao que se segue:

ARTIGO I
As Partes.Contratantes concordam em trocar informacoes e coooerar no que diz respeito a temas de interesse comum tanto ao nfvel bilateral, quanto ao nfvel multilateral.
'

ARTIGO V
Reconhecendo a importancia do estreitamento das
relac;oes bilaterais e da promoc;ao do desenvolvimento e integrac;ao regionais, as Partes Contratantes
se comprometem a apoiar todos os esforc;os com
vistas criac;ao de sistemas adequados de transporte e comunicac;oes entre os dois pafses.

a

ARTIGO VI
Reconhecendo a importante contribuic;ao da ciencia
e da tecnologia para o desenvolvimento dos do is parses e para a saude e bem-estar de seus povos, as
Partes Contratantes concordam em dar seguimento
a preparac;ao e implementac;ao de programas de
cooperac;ao em conformidade com o Acordo de
Cooperac;ao Sanitaria, o Acordo Basi co de Cooperac;ao Tecnica, o Acordo Basico de Cooperac;ao Cientffica e Tecnol6gica eo Ajuste Complementar sobre
Cooperac;ao Cientffica e Tecnol6gica entre o Conselho Nacionar de Desenvolvimento Cientffico e Tecno16gico (CNPq) do Brasil eo lnstituto de Ciencias Aplicadas e Tecnologia (lAST) da Guiana.

ARTIGO VII
ARTIGO II
Para atingir os objetivos previstos no Artigo I, as Partes Contratantes concordam em estabelecer uma
Comissao de Coordenac;ao Brasileiro-Guianense,
sem prejufzo de quaisquer outros mecanismos de
cooperac;ao existentes.
2. A Comissao de Coordenac;ao Brasileiro-Guianense incorporara, como Subcomissoes, as Comissoes
Mistas especfficas que ja existem ou que venham
existir. As Subcomissoes prepararao relat6rios sobre
suas atividades para a Comissao de Coordenac;ao.

ARTIGO Ill
As Partes Contratantes estimularao todos os esforc;os em favor da promoc;ao e expansao do comercio
bilateral e se comprometem a atuar em beneficia de
sua diversificac;ao.

134

Reconhecendo a riqueza e diversidade da heranc;a
cultural de seus povos, as Partes Contratantes concordam em apoiar todos os esforc;os no sentido de
promover e ampliar atividades nos campos da cultura, educac;ao, ciencia e esportes, em conformidade
com o Acordo Cultural entre os dois Pafses.

ARTIGO VIII
A Comissao de Coordenac;ao Brasileiro-Guianense
referida no Artigo II consistira de representantes de
ambos os Pafses designados respectivamente pelos
Ministros das Relac;oes ExteriOres do Brasil e da
Guiana. A Comissao de Coordenac;ao realizara reunioes anuais alternativamente no Brasil e na Guiana,
em datas a serem estipuladas por via diplomatica As
reunioes da Comissao de Coordenac;ao serao presididas pelo Ministro das Relac;oes Exteriores do pafs
anfitriao ou seu representante.

ARTIGO IX
As Partes Contratantes poderao concluir os Proto colos ou Acordos que considerarem necessarios para a
promoc;ao de temas de interesse comum do presente
Tratado.

CIENTES da necessidade e da importancia de se
promover, segundo a letra e o espirito do Plano de
Ac;ao de Buenos Aires, a cooperac;ao tecnica entre
paises em desenvolvimento;
ACORDAM o seguinte:

ARTIGO X

ARTIGO I

Este Tratado sera ratificado e entrara em vigor na
data da troca dos lnstrumentos de Ratificac;ao.

As Partes Contratantes promoverao a cooperac;ao
tecnica e cientifica, atraves dos 6rgaos e entidades
especializados de ambos os paises, com o objetivo
de contribuir para a melhor avaliac;ao de seus recursos humanos e naturais.

ARTIGO XI
0 presente Tratado permanecera em vigor par um
periodo indefinido e podera ser denunciado par qualquer das Partes Contratantes. A denuncia surtira
efeito 90 dias ap6s o recebimento de sua notificac;ao.

ARTIGO II

As Partes Contratantes envidarao todos os seus esforc;os visando a que as atividades e programas de
cooperac;ao, implementados conjuntamente sob a
egide deste Acordo, se ajustem as politicas e pianos
de desenvolvimento dos dais paises como apoio
Feito em Brasilia, aos 05 dias do mes de outubro de compl~mentar a seus pr6prios esforc;os internes
1982, em dais originais. nos idiomas portuguese in-. para atingir metas programadas de desenvolvimento
gles, ambos os textos sendo igualmente autenticos. econ6mico e social.

EM TESTEMUNHO do que, os abaixo assinados, estando devidamente autorizados a tal, assinaram este
Tratado.

ARTIGO Ill

brasil e haiti assinam .acordo basico de
coopera~ao tecnica e cientifica
Acordo Basico de Coopera~ao TecnU:;a e
Cientifica Brasil-Haiti, assmado no Palacio
do ltamaraty em Brasilia, em 15 de outu bro
de 1982, pelo Ministro de Estado das
Relacoes Exteriores, Ramiro Saraiva
Guerreiro, e pelo Secretario de Estado dos
Neg6cios Estrangeiros do Haiti, Jean-Robert
Estime.
0 Governo da Republica Federativa do Brasil

A cooperac;ao a ser promovida pelas Partes Contratantes na implementac;ao deste Acordo podera abranger, entre outras, as seguintes modalidades:
a) intercambio de informac;oes tecnicas e cientificas, assim como a organizac;ao de meios adequados a sua difusao;
b) promoc;ao de programas de formac;ao e aperfeic;;oamento, atraves de cursos ou estagros
especificos de recursos humanos;
c) organiza<;:ao conjunta de eventos sabre temas pertinentes as areas d~ coopera<;:ao mencionadas neste Acordo.

e

ARTIGO IV

0 Governo da Republica do Haiti,

As modalidades de coopera<;:ao a que alude o Artigo
Ill, incidirao especialmente sabre:

daqui par diante designados Partes Contratantes,
ANIMADOS pelo desejo de fortalecer os lac;os de
amizade existentes entre ambos os Estados;

a) desenvolvimento agricola e agroindustrial do
arroz e da cana-de-ac;ucar;
b) os assuntos pertinentes ao reflorestamento; e

CONSCIENTES de que o estimulo a colaborac;ao nos
campos da ciencia e da tecnica podera em muito
contribuir para acelerar o desenvolvimento econ6mico e social de seus respectivos paises;

c) as questoes pertinentes a estrutura e organiza<;:ao de instituic;oes especializadas de pesquisa
cientifica.
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trancesa, sendo ambos os textos igualmenteautenticos.

ARTIGO V
As Partes Contratantes orientarao as entidades executoras das atividades e programas de coopera<;:ao
decorrentes deste Acordo no sentido de que empenhem seus melhores esfor<;:os visando a formula<;:ao
de projetos integrados, a serem regulados por Ajustes Complementares a este Acordo, atraves dos
quais procurarao alcan<;:ar o mais efetivo resultado
com o minima de custos.

ARTIGO VI
As Partes Contratantes. atraves das respectivas
Chancelarias ou, atraves da realiza<;:ao de reunioes
conjuntas, avaliarao, periodicamente, em epoca a
ser definida par via diplomatica, as atividades e programas conjuntos de coopera<;:ao tecnica e cientifica, a tim de proceder aos ajustamentos que se ftzerem necessaries.

ARTIGO VII
1. As modalidades e condi<;:oes de financiamento
das atividades e programas de coopera<;:ao. decorrentes da aplica<;:ao deste Acordo, serao definidas,
em cada caso e de comum acordo, entre as Partes
Contratantes e suas entidades executoras respectivas.
2. As Partes Contratantes poderao solicitar a participa<;:ao e o financiamento de organismos internacionais especializados para a execu<;:ao de attvtdades e
programas de coopera<;:ao bilateral resultantes deste
Acordo.

ARTIGO VIII
1 Cada Parte Contrarante notificara a outra da conciusao dos requisites constitucionais necessaries
aprova<;:ao do presente Acordo, o qual entrara em vigor na data da segunda notifica<;:ao.

a

2. 0 presente Acordo tera validade por perrodo _de 5
(cinco) anos e sera renovado por recondu<;:ao tacrta
a novas perfodos consecultvos de 5 (ctnco) anos, a
me nos que uma das Partes Contratantes .notifiqu~ a
outra, por via diplomatica e com antecedencta n;rntma de 6 (seis) meses, de sua decisao de denuncta-lo.

o acordo comercial brasil-paquistao
Acordo Comercial entre o Brasil e o
Paquistao, assinado no Palacio do
ltamaraty em Brasilia, em 18 de novembro
de 1982, pelo Ministro de Estado ~as
Relacoes Exteriores, Ramiro Sara1va
.
Guerreiro, e pelo Embaixador Syed Mur~d Ah.mad
Khairi, representando o Presidente paqwstanes.
0 Governo da Republica Federativa do Brasil

e

o Governo da Republica

lslamica do Paquistao,
representado por seu Presidente,

DESEJOSOS de desenvolver, estender e fortalecer
as rela<;:oes comerciais entre os dois parses com
base na igualdade e benetrcio mutua,
ACORDAM o seguinte:

ARTIGO I
As Partes Contratantes. de conformidade com as
leis, normas e procedimlijntos em vigor em seus respectivos parses, tomarao todas as medidas nece_ssarias para facilitar, fortalecer e dtverstftcar o comercto
entre os dois pafses.

ARTIGO II
Com vistas a atingir os objetivos mencionados no
Artigo I do presente Acordo, ambos os Governos encorajarao empresas e organiza<;:oes importantes de
seus respectivos parses a examinar a possibilidade
de entendimentos a curta e Iongo prazo. e, quando
necessaria, a concluir tais contratos, mediante consentimento mutua.

ARTIGO Ill
Ambos os Governos comprometem-se a conceder
licen<;:as de importa<;:ao/exporta<;:ao sempre que
necessaria, de conformidade com as leis e regulamentes em vigor em cada pars.

ARTIGO IX
A denuncia ou expira<;:ao deste Acordo nao afetara a
conclusao das atividades ou programas em execu<;:ao, salvo se as Partes Contratantes convierem
diversamente.
Feito em Brasilia, aos 15 dias do mes de outubro de
1982, em dois originais, nas lfnguas portuguesa e
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ARTIGO IV
Ambos os Governos conceder-se-ao mutuamen_te
em suas rela<;:oes comerciais, tratamel'lto de na<;:ao
mais tavorecida, de conformidade com as disposi<;:oes e decisoes do Acordo Geral de Tanfas e
Comercio (GATT).

ARTIGO X

ARTIGO V

a

Com vistas concretiza<;ao dos objetivos previstos
neste Acordo, cada Governo encorajara e facilitara a
realizat;ao de visitas de empresarios e delega<;oes
empresariais, bem como a realizat;ao, em seu territ6rio, de feiras de comercio e exposi<;oes a cargo de
empresas e organiza<;oes da outra Parte, de conformidade com as leis e regulamentos vigentes no pafs.

ARTIGO VI

Sujeita ao desenvolvimento do comercio e suas consequentes necessidades, sera dada preferenoia,
para o trans porte dos bens comercializados, a navios
de bandeira dos dais paises.

ARTIGO XI
Gada uma das Partes Contratantes notificara a outra
da conclusao das respectivas formalidades constitucionais necessarias aprova<;ao do presente Acordo, o qual entrara em vigor 30 (trinta) dias a contar da
data da segunda notifica<;ao.

a

Todos os pagamentos e encargos referentes ao
comercio entre os dois pafses efetuar-se-ao em
moeda livre mente conversfvel, de conformidade com
as normas vigentes em cada pais.

ARTIGO VII
Os bens exportados de uma a outra Parte Contratante, nos termos do presente Acordo, serao de origem da
Parte exportadora para consumo no territ6rio da Parte importadora. Tais bens nao serao reexportados
para terceiros pafses.

ARTIGO VIII
Os pre<;os dos bens comercializados no ambito do
presente Acordo serao determinados com base nos
pre<;os do mercado mundial.

ARTIGO IX

a

1 . Com vistas concretizat;ao das metas e objetivos
do presente Acordo, as Partes Contratantes instituirao uma Comissao de representantes, designados
pelos respectivos Governos.
2. A Comissao reunir-se-a alternadamente no Brasil
e no Paquistao, sempre que as Partes julgarem necessaria.

1. 0 presente Acordo tera vigencia por um periodo
de 3 (tres) anos, automaticamente renovavel par periodos iguais e sucessivos, a menos que uma das
Partes notifique a outra, com uma antecedencia minima de 3 (tres) meses da data de expira<;aodo periodo
de validade, de sua decisao de termina-lo.
Fe ito em Brasilia, aos 18 dias domes de novembro de
1982, em dois exemplares originais, naslfnguas portuguesa e inglesa, sendo ambos os textos igualmente
autenticos.

brasil e argentina ratificam conven~ao
destinada a evitar a dupla tributa~ao
Ata da cerimonia de troca dos instrumentos
de ratifica~ao da Conven~ao entre Brasil e
Argentina destinada a evitar a dupla
tributa~ao e prevenir a evasao fiscal em
materia de impostos sobre a renda,
assinada, no Palacio do ltamaraty em
Brasilia, em 7 de dezembro de 1982, pelo
Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores
do Brasil, Ramiro Saraiva Gue'rreiro, e pelo
Ministro das Rela~oes Exteriores e Culto da
Argentina, Juan Ramon Aguirre Lanari.

3. A Comissao devera:
a) analisar a implementa<;ao do previsto no presente Acordo;
b) examinar e recomendar medidas para a solu<;ao de problemas que possam surgir durante a
implementa<;ao do presente Acordo ou no curso do desenvolvimento das rela<;oes comerciais entre os dois pafses; e
c) considerar propostas apresentadas por qualqueK das Partes Contratantes, no ambito do
presente Acordo, com vistas maior expansao
e diversifica<;ao do comercio entre os dois paises.

a

Os abaixo assinados, Sua Excelencia o Senhor Em·
baixador Ramiro Saraiva Guerreiro, Ministro de Estado das Rela<;oes Exteriores da Republica Federativa
do Brasil, e Sua Excelencia o Senhor Juan Ramon
Aguirre Lanari, Ministro das Rela<;oes Exteriores e
Culto da Republica Argentina, reuniram-se no Palacio ltamaraty, em Brasilia, aos 7 dias do mes de
dezembro de 1982, para a cerim6nia de troca dos
lnstrumentos de Ratifica<;ao da Conven<;ao entre a
Republica Faderativa do Brasil e a Republica Argentina Destinada a Evitar a Dupla Tributa<;ao e Prevenir a
Evasao Fiscal em Materia de Impastos sobre a Renda, conclufda em Buenos Aires, aos 17 dias de maio
de 1980, a qual entra em vigor, na forma doseu Artigo
XXVIII, paragrafo 2 na presente data.
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E, tendo sido achados em boa e devida forma os referidos I nstrumentos de Ratificac;ao, procederam a sua
troca.
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Em fe do que, no lug<;lr e data acima declarados, assinaram a presente Ata, feita em dois exemplares, nos
idiomas portuguese espanhol, e nela apuseram seus
selos.

comunicados e notas
comunicado de imprensa relata os
entendimentos de aureliano chaves
na hungria
Comunicado de lmprensa divulgado em
Budapeste, em 7 de outubro de 1982, ao
final da visita do Vice-Presidente da
Republica, Antonio Aureliano Chaves de
Mendon~a.
Hungria:

a

Atendendo ao convite do Governo da Republica
Popular da Hungria, esteve em visita oficial a Hungria, de 5 a 8 de outubro de 1982, o Senhor VicePresidente da Republica Federativa do Brasil, Antonio Aureliano Chaves de Mendonc;:a.
0 Vice-Presidente da Republica Federativa do Brasil
foi recebido par Pal Losonczi, Presidente do Conselho Presidencial e par Gyorgy Lazar, Presidente do
Conselho de Ministros. Durante sua estada na Hungria, Antonio Aureliano Chaves de Mend one;: a manteve conversac;:oes com Lajos Faluvegi, Vice-Presidente do Conselho de Ministros, Presidente do Institute Nacional de Planejamento, com Janos Peter,
Vice-Presidente da Assembltilia Nacional e com Frigyes Puja, Ministro das Relac;:oes Exteriores.
Durante as conversac;:oes, que transcorreram em
ambiente cordial e aberto, as partes, ao pas sa rem em
revista a situac;:ao internacional, verificaram a converQencia de interesses em muitas das posic;:oes
adotadas pelos dais Governos em relac;:ao as questoes que afetam a toda comunidade de nac;:oes.
As partes sublinharam a necessidade de serem respeitados os princfpios da Carta das Nac;:oes Unidas,
em especial 0 direito a autodeterminac;:ao, a naointervenc;:ao e o respeito a soberania, ja que tais princfpios continuam a indicar, de maneira correta, as
norm as de conduta dos Estados e as regras de convivencia das nac;:oes.
As partes reafirmaram a responsabilidade conjunta
da realizac;:ao de esforc;:os concretos para diminuir os
locos de tensoes internacionais e para o exame das
aspirac;:oes dos pafses em desenvolvimento de criac;:ao de uma nova ordem econ6mica internacional
mais justa e equitativa.

As partes passaram em revista a situac;:ao atual das
relac;:oes econ6mico-comerciais entre seus paises,
bern como as perspectivas para seu desenvolvimento. Nesse contexto, foi apontada como contribuic;:ao
positiva para o estreitamento das relac;:oes entre os
dais paises a visita realizada em marc;:o ultimo pelo
Vice-Primeiro Ministro Lajos Faluvegi, que permitiu
fossem impulsionadas negociac;:oes de interesse de
ambas as partes com vistas a aumentar, em bases
mais equilibradas, o intercambio comercial.
Foram ressaltados, com satisfac;:ao, o desenvolvimento positivo dos entendimentos econ6micos e
comerciais em curso e as possibilidades concretas
de cooperac;:ao existentes, inclusive em terceiros
mercados, entre empresas de ambos os paises.
Houve concordancia em que novas esforc;:os conjuntosJ)ara atingir esses objetivos s~am levados a efeito. 0 lado hungaro mencionou seu interesse em participar do programa nacional de irrigac;:ao e de colaborar em prajetos agroindustriais com empresas brasileiras. 0 lado brasileiro registrou sua disposic;:ao de
exportar componentes eletr6nicos, equipamentos de
telefonia e bens de consumo, bern assim de negociar
contrato a Iongo prazo de fornecimento de mine rio de
ferro.
Foram ainda examinadas possibilidades de cooperac;:ao na area energetica e foi assinalada a importancia
de reunioes regulares da Comissao Mista BrasiiHungria, quando serao examinadas, de forma concreta, as realizac;:oes praticas das sujestoes apresentadas.
As partes consideraram satisfat6rios os esforc;:os que
vern sen do feitos pelos 6rgaos, instituic;:oes e empresas publicas e privadas dos dais paises com vistas a
intensificar suas relac;:oes econ6micas e comerciais
e expressaram a intenc;:ao de continuar estimulando
esse tipo de atividade.

a

A parte hungara salientou a importancia da visita
Hung ria do Vice-Presidente da Republica Federativa
do Brasil, engenheiro Aureliano Chaves, a qual contribuira, de mane ira relevante, para o desenvolvimento frutffero da cooperac;:ao entre os dais paises.

A delegac;:ao brasileira visitou o complexo agropecuario de Agard, bern como as cidades de Szentendre e Esztergom.*

• Na Sec;:ao Noticias, pagina 143, uma nota sabre a via gem do Vice-Presidente da Republica, Antonio Aureliano Chaves de Mendonc;:a, aos Pafses Baixos, Hungria e Republica Federal da Alemanha.
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itamaraty anuncia encontro de trabalho

ministerio das relacfies exteriores

dos presidentes brasileiro e argentino

anuncia visita do chanceler da DnlindJa

Nota do ltamaraty a imprensa, divulgada
em Brasilia, em 10 de dezembro de 1982:

Comunicado do ltamaraty a imprensa,
divulgado em Brasilia, em 10 de dezembro
de 1982:

0 Presidente Joao Figueiredo, da Republica Federativa do Brasil, e o Presidente Reynaldo Bignone, da
Na<;:ao Argentina, manterao encontro de trabalho, no
proximo dia 13 de janeiro, em Porto Meira.

A convite do Senhor Embaixador Ramiro Saraiva
Guerreiro, Ministro das Rela<;:Oes Exteriores, visitara
oficialmente o Brasil, de 10 a 13 de janeiro de 1983, o
Senhor Par Stenback, Min istro das Rela<;:Oes Exterio.res da Finlandia.
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mensagens
ao delxar o cargo de chanceler da rfa,
helmut schmidt envia mensagem ao
presidente figueiredo
Ao deixar o cargo, o ex-Chanceler da
Reoublica Federal da Alemanha, Hillmu1
Schmidt, enviou ao Presidente Joao
Figueiredo, em 14 de outubro de 1982, a
seguinte mensagem (tradu~ao nao-oficial):
Excelentfssimo Senhor Presidente,
Antes de deixar o cargo de Chanceler Federal da
Republica Federal da Alemanha, desejo, de todo o
cora<;:ao, agradecer-lhe a boa colabora<;:ao que nos
tern unido desde a visita que fiz a seu pais.

~ com frequencia que ainda me recorda dessa visita,
a primeira que urn Chefe de Governo alemao fez a
America Latina. Proporcionou-me uma imagem nftida e sensivel da beleza, da pujan<;:a e dos problemas
desse grande continente. Com base em rela<;:Oes
boas e densas entre nossos dois paises, iniciou-se
assim, em 04 de abril de 1979, pouco mais de duas
semanas ap6s sua investidura, nosso dialogo em
Brasilia, que, logo de inicio, se realizou dentro de urn
clima de consenso, de compreensao e, ate mesmo,
de amizade. Continuamo-lo por ocasiao da visita de
Vbssa Excelencia Republica Federal da Alemanha,
em maio de 1981.

a

Senhor Presidente, rela<;:Oes entre paises, que tern o
peso e a for<;:a de irradia<;:ao dos nossos, precisam
ser alicer<;:adas pela coordena<;:ao direta a nivel de
seus lideres politicos. ~ por isso que nosso estreito
relacionamento, assente numa grande confian<;:a,
trouxe proveito mmbem aos nossos do is paises, relacionamento este que deu boas provas quando as rela<;:Oes entre a Europa e a America Latina, durante o
conflito das Malvinas, passaram por fase diffcil. Muito
apreciei a franqueza, cheia de confian<;:a, com que
Vossa Excelencia, na sua mensagem de 13 deste
a no, me expos as suas preocupa<;:Oes quanto as possiveis consequencias do conflito nas rela<;:Oes entre
nossos do is continentes, tao a fins no plano cultural e
politico. Seu pensamento e seu apelo foram para mim
uma grande ajuda na formula<;:ao de nossa politica.
Senhor Presidente, ha uma uniao entre a Europa e a
America Latina, e ambas sabem disso. As crescentes dificuldades existentes na polftica e economia internacionais, colocam-nos, a todos n6s, diante de

grandes problemas, muitas vezes identicos ou similares. No seu caminho rumo ao futuro, obstaculos
cada vez maiores tambem nao pouparao o Brasil.
Estou confiante em que a lideran<;:a de Vossa Excelencia conseguira amalgamar as for<;:as do grande
povo brasileiro de forma a serem vencidos esses
empecilhos. A democracia que Vossa Excelencia
voltou a enraizar e consolidar no seu pais fornece a
melhor base para tanto.
Com todos os meus melhores votos pela concretiza<;:ao de suas aspira<;:Oes e pelo seu bem-estar pessoal, despe<;:o-me de Vossa Excelencia.

Helmut Schmidt.

herrera campins manda mensagem ao
presidente joao figueiredo
Mensagem do Presidente da Venezuela, Luis
Herrera Campins, ao Presidente Joao
Figueiredo. enviada em 17 de novembro de
1982, por intermedio do Embaixador
venezuetano no Brasil, lfdegar PerezSegnini; e a resposta ao Presidente
brasileiro, enviada em 30 de novembro de
1982, atraves de Nota do Ministro de Estado
das Rela~oes Exteriores, Ramiro Saraiva
Guerreiro.
MENSAGEM DO PRESIDENTE
VENEZUELANO
Excelentfsimo Sei'lor
General Joao Baptista de Oliveira Figueiredo
Presidente de Ia Republica Federativa del Brasil
He seguido con particular interes y simpatfa Ia decisiva prueba electoral en esa gran Naci6n, en una
demonstraci6n clara del empeno democratizador
puesto por usted y por su Qobierno, desde el primer
momenta de su ascenso al poder. Los dem6cratas
latinoamericanos hemos visto en las informaciones
cablegraficas sus categ6ricas afirmaciones en ese
sentido, que podrian resumirse en Ia frase 'Quien
gana asume', en afirmaci6n del respeto a Ia libre voluntad popular expresada en los comicios.
Usted, Senor Presidente, que le hizo ami Patria y ami
Gobierno el insigne honor de ser los primeros visita-
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dos en sus viajes fuera de Brasil, puede tener Ia seguridad de que el pueblo venezolano /o admira y /o estimula en el cumplimiento de su promesa para 1/evar
progresivamente a su Naci6n a Ia vivencia y a Ia vigencia del sistema democratico.
AI con9ratularme con usted y con su pueblo, quiero
hacerle 1/egar mi mas cordial y amistoso saludo.
Luis Herrera Campins
Presidente de Ia Republica de Venezuela

RESPOSTA DO PRESIDENTE BRASILEIRO
Excelentfssimo Senhor
Doutor Luis Herrera Campins,
Presidente da Republica da Venezuela
Sinceramente emocionado com sua mensagem de
17 de novembro, agrader;:o as expressivas palavras
com que Vossa Excelencia se referiu importante
etapa politica que a Nar;:ao brasileira vive neste
momento. A amabilidade das referencias que Vossa

a

142

a

Excelencia faz minha atuar;:ao pessoal nesse processo dirige-se, na verdade, a todo o povo de meu
pais, que de forma tao eloqOente soube afirmar a sua
vontade e a sua determinar;:ao.
A mensagem de Vossa Excelencia reavivou em minha memoria o carinho e a amizade que o povo venezuelano sempre demonstrou pelo Brasil, e que eu tive
a oportunidade de testemunhar pessoalmente, quando visitei Caracas, em minha primeira visita ao exterior, como Presidente do Brasil. Os /ados fraternos
que unem o Brasil e a Venezuela, e que encontrarafll
tao elevada expressao na visita de Vossa Excelencia
ao Brasil, sao agora, outra vez, reavivados pela demonstrar;:ao de afeto que transparece nas JWUas pala·
vras.
Ao agradecer a Vossa Excelencia a amabilidade de
sua mensagem, desejo fazer-lhe chegar minha mais
cordial e amistosa saudar;:ao.

Joao Figueiredo
Presidente da Republica Federativa do Brasil.

noticias
a vislta do vice-presidente da republica,
aureliano chaves, aos parses baixos,
hungria e repliblica federal da
alemanha
A convite do Governo neerlandes, o Senhor Antonio
Aureliano Chaves de Mendon<;a, Vice-Presidente da
Republica, realizou~e ~0 de setembro a5 deoutubro
de-~1982,- uma visita oficial de trabalho aos Paises
Baixos, onde teve encontros com altas autoridades
dos setores energetico e agricola. Sua Excelencia
toi recebido em audfencia pelo Vice-Primeiro Ministro, Sr. Jan Terlouw e por Sua Majestade.a Rainha
Beatrix.
0 Senhor Vice-Presidente da Republica, a convite do
Governo da Republica Popular da Hung ria, e em retribuicao visita que lhes fez o Senhor Vice-Primeiro
Ministro da Hungria, Lajos Faluvegi, tambem visitou
oficialmente aauele pais, de 5 a 8 de outubro. Sua
Excelemcia teve dois encontros de trabalho com altas
autorldades- hungaras, encabe<;:adas pelo Vice-Prim~ro Ministro, quando discutiu assuntos de interesse m(ltuo do Brasil e da Hungria na area comercial,
agricola e energetica, e se avistou com o Presidente
do Conselho de Estado. Sr. Pal Lozansczi; o PresidEmte do Conselho de Ministros,Gyorgy Lazar; o VicePresidente da Assembleia Nacional, Janos Peter e o
Ministro de Neg6cios Estrangeiros, Frygyes Puja.

a

0 Senhor Vice-Presidente da Republica, de 11 a 13
de outubro, visitou a usina piloto de siderurgia a carvao natural de Korff-Stahl, AG, em Baden-Baden, na
Republica Federal da Alemanha. Durante sua estada
naquele pais, o Senhor Vice-Presidente foi recebido
pelo Pl'esidente da Republica em Exercfcio, Senhor
Hans Koschnik, Presidente do Conselho Federal, e
teve um encontro como Ministro da Pesquisa e Tecnologia ·
0 Sef:lhor Vice-Presidente da Republica retornou ao
Brasil no dia 13 de outubro.

realizado em sio paulo o seminario
"lnforma~o para exporta~ao"

exportador com os representantes de orgaos e e~ti
dades que desenvolvam atividades no campo da Informacao para exporta<;:ao, e divulgar a oferta de servi<;:os que os 6rgaos promotores do seminario oferecem aos exportadores brasileiros.
0 evento toi patrocinado pelo Ministerio das Rela<;:Oes Exteriores e Fundacao Centro de Estudos do
Comercio Exterior, com a colaboracao do Banco do
Brasil e a cooperacao de entidades locaisnas cidades onde toi realizado o seminario: Marilia, Ribeirao
Preto e Campinas.

instituto rio-branco forma diplomatas
estrangeiros
Em 1976, ao ser transterido o lnstituto Rio-Brancode
sua sede no Rio de Janeiro para novas (nstala<;:Oes
no Ministerio das Rela<;:Oes Exteriores, em Brasilia, foi
decidido abrir, no Curso de Prepara<;:ao Carreira de
Diplomata (CPCD), pequeno numero de vagas, destinadas a alunos estrangeiros, bolsistas do Governo
brasileiro.

a

Desde entao ate 1982, o lnstituto Rio-Branco recebeu
um total de 39 bolsistas, dos quais 30 ja concluiram o
CPCD e 5 irao conclui-lo no final de 1983.
Os bolsistas acima mencionados distribuem-se, por
pais, da seguinte maneira: Barbados (1 ), Bolivia (4),
Cabo Vetde (6), Costa do Martim (4), Costa Rica (1 ),
El Salvador (1 ), Equador (3), Gabao (2), Gana (2),
Guiana (1 ). Guine-Bissau (4), Haiti (2), Honduras (2),
Panama (1 ), Ouenia (1 ), Togo (1 ), Uruguai (1 ), Venezuela (1) e Zambia (1 ).
Em 1983, estao matriculados, no 1? ano, 4 bolsistas
estrangeiros, dos quais 2 nacionais do Mali, 1 do
Togo e 1 do Gabao.
No dia 15 de dezembro de 1982.. receberam seus
diplomas das maos do Senhor Ministro de Estado das
Rela<;:oes Exteriores e com a presen<;:a de seus respectivos representantes diplomaticos, em Brasilia,
tres bolsistas estrangeiros: Senhorita Maria del Carmen Gonzales Cabal, do Equador, Senhorita Carmen
Silvana Sandoval Landivar, da Bolivia, e Senhor Jose
Armando Filomeno Ferreira Duarte, de Cabo Verde.

despedidas de embaixadores
estrangeiros

Foi realizado em tres cidades do Estado de Sao Paulo, no perfodo de 18 a 22 de outubro, o seminario Informacao para Exportacao, que teve por objetivo
promover contatos entre os empresarios do setor 0 Embaixador da Republica Dominican a Jose Angel

143

Savinon, deixou suas fun<;Oes no Brasil efoi homena-

as insignias da Gra-Cruz da Ordem Nacional do Cru-

geado pelo Chanceler Saraiva Guerreiro com urn
almoc;o no Palacio do ltamaraty em Brasilia, em 3 de
novembro de 1982, quando recebeu tambem as insignias da Gra-Cruz da Ordem do Cruzeiro do Sui,
que lhe foram outorgadas pelo Governo brasileiro.

zeiro do Sui.

0 Embaixador da Bolivia, Dionisio Foianini Banzer,
deixou suas func;Oes em Brasilia e foi homenageado
pelo Chanceler Saraiva Guerreiro, que, em solenidade realizada no Palacio do ltamaraty em Brasilia, em
18 de novembro de 1982, entregou-lhe as insignias
da Gra-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sui.
0 Emb'aixador da Belgica, Conde Jean des Enffans
D'Avernas, deixou suas func;Oes em Brasilia e foi
homenageado pelo Chanceler Saraiva Guerreiro,
que, em solenidade realizada no Palacio do ltamaraty
em Brasilia, em 3 de dezembro de 1982, entregou-lhe
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0 Embaixador do Japao no Brasil. Nobuo Okuchi,
deixou suas func;Oes em Brasilia e foi homenageado
pelo Chanceler Saraiva Guerreiro com urn almoc;o no
Palacio do ltamaraty em Brasilia, em 9 de dezembro
de 1982. Na mesma solenidade, o Embaixador Nobuo Okuchi recebeu do Chanceler Sara iva Guerreiro
as insignias da Gra-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sui.
0 Embaixador do Zaire, Kasasa Cinyanta Mulati,
deixou suas func;Oes no Brasil e foi homenageado
pelo Chanceler Saraiva Guerreiro, que, em solenidade realizada no Palacio do ltamaraty em Brasilia, em
16 de dezembro de 1982, entregou-lhe as insignias
da Gra-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sui.

in dice

a XIII reuniao de chanceleres dos paises da bacia do prata
d1scurso do presidente joao figueiredo, no palacio do itamaraty em brasilia, por ocasiao da
sessao plenar1a maugural da XIII reun1ao de chanceleres dos paises da bacia do prata

3

os pronunciamentos dos chanceleres da argentina. bolivia, paraguai e uruguai
discursos dos ministros das rela<;:oes exteriores da argentina, Juan ramon aguirre lanan, da
bolivia. mar1o velarde dorado, do paraguai, alberto nogues, e do uruguai, carlos alberto maeso,
no palac1o do itamaraty em brasilia, por ocasiao da XIII reuniao de chanceleres dos paises da
bacia do prata

5

saraiva guerreiro encerra a XIII reuniao de chanceleres dos paises da bacia do prata
d1scursos dos mm1stros das relac;;oes exteriores do paragua1, alberto nogues, e do brasil,
ram1ro saraiva guerreiro, no palac1o do 1tamaraty em brasilia, por ocasiao da sessao de
encerramento da XIII reun1ao de chanceleres dos palses da bac1a do prata
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ata final da XIII reuniao de chanceleres dos paises da bacia do prata
ata f1nal da XIII rcun1ao de chanceleres dos paises da bacia do prata assrnada, no palac1o do
1tamaraty em brasilia, pelos ministros das rela<;:oes exteriores da argent1na. bolivia, brasil,
paraguar e urug·uai

21

brasilia recebe o presidente da republica cooperativista da guiana
ctrscurso do pres1dente JOao frguerredo. no palac1o do itamaraty em brasilia, por ocas1ao de
1antar oferec1do ao pres1cente da republ1ca cooperativista da gu1ana. l1nden forbes sampsom
burnham

25

declara~ao conjunta brasil-guiana
declarac;;ao con1unta bras1l-gurana. assrnada, no palac1o do planalto em brasilia. pelos presldentes JOB.o frguerredo e ltndon forbes sampsorn burnham

2B

a visita do presidente ronald reagan ao brasil
drscur•,o do pres1dente JOao lrcJuerrcdo na base aerea de brasilia, logo ap6s a chegada ao
bras1l :o prestrlente dos cstados unrdos da america, ronald reagan

33

ligueiredo a reagan: "brasil e estados unidos buscam o dialogo construtivo"
d1scursos nos pres1dentes JOao f1guerrcdo e ronald reagan (traduc;;ao nao-of1c1al) no palacio
do 1tamaraty erll brasilra. por ocasrao de Jantar oferec1do pelo presidente brasile1ro ao presldente norto-amer1cano

34

reagan em sao paulo: ··estamos com o brasil e niio mudamos"
drscurso do presrdente dos estados unrdos da arncrrca. ronald reagan (traduc;;ao nao:.Oflcral\,
no palac:ro dos banc]errantcs CJnr sao r;aulo. durante rcunrao com ernpresarros brasilorros

na entrevista

41

a ebn, saraiva guerreiro explica a visita do presidente reagan ao brasil
a empresa

entrevista do ministr.o de estado das relac;;oes exteriores, ramiro saraiva guerreiro,
brasileira de noticias (ebn) a prop6sito da vrsita do presrdente ronald
reagan ao brasrl

46
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chanceler brasileiro homenageado pel acamara de comercio brasil-estados unidos da america
discurso do ministro de estado das relac;;oes exteriores, ramiro saraiva guerreiro, em nova
york, par ocasiao de almoc;;o com que foi homenageado pela camar" de comercio brasilestados unidos da america

55

no brasil. o presidente da sociedade alema de coopera~ao economica
discurso .do ministro de estado das relac;;oes exteriores, ramiro sara iva guermiro. no palacio
do itamaraty em brasilia, par ocasiao de almoc;;o oferecido ao presidente da sociedade a lema
de cooperac;;ao economica, walter scheel

61

principe naruhito, do japao, visita o brasil
discurso do ministro de estado das relac;;oes exteriores, ramiro saraiva guerreiro, no palacio
do itamaraty em brasilia, par ocasiao de almoc;;o oferecido ao principe naruhito, do japao; e a
resposta do principe naruhito

63

a reuniao ministerial do grupo dos 77, em nova york
pronunciamento do chanceler saraiva guerreiro perante a reuniao ministerial do grupo dos 77,
realizada na organizac;;ao das nac;;oes unidas, em nova york, e que toi lido pelo representante
permanente do brasil nas nac;;oes unidas, sergio correa da costa

67

primeira reuniao da comissao nacional para assuntos antarticos
discurso do ministro de estado das relac;;oes exteriores, ramiro saraiva guerreiro, no palacio
do itamaraty em brasilia, par ocasiao da abertura da primeira reuniao da comissao nacional
para assuntos antarticos (conantar)

73

em brasilia. o diretor-geral do galt
discurso do ministro de estado das relac;;oes exteriores, ramiro saraiva guerreiro, no palacio
do itamaraty em brasilia, par ocasiao de almoc;;o oferecido ao diretor-geral do gatt, arHrur
dunkel

77

a visita do secretario de estado dos negocios estrangeiros do haiti
discurso do ministro de estado das relac;;oes exteriores, ramiro saraiva guerreiro, no palacio
do itamaraty em brasilia, par ocasiao de jantar oferecido ao secretario de estado dos neg6cios
estrangeiros do haiti, Jean-robert estime

comunicado de imprensa brasil-haiti
comunicado 2. imprensa divulgado pelo palacio do itamaraty em brasilia, relativo
secreta rio. de estado dos neg6c1os estrangeiros do haiti, jean-robert estime

a visita do

81
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chanceler saralva guerrelro .vislta a ltalla
discursos do ministro dos neg6cios estrangeiros da italia, deputado emilio colombo, e do minisIra de est ado das relac;;oes exteriores do brasil, ramiro saraiva guerreiro, em rom a, par ocasiao
de jantar oterec1do pelo chanceler italiano ao chanceler brasileiro

85

chancaler brasileiro visita o instituto italo-latino-americano
discurso do ministro de estado das relac;;oes exteriores, ramiro s_araiva guerreiro, em roma, par
ocasiao de sua visita ao instituto italo-latino-americano
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saraiva guerreiro homenageia o presidente do senado italiano
discurso do chanceler saraiva guerreiro, em rom a, por ocasiao de almoc;;o oferecido ao presidente do senado italiano, professor amintore fanfani
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saraiva guerreiro em viena: aprofundar o dialogo austro-braallelro
discurso do mmistro de estado das relac;;oes exteriores, ramiro saraiva guerreiro, em viena,
par ocasiao de almoc;;o oferecido pelo ministro dos neg6cios estrangeiros da austria, willibald
pahr

146

95

saralva guerrelro: economias brasllelra a austriaca silo complemenllrea
discurso do ministro de estado das rela<;oes exteriores, ramiro saraiva guerreiro, em viena,
por ocasiao de jantar que ofereceu ao ministro dos neg6cios estrangeiros da austria, willibald
pahr

97

chanceler brasileiro homenageia o a&G~etario de estado da santa se
discurso do ministro de estado das.rela<;:oes exteriores, ramiro saraiva guerreiro, na embaixada do brasil junto a santa se, por 0casiao de almo<;o oferecido ao secretario de estado da
santa se cardeal agostino casaroli

99

a vlslta, ao brasil, do mlnlstrG das relat;iies exterlores aa b61glca
discursos dos ministros das rela<;:oes exteriores do brasil, ramiro saraiva guerreiro, e da belgica, leo tindemans.(tradu<;:ao nao-oficial), no palacio do itamaraty em brasilia, por ocasia.o de
jantar oferecido pelo chooceler brasileiro ao chanceler belga

101

haena soares representa o brasil na XII assembleia geral da oea
discurso do secreta.no-geral das rela<;:oes exteriores, joao clemente baena soares, em
washington, por ocasiao do debate geral da XII assembleiageral da organiza<;ao dos estados
americanos (oea}

107

brasil e paquistio assinam acordo comercial
discurso do chanceler saraiva guerrei.ro, no palacio do itamaraty em brasilia, por ocasiao da
assinatur~ do acordo comercial entre o brasil e o paquistao

111

a reugijo ministerial do gatt, em genebra
~so do ministro de estado das rela<;:oes exteriores, ramiro saraiva guerreiro, em gene bra,

por .ocasiao eta reuniao ministerial do galt

113

terceira conferencia das na~i'ies unidas sobre o·direito do mar
discurso do chefe da delega<;:ao brasileira presente aterceira confer en cia das na<;:oes unidas
sobreo dire ito do mar, serg1o thompson flares, em montego bay, na jamaica, por ocasiao da
sessao de encerramento daquela conferencia

117

inaugurado o museu historico e diplomatico do itamaraty
discurso do ministro de estado das rela<;Oes exteriores, ramiro saraiva guerreiro, no rio de
janeiro, por ocas1ao da inaugura<;:ao do museu hist6rico e diplomatico do itamaraty, em soleriidade que contou com a presenc;;a do presidente joao figueiredo

rela~as

125

diplomaticas

designac;;ao de embaixadores brasileiros

127

entrega de credenciais de embaixadores estrangeiros

127

tratados, acordos, convilnlos
os acordos entre o brasil e a republisa cooperatlvlsta da guiana
memoranda de entendimento sobre coopera<;ao nas areas de agricultura e da agroindustria
memoranda de entendimento sobre a interconexao dos sistemas viarios brasileiro e guianense
ajuste complementar ao acordo basico de coopera<;:ao tecnica, nas areas da pesquisa e da
utiliza<;ao de recursos energeticos
acordo, por troca de notas, para isen<;ao da taxa de melhoramento de portos para mercadorias, destinadas a guiana, em transito pelo porto de manaus
acordo de coopera<;ao amaz6nica
tratado de amizade e coopera<;ao

129

130
131
132
132
133

147

coopera~o tticnlca e clentfflca
acordo basico de coopera9ao tecnica e cientffica entre brasil e haiti, assinado, no palacio do
itamaraty em brasilia, pelo ministro de estado das rela90es exteriores, ramiro saraiva guerreiro, e pelo secretario de estado dos neg6cios estrangeiros do haiti, jean-robert estime

135

brasll~paqulstao
acordo comercial entre brasil e paquistao, assinado, no palacio do itamaraty em brasilia, pelo
ministro de estado das rela90es exteriores, ramiro sara iva guerreiro, e pelo embaixador syed
murad ahmad khairi, representando b presidente paquistanes

136

conven~ao destlnada a evltar a dupla trlbuta~ao
at ada cerim6nia de troca dos instrumentos de ratifica9ao da conven9ao entre brasil e argentina destinada a evitar a dupla tributa9ao e prevenir a evasao fiscal em materia de impastos
sabre a renda, assinada, no palacio do itamaraty em brasilia, pelo chanceler sara iva guerreiro,
e pelo ministro das rela90es exteriores e culto da argentina, fuan ram6n aguirre lanari
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brasil e haiti asslnam acordo baslco de

o acordo comerclal

brasil e argentina ratlflcam

CORIJnlcados 8 liDs
comunicado de imprensa relata os entendimentos de aure,liano chaves na hungria
itamaraty anuncia encontro de trabalho dos presidentes brasileiros e argentino
ministerio das rela90es exteriores anuncia visita do chanceler da finlandia

139
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1'40

mensagens
ao deixar o cargo de chanceler da rfa, helmut schmidt en via mensagem ao presidente figueiredo
herrera campfns manda mensagem ao presidente joao figueiredo
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notfcias
a visita do vice-presidente da republica, aureliano chaves, aos paises baixos, hungria e republica federal da alemanha
realizado em sao paulo o seminario "informa9ao para exporta9ao"
instituto rio-branco forma diplomatas estrangeiros
despedidas de embaixadores estrangeiros
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