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ministerio das relacoes exteriores

presidente joio figueiredo
vis ita o mexico
Palavras do Presidente do Mexico, Miguel de Ia Madrid
Hurtado, (tradw;:tro ntro-oficiall, em 26 de abril de 1983, por
ocasicto da chegada do Presidente Jotro Figueiredo ao
Aeroporto de Cancun; e a resposta do Pre~idente brasileiro.

PRESIDENTE MIGUEL DE LA MADRID

Excelentfssimo Senhor Joao Baptista de
Oliveira Figueiredo, Presidente da Rep(Jblica Federativa do Brasil
Distinta Senhora Figueiredo,
Senhores e Senhoras:
Em nome do povo e do Governo do Mexico
tenho a satisfa<;:ao de dar a V. Ex\:1 e distintos acompanhantes as mais afetuosas boas
vindas numa por<;:ao territorial de meu pals
que esta tarde se orgulha com sua visita.
V. Exa~ chegam a este recanto no Caribe,
que ainda conserva a impressao da funda sabedoria maia, porem, que nao se detem na
seca contemp la<;:ao de gl6rias passadas. Aqui se cumpre esse diffcil equil !brio de tradi<;:ao e modernismo que procuram com entusiasmo as na<;:oes que provem de profundas origens e que estao sendo chamadas para percorrerem longos trajetos hist6ricos.
Nao ha nada mais diffcil para um pals com
memoria do que saber como harmonizar as
marchas do tempo com as marchas da vida.
Nada mais diflcil porque deve enfrentar o

duplo desafio de perdurar e se transformar,
sem sacrificar identidade ou cancelar o essencial. Estou convencido de que as na<;:oes
como o Brasil eo Mexico tem a capacidade
para enfrentar esse desafio com sucesso.
Nesse sentido, a contribui<;:ao do Brasil tem
sido imaginativa e destacada. Fez de sua
complexa pluralidade um fator de riqueza
cultural que o projeta, com firmeza, na realiza<;:ao de seu proprio destino.
A famIlia dos Estados latino-americanos e
uma comunidade de sangue composta por
variadas vertentes hist6ricas, somas uma patria comum cujas origens nos fazem obedecer ineludivelmente e a que devemos por
voca<;:ao. E verdade que nao integramos
uma entidade compacta, porem, nao deixa
de ser menos certo que a diversidade de
nossas culturas nos permitiu ampliar e enriquecer o conteudo de nossos vfnculos.
Sua visita, senhor Presidente, nos brinda a
ocasiao de reconher essas origens e revitalizar aquela voca<;:ao, porem, acima de tudo,
nos permitira avaliar as a<;:oes que o Brasil e
o Mexico deverao empreender para superar
os duros tempos de crise que vivemos. Sua
visita nos da oportunidade de trabalhar pelo futuro e tra<;:ar o amanha.
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Este espa<;:O deslumbrante, que tambem e
protagonista da reuniao. deveria guiar nossos passos e nossas decisoes na tarefa de decifrar nosso destino. Aqui se desenvolveu
uma cultura alt lssima qu·e, apesar de seus
conhecimentos, nao foi capaz de sobreviver. Hoje s6 ouvimos o eco daquela voz vigorosa que se foi afundando nos misterios
da hist6ria e da eternidade. Hoje s6 contemp/amos os vestlgios do esplendor que
deixaram aqueles homens antes de se perderem na inacabavel noite da selva e no sus-·
surro intermitente dos vales. Ainda estamos
em tempo: nao nos deixemos permitir que
novas selvas e novos vales devorem, senhor
Presidente, nossa memoria e nossa passagem pelo mundo.

A harmoniosa e a intensa coopera<;ao que
nossos Governos. vern man tendo espelha a
vontade de construir um relacionamento
que concorra de forma significativa para a
manuten<;:ao do nosso esfor<;:o de desenvolvimento.

0 Brasi I aquarda com entusiasrno os resu ltados de nosso encontro. As possibilidades rea is de nao apenas retomarmos n(veis anterimes de comercio e coopera<;ao, mas elevalos a patamares compatlveis com as necessidades do momento sao a melhor perspectiva
para o congra<;:amento entre rnexicanos e
brasi lei ros.
Senhor Presidente,

PRESIDENTE JOAO FIGUEIREDO

Excelent lssi mo Senhor Presidente
de Ia Madrid,

Miguel

A fraterna acolhida que estamos recebendo
e motivo, para mime para os que me acompanham, da maior alegria e da mais viva
emo<;ao.
0 gesto generoso de Vossa Excelencia, ao
oferecer este maravilhoso recanto do Caribe
mE:xicano para a realiza<;ao de minha visita,
e agora multiplicado pelas manifesta<;oes de
carinho e de amizade que unem brasileiros
e mexicanos.
Penso interpretar o sentimento de nossos
povos ao afirmar que este momento prenuncra os resultados que surgirao de nossas
conversa<;:oes e das que manterao os nossos
colaboradores.
0 Brasil eo Mexico cumprem trajet6ria segura de aproxima<;ao e dialogo, que se reflete no numero de visrtas de alto n(vel ocorridas nos ultimos a nose no vasto arcabou<;:o
jurldico que molda o relacionamento bilateral.
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Distinguiu-me Vossa Excelencia corn a oportunidade de ser o prirneiro mandatario
estrangeiro a visitar oficialmente o Mexico,
a poucos meses de iniciado seu Governo.
Vejo, nesse gesto, mais do que a disposi<;ao
de estreitar adicionalmente a arnizade entre
nossos palses, a expressao da vontade pol 1trca de demonstrar a forma posit iva e realista
que deve assumir a coopera<;:ao entre na<;:oes
ern desenvolvimento, em momento no qual
nossos povos confiam na perseveran<;:a de
seus governantes na promo<;:ao do progresso
e do bem-estar social.
A recep<;ao com que nos honram Vossa Excelencia, os demais mernbros de seu Governo e o povo amavel desta bela e h ist6rica
regiao a prova mais completa do acerto de
nossa visita. Seja ela o marco da amizade
confiante que, em conjuntura internacional
dec-favoravel, mas ao mesmo tempo tao propi cia
busca de novos carninhos, une nossos povos e ha de conduzi-los na trilha do
progresso e da paz.

e

a

Muito obrigado.

miguel de Ia madrid a figueiredo: dialogo entre
brasileiros e mexicanos nao e fruto da casualidade
Discursos dos Presidentes Miguel de Ia Madrid Hurtado (tradur;:ao nao-oficial) e Joao Figueiredo, em Cancun, em 27 de abril
de 1983, por ocasiao de jan tar oferecido pelo Presidente
mexicano ao Presidente brasileiro.

PRESIDENTE MIGUEL DE LA MADRID

Excelent(ssimo senhor Joao Baptista de
Oliveira Figueiredo, Presidente da Republica Federativa do Brasil; distinta senhora Figueiredo; senhoras e senhores:
Preside nossa reuniao. esta noite, o privil&gio que entranha compartilhar a vocac;ao de
hospitalidade com os amigos verdadeiros.
No ambito fraterno em que nos encontramos se adverte, certamente, urn clima de
participac;ao e entendimento que vern servindo de eficaz fio condutor de nossas conversas.
Nao se pensa. no entanto, que a facilidade
do dialogo entre brasileiros e mexicanos seja fruto espontaneo da casualidade. Atras
dessa f<kil comunicac;ao existe uma realidade complexa e uma rigorosa 16gica que integram, em boa medida, nossa forma de sere
de sermos percebid0s.
Somas parte de uma comunidade que vern
sabendo encontrar virtudes na aparente desvantagern de nao ser homogenea. Para n6s,
os problemas de nosso tempo tern uma natureza que os singu!ariza e cujas repercussoes afetam a todos OS pOVOS e habitantes
de nossa regiao e, consequentemente, a todos os povos e habitantes de nosso planeta.
Ainda mais: os latino-arnericanos, com nossa pluralidade. atuamos nurn mundo tambern heterogeneo. Urn rnundo que ja passou
do ceticisrno esperanc;a. e desta, novamente, a urn oponente e circunstancial esgotamento. Nossas ideias e as ac;oes que delas
partem e empreendernos tao pouco logrr:Jrarn transcender o rnuro da intolerancia
nern superaram os falsos estere6tipos que
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nossa imagem de utopia provocou em diferentes etapas hist6ricas. Nos mesmos, os latino-americanos, nao temos podido avanc;ar
o suficiente na solidariedade e na integrac;ao que reconhecemos. todavia, como mandata de nossa historia.
Brasil e Mexico conseguiram se separar em
tempo da marca de fogo de uma presenc;a
colonial consistente e diversificada. Consequentes com sua propria representac;ao de
terras promissoras. receberam e assimilaram. provavelmente mais que nenhuma outra colonia, as maiores influencias de Portugal e Espanha. Tambem. talvez, como em
nenhuma outra colonia, se filtrou em nossos dais pa(ses uma semente de mestic;agem
que fez crescer com rapidez a populac;ao e,
par sua vez, estimulasse a formac;;ao de uma
cultura propria e a configurac;;ao do ser nacional.
Fomos construindo nossa historia entre os
retrocessos e variantes da realidade que nos
rodeia, tentando sempre encontrar as formulas pol(ticas que dao prioridade ao homem.
Os latino-americanos aspiramos perenemente a sermos fieis no espelho diario de DOssa
patria comum; rejeitamos abandonar nossa
nacionalidade ja que, como dizia urn poeta
mexicano na alvorada deste seculo, mais
tarde ou mais cedo voltamos para ela par
amor ou par pobreza.
Embora os conflitos de nossos dias coloquem em grave risco a paz e a seguranc;;a internacionais, e justa prevenir que na nossa
perspectiva nao sejam ineditos. Saberemos
supera-los voltando
nossa nacionalidade
par amor patria comum e nao por pobreza.
Nenhuma crise nos derrotara. 0 vigor de
nossos povos e a garantia.

a

a
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A imagina<;:ao eo homem e a imagina<;:ao e
o maior recurso de nossos povos. AI estao
_os exemplos de Mario de Andrade e Joao
Guimaraes Rosa, que souberam dar um tom
de modernidade a expressao americana sem
ter que recorrer a moldes alheios que nos
mostraram as novidades de nossa visao do
mundo. A imagina<;:ao e a fidelidade a n6s
mesmos sao chaves que nos permitirao encontrar o sentido cabal de nossas respostas
e nossas decisoes pollticas.

Por cima do tecido social de cada na<;:ao, esta presente em nossos pafses a desjuntiva na
qual a area vem se debatendo nos ultimos
tempos: solidariedade ou confronta<;:ao. 0
recente conflito no Atlantica Sui fez florescer uma atmosfera de unidade latina-americana que, em tempos de paz, nao se deve
perder. Estou convencido de que saberemos
articular nossa a<;:ao para encontrar instrumentos e meios id6neos que unam os empenhos de cada Estado e fa<;:am derivar a pluralidade a um espa<;:o natural de convivencia
e crescente democratiza<;:ao.
0 Mexico tem com a America Latina um
compromisso solidario que hoje, como sempre, tera de cumprir. Nesse compromisso
solidario se estabelecem nossos prindpios
mais enraizados e nossas responsabilidades
mais entranhaveis. Nossa doutrina internacional nunca procurou cobrir vazios de poder nem assumir lideran<;:as em cujas frestas
se perde a essencia das na<;:oes. A pol ftica
exterior do Mexico sustenta causas e postulados de valor permanente que refletem
nossos interesses vita is. Por isso, ao reafirmar nossa voca<;:ao latina-americana nao
somente procuramos assegurar a continuidade dos vfnculos que sustentamos como
tambem, especialmente, confirmar e aperfei<;:oar nossa comunidade hist6rica e de
sangue. 0 Mexico procura, nestes tempos
diffceis, aproximar-se de seus irmaos da
America Latina para que juntos afirmernos nossa vontade pol ftica de solidariedade e integra<;:ao e que unamos esfor<;:os
para superar com vigor e confian<;:a em n6s
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mesmos os graves problemas que afligem
nossos povos.

E clara que nem tudo nos corresponde de
modo exclusive. Porem, Ionge do pensamento linear que sustentam aos imperios, a vida
internacional nao deve ser exclusiva de a<;:ao
unilateral nem deve ser campo de experiencia de uns poucos. A sociedade de Estados,
no seu conjunto, corresponde desempenhar
tarefas de importancia decisiva no seculo
que termina e no que ja aparece. Perante a
persistencia injustificada e incompreensfvel
de nossos problemas, e legitime expor que o
sistema internacional se encontra em crise.
lsto, que e um simples diagn6stico, vem se
conformando como causa eficiente desses
problemas e nao como expressao de alga
que, par estar na superflcie, nao acertamos
com precisao sua verdadeira origem. Refireme dimensao humana que deve regular a
convivencia entre as na<;:oes.

a

Nao podemos nos entregar ao exame simplista das teorias conspirat6rias porque, inclusive atras das grandes potencias, se escondem as for<;:as que as movem. Tampouco devemos cair na tenta<;:ao de supor que
neste progresso que desumaniza se expressem ideologias de nosso tempo. Chegarfamos, assim, ao absurdo de crer que existem
na<;:oes intei ras d ispostas, del iberadament~
auto-imola<;:ao para preservar o benefiCia
de seus dirigentes, numa 6bvia amostra do
insustentavel maniquet'smo.

a

E indispensavel deter as maquina<;:oes do
contra-sentido hist6rico e criar uma ordem
internacional que nos permita reconstruir
nossas aspira<;:oes e ampliar o ambito das
expectativas dos povos. A tarefa de maior
urgencia consiste em desmontar o detonador dos confl itos que s6 amea<;:am a mesma
subsistencia da humanidade. Nao admitimos os fundamentos doutrinarios da guerra
fria nem nos deixamos cair ern sofismas
elementares. Sabemos que nestas cruzadas
os fracas acabam sustentando sempre, as
custas de sua evolu<;:ao, o incessante crescimento dos mais poderosos.

Sao abundantes os pretextos que se invocam para au men tar as tensoes e desestab iIizar os nexos entre os pa ises da America
Central e Caribe. Par isso, devemos multiplicar tambem as raz5es da pacificac;:ao e intensificar os cantatas e as consultas entre
os estados diretamente envolvidos no amparo irrestrito do. principia de nao intervenc;:ao, para evitar que seja cancelado o impulso renovador e que as provocac;:5es desemboquem num incendio generalizado e incontrolavel, que a todos, fracas e poderosos, poderia afetar.
Estou convencido de que o chamado espirito de Contadora deve se transformar nu m
esforc;:o continuo de d istensao. Uma e outra
vez, insistiremos no absurdo que supoe a
violencia e na necessidade de transitar par
vias paclficas, negociadas e dotadas de vontade polftica para superar as diferenc;:as e
conjurar os perigos da confrontac;:ao. E necessaria reconhecer que, ainda saltando as
barreiras que obstruem a negociac;:ao pol ftica, a complexa natureza dessa irregular
cordilheira de conflitos nao perm1te supor
que os problemas seriam subitamente resolvidos. Deve-se ir mais alem para impedir
que se tornem a incubar ou que se regenerem. Devemos ter em mente que a tarefa de
paz tenha sido enfocada, par seu evidente
grau de perigo, ao manejo pol ftico dos efeitos do conflito, porem, nao as suas causas.
0 Mexico seguira pugnando para que nossos
irmaos centro-americanos encontrem, dentro do principia de autodeterminac;:ao dos
povos, a melhor garantia de que a comunidade internacional respeitara o direito desses povos de viver em paz e de buscar seu
proprio caminho para a democracia e o desenvolvimento com liberdade e justic;:a.

Na America Central e Caribe se expressam
form as ma is virulent as da crise internacional. Porem, suas consequencias sombrias cobrem igualmente o horizonte de paises comoos nossos. Nao diria que seus efeitos sao
os mesmos no Mexico e no Brasil nem tampouco que·estamos beira do precipicio. E
indubitavel, no entanto, que as turbulencias da retrac;:ao economica se transformaram em profundas fissuras financeiras que,
sob a forma de vida externa, puseram em
perigo a estabilidade e as expectativas de
nosso desenvolvimento. Nestes fenomenos
de retrac;:ao, novamente podemos advertir
que as insuficiencias da estrutura economica interna sao fator limitante mais do que
ponto de partida de nossos problemas fundamentais, que somente a nos corresponde
resolver porque esta uma responsabilidade
i ntransferlvel.

a

e

A interdependencia entre desiguais, dizia
Alfonso Reyes, nao e outra coisa mais que
uma forma disfarc;:ada de dominac;:ao. Par
isso importa sublinhar que a interdependencia que o Brasil eo Mexico procuram seja,
entre iguais, um elemento de destacada utilidade para o impulso ao desenvolvimento.
Nossa cooperac;:ao binacional deve se converter num fator decisivo de beneffcios recfprocos e de massa crltica de uma nova era
de aproximac;:ao da America Latina. 0 mecanisme de consu Ita que temos proposto
sera instrumento obrigat6rio de exame e
comunicac;:ao a favor de nossos intercambios e do dialogo entre os dais palses. Respondemos, assim, a profunda simpatia que
professam os povos brasileiro e mexicano e
a responsabilidade que nos impoe nosso
proprio peso especffico.

Senhor Presidente:
Para equilibrar as estrategias do exterminio,
temos buscado formulas puramente tecnicas que nao logra.ram remover os obstaculos. E hora de procurar tambem as soluc;:oes
humanas que exigem os enormes padecimentos desses povos numa novae revitalizadora escalada de paz.

A grandeza do Brasil nao reside primordialmente na grande extensao de sua Geografia
e no enorme potencial de seu desenvolvimento mas sim na vasta fonte de riqueza
que constitui o povo. E uma nac;:ao plenamente indentificada com o rosto variante do
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presente, porem, par sua vez, c6mprometida
como futuro. Seu destino esta tra<;:ado com
o destino das na<;:6es latino-americanas.

nal como for<;:a criativa, a servi<;:o da equida-,
de, do equilibria e da justi<;:a.

Desde ja, com o do Mexico, que possui um

Seu papel, sempre destacado, assume espe-

valioso recurso na inteligencia e firmeza de
suas institui<;:6es. E tempo de encaminhar as
aspira<;:oes dos povos porque e tempo de
reivindicar a pol ltica a favor do homem e
sua esperan<;:a.

cial relevo no momenta presente, em que o
sistema internacional, vergado ao peso das
hegemonias, busca solu<;:6es satisfat6rias para os mais fundamentais problemas da humanidade, pol fticos ou economicos, e procura novas formulas de convivencia entre as
na<;:oes de diferentes culturas, regimes politicos e nlveis de desenvolvimento economico.

Brindo pela s61ida amizade do Brasil e Mexico e pela confian<;:a que, juntos, saberemos sair ad iante. Fa<;:o votos pela sua fel icidade pessoal, da senhora Figueiredo e de
seus distintos acompanhantes, assim como
pela prosperidade do grande povo brasileiro.
PRESIDENTE JOAO FIGUEIREDO

Sen hor Presidente,
As palavras de Vossa Excelencia, a generosidade e o esp(rito fraterno que as inspiram
sensibilizam-me vivamente e a todos os brasileiros aqur presentes. A calorosa hospitalidade mexicana e 0 cenario paradislaco de
Cancun ficarao indelevelmente fixados em
nossa memoria.
Real<;:a o prazer deste momenta a expectativa de que minha visita possa contribuir para o fortalecirnento de nossa amizade, para
melhor compreensao de nossos objetivos e
para uma aproxrrna<;:ao ainda rnaior entre
mexicanos e brasileiros.
Sen hor Presid ente,
Os latrno-arnericanos aprendemos a apreciar
e admirar a experiencia do Mexico. Sua capacidade de aliar 0 respeito
tradi<;:oes
d inamica do processo de modern iza<;:ao,
bern como de preservar sua identidade cultural, e de reafirma-la a cada instante, num
contex to h ist6rico que se renova constantemente, encerra valiosas li<;:6es que nao nos
cansamos de admirar.
Pujante pelas suas riquezas, pelas suas imensas potencialidades, pdo valor de sua gente,
o Mexico se projeta no cenario internacio-

as
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0 Mexico faz-se presente no debate de todas as grandes quest6es internacionais, contribuindo com seu esp(rito criativo e conciliador para a paz eo entendimento entre ac;
na<;:6es. Ouando de sua posse como Presidente, Vossa Excelencia sublinhou este tra<;:o da pol ltica exterior mexicana ao afirmar: "el aislamiento no es solo anacronico,
sino imposible Ia cooperaci6n entre pueblos
I ibres es el unico camino para Ia paz en urn
mundo interdependiente" ...
Ao investi-lo no supremo mandata presidencial, a na<;:ao mexicana reconheceu as
qualidades de lideran<;:a, a lucide!"' do pensamento, a ampla experiencia academica, polftica e admmistrativa, que fazem de Vossa
Excelencia figura exemplar do Mexico moderno.
Os prindpios que norteiam seu Governo o nacionalismo revolucionario; a democratiza<;:ao integral, a renova<;:ao da sociedade,
a descentraliza<;:ao eo planejamento democratico - espelham os valores e aspira<;:oes
do povo mexicano. A fidelidade com que
sabe interpreta-los e traduzi-los em a<;:ao
consolida a incontestavel lideran<;:a exercida par Vossa Excelencia e destaca, aos
olhos da comunidade internacional, o perfil
do condutor pol ftico e do estadista.
Senhor Presidente,
Vive o mundo momentosdif(ceis, pela conjun<;:ao de profunda crise economica como
acirramento das tensoes poi(ticas, ern n (vel

global e regional. Numa conjuntura extremamente desfavor;§vel, o Brasil eo Mexico
desempenham importante papel quando
reafirmam, nos mais diversos foros e nas
mais variadas oportunidades, sua adesao ao
dialogo e ao processo de coopera<;:ao.
Essa atitude e particularmente necessaria
nestes tempos em que a humanidade se ve
amea<;:ada pela desordem do sistema produtivo, pela diminui<;ao do comercio internacional e pela queda dos nlveis de bem-estar.
0 desequi!lbrio crescente entre palses em
desenvolvimento e pafses desenvoividos requer a~ao imediata, nao apenas porque representa flagrante injusti<;:a, mas porque afeta o progresso de toda a humanidade,
transformando-se em fator de entorpecimento das economias dos pr6prios pafses
desenvolvidos.
Os palses em desenvolvimento nao podem
arcar como peso maior da presente crise, ja
porque naO SaO OS principais responsaveis
por ela, ja porque carecem de estrutura e
meios para supera-la. Sujeitar-nos aos sacriflcios maiores impastos pelo desajustamento internacional representa grave risco, ate
mesmo para os que se creem, de forma ilus6ria, beneficiaries das estruturas vigentes.
0 equilfbrio e a austeridade nao podem ser
obtidos custa do crescimento economico,
nem da asfixia do aparelho produtivo, dos
quais dependem o bem-estar e a estabilidade social de nossas popula<;:oes. Nao podemos aceitar a queda indefinida dos n fveis
do comercio internacional e do intercambio
que a duras penas soubemos criar entre os
pafses em desenvolvimento. A su..,1enta<;:ao
do crescimento de noss~s economias
fator importante para o relan<;:amento da economia mundial em bases duradouras.

a
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Esfor<;:os uni laterias e descoordenados nao
nos levarao
recupera<;:ao. Sea interdependencia e real, e preciso reconhece-la em toda sua magnitude e em todos os seus desdobramentos.

a

Nao sera estavel ou eficaz o sistema economico internacional enquanto tantas de
suas partes estiverem submersas na incerteza ~ assoladas por males de toda Indole.
Os palses em desenvolvimento aguardam
ansiosamente os sinais dad isposic;:ao das na
<;:oes deserwolvidas de procurar solu<;:oes
globais para a crise atual. A presen~a entu·
siasta eo esp(rito de con(;ilia<;:ao, com que
representantes do mundo ern desenvolvimento acorreram Reuniao de Cancun, demonstraram o muito que se poderi8 fazer
no ambito NorteSul, se houvesse compreensao para o verdadeiro sentido desse dialogo e vont8de pol ftica para c:onduzi loa seus
objetivos.

a

Da Reuniao de Cancun ate hoje, iamentavelmente, o dialogo entre Norte e Sui s6 regrediu. A crise prosseguiu seu doioroso trajeto, passando de comercial a financeira,
em eloquente testemunho da interrelac;:ao
entre os diversos aspectos do sistema econ6mico global e da fragilidade dos mecanismos de cooperacao multilateral.

e

Para o bern de todos,
premente a tarefa
de soerguer a coopera<;:ao internacional para
o desenvolvimento, em particular pelo esfor<;:o das institui<;:6es financeiras e pela
abertura de espa<;:os, nos mercados internacionais, aos produtos exponados pelos pafses em desenvolvimento.

E evidente que a organizac;:ao da vida economica internacional, trac;:ada pelo grande
esforc;:o de reconstruc;:ao, empreendido ap6s
a Segunda Guerra Mundial, exige profunda
estudo crftico com vistas sua adaptac;:ao a
novas realidades e a momenta hist6rico diverse. E preciso que as nac;:oes desenvolvidas e as nac;:oes em desenvolvimento tenham a humildade e a coragem de reconhecer as falhas e insuficiencia do atual sistema e de buscar, em novas mecanismos ou
em novas instituic;:oes, os instrumentos do
equilfbrio, do progresso e do bem-estar da
human1dade.

a
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Senhor Presidente,
A transferencia de tensoes para os palses do

ciac;:ao as de palses como o Mexico, a VeneztJ.ela, a Colombia eo Panama para o exame
franco, leal e Iucido das maneiras de ultra-

Terceiro Mundo perturba os esfon;os para

passarem esta crise.

resolver os problemas que pesam sobre os
povos desses palses.

A generalizac;:ao das tensoes bloqueia o dialogo e cerceia as iniciativas mais construtivas, vo ltadas para a const itu idio de u ma ordem internacional justa, med.iante o revigoramento dos princlpios da autodeterminac;:ao dos povos, igualdade soberana dos Estados e nao-ingerencia.

A situac;:ao na America Central e prova concreta da necessidade de uma nova ordem internacional. Palco de convulsoes cujas causas se encontram na h ist6ria, em estrutu ras
economicamente desequilibradas e socialmente injustas, a regiao nao pode ser considerada apenas pelo angulo de confrontac;:ao
ideol6gica ou no recurso a soluc;:oes de forc;:a.
Agora que propostas de paz e conci Iiac;:ao
estao formuladas, e urgente criar condic;:oes
para que os palses centro-americanos passam soberanamente engajar-se no esforc;:o
para deter a vio len cia e a destru ic;:ao. Para
isso, poderao eles contar com a solidariedade de todos os seus irmaos latina-americanos.

E rica a tradic;:ao de nossa regiao na soluc;:ao
pacifica de controversias e na considerac;:ao
prudente e habil, madura e eficaz de problemas pol fticos. Julgo que a crise centroamericana mu ito poderia beneficiar-se de
um esforc;:o amistoso e coordenado principalmente por palses latino-americanos que,
em virtude de seus contatos mais intensos e
sua prox im idade geografica, possuem melhores condic;:oes de contribuir para o encaminhamento de soluc;:oes adequadas quanta
aos problemas da America Central. Exorto,
pois, os palses centro-americanos a juntarem sua experiencia e capacidade de nego10

Nao tenho ilusoes quanta a complexidade
dos problemas nem quanta a carga de antagonismos que tornam essa tarefa politicamente ardua. Nao vejo, porem, alternativa
ao exerclcio incansavel do entendimento e
do dialogo. Os homens e mu Iheres da America Central estao fartos da violencia. Clar:nam pela paz edificada sobre a justic;:a; paz
que abra caminho ao progresso econ6mico
e ao aperfeic;:oamento social; paz acompanhada de garantias efetivas de nao-intervenc;:ao, de seguranc;:a das fronteiras, de respeito
aos direitos humanos, de preservac;:ao dademocracia representativa e pluralista.

Senhor Presidente,
Esta o Brasil empenhado num gigantesco
esforc;:o de trarisformac;:ao, que visa ao bemestar e a prosperidade do povo, no quadro
de uma democracia social, baseada no respeito aos direitos e na livre iniciativa.
A realizac;:ao de nossos objetivos reclama
clima internacional proplcio a paz e ao desenvolvimento.
A forc;:a e a tradic;:ao do relacionamento do
Brasil e Mexico, a capacidade imaginativa
de nossos povos, nossas trad ic;:oes comuns,
as vicissitudes da conjuntura, a semelhanc;:a
de nossa visao de ordem internacional e das
medidas para aperfeic;:oa-la conduzem a intensificac;:ao do nosso relacionamento bilateral. 0 programa e claro: estreitar as relac;:oes bilaterais no campo econ6mico como
instrumento para atenuar os efeitos da crise; buscar f6rmu las novas, sem preconceitos,
nas areas que se abrem para a cooperac;:ao
bilateral; dar peso maior ao dialogo politico; numa palavra, criar novo horizonte diplomatico entre os dois palses, que constitua resposta adequada ao desafio do nosso
tempo.

Tenho certeza de que estamos
se desafio.

a altura des-

Em anos recentes, Mexico e Brasil se beneficiaram pela trajet6ria segura de aproximac;:ao e dialogo, intensificados por visitas e
contatos do ma is a Ito n (vel.
Ampliou-se o intercambio econ6mico e novas areas de cooperac;:ao se estabeleceram.
Lac;:os de complementaridade se criaram entre setores produtivos. Nossos produtos primaries sao intercambiaveis.
Nossa balanc;:a comercial ultrapassou, em
1981, a casa de um bilhao de d61ares, mais
do que decuplicando as marcas do ultimo
decenio.
Se hoje esse intercambio esta prejudicado
por fatores alheios
vontade dos nossos
palses, cumpre-nos retomar os n(veis anteriores, mediante formas criativas e sistematicas.

a

A recuperac;:ao dos n fveis do comercio bi lateral, alem de demonstrar a capacidade mexicana e brasileira de enfrentar dificuldades, servira de exemplo das possibilidades
de intercambio entre pafses em desenvolvimento.
Cabe-nos, igualmente, impulsionar a cooperac;:ao tecnica, a formac;:ao de recursos humanos e o intercambio cultural e cientffi-

co, assim como fazer plena uso da importan-te estrutura jurfdica que alicen;:a nosso
relacionamento.
Esse esforc;:o de entendimento bilateral se
complementara com a decisao de intensificar o ja existente dialogo pol ftico entre
nossos pafses. Acolhi com satisfac;:ao sua
proposta de instituir um mecanisme de
consu ltas sabre temas de nosso interesse recfproco. Aperfeic;:oaremos, dessa forma,
nossa compreensao das questoes que nos afetam diretamente e ao nosso Continente.
Senhor Presidente,
Temos muito a fazer. Num tempo de crise,
nossa tarefa se coloca sob o signa da urgencia.
A superac;:ao da crise far-se-a pela conquista
de novas equil fbrios, baseados em crescente
respeito aos valores fundamentais da humanidade, entre eles a preservac;:ao das identidades culturais e nacionais.
Animado pelo espfrito de amizade, admirac;:ao e confianc;:a que preside minha estada
no Mexico, convido todos os presentes para
que se unam a mim num brinde prosperidade da Nac;:ao mexicana, amizade e coo-perac;:ao entre nossos povos e saude e felicidade pessoal de Vossa Excelencia e da Senhora de Ia Madrid.

a

a

a

figueiredo a miguel de Ia madrid:
nossos entendimentoo contribuirao para estreitar
as rela~c5es entre brasil e mtixico
Brinde do Presidente Joao Figueiredo em Cancun, em 28 de
abril de 1983, por ocasiao de jantar que ofereceu ao Presidente'
do Mexico, Miguel de Ia Madrid Hurtado. Durante a solenidade,
o Presidente Joao Figueiredo entregou ao Presidente Miguel
de Ia Madrid o Grande Colar do Cruzeiro do Sui.

Gratae a oportunidade de manifestar a Vassa Excelencia, ao Governo e ao povo mexicano meu reconhecimento pela recepc;:ao

fraterna e calorosa que tivemos -- eu, minha mulher e minha comitiva - nesta agradavel visita ao Mexico. Guardaremos lem-
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branc;;a indelevel da simpatia e do carinho
dos mexicanos.
Levo, ademais, a experi€mcia enriquecedora
das conversac;;oes que tive a oportunidade
de manter com Vossa Excelencia e a estimulante certeza de que nossos entendimentos contribuirao para estreitar as relac;;oes
entre nossos palses e aproximar ainda mais
os povos mexicano e brasileiro.
Na riqueza e multiplicidade da America Latina, destaca-se o Mexico pela nitidez de
seu perfil cultural, pela fidelidade a suas
tradic;;oes, pela capacidade de revive-las em
contextos hist6ricos renovados e de compatibiliza-las com um constante processo de
modernizac;;ao. 0 Mexico e um pals em que
0 desenvolvimento nao desfigurou 0 carater
nacional, nem afetou a notavel criatividade
de seu povo, traduzida na riqueza de seu
pensamento, das letras e das artes, na pujanc;;a de sua expressao erudita ou na multiplicidade de suas criac;;oes populares.
Desde a lndependencia, a hist6ria mexicana
tem sido um processo de inovac;;ao e um
exemplo de tenacidade na busca do aperfeic;;oamento das estruturas sociais e pollticas.
Os her6is e os pr6ceres mexicanos iluminam toda a hist6ria latina-americana. As
lendarias figuras dos chefes astecas - cujo
hero lsmo e determinac;;ao Montezuma personifica -sao constante inspirac;;ao para os
ideais de liberdade, justic;;a e dignidade tao
caros America. Liberdade, justic;;a e dignidade protagonizadas, em sua maxima dimensao, par Juarez, o reformador de origegem humilde, grandiose na antevisao da
modern idade da sua Pat ria.

a

0 ultimo decenio registrou crescente aproximac;;ao entre o Mexico eo Brasil, fruto do
sistematico esfon;o de nossos governos, da
natural inclinac;;ao de nossos povos e das
condic;;oes e circunstancias que nos tornam
parceiros naturais em multiplos campos.
Almejando um relacionamento caracterizado pelo equil fbrio, igualdade e rnutuos be-
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neflcios, busca a diplomacia brasileira identificar todas as oportunidades de cooperac;;ao. Essa polltica alcanc;;a, naturalmente,
seus mais expressivos resultados no Continente e contempla o Mexico com especial
atenc;;ao.
0 Mexico eo Brasil se assemelham nas propastas anti-hegemonicas de sua pol ltica externa, no repudio a pretensoes de lideranc;;a,
formac;;ao de eixos ou blocos e manipulac;;ao de tensi5es.

a

a

Valorizando esta identidade de pontos de
vista, Mexico e Brasil tem sabido, com inteligencia e denodo, ampliar e aprofundar
suas relac;;oes.
Em anos recentes, desenhou-se o quadro
institucional que da apoio ao desenvolvimento de importantes esquemas de cooperac;;ao economica e industrial entre os nossos palses.
Nesta oportunidade, os mecanismos de cooperac;;ao bilaterais foram acrescidos de novo
instrumento, que tornara mais sistematicos
e eficazes os nossos cantatas e consultas,
no domlnio dos assuntos de polltica internacional.

Senhor Presidente,

E auspicioso o fato de minha visita se realizar nesta cidade. Cancun e slmbolo e exemplo para todos os palses em desenvolvimento. SlfTlbolo parter sido, grac;;as ao entusiasmo e esforc;;o do Mexico, palco do debate
de mais alto nlvel no ambito do Dialogo
Norte-Sui, em torno da necessidade de uma
ordem internacional mais justa e equitativa.
E exemplo porque representa, com sua beleza natural e a audacia do seu projeto urbanlstico, a capacidade dos mexicanos de
conciliar a construc;ao de um maravilhoso
centro turlstico com as necessidades de desenvolvimento de uma regiao hoje plenamente integrada na vida desta Nac;;ao corajosa e perseverante.

Senhor Presidente,
As qualidades pessoais e de homem publico, que lhe asseguram um papel de destaque na hist6ria 9o Mexico, reservam igualmente a Vossa Excelencia Iugar nao menos
importa~te na hist6ria do nosso continente
e das relac;;oes de cooperac;;ao entre os pafses
em desenvolvimento.
Como testemunho da amizade do povo brasileiro, tenho a honra de· condecora-lo com
o Grande Colar do Cruzeiro do Sui. E tam-

bem um prazer entregar as insignias da GraCruz do Cruzeiro do Sui
Senhora de Ia
Madrid.

a

Senhor Presidente,
Pec;;o a todos que me acompanhem em um
brinde ao grandioso futuro da Nac;;ao mexicana,
continuac;;ao dos s61idos lac;;.os que
unem OS pOVOS de nOSSOS pa(ses e saude e
fe[icidade pessoal de Vossa Excelencia e da
Senhora de Ia Madrid.

a

a

programs de trabalho sobre coopera~ao econOmics e
comercial entre brasil e m~xico
Programa de Trabalho sobre Cooperacao Economica e
Comercial entre o Brasil e o Mexico, assinado em Cancun, em
29 de abril de 1983. Pelo lado brasileiro, assinaram o
documento os Ministros de Estcido das Relacoes Exteriores,
Ramiro Saraiva Guerreiro, da Fazerida, Ernane Galveas, da
Industria e do Comercio, Joil"o Camilo Penna, das Minas e
Energia, Cesar Cals de .Oliveira Filho, e da Secretaria de
Planejamento da Presidencia da Republica, Antonio Delfim
Netto, enquanto que pelo lado mexicano assinaram os
Secretaries de Relacoes Exteriores, Bernardo Sepulveda Amor,
da Fazenda e do Credito Publico, Jesus Silva- Herzog, de
Programacil"o e Orcamento, Carlos Salinas de Gortari, do
Comercio e Fomento Industrial, Hector Hernandez
Cervantes, e de Energia, Minas e Industria Paraestatal,
Francisco Labastida Ochoa .

Para a consecuc;;ao dos objetivos de cooperac;:;ao bilateral, estabelecidos no Comunicado Conjunto, firmado aos 29 de abril de
1983, pelos Presidentes do Brasil e do Mexico, os dois Governos, sem preju(zos de
outras iniciativas acordadas pelos dois parses, decidiram realizar as ac;:;oes que integram o presente Programa de Trabalho de
Coopera<;:.ao Econ6mica e Comercial.

POLITICA ECONOMICA
As conversac;;oes no grupo de trabalho de
pol ftica econ6mica ofereceram a oportunidade de revisar, no auadro dos respectivos
processos de planejamento, a operac;:;ao das
pol lticas de desenvoivimento e dos processos de ajustamento das economias dos do is
palses no contexto da economia internaci-

., onal. Esses intercambios de pontos·de vista
continuarao, de maneira peri6dica, como
parte das tarefas comuns previstas no Ajuste Camp lementar de Cooperac;:;ao T ecnica
em materia de Planejamento Econ6mico e
Social, estabelecido entre os do is palses.

ASSUNTOS COMERCIAIS
Conscientes da necessidade de amoliar e
promover as ac;:;oes acordadas durante a segunda reuniao da Subcomissao Econ6mica
e Comercial Brasil-Mexico, celebrada em
1981, as par1es concordaram em que a terceira reuniao da mesma Subcomissao se celebre no segundo semestre de 1983, com
vistas a uma reuniao ulterior da Comissao
Mista de Coordenac;:;ao Brasileiro-Mexicana.
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Como resultado, mais especificamente, da
analise realizada pelo grupo de trabalho de
comercio e financ;as sobre as perspectivas
comerciais, acordou-se em que, para o presente ano, se fixe o objetivo de restabelecer
os n iveis de comercio alcanc;ados em 1981.
Alem disso, assinalou-se como objetivo geral a alcanc;ar, em 1984, a cifra de 1 bilhao
de d61ares, em cada sentido, em urn intercambia comercial equi librado em seu resultado e !l.!iversificado em sua composic;ao.
Para viabilizar esses objetivos, e indispensavel que ambas as Partes retirem as restric;oes
de toda ordem c;ue tern freado, nos ultimos
anos, o desenvolvimer'rto das correntes comerclais reciprocas.
Para recuperar, no curto prazo, os n iveis de
intercambio comercial obtidos em 1981,
ambas as Partes acordaram em recomendar
as empresas governamenta is e privadas brasileiras e mexicanas diretamente interessadas que acelerem as negociac;oes correspondentes as seguintes operac;oes de importac;:§o, por parte do Mexico, para fornecimento, no presente ano: petroquimicos, lubrificantes e parafinas, soja, milho, armazens inflaveis e pre-moldados, equipamento e servic;os para a industria petrolifera e equipamentos ferroviarios; de importac;ao de parte do Brasil: petr61eo e enxofre.
Ambas as partes concordaram em intercambiar, com a posslvel brevidade, listas de
produtos exportaveis com possibilidade de
oferta imediata, as quais serao examinadas
pelas autoridades respectivas, a fim de conseguir uma rapida e significativa expansao e
diversificac;ao do intercambio, com vistas a
um equilibria dinamico do mesmo.

ASSUNTOS INDUSTRIAlS
No grupo de cooperac;ao industrial, examinou-se a cooperac;ao nos campos industrial,
de servic;;os de engenh::Jria e construr;:ao, e
tecnol6gico. Anal isou-se tambem a cooperac;;ao nas areas siderurgicas estatal e priva·
da, firmando·se entre as empresas siderurgi-
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cas estatais urn acordo geral de coopera<;ao,
que inclui assistencia tecnica reciproca e o
intercambio de experiencias nos campos comercial, economico-financeiro, tecnico e de
recursos humanos; a possibilidade de aquisi<;ao de aluminio do Brasil, bern como a possibilidade de estabelecer fabricas ~ elaborac;;ao de produtos acabados e sem i-acabados, destinados aos do is paises e a terceiros
metcados.
As partes acordaram em que a realizac;ao de
projetos no Porto de Altamira, no Mexico,
a construc;ao de linhas de transmissao de
corrente continua e a industria de celulose
sao questoes que exigem exame mais a fundo pelos dois paises. Aplica-se o mesmo a
possibilidade de ac;"Oes conjuntas brasil~iro
mexicanas nos campos energetico, industrial e tecno16gico, em outros paises da America Latina.
Ambas as partes concordaram, mais especificamente, em examinar as seguintes possibilidades:
- participac;;ao de empresas mexicanas nos
programas de explorac;ao e desenvolvimento petrolifero que atualmente realiza aPETROBRAS, como no caso da PROTEXA,
com relac;ao ao projeto brasileiro GaroupaNamorado;
- utilizac;ao da tecnolo~ia mexicana de reduc;ao direta HYL Ill, da firma HYLSA,
no projeto de ampliac;;Bo da usina siderurgica brasileira USIBA;
- cooperac;ao no campo do enxofre mediante o envio de tecnicos mexicanos para a
utilizac;ao do processo "FRASH" e continuac;;ao dos trabalhos para a usina piloto de
enxofre, em Castanhal;
- continuac;ao do projeto de explorac;ao de
bauxita no Mexico, para o qual a empresa
brasileira Companhia Vale do Rio Dace enviara ao Mexico tecnicos para avaliar seu
potencial;
- realizac;ao de novas consultas relativas ao
projeto da usina pe!otizadora em Aitamira;

- participa<;:ao brasileira no fornecimento
de mi nerio de ferro para as d iversas usi nas
siderurgicas no Mexico;
- fornecimento brasileiro de bens e servi<;:os a serem utilizados nos projetos de infraestrutura portuaria no Mexico, especialmente para os portos de Lazaro Cardenas e
Alta mira.

ASSUNTOS FINANCEIROS
Os Governos do Brasil e do Mexico, conscientes da uti I idade do Conven io de Paga-

mentos e Creditos Reclprocos, como meio
para facilitar nlveis mais elevados de comercia e de complementa<;:ao economica, decidiram que seria conveniente evitar desequillbrios fundamentais no citado Convenio.
Alem disso, acordou-se em continuar-se
an.a[isando alternativas para conseguir, no
curta prazo, esquemas financeiros paralelos
que ap6iem e estimulem o incremento do
intercambio entre os dais palses.
Adotado em Cancun, aos 29 dias domes de
abril de 1983, em dais exemplares nos idiomas portuguese espanhol, ambos igualmente validos.

declara~ao de cancun:

''estao maduras as condi~&!s
para uma nova etapa de dialogo construtivo entre
o norte eo sui''
Oeclarat;:ao dos Presidentes Joao Figueiredo e Miguel de Ia
Madrid Hurtado, divulgada em Cancun,
em 29 de abril de 1983.

Os Presidentes do Brasil e do Mexico, reunidos em Canc(m, sede do primeiro encontro
entre Chefes de Estado e de Governo sabre
coopera<;:ao internacional para o desenvolvimento, ante a situa<;:ao da economia mundial eo estancamento do dialogo Norte-Sui

que chegou a 30% nos ultimos anos, e uma
queda nas receitas de exporta<;:ao, que sereduziram em 10% no ultimo ano; e, entre
outras consequencias, trouxe consigo um
rapido aumento do endividamento externo,
cuja magnitude na America Latina ja e da
ordem de 300 b'ilhoes de d61ares.

DECLARAM
0 Brasil eo Mexico compartilham uma profunda preocupa<;:ao diante da acentuada deteriora<;:ao da situa<;:ao economica mundial,
que envolveu a comunidade internacional
na crise mais grave desde os a nos trinta.
- A crise afetou o ritmo de crescimento da
economia mundial, levando a uma taxa negativa em 1982. Para a America Latina a
crise significou tambem um peri6do de estagna<;:ao e, em 1982, pela primeira vez em
quase meio seculo, um decrescimo no produto da regiao; provocou uma deteriora<;:ao
achtuada nos seus termos de intercambio,

- Ultimamente surgiram indlcios, ainda limitados e incertos, de recupera<;:ao em alguns palses desenvolvidos. Seus efeitos, entretanto, nao se traduzirao em expansao
sustentada e estavel da economia mundial
e, especialmente, dos palses em desenvolvimento se persistirem as barreiras ao comercia e se continuar a deteriorar-se a coopera<;:ao internacional.
Diante dessa situa<;:ao e ante a imperiosa
necessidade de enfrenta-la, os Presidentes
do Brasil e do Mexico acentuam a importancia das seguintes considera<;:oes:
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- A crise afetou de maneira desproporcional os palses do Terceiro Mundo, colocando em perigo suas perspectivas de desenvolvimento. A recessao em escala mundial, a
estagna<;:ao economica dos palses desenvolvidos e a contra<;:ao do comercio internacional colocaram a America Latina diante de
crescentes medidas protecionistas nos mercados dos palses desenvolvidos, elevadas taxas de juros, insuficiencia de recursos financeiros e uma acentuada deteriora<;:ao em
seus termos de intercambio entre outras repercussoes negativas.
- A regiao teve de empreender, com elevado onus econ6mico e social, medidas de ajustamento para enfrentar o agudo desequilfbrio externo. Os palses latino-americanos
nao podem aceitar que essas medidas se traduzam, a medio e Iongo prazos, em recessao economica e reduc;;ao continua de nlveis de renda ja insatisfat6rios. Reclamam,
portanto, com urgencia, ac;;oes efetivas que
permitam o acesso de suas exportac;;oes aos
mercados dos palses desenvolvidos e o
aporte de recursos financeiros suficientes e
em condi<;:oes adequadas.
-A durac;;ao, amplitude e profundidade da
crise demonstram seu carater estrutural e
revelam as deficiencias do atual sistema economlco internacional. A crescente integra<;:ao da economia mundial exige medidas
coordenadas, simultaneas e coerentes sobretudo nos campos de comercio e finan<;:as.
S6 mediante iniciativas globais de cooperac;;ao internacional poder-se-a responder
crise e lograr o desenvolvimento e a reativac;;ao da economia mundial.

a

- Nao basta reconhecer de forma estatica
que a interdependencia sujeita todas as economias a influencias reclprocas. E urgente
converte-la em vetor de transformac;;ao da
ordem economica internacional vigente. Assim, o desenvolvimento acelerado dos pa 1ses do Sui
necessaria nao s6 para atender
as aspirac;;oes de seus povos, mas tambem
para contribuir para o reajustamento e a
modernizac;;ao das economias dos pr6prios

e
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palses desenvolvidos, aliviando o agudo
problema do desemprego.
- Deve-se notar que os palses em desenvolvimento ja tern uma participa<;:ao dinamica
e importante nos multiplos cenarios da
economia mundial. Aproximadamente um
ter<;:o das exportaQ5es dos pa Ises desenvolvidos se dirige ao mundo em desenvolvimento. Um em cada seis empregos industriais nos Estados Unidos depende dessas exporta<;:oes. Em condiQ6es de ampla capacidade ociosa em muitos setores, os palses
desenvolvidos tern, na demanda de importacoes dos palses em desenvolvimento, um e~orme potencial para a reativaQao de suas economias em bases nao-inflacionarias. I nteressa, portanto, ao conjunto da comunidade internacional um sistema comercial livre
e dinamico, que leve em consideraQao as necessidades dos palses em desenvolvimento.
E importante que nos pafses desenvolvidos
se compreenda que a necessidade de reverter a tendencia protecionista e proceder ao
reajuste interno de setores nao competitivos responde tambem a seus pr6prios interesses.
- Um elemento fundamental para restabelecer o dinamismo da economia e do comercia mundial e o aporte imediato de recursos financeiros em nfveis suficientes e
condic;;oes satisfat6rias. Nesse sentido, e necessaria, entre outras medidas, uma ac;;ao decidida dos Governos, dos organismos financeiros internacionais e da comunidade bancaria privada para que, com adequada coordenac;;ao, se restaurem as correntes de recursos necessarios para fomentar 0 desenvolvimento e financiar o comercio. Em conjunto
com essas a<;:oes, e necessaria avanc;;ar na reforma do sistema monetario internacional,
como tern proposto reiteradamente os pa 1ses em desenvolvimento.
Os Presidentes do Brasil e do Mexico, diante da gravidade da crise mundial, expressam
sua convicc;;ao de que estao maduras as condic;;oes para uma nova etapa de dialogo
construtivo entre o Norte e o Sui. A clara

expressao da vontade de negocia<;:§o e entendimento, surgida da Reuniao Ministerial
do Grupo dos 77 em Buenos Aires, constitui contribuic;:ao significativa para a retomada do dialogo e a formulac;:ao de um programa de reativac;:ao economica e desenvolvimento. A VI UNCTAD constitui uma primeira oportunidade nesse sentido.
Os Presidentes do Brasil e do Mexico dirigem-se em particular aos Chefes de Estado
e de Gov.erno das nac;:oes industrializadas
que se reunirao em maio proximo, em
Williamsburg, na esperanc;:a de que adotem

uma atitude decidida para tornar efetiva a
cooperac;:ao economica internacional para
o desenvolvimento e enfrentar eficaz111ente
a cnse.
Finalmente, tendo presente a estreita vinculac;:ao entre elementos economicos e fatores
politicos, reiteram a importancia de que os
Chefes de Estado ou de Governo renovem o
impulso politico necessaria para que a comunidade internacional avance na soluc;:ao
dos problemas economicos mundiais e amplie, desse modo, as perspectivas de paz e
seguranc;:a internacionais.

na declara~ao conjunta, os entendimentos do
presidente joio figueiredo no m6xico
Declarat;:lio Conjunta Brasil-Mexico, assinada em Cancun,
em 29 de abril de 1983, pelos Presidentes Jolfo
Figueiredo e Miguel de Ia Madrid Hurtado.

0 Senhor Presidente da Rep~bJica Federativa do Brasil, Joao Baptista de Oliveira Figueiredo, acompanhado de sua esposa, Dona Dulce Maria de Castro Figueiredo, e de
uma importante comitiva, a convite do Senhor Presidente dos Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Miguel de Ia Madrid Hurtado, realizou uma visita de Estado ao Mexico, de 26 a 29 de abril de 1983.
Os dois Chefes de Estado, no quadro da
cordial amizade que caracteriza as relac;:oes
entre o Brasil eo Mexico, mantiveram amplas e frut lferas conversac;:oes, durante as
quais destacaram a vontade compartilhada
de fortalecer ainda mais os lac;:os bilaterais
entre ambos os pafses e a decisao de incrementar e ampliar o intercambio e a cooperac;:ao em diversas areas de interesse mutua.
Durante as conversac;:oes, analisaram, tambem, a situac;:ao pol ftica e economica internacional e, especialmente, a situac;:ao regional latina-americana.
Ao examinarem o panorama das relac;:oes
internacionais, notaram com preocupac;:ao

que a persistencia da confrontac;:ao LesteOeste, o su rg i men to de novas areas de tensao e a escalada armamentista constituem
uma grave ameac;:a para a paz e a seguranc;:a
internacionais. Coincidiram em que a conjuntura atual se caracteriza pela continuac;:ao do uso de uma polftica de poder por
parte das grandes potencias e pela tendencia para dividir o mundo em areas de influencia.
Consequentemente, expressaram sua repuisa as aspirac;:oes hegemonicas e denunciaram
os efeitos negativos da confrontac;:ao LesteOeste. Coincidiram quanta necessidade de
evitar essa confrontac;:ao e que as lutas ideo16gicas polarizam o mundo em blocos de
poder.

a

Ao assinalarem que a corrida armamentista e
a acumulac;:ao de arsenais nucleares, alem de
porem em perigo a propria sobrevivencia da
humanidade, significam um dispendio de
recursos necessarios ao desenvolvimento,
especialmente na atual crise economica,
reafirmaram a urgencia de deter a corrida
armamentista e lograr o desarmamento geral
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e completo sob um controle internacional
eficaz.
Reiteraram a adesao invariavel de seus governos aos principios e prop6sitos da Organiza~ao das Naq5es Unidas e destacaram a
importancia de apoiar e fortalecer o organismo universal como instr'umento fundamental para preservar a paz e a seguran~a
internacionais; para pro mover a cooperac;:ao
internacional para o desenvolvimento e para construir um clima de entendimento e
harmonia entre as nac;:oes, com base nas
normas do Direito lnternacional.
Os dois Mandatarios reiteraram sua convic~ao de que as rela~oes internacionais devem
apoiar-se nos princlpios fundamentais da
igualdade soberana dos Estados; da autodetermina~ao dos povos; da nao-intervenc;:ao;
da proscric;:ao da ameac;:a e do uso da forc;:a
nas relac;:oes mundiais e da soluc;:ao pacifica
das controversias.
Expressaram que a inquietante deteriorac;:ao
da situac;:ao pol itica e econ6mica internacional exige tanto a realizac;:ao de um esforc;:o
de distensao entre as grandes potencias
quanta a eliminac;:ao dos focos de tensao
que existem em diversas partes do mundo.
Para alcaric;:ar tais objetivos, e necessaria
p6r em pratica ac;:oes de cooperac;:ao global
para atender as legltimas demandas da grande maioria dos povos do mundo deter acesso aos beneflcios do desenvolvimento. Nesse contexto, reiteraram a necessidade de
uma nova ordem internacional, na qual as
relac;:oes de poder sejam substitu ldas por relac;:oes de participac;:ao e cooperac;:ao efetivas.
Estiveram de acordo em que a democracia e
a justi~a social constituem um direito essencia! dos povos e afirmaram a importancia
de promover o respeito aos direitos humanos eo exerclcio das liberdades fundamentais do indivlduo por parte de todos os Estados membros da comunidade internacional.
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Afirmaram que a paz, a justi~a eo desenvolvimento constituem um direito irrenunciavel dos povos e uma aspira<;;ao essencial
do Brasil e do Mexico. Nessa perspectiva,
coincidiram em quetodasas nac;:oes tern o dtreito e o dever de participar da sociedade
internacional, com plena respeito aos princlpios consagrados pelas Nac;:oes Unidas e
sem pressoes que pretendam limitar sua autonomia.
Desta maneira, destacaram a necessidade de
uma maior democratiza~ao do sistema de
relac;:oes internacionais, a fim de que todos
os Estados assumam a responsabilidade que
lhes corresponde frente ao destino comum
da humanidade.
Os dois Chefes de Estado, ao referirem-se a
recente conferencia de cupula de Nova
Delhi do Movimento dos Pafses Nao-Aiinhados, reconheceram que este tern um papel
positivo e relevante na politica internacional contemporanea, pelos principios de
paz, distensao e descolonizac;:ao que o inspiram, por sua repulsa a pol itica de blocos e
por sua contribuic;:ao a transformac;:ao das
relac;:oes econ6micas internacionais.
Ambos os Mandatarios condenaram energicamente a pol itica de apartheid do regime
sul-africano, bern como os atos de agressao
armada por ele cometidos contra outros
pafses da Africa Meridional. Reiteraram seu
decidido apoio a pronta independencia da
Namibia, de acordo com as resoluc;:oes pertinentes das Nac;:oes Unidas.
Os dois Presidentes notaram com inquietude que a situac;:ao no Oriente Media representa uma crescente ameac;:a para a paz
mundial. Por isso, reiteraram, de conformidade com a resoluc;:ao 242 ( 1967) e as outras resoluc;:oes pertinentes do Conselho de
Seguranc;:a das Nac;:oes Unidas, o direito que
tern todos os Estados da area de viver em
paz, dentro de fronteiras reconhecidas internacionalmente. Os mandatarios destacaram, igualmente, que deve dar-se cumpri-

menta as Resoluv6es adotadas pelas Na<;:oes
Unidas, que exigem a desocupac;;ao de todos
OS territ6rios arabes ocupados. Reiteraram
que o povo palestine tem direito inalienavel
autodetermina<;:ao e a constituir-se em um
Estado independente e soberano e que a
OLP e seu legftimo representante.

a

Os dais Chefes de Estado reiteraram seu apoio a todo esforvo para encontrar uma soluc;;ao duradora, pacifica e global para o
conflito do Oriente Media.
Os dais Chefes de Estado coincidiram em
que os profundos vlnculos hist6ricos entre
os povos da America Latina constituem o
fun<;Jamento da cooperac;;ao e solidariedade
na regiao.
Estiveram de acordo quanta a convergencia
dos interesses essenciais desses povos e destacaram que a pluralidade pol ltica, economica e social na regiao e a base da convivencia
hemisferica.
Renovaram sua adesao aos princfpios da
Carta da Organizac;;ao dos Estados Americanos e reconheceram que as limitac;;6es do
sistema interamericano tornam aconselhavel sua reestruturac;;ao.
Os dois Mandataries pronunciaram-se pela
realizac;;ao de negociac;;6es entre as partes
em conflito sabre as llhas Malvinas, de conformidade com a Resoluc;;ao 36/9 aprovada
pela Assembleia Geral das Nac;;6es Unidas, e
reiteraram seu apoio a reivindicac;;ao argentina sabre essas llhas. Enfatizaram, tambem
que o in lcio de negociac;;oes efetivas contribuiria para impedir que a questao das Malvinas se transforme em um foco permanente de tensoes.
Notaram com preocupac;;ao a persistencia
de diferendos fronteiric;;os entre diversos
palses da America Latina e reiteraram que a
soluc;;ao pacifica das controversias representa a (mica via para evitar que esses diferendos se convertam em obstaculos paz e cooperacao regionais.

a

Expressaram sua profunda preocupac;:ao pelo agravamento da situac;;ao na America
Central e o risco, cada vez maior, de que se
produzam conflitos belicos que se estendam por toda a area. Em consequencia,
consideraram urgente a celebrac;;§'o de negociac;;oes efetivas entre as partes envolvidas
na crise.

Os dois Presidentes exortaram as partes a
nao real izar ac;;oes que contribuam para deteriorar ainda mais a situac;;ao. Estiveram de
acordo em que a crise centro-americana
tem sua origem nas estruturas econ6micas e
sociais que prevalecem na regiao, e, portanto, os esforc;;os para resolve-la devem ser encaminhados no sentido de evitar a tendencia para configura-la como um capitulo da
confrontacao Leste-Oeste. Da mesma forma, reconheceram que uma soluc;;ao permanente s6 sera posslvel sem ingerencias estrangeiras e mediante o dialogo e a negociac;;ao.

Nesse sentido, sublinharam a v1gencia dos
princlpios enunciados na .declarac;;ao _dos
Ministros de Relac;;oes Extenores da Colombia, Mexico, Panama e Venezuela na 11ha de
Contadora, d ia 9 de janeiro de 1983.
Os dois Presidentes expressaram sua satisfac;;ao pelas recentes gest6es de paz na America Central pelo Grupo de Contadora e pelos
acordos alcanc;;ados, em 21 de abril, na cidade de Panama, a fim de manter o processo
de consulta entre os palses da regiao.
A esse respeito, o Presidente do Brasil expressou seu apoio as ac;;oes empreendidas
pelo Mexico e os outros palses do Grupo de
Contadora e seus votos por que tais esforcos tenham pleno exito. Manifestou tambern que o Brasil continuara disposto a
manter consu ltas com esses palses, dentro
do esp lrito de colaborac;;ao na busca de soluc;;oes que beneficiem a paz e o bem-estar
dos palses centro-americanos.
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Os dois Presidentes manifestaram sua esperan<;:a de que por essa via se possa avanc;:ar
na busca de soluc;:oes que restabelec;:am a
convivencia pacifica entre os pafses centroamericanos e promovam a· ju~tic;:a social, a
liberdade eo bem-estar dos povos.
·
Os dois Chefes de Estado, ao examinarem a
atual crise economica internacional, coiner~
diram em que e a mais grave desde o decenio dos anos 30 e em que seu can3ter estru~
tural traz serias implicac;:oes para a paz e a
estabilidade. Os indfc[os, ainda limitados,
de recupera<;:ao que tem aparecido em alguns
pafses desenvolvidos requerem ser estimulados e fortalecidos atraves de ac;:oes eficazes de cooperac;:ao internacional para o desenvolvimento. A reativac;:ao da economia .
mundial e o estfmulo ao desenvolvimento
sao os elementos essenciais para responder
crise.

a

Apesar de os pafses em desenvot~imento
nao terem a responsabilidade primordial pela crise, sao eles os que tem sofrido um impacto proporcionalmente maior de seus efeitos, expressado, sobretudo, em maiores
restric;:oes ao acesso de seus produtos aos
mercados dos pafses industrializados; na
grave deteriorac;:ao dos termos de intercambio; em menor disponibilidade de recursos
financeiros externos; em uma drastica elevac;:ao da carga do endividamento e na consequente necessidade de restringir as importac;:oes.
Diante desses problemas, sublinharam a importancia da Carta de Direitos e Deveres Economicos dos Estado.s e da Declarac;:ao e
Programa de Ac;:ao para o Estabelecimento
da Nova Ordem Economica lnternacional
como bases da cooperac;:ao internacional para o desenvolvimento.
Nesse sentido, ao reiterarem que s6 a cooperac;:ao internacional permitira superar a
crise e que seu carater global demanda soluc;:oes globais, ambos os Presidentes de~taca
ram sua convicc;;ao de que e imperative iniclar, no seio das Nac;;oes Unidas, o processo
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de negociac;:oes globais, como foi acordado
na reuniao de cupula de Cancun. No quadro dos esforc;:os para a reestruturac;:ao do
sistema economico internacional, a VI Conferenda das Nac;:oes Un idas sabre Co mercia
e Desenvolvimento (UNCTAD), a celebrarse em junho pr6ximo, em Belgrado, deve
constituir oportunidade para acordar um
programa concertado de reativac;:ao e desenvolvimento-que compreenda medidas imediatas sabre os problemas mais prementes e·
que devera referir-se de maneira prioritaria
aos agudos desequilfbrios comerciais, monetarios e financeiros.
Ambos os Mandatarios expressaram sua satisfac;;ao pelos resultados obtidos na recente
Reuniao Ministerial do Grupo do.s 77, preparat6rta da VI UNCTAD, e decidiram, de
conformidade com a Mensagem de Buenos
Aires para o dialogo e o Consenso, conclamar os pafses desenvolvidos a participarem
da Conferencia de Belgrado com uma atitude construtiva e de cooperac;:ao, aberta ao
dialogo e ao entendimento.
Ambos os Chefes de Estado observaram
com satisfac;;ao as atividades desenvolvidas
pelo Grupo dos 77 no ambito da cooperac;:ao economica entre pafses em desenvolvimento e reiteraram seu apoio a essas atividades que sao importante instrumento para
assegurar a auto-suficiencia coletiva dos
pafses do Terceiro Mundo.
Como resultado de sua analise da situac;;ao e
perspectiva da economica mundial e da estagnac;;ao do dialogo e da cooperac;;ao NorteSui nos foros e instancias internacionais,
ambos os Mandatarios decidiram formular a
Declarac;;ao de Cancun que enfatiza a urgencia de que esta situac;;ao se modifique.
Os Chefes de Estado, ao examinarem a situac;;ao economica regional, reconheceram
que a insuficiencia dos esforc;;os de cooperac;;ao tem limitado o alcance das ac;;oes da America Latina para enfrentar uma crise que
tem afetado mais do que proporcionalmente os palses da regiao. Por isso, decidiram

•

propiciar uma maior aproximac;:ao entre os
pa lses latino-americanos e apoiar os esforc;:os
de integrac;:ao econ6mica e de colaborac;:ao
reclproca, em todos os seus aspectos.

a

Nesse senti do, referiram-se com interesse
iniciativa formulada pelo Presidente do
Equador para a elaborac;:ao de um conjunto
de propostas destinadas a desenvolver a capacidade de resposta da America Latina e
assegurar seus mecanismos de cooperac;:ao.

Ambos os Mandataries referendaram seu
dec1dido e invariavel apoio pol ftico ao Sistema Economico Latina-Americana (SE LA),
que constitui urn 6rgao importante para a
coordenac;:ao e a cooperac;:ao regionais, e
acordaram colaborar para seu fortalecimento atraves de um papel ativo no proprio
Sistema e em seus dive1sos comites de a<;ao.

Os Presidentes se referiram aos esfor<;os de
reestruturac;:ao da Associac;:ao Latina-Americana de lntegrac;:ao (ALADI) orientados para o aumento do comercio e da complementa<;ao regionais. Nesse quadro, destacaram a conveniencia de acordar formulas
multilaterais que permitam preservar a contin u idade das possibi I idades de co mercia dos
pa fses-membros, como plataforma para
uma nova etapa no processo de integra<;ao.
Os Chefes de Estado reafirmaram a vontade
de seus palses de continuar participando de
maneira ativa nos trabalhos empreendidos
no seio da Organizac;:ao Latina-Americana
de Energia (OLADE) para o desenvolvirnento do Prograrna Latina-Americana de Coopera<;ao Energetica. Nesse sentido, reiteraram que a OLADE constitui o foro idoneo
da America Latina e Caribe para o exame e
desenvolvimento da cooperac;:ao energetica
1·egional.
Os Mandatarios se referirarn aos estudos
que as empresas petroliferas estatais de seus
pa(ses e da Vr.nr;wela levrlm a cabo para o
r;stabelecirnento rle uma ernpresa trinacio-

nal de explora<;ao e desenvolvirnento nosetor petrolifero (PETROLATIN) e expressCIram sua satisfa<;ao diante da possibilidade
de que, paralelamente continua<;ao de tais
estudos, e com base no esquema previsto
para a empresa, se iniciern opera<;oes conjuntas em palses da regiao.

a

Ao examinarem de modo amplo a situac;:ao
de seus parses na economia mundial, os
dois Chefes de Estado comprovaram com
satisfa<;ao o rapido desenvolvimento, nos
ultimos anos, da coopera<;ao econ6mica
brasileiro-mexicana, que fez de cada pals
urn dos principais parceiros economicos do
outro. Essa evolu<;ao constitui um exemplo
destacado de como se realiza o vasto potencial da coopera<;ao economica entre palses
em desenvolvimento, assim como da vontade de ambos os palses de responder as adversas circunstancias econ6micas internacionais.
Ao notarem que, ultimamente, a coopera<;ao econ6mica bilateral, particularrnente
no setor das transac;:oes comerciais, foi afetada pelas repercursoes da crise econ6mica
internacional, ambos os Mandatarios expressaram sua firme determinac;:ao de superar tais consequencias negativas e de continuar a fortelecer e a diversificar a coopera<;ao economica bilateral, valendo-se de instrumentos e mecanismos eficazes e imaginativos, conforme requer a conjuntura que atravessam as economias dos dois palses. Essas f6rmu las e mecanismos devem orientarse no sentido do melhor aproveitamento da
complementaridade entre numerosos setares das economias brasileira e mexicana.
Ao analisarem as perspectivas da cooperac;:ao economica entre ambos os palses, os
Chefes de Estado expressaram vontade de
continuar colaborando principalmente nas
areas de alimentac;:ao, energia, industrializa<;ao e comercio.
Nesse sentido, os dais Presidentes concordararn em atribuir prioridade ao desenvolvi
menta e diversificac;:ao do intercarnbio co-

a
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merciat bilateral, com vistas a alcanc;:ar um
equilfbrio dinamico nos fluxos comerciais.
Esses devem refletir, em sua composic;:ao, a

Ambos as Mandatltrios aprovaram o Programa de Trabalho sabre cooperavao Qcooomica e comercial elaborado porsuasdelegaQ(>es

crescente diversificacao industrial de ambas

e coincidiram

as economias, contribuindo, desse modo,
para a moderniza9a'o e ampliac;:ao dos respectivos parques industriais. Para atingir esse
objetivo, convieram em que, no corrente
ano, adotar-se-ao as medidas necessarias para restaurar o nlvel de intercambio alcanc;:ado em· 1981, com vistas a, no proximo ano,
etevar an lveis consideravelmente mais altos
o intercambio bilateral. Para isso, e indispensavet que ambas as partes retirem as restric;:oes de toda ordem que tem freado, nos
uttimos anos, o desenvolvimento das correntes comerciais reclprocas.

ca daramente as ac;5es concretas a serem
empreendidas a curta prazo.

0 objetivo do incremento das relac;:oes economicas bilaterais devera tambem, ser promovido atraves de uma cooperac;:ao industrial recfproca mais ampla e diversificada,
sobretudo nos setores em que ambos os
pafses ainda dependem, em grau consideravel. de tecnologia e equipamentos importados. Para a intensificac;:ao dos fluxos comerciais e da complementac;:ao industrial, em
uma primeira etapa, deverao mobilizar-se os
recursos das empresas do setor publico de
cada um dos do is palses.
Ambos os Mandataries tomaram conhecimento, com satisfac;:ao, das conclus5es a
que chegou o encontro de empresarios do
Brasil e do Mexico, realizado em Cancun, a
28 de abri I, e expressaram a convicc;:ao de
que contatos e cooperac;:ao mais estreitos
entre empresarios dos dois pafses sao essenciais para a expansao e diversificac;:ao da cooperac;:ao econ6mica bilateral.
Os Chefes de Estados tomaram nota, com
agrado, da conclusao de um Acordo de Associac;:ao entre o Lloyd Brasileiro e a Companhia Maritima Nacional do Brasil e Transportaci6n Maritima Mexicana S.A. do Mexico, e da assinatura de um Acordo Geral
de Cooperac;:ao entre a SIDERBRAS e a
SIDERMEX para o intercambio de experiencias no set or sideru rg ico.
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em

que esse documento indi-

Os dois Presidentes, ao reconhecerem que a
cooperac;ao cientffica e tecnica constitui
um campo privilegiado da coopera<;ao bilateral entre seus palses, decidiram atribuir
prioridade a sua intensificac;§o e diversifica<;:ao. Com base no Acordo Basico de Cooperac;:ao Cientffica e Tocnica, em vigor desde
197 4, sera precise avanvar na programa~o
dos projetos, abrangendo campos cada vez
mais amp los, de interesse mutua, na efetiva
execu9a'o dos programas estabetecidos. Para
isso, a reuniao da Subcomissao Cientlfica e
Tecnica, em setembro proximo, proporcionara a melhor oportunidade.
Nesse sentido, consideraram importante
que as ac;Qes de cooperac;:ao tecnica ap6iem
diretamente a atividade produtiva; utilizemse do esforc;:o ja realizado por ambos os palses na selec;:ao e adaptac;:ao de tecnologias
estrangeiras; e contribuam para elevar o
grau de autonomia tecnol6gica dos dois paises. A formac;:ao de recursos humanos e o
intercambio de experiencias cientfficas e
tecnicas sao componentes importantes do
esforc;:o conjunto de cooperac;:ao nesse campo.
Os Presidentes presenciaram com satisfac;:ao
a assinatura, nessa oportunidade, de um Ajuste Complementar ao Acordo Basico de
Cooperac;:ao Cientiffca e Tecnica, em materia de planejamento econ6mico e social,
convencidos de que a ampla cooperac;:ao
nessa area enriquecera os respectivos processos de planejamento e programac;:ao em
que ambos os palses estao empenhados.
Os dais Mandatarios registraram seu desejo
de estimular as relac;:oes culturais e educacionafs entre as duas nac;:oes, conscientes de
que nesse campo se concentram e estao sintetizado~ os valores essenciais e a identida-

de dos povos. Sublmharam que a cultura de
um povo nao pode limitar-se as manifestav6es esteticas, mas que deve ser entendida
como um amplo e complexo processo no
qual coincidern e se expressam diversos aspectos da vida nacional.
Reiteraram seu desejo ce que o Brasil e o
f\1exico compartilhem e realizem o intercambia de seus bens culturais, cada vez em
maior grau e intensidade, e que, dessa maneira, se possa conhecer o que em :,uas culturas hade comum e de diverso e assim criar um ambiente ainda mais favoravel ao desenvolvimento de outras areas de interesse
para ambas as nac;6es.
Convieram em empreender uma serie de novas ac;oes no terreno da cooperac;ao cultural
e educacional, que beneficie ambas as nac;oes e responda aos prop6sitos que os Governos tratam de promover.
Assinalaram seu interesse em dar a conhecer a essencia hist6rica e social em que se
coloca o patrimonio cultural de cada povo.
Congratularam-se pelo impulso adquirido
nas relac;oes culturais entre os dois pafses a
partir da assinatura do Novo Convenio de
Cooperac;ao Cultura I e Educaciona I de 1980
e ratificaram sua determinac;ao de ampliar
as redes de comunicac;ao e conhecimento
redproco das melhores manifestac;iSes dos
dois palses em todos os campos artlsticos.
Tambem indicaram sua intenc;ao de favorecer nao s6 os intercamb ios academicos e de
bolsistas entre instituic;oes educativas, uni·
versitarias, culturais e artlsticas, entre organismos e instituic;oes de radio, cinema e televisao e entre bibliotecas, centros de informac;ao e ed itoras, mas tambem outras formas de cooperac;ao, tais como a criac;ao de
c<hedras de I lnguas, a realizac;ao de co-edic;oes e o estabeleci men to de centros de estudo destinados aoestudo da realidade social e polltica de ambos os p31ses.
Nesse sentido, dentro do esplrito dos Artigos .Ill, VII, X eX I do Conven io de Coope-

rac;ao Cultural e E.ducac1onal, recomendaram a realizac;ao de co-produc;oes cinematograficas eo estudo da eliminac;ao de obstaculos ao intercambio de obras de arte entre os dois palses. Ofereceram seu apoio para a publicac;ao de livros de escritores mexicanos no Brasil e de escritores brasileiros no
Mexico, assim como para a realizac;ao, no
Brasil e no Mexico, de forma alternada, de
seminarios do rna is a Ito n (vf'l academico acerca das relac;iSes entre os co is pa (ses e de
sua realidade social e pol ftica contemporanea.
Ambos os Mandatarios tomaram nota com
satisfac;ao de que, durante a visita e com o
objetivo de par em pratica urn sistema de
consulta permanente entre os dois Governos, foi assinado urn Memorandum de Entendimento que preve a realizac;ao de consu ltas anuais entre os Chanceleres de ambos
os palses, as quais poderao abranger· aspectos das relac;oes bilaterais e o intercc'lmbio
de pontos de vista sabre questiSes regionais
e mundiais. Essas consultas serao realizadas
sem preju (zo da intensificac;ao do dialogo
at raves dos cana is dip Ia maticos norma is.
Ao termino de sua visita, o Presidente Joao.
Baptista de Oliveira Figueiredo destacou a
importancia das conversac;oes mantidas
com o Presidente Miguel de Ia Madrid Hurtado e sua satisfac;ao pela atmosfera fraterna e cordial em que se desenvolveram. Agradeceu vivamente ao Chefe de Estado, ao
Governo e ao povo mexicanos a generosa
hosp ita Iidade que Ihe fo i d ispensada e que e
expressao da inalteravel amizade que une o
Brasil eo Mexico.

0 Presidente Joao Baptista de Oliveira Figueiredo formulou ao Presidente Miguel de
Ia Madrid Hurtado convite para visitar oficialrnente o Brasil em data a ser acordada
mu tuamente.
0 Presidente Miguel de Ia Madrid Hurtado
aceitou com grande satisfac;ao o convite.
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no brasil,o rei da espanha,
d. juan carlos I
Discursos do Presidente Joll'o Figueiredo e do Rei da Espanha.
D. Juan Carlos I, no Palacio do ltamaraty, em Brasilia, em
16 de maio de 1983, por ocasill'o de jantar oferecido pelo
Presidente brasileiro ao Rei espanhol.

PRESIDENTE JOAO FIGUEIREDO

Majestade,
Beryo de urn dos floroes mais ricos da cultura europeia, presente, por seus reflexos,
em tantos palses irmaos, a Espanha e, para
os brasileiros, muito mais do que uma nayao amiga. A ela nos une uma infinidade de
la9os, cujas origens vao encontrar-se nas tradiyoes ibericas comuns, nas fontes de nosso
direito e de nossa hist6ria administrativa,
na admira9ao pelas grandes obras das letras,
das artes e das ciencias h ispanicas.
Nosso afeto pela na9ao espanhola se renova
constantemente, grayaS Intima e fraterna
convivencia latina-americana. Na personalidade dos povos vizinhos sentimos a forya e
a criatividade da cultura espanhola, de sua
capacidade de renovar-se, de assimilar as
contribui96es de outras culturas e de renascer, forte e rica, sob novas formas.

a

Essa vitalidade nao nose estranha. Manifesta-se nas tradi96es de uma cultura afim, a
lusitana, de que somos os herdeiros americanos, e na presen9a, ern nosso territ6rio,
de tantos imigrantes espanh6is e de seus descendentes.

Vie ram eles trazer sua contribu iyao a nossa
obra de desenvolvimento nacional. lntegrados ern nosso esforyo, participarn de nossas
dificuldades, compartilham nossos desafios
e oferecem-nos a energia de sua inteligencia
e de seus bra9os.

e

Vossa Majestade lldimo interprete dos anseios de todos os espanh6is, o fiador da unidade e da democracia espanhola.
quase
dez anos, em palavras d irig idas ao seu povo,
Vossa Majestade afirmou: "todos unidos
conseguirernos alcan9ar para nossa patria os
horizontes de justi9a, liberdade e grandeza,
rnerecidos pelo trabalho, o esforyo eo sacrifl'cio que com tanta generosidade despendem os espanh6is". Com satisfa9ao vemos, hoje, que essas palavras se transformaram ern realidade.

Ha

Ja no in (cio· de meu Governo, tive a honra
de receber a visita do entao Presidente do
Governo espanhol, Adolfo Suarez, acompanhado de importante cornitiva. Posteriormente, acolhemos. com prazer, o Ministro
do Trabalho e Assuntos Socia is, o Chefe do

25

Estado-Maior da Armada da Espanha e outros ilustres representantes do Governo espanhol.
Por sua vez, varios Ministros brasileiros visitaram Madrid, onde mantiveram entendimentos que tem impulsionado as rela<;:oes
bilaterais nos mais diversos campos.
A presen<;:a de Vossa Majestade entre n6s
simboliza a vontade da Espanha e do Brasil
de aproveitarem as multiplas oportunidades
de aproxima<;:ao e amizade. A participa<;:ao,
em sua comitiva, do Ministro Fernando
Moran Lopes, e eloquente testemunho do
empenho em dar conteudo denso ao quadro de nossas rela<;:oes.
A presen<;:a de Vossa Majestade entre n6s
ense.ja franca e variada troca de opinioes sabre as questoes internacionais e bilaterais
de interesse de nossos palses. 0 momenta e
particularmente oportuno, em virtude da
crise internacional que vivemos: as vozes do
Brasil e da Espanha podem contribuir para
o encaminhamento de solu<;oes dos principais problemas que afligem a comunidade
internacional.

Majestade,
A busca da prosperidade e da paz eo objetivo, por excelencia, da pol(tica externa do
Brasil e da Espanha. A concretiza<;:ao desse
ideal tem sido dificultada nos ultimos anos,
por empeci lhos de toda sort e. Acompanhamos, com apreensao, a crescente deterioracao dos padroes de relacionamento interna~ional, que deixaram de responder as necessidades e aspira<;:oes dos Estados e dos povos. A real interdependencia pol ltica e econ6mica dos povos nao esta refletida no sistema vigente de conv(vio entre os Estado
onde prevalecem tantas vezes a intransigencia, a confronta<;:ao e a disc6rdia.
Crises se sucedem em diferentes quadrantes
do globo; conflitos se agravam e se perpetuam ante a frequente inoperancia dos me-
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canismos de solu<;ao pacifica das controverslas.
Mais do que nunca sao essenciais o dialogo,
o entendimento e a coopera<;:ao entre os povos.
0 Brasil acredita nos ideais da cooperac;:ao
internacional, no principia da igualdade soberana dos Estados, no respeito as particularidades nacionais e regionais. Urge evitar a
transposi<;ao de conflitos de nlvel global ao
regional, para impedir que se propaguem os
focos de tensao.

E preciso criar nova realidade pol ftica sem
carater de for<;:a ou predomlnio. E preciso,
sobretudo, compartilhar a responsabilidade
da negocia<;ao e das decisoes, para que se
logre a corre<;ao de desequillbrios e injusti<;:as.
Com esse prop6sito, o Brasil propugna novo ordenamento mundial fundado no consensa e na participa<;ao democratica de ambito universal. Cada Estado tem o direito e
o dever de contribuir, na medida de suas
possibilidades, para o progresso de todos.
Nenhum pafs pode pretender, isoladamente,
ser o detentor de formulas ou receitas para
solucionar as dificuldades contemporaneas.
0 Brasil nao e exce<;:ao. Nao quer fazer disdpulos ou seguidores. Exorta, porem, a negocia<;:ao serena, construtiva'e equilibrada,
por acreditar que dela podem advir a coopera<;ao e a boa convivencia internacionais. Esfor<;a-se pela general iza<;ao de um
clima de confian<;:a, para que nele germinem
a Paz, a Justi<;a eo Desenvolvimento.
Foi essa a mensagem que procurei transmitir quando me dirigi, ano passado, a Assembleia-Geral das Na<;:oes Unidas.
Detive-me, entao, nos efeitos da crise econ6mica que atinge o mundo inteiro e nos
caminhos para p6r fim as dificuldades que
enfrentamos. E uma crise profunda do proprio sistema, que afeta os pa(ses industriali-

2ados e as economias em desenvolvimento.
A propria crise reflete, para quem a analisa
de modo objetivo e Iucido, a cornplementaridade dos interesses do Norte ego Sui, empenhados na reativa<;:ao e expansao da economia internacional.
Elemento es:>encial para superar essa situa<;:ao adversa e a dinamiza<;:ao dos fluxos de
comercio e finan<;:as entre os palses desenvolvidos e as na<;:oes em desenvolvimento. A
estreita I iga<;:ao dos d iversos set ores da economia mundial faz com que a recupera<;:ao
das economias do Norte nao se possa realizar sem a efetiva participa<;:ao do Sui, muito
menos~ssuascu~as.

A realidade contemporanea clama por um
esfor<;:o renovado, por parte de todos os
membros da comunidade internacional, para a preserva<;:ao do patrin6mio que lhes e
comum, em nome do futuro da humanidade.
Majestade,
Espanha e Brasil conhecem, com clareza,
seus respectivos papeis no cenario mundial.
Nao nos faltara bravura para corresponder
~s nossas responsabilidades hist6ricas, nem
galhardia para perseverar em nossos esfor<;:os, apesar das dificuldades que o momento
interndcional nos cria.
0 nosso relacionamento bilateral constitui
larga h ist6ria de en tend imento e coopera<;:ao.

E minha

convic<;:ao que, a partir desta visita
de Vossa Majestade, os homens de Estado e
de empresa, brasileiros e espanh6is, sentirse-ao estimu lados a encontrar f6rmu las criativas para amp liar e aperfei<;:oar a coopera<;:ao entre nossos palses.
Estimo que, em todo o transcurso da visita,
Vossa Majestade possa colher em sua plenitude as demonstra<;:oes do desejo sincero de
todos os brasileiros de estreitar cada vez
mais os la<;:os de fraternidade que nos unem
~ Espanha.

Em nome de todos os brasileiros saudo Vossa Majestade e convido todos os presentes a
erguerem suas ta<;:as pelo desenvolvimento
das relacoes de amizade entre a Espanha e o
Brasil, pela prosperidade crescente do povo
espanhol e pela felicidade pessoal de ?u?s
Majestades o Rei Juan Carlos I e a Ramha
Sofia.

REI D. JUAN CARLOS I

Excelencia,
Senoras y Senores:
En primer Iugar deseo agradece~, en nombre de Ia Reina yen el mlo prop1o, Ia generosa hospitalidad con que nos habeis acogido en esta hermosa ciudad de Brasi Iia, as f
como el brindis henchido de fraternidad y
afecto que acabais de pronunciar.

Las afinidades y ralcesesencialesentre lberoamerica. y Espana constituyen los cimientos mas s61idos para construir un fructlfero entendimiento y una coherente acci6n
exterior basada en ta concreci6n de un
proyecto politico comun y en Ia credibilidad del mismo.
Por creer vivamente en ello pisamossiempre
America con verdadera y renovada ilusi6n v
con un senti do de Ia fami Iiaridad al que no
es ajena Ia Historia misma.
Excelencia:
Espana entera mira hoy con respeto y admiraci6n a Ia Naci6n brasileFia. La palabra
Brasil concita en todos los espanoles calidas
y magicas evocaciones. El caracter legendario de una tierra de promisi6n, generosamente ab ierta a tantas influencias del exterior a lo largo de los siglos, de tan alta capacidad para Ia receptividad y Ia slntesis, justifican sobradamente aquel sentimiento.
La epica de los "bandeirantes", su incesante y prodigiosa marcha hacia el Oeste, el

27

continentalismo itinerante de Ia Naci6n
brasileiia, en suma, se podrfan encontrar resumidos en esta Capital Federal, Brasilia.

mino un paulatino proceso de apertura pol ftica.

Milagroso ejemplo de Ia tenacidad hist6rica
en Ia lucha por el destine.

En lberoamerica existen tantos tiempos hist6ricos como Naciones. S61o desde ese punto de partida se puede buscar una aproximaci6n autentica y objetiva al tema.

La historia toda de Brasil es un compromise permanente entre Ia inmensidad del empeiio humano ante un medio, en principia
adverso, y Ia voluntad de sus gentes por superarlo, abiertas siempre al dialogo y a las
nuevas fronteras.
Nos u ne a Brasi I Ia h istoria comu n d.e aquellos 60 anos, a caballo entre los siglos X VI
y X VII, asf como los valores culturales que
desde entonces permanentemente compartimos y Ia pertenencia inequfvoca a una civilizaci6n comun.
A ambas orillas de ese Oceano nuestro convertido en Mar familiar, nos une igualmente
una actitud ante el futuro.
A Ia imagen. tradicionalmente bondosa que
siempre present6 Brasil en Espana como autentico Eldorado integrador, como uberrima productor de materias primas, como
pafs de gran receptividad hacia los flujos
migratorios y con una extraordinaria capacidad para Ia asimilaci6n de los elementos
foraneos que ha integrado en su cultura y
modo de ser nacionales, se anade hoy Ia
admiraci6n por Ia sabia andadura de este
pafs en tan diffcil coyuntura polftica y econ6mica como Ia que vive el mundo de nuestros d las.
Vivir en aernocrac1a es un pnv1ieg1o. Gobernar con las limitaciones exigidas por el respete estricto a las I ibertades y derechos de
los individuos - tanto desde el punto de
vista jurfdico como desde el pol ftico - es
un diffcil quehacer que exige inteligencia,
habilidad, sabidurfa, y continuado tacto
politico.
Si en el mundo de Ia organizaci6n social se
puede hablar de algo mas diffcil que de gobernar en democracia es de llevar a feliz ter-
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No haberlo comprendido asf, no haber enfacade nunca con el necesario realismo ni
con el debido respeto el estudio de las corrientes profundas de Ia Historia de America, ha causado graves malentendidos de nefastas consecuencias, no tan lejanos ni en el
tiempo ni en el espacio.
Por lo que se refiere a Brasil, tanto mas dolorosa ha sido esta carencia informativa cuanto que este es un pa fs de personal idad
muy definida en su contexte geopol ftico,
sugerente y rico en matices de todo tipo,
gran potencia del siglo XX I, enorme realidad polftica e industrial ya hoy, llamado
sin duda a interpretar un papel de maximo
re1 ieve en anos ven ideros.
Por ocioso que parezca habrfa que remontarse a un planteamiento de tipo hist6ricocultural para comprender debidamente lo
que significa este pals en el contexte de Ia
Historia general del Continente Americana
y en las especfficas relaciones de Espana
con esta parte del Mundo.
Brasil, cuyo destine estuvo fntimamente
unido al de las viejas metr6polis lusitana y
espanola, adquiere su papel propio con Ia
Republica Federativa, que fue Ia gran palanca de Ia formaci6n de Ia conciencia nacional.
Toma1 las riendas de este gran pals en un
momenta en que hubo de pasar del futuro
promisorio a las nuevas realidades del siglo
XX,
Cont6 para ello Brasil con un dato muy positive: fue Ia suya, en su dla, una independencia no traumatica, gracias al gran papel
h ist6rico jugado por Ia Monarqu Ia y el I mperio en los aIbores del siglo X I X.

Con los inevitables cambios escenograficos
que el desarrollo y Ia industrializaci6n han
impuesto - basta asomarse a las vibrantes
paginas escritas sabre el tema por Ia Gran
Escuela brasilena de Ia Sociologfa del Desarrollo -, Ia realidad permanece inalterable:
Brasil es en nuestros dlas un ejemplo notable de experiencias polfticas y econ6micas
que marca un modelo a seguir en muchos
otros paises. La experiencia hade ser forzosamente posit iva. Poner en marcha este proyecto es el gran reto de las postrimerfas del
siglo XX.
Bajo Ia habil derecci6n de Vuestra Excelencia, Ia polftica exterior brasilena en estos
ultimos anos ha utilizado estas peculiaridades, estas experiencias unicas, esta posicion
geopol ftica practicamente continental.
Se ha creado una polftica exterior en consonancia total con Ia realidad brasilena.
Brasil ha sabido ampliar Ia proyecci6n, en
numero de Estados componentes, de ese
mar familiar del que hablaba hace un momenta.
El Oceano Atlantica, como consecuencia
de una inteligente comprensi6n del ser hist6rico y del presente de Brasil, ha pasado a
ser un ancho camino de union, n6 solo
con los pueblos europeos, sino tambien
con los palses del Continente africano que
tan faci I y certeramente interpreta Brasi I por
razones que se hunden en Ia mas profunda
entrana del pasado brasi leno.
La pol ftica exterior de Brasil es imaginativa
y prudente, experta y permanentemente
abierta a las nuevas corrientes que le dan
continua vitalidad.
Buena prueba de ello es el planteamiemto
que Vuestra Excelencia hizo ante Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas el pasado
mes de Septiemb re de 1982.
Nin<JLHI estodista podra olvidar Ia clara exposici6n de los problemas que afectan a las

relaciones entre pafses en distinto grado de
desarrollo econ6mico.
La defensa de una revitalizaci6n urgente del
dialogo Norte-Sur y el camino marcado para consegu ir esta meta, constituyen un ejemplo de buena voluntad, deseo de mejorar Ia actual crisis y un compendia de propuestas de so lucian a tener siempre en cuenta si se quisere lograr una convivencia internacional en Ia igualdad yen Ia justicia.
Excelencia:
La Reina y yo hemos admirado Ia atrevida
arquitectura, plena de belleza, de los edificios publicos de Brasilia, de sus grandes explanadas y del original "Piano-Piloto" que
dan una configuraci6n urbanlstica unica a
esta Capital Federal, enclavada en el corazan del Planalto y de Ia que no esta ausente
el intento de Espana al presentar Ia slntesis
estillstica de mi pals que es nuestra Embajada.
En d las sucesivos contin uaremos nuestro
recorrido emotivo y dialogante por Rio de
Janeiro y Sao Paulo, ciudades de tan definitiva presencia en Ia vida de este gran pais.
AI agradecer nuevamente a Vuestra Excelencia Ia hospitalidad que nos habeis dispensado, debo proclamar Ia gozosa emoci6n con que vivimos estos momentos de
acercamiento entre dos pueblos hermanos
de raigambre iberica que estan indisolublemente unidos a lo largo de los siglos por Ia
pertenencia a una misma familia y por propia mandata de Ia Historia.
Y que, sabre todo, proyectan su futuro con
Ia certeza de Ia coincidencia esencial en Ia
tarea hist6rica comun que nos aguarda.
Senor Presidente,
Senora de Figueiredo,
La Reina y yo, en nuestro propio nombre y
en el del pueblo espanol, os decimos de
nuevo: muchas gracias.
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presidente figueiredo destaca a excelfncia
das rela~c5es entre brasil e espanha
Brinde do Presidente Joao Figueiredo, na Embaixada espanhola
em Bras Ilia, em 17 de maio de 1983, por ocasiao de jantar
que lhe fci oferecido pelo Rei da Espanha, D. Juan Carlos I.

Majestade,
Suas amaveis palavras refletem, de for.ma
generosa, o clima de amizade e de entendimento que marca a visita de Vossas Majestades ao Brasil. Ao mesmo tempo, bem ilustram a excelencia das relac;:oes entre os
nossos do is pa fses.
A frequencia das visitas de alto n Ivel trocadas por autoridades espanholas e brasileiras,
nos ultimosanos, atesta 0 interesse redproco e a vontade pol ftica de traduzi-lo em beneff cio de nossos povos.
Nossa cooperac;:ao bilateral vem-se desenvolvendo de modo construtivo e dinamico.
Nos campos da cultura, da industria, do comercia, da tecnica e da tecnologia assomam
perspectivas promissoras de maior colaborac;:ao e, portanto, de aprimoramento das relacoes bilaterais.
Vossas Majestades deixarao Brasilia para
conhecer, a partir de amanha, outras cida-

des brasileiras. Como em Salvador e aqui,
tambem no Rio de Janeiro e Sao Paulo terao a oportunidade de verificar os frutos da
civilizac;:ao ibero-americana em nosso pals e
testemunhar a amizade e admirac;:ao que o
povo brasi leiro vota ao povo espanhol e aos
seus soberanos.

E mt-u desejo que Vossa Majestade e a Rain hal Sofia levem de nossa terra a imagem de
um povo irreversivelmente comprometido
com a amizade e a cooperac;:ao no plano internacional e com a busca de seu desenvolvimento integral, nos pianos politico, economico e social.
Ergo minha ta<;:a, e pec;:o a todos que me
acompanhem, num brinde amizade entre
OS pOVOS espanhol e brasileim, grandeza e
prosperidade da Espanha e felicidade pessoal de Don Juan Carlos I e Dona Sofia.

a
a
a

rei da espanha recebe homenagem
do congresso nacional

Discursos do Presidente da Camissao de Relac6es Exteriores
do Senado Federal, Senador Luiz Viana Filho, do PrimeiroSecretario da Gamara dos Deputados, Deputado Fernando Lyra.
do Presidente do Congresso Nacional, Senador Nilo Coelho,
e do Rei da Espanha, D. Juan Carlos I, em Bras ilia, em 17 de
maio de 1983, por ocasiiio da sessao solene do Congresso
Nacional em homenagem aos Reis da Esnanh<.~,
Juan Carlos I e D. Sofia.

SENADOR LUtZ VIANA FILHO

Senhor Presidente do Congresso Nacional.
Senhor Presidente da Camara dos Deputa-
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dos. Senhor Presidcnte do Supremo Tr ibunal Federal. Senhores Embaixadores. Senho-

res Ministr.os de Estado. Senhores Senadores.
Senhores Deputados. Senhores Oficiais-Generais. Senhores Presidentes dos Tribunais
Superiores. Senhor Governador do Distrito
Federal. Senhor Arcebispo de Brasilia. Sua
Majestade Juan Carlos I.
Para o Congreso Nacional, expressao maior
da nacionalidade, e uma honra receber Sua
Majestade o Rei da Espanha. Reunir-se, porem, para acolher a visita do Rei Juan Carlos I e, mais que isso, a feliz oportunidade
para expressarmos a nossa admira<;:ao por
uma das grandes personalidades do nosso
tempo, e na qual saudamos nao somente o
monarca, mas, tambem, o bravo soldado da
democracia e da liberdade. Admira<;:ao tanto maior quanta, alem de sermos orgulhosamente ibericos, guardamos em nossa Hist6ria um pouco da Espanha do perfodo dos
Felipes, que assinala a fusao das coroas de
Espanha e Portugal.
Nao exagero dizendo que, territorialmente,
nada mais importante para o Brasil do que
havermos podido apagar a fictfcia linha de
Tordesilhas, e abrir caminhos pelos quais as
bandeiras paulistas mudaram as fronteiras
do Continente: foi a extraordinaria marcha
para o Oeste que, numa expansao sem precedentes, tra<;:ou a atual configura<;:ao do
Brasi:. E sea podemos realizar pacificamen·
te, preparando os marcos consolidados pelo
Tratado de 1750, devemo-lo ao perfodo filipino, que, embora breve e passageiro, imprimiu marcas indeleveis em nossa vida.
Apesar das diferen<;:as jamais desaparecidas
entre as duas nacoes pen insu lares, de tal
modo se projetou no solo do Novo Mundo
a epoca dos tres Felipes, que o ilustre historiador brasileiro, Alfredo Elis Junior, chegou a afirmar que durante o domfnio filipino "nao houve fronteiras nas Americas Iusa
e espanhola". ldeia esta repetida por Helio
Viana, para quem, "enquanto muitos espanh6is se estabeleciam em povoa<;:oes brasileiras, o que antes lhes era defeso, por seu.
lado muitos luso-brasileiros, em entradas e
bandeiras, tambem penetravam em regioes

anteriormente atribufdasa Espanha". Coincidiu esse momenta de recfprocas facilidades com aquele em que a Espanha se voltara preferentemente para as cobi<;:adas riquezas do Peru, permitindo carninhassemos desembara<;:adamente na pobre imensidade da
Amazonia. Expandimo-nos, assim, entre a
gene rosa riqueza de Felipe II, em cujas terras o sol nunca desaparecia, e a insaciavel
ambi<;:ao territorial dos bandeirantes. A prop6sito de Raposo Tavares, talvez o mais impetuoso dos nossos sertanistas, escreveu Jaime Cortezao que havendo a Espanha pensado, em 1610, criar nova governa<;:ao nosterrit6rios do Prata, abrangendo a provincia
de Guafra, o Vice-Rei do .Peru, Marques de
Montes Claros, consultado, respondeu que
"se pudiera meter en esta Governacion nueva Ia Vila de San Pablo". Ao que acrescentou com prudente conhecimento de causa:
"Pero nada es tan dificultoso de empreender como quitar un torron de tierra de Ia
Corona de Portugal. .. "
Bem se cornpreende, portanto, a nossa dfvida para com a Espanha, que, nao opondo
embargos aos caminhos naturais da geografia, permitiu aos paulistas a tranquila ocupa<;:ao, base do uti possidetis, que, mais do
que os territ6rios, nos tem assegurado a paz
com toda a America Espanhola.
lgual ad fvida pela composi<;:ao do nosso mapa, e a que nos advem da cultura espanhola,
aqui presente desde a Colonia. Observa Alcantara Machado, no seu famoso estudo retra<;:ando a Vida e Morte dos Bandeirantes,
que entre os velhos papeis cartoriais das
bandeiras do seculo X VII, encontra-se Li,.-,
exemplar das Nove/as Exemplares, e duas
oitavas camonianas. Prova de que Cervantes
e Camoes acompanharam os destemidos
conquistadores, cujas jornadas amenizaram
com as suas hist6rias e os seus cantos. As
armas dos guerreiros uniam-se as flares da
literatura. Fato, alias, em nada surpreendente, de tal modo intensa a comunica<;:ao
entre as duas I fnguas que bem poucos escritores de entao nao manejaram indistirva-
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mente o espanhol e o portugues. Camoes,
par exemplo, versejou em espanhol, do
mesmo modo que Cervantes usou o portu-

gues. Gil Vicente, dos grandes autores renascentistas da peninsula, escreveu em espanhol mais de metade da sua produ<;ao
dramatica. E assim foram Quevedo, Sa de
Miranda e Gongora.
Mas, ja que falamos em Quevedo, impossfvel esquecer haver sido ele quem primeiro
nos ensinou a lingua da liberdade. Realmente, foi o seu genio que nos deu o molde
da satira de que se valeram poetas e pregadores para criticarem costumes e autoridades, no perlodo colonial. Exernplo tfpico
desses poetas de forma<;:ao quevediana e
Gregorio de Matos, o Boca do Inferno, que,
com a implacavel fala quevediana, desmoralizou preconceitos e governadores, revelando-lhes as fraquezas, os rid fculos e os pecados. Do mesmo modo, o padre Antonio Vieira, despejando dos pulpitos os seus repetidos apologos, nada mais fez que atravessar
o Atlantica com as li<;oes de Quevedo, o
primeiro a nos ensinar uma I inguagem que,.
usada pelos poetas, seria a voz primitiva da
liberdade do Novo Mundo.
E que dizer de Cervantes como seu Quixote, "perpetua fusao da ilusao e da realidade"? San Thiago Dantas, esplrito dos mais
lucidos, afirmou nao hesitar em afirmar
que, "sem o Quixote, o espfrito ocidental,
especialmente o iberica e ibero-americano,
teria tido outros caminhos". E Francisco
Campos, erudito estadista brasileiro, assim
concltJi um estudo sabre a "Atualidade de
D. Quixote: "Este nosso mundo de hoje,
que e como Sancho abandonado par seu
amo, reclama a volta de D. Quixote, par
sentir que sem ele a sua vida nao teria sentido ... o que o homem dos nossos dias pede
e reclama, 0 que ansiosamente espera e 0
retorno de D. Quixote". Que dizer de mais
eloquente sabre a eterna presen<;a de Cervantes?
Mais siqnificativo na historia de nossas rela<;oes e que o tempo, com as muta<;oes e trans-
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forma<;oes que lhe sao inerentes, jamais colocou uma leve sombra na redproca estima
entre o povo brasileiro e o povo espanhol,
que aqui encontra a cordial acolhida para se
integrar em nossas comunidades, com elas
colaborando para a prosperidade comum.
Par certo nao passou despercebido a Vossa
Majestade, ao pisar o chao da Bahia, que
ainda lembra D. Fraelique de Toledo Osorio
expulsando o invasor, a perfeita identidade
entre a laboriosa colonia espanhola, das
ma iores do Brasi I, e as suas realiza<;oes destinadas a promover o bem comum.

Se falei do glorioso passado da Espanha e
da pujan<;a da sua cultura, foi justamente
para ressaltar o seu presentee o seu futuro.
Fa<;o-o atento aquele conceito de Unamuno
que dizia "ser o presente um esfor<;o do
passado para se tornar futuro''. Gra<;as incomum coincidencia, somas contemporaneos, nao so da atual, mas de tres Espanhas
distintas cada uma delas com as suas peculiaridades, todas elas desaguando no extraordinaria estuario da grande Espanha de
hoje, na qual, sob o cetro de Vossa Majestade, e dentro de sol ida e vigorosa unidade da
na<;ao espanhola, emergem o progresso ao
lado da ordem, a paz fundada na seguran<;a
e a esperan<;a defraldada pela I iberdade. Razao teve Vossa Majestade quando, ao falar
perante as Cortes e o Conselho do Reina,
em novembro de 1975, afirmou que naquele dia come<;ava uma nova era na historia da
Espanha. Realmente, assim foi. E a Espanha que surgiu com Vossa Majestade como
que nos lembra aquelas palavras de Ortega
y Gasset, o grande pensador pol ftico, para
quem 0 liberalismo e a suprema generosidade - "e 0 direito que a maioria outorga
minoria, e e, portanto, o mais nobre grito
que soou no planeta' '. E esse grito ressoa
hoje pelas terras da Espanha.

a

a

Volvida quase uma decada, quando as palavras deixam de ser apenas aspira<;ao au ideal, a era nova da qual foi Vossa Majestade o
anunciador a( esta como uma das mais espl.endidas realidades do nosso seculo, pais

representa a conquista da estabilidade pol ftica dentro da livre multiplicidade das opinioes. Voltado para um passado grandiose,
que deu a Espanha a unidade, a paz e a
grandeza, desejou Vossa Majestade poder
agir como um moderador, guarda do sistema constitucional e promotor de justi<;:a.
Sabemos quanta era ardua e ditfcil a nobre
missao a que Vossa Majestade se propunha.
E realmente muitos espinhos e muitas pedras se colocaram no seu caminho. Mas,
prova de que o destino escolheu o homem
certo para a extraordinaria renova<;:ao polftica da Espanha, tudo foi vencido gra<;:as
energia,
coragem,
determina<;:ao e fe
nos ideais do povo espanhol, caracterfsticas
da personalidade de Vossa Majestade. Dizse haver sido Vossa Majestade educado para
ser Rei - ninguem, no entanto, educado
para ser lfder, pais para este se exigem virtudes vindas do ber<;:o. E Vossa Majestade
se tornou nao apenas o Rei, mas o grande
Uder de uma grande Espanha. Felizes aqueles aos quais e dado, de seculo em seculo, a
oportunidade de aprimorar o curso da Hist6ria para o bem do povo e a grandeza da
Patria. E disso pode Vossa Majestade se orgulhar, pais gra<;:as ao realizado em breve
perfodo Vossa Majestade nao
apenas o
moderador que desejou ser, mas o arbitro
querido e admirado dos destinos do povo
espanhol.

a

a

a

a

e

e

Discreta e obstinadamente semeou: e a messe bendita af esta. Foi Vossa Majestade o
tranqui lo art ffice ao qual se deveu uniremse em torno da Coroa for<;:as ate bem pouco
infensas monarquia. Conquistada a confiah<;:a da na<;:ao foi Vossa Majestade o fiador
do Pacta de Moncloa, base da reconcilia<;:ao
do povo espanhol, num passo corajoso e defin it iva para a democracia.

a

Num mundo tao conturbado como o em
que vivemos, o exemplo da Espanha, sobrepondo-se a dificuldades pollticas, ecoriomicas e sociais, para implantar um regime livre e
democratico, constitui uma luz para todos
n6s. E admiravel a esperan<;:a plantada no

cora<;:ao dos espanh6is, sepultando preconceitos e temores vindos do passado, para
que todos, sem qualquer distin<;:ao, se deem
as maos, conciliados em torno dos mais altos ideais da Patria.
Permita Vossa Majestade que diga quanta
nos sensibilizaram estas palavras dirigidas
aos brasileiros: "A Espanha quer participar
e conviver convosco dia a dia, pais somas
um vinculo perene, profunda e vital entre
a Europa e a America". E n6s aqui estamos
para, na medida que nos for possfvel, fazelo dia a dia rnais vigoroso.
Nao conclu irei sem d izer quanta somas reconhecidos a Vossa Majestade par haver,
honra que ora nos faz, acrescido a gentil e
delicada presen<;:a de Sua Majestade a Rainha Sofia, a quem pedimos venia para apresentar as homenagens de admira<;:ao e os
sinceros votos par um Iongo e venturoso
reinado ao lado de Vossa Majestade.

a

E a Vossa Majestade, que tao bem representa a Espanha na grandeza da sua Hist6ria e
do seu futuro, a sauda<;:ao respeitosa e frat ern a do povo brasi leiro.

DEPUTADO FERNANDO LYRA

Se e grande a honra de saudar o Rei Juan
Carlos I, da Espanha, asseguro-lhes que
muito maior e a honra eo prazer de saudar
um grande estadista e democrata, o Rei
Juan Carlos I, da Espanha.

e

Mais do que um democrata,
um exemplo, que tenho a honra de saudar, em nome dos meus companheiros Deputados, em
nome da Camara, em nome de milhoes de
democratas brasileiros que olham com simpatia, compreensao e respeito para este
grande estadista que sem hesita<;:ao, sem
uansigencias, sem duvidas, levou o seu povo a saltar uma etapa hist6rica e maduramente entrar em uma nova era de liberdade.
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Majestade, n6s desta Camara dos Deputados, n6s de todos os rinc:oes deste PaIs,
transmitimo-vos nossos mais sinceros res-

midade, continuidade, respeito, patriotismo
e, sobretudo, estadismo, e uma lic;:ao que
vossa presenc;:a aqui nos faz lembrar com

peitos e nossos agradecimentos por vossa

toda aten<;;ao.

visita.
E isto n6s o fazemos porque conhecemos a
hist6ria de vosso povo, a hist6ria de vossa
nac;;ao e muito especialmente, e com um
enorme respeito, con hecemos a vossa h ist6r ia pessoal, o vosso papel fundamental nos
destinos de vosso povo. Conhecemos o vasso exemplo em todo o cenario da hist6ria
da Europa e da hist6ria mundial neste final
de seculo.
Majestade, a Espanha nao nos chega agora.
Ela nos chegou muito antes, ha quase exatamente 500 anos, atraves de um outro
"Navegante", Crist6vao Colombo. Desde
entao, nosso relacionamento com a Penlnsu Ia Iberica tem sido constante.
Somas a parte a Iem-mar da Pen (su Ia I berica. Uma novae grande Peninsula que teve a
audc:kia de buscar a independencia, teve a
ousadia de manter a irmandade com as antigas metr6poles e hoje tem o bam sensa de
procurar aprender outra vez as lic;;oes que
vem de alem-mar, do Portugal dos Cravos e
da Espanha da Coroa.
Durante 400 anos mantivemos uma relac;;ao
que nos permitiu assimilar a religiao, o valor dos bravos her6is ibericos, os conquistadores e os bandeirantes, a educac;;ao, a alegria, o amor e as boas coisas da natureza e
da cultura popular.
Como continuador da obra dos grandes
reis, temos que agradecer a Vossa Majestade
o estar presente como encarnac;:ao simb61ica
de um povo e de uma nac;:ao. Estar presente
historicamente, sem descontinuidade, e estar presente aqui e agora no momenta hist6rico em que vivemos.
Majestade, a experiencia espanhola dada pelo processo liderado com sabedoria, legiti-
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Todo o povo brasileiro observa o que pode
ser feito por um chefe de Estado que e capaz de transmitir ao seu povo, sua nac;:ao,
a confianc;:a na sua palavra, nas suas intenc;:oes. Vossa Majestade conseguiu realizar
um salta que os espanh6is vivem e do qual
se orgulham, e que n6s, na America Latina,
olhamos com admirac;;ao e esperanc;:a.

a

Mas isto nao ocorreu por acaso. Nao foi
sem providencias e ac;:oes muito claras, nao
foi sem um ordenamento precisamente trac;:ado e respeitado.

Senhores, ha datas e frases na hist6ria de
cada povo que sao inesquecfveis. Que as gerac;:oes contemporaneas se lembram do exato momenta e do Iugar onde as escutaram,
e as gerac;:oes futuras aprenderao nas escolas
e repetirao com orgulho. Aqui no Brasil,
Majestade, todos lembramos o dia e a hora
em que D. Pedro I gritou-nos "I ndependencia ou Marte!" Na Espanha as gerac;;oes futuras lembrarao o dia em que, a poucos minutos de assumir a Chefia do Estado, Vossa
Majestade conseguiu unir os dais Iadas de
uma nac;;ao separada pelo abismo da guerra
civil, partida par 30 anos e reunida pelo
brado destemido de "Soy el Rey de todos
los espanoles".
E, como d isse Cervantes: "Y era Ia verdad
que por el caminaba".
Mas era apenas o comec;:o, o primeiro passo
de um Iongo caminho. Um caminho arduo,
diffcil, inacreditavelmente diffcil, que s6
foi possfvel seguir grac;;as ao fato de impor a
confianc;;a de que o percurso seria cumprido. De que nao haveria transigencia alem

a

do caminho trac;;ado, e, sobretudo, grac;:as
decisao de chamar o povo para percorrer
ele proprio o seu caminho, com dois plebiscites e duas eleic;:oes, em um prazo de ape-

nas 2 anos Decidindo, o proprio povo, a
nova ordenac;;ao pol ltica; criando seus Partidos, livremente, sem amarras nem preconceitos; legalizando todos os Partidos; elegendo os membros de sua constituinte e aprovando-a, diretamente, em plebiscita; definindo, com confianc;;a, o marco legal do
futuro nacional.

Espanha e isto nao seria posslvel sem uma
marcante ac;;ao de estadista.

Esta confianc;;a e participac;;ao foi a pedra de
base de todo o processo. E teria sido impossfvel percorrer o Iongo caminho que a Espanha percorreu se nao houvesse essa confianc;;a; mas seria igualmente imposslvel ter essa
confianc;;a se o Estado espanhol tivesse transigido, se tivesse demonstrado debilidade
nas intenc;;oes pronunciadas, menosprezo
lucidez do seu proprio povo, livre e soberano; se mostrasse qualquer diferenc;;a entre
palavras e atos; se mostrasse partidarismo
on de necessaria se fazia u m estadista; preconceito, onde necessaria se fazia um juiz.
E Vossa Majestade foi o Estadista eo Juiz.
0 Avalista diante do povo. Avalista de Espanha d iante da Espanha.

0 estadismo do sentido do momenta hist6-

a

Mas a credibilidade nao se obtem por milagre Nao fosse a ligitimidade existente ereconfirmada no comportamento, imposslvel
seria o caminho. Vossa Majestade chegou
com a legitimidade natural que por tradic;;ao
hist6rica nas monarquias e dada a imperadores e reis, da mesma forma que nos regimes latino-americanos as legitimidades tem
sido dadas tradicionalmente atraves das eleicoes diretas para Presidente. Em uma legitimidade pr6pria,e confirmada no dia 3 dia
da pratica de representante do Estado e nao
do Governo, criou-se a confianc;;a; e atraves
destes dois pi lares houve a transic;;ao e constitui-se a Democracia Real Espanhola.

Majestade, estes do is (.micos fatos seriam suficientes para coloca-lo entre as maiores figuras da hist6ria do seculo XX. Mas todos
sabefT10S das dificuldades que atravessou a

Estadista no sentido de ter o sentimento
mais profunda da nacionalidade, de ter a
consciencia da hist6ria inteira do seu povo e
de sua nac;;ao, de saber distinguir as motivac;;oes pessoais dos interesses nacionais, de saber distinguir os de:,ejos Intimas do homem
das aspirac;;oes do povo em cada momenta.
rico.
Em cada momenta estamos entre oja muito tarde e o ainda demasiado cedo. Nossas
sociedades, desacostumadas a compor nolivre jogo da democracia, se dividem entre os
que querem saltar etapas e os que querem
impedir o progresso social e politico. Os
que temem ousar e sonhar e os que ousam
confundir com real aquilo que ainda e a·
penas um sonho. 0 I lder, porem, o I lder estadista, corn seu sentimento politico, compreende a real dimensao do \tiavel. Sente o
posslvel da composic;;ao das forc;;as que se
opoem dentro da mesma sociedade.
Nao estancar e nunca se precipitar eo desafio dos graves momentos de transic;;ao.
Desafio que no caso da Espanha foi enfrentado com a perfeic;;ao da coragem, da l.ucidez, da imaginac;;ao. Havia os apressados e
muitos eram os que nao queriam caminhar;
havia os que queriam, sob a forc;;a, unir cada
parte, e os que, sob a forc;;a, queriam partir
o pals. Havia os que queriam amp liar a parcela de lucros e os que lutavam para melhorar os salarios. Eram quase 40 milh6es de
i ntenc;;6es a compor. E a composic;;ao fo i
posslvel. Foi viabilizada por um dialogo leal, por um pacto firmado atraves do encontro de Moncloa. Nome que e um exemplo
aos demais palses que enfrentam momentos
de transic;;ao. Um exemplo de que e falso esconder a existencia do real que se manifesta
na luta entre classes de uma mesma nac;;ao.
Um exemplo de que por tras desta luta real
ha a enorme realidade do conjunto de toda
a nac;;ao.
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Alem, muito alem dos conflitos esta a comunhao de interesses. Que nao sao constantes, que sao mutaveis, mas que apesar

pu Iso no temp lara " e "Soy el Rey de todos
los espanoles", fazendo verdade e historia,
no outro lado do mar, daquilo que aqul

disto existem, ainda assim. 0 papel do esta-

ainda eapenas um sonho do poeta que diz:

dista criar as condic;;5es para que estes interesses sejam descobertos e o pacta seja
firmado. Nao se trata de esconder a realidade da Iuta de classes, mas sim de descobrir a
outra parcela do real que corresponde aos
pontos comuns.

"Sea esperanc;;a varresse o medo,
E as palavras fossem cumpridas,
Sea poesia nao fosse um sonho,
E a historia fosse nossa historia."

e

E a Espanha sob vossa lideranc;;a soube fazer
tudo isto grac;;as definic;;ao clara das regras
do jogo; regras aceitas por todos, regras que
permitiam a cada indivlduo participar do
mesmo jogo; regras que se defin iam pelos
proprios agentes; regras que nao buscavam
definir vencedores a priori. Norma maior de
que, fosse qual fosse o resultado, ele seria
respeitado. Vossa Majestade foi o arbitro
que assegurou todo o processo.

a

Pela sensibilidade e forc;;a moral do estadismo, foi posslvel a Vossa Majestade cumprir,
liderando, mas junto a todos, com fe, sem
transigencia, com a coragem de crer na lucidez do povo par2 guiar seu proprio destino,
foi posslvel cumprir o cronograma do percurse entre junho de 1976 e outubro de
1982. A posse do primeiro governo eleito e
a anistia; a lei de reforma polltica eo primeiro plebiscita; a legalizac;;ao de tbdos os
Partidos, sem medo nem exclusao; a eleic;;ao
livre de uma constitu inte soberana; o con senso somado em nome da nac;;ao; o novo plebiscita onde o povo ratificou sua Constituic;;ao; o pacta entre os sindicatos e os Partidos e, finalmente, as duas eleic;;5es gerais
que culminaram com a posse de um governo socialista, provando que o jogo democratico e p<;Jrticipac;;ao, sem exclusao, de todas as forc;;as, e que aceita como natural a
alternancia do poder entre os Partidos, como um fato real e concreto na democracia.
Um cronograma dif(cil, mas um percurso
trac;;ado sob a paz do estadista que confia e
e confiado, do Monarca legltimo e que se
legitima cada dia mais na ac;;ao de ser o Monarca, de cumprir os seus pensamentos "Mi
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Vossa Majestade uniu o povo eo fez varrer
com o medo; construir a esperanc;;a e esta,
como nenhum chefe de Estado atual, fazendo a historia propria de seu povo. E por isto, pelo exemplo, pela fe, pela confiabilidade, legitimidade e estadismo, que nos agradecemos a Vossa Majestade ter vindo.

SENADOR NILO COELHO

Ao receber no Congresso Nacional Vossas
Majestades, o Rei e a Rainha da Espanha, estamos realmente acolhendo a propria Espanha sintetizada no que a nac;;ao tem de melhor para ostentar como exemplos humanos
da atualidade. Hoje e um dia de extraordinaria singularidade na hist6ria do Parlamento brasileiro. 0 Brasil sauda Juan Carlos I, o
Rei Liberal, e presta reverencia
Rainha
Sofia, com toda alegria da familia brasileira.

a

Recebemos neste recinto da nacionalidade·
o Chefe de Estado de uma nac;;ao a quem
estamos ligados pelo sangue e pelo esplrito,
por profundos vlnculos historicos e culturais, uma nac;;ao que nos legou trac;;os marcantes e significativos em nossa feic;;ao nacional.
Foi Vossa Majestade, em suas pr6prias palavras, quem melhor definiu os lac;;os que nos
ligam no presente nossa origem remota e
ao destino futuro dos povos ibero-americanos:

a

'Somas um vinculo perene, prof undo e vital entre a Europa e America."

"0 Brasil e a Espanha tern como patrim6nio comum a realidade cultural herdada de
sua latinidade, de seu iberismo."
As duas Casas do Congresso -Camara e Senado - estao honradas com a presenc;:a de
um homem que faz, realmente, a Hist6ria
Contemporanea mais altiva e dignificante,
dentro da autonomia candente da polltic;a
interna e externa dos palses.

mlstica de Santa Tereza de Avila e de Sao
Joao da Cruz.
Que pals tao profundamente liten3rio, de
atitude aberta aos horizontes do esp (rita e
da cultura quanta a Espanha do Poema do
Cid - do seculo X II, que projetou a coragem hispEI,nica atraves da epopeia an6nima
do grande comandante que vence, mesmo
morto, a ultima batalha.

Exaltamos hoje o estadista visitante, exemplo ao mundo de um Monarca conciliando
com sabedoria, como chefe de Estado, slmbolo da sua unidade e permanencia, com
seu poder de arbitro moderador, a garantia
de funcionamento regular das instituic;:oes
pollticas eo respeito soberania da vontade popular expressa pelo sufragio universal
do voto livre.

Espanha de Cervantes, do RenascimentQ,
que renovou a literatura com Don Quixote
de Ia Mancha. Espanha de Azorin, de Miguel Unamuno, de Antonio Machado, de Pio
Barojo e de Vicente.Aiexandre, de Frederico
Garcia Lorca, Ortega y Gasset, de Ramon
Menendes Pidal e Madariaga. Que pals sera
mais visual do que a Espanha de El Greco,
de Velasquez, do Goya, de Picasso, de Mir6, de Juan Grise de Salvador Dali.

Quantas nac;:oes serao tao hist6ricas no
mundo quanta a Espanha das primeiras
colonizac;:oes, mesmo a Espanha romana, a
visig6tica e a muc;:ulmana. A Espanha quando da chegada da Reconquista e do perlodo
dos Descobrimentos dos seculos X VI e
X VII, a Espanha dos Bourbons e dos tempos da era contemporanea ate 1969, grande
marco, quando foi aprovada a lei que fez
Dam Juan Carlos de Borbon y Borbon Principe da Espanha - seu futuro Rei em

A vossa visita nos da a emoc;:ao gratificante
do retorno as origens, aquele sentimento
que, como pessoas, temos na maturidade
quando respiramos o ar e pisamos o solo
que nos acalentaram os sonhos da infancia.

a

1975.
A alma brasileira e um tanto espanhola, nao
apenas porque em nossas fronteiras reside
um grande contingente populacional vindo
da Espanha, nao somente porque durante
80 anos fomos um Brasil espanhol, a alma
brasileira e um tanto espanhola tambem
porque o povo brasileiro, em suas origens
mais remotas e nativas, foi evangelizado pelo grande missionario Jose de Anchieta, tao
grande quanta a obra jesultica no Brasil.
Quando a lgreja o elevar aos altares da canonizac;:ao ele sera, ao mesmo tempo, um
santo brasileiro e espanhol.
A alma cultural brasileira recita a poes1a

0 Brasil sauda no Rei Juan Carlos a lucidez
que, compartilhada como entao PrimeiroMinistro Adolfo Suarez, mostrou ao mundo
a sensatez polltica do amadurecimento que
propiciou o reingresso da Espanha no territ6rio estimulante da Democracia, em 1976.
Estas duas Casas do Congresso, aqui reunidas, querem prestar o tributo do respeito
ao grande Monarca, que nao se fechou em
abso lutismos, i nsp irado ta lvez par outro
Rei, igualmente importante para a Espanha,
Fernando, o Cat61ico, que comec;:ou o processo da unidade espanhola que hoje tern
em Castela o seu p61o de integrac;:ao.
A Espanha de Dom Miguel de Unamuno faz
parte da nossa cultura e das nossas circustancias.
Diante de Vossa Majestade queremos evacar, como o fez Ortega y Gasset, o qua-
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dro Homem com mao no peito, vendo na
obra de El Greco o sfmbolo romantico de
uma figura como corac;;an incandescente.

Ia especial relaci6n que a traves de los siglos
nos ha unido de forma tan permanente. No
resulta sin embargo empresa facil referirse

al significado hondo de esas relaciones, por
Vossa Majestade e um pouco esse homem
espanhol, espanhol e universal, aureolado
pelo profunda sentimento humano de lnquietac;;ao e tambem de esperanc;;a.
Par tudo que Vossa Majestade tem feito pelo progresso e pela paz social na Peninsula
Iberica e na America Latina, pelo extraordimkio exemplo de homem publico e guardi.ao da soberania da vontade popular, pelo
pol ftico de grande sabedoria e competencia, eu vas saudo em nome do Parlamento
brasileiro e vas concedo, expressando a
unanimidade do Conselho da Ordem do
Congresso Nacional, que aprovou vosso nome em carater excepcional, o Grande Colar
da Ordem.
Receba Vossa Majestade, como sfmbolo da
mais alta distinc;;c3o que lhe poderia prestar
o Congresso Nacional, esta insignia, que
traduz nossa homenagem suprema ao homem, ao estadista e ao regente dos destinos
do povo espanhol, com quem nos identificamos, pela origem, pela cultura e pelo sentimento democratico/
Deus guarde o proteja o Rei Juan Carlos I e
a Rainha D. Sofia.

varias razones. Yes que de lberoamerica no
se puede hablar como si de un todo homogeneo se tratara, aplicando recetas generalizadoras e queriendo transferir modelos ajenos, como a veces de cae en Ia tentaci6n
desde algunos puntas de Europa. En el
Continente Americana existen tantos tiempos hist6ricos como naciones, lo cual supone peculiaridades nacionales y diversos grados, ritmos y niveles de desarrollo estructural. S61o desde esa base de partida se puede
intentar una aproximaci6n a lberoamerica.
Superada una epoca en Ia que Espana e lberoamerica han estado mas cerca en lo formal que en las cuestiones de fonda, se inicia una nueva etapa en Ia que las relaciones
entre nuestros pueblos pueden y deben
adoptar un comun proyecto de autentica
dimension hist6rica. La proyecci6n americana de Espana constituye uno de los objetivos fundamentales de Ia pol ftica exterior de
mi palsy, al mismo t1empo, un compromiso que, encarnado en Ia Corona, qued6 reflejado en nuestra Norma Suprema Constitucional: "EI Rey asume Ia mas alta representaci6n del Estado espanol en las relaciones internacionales, especialmente en las
naciones de su Comunidad hist6rica.
(art. 56.1 de Ia Constituci6n).

REI D. JUAN CARLOS I

Sr. Presidente del Congreso;
Sres. Congresistas,
Me honra sobremanera vuestra invitaci6n
de dirigir esta alocuci6n al Senado y a Ia
Camara de los Diputados de Ia Republica
Federativa de Brasi I reunidos en Sesi6n
Conjunta y, a su traves, al pueblo que vosot ros representais.
Para cualquier espana I los pueblos de America tienen un significado profunda, consecu.\3ncia 16gica de una Historia comun y de
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La puesta en marcha de este proyecto es el
gran reto hist6rico que Espana afrontara en
los pr6ximos anos a uno y otro lado del
Atlantica, porque mas que una pol ftica hacia lberoamerica, se debe hablar de una pol ftica con y al Iado de los pueblos de este
Continente. Las bases que reg iran esa pol ftica deben ser asumidas par cualquier gobierno democratico espanol, independientemente de su signo pol ftico: en consecuencia, por todas las fuerzas pol fticas y sociales
del pals, obedeciendo a una autentica pol ftica de Estado. Esta concepcion estatal ha
quedado expuesta com ocasi6n de mis anteriores viajes al Continente hermano, tratan-

do de fijar las I lneas generales de estos vlnculos en sus dimensiones exactas.
En mas de una ocasi6n he manifestado que
deseamos mantener relaciones permanentes
y profundas con el Continente I beroamericano porque par encima de los gobiernos,
que son coyunturales, estan las relaciones
con los pueblos, que son permanentes. Esta
es Ia filosofia que informa Ia pol ltica exterior espanola cara a nuestra presencia en America Latina. Continuidad de esa presencia, expresi6n del respeto entre los Estados
y del principia de no ingerencia en los
asuntos internes de outros palses. La idea
quedarla, no obstante, inoperante si no pu?ieramos desarrollar junto a esa pol ltica de
Estado, de forma para lela, una "pol ltica de
los pueblos". La solidariedad con los pueblos que luchan par Ia libertad y Ia democracia, Ia defensa de los derechos humanos,
Ia promoci6n de Ia justicia, el progreso y Ia
paz son valores universales que defenderemos activamente y que Espana planteara en
cuantos foros internacionales pueda hacer
air su voz.
Sr. Presidente del Congreso;
Sres. Congresistas,

Yo me permito pues publicamente felicitar
aqui a los nuevas Senadores y Congresistas
elegidos pot el publo brasilef\o el 15 de noviembre, en elecciones libres. En vuestras
manos estan depositadas ahara las expectativas de una transici6n democratica a Ia que
comienza a mirar el mundo no ya con interes, sino con autentica admiraci6n y respeto. Tal es el valor de vuestra diffcil andadura.
Aquellas conquistas estan en Ia linea de Ia
mas honda tradici6n humanista de nuestros
pueblos y del reconocimiento de los valores
liberales que distinguen a nuestra mutua
trad ici6n occidental, que arrancan del siglo
XIX. En los mementos actuales, en que se
aspira al establecimiento de un nuevo arden
internacional; en las tensiones de los grandes problemas de esta segunda mitad del siglo XX, es precisamente cuando las dificultades hacen mas necesario el cambia. Cambia
de actitudes, camb io de perspectivas, cambia de instrumentos en los planteamientos
de nuestra filosofla y de nuestros modos de
acci6n.
Sr. Presidente del Congreso;
Sres. Congresistas,

AI dirigirles Ia palabra a ustedes no puedo
sino sen·alar lo digna de encomia que resulta Ia via brasilef\a de desarrollo pol ltico que
deforma tan esperanzadora qued6 abierta
en su dia.
El pluralismo politico como base de Ia consolidaci6n de Ia democracia, el equilibria
entre un sistema de libertades y el mantenimiento de! arden publico, el respeto fiel y
constante a los derechos humanos y Ia presenCia en el esquema democratico de todas
ias minor! as, son condiciones que convergen
en el supremo ideal democratico. La democratizaci6n, ademas, supone hoy -en este
como en otros Continentes - Ia palanca basica para Ia consolidaci6n del desarrollo social y econ6mico.

En el arden internacional se hace preciso el
reconocimiento del margen de autonomla
necesario para defender los intereses nacionales, dentro del respeto de los equilibrios
regionales o globales. Creo que en este sentide Brasi I ha dado pruebas mas que suficientes, durante los ultimos af\os, de esa autonomia de criterios y de acci6n al mantener posiciones propias en sus relaciones internacionales que no vienen sino a enriquecer Ia unidad de las acciones regionales o
hemisfericas. La larga tradici6n de dialogo
y flexibilidad de vuestro pueblo, Ia inagotable capacidad de asimi!aci6n y absorci6n de
que Brasil ha dado muestras sobradas desde
el momenta hist6rico del grito de Ypiranga,
son valores espirituales permanentes que
ayudaran sin duda a cimentar el definitive
peso especlfico de America en el mundo
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del siglo XX I. Pero aun antes, en Ia diffcil
crisis global que vivimos en nuestros d las,
esas virtudes reconocidas de vuestro pue-

tras leyes, sirviendo con fidelidad a vuestro
pueblo, encierra Ia clave interpretativa de
un futuro de creciente concordia y de gran-

blo, abierto siempre al dialogo constructivo

des r~alizaciones.

y a Ia critica creativa, ayudaran sobremanera a buscar una salida a las penurias financieras del momenta actual y a solidificar los
procesos de integraci6n regional y subregional actualmente en marcha.
La riqueza del pluralismo politico, de Ia
que sois representantes, presta un gran servicio a Ia Comunidad de intereses de todos
los pueblos americanos que miran hoy con
fe y esperanza el futuro inmediato de este
gran pals.
El generoso esplritu de Ia libertad que constantemente ha nutrido el ideario de vuestros mas destacados portavoces y de vues-

No quisiera acabar estas meditadas palabras
sin hacer una referenda a Ia inalterabilidad
y permanencia de los vfnculos reales, con base en Ia cultura yen al Historia, que unen a
Espana con este Hemisferio, con sus pueblos hermanos de America. Rindo pues homenaje ante estas Camaras reunidas en Sesi6n Conjunta a las naciones soberanas e independientes de I beroamerica que, como es
el caso de Brasi I, siguen constituyendo para Espana el norte y Ia gula de nuestra polltica exterior. No en vano, senores Senadores y Diputados, Espana tiene sus intereses
fuertemente anclados en esta parte del
Atlantica.

na entrevista d agfncia espanhola efe, presidente
figueiredo fala das rela~6es brasil-espanha
Entrevista do Presidente Joiio Figueiredo a Agencia Espanhola
EFE, concedida em Brasilia, em 12 de maio de 1983,
quatro dias antes da chegada ao Brasil do Rei da Espanha,
D. Juan Carlos I.

Pergunta- Senhor Presidente, nos proximos dias, vai hospedar o Rei da Espanha,
Juan Carlos de Borbon, motor da redemocratiza~o naquele pals. Existe um paralelismo inegavel entre a tarefa presidencial de
Vossa Excelencia e a desempenhada pelo
monarca espanhol. Quale sua opiniao sobre
a figura do Rei, sua obra, o processo politico espanhol e os pontos em comum que
possam existir como processo brasileiro?
Resposta- A visita do Rei Juan Carlos se
inscreve no quadro do fortalecimento das
relapSes entre Brasil e Espanha. Desse processo, nao deve ser abstraldo o patrim6nio
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hist6rico cultural comum que une as dais
pafses. Ao mesmo tempo, a iniciativa da
visita demonstra tambem o objetivo de
darmos maior profundidade e abrangencia
aos vlncu los entre Brasil e Espanha.
A figura do Rei Juan Carlos de Borbon esta
intimamente associada ao papel que tem
protagonizado no sentido de assegurar a
seu pals o aprimoramento de um processo
pol ftico pautado oelos idea is de democracia
e pluralismo. 0 desenvolvimento da sociedade brasileira tem igualmente par escopo
o aproveitamento plena das nossas potencialidades como nac;:§o a partir de um quadro
de referencias em que o caminho democra-

tico e o pluralismo pol ltico se inscrevem
como parametros essen cia is. Entre mu itas
outras identifica<;:5es, a( se encontra um
vinculo especial entre Brasil e Espanha nas
suas atuais trajet6rias pol fticas.
Pergunta - Senhor Presidente, Espanha nao
e uma superpotencia e tambem nao pertence Comunidade Economica Europeia, nao
caindo tambem na esfera terceiro-mundista.
Seriam essas as causas, possivelmente, para
que as relac;oes Brasil Espanha sejam
politicamente ti'midas e comercialmente
pouco substanciosas. Senhor Presidente, a
visita do Rei pode representar a grande
oportunidade para que brasileiros e espanhois comecem a conhecer-se e compreender-se melhor?

a

Brasileiros e espanh6is se
Resposta conhecem e se compreendem muito bem.
Ha uma atmosfera natural de cordialidade e
simpatia entre os povos espanhol e brasileiro. E ainda inegavel a importancia do !egado espanhol ao processo hist6rico e de
desenvo Ivi men to do Brasi I. Em nossos d ias,
a numerosa colonia espanhola que vive no
Brasil participa significativamente do nosso
esfor<;:o de constru<;:ao de um futuro melhor
para todos n6s.
Nao ha duvida, entretanto, que a visita de
D. Juan Carlos sera marco importante para
as relac;:5es Brasii/Espanha e dara lmpulso a
sua consolidac;:ao e dinamizac;:ao. E tem sido
precisamente este o objetivo dos do is governos. A troca constante de visitas de altas
autoridades brasileiras e espanholas tem
permitido uma maior convivencia e um melhor conhecimento das oportunidades de
amplia<;:ao do variado intercambio Brasil/
Espanha.
Tudo isso nao quer dizer, evidentemente,
que nos tenhamos acomodado ao estagio
atual de nossas relac;:oes. A ampliac;:ao e intensificac;:ao das relac;:oes Brasii/Espanha em
todos OS campos e um objetiVO permanents.
Pergunta - Senhor Presidente, houve seu
compromisso de fazer do Brasil uma demo-

cracia e deu passos concretes e importantes nesse sentido. Porem, observando-se a
vida pol itica brasileira, sente-se que falta
ainda urn importante trecho do caminl'lo
que completaria sua obra. Quais sa'o os
pontos basi cos ate 85 de sua obra pol itica?
Resposta - Nao vejo a democracia como
obra polftica exclusivamente minha, nem
tampouco como um caminho que se completa. Visualizo o caminho democratico
como um processo que se aprimora continuamente, se enriquece com os dados de
evolu<;:ao hist6rica e se consolida na medida
em que fortalece o tecido social da na<;:ao.

0 Brasil vive conjuntura economica moldada pelas repercuss5es negativas da crise economica internacional. A austeridade no dispendio governamental eo esforc;:o coletivo
no sentido de promover a recuperac;:ao economica sao essenciais ao nosso esfor<;:o atual como nac;:ao. Esse caminho se complementa com o aprimoramento de nossa vida pol ftico-institucional. A trajet6ria pol ltica
brasileira busca, assim, ampliar o esforc;:o
para a supera<;:ao da atual crise economica e
para o aproveitamento de nossas potencialidades como nac;:ao, num quadro que tem
como um de seus parametros a consolidac;:ao do processo democratico em nosso
pals.
Pergunta - Senhor Presidente, a crise economica interna incidiu particularmente nos
setores menos favorecidos, configurados inclusive naquilo que o Senhor chamou de
"uma enorme dlvida social". Os incidentes
de sao Paulo deram a impressao de ser urn
sinal de alerta sobre alguns problemas sociais que podem desembocar em desestabilizac;:ao, sendo aproveitados por forc;as contrarias a sua obra de governo. 0 problema social brasileiro nao pode ser urn agente capaz
de desmontar o processo de abertura? Quais
sao as garantias de estabilidade e continuidade desse processo ?
Resposta - 0 desenvolvimento da sociedade brasileira nas ultimas decadas, ao consolidar o processo de industrializaq3o e ampli-
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a

ar as fa:xas de mobilidade social, leva emergeilcia de desequ il lbrios sociais inerentes a economias em transformac;:ao. Nao
compartilho a percep93o de que os problemas sociais brasileiros poderao desmontar
a nossa trajet6ria polltico-institucional.
Acredito que as potencialidades inerentes
economia brasileira ampliam a nossa capacidade de ajustamento diante das dificuldades impostas pela atual crise economi.ca. No
plano politico, a participac;:ao da sociedade
no projeto politico de consolidac;:ao do caminho pluralista se amplia e se aprofunda.
A meu ver, a( se encontram as garantias
mais efetivas da continuidade do desenvolvimento brasileiro.

a

Pergunta - Senhor Presidente, existe uma
certa analise e enfoque dos problemas brasileiros. Baseado nessa visao, pergunto: seu
pais nao esta pagando urn prec;:o agora por
haver querido ser uma grande nac;:§o, equidistante das grandes potencias e dirigida
fundamentalmente ao relacionamento com
o Terceiro Mundo ? E mais, pretendendo-se
que o Brasil desempenhasse urn papel de
grande importancia ? Nao estou me referindo as alegadas e desmentidas inten.;:oes hegemonicas brasileiras.
Resposta - 0 relacionamento internacional
do Brasil nao e seletivo ou restritivo. Ele
flui, sem inibic;:oes, tanto com relac;:ao ao
Norte desenvolvido quanta com relac;:ao aos
palses em desenvolvimento. 0 Brasil pertence, como ja foi dito tantas vezes, slmultaneamente ao mundo ocidental, com o
qual temos relac;:oes de importancia hist6rica e atual, e ao mundo em desenvolvimento, com o qual buscamos expandir v(nculos
de significado crescente. Nao e verdade que
atribuamos, em prindpio, maior prioridade
para qualquer dessas vertentes de relacionamento. Na conjuntura atual, afetada pela
maior crise economica internacional dos ultimos 50 anos, todo o panorama internacional viu-se afetado por problemas graves e
imediatos e os palses e os palses em desenvolvimento, por serem mais vulneraveis mecanica da crise, sofrem suas consequencias

a
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com maior vigor. Este, porem, nao e um fator que invalide os esfon;;os no senti do de estreitar os lac;:os de cooperac;:ao entre os parses do Terceiro Mundo, baseados no respeito mutuo, na igualdade e na busca criativa de novas modalidades de intercambio.
Pergunta - Senhor presidente -A linha da
atual politica externa foi definida logo no
in icio de seu Governo: priori dade para a America Latina, Terceiro-Mundismo, fim do
alinhamento automatico e uma linha independente. Como essa pol itica podera ser
mantida levando em conta que o Brasil e
hoje urn pais externamente vulneravel ?
Quais serao as modificac;:Oes, see que as havera ?
Resposta - E 6bvio que o Brasil segue uma
linha de atuac;:ao independente, pois essa e a
vocac;:ao de qualquer pa(s consciente de
seus pr6prios interesses. Mas a enumerac;:ao
de prioridade contida em sua pergunta e algo arbitraria. Poderlarnos falar, em termos
de definic;:oes globais, que o Brasil se orienta, em seu relacionamento internacional,
pelos prindpios do universalismo, da boa
convivencia e da dignidade nacional. Tais
prindpios tem validade permanente e e
claro que nao teria sentido pensar em modifica-los ao sabor das flutuac;:oes da conjuntura. Do mesmo modo, nosso relacionamento com a America Latina, seja como
um valor em si mesmo, estimulado pela vizinhanc;:a, seja n.o contexto maior da aproximac;:ao entre os palses do Sui, seguira
sempre sendo objeto da atenc;:ao cuidadosa
do Governo brasileiro. Da mesma forma,
sempre indiquei prioridade para a Africa,
com a qual temos ligac;:oes hist6ricas, humanas e geograficas inegaveis.

Pergu nta - Senhor Presidente - Gostaria
de que, por seu intermedio, possa ser desfeito urn dos grandes estere6tipos da imagem brasileira no exterior. Quando se pergunta a urn europeu pelo Brasil, lamentavelmente, ele se refere a fatos considerados como folclore. Falara do pais do futebol, do
samba e do carnaval. E o Brasil e uma na-

~ao surpreendente e grande. Senhor Presidente, diga aos europeus o que
o que representa e aonde vai o Brasil?

e,

Resposta - 0 Brasil e urn pals complexo e
dinamico, com forte personalidade propria,
essencialmente preocupado em tornar o sistema internacional mais adequado superacao dos obst<kulos que entravam OS Objeti~OS maiores da comunidade das nac;oes -a
Paz e o desenvolvimento. Procuramos, em
bases permanentes e sistem<Hicas, refon;ar
as bases da confianc;a internacional, atraves
do dialogo, da negociac;ao, da busca de

a

coincidencias que tenham significado a iongo prazo. Respeitamos estritamente as rlor-,
mas da boa convivencia e insistimos em que
elas sejam por todos respeitadas. Visamos
construc;;ao de urn mundo onde a cooperac;ao igualitaria e mutuamente vantajosa seja
a tonica do relacionamento entre os pafses
e nesse contexto que favorecemos o estabelecimento de urn novo ordenamento internacional que nos coloque no caminho
certo de urn futuro melhor para toda a hurnanidade. Esta
em essencia, a visao que
o Brasil deseja projetar para a comunidade
internacional. *

a

e

e,

*Na pflgina 127, s~llo Tratados, Acordos, Convinios, o texto do Acordo Brasii-Espanha para Cooperaclio nQ Campo dos
Usos Paclficos da Energia Nuclear.
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a quinta reuniao ministerial do
grupo dos 77, em buenos aires
Discurso do Ministro de Estado das Relac5es Exteriores,
Ramiro Saraiva Guerreiro, em Buenos Aires, em 5 de abril
de 1983, por ocasia'o da V reunia'o Ministerial do grupo dos 77.

Senhor Presidente,
Em nome do Governo e do povo do Brasil,
congratulo-me com a iniciativa do Governo
argentino de sediar esta Quinta Reuniao Ministerial do Grupo dos 77. Para um representante brasileiro, constitui sempre motivo
de regozijo visitar esta metr6pole e privar
da tradicional hospitalidade desta grande nac;;ao irma. Para mim, em particular, esta
mais uma grata oportunidade para retomar
com Vossa Excelencia os frutlferos e estreitos contactos a que ja nos habit.uamos. Parque ja conhec;;o de perto sua elevada capacidade profissional e dedicac;;ao, posso manifestar minha certeza de que a eleic;;ao de
Vossa Excelencia para presidir esta Reuniao
e, desde logo, a melhor garantia de seu pieno ex ito, que sera 0 exito de todos n6s.

e

Sen hor Presidente,
Novamente os palses em desenvolvimento
se encontram para elaborar uma plataforma
comum diante de mais uma Conferencia
das Nac;;oes Unidas para o Comercio e Desenvolvimento. Mais umi'l "ez. o Sui em desenvolvimento se prepara para negociar em
torno de uma ampla agenda de reivindica-

c;;oes, mu itas vel has de decadas, com o Norte desenvolvido, visando ao aprimoramento
das relac;;oes econ6micas internacionais. Para os desavisados e os descrentes, para os
pessimistas e os auto-suficientes, pode parecer que ambas as reuni5es- esta e a que se
seguira em Belgrado ...:... nao passarao de exerclcios rotineiros exigidos pela mecanica
fria do calendario das organizac;;oes internacionais.
Nao e esta nossa opiniao. Ao contrario,
pensamos que a VI UNCT AD reveste-se de
significado especial, e que seus resultadosou a falta deles - poderao influenciar em
mu ito a d ire<;:ao das rela<;:5es entre Norte e
Sui e as perspectivas a curta prazo dos esfor<;:os de recuperac;;ao da economia mundial.
A gravidade da crise econ6mica internacional ja nao pode deixar a ninguem duvidas
sabre os imperatives da interdependencia
entre as nac;;oes e a consequente necessidade
de uma abordagem ampla e integrada dos
problemas econ6micos internacionais, com
a participac;;ao plena dos palses em desenvolvimento.
A VI UNCTAD ocorre em momenta em
que a cooperac;;ao internacional para odesenvolvimento atingiu seu nlvel mais baixo
no ap6s-guerra. A propria credibilidade das
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organizac;;oes internacionais - e do sistema
economico global a que, devem servir tem sido erodida, na medida em que a disposic;;ao de negociar vem sendo substitu fda
nos grandes centres pela tendencia a introspecc;;ao e a adoc;;ao de pol fticas unilaterais
que s6 fazem agravar perversamente os ciclos economicos.
Ate quando a fragil tessitura social, economica e pol ftica das nac;;oes do Sui podera resistir as ondas de cheque causadas pelas pol fticas economicas e comerciais dos grandes
centres economicos? Ate onde sera possfvel
para os palses em desenvolmimento levar
adiante sem chegar a nfveis insuportaveis
de tensao pol ftica e social os reajustes economicos internes exigidos pela crise externa, na ausencia da retomada, em termos vigorosos e em bases s61idas, da cooperac;;ao
internacional para o desenvolvimento? Ate
onde sera viavel e duradouro o proprio esforc;;o de recuperac;;ao das economias desenvolvidas, se nele nao se inclulrem medidas
para que o mundo em desenvolvimento volte a ser, nos pianos comercial e financeiro,
nucleo d inamico da expansao da economia
mundial?
A resposta a estas indagac;;oes s6 pode ter
carater pol ftico. Sua elaborac;;ao e da responsabilidade solidaria de toda a comunidade internacional. Mas, inegavelmente, cabe aos palses desenvolvidos, por seu peso e
recursos, executar as ac;;oes capazes de romper o cfrculo vicioso da inercia e da estagnacao.
N§o se trata de que a responsabilidade primordial pelo desenvolv1mento esteJa sendo
alienada por nossos Governos. 0 que desejo
ressaltar e que os estrangulamentos externos de toda a sorte -nos campos comercial, financeiro, tecnol6gico - estao-se tornando insuportaveis para os palses em desenvolvimento, e que, na ausencia de uma
reac;;ao harmonizada a nfvel global, acabarao por ser altamente onerosos tambem para os palses desenvolvidos.
Nao foi este, certamente, o cenario imaginado pelos que estabeleceram, no imediato
ap6s-querra, os Ii neamentos do atual siste-
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ma economico internacional. Seus fundadores dotaram as Nac;;oes Unidas, e, em particular, as instituic;;oes economicas especializadas, de princlpios, regras e mecanismos
para administrar um mundo em que se previa a expansao automatica e permanente e
se supunha que a prosperidade seria partilhada por todos. As novas complexidades
da vida internacional revelaram, porem, que
esse quadro internacional - o qual, de resto, jamais foi adequado para os pafses pobres - necessita de atualizac;;ao e aperfeic;;oamento.
0 que no momenta ocorre no plano financeiro, por exemplo, e particularmente ilustrativo da situac;;ao de aguda deteriorac;;ao
do sistema economico internacional. Como
tive a oportunidade de assinalar na recente
Reuniao do SELA em Cartagena, "o que vivemos nao e tanto uma crise de endividamento externo dos pa(ses em desenvolvimento: e antes uma crise do sistema financeiro - e ate, em termos mais amplos, do
sistema econ6mico global -, crise que apenas se expressa oelo endividamento de tais
pafses, os quais constituem sua parte mais
vulnen3vel. Ela e em consideravel medida
o resultado de todo um processo de erosao
da cooperac;;ao internacional, decorrente da
falta de vontade pol ltica do5 pa fses mais
poderosos de, em resposta ao acelerado
processo de mudanc;;a do sistema produtivo
ao Iongo das ultimas decadas, aceitar uma
revisao dos seus padroes de intercambio
com o Sui, atualizar e reforcar as instituic;;oes financeiras multilaterais e abrir os processes decis6rios sabre a econom1a mternacional. Nao se pode proclamar a interdependencia e rejeitar os reajustes por ela tornados necessaries".
A crise atual revela a sociedade que os poucos e pr'ecarios ajustamentos introduzidos
no quadro institucional do intercambio
economico ficaram aquem das novas realidades e tendencias de divisao internacional
do trabalho , de um lado, e de seu subito
impacto no sistema financeiro, de outre.
Assim, nao e de surpreender que hoje, mes-

mo diante de uma crise de tal abrangencia e
magnitude - ou talvez por causa dela - a
resposta da comunidade internacional organizada seja debil e insuficiente. As Na<;oes
Unidas nao conseguem, ha mais de tres
anos, sequer lan<;ar a rodada de Negocia<;:5es Globais Norte-Sui, por nao ter sido
possfvel superar diferen<;as de menor significado sabre procedimentos de negocia<;oes.
Vai assim sendo erodida o que se pensou
fosse a grande conquista polltica da Reuniao de Cancun, a saber, o reconhecimento
da interdependencia e da necessidade de
coopera<;ao entre o Norte e o SuI, e aceita<;ao de que a solu<;:ao da crise nao pode ser
deixada ao Deus-dar<3 das for<;as do mercado. Enquanto isso, em meio a graves problemas de endividamento, as entidades financeiras internacionais nao d isp6em de recursos sequer para suas tarefas rotineiras, e
no plano comercial viceja o protecionismo,
como GATT relegado a condi<;ao de impotente expectador do descumprimento de'
suas regras pelas proprias grandes potencias
co mercia is.
A erosao do ideario da coopera<;ao internacional para o desenvolvimento se expressa,
ademais, pela enfase excessiva e inqualificada que por vezes se atribui no Norte a necessidade da aplica<;ao de pol lticas de conten<;ao pelos palses em desenvolvimento.
Como tambem assinalei em Cartagena, ao
referir-me a atual problematica financeira, "Nao podemos aceitar a suposi<;ao de
que a questao do endividamento se resolva
por for<;a unicamente da implementa<;ao
de pol fticas de conten<;ao pelos pafses em
desenvolvimento. Nenhum de nos negara a
necessidade de medidas de austeridade nas
presentes circunstancias. E. preciso ter em
mente, contudo, que se nos palses desenvolvidos tais medidas se fazem sentir em
termos da reduyao do consumo por uma
popula<;ao de alto nlvel de renda, nos pafses em desenvolmimento o que se reduz
e muitas vezes a propria margem de sobrevivencia de amplas camadas sociais ja de
ordinaria duramente atingidas pela miseria
e pelo subemprego. Nos pafses desenvolvi·

dos, reduz-se o reinvestimento para o aperfei<;oamento de estruturas ja consolidadas;
nos pafses em desenvolvimento, ao contrario, sacrificam-se investimentos urgentes e
essenciais para a propria constru<;ao da in·
fra-estrutura ffsica e social da Na<;ao. Nao e
I fcito, pois, exigir dos pafses em desenvolvimento, como solu<;ao de media ou Iongo prazo, o recurso a rfgidaspolfticasdeausteridade, que possam vir a destruir sua propria
. base economica. Nossos povos nao podem
ser privados da esperan<;a do desenvolvimento. Nossos pa fses nao podem ter suas perspectivas de crescimento colocadas como o
subproduto eventual e aleat6rio de uma recuperac;:ao, que se preve incerta e precaria,
das principais economias do Norte. Nem,
do seu lado, devem os pafses desenvolvidos
ficar expostos aos riscos -que s6 agora come<;am a deixar de subestimar -de ver seus
proprios objetivos inviabilizados pelas dificuldades que afetam os pafses do Sui".
Senhor Presidente,

E. contra este pano de tundo de incertezas
que se celebrara a VI UNCTAD. A experiencia janos ensinou que nao devemosdepositar expectativas exageradas em um (mico
evento. Mas e preciso que de Belgrado
emerja novo entendimento politico em prol
da retomada da cooperac;:ao internacional
para 0 desenvolvimento, indispensavel arecupera<;ao da economia mundial.
Esta nova etapa no relacionamento NorteSui requer duas premissas: em primeiro lu_gar, urgente tamar medidas de curta prazo, nos campos inter-relacionados do comercia, inclusive produtos de base, e das
finan<;as e moeda, para aliviar as pressoes da
conjuntura; e, em segundo Iugar, porque a
Crise e de natureza estrutural, sao tambem
indispensaveis medidas paralelas de alcance
mais profunda e de n'egociac;:ao e matura<;ao necessariamente mais longas, naqueles
mesmos campos prioritarios.

e

Belgrado oferece, assim, a grande oportunidade para uma escolha entre dois caminhos: ou bem a reafirma<;ao de uma parceria fecunda entre o Norte eo Sui, ou bema
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constatac;;ao, que pode ate ser definitiva,
de que o Dialogo Norte-Sui nao passa de
urn ritual cfnico e inconsequente.
E praticamente unanime a opiniao de que o
diagn6stico da crise ja fartamente conhecido, e de que esta delineado o receituario
para supera-la. 0 que falta e a determinac;;ao
de atuar sabre a realidade fragmentada do
dia-a-dia e de dar sentido unfvoco as pol fticas internas, vinculando-as a objetivos
maiores de cooperac;;ao e coordenac;;ao internacional.

e

Nao se trata mais de fazer apelos a consciencia etica dos Governos. Os Estados tern
interesses que nao podem deixar de defender. Mas, qualquer que seja seu estagio de
desenvolvimento, os interesses dos Estados
requerem urn sistema economico internacional viavel. E a crise demonstrou que nao
o temos. Trata-se, assim, de concertar no
plano pol ftico o que ha de 6bvia comunhao de interesses entre o Norte e o Sui,
nao apenas no momentaneo e setorial mas
no permanente. E precise passar da interdependencia como mera su.jeic;;ao a influencias reclprocas para uma interdependencia
que seja vetor dinamico da ac;:ao conjunta.

toda sua extensao e em seu potencial de enriquecimento para 0 comercio internacional

o fato inelutavel da definitiva emergenci?
do Terceiro Mundo como parceiro dinamico, e a sua busca de uma posic;;ao de maior
destaque no cenario da economia mundial.
Quanta ao Sui, e chegado o momenta de
darmos expressao efetiva a coesao que temos sabido preservar para alem das dificuldades extern as e d iferenc;;as internas. E necessaria caminhar para a implantac;;ao de
uma interdependencia verdadeiramente soiidaria entre a America Latina, a Africa e a
Asia.
Precisamos, tambem, demonstrar plenamente nossa capacidade de buscar, com serenidade e espfrito construtivo, o encaminhamento de nossas postulac;;oes. Estas, por
mais justas que sejam, nao nos devem levar
a atitudes negociadoras rlgidas e maximalistas sob risco de assim acabarmos por enfraquecer nossos pr6prios princfpios e ideais, e exacerbar ainda mais a intransigencia
que caracteriza alguns setores do mundo
desenvolvido' '.
Senhor Presidente,

Esta e, em essencia, a empreitada que temos diante de n6s e que foi definida com
objetividade pelo Presidente Figueiredo ao
dirigir-se em nome do Brasil a ultima Assembleia-Geral das Nac;;5es Unidas:
"Os interesses do Norte e do Sui nao sao
contradit6rios. Na verdade, nao ha uma crise entre o Norte eo Sui, mas uma crise profunda do proprio sistema economico internacional. E a mesma situac;;ao que afeta a
ambos, situac;;ao terrivelmente adversa e da
qual s6 sairao pelo caminho do entendimento e da solidariedade, nunca pelo retorno a acrimonia e a confrontac;;ao.
0 desafio que a todos OS pafses se coloca e
o de como se ajustarem as novas realidades
dos anos 80.
Para o Norte, trata-se de compreender em
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As reuni5es regionais preparat6rias dos tres
continentes do Sui cumpriram seu mandata. Os documentos que vamos harmonizar
nesta Reuniao confirmam, mais uma vez, a
convergencia fundamental de prop6sitos e
interesses que forja a unidade do Grupo dos
77. E alentador verificar que, em meio a
uma crise de consequencias tao devastadoras para o Terceiro Mundo, os pafses em
desenvolvimento continuam a dar renovada~ mostras de sua unidade basica, como fizeram recentemente em Nova Delhi, com
tanto vigor, sabre assuntos que aqui nos
ocupam aqueles que integram o Movimento
Nao-Aiinhado.
Nao podemos olvidar, nesta cidade de Buenos Aires, nosso apoio ao programa de Ac;;ao de Caracas, cuja implementac;;ao, e
forc;;oso admitir, sofre os percalc;;os da pro-

pria cric-o internacional. Temos que reconhecer, no entanto, que os objetivos que o
Grupo dos 77 se propos a atingir em Caracas sao ambiciosos e demandam paciencia e
criatividade. Por isso, nao devemos nos deixar abater pelos atrasos verificados nos ultimos meses na convoca9ao de reunioes setoriais e tecnicas, que constituem o fu lcro daquele Programa de A9ao.
A coopera9ao Sui-Sui e urn movimento, urn
processo, que apenas se inicia, baseado na
complementaridade fertil de nossas economias. Diferentemente do Dialogo NorteSui, que alias nao pode nem pretende substituir, a coopera9ao horizontal demanda
neste estagio menos negocia9ao e mais aproxima9ao, pois se trata, antes de tudo, de
identificar oportunidades e potencialidades.
Esta e a visao do Brasil e, por isso, continuamos prontos a participar de todos os esfor90S viaveis de coopera9ao economica entre

paises em desenvolvimento, ao nivel do
Grupo dos 77 e, tambem, e clara, ao nlvel
regional latina-americana.
Senhor Presidente,
Na Declara9ao de Cartagena, os palses latino-americanos reafirmaram sua vontade polftica de comparecer
VI UNCTAD com
uma atitude construtiva e manifestaram a
esperan9a de que identica atitude inspire
os palses desenvolvidos. Esta deve ser tambern a principal mensagem a emanar, para o
Norte, da concerta9ao de posi9ao ao n lvel
do Grupo dos 77.

a

Cabe-nos, aqui em Buenos Aires, fazer este
gesto politico para com o Norte, na qualidade de parceiros iguais que, unidos, somos. Cabera aos palses desenvolvidos responder a este gesto, esperemos que com o
mesmo sentido de responsabilidade hist6rica e de comunhao de interesses.
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sara iva guerreiro homenageia
a comissao de rela~oes exteriores
do.senado federal
Pronunciamentos do Chanceler Saraiva Guerreiro e do Senador
Luiz Viana Filho, no Palacio do ltamaraty, em Brasilia, em 13
de abril de 1983, por ocasil!o de almoc;:o oferecido aos membros
da Comissllo de Relac;:i5es Exteriores do Senado Federal.

CHANCELER SARAIVA GUERREIRO

Excelentfssimos Senhores Senadores.
Membros da Comissao de Relac;:oes Exteriores do Senado Fededal
Para mime uma alta honra, e paratodaesta
Casa tambem, estarmos aqui hoje reunidos
neste momenta de confraternizac;:ao. N6s
todos, quaisquer que sejam os Partidos, temos, acima de tudo, a preocupa<;:ao do interesse nacional. Ainda nao perdemos, creio
que em nenhum setor da vida publica brasileira, esse sentido de uma palavra que hoje
se usa pouco mas continua val ida, que epatriotismo. 0 patriotismo entendido, como e
natural, em uma sociec::de em que o Estado
correponde ou deve corresponder ou procura
Nac;:ao, como a luva mao, nao apenas
como a seguranc;:a externa, o respeito, a confiabilidade mas o bem-estar do povo. Porque
outra coisa nao eo Estado senao um instrumento do povo. Ob.viamente, isto nao se
faz mecanicamente; isto se faz atraves da-

a

a

quelas pE-:>soas que tem a consciencic; e o
senti men to dessa Iigac;:ao entre as duas partes, que sao uma s6, na verdade. E n6s temos tido no servic;:o diplomatico brasileiro, felizmente, provas sobejas de que sempre que se trata do interesse nacional, mesmo que haja divergencias de opiniao, que
sao normais, ou de enfase ou de matizes,
ha uma preocupac;:ao constante, jama1s negada em toda nossa hist6ria, uma preocupac;:ao com o interesse comum brasileiro com,
niro digo sequer o prestlgio, mas o respeito,
a confiabilidade que a Nac;:ao deve ter perante os demais Estados soberanos. lsso
nunca faltou na Hist6ria do Brasil; nao houve, desde a lndependencia, traidor. Houve
gente que pudesse ter opinioes que n6s consideramos erradas e que considerou as nossas erradas, mas nao a falta desse sentimento ou dessa percep9Eio e dessa disposic;:ao de
examinar objetivamente, esse sentimento eu acho que a palavra esta em desuso mas
nao o fato -esse sentimento de patriotismo; este sempre esteve presente. E, portanto, e para n6s nesta Casa nao somente uma
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honra mas um momenta, na verdade, deemo<;:ao, um momenta de grande satisfac;;ao
pessoal, inclusive, para todos nos, termos a

honra da presenc;a dos senhores membros
da Comissao de Relac;;oes Exteriores aqui
neste almoc;;o de confraternizac;;ao.
Pelo exito dos senhores, pelo exito do nosso Pals, eu pec;;o, entao, que ergamos as tac;;as e brindemos.

SENADOR LUIZ VIANA FILHO

Meu caro Ministro,
Acho que quase todos nos aqui do Senado ja
estamos habituados a gentilezas, a cortesias,
generosidade do ltamaraty para conosco.
Nao e a primeira vez que, mesmo nesta sala,
aqui nos reunimos para essa confraternizac;;ao que mostra justamente o quanta nos,
pol fticos e tambem os componentes do ltamaraty, colocamos os interesses do Brasil
acima de quaisquer divergencias, de quaisquer interesses partidarios.

a

Rea/mente, para o £rasil e, nao apenas uma
gloria, eu acho que e tambem uma felicidade ter uma Casa como o ltamaraty, em que
rea/mente atraves do tempo, atraves dos decenios, quase do seculo, nao se nota nenhuma soluc;;ao de continuidade nesse devotamento as causas brasileiras. lsso rea/mente
para o Brasil tem sido importante e e talvez
a isso que o Brasi I deva, na sua vida i nternacional muitas vezes diflcil, sobretudo no
Continente, a posic;;ao de relevo, de exito
que sempre tem tido nas relac;;oes internacionais. Nao quero me referir a Rio Branco,
mas sim lembrar que isso vem antes de Rio
Branco. Ouer dizer, desde o Imperio, quan-
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do no regime parlamentar, que acredito rea/mente ter dado aquele tempo e que ainda
podera dar frutos muitos bons, quando varios representantes do Congresso, especialmente do Senado, ocuparam a Pasta das
Relac;;oes Exteriores. Nao precisarei lembrar
aqui Parana, Cotegipe, Rio Branco, Sara iva
e tantos outros que foram o grande elo de
ligac;;ao entre o Ministerio das Relac;;oes Exteriores e o Parlamento entre o Governo do
Brasil.
Natura/mente os tempos mudam, as coisas
mudam, mas a verdade e que o ltamaraty
continua. Continua com a sua tradic;;ao de
competencia. E a palavra que eu acredito
propria para designar o que representa o
ltamaraty na vida brasileira, na evoluc;;ao da
nossa vida, do nosso destino e da nossa historia. 0 que rea/mente assinala o ltamaraty,
o Ministerio das Relac;;oes Exteriores, atraves
de numerosas gerac;;oes, e a competencia, a
capacidade com que tem se devotado e resolvido problemas essenciais vida, ao futuro e
ao progresso do Brasil. De forma que todos
nos, Senhor Ministro, somas gratos atenc;;ao de Vossa Excelencia, convidando-nos
para esse almoc;;o de confraternizac;;ao, que
e j ustamente a prova daqUJIO que Vossa
Excelencia bem acentuou: a prova de que
todos nos, sem distinc;;ao de partidos, colocamas acima de tudo o interesse do Brasil. E
esse o nosso ponto de vista e tem sido esse
o ponto de vista do ltamaraty. Esse .o nosso ponto de confluencia e que permite que
todos nos estejamos aqui nao somente aplaud indo o ltamaraty mas tambem sem
qualquer constrangimento, porque todos
nos estamos voltados -como Vossa Exce··
lencia e seus ilustres auxiliares -para esse
objetivo maior que e o Brasil. Grato a Vassa Excelencia pela gentileza com que nos
acolhe.

a

a

e

no dia do diplomata, chanceler diz
que polftica externa tem de ser unrvoca
Discurso do Ministro de Estado das Rela'<oes Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, no Palacio do ltamaraty, em Brasilia,
em 20 de abril de 1983, por ocasii!lo da solenidade comemorativa do Dia do Diplomata, que contou com a presen'<a do
P•es,dente .Joao Figueiredo.

Meus Jovens Colegas,
Acabais de completar pelo menos quatro
anos de estt:Jdos superiores. Os dais ultimos,
no lnstituto Rio-Branco, ja endere<;ados a
fun<;ao diplomatica, foram anos de trabalho
intensivo, de competi<;ao e exigencias rigorosas.
Tendes a base academica indispensavel a variedade de aspectos que vossas tarefas
apresentarao. No futuro, o estudo, a observa<;ao dos fatos e das pessoas, assi m como
um aporte de reflexao p~ssoal e inova<;ao
serao requeridos por ocasiao do Curso de
Aperfei<;:oamento de Diplomatas e, principalmente, do Curso de Altos Estudos, que
constituem habilita<;ao indispensavel para o
aceSSO as classes finais de Carreira.
Nos decenios a vir, tereis a oportunidade de
observar, na pratica, e analisar a evolu<;:ao
social, econ6mica e polltica de varios pa(ses, onde servireis. Estareis atentos as interrela<;:oes regionais, aos grandes temas multilaterais e aos fatores subjacentes aue os
condicionCJm. E, de um3 forma ou de outra,

sereis agentes desse acontecer na Secretaria
de Estado enos postos no exterior.
Adquirireis o habito da previsao, inclusive a
mediae Iongo prazos. Cultivareis a virtude
do dialogo franco e aberto e, na negocia<;ao
internacional, conciliareis a firmeza na preserva<;:ao de tudo que e necessaria e conveniente ao interesse do Brasil com a capacidade de entender os pontos de vista e as necessidades alheias, dando-lhes satisfa<;:ao
sempre que posslvel.
Aprendereis, quando mais experientes, a
modestia ante a complexidade e as dificuldades da materia com que lidareis; assimilareis organizadamente a percep<;:§o dos matizes e das qualifica<;:oes, mas sem que esse
refinamento de esplrito estiole a capacidade de sfntese, ou sequer atenue a coragem
de optar, de escolher e recomendar o curso
de a<;:ao que vos pare<;:a honestamente mais
apropriado para o Brasil.
Ja transmiti, mais de uma vez, em privado,
ou ao receber novas turmas do I nstituto
R io-Branco, alga de minha experiencia: des-
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a

de 0 inlcio, nao deveis fugir tensao dadecisao. Ainda sabendo que vossa recomenda<;:ao, simples ou complexa, passan3 por va-

rias instancias superiores, devereis, mesmo
nas materias mais delicadas, trabalhar como
se tudo dependesse de v6s mesmos. E que
melhor motiva<;:ao para esgotar as fontes de
informa<;:ao? Que acicate mais eficiente para a qualidade do trabalho? A carreira exige
responsabilidade. Mas, se a decisao for diversa da recomendada, s6 vos cabera obedecer e executar da melhor maneira, pois a
carreira exige igualmente disciplina e esta
requer do diplomata uma forma especlfica
de discric;:ao. 0 diplomata tem seu mundo,
intramuros, que Ihe propicia amp las oportunidades de exposi<;:ao e discussao de ideias.
Para fora, ele sera apenas um executor tiel.
A i estao seu a Ito servi<;:o e sua honra.
A politica externa tem de ser unlvoca. Um
pais como o Brasil nao tem sabras de poder
e de atrativos para dar-se o luxo de passos
em falso. Muitissimo menos de apresentar
incoerencias, ou de permitir fissuras em seu
comportamento externo.
Ja vos disse que grande e a responsabilidade de pertencer a est a Casa de Rio Branco,
detentora das tradi<;:oes de s6bria eficiencia
e incansavel zelo na defesa, no plano externo, do que e legitimamente nacional. Nao
menor deve ser o orgulho de pertencer a esta lnstituic;:ao s61ida, assentada sabre princlpios de validade permanente.
Ao incorporar-vos a esta grande familia da
diplomacia brasileira, tendes como referencia imediata um manancial de tradicoes,
exemplos e atitudes politicas do Governo
brasileiro. Tendes a guiar-vos uma linha de
coerencia, serenidade e equilibria diante
das situa<;:oes de tensao, de firme defesa das
posi<;:oes pr6prias de nosso pais perante a
comunidade internacional.
Os exemplos que hao de nortear vossa vida
profissional come<;:am pelo pr6prio Senhor
Presidente da Republica, que nos prestigia
com sua presen<;:a e que da politica externa seu engajamento pessoal e direto.

a
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A atltude pol itica fundamental que se exige
do diplomata e a rara combinac;:ao de espirito desinteressado- muito mais sensivel aos
interesses globais da na~ao brasileira do
que a aspectos conjunturais e predilec;:oes
pessoais - e de vigor na defesa do bem comum e da afirmac;:§'o nacional, em que os legitimos interesses setoriais sao sempre vistas em func;:ao do todo.
Nao e meu prop6sito dar-vos conselhos
nem, muito menos, formular uma receita
que se aplicasse mecanicamente a vossas
carrreiras. Ao contrario, serao multiplos os
desafios que enfrentareis e multiplas as respastas que, no nivel pessoal, sereis chamados a dar.
Ofere<;:o-vos um testemunho. E fa<;:o-o, ademais, com a consciencia de que o cargo que
ocupo neste per iodo tem natureza especlfica, esfera de atuac;:ao pr6pria e responsabilidades distintas.

E sobretudo como diplomata que vos falo,
buscando transmitir-vos um pouco da experiencia acumulada
margem dos livros.
Sem duvida, a carreira que a v6s se abre apresenta aspectos fascinantes, tanto em seu
exerclcio diario quanto nas oportunidades
de convivencia com o que de melhor produziu o genio humano. E preciso, no entanto,
que estejais preparados para as vicissitudes
inevitaveis trazidas pela vida diplomatica.
Permanentemente, havereis de enfrentar as
tensoes inerentes ao desempenho de fun<;:6es
de cunho clara mente politico, de adaptarvos aos diferentes estilos de vida em cada
canto da terra, de acostumar-vos reiterada
separa<;:ao de familiares e amigos e a constru<;:ao de ambientes sociais sempre renovados.
A diversidade das fun<;:oes que exercereis,
dos colegas que tereis e dos lugares onde estareis requerira que cada um de v6saporte a
vossa carreira uma segura estabilidade pessoal. A carreira exige voca<;:ao, que e o que
a justifica no foro intima de cada um de
n6s. Sem ela, as dificuldades tendem a parecer desanimadoras e os obstaculos intransponiveis.

a

a

Senho1 f'residente da Republica,
Muito agradec;;o a presenc;;a de Vossa Excelencia, que tanto honra esta Casa e este momenta.
Nao poderei eu, neste contexto, fazer o elogio de Vossa Excelencia. Nao seria apropriado elogiar o chefe, o que, de certo modo,
aparentaria inevitavel dimensao de auto-elogio.

a

~ natural, no entanto, que me refira consciencia plena que temos todos de estarmos
participando de uma pol ftica e de uma ac;;ao

externa que a H ist6ria reconhecera. Os jovens, que serao nossos Embaixadores no
pr6xi mo SEkula, serao os herdeiros leg ftimos de nossas lutas e nossas tradic;;oes. Serao os representantes de um pais mais realizado e com responsabilidades internacionais ainda mais significativas.
Tenho a certeza, Senhor Presidente, de que
eles se lembrarao com justa orgulho deste
momenta e da honra que tiveram de receber das maos de Vossa Excelencia seus diplomas do lnstituto Rio-Branco.
Muito Obrigado.
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governo da fndia doa obras completas
de gandhi·ao itamaraty
Discursos do Embaixador da India, Shiam Sunder Nath, e do
Ministro de Estado das Rela<;oes Exteriores, Ramiro Saraiva
Guerreiro, no Palacio do ltamaraty, em Brasilia, em 10 de
maio de 1983, por ocasiao da solenidade de entrega ao ltamaraty, pelo Governo indiana, das obras completas de Gandhi.

EMBAIXADOR INDIANO

Excellency,
It is a pleasure to present to the Library of
your Ministry the Complete Collected
Works of Mahatma Gandhi brought out by
the Publications Division of the Ministry of
Information and Broadcasting of the Government of India. These volumes contain a
valuable record of Mahatma Gandhi's speeches and writings for the study of the history and problems of our times.
Ever since the independence of India, IndoBrazilian relations have been very cordial.
After India's independence in 1974 for
which Mahatma Gandhi is known as the
"Father of the Nation". the first capital in
all Latin America in which the free Government of India opened an independent Diplomatic Mission was your charming and
historic city of Rio de Janeiro, then your
cap ita I. It is not surprising, therefore, that
the people of Brazil expressed their friendship for lnd1a and admiration for the thought and message of peace of Mahatma Gandhi by erecting his statue in a park in the
heart of the "marvellous city".

I read with admiration Your Excellency's
speech to the graduating class of Diplomats
of the Rio Branco Institute last month. Diplomatic relations between countries are
one of the finest achievements of human
race, representing as they do the best aspirations of man to promote human welfare
and resolve differences of opinions and interests in the most courteous and peacefu I
way. The Ministries of Foreign Affairs of
independent countries are the instruments
to see that these diplomatic relations
between countries flourish and are enriched
further to achieve these ends. As a token
of the respect of the people and Government of. India for the peace loving and
democratic people ana uovern ment of
Brazil, the Government of India is offering
the works of the Father of the Indian nation to the library of your Ministry. In the
quest for development, peace and amity
among all peoples the Governments of India and Brazil are engaged together. It is
our hope that these volumes containing the
thoughts of one of India's great sons would
serve a usetul purpose tor your diplomats
and others.
Before closing, I would like to assure Your
Excellency that I and my Embassy arealways at the service of your Ministry for
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strengthening further the friendly relations
between India and Brazil.

Thank you, Your Excellency.

CHANCE LEA SARAIVA GUERREIRO

Senhor Embaixador,

E profundamente sensibilizado que recebi,
em nome do Governo brasileiro, a generosa
doa<;:ao das obras completas de Gandhi, feita pelo Governo da India.
Esse gesto simboliza, 1de certa forma, a afinidade de nossos valores nacionais, apesar
da diversidade de nossas duas culturas, pais
na figura de Gandhi e em sua obra estao
condensados muitos dos nossos ideais comuns.

a<;:ao de Gandhi, que tem contrapartida nos
prindpios que norteiam nossas duas diplomacias, caracterizadas pela busca do d iMago e da negocia~o, e pela rejei<;:ao de qualquer tentativa de impor, pela for<;:a, a vontade de uma na<;:ao sabre outra.
Promoc;:ao da dignidade humana, da soberania, do bem estar social, da paz: sao os
objetivos de Gandhi, Senhor Embaixador, e
os nossos.
A exposi<;:ao sabre Gandhi, que hoje se
inaugura no ltamaraty, e uma forma de
IT)arcar nosso apre<;:o por essa personalidade
extraordinaria de pensador e de estadista,
figura de santo e de her6i, que como tantos
outros mfsticos, do Oriente e do Ocidente,
sabia que a fe e indissociavel da a<;:ao e que
a renuncia a violencia nao e sin6nimo de
passividade diante da injusti<;:a.

Citarei a luta contra a miseria, que Gandhi
combater atraves da reativac;:§o das
atividades econ6micas tradicionais deslocadas pelas importa<;:oes europeias, e que sob
outras formas, mas com identica preocupac;:§o social, ~ontinua sendo a luta da India,
como e a do Brasil: a supera<;:ao da pobreza,
apesar de todos os obst<kulos.

Mas ela e, alem disso, a expressao de uma
vontade polftica, a de buscar uma aproxima<;:ao crescente entre nossos dais palses.
Parece-me apropriado simbolizar essa vontade de aproxima<;:ao, com esta exposi<;:ao
das obras de Gandhi pais ele e, antes de
mais nada, o ap6stolo do universalismo autentico e do bom entendimento entre as na<;:oes, alem de todas as barreiras culturais,
segundo a bela cita<;:ao gravada na estatua
que o povo de meu pals, no Rio de Janeiro,
erigiu ao Mahatma: "Nao quero ver meu lar
emparedado nem minhas janelas calafetadas. Ouero sentir todas as culturas da terra,
circulando nelas em maxima liberdade. Minha religiao nao e o credo da clausura.
Comporta em seu seio a mais humilde das
criaturas de Deus. Mas e impermeavel a toda arrogancia e a todo preconceito, seja ele
de ra<;:a, religiao ou cor".

CiLdrei, enfim, a filosofia da nao-violencia,
aspecto mais original do pensamento e da

Muito obrigado.

Citarei a luta contra o racismo, que Gandhi
conduziu com firmeza, entre 1894 e 1914,
e que prossegue, hoje, sob a forma de repudio polftica de apartheid, que o Brasil e a
India condenam com igual vigor.

a

Citarei a luta contra o colonialismo, que
Gandhi combateu desde sua volta
India
ate a independencia, em 1947 e que· co~s
titui uma das pedras angulares da polft1ca
externa brasileira, assim como da indiana.

a

~entou

•
•
sara1va
guerre1ro:
deputados
desempenham papel importante
na forma~ao do perfil externo do pars

Discursos do Ministro de Estado das Relac;5es Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, e do Presidente da Comissao de
Relac;()es Exteriores da Ciimara dos Deputados, Deputado
Diogo Nomura, no Palacio de ltamaraty, em Brasilia, em 11 de
maio de 1983, por ocasiao de almoc;o oferecido pelo Chanceler
brasileiro aos membros daquela Comissao.

CHANCELER SARAN A GUERREIRO

Excelentfssimo Senhor Deputado Diogo
Nomura Presidente da Comissao de Relac;:oes Exteriores da Camara dos Deputados,
Excelentlssimo Senhores Deputados Membros da Comissao de Relac;:oes Exteriores,
Caros Colegas,
Este e, principalmente, um momenta de
congrac;:amento e festa, no qual os diplomatas presentes e eu mesmo nos sentimos extremanente honrados e satisfeitos em receber, em nossa Casa, no ltamaraty, Vossa
Excelencia e os demais membros da Comissao de Relac;:oes Exteriores da Camara dos
Deputados. Nao e minha inten<;:ao dirigirlhes um discurso formal.
Desejaria, porem, dizer-lhes algumas curtas
palavras, pois que Vossas Excelencias tem o

encargo de representar o povo numa das
Casas de nosso Legislativo, e que no cumprimento desse nobre encargo Vossas Excelencias desempenham papel importante na
formac;:ao do perfi I externo do pa fs.
A pol ltica externa vem sendo executada
no cumprimento das diretrizes do Presidente Joao Figueiredo, que determinam uma
postura de universalidade, de confiabilidade, de dignidade nacional, e de boa convivencia com todos os pa fses amigos.

E essa linha polltica que, no ltamaraty, tenho feito cumprir.
A preocupac;:ao em minha gestao tem sido
nao apen as a de construi r e preservar 0 patrim6nio de nossa pol ltica externa, mas a
de fortalece-lo. A pol ftica externa e uma
construc;:ao nacional, busca refletir o que e
o Brasil e seus interesses. E, por isso mesmo, tem recebido a considerac;:ao, o respeito e o apoio das mais variadas correntes de
pensamento.
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Estamos todos conscientes de que no atual
cenario de dificuldades internacionais, torna-se necessaria atuar com serenidade, de
forma pacifica e dentro das normas do direito internacional. Essa necessidade e tanto maior quanta mais significativos sao os
obstaculos que devemos enfrentar, pais o
Brasil nao dispoe de excedentes de poder
politico, economico ou de outra natureza.
Dentro desse quadro, e especialmente importante que possa o Brasil reter a contian<;a que granjeou no exterior com a pol ftica
externa que vern desenvolvendo. Essa confiabilidade nos permite trocar impressoes
extremamente francas e cordiais com os
nosso amigos do Hemisterio Norte e do Sui.
Permite utn dialogo aberto, franco, direto
com nossos vizinhos aqui na America Latina e do outro lado do mar, na Africa. Assegura uma atua~ao autentica e desinibida
nos foros regionais e internacionais.
Para reter essa confiabilidade externa, e imprescind fvel que, no plano interno, perseveremos na troca de ideias e no dialogo. Sem
visar a uniformidade de ideias - pois isso
nao e nem do nosso estilo, nem de nossa
convic~ao - e esse dialogo que vai formar
uma forte base de consenso nacional para a
poI ftica externa.
Esse dialogo fortalece a autenticidade de
nossa diplomacia e facilita a tarefa de representar os interesses externos do Brasil. Nesse dialogo Vossas Excelencias, no exercicio de seus mandates, tern grandes responsabilidades.
De sua parte, o ltamaraty continuara a
cumprir fielmente as fun~oes que lhe incumbem na formula~ao e execu~ao da pol It ica externa, prestando ao Senhor Presidente da Republica toda a assessoria necessaria
para o exercicio de sua competencia constitucional na materia.

a
a

Desejaria, agora, erguer minha ta~a saude
de Vossa Excelencia, Senhor Presidente da
Comissao de Relacoes Exteriores, e de cada um dos membros da Comissao, assim
como formular votos para uma coopera~ao
cada vez mais estreita entre Vossas Excelencias eo Ministerio das Rela~oes Exteriores.
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DEPUTADO DIOGO NOMURA

Senhor Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, nosso estimado Ministro das Relacoes
Exteriores, Senhoras deputadas, Meus c~ros
colegas, Senhores diplomatas aqui presentes
Senhor Min istro,
Vossa Excelencia, convidando a todos n6s
membros d"a Comissao de flela~oes E:xteriores da Camara dos Deputados para partilhar
do pao e do vinho nesta mesa de fraternidade, indubitavelmente marca um ponto de
encontro memoravel entre parlamentares e
diplomatas, porque todos n6s temos um denominador comum: a vivencia pol ftica. Seja
no campo da atua~ao interna como no amplo
relacionamento internacional. Sentimo-nos,
Senhor Ministro, sumamente gratificados
que Vossa Excelencia tenha dado sobejas
mostras da valora~ao que atribui
classe
pol ftica. Esta classe pol (tica, que nesta fase
acelerada do processo da abertura reconhecido por todos n6s, dirigida e conduzida pelo nosso Presidente Figueiredo, deseja participar, pode dar a sua contribuic;:ao e deve
contribuir para o fortalecimento da posic;:ao
brasileira no contexte internacional. Eis
que a polftica e diplomacia, meu eminente
Ministro, sao como que vasos comunicandia
tes: a polftica vivendo no seu dia
procura do bern comum e a diplomacia
procurando, no dialogo da negociac;:ao, expandir as fronteiras e a afirmac;:ao nacional.
Neste mu ndo conturbado de hoje, meu caro Ministro Saraiva Guerreiro, nesta fase
aguda, crftica da nacionalidade e da propria
humanidade, quando tanto se fala no contronto Leste-Oeste, no dialogo Norte-Sui,
nos problemas graves gerados por uma ordem economica que esta a esmagar e deixar
combalidas as nac;:oes pobres do Terceiro
Mundo, torna-se mais do que nunca mister
que todos n6s brasi leiros tenhamos plena
consciencia do papel que devemos assumir
no contexte mundial. Mas principalmente,
tambem, tomarmos consciencia do grande
papel que o Brasi I precisa e havera de desempenhar voltando-se para a continentalidade sui-americana.

a

a

a

Hoje, Senhor Ministro, Vossa Excelencia
nos recebe abrindo as portas desta Casa,
que tem esta elevada tradic;;ao de sera Casa
de Rio Branco, este homem que, esgrimindo a arma da paz, a inteligencia, soube tao
bem engrandecer a Patria. Vossa Excelencia
acaba de dizer das responsabilidades de todos n6s, membros da classe polftica, e aqui
comparecemos para declarar a Vossa Excelencia que a classe pol ftica que representa,
como elementos escolhidos pelo nosso povo livre e democraticamente, deseja, isto
sim, participar com enfase cada vez m~ior
para que os anseios do nosso povo sejam
tambem traduzidos na conduc;;ao da pol ftica exterior tao bem orientada por Vossa
Excelencia, atendendo aos princfpios do
respeito a soberania e a autodeterminac;;ao
dos povos, princfp_ios esses que informaram
sempre a caminhada deste tradicional ltamaraty.
Hoje estamos aqui reunidos l?ara dizer ao
nosso estimado Ministro Sara1va Guerre1ro

que a classe polftica deseja a Vossa Excelencia a continuidade desses esforc;;os, que
a classe pol ftica, em especial a Comissao de
Relac;;oes Exteriores da Camara dos Deputados, manifesta o apoio, a confianc;;a na conducao sabia e serena do Ministro Saraiva
Gu.erreiro. Todos n6s estamos aqui para hipotecar-lhe o apoio, a prova de amizade e
confianc;;a, porque sabemos que a hora que
passa exige de todos n6s brasileiros a sinergia de esforc;;os para que tambem a pol ftica
externa brasileira seja aquela polftica plena
de responsabilidade, de respeito as peculiaridades intrfnsecas de cada povo. Eu desejo,
em. nome dos meus eminentes colegas, em
nome da Comissao de Relac;;oes Exteriores,
a qual tenho a elevada honra de presidir,
elevar nesse instante o pensamento ao Altfssimo para que sempre inspire Vossa Excelencia, e convido a todos para que ergamos um brinde
Casa de Rio Branco, ao
nosso eminente Ministro Ramiro Saraiva
Guerreiro.

a
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chanceler, na fiesp, fala sobre
a polrtica externa brasileira
Discurso do Ministro de Estado das Relar;:oes Exteriores,
Ramiro Saraiva Guerreiro, na sede da Federar;:ao das lndustrias
do Estado de Sao Paulo, em Siio Paulo, em 19 de maio
de 1983.

Senhor Presidente da Federa<;:ao das Industrias do Estado de Sao Paulo e do lnstituto
Roberto Simonsen. Senhores empresarios,
Senhores membros da Diretoria,

a

Ouero, inicialmente, agradecer dire<;:ao da
FIESP que, sob sua ilustre presiden.cia e por
intermedio do lnstituto Roberto Simonsen,
me da oportunidade de trocar ideias e impressoes com importantes representantes
do empresariado de Sao Paulo. 0 permanente contacto entre empresarios e diplomatas tem-se revelado extremamente util
e enriquecedor. Esse bom entendimento seguramente fortalece a presen<;:a internacional do Brasil, pelo que traz de concre<;:ao a
nossas posi<;:oes externas e pelo que significa de mutua esclarecimento e coordena<;:ao.
Vivemos, como se sabe, um momenta de
crise no sistema internacional. Os impasses
e as tensoes se multiplicam tanto no plano
econ6mico quanta no pol ltico. Por isso
mesmo, entre nos, brasileiros, amplia-se o
dialogo em busca de estrategias para enfrentar as presentes dificuldades, cujo impacto
sabre nossa vida nacional todos sentimos.
Em ultima analise, esse dialogo deve levar
ao fortalecimento da coesao polltica do
pals o que nos permitira melhor sustentar
nossas a<;:oes externas.

Numa palavra, pelo lado brasileiro, os esfor<;:os de supera<;:ao da crise internacional estao ligados
pratica da democracia, cujo
vetor e justamente o dialogo pol ltico. E, diria mais, essa proposta e tao valida para a
sociedade nacional quanta para o sistema
internacional, pais tambem necessitamos.
neste ultimo, de uma troca de opinioes mais
equilibrada em que os parceiros economicamente mais fortes se disponham a dar peso
maior aos legltimos interesses dos demais.

a

A F I ESP tem long a h istoria de participa<;:ao
no debate sabre os destinos nacionais. Os
empresarios paulistas sempre estiveram altura das responsabilidades que lhes tocam
na constru<;:ao de processos econ6micos solidos. Jamais foram indiferentes aos aspectos -de pol (tica externa relevantes sua atua<;:ao e propria tarefa de afirma<;:ao da nacionalidade. Nesse sentido, estou certo de
que nossa conversa hoje sera mais um momenta de um exerdcio que nao deve interromper-se, e, que em minha gestao, frente
do ltamaratyttenho buscado estimular.

a

a

a

a

lniciaria minhas palavras com uma indaga<;:ao sabre o significado da crise internacional para o processo de formula<;:ao da pol 1tica externa. Poderia responder com uma
alusao a duas situa<;:oes diferentes. Em pri-
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meiro Iugar, vejo no ambito de setores da
sociedade uma ansiedade, sem duvida honesta e natural, na busca de soluc;oes imediatas, que nos aliviem de um s6 golpe das
agruras economicas que vivemos e, paralelamente trouxessem uma formula segura,que
nos g~iasse em momenta pol ftico internacional tao atormentado, tao marcado por
tensoes e conflitos.
Os diplomatas participam, obviamente, dessa ansiedade, ou mais precisamente; da aspirac;ao, que une todos os brasileiros, de encontrar caminhos que livrem o pals dosefeitos nefastos da crise internaciona I e que
permitam a retomada do desenvolvimento
economico.
Mas ao meditarmos sabre esses caminhos,
identificamos claramente o risco de ver s6
um lado de uma crise que e multiforme, o
perigo de reduzir a crise a seus aspectos
imediatos, quando, na verdade, ela revela
Iongo processo de maturac;ao, envergadura
global e resistencia as terapias de curta alcance. ldentificamos, em suma, o risco de
atacar somente a superffcie de fenomenos
que tem fortes ra(zes estruturais.
Nao deve ser negada a importancia dos elementos imediatos, mas, na busca de solucoes reais e duradouras, nao podemos tamar tais elementos como fundamentos unicos de diagn6stico, nem tampouco como
guias exclusives de ac;ao. Por outro lado, ao
fazermos a analise dos d iversos elementos e
fatores da crise sistemica, verificamos que,
infelizmente, nao existem f6rmu las prontas
para encaminhar os problemas internacionais e que inexistem alternativas que nao
passem pela trilha penosa e dilatada dos
processo negociadores.
Nao precise ir alem no exame dessa primeira
situac;ao, justamente porque sempre encon-trei, no meio empresarial que, tantas vezes ao
!ado do ltamaraty, lutou para conquistarespac;o no sistema internacional, um perfeito
entendimento da necessidade de negociar e
de preservar espac;os ja abertos pelo Brasi I.
A segunda situac;ao, sabre a qual me encontro, nasce da impressao de que a crise colocaria uma especie de "teste" para a pollti<,:a
externa: revelaria se esta preparada para enfrentar a~ vicissitudes e se os conceitos pe-
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los quais se guia constituem orientac;ao adequada na conjuntura.
Em resposta a essa segunda inquietac;ao, in-

dicaria, de pronto, algumas premissas sabre

as opc;oes qu~ o Governo Figueiredo fez ao
dar determinada feic;ao a sua pol ftica externa.
Em primeiro Iugar, procuramos articular a
acao ex·terna a partir de uma visao do mundo que tem como alicerce os valores basi~os
do pafs, como, por exemplo, nossa dedJcac;ao a paz, nossa vocac;ao pa.ra o d.ialogo. e
a democracia, nossa perspect1va u n1versa list a nossa rejeic;ao ao racismo. Procuramos,
c~m cuidado, compor um padrao clara do
que o sistema internacional significa,. di~
cernindo suas zonas de conflito e possibilidades de cooperac;ao, as tendencias a q_ue obedecem os processes de transformac;ao. E
como objetividade procuramos avaliar como se coloca o Brasil no contexte global,
quais os eixos fundamentais de nossos contactos e intercambio com outros pafses,
qual a condic;ao em que perante el.es apa_r~
cemos seja como interlocutores diplomatlcos seja como parceiros comerciais. A resultante desse espac;o e a compreensao do que
eo Brasil no sistema internacional, do que
podemos obter internacionalmente em respasta as nossas necessidades e interesses e,
em contrapartida, o que de n6s pode ser
legitimamente exigido.

A acao diplomatica brasileira e necessariamen'te fruto de uma maturac;ao hist6rica,
mas deve ter igualmente agilidade para responder a desafios crfticos, que nascem no
dia-a-dia e exigem pronta resposta. A fidelidade ao direito, que cultivamos desde os
primeiros mo.mentos de nossa vida independente, e um exemplo de que a vitalidade
das tradic;oes ilumina os fatos sem ignorar o
que tenham de novo.
Em nossa ac;ao externa, procuramos promover valores e interesses nacionais, ao mesmo tempo, manter altos nfveis de confianc;a
internacional, justamente para que nossos
objetivos possam ser alcanc;ados. Sabemos
que, para o Brasil, pals sem excedentes de
poder, a confiabilidade tem func;ao estrategica e e, realmente, o nosso melhor instrumento no plano externo.
0 sistema internacional vive momenta de
transformac;oes, uma coniuntura em que a

economia se politiza; os Estados se extremam na defesa de suas posic;:oes; as instituicoes multilaterais perdem condic;:oes de gerencia: as formas de tensao, global e regional, se propagam e resistem aos esforc;:os para atenua-las. 0 assunto tern sido objeto de
analise e reflexao amplas e nao posso me.
furtar a referir a rica analise de que um dos
ilustres membros desta Casa, o Professor
Celso Lafer, faz do fenomeno quando interpreta as consequencias da dissonancia entre
a ordem e poder como marca tipica do sistema internacional contemporaneo.
Sao justamente essas dificuldades que exigem que se resguardem as conquistas da diplomacia, sobretudo quando, a meu ver,
tais conquistas servem de resposta adequada aos desafios extemos que estamos enfrentando. Penso nao s6 em conquistas conceituais, mas igualmente no espac;:o para
ac;:ao politica e economica e mesmo comercia!. Assim, e fundamental preservarmos a
coerencia para preservarmos a confiabilidade internacional; e fundamental nao reduzir
a problematica brasileira a temas conjunturais para nao perdermos a perspectiva global, de mediae Iongo prazos, em que o Brasi I deve tambem se basear.
Neste ponto, a aproximac;:ao entre empresarios e diplomatas deve ser sublinhada. A
ac;:ao polltica que buscamos empreender
tern sido sustentada e apoiada pelo mais
amplo espectro da sociedade brasileira e,
nele, os empresarios, nao por acaso, tern demonstrado especial sensibilidade para o
processo externo.
Elos racionais entre politica externa e politica empresarial explicam essa sensibilidade.
A politica externa e, em alguns de seus trac;;os essenciais, modelada pela ideia do desenvolvimento e pela ideia da importancia
da industria na configurac;:ao do Brasil moderno. Sao dois movimentos que se encontram e ajudam a compor a fisionomia do
nosso pais.
Esse duplo movimento constitui, sem duvida, um ganho hist6rico, um enriquecimento
da presenca internacional do pais. Mante-lo
e aprofunda-lo e tarefa que une diplomatas
e empresar1os.

Num segundo plano, mais concreto, ha que
se considerar as relacoes entre a tonfiabi Iidade polltica e a ativi.dade empresarial. Existe nitida interac;:ao entre as formas diplomaticas e empresariais no plano international.
Na medida em que o perfil externo do pais
releva coerencia e consistencia, colheremos
reflexes positives sabre as possibilidades de
expansao economica no exterior. Como a
experiencia pratica dos empresarios e diplomatas cotidianamente indica, quando nossos parceiros confiam em n6s, as oportunidades de intercambio sao abertas mais naturalmente, com mais rapidez, e com mais
garantia. E, ademais, num espac;:o economico internacional, onde e importante a presenc;;a governamental (e, nisto, nao excluo
sequer as economias ocidentais desenvolvidas). a ligac;:ao entre boas relac;:oes diplomaticas e comerciais passa a ser de importancia decisiva.
Mas, nao se trata de uma rua de mao (mica.
A propria capacidade de resposta empresarial e a qualidade de sua atividade no exterior trazem importantes consequencias e
implicac;;oes para a ac;;ao diplomatica. A confiabilidade de um pais nasce tambem da
confiabilidade de seus empresarios.
Existe, ainda, nesta ligac;:ao diplomacia-empresariado, uma outra virtude. A dinamica
do crescimento economico - suas direc;:oes
e ritmo, suas exigencias -leva ampliac;:ao
da presenc;:a externa do Brasil. Abre-se assim um processo de interac;:ao e aprendizado
que beneficia os dois Iadas da equac;:ao: a
formulac;;ao diplomatica e a ac;:ao empresarial. Mais do que isto, os dois Iadas sugerem
caminhos que afastam as visoes simplistas
ou reducionistas.

a

E justamente uma dessas visoes, a de uma
falsa dicotomia que nos obrigaria, na vida
i nternacional, a optar entre Ocidente e T erceiro Mundo, que ressurge agora na esteira
das soluc;;oes exclusivistas para a crise economica.
0 que, na pratica propoe essa opc;:ao? Basicamente, indicaria que um "alinhamento"
com os pa ises desenvolvidos do Ocidente com o corolario da exclusao ou reduc;;ao de
nossos contactos de toda a indole corn
os paises da America Latina, Africa e Asia
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- e condic;ao suficiente para a soluc;ao de
nossos problemas econ6micos, em primeiro
Iugar, mas tambem para as questoes de seguranc;a, de conceituac;ao pol ftica, e outras.
Ou seja: aprofu ndar Iiga<;:6es com as ma is
poderosas nac;oes do Ocidente equivaleria a
uma solu<;:ao global de- nossos problemas externos.
A meu ver, essa expectativa envolve equfvocos sabre o sentido da diplomacia brasileira e ate sabre as articulac;oes do sistema internacional. Revela apenas uma visao parcial da realidade brasileira, pais, na verdade,
se, em termos de valores, pertencemos (alias, como numerosos palses do Terceiro
Mundo) ao Ocidente, aspectos importantes
de nossa realidade econ6mica e social nos
colocam inegavelmente entre os pa lses do
Terceiro Mundo. Mais especificamente, pertencemos ao Ocidente, mas seguramente
nao ao Primeiro Mundo, que agrega os pafses ocidentais que sao tambem desenvolvidos. E, neste ponto, parece-me util explicitar que um dos vetores essenciais do esforc;o diplomatico em que estamos permanentemente empenhados e o de buscar melhores condic;oes internacionais para que o pais
possa livremente desenvolver-se. 0 desenvolvimento econ6mico meta do ltamaraty
tanto quanta de qualquer outro setor da sociedade e do Governo. Simplesmente nao
acreditamos, nem jamais aceitarfamos, que
o Brasil esteja condenado ao subdesenvolvimento e, nesse senti do se orie11ta a pol ftica
externa.

e

Nada disso, porem, nos faz esquecer que
justamente a semelhan<;:a de condic;oes dos
pafses em desenvolvimento, em sua Sltuac;ao basica perante o sistema econ6mico internacinal, OS leva articulac;ao de posic;oes
em foros internacionais que, se realizadas,
especial mente as da area econ6mico-comercial, redundarao em beneffcios para todos
os setores da sociedade brasileira.

a

Parser o Terceiro Mundo composto de palses diversos, com numerosas contradic;oes e
disputas, fazer parte dele nao significa neutralidade ideol6gica e, muito menos, o caminho da confrontac;ao com o Ocidente: o
Brasil pertence ao Terceiro Mundo mas nao
a qualquer agrupamento confrontacionista;
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nem podemos esquecer que, em deteminadas c1rcunstancias, quando no Brasil se pareceu fazer uma ou outra opc;ao exclusivista, a pol ftica externa tornou-se fator agudo
de divisao interna e nao de agrega<;:ao para a
sociedade.
Em suma, a pol ltica externa tem que responder complexidade da sociedade brasileira, e, de forma coerente, projeta-la no cenario internacional. A combinacao entre
vertentes ocidentais e de Terceiro Mundo
um dos sinais dessa complexidade; e. insisto, nao liga realidades contradit6rias nem
vicia a pol ftica de inconsistencia; ao contrario, revela aspectos complementares da sociedade brasileira e amplia os horizontes da
ac;ao diplomatica.

a
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Mas, se a proposic;ao da dicotomia revela
desconhecimento da pol ftica externa, toma-la como guia para ac;ao numa conjuntura como a atual sera equ fvoco grave. Ou seja: em termos operacionais nao faz senti do
nos fecharmos dentro de um dos lados da
dicotomia, quer do Ocidente, quer do Terceiro Mundo.
A experiencia de nossas relac;oes econ6micas internacionais, nos ultimos anos, indica
claramente que a aproximac;ao com pafses
em desenvolvimento foi uma base impor....
tante de criac;ao de beneffcios mutuos. Da
mesma forma, num diapasao proprio, essa
afirmac;ao valida para nossas relac;oes com
o Ocidente, como atesta, por exemplo, o
memento financeiro, que revela esse encontro de interesses.

e

Ora, diante dessa retrospectiva, alienarmos
espontaneamente qualquer caminho significaria um curiosa e perverse processo de autocriac;ao de obstaculos e dificuldades para
lidarmos com os dilemas da crise conjuntural (que ja sao tantos, sem este artificial, da
oposic;ao Ocidente/Terceiro Mundo).
Mas veJamos alguns dados especificos do relacionamento comercial entre o Brasil e os
demais pafses do Terceiro Mundo, e que fazem parte dos interesses que devemos ter
presentes ao fixarmos nossas posic;oes diplomaticas: o refon;:o da posic;ao do Terceiro l\1undo em nossa balanca comercial (de
uma participac;ao de 12,8% das exportac;oes em 1967 passa a 35,7% em 1981, o

que significa de 1,1 bilhoes para 8,3 bilhoes
de do lares) decorre do fato de que os pa lses
em desenvolvimento constituem setor dinamica da economia internacional no perfodo
e, de certo modo, e indicativa das dificuldades que o Brasil tern encontrado em seu comercia com OS pafses desenvolvidos. Ate
1981, a media trienal do crescimento das
exportac;;oes brasileiras para os pafses em
desenvolvimento foi superior ( 13,4%) que
prevalecia para os desenvolvidos (8,3%).
Para 1982, porem, assinala-se uma queda na
participac;;ao percentual do Terceiro Mundo
nas exportac;;oes brasileiras (para 31,6%).

a

Um segundo elemento e a significativa participac;;ao dos pafses em desenvolvimento
em nossas exportac;;oes de manufaturas: em
1973, para os desenvolvidos, vendemos cerca de 1 bilhao de d61ares (68,7%) das exportac;;oes totais de manufaturados) contra
435 milhoes de d61ares para os palses em
desenvolvimento; em 1981, para os desenvolvidos, exportamos 5,5 bilhoes (46,4%)
contra 6,1 bilhoes de d61ares (51,7%) para
OS pafses em desenvolvimento. Esses numeros sao expressivos. Falam par si mesmos.
Nao podemos "descartar" os pafses doTerceiro Mundo tambem porque nos vendem
certas materias-primas essenciais e e mais
do que natural que busquem padroes equilibrados de comercio. Nem esquecerlamos
que, em 1973 e 1979, quando se verificaram os "choques" mundiais do petr61eo, rapidamente pudemos recompor o fluxo dos
fornecimentos em boa parte grac;;as as relac;;oes que mantemos com os pa fses exportadores do Oriente Pr6xi mo, da Afr'ica e da
America Latina.
Ademais, justamente porque somas pafses
do Terceiro mundo, pudemos montar parcerias horizonta is para bens manufaturados
que incorporam tecnologia; o proprio desenvolvimento da capacidade de exportac;;ao
de servic;;os, cujos beneffcios sao conhecidos, fez-se basicamente com as nacoes do
·
Terceiro Mundo.
Evidentemente continuaremos a vender para o Ocidente e pretendemos ampliar nossas
exportac;;oes; enco,..,tramos, porem, resistencias variadas, que par vezes colocam obstaculos estruturais ampliac;;ao dos mercados:

a

o protecionismo tarifario, as quotas, os arranjos de ordenac;;ao de mercado sao mecanismos que funcionam como limitadores da
expansao do co mercia com pa fses industrializados, e que temos procurado combater
justamente no intuito de reforc;;ar nossas liqac;;oes com aqueles mercados. Mesmo a
melhor hio6tese de recuperac;;ao das economias desenvolvidas nao nos livrara, par largo tempo, da persistencia de barreiras protecionistas em setores obsoletos de seu parque industrial, os quais tao cedo nao cederao fatores de produc;;ao a ramos mais dinamicas e modernos. E 6bvio, por fim, que
nao faria sentido desinteressarmo-nos dos
mercados dos palses em desenvolvimento,
par motivos conjunturais, quando as principais potencias industriais nao estao abandonando esse campo.
Esse conjunto de elementos e naturalmente
bern conhecido dos empresarios. Encontro
neste audit6rio muitas pessoas que estao
engajadas na luta brasileira pela ampliac;;ao e
sofisticac;;ao da nossa presenc;;a economica
internaciona I.
Do ponto de vista economico, Ocidente e
Terceiro Mundo se somam, nao se excluem. Qualquer preferencia pelo Ocidente, inclusive as que se baseiam no argumento falacioso de que o Terceiro Mundo nao "paga", e prejudicial aos interesses maiores da
recuperac;;ao da nossa economia. Assinalaria, de passagem, que as d fvidas efetivamente atrasadas de pa lses do Terceiro Mundo
para com o Brasil sao reduzidas, em termos
do valor total de nosso comercio com aqueles parceiros, e sempre encontramos, neles,
disposic;;ao para buscar soluc;;oes razoaveis.
Concordad:io os empresarios comigo que
nao faria sentido, num momenta de retrac;;ao economica, diminuir o quadro de op~oes, auto-impor limitac;;oes, perder espac;;os
Ja conquistados. E, mais, seria equivocado
insinuar oposic;;oes entre a ac;;ao bilateral e a
multilateral, entre a ac;;ao polftica e a economica.

e

Um dos sintomas da presente crise justamente a precariedade das instituic;;oes e instrumentos internacionais. Esta circunstancia exige criatividade em dais plar:~os: de um
lado, quando se tenta renovar o sistema,
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(por exemplo, a renova<;:ao da voca<;:ao do
FMI); e, de outro, quando se procura imaginar linhas novas para enfrentar a crise.
As necessidades de liquiuez dos palses do
Terceiro Mundo demonstram ser necessaria
equilibar a renova<;:ao da gerencia mu ltilateral da €Conomica internacional com a utiliza<;:ao mais intensa dos mecanismos bilaterais de comercio, como se fez como Mexico,
durante a visita do Presidente Figueiredo,
em fins de abril. Temos que combinar orecurso a solu<;:5es t6picas para problemas t6picos sem perder a perspectiva de um born
aperfei<;::oamento ou renova<;::ao do sistema.
Devemos forjar, no comercio, regras comuns, que abram espa<;:o real para a expansao da presen<;::a dos palses em desenvolvimento. 0 dado de que 30% das exportac5es norte-americanas se dirigem ao Terceiro Mundo nao sera irrelevante parq_ a compreensao da for<;:a da interdependencia em
nossos dias. Nao se pediria ao Brasil que abandonasse, restringisse ou desestimulasse o
seu interdlmbio comercial com o mundo
em desenvolvimento, quando os mais desenvolvidos entre os pa (ses promovem ardorosamente suas rela<;::5es com o Terceiro
Mundo.
Nao creio deva terminar minha exposi<;::ao
com uma nota pessimista. Acredito que a
a<;:ao diplomatica brasileira, justamente
porque permitiu abrir horizontes, tanto no
plano bilateral quanta no multilateral, e um
instrumento uti I e importante para enfrentar a crise. Ademais, por ser realista e serena, a pol ltica externa nao criou expectativas
exageradas, que nos prometessem mais do
que podemos realmente obter.
Acredito igualmente no vigor da a<;:ao empresarial brasileira e na capacidade de articula<;:ao entre a polltica econ6mica governamental e as necessidades .da livre empresa. Visitar Sao Paulo e uma renova<;:ao de fe
na capacidade brasileira de transformar a
realidade.
Alias, as posi<;:5es empresariais e diplomaticas tem encontrado pontos de convergencia. Ambas partem da mesma cren<;:a no
BrasiL, ambas representam a mesma vontade
de mobiliza<;:ao nacional em torno dos
idea is de recupera<;:ao de desenvolvimento e
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de justi<;::a social e, no plano internacional,
de encontro de novas caminhos de negociac;:ao. As palavras de Albano Franco, em
CancU n, sao expressiVpS dessa coincidencia
e vou cita-las:
"Adjetivar o mundo nao e solu<;::ao para
seus problemas. Secciona-lo e atrita-lo, em
nome de ismos intolerantes, e caminhar para o caos ou o apocalipse, supondo que o
esta salvando. Norte e Sui sao names diferentes de um mesmo destir;lo ou uma s6
problematica.
Nao somas partes hostis,
suicidas, de um sistema que se quer desativar e que se deseja, no Norte e no Sui, enriquecedor, criativo, fecundo, democratico".
Em terceiro Iugar, porque, ainda que modestos, surgem sinais de que o sistema internacional tenta solu<;::Oes inovadoras. 0 Norte ganha uma consciencia mais aperfei<;:oada
da validade de certas coloca<;:5es do Sui; em
contrapartida, a plataforma dos palses em
desenvolvimento ganha em realismo e sentido imediato. Desenha-se uma oportunidad,e
unica no panorama econ6mico internacional, e - ainda que com a relutancia de
quem viu tantas oportunidades frustradas descubro raz5es para discrete otimismo.
Tocaria, finalmente, num outro ponto a
que dicotomias como a que op5e Ocidente
e Terceiro Mundo induzem. Trata-se da redu<;:ao do pol ltico ao econ6mico. Nao podemos reduzir os palses, sejam quais· forem,
a uma expressao numerica·. Nao queremos,
tambem, que nos vejam apenas como uma
oportunidade comercial, embora devamos
dar ao comercio exterior toda importancia
que efetivamente tem.
Nossa a<;:ao externa tem que ser uma expressao Integra e integrada do que somas.
Temos de trilhar nossos pr6prios caminhos;
temos que nos apresentar integralmente,
com a face completa do pals. Trata-se, enfim, de acreditar no Brasil, em sua capacidade, na capacidade de suas elites e de seu
povo, nas propostas que somas capazes de
gerar.
A polftica externa deve revelar o que somas
- o que o Brasi I e- para que seja eficiente
e respeitada. E este um projeto que vai realizar-se. Ao sermos, empresarios e diplomatas, fieis ao que temos feito, seremos uteis
ao Brasil nesta hora diffcil.

primeiro-ministro do
suriname vis ita o brasil
Discursos do Presidente Joao Figueiredo e do Primeiro-Ministro
e Ministro das Rela<,:5es Exteriores do Suriname, Errol Alibux.
(tradu<,:ao nao-oficial), no Palacio do ltamaraty, em Brasilia,
em 24 de maio de 1983, por ocasiao de almo<,:o oferecido
ao representante do Governo surinamense.

PRESIOENTE JOAO FIGUEIREDO

Excelentlssimo Senhor Primeiro-Ministro,
Constitui para o Governo brasileiro, e para
mim pessoalmente, motivo de satisfadio a
visita de Vossa Excelencia e de sua comitiva
ao Brasil. E especialmente grato para n6s o
fato de Vossa Excelencia ter escolhido o
Brasil como o primeiro pals a ser visitado
-ap6s sua posse no cargo de Primeiro-Ministro.
Recebemos Vossa Excelencia, no contexto
das proflcuas rela<;oes entre o Brasi I e o Suriname, como significativo ato que traduz,
mais uma vez, a confian<;a reclproca que tern
marcado o dialogo dos do is Governos .. Pretendemos que essa confian<;a reclproca continue a fortalecer-se mediante atos concretos e de efetivo trabalho coniunto, demonstrando que 0 relacionamento bilateral instrumento valioso para o desenvolvimento
de nossos dais pafses.

e

0 potencial humano e de recursos naturais
do Suriname e do Brasil, assim como a firme determina<;ao pol ltica de nossos Governos sao condi<;oes essenciais para que passam ser exploradas amplas perspectivas de

incremento da coopera<;ao bilateral.
Vossa Excelencia certamente compartilhara
minha convic<;ao de que os vfnculos de amizade que unem os dais pafses constituem
fator de fortalecimento ainda maior dessa
coopera<;ao, que queremos baseada, sempre, no respeito mutua e em beneffcios reclprocos.
Senhor Primeiro-Ministro,

e

A posi<;ao brasi lei ra
sobejamente conhecida na sua promo<;ao dos ideais de concordia e solidariedade no continente e na certeza de que a coopera<;ao igualitaria e a troca de experiencias entre pa fses em desenvolvimento, como o Brasil e o Surinam.e,
serao particularmente uteis, com reflexos
positivos, em termos de paz e prosperidade,
para toda a reg iao.
0 momenta atual, marcado pela crise e pelas dificuldades crescentes, nos anima a um
renovado esforco de criacao de bases s61 idas para a coopera<;ao bilateral. Cabe-nos, a
brasileiros e surinamenses, o exerclcio criativo de identifica<;ao e desenvolvimento das
areas de interesse recfproco, para ampliar
nossos entendimentos e tornar realidade
con creta e significativa a decisao pol ltica de
aprofundar as rela<;oes entre os dais povos.
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Dentre as diversas areas que estao sendo
identificadas, para a colabora<;:ao, ressaltam
a pesquisa mineral, as telecomunica<;:oes, a
tecno logia de constru9ao de estradas, a hidreletricidade, os transportes marltimos e
aereos.
Sao positivas, tambem, as possibilidades de
fortalecimento dos fluxos comerciais, mediante a amplia<;:ao do intercambio de produtos tradicionais da pauta de nosso comercio
e a cria<;:ao de oportunidades para produtos
novas. Tenho confian<;:a em que, a par das
perspectivas que se abrem nus setores mencionados, ex istem mu itos outros que oferecem oportunidade de coopera<;:ao entre o
Suriname eo Brasil.
Senhor Primeiro-Ministro,
Cabe a cada pa(s encontrar, soberanamente,
seu proprio caminho de afirma<;:ao nacional, com vistas realiza<;:ao das justas aspiracoes de seu povo sem interferencia externa· de qualquer especie.

a

E com esse esp(rito, que o Brasil deseja, sincera e fraternalmente, que o Suriname passa alicert:;:ar, seguramente, no contexto de
crescente aproxima<;:ao e harmonia com
seus vizinhos sul-americanos, o seu progresso, seu bem-estar e a afirma<;:ao de sua personalidade nacional. 0 Brasil estara sempre
disposto a prestar ao pa(s vizinho e amigo,
em tudo o que Ihe for poss(vel, a sua colabora<;:ao franca e eficaz.

0 Brasil e o Suriname vem mantendo, nos
do is ultimos anos, intenso intercambio de visitas em alto nlvel. Em janeiro de 1982, o
meu Ministro das Rela<;:oes Exteriores, Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, teve a
oportunidade de in iciar nova etapa do relacionamento bilateral, ao visitar oficialmente
Paramaribo. Seguiram-se as visitas do Tenente-Coronel Bouterse e do ex-Chanceler Naarendorp ao Brasil e, mais recentemente, a
viagem de meu representante pessoal, o Ministro Danilo Venturini, ao Suriname. A
presente visita de Vossa Excelencia da sequencia a esses proveitosos contactos. Desejo que sua estada no Brasil seja tao util e
agradavel quanta o foram as dos Ministros
brasileiros ao Suriname.
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Convido todos a que comigo se unam em
um brinde
saude de Suas Excelencias o
Presidente Ramdat Misier e o Tenente-Co-

a

ronel Desire Bouterse,

a prosperidade

da

fraterna na<;:ao surinamense, ao desenvolvimento das rela<;:oes de amizade e cooperacao en ere o Brasil eo Suriname e felicidade pessoal de Vossa Excelencia.

a

Muito obrigado.

PRIMEIRO-MINISTRO ERROL ALIBUX

Senhores Ministros,
Prezados corvidados,
Para mim e um grande prazer estar aqui hoje, no contexto de rela<;:oes que estao seampliando e aprofundando entre o Brasil eo
Suriname. Realmente, nao e a primeira vez
que nacionais do nosso pa(s tenham vindo
aqui, ao seu pa(s, para discutir formalmente
os tipos de coopera<;:ao; mas o fato de que o
G0verno do Suriname determinou que neste momenta esta delega<;:ao ao seu pais deve ser dirigida por mim, como Primeiro-Ministro e Ministro de Rela<;:oes Exteriores,
atesta a importancia que n6s atribulmos
ao nosso relacionamento com o Brasil e a
esta e outras fases do nosso desenvolvimento. Do mesmo modo, o Brasil tambem deu
expressao a este seu desejo de aprofundar
uma compreensao e la<;:os mutuos, quando
recentemente tivemos a grande honra de
dar as boas vindas em nosso pa(s ao General
Venturini. Posso assegurar-lhe, Senhor Presidente, que me sin to mu ito honrado com a
oportunidade que me foi oferecida de sentir pessoalmente a gentileza e a hospitalidade
do povo do Brasil, qualidades estas que varios membros da minha delega<;:ao ja tiveram o privilegio de gozar anteriormente. Senhor Presidente, realmente e encorajador
tambem, principalmente depois das delibera<;:oes com Vossa Excelencia, como tambern, com o Ministro das Relacoes Exteriores, Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro,
e com outras altas autoridades do Governo
do Brasil, que os esfor<;:os conjuntos dos
nossos do is paises possam ser dirigidos para
o estabelecimento de um relacionamento
profunda e duradouro, relacionamento este
para o beneficia mutua e que isso vem asse-

gurando um desenvolvimento solido e irrevers(vel.
Senhor Presidente, por mais de tres seculos,
ate recentemente, quando a maioria dos
palses da nossa regiao ja podiam gozar independencia plena ha mais de um seculo e
meio, o meu pals vinha sofrendo sob um
sistema colonial duro, que impediu o seu
desenvolvimento econ6mico independente
do fato de que o Suriname tem uma abundancia de recursos naturais, solos 6timos,
um bom clima e nao tem nenhum dos desastres naturais. Esse sistema colonial tambern nos manteve isolados do resto do mundo, mesmo dos nossos vizinhos mais pr6ximos. Quando n6s obtivemos a nossa independencia, nos tivemos tambem a tarefa
muito diffcil de moldar a nossa popula<;:ao
composta de pessoas de etnias as mais diversas para formar uma s6 na<;:ao. Esta e, sem duvida uma tarefa diflcil mas com determina<;:ao que nada pode impedir, o nosso povo
se levantou no dia 25 de fevereiro de 1980,
se levantou e fez face a esse desafio. Mas isto, Senhor Presidente, nao foi apreciado em
toda parte. N6s sabemos perfeitamente das
experiencias .de muitos dos grandes I fderes
revolucionarios na hist6ria deste Continente. N6s informamos, Senhor Presidente,
que muitas tentativas foram feitas para
frustrar a nossa revolu<;:ao. Mas essas tentativas realmente nao representaram nenhuma surpresa para n6s. Na realidade, rhedida que o nosso processo foi atacado das
maneiras mais variadas, tanto militarmente
como por outras maneiras, nos 0 esperavamos. Tentativas foram feitas para desacreditar os seus lfderes; amea<;:as foram feitas em
termos de um bloqueio econ6mico e finalmente n6s tivemos que sofrer, ja ha algum
tempo, um bloqueio muito unilateral, repentino e realmente indecoroso, um bloqueio do fluxo de verbas ao qual o povo surinamense tem direito, baseado nos acordos
que existem entre o Suriname e os Palses
Baixos. Alem disso, esfor<;:os persistentes
estao sendo feitos para impedir a nossa luta
pela libera<;:ao, arrastando o Suriname para
dentro do contexto dos conflitos LesteOeste.

a

Mas eu gostaria de reiterar aqui e hoje e
com alguma enfase, Senhor Presidente, que
o desejo do povo do Suriname de se libertar

e de remoldar a sua sociedade pa~a at~nder
ao seu bem-estar e algo irreversfvel. E, Senhor Presidente, eu rep ito: irreversfvel.
Mas gostaria de dizer tambem que o nosso
povo compreende perfeitamente que a sua
luta justa pela liberta<;:ao s6 pode ser bem
sucedida quando realizada em harmonia
com seus vizinhos e, particularmente, com
o Brasi I. 0 nosso pa fs, Senhor Presidente,
continuamente viveu dentro desta consciencia. E o Brasi I, de sua parte, Senhor Presidente, como resultado da avalia<;:ao muito
correta e de uma aprecia<;:ao muito sincera
da natureza verdadeira do nosso processo
de liberta<;:ao no Suriname, apesar de campanhas persistentes e maliciosas contra a
nossa revolu<;:ao, o seu pafs tem estendid?
a sua mao para abra<;:ar-nos em harmonia. A
luz do insucesso de muitos pafses de entenderem a natureza dos confl itos que ocorrem em muitas partes do Continente americana, e exatamente isso que eleva o Brasil
lideran<;;a em rela<;;ao a problemas mundiais.
E
nosso desejo sincero, Senhor Presidente, de que esta visao ampla demonstrada pelo Brasi I possa levar a u ma consciencia g lob aI que, por sua vez, nao deixe Iugar a qualquer tipo de interven<;:ao e interferencia que
nos podemos observar e testemunhar em
partes do nosso Hemisf8rio nos dias de hoje.

a

e

e

Senhor Presidente,
dentro desse entendimento, portanto, em rela<;:ao ao relacionamento entre· o Suriname eo Brasil, que podemos desenvolver o modelo de coopera<;:ao
sadia entre Estados soberanos e, portanto,
contribuir de maneira permanente
paz
mundial. Tendo tudo isso em mente, Senhor Presidente, eu gostaria de levantar o
copo e brindar o povo do Brasil e a sua lide~
ran<;;a. E e um grande prazer para mim convidar agora os presentes a saudarem em primeiro Iugar Sua Excelencia o Presidente
da Republica Federativa do Brasil, General
Joao Baptista Figueiredo e Sua Excelencia
o Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro,
Ministro das Rela<;:oes Exteriores da Republica Federativa do Brasil, com votes de
prosperidade para o Brasil e do desenvolvimento cada vez maior do relacionamento
de amizade entre o Brasil eo Suriname.

a

Muito obrigado.
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comunicadode imprensa brasil-suriname

Comunicado de imprensa Brasii-Suriname, divulgado em Brasi·
lia, em 25 de maio de 1983, ao final da visita do Primeiro·
Ministro e Ministro das Relacoes Exteriores do Suriname,
Errol Alibux.

Nos dias 23, 24 e 25 de maio, visitou o Brasil o Primeiro-Ministro e Ministro das Rela<;:5es Exteriores da Republica do Suriname,
Dr. Errol Alibux, em atendimento a convite
do Governo brasileiro.
2. A comitiva oficial do Primeiro-Ministro e
Chanceler surinamense comp6s-se dos Senhores Doutor I wan Krol is, Assessor do
Governo; Doutor Eric L. Tjon Kie Sim, Ministro de Recursos Naturais e Energia; Rene
Henry Halfhuid, Embaixador da Republica
do Suriname em Brasilia; Capitao lwan F.
Graanoogst, Chefe do Estado-Maior do
Exercito; Doutor H. 0. Goedschalk, Diretor do Escrit6rio de Planejamento Nacional; C. Defares, Diretor do Ministerio dos
Transportes, Comercio e Industria; Doutor
R. W. Braam, Diretor do Ministerio das Finan<;:as e Planejamento; Dick de Bie, Diretor do Servi<;:o Nacional de lnforma<;:ao;
Doutor Georges Elias, Diretor do lnstituto
de Bauxita do Suriname; H. A. Ramdat Misier, Chefe do Cerimonial do Ministerio
dos Neg6cios Estrangeiros; Doutor R. W.
Cruden, Presidente do Colegio Consultive; Doutor W. Udenhout, Membra do Colegio Consultive; Primeiro-Tenente E. Cairo; Doutor A. Mungra, Presidente da Surinam Airways (SLM) e Doutor E. Amanh,
Segundo-Secretario, Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros.
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3. Par ocasiao de sua permanencia em Brasilia, o Ministro Alibux foi recebido, em audiencia especial, par Sua Excelencia o Senhor Joao Baptista de Oliveira Figueiredo,
Presidente da Republica Federativa do Brasil. Nas conversa<;:5es, transcorridas num elirna cordial e amistoso, foram passadas em
revista tanto a atual situacao internacional
e regional quanta as rela9oes bilaterais entre o Brasi I e o Suriname, tendo ambos determinado que essas relac;;oes serao prontamente efetivadas de forma igualitaria e no
interesse de ambos os palses.
4. Nas conversacoes entre o Ministro Alibux e o Ministro das Relac;;oes Exteriores,
Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, foi
expressada grande preocupac;;ao com o aumenta das tensoes em varias partes do mu ndo e com a persistencia das desigualdades
entre pa(ses desenvolvidos e em desenvolvimento. Rejeitaram todas as formas de colonialismo e de discriminacao racial, reafirmaram sua convicc;;ao de que o plena respeito
aos prop6sitos e princlpios da Carta das Nacoes Unidas constitui a base indispensavel
para o bam relacionamento internacional e
condenaram a corrida armamentista.
5. Ao considerarem a conjuntura latinaamericana, acentuaram a importancia de
que as relac;;oes entre os palses da regiao se

baseiam no respeito as soberanias nacionais
e na coopera<;:ao franca na busca do desenvolvimento comum e pacffico. Reiteraram
o desejo de ambos os pafses de manter a
America do Sui alheia a confronta<;:oes que
lhe sejam estranhas.
6. Expressaram sua viva satisfa<;:ao pela confian<;:a e franqueza que caracterizam o dialogo bilateral e pelo continuo crescimento
da coopera<;:ao e do interdlmbio entre os
dois pafses. Ressaltaram que o relacionamento se tern favorecido pelos contatos de
alto nlvel entre autoridades brasileiras e surinamenses, como foram as visitas do Ministro Saraiva Guerreiro a Paramaribo, em janeiro· de 1982, do Tenente-Coronel Desire
Bouterse, do Chanceler Harvey Naarendorp
e do Ministro I. E. Fong Poen ao Brasil, respectivamente e(Yl setembro de 1982, fevereiro e abril de 1983, bern como a recente
missao do Ministro Danilo Venturini ao Suriname, de 15 a 17 de abril ultimo.
7. Nesse contexto, salientaram a relevancia
da intensificad3o dos vlnculos economicos
e co mercia is, bern como da coopera<;:ao cu 1tural, tecnica e cientlfico-tecno16gica entre
os dois pafses, e notaram com satisfa<;:ao
que os entendimentos alcan<;:ados se traduzirao nas seguintes iniciativas concretas;
7.1 -· incremento do fluxo de comercio bilateral, mediante:
7 .1.1 - o in lcio de exporta<;:ao de
arroz do Suriname,
7.1 .2 - a con so Iida<;:ao dos contratos de venda de alumina surinamense
ex istentes.

7.1.3 - expansao das vendas de bens
e servi<;:os brasileiros para o Suriname;
7.2- melhoria das condi<;:oes de transporte
maritima e aereo, incluindo a coopera<;:ao entre as companhias nacionais;
7.3 - concessao de balsas de estudo para
estudantes surinamenses, nas areas de
formacao de diplomatas, administra<;:ao postal e outras, no campo tecnico, a serem indicadas oportunamente
pelo Governo surinamense;
7.4 - envio de ge61ogos da Companhia de
pesquisa
de
Recursos
Minerais
(CPRM) ao Suriname para implementa<;:ao de projetos no campo da pesquisa mineral e do mapeamento hid rogeo 16g ico;
7.5- envio ao Suriname de consultor no
campo do comercio internacional, a
fim de organizar futuro programa de
treinamento em promo<;:ao comercial
para funcionarios surinamenses, a se
realizar no Brasil;
7.6 - vis ita de u ma missao brasi leira a Paramaribo, em julho, para identificar
programas de coopera<;:ao tecnica a
serem desenvolvidos com entidades
brasileiras nas areas de tecnologia de
alimentos e pesquisa agropecuaria;
7.7 - participa<;:ao brasileira no desenvolvimento do setor hidreletrico do Suriname;
7.8- coopera<;:ao na area militar, nossetcres de treinamento especializado de
pessoal e fornecimento de equipamento brasileiro;
7.9 -· visita ao Brasil, em julho, de uma
missao surinamense para tratar de assuntos comerciais e financeiros.
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a confer~ncia do chanceler
•
•
sara1va
guerre1ro
na esg
Conferencia do Chanceler Saraiva Guerreiro na Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro, em 25 de maio de 1983.

I. INTRODUCAO
Parece inevitavel que o dialogo sobre relac;;oes internacionais esteja monopolizado
por uma palavra: crise. Mais especificamente, meu objetivo hoje e expor a resposta diplomatica brasileira diante dos multiples
desdobramentos politicos e economicos da
crise.
Nao tenho duvidas em afirmar que os princfpios basicos da ac;:ao externa brasileira
formam um todo coerente, que nos permite
compreender o andamento do sistema internacional e enfrentar quest6es especlficas
da conjuntura.
Neste momenta, a necessidade de aprofundar a compreensao de uma conjuntura externa particularmente diflcil aumenta, sabre maneira, meu interesse em ouvir os Senhores, suas observac;;oes e anal ises.

t fssimos de mudanc;;a posit iva possam ser
mencionados, e a eles me referirei adiante.
Todas as lideranc;;as internacionais fal9m na
crise; todas as nac;;oes, embora de formas variadas, sentem seus efeitos; e, nao obstante
as diversas tentativas de supera-la, a crise s6
se agrava e se aprofunda.
As perguntas que se colocam diante desse
quadro sao muitas. Por que nao se interrompe o ciclo de deteriorac;;ao do sistema?
Quais as tendencias que vao prevalecer no
curto e no medio prazos? Existe efetivamente possibilidade de quebrar o ciclo?
Quais as implicac;;oes da crise para a convivenda diplomatica? Qual o significado social da crise? Quais as linhas de atuac;;ao em
polftica externa que devem ser exploradas
neste momenta?

II. A CRISE DO SISTEMA INTERNACIONAL: (dados para uma conceituac;ao minima).

A resposta a qualquer dessas indagac;;oes
exigira diagn6sticos muito claros para que a
ac;;ao conjunta, que deve estar na base dos
mecanismos de superac;;ao, tenha eficacia e
seja duradoura.

Ja na palestra que fiz nesta Escola no ano
passado, o tema central foi a crise internacional, cuja gravidade, dizia, "8 inigualada
ha mais de uma gerac;;ao" Qe Ia para ca.
nao vejo sintomas expressivos de recomposic;;ao economica e distensao polltica no plano mundial. Talvez, aqui e ali, sinais discre-

Uma das linhas centrais de atuac;;ao da diplomacia brasileira e, justamente, buscar esse diagn6stico e encaminhar sugestoes. 0
discurso do Presidente Joao Figueiredo nas
Nac;;oes Unidas, em setembro de 1982, foi,
sem duvida, um marco nesse esforc;;o.
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Gostaria, nesta oportunidade, de retomar
alguns conceitos entao emitidos e aplica-los
a situac;:oes especfficas. Sublinharia, alias,
que a propria atitude de utilizar as Nac;:oes
Unidas como foro para apresentac;:ao das
posic;:oes brasileiras ja e de si expressiva. Revela a preocupac;:ao de que o exame das razoes da crise nao pode nascer de atitudes
isoladas e unilaterais. Num processo que
afeta praticamente a todas as nac;:oes cuja superac;:§'o requer a cooperac;:ao de todos, ninguem tem o monopolio da verdade.

0 Governo brasileiro tem sublinhado que as
dificuldades que vivemos tem dimensao sistemica. Ou seja, nascem, em boa medida,
do modo como se da a interac;:ao das nac;:oes. Suas distorc;:oes, historicamente enraizadas, devem ser corrigidas para que a crise
seja realmente superada.
Outro elemento a considerar e que a crise e
mais transparente e mensuravel em suas dimensoes economicas, embora nao se esgote
al. Diria, alias, que sua dinamica e essencialmente polltica. 0 proprio mecanismo de
convivencia econflmica se politizou profundamente em pelo menos do is sentidos, I nicialmente, desde alguns anos, a economia
passa a serum instrumento de ac;:ao polftica
do Estado; Governos procuram afetar Governos atraves da manipulac;:ao de determinadas vantagens econ6micas e esse tipo de
atuac;:ao se multiplica e se exacerba em nossos dias. A economia passa a alimentar as
dificuldades pollticas (e, lembraria, no contexto, como se inverteu profundamente a
teoria de que a criac;:ao de modalidades de
interdependencia entre o Leste e o Oeste
amenizaria as dificufdades especificamente
polfticas: nunca foi tao grande a interdependencia, mas nem por isso abrandaram-se
as tensoes internacionais).
Num segundo plano, mesmo nos pafses ocidentais industrializados, o papel do Estado
nas relac;:oes econ6micas internacionais cresce a cada dia. 0 processodecriseeconomica
perdeu suas feic;:oes tecnicas e se tornou
centralmente politico. Para o encaminhamento da crise, e fundamental articular o
dialogo politico.
Concluindo: desenha-se, como sublinhou o
Presidente Joao Figueiredo nas Nacoes Uni-
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das, um processo de fertilizac;:ao mutua de
crises, que aproxima a conjuntura presente
da que prevalecia nos anos 30 e que teve o

tragico desfecho na II Guerra Mundial.
Referindo-me agora especificamente a America Latina, citarei apenas alguns dados:
I. o produto interno bruto total da
America Latina diminuiu em quase 1%
em 1982, o que nao acontecia desde
os anos 40;
II. o produto por habitante caiu em
mais de 3%;
r II. a inflac;:ao se acelerou e o aumento
media dos Indices ao consumidor alcanc;:ou cerca de 80% ;
IV. o balanc;:o de pagamentos regional se
encerrou com um deficit da ordem
de 14 bilhoes de dolares;
V. este sa Ido negativo se da apesar de
ter havido um saldo comercial da ordem de 8,8 bilhoes de dolares;
VI. os pagamentos de juros e outros elementos chegam aos 34 bilhoes de dolares, dobrando em dois anos;
VII. em contrapartida - e agravando a
tendencia - da-se uma queda drastica
do ingresso I fquido de capita is, que se
reduz de 42 bilhoes de do lares em 1981
para 19,2 em 82.
As tendencias que os nu meros revelam sugerem, de imediato, uma serie de questoes.
E irreversfvel a tendencia ao contraimento
da economia internacional? Voltaremos atras em termos de qualidade e quantidade
de intercambio? Estamos regredindo para
uma economia de trocas, limitada e limitadora, e que estara sempre Ionge de servir as
necessidades dos povos? 0 comercio internacional se estara transformando de "rnaquina do crescimento" em fator de constrangimento e conflito?
Nao poderei tratar em pormenor cada um
desses temas. Gostaria de centrar a atenc;:ao
no aspecto pol ftico que aproxima as diversas indagac;:oes. E a questao pol ftica basica
tem c;ue ver como fato de que a reversibilidade ou irreversibilidade das tendencias negativas da economia internacional esta nas
maos dos homens de estado. Na sua capacidade de dialogar e combinar o curta prazo
e a perspectiva historica; na sua capacidade

de ver que as diferenc;:as entre n fveis de desenvolvimento devem influenciar as terapias
adotadas; na sua capacidade de descer as
ra (zes mais profu ndas da crise, e buscar soluc;:oes realmente duradoras.
A responsabilidade e de todos, palsesdo Sui
e pa(ses do Norte. Mas - e aqui mencionaria outra dimensao clara mente pol ltica
do processo economico - existe clara dissintonia entre a responsabilidade, que e universal, e a distribuic;:ao dos meios e instrumentos para superar a crise, que e evidentemente desigual e heterogenea.
A crise internacional dramatiza o proprio
fato de que Norte e Sui fazem parte de um
destino comum. Os problemas de liquidez
nos palses do Sui estao indissoluvelmente
Iigados
recessao no mu ndo industria Iizado. Tambem nao se pode esquecer que o dinamismo da economia internacional nos
anos 70 esteve fortemente vinculado ao dinamismo derivado do crescimento dos parses do Terceiro Mundo.

a

Essa nova disposic;:ao das forc;:as econ6micas
nao se traduziu, contudo, em aperfeic;:oamentos institucionais. No fundo, todo o
complexo pleito de reivindicac;:oes por uma
nova ordem economica internacional significava basicamente a proposta de uma moldura pol ltico-institucional que absorvesse a
efetiva presenc;:a dos palses do Terceiro
Mundo no cenario economico internacional. As reivindicac;:oes sugerem caminhos
que, garantindo o dinamismo e o crescimento dos palses do Sui, estariam, tambern, garantindo o d inamismo e o crescimento do sistema como um todo.
Nao se tratava, assim, de devaneio utopico.
Esse exerdcio, no entanto, nao evoluiu em
termos concretes. Para o Norte, fez pouco
sentido trocar vantagens de poder econ6mico de curta prazo por um cenario novo
com regras constru ldas politicamente, mais
equanimes, que favorec;:am e mobilizem os
pa fses pobres para a expansao de todos.
A situac;:ao de crise, no entanto, mostra,
com toda a intensidade, a necessidade de
que a barganha, a negociac;:ao, se reencete.
E, ao mesmo tempo, como a crise coloca
exigencias de curta prazo, sintomaticamen-

te, prol1teram as propostas de aa'iamento
que evitam o cerne da questao. A propria
filosofia que inspira o dialogo Norte-Sui
as vezes, questionada em nome de umctortodoxia que encontra palida sustentac;:ao na
realidade de nossos dias.

e

Nao quero ser, diante dessas tendencias,
completamente pessimista. A crise "revelou", ainda que em medida pequena, pontos positives para o processo, como o de
que segmentos importantes nos palses industrial izados tomaram consciencia do "valor operacional" do dialogo Norte-Sui. Alem disso, medidas topicas importantes toram adotadas e encaminharam questoes de
curta prazo. N6s nos beneficiamos de algumas dessas ac;;oes (embora nao nos devamos esquecer que serviram tambem a interesses dos palses industrializados).
Do lado dos pafses em desenvolvimento,
nota-se uma medida maior de realismo, que
se exprimiria na aceitac;:ao de enfoques gradualistas - dividindo o curta eo Iongo prazos - para as negociac;:oes multilaterais.
T enta m-se novas pad roes negociadores,
mais viaveis, de resultados possivelmente
mais palpaveis.
Em suma, se existe um momenta em que o
trabalho de longos anos para a renovac;:ao
de conceitos sabre o sistema economico deva tornar-se base do esforc;;o pol ltico, esse
momenta e hoje. Diante dos pafses industrializados se coloca um problema de lideranc;;a e vontade polltica.
Sao esses palses que precisam revelar a disposic;:ao para a renovac;:ao, porque dispoem
dos meios mais efetivos para a reforma,
porque SaO OS que demonstraram resistencias a atentar algo novo que prevenisse o
que esta acontecendo e ate porque, neles,
tem surgido ideias que marcam etapas historicas.
Ouanto a atitude dos pa(ses em desenvolvimento, recordaria as palavras do Presidente
Joao Figueiredo nas Nac;;oes Unidas, quando afirmou:
"Precisamos, tambem, demonstrar plenamente nossa capacidade de buscar, com se-
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ren idade e esp lri"':o construtivo, .o encaminhamento de nossas postula<;:oes. Estas, por
mais justas que sejam, nao nos devem levar
a atitudes negociadoras rigidas e inaximalis-

tas -

sob o risco de assim acabarmos por

enfraquecer nossos proprios princlpios e
ideais e exacerbar ainda mais a intransigencia que caracteriza alguns setores do mundo
desenvolvido".
Passaria agora a tratar do que seriam os aspectos propria ou puramente pol 1ticos da
crise do sistema internacionJI. Ja observei
que, mesmo na dimensao economica, a situa<;:ao limite que enfrentamos coloca basicamente uma questao polltica, que se desdobra em processos que combinam elementos
de poder, necessidade de barganha, coragem e efetividade das lideran<;:as, ordenamento das formas sociais de agir. Assim, o
"puramente politico" tern que ver com o
ambients internacional em que se da a evolu<;:ao do jogo economico. Nas crises e impasses que marcam a passagem de uma para
outra epoca surge, plenamente, a dinamica
do "poder".
Ao examinar o presents ambients internacional, noto que a combina<;:ao de dificuldades economicas, tensao global e crises regionais tern produzido efeitos marcantes que
amea<;:am de d issolu<;:ao a propria ordem polftica que serve de moldura minima para o
interca mb io i nternacional, refleti ndo-se ate
em srus aspectos tecnicos.
A passagem da ordem precaria das solu<;:oes
ad hoc para a ordem estruturada do dialogo
sobre as causas e da busca de solucoes estaveis depends fundamentalmente' de uma
disposi<;:ao e uma vontade polltica.
Para construir essas novas formas de dialogo ha que abandonar determinados "vlcios
de racioclnio", que travam as perspectivas
de transforma<;:ao.
Quais seriam eles? Apontarei esquematicamente os mais evidentes:
I. a cren<;:a no poder das armas como respasta exclusiva a desafios politicos e fundamento unico da seguran<;:a: e uma atitude
que mina a possibilidade de lidar politicamente com fenomenos que sao sempre complex as, que envolvem o pol ltico, o economico eo social, que respondem a problematicas seculares;
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II. a cren<;:a no poder da exalta<;:ao retorica como instrumento de intimida<;:ao e pressao: e pecado comum a grandes e pequenos,
e que despreza o fato basico da vida internacional que eo do encontro de soberanias,
que so admitem ceder se houver concessoes
reclprocas, que associem transforma<;:ao
negocia<;:ao;
Ill. a predominancia de temas ideologicos:
e evidente que sao esses temas fundamentais ao convlvio entre na<;:oes estao enraizados na propria organiza<;:ao da sociedade intemacional; o vlcio esta, entao, ligado ao
fato de que as disputas de poder sao exacerbadas e tornadas rigidas pela f8 ideologica,
levando tensao e a constantes riscos de seguran<;:a, e relegando a segundo plano distante todo o campo da coopera<;:ao entre os
Estados, campo que serviria exatamente para facilil:ar a administra<;:ao da interdependencia, a qual requer o dialogo e nao o atrito e a fric<;:ao como estilo diplomatico;
IV. a crenya em solu<;:oes de curto prazo,
que teriam a virtude magica de se perpetuar
automaticamente, isto e, a cren<;:a de que
nao ha nada errado com o sistema propriamente dito:. reconhecemos que as solu<;:oes
topicas sao fundamentais nesse momenta
mas nao podem, infelizmente, ser mais d;
que topicas, e nao a·tingem - nem podem
tocar- as ralzes profundas da crise;
V. a cren<;:a de que princlpios elementares
da convivencia internacional sao·manipulaveis e que apoios transnacionais, de tipo
ideologico, politico ou militar, a grupos e
segmentos dentro de Estados podem "ajudar" a encaminhar quest6es internacionais
e implicar ganhos a quem produz o apoio: a
Historia provou infinitas vezes que essa
cren<;:a e infundada e que esses mecanismos
mesmo sob os melhores disfarces tendem,
ao contrario, a acarretar formas abertas de
interven<;:ao e conflitos internacionais graves.

a

a

As consequencias desses vlcios sao dramaticas. Em primeiro Iugar, porque os resultados que obtem sao contrarios aos objetivos
de~jados. ~ que seria urn padrao para a solu<;:ao de cnses torna-se gerador adicional de
.dificuldades e atritos entre Estados. As situa<;:oes de tensao e controversia tornam-se
cada vez menos suscetfveis de limitacao· ao
contrario, tendem a ampliar-se e agrava(-se.

Podemos descobrir esse ciclo de pretensas
solu<;:5es que, na verdade, agravam problemas em diversas instancias da vida internacional. Um exemplo eo que ocorre no jogo
nuclear entre as superpotencias. As armas
nucleares criam cada vez mais inseguran<;:a
entre os povos da terra, simplesmente parque ja ultrapassaram de muito qualquer forma "racional" de garantir a sobrevivencia
de um Estado. Mas, na esteira de um ambiente internacional que se deteriora, parece
tornar-se "natural" levar adiante as modalidades de confrontac;:ao eo aperfei<;:oamento
da tecnologia de arll'3~ nucleares.
Uma segunda dimer C~(J sao precisamente OS
cenarios regionais, onde a regra eo impasse
e o agravamento. Nesse!" temas, as posi<;:oes
brasileiras sao conhecidas e aqui sublinharia
somente os aspectos que enquadram o plano regional na caracteriza<;:ao minima da
crise internaciona I.
A questao centro-americana, por exemplo,
que e complexa, envolve dinamicas internacionais tlpicas, como questoes de fronteiras
e interven<;:ao, e dinamicas nacionais, como a que tern que ver com contestac;:ao aregimes e Governos. Na pratica, ela nao caminha no sentido de soluc;:oes satisfat6rias. As
dinamicas nacionais e a internacional submetidas intransigencias e a equac;:oes de forc;:a,
interagem negativament@ e impoem obst<kulos serios ao controle da crise. Au menta amilitariza<;:ao e, em consequencia, a influenci3
c:xterna. Estas estimulam, por sua vez, o
agravamento da crise, e cada vez se fica
mais Ionge das condic;:oes mfnimas para a
atenua<;:ao dos problemas sub-regionais; cada vez 'se fica mais perto da transformac;:ao
da America Central no estopim de uma crise maier. Nao quero apontar culpados ou
responsaveis. Existem ra fzes profundas para
exp Iicar o que esta acontecendo; existe a
questao das formas insidiosas de presenc;:a
externa. Nao passamos julgamentos, mas
existe, e e importante reconhece-lo, a cegueira e a simplificac;:ao ideol6gica das lideranc;:as tambem das pequenas na<;:oes.

a

Em suma, a crise centro-americana ilustra a
soma dos vfcios que contaminam o ambiente internacional, alguns dos quais apontei
anteriormente. Supera-la exige que se passe
da confrontac;:ao ao dialogo, moderac;:ao e

a

a descontaminac;:ao,

e por uma via diplomatica e latino-america11a legftima. Oaf, o apoio brasileiro ao trabalho do Grupo de
Contadora.

No Oriente Media, encontro sintomas similares: a intransigencia que repele mecanismos de negociac;:ao; as safdas que forc;:am a
utilizac;:ao do poder militar; a permanente
tentativa de transformar o cenario regional
em palco de influencias externas das superpotencias. Tambem ali encontramos a combinac;:ao de dina micas nacionais e internacionais: regionais e globais, a auto-alimentarem. Ouebrar o processo de violencia parece um dos maiores desafios para os povos
da regiao e para a comunidade internacional como um todo. E numa questao tao delicada e intricada, nao e 0 ambiente internacional, em deteriorac;:ao, um fator positive
para fazer que avancem os processes de negociac;:ao.
Mencionaria, finalmente, o problema da independencia da Namibia, onde tambem temos posic;:ao tomada. E uma questao que
nao admite hesita<;:6es e duvidas quanta
natureza jurldica, quanta
legalidade do
processo de independencia, quanta
validade etica que sustenta a luta namibiana,
e mesmo quanta propria conveniencia pol ftica de que seja resolvida. Os pafses africanos ja deram mostra de flexibilidade, de capacidade de transigencia e conciliac;:ao. Tenho esperanc;:a de que os esforc;:os da comunidade internacional se concantrem em
obter rapido cumprimento de objetivo tao
legitime.

a-

a

a

a

Nao poderia deixar de mencionar, no contexte, a presen<;:a sovietica no Afeganistao,
que se perpetua, e tambem novas formas de
desdobramento do poder sovietico, cujo
potencial de desestabilizacao e not6rio.
Acompanhamos com apreen'sao esse processo que, para n6s, tern implicac;:oes basicas.
De um lado, torna ainda mais problematica
a questao da seguranc;:a internacional; de
outro, torna patente que, para organizar a
sociedade das nac;:oes, de forma estavel e
justa, nao existem outras bases praticas senao a obrigac;:ao ao dialogo, igualdade e ao
respeito mutua entre OS pafses, que sao OS
fundamentos necessaries da convivencia en-

a

79

tre d iversos interesses e posic;:oes. As tentativas de homogeneizac;:ao por subordinac;:ao,
quaisquer que sejam os pretextos, so podem levar desordem internacional.

a

E claro

que, nesta minha revisao de alguns
temas regionais, estive Ionge de esgota-los.
Nao falei de outras zonas de tensao, de outras manifestac;:oes de intransigencia e de
processos intervencionistas. Nao mencionalos, nesta oportunidade, nao significa ignora-los, nem deixar de levar em conta suas
implicac;:oes para a armac;:ao da atitude externa do paIs.

Ill. 0 BRASIL E A CRISE
Global e mu ltifacetada, a crise en valve todas as regioes e todos os palses do mundo e
o B rasi I nao poderia pretender ser excec;:ao.
Se m~:J for permitida uma imagem, a tarefa
de navegar em meio crise envolvente pode
ser comparada de conduzir um barco durante uma tempestade que se abate sabre
toda a frota. Uma serie de medidas de emergencia se impoe; maiores ou menores; mas
uma coisa certa: nao se hade esquecer que,
passada a tormenta, o barco continuara a
navegar e deve buscar seu rumo.

a

a

e

Os desafios aumentam e os instrumentos de
que se pode dispor revelam suas limitac;:oes.
0 controle sabre a evoluc;:ao dos acontecimentos e precario para todos. A propria dinamica da crise, ao acentuar a intranquilidade e a inseguranc;:a, tende a ensejar atitudes negativas e voltadas apenas para objetivos de curta prazo -como as praticas protecionistas, no campo economico, ou a intransigencia e a busca de ganhos unilaterais
em processos pol lticos. Tais atitudes, par
sua vez, apenas contribuem para exacerbar
a propria crise.
Que fazer diante de tal quadro? Se nos deixassemos guiar pelo desalento, com base
em uma perspectiva exclusivamente de
curta prazo' serf amos levados
passividade, prostrac;:ao ou ag itac;:ao i nconsequente. Deverlamos aceitar que a recessao se instale, com todas as suas consequencias? Deverlamos encetar negociac;:oes - ademais
ilus6rias -que implicassem a aceitacao de
quaisquer condic;:oes? Deverlamos ren'unciar
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aos anseios leg ltimos de fazer do Brasi I um
pals autonomamente viavel, com personalidade propria e soberana?

a

Nao devemos perder o rumo em meio
tempestade. 0 que a crise revela, mais que
tudo, sao as fragilidades do atua! ordenamento internacional. Todos os palses sofrem suas consequencias -juntos, mas nao
solidarios. Os esforc;:os conjugados, por meritorios que sejam, se concentram em tapar
brechas, em evitar um rapido afundamento.
Cada pals, par poderoso que seja, revela-se
impotente para, individualmente, controlar
ou reverter as crises e tensoes de nossos
dias. A recessao e o desemprego, os enormes desequil lbrios financeiros, a retracao
do co mercia, a acentuac;:ao das d isparidades
entre palses, ao que se somam a exacerbac;:ao de tensoes pol lticas, a polarizac;:ao ideo16gica, a intransigencia ante a necessidade
de negociac;:oes, a fa Ita de d isposic;:ao para
dialogar em bases construtivas, tudo isto revela com clareza que ha muito o que melhorar no ordenamento internacional.
Ora, o diagn6stico dessa situacao e de suas
implicac;:oes tem estado presen'te permanentemente na formulac;:ao da polltica externa
brasileira. Ja em 1979, aqui nesta Escola,
dizia eu que "vivemos um tempo de transformac;:oes rapidas, com o aumento de tensoes internacionais a nlvel politico e economico e - o que e grave - sem que se construam paralelamente mecanismos eficientes, justos, abertos para a soluc;:ao dessas
tensoes".
Levamos nosso sinal de alerta e nossas contribuic;:oes positivas
comunidade internacional em sucessivas ocasioes. Nao estivemos errados em nossa percepc;:ao. Nao foi
par erro de avaliac;:ao ou par falta de ac;:ao
pol ltica oportuna de nossa parte que o quadro internacional evoluiu desfavoravelmente. A propria globalidade da crise revela que
e sobretudo nas deficiencias da estrutura do
relacionamento internacional que estao
suas causas profundas.

a

Este diagnostico funda-se no realismo; deriva de uma longa meditac;:ao sobre o processo internacional, de uma compreensao
constru Ida cuidadosamente, em numerosos
cantatas conduzidos pelo Senhor Presiden-

te da Republica. Nosso diagn6stico parte da
sensibilidade de quem conta como sistema
internacional para a satisfac;ao de necessidades leg ftimas, para acelerar o processo de
desenvolvimento
e afirmac;ao nacionais.
Nao e um diagn6stico alimentado par falsas
pretensoes.

E real porque evita perspectivas parciais.
Toma o sistema internacional em sua complexidade plena. Admite que, ao lado das
dimensoes de poder, existem linhas de cooperac;ao. Ao lado das formas de ac;ao unilateral, existem as possibilidades de construc;ao co mum. Se ha espac;o para a pol ftica
"realista" e repetitiva das preocupac;oes
com o poder, e necessaria imaginar e forjar
modalidades de convivencia entre os Estados, que superem os preceitos e comportamentos a que nos induzem os que tem poder; aceitar que a construc;ao da seguranc;a
nao se fara somente com a acumulacao de
p'Qder, justamente porque, na medida em
que cresce o estoque de instrumentos de
. poder, cresce a desconfianc;a e a ameac;a.
Tao ingenuo e falacioso e tamar o poder
como absoluto, quanta falacioso e ingenuo
e imaginar a pol ftica internacional como
um quadro de exclusiva cooperac;ao. 0
mundo real nao e o mundo da realpolitik
nem o mundo da cooperac;ao absoluta. E os
dais, e alga diferente dos dais. Oualquer diagn6stico que privilegiar s6 um dos Iadas
nao serve para que nossas metas e objetivos
de pol ftica sejam real izados.
Qual a resposta correta, diante desse quadro, que, levando em conta os problemas
agudos do curta prazo, nao perca de vista
as necessidades e as perspectivas de Iongo
prazo? Situemo-nos, em uma primeira aproximac;ao, basicamente no terreno economiCO.
Ha quem diga que, diante da gravidade da
conjuntura, deverlamos concentrar-nos apenas em aprofundar as relac;oes com os
pafses desenvolvidos que, afinal, SaO OS que,
na escala internacional, detem o poder e
exercem maior grau de controle sabre o sistema economico. 0 Terceiro Mundo, nesse
racioclnio, seria um conglomerado de pafses pobres e endividados, incapazes de nos
ajudar financeiramente e de comprar nossos
produtos de exportac;ao.

Este quadro, no entanto, se esvai diante de
um exame um pouco mais profunda. Em
primeiro Iugar, a soma de fatores ex6genos
que hoje constitui a essencia da problematica do setor externo de nossa economia altas taxas de juros, crise de liquidez eretrac;ao de emprestimos e financiamentos,
surto protecionista, etc. - deriva exatamente das deficiencias do sistema global vigente, e de seu segmento afluente, em particular.
Em segundo Iugar, adotar passivamente a
atitude de esperar que as economias dos
pafses desenvolvidos se recuperem da atual
recessao, reto mem seus lnd ices de Crescimento, de emprego e de investimento e alcancem, par fim, uma participac;ao dinamica no comercio e na economia internacional constitui resposta evidentemente fragil.
Nao se preve uma recuperac;ao rapida para
aqueles pa fses on de o desemprego continuara a ser fator negativo nos pr6ximos
anos, estimulando, inclusive, o protecionismo. Tampouco se pode afirmar que
tal recuperac;ao, ademais de lenta e incerta, resulte necessariamente em beneffcios
que se distribuiriam fraternalmente pelo
mundo. Fina!mente, tal atitude reflete um
recuo da interdependencia para a dependencia. Retoma o verticalismo nas relac;oes
economicas e acentua, como se fosse inevitavel e eterna, uma total falta de controle
de nossa parte sabre os rumos de nosso relacionamento econ6mico internacional.
Nesta fase da crise, e fundamental que diversifiquemos nosso relacionamento econ6mico. Nao seria razoavel que limitassemos
nossas opc;oes a apenas uma area geografica
justamente quando mais necessaria se torna
ocupar os espac;os abertos e aproveitar as
oportunidades existentes. A crise do petr6leo, nos anos 70, demonstrou a necessidade
de d iversificar as fontes de en erg ia. A crise
economica dos anos 80 felizmente ja nos
en contra u ma is avanc;ados na d iversificac;ao
do comercio.
Em 1981, dizia eu nesta Escola que o comercia do Brasil com os pa(ses em desenvolvimento crescera, na decada anterior, a
uma velocidade mais de duas vezes superior
de nosso comercio como um todo. Nossas
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exportac;;oes para GS palses do Sui chegaram
a mais de 6 bilhoes de dolares no fim daquele perfodo.
E esta tendencia nao se alterou substancialmente apesar da crise. Embora 1982 tenha
sido um ano desfavoravel, o perlodo entre
1979 e 1982 registrou um crescimento de
46% no valor de nossas exportac;;oes para
o Terceiro Mundo, enquanto as dirigidas
para os palses desenvolvidos cresceram
27%. Ademais, os produtos industrializados
com poem tres q uartas partes de nossas exportac;;oes para os palses em desenvolvimento - correspondendo, so eles, a mais de 6
bilhoes de do lares em 1982. 0 saldo comercia! que acumulamos em nossas transac;;oes
com o Terceiro Mundo, exclulda a inevitavel importac;;ao de petroleo, foi de 4,3 bilhoes de dolares em 1982. Estes sao fatos
concretes que nao podem ser ignorados.
Haveria ainda que mencionar nossas exportac;;oes de servic;:;os -de engenharia, de explorac;;ao de recursos naturais e outros que ocupam Iugar cada vez mais importante
em nossa balanc;;a de pagamentos e que se
destinam quase na totalidade a palses em
desenvolvimento.
Temos de persistir nesse caminho. Reforcar
nossas relac;:;oes economicas tanto como Sui
quanta com o Norte, sem atribuir a qualquer deles prioridades incongruentes, sem
nos impormos opc;;oes falsamente excludentes. Temos de continuar a buscar concretamente, no plano conjuntural, oportunidades de ac;:;ao que possam suavizar nossos
problemas de curta prazo e ao mesmo tempo prosseguir no esforc;;o de promover o esestabelecimento de estruturas mais justas e
eficazes para o relacionamento internacional, essencial para a sustentac;:;ao de nossas
expectativas de Iongo prazo.

e

Mas a polltica externa mais do que isso.
As relac;:;oes entre os povos alcanc;;am outras
dimensoes.
Temos interesse real e profunda na superac;;ao das tensoes pol lticas para que temas de
importancia capital para o bem comum e
para o progresso nacional possam receber a
devida considera<;:ao da comunidade das nac;;oes. Hoje, a agenda internacional esta con-
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gestionada por tensoes e confrontac;;oes pol fticas em quase todos os continentes, devidas a problemas do confronto global Eintre
as superpotencias, bem como por questoes
locais que acabam atraindo esses confrontos com obvio preju (zo para todos os pequenos atores envolvidos nessas questoes.

e

Nossa atitude pol ltica pautada pela regra
da moderac;;ao e do equilfbrio. Nao nos acomodamos passivamente as flagrantes imperfeic;;oes hoje existentes na ordem internacional. Atuamos com realismo dentro do sistema vigente mas com sensibilidade para as
transformac;;oes necessarias e para a vigencia
dos prindpios da Carta das Nac;;oes Unidas
e das normas do direito internacional.

e

Nossa atitude externa
bern recebida em
todas as areas geograficas. E na pratica de
nossas relac;;oes que vemos reconhecida a
confianc;:;a que despertamos, no Norte como
no Sui, como parceiros de empreendimentos conjuntos. Constru fmos um capital pol ltico de grande vall a e nao haveremos de
perde-lo ou de dilapida-lo.
Porque somas um pafsem desenvolvimento,
podemos compreender as reivindicacoes e
pleitos do Terceiro Mundo, assim como por
sermos um pals do Ocidente, ao qual nos ligamos pela historia, pela cultura e por valeres permanentes que compartilhamos, mantemos um relacionamento fluido e intenso
com os pafses desenvolvidos do Norte. Nao
ha intervalos entre nossa formulac;;ao intelectual e nossa atuac;;ao concreta.
Os princlpios e propositos da Carta das Nac;:;oes Unidas nos os respeitamos porque eremas neles. Porque sao a melhor formula para a boa convivencia e porque nao abrigamos qualquer deslgnio ou pretensao que
com eles se choquem. Nosso proprio temperamento e estilo revelam que nao vemos
os demais pafses apenas como abstrac;;oes,
no camp<? conceitual ou, no campo factual,
como objetos de ac;;ao, reduzidos a categoria de fontes de recursos ou mercados para
nossos bens. Vemo-los como sao e respeitamos suas respectivas identidades, como grupo; h~manos com necessidades e aspirac;;oes
propnas.

A epoca de crise que vivemos obriga-nos a
dar o maximo de operacionalidade a nossos
instrumentos de ac;:ao diplomatica. Neste
exercfcio, certamente diflcil e complexo,
nao podemos negligenciar as necessidades
de curta prazo e os interesses de Iongo prazo.
Em sfntese; o que o momenta requer de
n6s nesta area a perseveranc;:a. E necessaria afianc;:ar os princlpios permanentes que
orientam nossa atitude, dar sequencia a
nossas atividades e amplia-las onde couber.
A resposta crise nao pode ser buscada na
paralisia diplomatica ou em restric;:oes autonomia do pafs.

e
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Os instrumentos de ac;:ao revelam-se, par vezes, penosamente pobres. Mas esta uma \imitac;:ao in~vitavel e nao seria realista imaginar situac;:oes em que tal nao ocorresse.
Nosso diagn6stico nao o mais facil, mas
realista e correto. 0 caminho a percorrer
complexo e talvez arduo, mas
caminho
certo. Atitudes nostalgicas, parar ou voltar
nao sao solucoes nem mostra de lucidez. 0
Brasil confia 'em si e continua voltado para
o futuro. Nao seremos um fator de turbulencia ou desesperanc;:as para a comunidade
humana.

e

e

e

e
e

IV. ASPECTOS DA ACAO BRASILEIRA
EM POLfTICA EXTERNA
Em meio ao agravamento e a polarizac;:ao
das tensoes internacionais, a diplomacia
brasileira tem tido exito em gerar e aprofundar vlnculos s6\idos de entendimento e
cooperac;:ao.
Nossa pol ltica latina-americana segu iu
descontralda, marcada par um dialogo
amplo e sem inibic;:oes com nossos parceiros, marcado par relac;:oes e encontros no
mais alto nlve\ com os palses \atino-americanos, que dao ainda maior densidade
a propria convivencia regional.
Nesse esforc;:o, tem sido fundamental o
empenho pessoal do Presidente Figueiredo.
0 cantata direto que manteve com os

mandataries de praticamente todos os
palses latino-americanos foi fundamental
no processo de melhor conhecimento e
adensamento das relac;:oes do Brasil com a
regiao.
Ainda recentemente, em fins de abril, o
Presidente Figueiredo fez visita oficia\ ao
Mexico, com o dup\o prop6sito de reafirmar os lac;:os de amizade e de cooperac;:ao
entre os do is palses e de examinar _questoes
do interesse comum nos pianos regional e
global. Ante a gravidade d9 atual conjuntura econ6mica internacional, e.m particular •
no tocante aos palses em desenvolvimento,
os dais presidentes firmaram declarac;:ao em
que ressaltam o carater de urgencia da
retomada do Dialogo Norte-Sui e a necessidade de os palses desenvolvidos darem
resposta adequada as reivindicac;:oes daqueles pafses em relac;:ao a crise econ6mica.
Em dezembro ultimo, aconteceu o ato
hist6rico da abertura das comportas de
ltaipu, ocasiao em que mais uma vez se
encontraram os Presidentes Figueiredo e
Stroessner. De um \ado, o ato simboliza a
vontade de desenvolvimento e a capacidade
de cooperac;:§o entre pafses da regiao. De
outro, da expressao
fertilidade da ac;:ao
diplomatica, tanto em termos da criac;:ao de
oportu nidades quanta do en contra do
ponto de equil (brio capaz de gerar o contexto favor~vel para o empreendimento.

a

Ainda em dezembro, visitou-nos o Primeiro-Ministro de Dominica, num primeiro
cantata do mais alto n(vel do Brasil com
essa jovem Republica latina-americana.
Em janeiro, o Presidente Figueiredo avistou-se, em Foz do lguac;:u, com o Presidente
da Republica Argentina, Reynaldo Bignone, em novo momenta importante das relac;:oes bilaterais em que se busca renovar a
confianc;:a reclproca no futuro dos dais
pa(ses e estimular as oportunidades de
ampliac;:ao e adensamento do seu variado
intercambio bilateral.
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Fato igualmente importante foi a intensificac;;ao dos cantatas com a Guiana e o Suriname, que conosco compartilham expressi-

um autentico espfrito de negociac;;ao, e
afirma que a responsabilidade de buscar
acordos que garantam a paz e estabilidade

va faixa de fronteiras. Em fins de 1982, o

regionais cabe primordialmente aos pr6-

Primeiro-Ministro guianense, Forbes Burnham, visitou o Brasil. Foi a primeira visita,
em nlvel de Chefe-de-Estado, entre os dais
pafses e teve basicamente cunho bilateral.
Na oportunidade, foram assinados diversos
atos entre o Brasil e a Guiana, e reafirmamos nossa d isposic;;ao de desenvolver projetos conjuntos de cooperac;;ao.

prios pafses centro-americanos.

Com o Suriname, tem havido troca importante de visitas de alto nfvel. Dentro de
nossas limitac;;oes economicas, temos reagido positivamente ao interesse daquele pals
em ampliar suas rela<;:oes com o Brasil e
buscar uma efetiva inserc;;ao na vida suiamericana. E foi nesse contexto, de maior
conhecimento mutua e de aprofundamento
do dialogo bilateral, que se realizou a visita
ao Suriname do Ministro Danilo Venturini,
como enviado pessoal do Presidente Figueiredo.

a

Tanto em relac;;ao Guiana quanta ao Suriname, e como tem sido nossa pol ftica em
relac;;ao aos pafses lindeiros, nossas ac;;oes
tem-se orientado pelo binomio entendimento e seguran<;:a, no espectro geral de
nossa posic;;ao externa de nao-ingerencia nos
assuntos internos dos Estados.

a

No tocante crise centro-americana, temos
apontadD a natureza estrutural e sistemica
dos problemas que afl igem os pafses daquela regiao, cujo encaminhamento requer
um conjunto de medidas de carater socioeconomico, inclusive no plano da assistencia externa. No plano polftico-diplomatico,
temos apoiado os esforc;;os locais no senti do
de uma soluc;;ao padfica para a crise, livre
de ingerencias externas. Par issso, demos
nosso apoio explfcito as iniciativas do
Grupo de Contadora - Colombia, Mexico
Panama e Venezuela -, o qual, em linhasgerais, defende ser possfvel enfrentar, de forma
positiva, os conflitos existentes na area,
atraves de formulas de soluc;;ao pacifica e
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No plano multilateral regional, em fevereiro, participei, em Cartagena, na Colombia,
da reuniao preparatoria da posic;;ao latinaamericana para a proxima reuniao da
Conferencia das Nac;;oes Unidas sabre Comercia e Desenvolvimento (UNCTAD),
quando se reafirmou a solidariedade regional e a determinac;;ao de se buscar
alternativas diante da crise economica.

a

Nesse contexte, cabe menc;;ao
iniciativa
do Presidente do Equador, Oswaldo Hurtado, no sentido de um esfor<;:o latina-americana para fazer frente a atual conjuntura
economica internacional. Vemos essa iniciativa como uma demonstrac;;ao efetiva de
busca de alternativas, enfim da. propria
necessiaade de um empenho criativo de se
procurar formulas que permitam uma
melhor conv1vencia com esse quadro
economico negativo. No momenta, estamos examinando as propostas elaboradas
pelos setores tecnicos da CEPAL e do
S E LA, confo rme so Iicitado pelo Presidente
Hurtado, com vistas a firmar uma posic;;ao
brasileira em relac;;ao a esse exerdcio.
Em dezembro de1982, realizou-se em Brasilia, a X Ill Reuniao de Chanceleres dos
Pa fses da Bacia do Prata, sen do a tercei ra
vez que o Brasi I e sede desse i mportante
evento regional. Alem da oportunidade do
encontro pessoal co:11 meus colegas da
Bacia do Prata, a Reun iao representou
expressiva contribuic;;ao para a evoluc;;ao do
sistema regional de desenvolvimento harmonica e integrac;;ao ffsica em seus aspectos
de cooperac;;ao socio-econ6mica de transpartes e de recursos hfdricos.
Nossa ac;;ao diplomatica dedicou-se prioritariamente aos nossos vizinhos latino-americanos. Nao descuidamos, entretanto, de
consolidar e aprofundar os variados lac;;os

que nos unem aos demais paises do Terceiro Mundo. E esse esfon;:o e ainda mais necessaria no atual quadro economico mundial desfavoravel, em que, pela carencia de
recursos disponiveis, esses vinculos se veem
ameacados colocando em risco um importand~ pat~imonio arduamente constru fda
atraves do trabalho permanente de aproxima<;:ao e de amplia<;:ao do intercambio do
Brasil com esses paises.
E foi precisamente com esse proposito que
visitei, em mar<;:o ultimo, a Costa do Martim, o Gabao e a Guine-Bissau. Tambem
recebemos i mportantes visitas de a It as autoridades africanas. Em abril, par exemplo,
visitou-nos o Ministro do Plano de Angola, Lopo do Nascimento, numa manifestacao concreta do desejo angolano de fortale~er suas relacoes com o Brasil e de reafirmar uma politica de maior convivencia com
o mundo ocidental.
Condenamos as prchicas de aparteismo e
apoiamos o desejo de autodetermina<;:ao e
independencia das nac;:oes africanas. Em
relacao ao processo de independencia da
Na~ fbia, preocupa-nos o andamento moraso das negocia<;:oes, o que tem repercussoes
negativas tanto no esfor<;:o de desenvolvimento dos pafses da regiao quanto do seu
proprio relacionamento internacional. Temos a esperan<;:a de que, nos proximos meses,
essas negocia<;oes sejam plenamente bem
sucedidas e que se resolva a questao da
independencia da Namibia.
No plano da organiza<;:ao do ltamaraty, e
tendo em mente a necessidade de se dar tratamento mais adequado as nossas relac;:oes
com os paises da Asia, Africa e Oriente Med io, proced i reestrutu ra<;:ao do antigo Departamento da Africa, Asia e Oceania, que
fo i desemembrado em departamentos especlficos para cada uma daquelas regi6es.

a

Com referencia ao Oriente Medio, expressamos reiteradamente nossa esperan<;:a de que
se alcance uma solu<;:ao global, duradora e
justa para a regiao. Em outubro pos:;ado, es-

tive na Arabia Saudita, na primeira visita,
aquele pais, de um Ministro das Relac;:oes
Exteriores brasi leiro. Essa visita objetivou,
de um lado, intensificar o dialogo politico
com o Governo saudita; de outro, buscou
aprofundar um melhor conhecimento reclproco, com vistas a explorar e desenvolver
as relac;:oes economicas e comerciais entre o
Brasi I e a Arabia Saud ita.
Com relac;:i3o ao episodio dos avioes I ibios,
prosseguem as tratativas com vistas a uma
soluc;:i3o da questao. Todos os fatos a esse
respeito sao bastante conhecidos desde os
seus primeiros momentos, quando o Governo brasileiro, de acordo com disposi<;:oes legais internacionais, mais precisamente dos
artigos 16 e 35 da Convenc;:ao do Chicago,
nao permitiu que as aeronaves seguissem
sua rota.
Com os pafses asiaticos, temos procurado
promover um maior conhecimento das
oportunidades reciprocas de amplia<;:ao do
intercambio, apesar do distanciamento geografico e da diversidade de culturas. Como
assinalei, a decisao de criar, no ltamaraty,
um Departamento especifico para aquela
regiao decorre inclusive do natural interesse
brasi lei ro em adensar as rela<;:oes com os
paises asiaticos.
No esfor<;:o de diversificac;:ao comercial e de
convivencia internacional do Brasil temos
buscado, atraves de uma constante troca de
visitas e de missoes tecnicas, ampliar os niveis de comercio com os paises do Leste europeu. Com a Polonia, prosseguem as negociacoes com vistas a resolver a questao da
d iv.ida que tem conosco. Em junho proximo, deverei ir
lugoslavia para chefiar a
Delega<;:ao brasileira a VI UNCTAD, quando aproveitarei a oportunidade para fazer
uma visita oficial aquele pais e para trocar
impressoes sabre as formas de aumentar o
intercambio politico e comercial bilateral e
outros temas do interesse comum.

a

Com os nossos tradicionais parceiros industrializados do Ocidente, temos busccdo am-
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pliar ainda mais os intensos e variados la<;:os
de amizade e de coopera<;:ao. Na presente
conjuntura economica mundial, procura-

locou em tom adequado. Cada pals sustentou de modo natural suas posi<;:5es e atitudes. Ha reconhecimento de um embasa-

mos sensibilizar esses nossos parceiros para

mento comum, no objetivo do respeito pe-

carater interdependente dos problemas financeiros, monetarios e comerciais e, em
consequencia, para a urgencia da tomada de
medidas integradas e globais nessas areas
em beneficia universal.

lo indivlduo e na cria<;:ao de uma sociedade
internacional de coordena<;:ao, nao de subordina<;:ao. Os dais palses se conhecem
melhor, se entendem melhor, na medida em
que concordar e d iscordar deixa de ser um
exerclcio traumatico, com conota<;:oes exacerbadas. Nao e um relacionamento que
tenda a polariza<;:oes hegemonicas. Sem otimismos infundados, mas sem omissoes, e
sendo preservado o essencial das posi<;:oes e
enfases inerentes ao relacionamento, muito
pode ser constru (do. E esse precisamente o
esplrito que preside o exercicio dos grupos
de trabalho criados por ocasiao da visita do
Presidente Reagan.

0

Recebemos o Vice-Presidente da Comissao
das Comunidades Europeias, os Chanceleres
da Belgica, da Finlandia, e, nos proximos
dias, visitara o Brasil o Primeiro-Ministro
dos Palses Baixos. Recebemos, ainda, o Rei
da Espanha, quando foram reafirmados os
la<;:os de amizade e de coopera<;:ao Brasii-Espanha.
Mantive, em outubro, na Europa, contactos
com meus colegas da Austria e ltalia, quando passamos em revista as quest5es do nosso intercambio bilateral e ainda outros temas internacionais de interesse comum.
Esses contactos serviram para reafirmar o
excelente n (vel de dialogo e de compreensao mutua que mantemos com OS pa(ses da
Europa Ocidental, e que constitui uma das
vertentes essenciais da nossa convivencia internacional, em razao, sobretudo, da inser<;:ao e do papel da Europa Ocidental na cena
mundial. Com posi<;:5es proprias e uma visao peculiar da vida internacional, a Europa
Ocidental e um polo que favore o entendimento, a distensao, e que oferece uma perspectiva matizada para determinadas questoes. Esperamos que essa atitude de criatividade nao se perca e que a Europa Ocidental
- mesmo confrontada por uma natural preocupa<;:ao estrategica com sua seguran<;:a e
sobrevivencia - preserve esse seu papel fertilizador em todos os campos.

A visita do Presidente Reagan, em dezembro ultimo, constituiu inegavelmente um
importante momenta nas rela<;:5es BrasiiEUA. E isto por varias raz5es. Ficou clarlssima a disposi<;:ao para o dialogo eo respRito mutuo. 0 relacionamento bilateral se co-
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Em mar<;:o, fui a Washington para uma troca de impressoes e para acertar, com o Secretario de Estado Shultz, o andamento dos
referidos grupos. No momenta, praticamente todos esses grupos ja estao funcionando, com encontros, em n Ivel tecnico,
devendo concluir suas atividades ainda no
ano em curso.

V. CONCLUSAO
A diplomacia brasileira tem doutrina propria. T em postura etica clara. Tem sido coerente e unlvoca. Qualquer observador nota
que o Governo age como um todo em sua
face externa, a partir de concep<;:oes comuns. Se esses princfpios tem resistido, se
tem sido uma orienta<;:ao segura nessa fase
de crescentes desafios externos, se tem permitido preservar a personalidade do Brasil
no sistema, se tem sido a base de nossa contribui<;:ao para o enfrentamento da crise, entao sao bans principios. Entao, sao uma expressao representativa e verdadeira da nacionalidade.
Haven3, mas serao poucos, os que desejariam mais militancia num sentido, ou noutro. 0 curso da pol ftica externa, porem, se
adapta aos interesses globais do Brasil e nao

as necessidades, interesses e conveniencias
individuais ou setoriais. Nao somos "donos
da verdade". Nem professores, nem ju fzes.
Mas temos certeza de que nossa contribui<;:ao nao e perturbadora do panorama internacional. Ao contrario, e positiva. E diluidora de tens6es. Sabemos que o encaminhamento dos grandes temas repercutira na supera~;ao das controversias locais e na paz interna dos pafses. Os modos de encaminhar

OS problemas Leste-Oeste e Norte-Sui sao
diferentes. Sao do is tipos de jogos diplomaticos, mas que, hoje, sao tabuleiros que se
entrecruzam, se afetam mutuamente, embora tenham 16gica diferenciada. 0 mesmo

esplrito de concordia deve presidir ao rearranjo da ordem internacional, que e 0 unico
caminho para uma solu<;:ao duradora da
crise.
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em brasrlia, o primeiro-ministro
dos pafses baixos
Discurso do Presidente Jo§o Figueiredo, no Palacio do ltamaraty, em Brasilia, em 30 de maio de 1983, por ocasiao do
jantar oferecido ao Primeiro-Ministro dos Paises Baixos,
Ruud Lubbers.

Senhor Primeiro-Ministro,
Ao distinguir-nos com a primeira visita de
um Chefe de· Governo dos Pafses Baixos a
Brasilia, Vossa Excelencia da testemunho
do desejo de aprofundar as rela<;:oes de cordialidade e coopera<;:ao que prevalecem entre nossos pa fses.
Esse desejo encontra plena ressonancia entre n6s.
Ao recebe-lo, na companhia da Senhora
Lubbers e de ilustre comitiva, desejo darlhes, a todos, as boas-vindas do povo eGoverna do B rasi I.
0 descortino e a sensibilidade demonstrados por Vossa Excelencia
frente do Governa de seu pals se refletem tambem, na
a<;:ao externa neerlandesa, de repen;::ussao
europeia e mundial.

a

Sensibiliza-nos a circunstancia de Vossa Excelencia fazer-se acompanhar nest~ visita ao
Brasil, do eminente membra de seu Gabinete, titular da Pasta dos Neg6cios Estrangeiros, Senhor Hans vam den Broek.

Seu pals, Senhor Primeiro-Ministro, extravasa suas d imensoes geograficas no esp frito
corajoso e empreendedor de seu povo. Foi
esse esplrito que trouxe a presen<;:a batava a
terras brasileiras nos prim6rdios da format;::ao de nossa nacionalidade. Ao evocar essa
epoca, nao se pode deixar de mencionar 0
nome de Mauricio de Nassau, cujas altas
qualidades pessoais cumpre reconhecer.
lnspirados pela teoria do "mare liberum",
formulada pelo iminente jurista neerlandes
Hugo Grotius no seculo X VII seus compatriotas constitulram vasto imperio mercantil. Fieis a essa tradi<;:ao, os Palses Baixos
tem hoje, no comercio mundial, posi<;:ao de
realce, evidenciada pelo volume da frota
neerlandesa e pela pujan<;:a de Rotterdam,
primeiro porto do mundo.
0 oceano incentivou os neerlandeses tambern a arrebatarem das aguas grande parte
do solo patrio. Seu pals exemplo singular
de uma terra conquistada pelo trabalho
engenhoso de um povo. Por essa razao,
diques e moinhos sao, mais do que imagem
tlpica, slmbolo do efetivo poder da coopera<;::ao entre os homens para submeter a natureza a seus deslgnios.

e
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0 Brasil, fie I as suas tradi96es hospitaleiras,
abriu as portas a imigrantes de variada procedencia. Dentre estes, os neerlandeses que,

Seu pais, Senhor Primeiro-Min1stro, soube
reunir e conciliar, no passado, os diversos
elementos que hoje enriquecem e singulari-

com sua Indole industriosa e a crent;:a no

zam a sociedade neerlandesa. Possui, assim,

cooperativismo, trouxeram-nos a val iosa
contribui9ao de suas tecnicas, mormente no
campo da agropecuaria. Hoje, cerca de seis
mil agricultores de origem batava, distribu ldos em sete nucleos de coloniza9ao
espalhados por varios Estados da Federa9ao, participam do esfor9o comum de toda
a popula9ao pela prosperidade do pals.

todos os requisites para exercer papel siggnificativo na promo9ao de um clima internacional proplcio a paz e a harmonia. Nas
comunidades europeias, onde ocupam Iugar
de relevo, os Parses Baixos dispoem de amplo espa9o para uma atua9ao construtiva, inclusive no ambito da coopera9ao politica europeia.

Senhor Primeiro-Ministro,

A crescente e irrevers(vel interdependencia
entre as na96es clama pela instaura9ao de
uma nova ordem, em que cada Estado exer9a o direito de participar amplamente dos
processos decisorios internacionais, e em
que todos os membros da comunidade
mundial cumpram os deveres que a Historia
lhes impoe.

Alem dos la9os forjados nos empreendimentos conjuntos de seus nacionais, o Brasil e os Palses Baixos partilham, como precioso patrimonio comum, os valores permanentes do ideario ocidental. A reconhecida
voca9ao internacionalista e a arraigada
tradi9ao liberal neerlandesa transparecem
na propria imagem que o mundo tem de
seu pals. 0 Brasil, de sua parte, cultiva
ideais pluralistas e democraticos em seu
cotidiano interno e em sua a9ao externa.
Devotamos, tambem, profunda respeito a
individualidade das nac;oes e ao direito de
todos OS Estados soberania, independericia e ao desenvolvimento.

a

a

Vivemos dias atribulados na esfera internacional. A persistencia de estruturas injustas
e obsoletas agrava tensoes e confl itos , que
minam o bom convlvio entre as gentes com
graves consequencias para a paz, o desenvolvimento e a seguran9a internacional.
Preocupam-nos, sobremodo, as crescentes
dificuldades que embara9am a solu9ao pacifica das controversias. Repetem-se episodios de suma gravidade, que amea9am a
soberania, a dignidade nacional, e os direitos elementares dos povos. Seja no plano
politico, seja no econ6mico, proliferam
atitudes exclusivistas. Em mais de um caso,
membros da comunidade internacional
deixam de empenhar-se na busca de formulas eficazes de entendimento e concilia9ao.
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Sua responsabilidade avulta diante da atual
crise da economia internacional e seus profundos reflexos nas na9oes do Norte e do
Su1. Estas ultimas, porem, que menos contribulram para gerar a crise sao as mais duramente atingidas por seus efeitos. A crise de
liquidez e o recrudescimento do protecionismo tornam ainda mais arduos os esfor90S dos pa ises que buscam o desenvolvimento econ6mico e social.

E a propria interdependencia global que
vincula a recupera9ao da economia internacional a participa9a0 efetiva dos pafses em
desenvolvimento. Resistir a essa evidencia
seria ineficaz e contraproducente, pois o
Norte acabaria por sofrer, cada vez mais, das
consequencias nocivas do desequillbrio
como Su1.
Os efeitos adversos da crise econ6mica geram graves riscos de desestabiliza9ao pol ftica e social, sobretudo no Terceiro Mundo.
Em diversas areas em desenvolvimento, assistimos a prolifera9a0 de tensoes decorrentes da situa9ao econ6mica.
Por isso, acredita o Brasil que nao devem

ser medidos esfon;::os para que se mantenha
e se estimule o processo de desenvolvimento em todos os quadrantes do globo, a bern
da recupera<;:ao do sistema economico como urn todo e da paz e seguran<;:a internacionais.
Nesse contexto, esperamos da comunidade
das na<;:oes, e dos pafses industrializados ern
particular, manifesta<;:ao clara da vontade
pol rtica de buscar solu<;:oes para a presente
crise. Urge adotar providencias para a pronta reativa<;:ao economica, no Sui e no Norte,
para o reajustamento das econornias, sobretudo as desenvolvidas, a fim de torna-las
rna is aj ustadas aos novas pad roes de prod u<;:ao e comercio. E mister a elirnina<;:ao das
barreiras protecionistas e a revisao coordenada dos sistemas financeiro e comercial,
essencial para dar viabilidade aos esfor<;:os
nacionais de recupera<;:ao e desenvolvimento.
Senhor Primeiro-Ministro,
No plano bilateral, e especialmente alvissareira a visita que Vossa Excelencia ora nos
faz. Ao inaugurar nova etapa no dialogo entre nossos dais Governos, devera tambem
estimular a coopera<;:ao, ja tao fecunda, nos
campos da economia, financeira, comercio
e tecnologia.
Os Parses Baixos ocupam importante Iugar
entre os parcei ros co mercia is do Brasi I na
Europa. 0 Brasil, par seu !ado, responde
pela maior parcela do co mercia dos Pa fsesBaixos com a America Latina. 0 vigor dos
portos neerlandeses na dissemina<;:ao dos
fluxos do comercio mundial faz com que os
Pafses Baixos aparecam como o segundo
comprador de produtos brasileiros no mercado europeu.

Os Parses Baixos detem igualmente posi<;:ao
de relevo no rol dos investidores estrangeiros no Brasi I, com a presen<;:a de cerca de
sessenta industrias, que participam ativamente de diversos setores da economia nacional.
Tal participa<;:ao ja bastante express1va, s6
tende a beneficiar-se com a implementa<;:ao
do Acordo de Coopera<;:ao Industrial que
entrou em vigor em outubro de 1981.
Tambem no ambito das Comunidades Europeias, abrem-se novas oportunidades para
o incremento da coopera<;:ao, par meio da
participa<;:ao neerlandesa em empreendimentos comunitarios com o Brasil. do que
devera constituir exemplo significative o
desenvolvimento do Projeto Carajas. Pioneiro dos sistemas de integra<;:ao economica e
membra fundador da Comunidade Economica Europeia, seu pals podera prestar colabora<;:ao inestimavel ao estreitamento das
rela<;:oes entre o Brasil e a Europa dos Dez.
Senhor Primeiro-Ministro,

E desejo de todos n6s que a coopera<;:ao entre o Brasil e os Parses Baixos venha a ampliar-se cada vez mais. Confio em que as
conversa<;oes que Vossa Excelencia e sua
comitiva ora mantem em Brasilia, contribuam para esse fim e para propiciar melhor
conhecimento mutua.
Ao forrnu lar meus votos pela felicidade
pessoal de Vossa Excelencia e da Senhora
Lubbers, pe<;:o a todos que me acompanhem
num brinde muito cordial
saude de Sua
Majestade a Rainha Beatrix, prosperidade
do povo neerlandes e perene amizade entre o Brasil e os Parses Baixos.

a

a
a
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em belgrado, sara iva guerreiro destaca
a afinidade entre brasil e iugoslavia
Discurso do Ministro de Estado das Relar;:oes Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, em Belgrado, em 5 de junho de
1983, por ocasi~o do jantar que Ihe foi oferecido pelo
Secretario Federal dos Neg6cios Estrangeiros da Jugoslavia,
Lazar Mojsov.

Senhor Ministro,

E para mim um grande prazer estar hoje em
Belgrado, em atendimento ao convite do
Governo iugoslavo para visitar este pais.
Embora nossos palses mantenham relac;oes
diplomaticas proficuas e cordiais ha perto
de cinquenta anos, somente agora, pela primeira vez, um Ministro das Rela<;:oes Exteriores bras! lei ro viaja oficia Imente a I ugoslavia.
Pals de grande diversidade etica, religiosa e
cultural, a lugoslavia soube encontrar um
justa equilibria em sua evolu<;:ao como nac;ao, permitindo, com o estabelecimento de
uma federac;ao, a manutenc;ao e o aperfeic;:oamento de uma saudavel e rica unidade interna. Por outro lado, a originalidade dealgumas soluc;:oes encontradas para equacionar problemas econ6micos e sociais e recenhecida por todos, com interesse.
Pela sua localizac;:ao, a lugoslavia encontrase em uma posic;:ao de inegavel importancia
estrategica, o que certamente faz aumentar

a relevancia de seu comportamento no cenario internacional.
Dentro desse contexto, o Brasil aprecia devidamente a independencia com que a I ugoslavia procura colocar-se diante dos acontecimentos mundiais, sempre disposta a encontrar um caminho proprio de ac;ao que
melhor atenda aos seus interesses e aos da
paz e do desenvolvimento, reconhece o papel moderado e construtivo desempenhado
pela lugoslavia ao Movimento Nao-Aiinhado, inspirando-se nos princlpios da paz, no
apoio
distensao e descolonizac;ao, na repulsa
pol ftica de blocos e na busca da
transforma<;:§o das rela<;:oes econ6micas internacio na is.

a

a

Pafses praticamente no mesmo estagio de desenvolvimento, orientam sua atuac;ao externa a lugoslavia eo Brasil pelos princlpiosde
respeito autodeterminac;:ao dos povos, nao
intervenc;ao e soluc;ao pacifica das controversias. Coincidimos em que o desenvolvimento econ6mico e social deve ser um direito de todos os povos e em que os palses
em desenvolvimento devem lutar por uma

a
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nova ordem econ6mica que lhes assegure
melhor distribui<;:ao de riqueza, atraves da
participa<;:ao mais ampla e diversificada no
comercio internacional e do acesso aos recursos financeiros, cientlficos e tecnologicos.
Nao hc3 duvida, Senhor Ministro, de que tais
orienta<;:5es basi cas de polltica extern~ significam importantes afinidades, que, no caso
do Brasil e da lugoslavia, transcendem as diferen<;:as dos sistemas pol lticos e econ6micos que adotamos.
As dificuldades criadas pela atual conjuntura internacional colocam poderosos desafios a cada um dos palses em desenvolviniento. Devemos, contudo, com renovado
animo, perserverar na luta pela preserva<;:ao
de nossas respectivas soberanias nacionais e
pela afirma<;:ao de nossa propria proje<;:ao
no plano externo.
0 mundo tornou-se crescentemente interdependente, sendo imposslvel encontrar
solu<;:ao para os principais problemas pol lticos e econ6micos sem a participa<;:ao de todose sem a plena democratiza<;:ao das rela<;:oes entre as na<;:5es.
0 Brasil nao se amite diante desses desafios. Como a lugoslavia, continuaremos a
dar a contribuicao a nosso alcance com vistas ao abrandamento das tens5es, cria<;:ao
de confian<;:a internacional, ao tratamento
objetivo dos principais temas que nos preocupam.

a

se de oportunidade que deve ser aproveitada para a reativa<;:ao do desenvolvimento
econ6mico, com a negocia<;:ao de medidas
imediatas sabre os problemas mais premen-

tes que afetam a comunidade internacional
e que devera referir-se, de maneira prioritaria, aos agudos desequil fbrios comerciais,
econ6micos e financeiros.
As graves perturba<;:oes a que acabo de me
referir, e que exigem solu<;:5es de curta prazo, nao devem fazer com que percamos de
vista OS objetivos de media e Iongo prazos.
Formulas devem ser buscadas para permitir
a supera<;:ao da crise, sem sacriffcio de nossa
independencia e da estabilidade polftica,
econ6mica e social de nossos pa fses.
Senhor Ministro,
A minha presen<;:a em Belgrado e as conversa<;:5es que estamos mantendo sabre vasta
gama de temas internacionais seguramente
propiciarao melhor e mais profunda compreensao de nossas posi<;:5es reclprocas.
No plano bilateral, ao lado do correto relacionamento no ambito pol ftico, as rela<;:oes
comerciais sofreram, nos ultimos anos, um
i mpacto negativo, em virtude dos reflexos
da crise internacional sabre nossas economias. Aumenta, pais, o desafio nossa capacidade de criar novas oportunidades de
intercambio e de trabalho comum.

a

Estou certo, Senhor Ministro, de que, fundados num entendimento cada vez maior
entre nossos pafses, estaremos
altura de
responder a esse desafio.

a

Minha visita ocorre em momenta particularmente grave da conjuntura econ6mica internacional em que a I ugoslavia - como o
Brasil - sofre as consequencias de um rapido processo de desequil lbrio do sistema financeiro internacional, com imediatos reflexos sabre a economia interna.

Nao poderia finalizar essas palavras sem expressar minhas homenagens ao fundador do
Estado I ugoslavo moderno, o Marechal Josef Broz Tito, cujo terceiro aniversario de
falecimento foi reverenciado no ultimo dia
4 de maio.

Nesse particular, torna-se necessaria um esfon;::o racional da parte de todos para lograr
o exito da VI Conferencia da Na<;:5es Unidas sabre Comercio e Desenvolvimento,
que se esta real izando nesta Capital. T rata-

Ergo minha ta<;a pela felicidade pessoal de
Sua Excelencia o Presidente Mika Spiljak,
saude e felicidade pessoal de Vossa Excelencia,
continuada prosperidade do povo
iugoslavo e as excelentes rela<;:oes entre nossos do is palses.
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a

Muito obrigado.

comunicado de imprensa brasil-iugoslavia
Comunicado de imprensa Brasil-lugoslavia, divulgado em Belgrado, em 8 de junho de 1983, a prop6sito davis ita do
Chanceler Saraiva Gueneiro aquele pais.

A convite do Secretario Federal de Neg6cios Estrangeiros da Republica Socialista
Federativa da I ugoslavia, Senhor Lazar
Mojsov, o Ministro das Rela9oes Exteriores
da Republica Federativa do Brasil, Embaixado;· Ramiro Saraiva Guerreiro, realizou
vis ita oficial
I ugoslavia, nos dia 5 a 7 de
junho de 1983.

a

Durante sua permanencia em Belgrado, o
Ministro Saraiva Guerreiro foi recebido em
audiencia por sua Excelencia o Senhor
Milka Spiljak, Presidente da Presidencia da
Republica Socialista Federativa da lugoslavia, Sua Excelencia a Senhora Milka Plan inc,
Presidente do Conselho Executivo, assim
como por Suas Excelencias os Senhores Vojo Srzentic, Presidente da Assembleia Federal, Milenko Bojanic, Secretario Federal

para o Co mercia Exterior e Stajner Richard,
Presidente da Comissao para Coopera9ao
com os Pa lses em Desenvolvimento.

Em atmosfera de cordialidade e franqueza,
o Ministro das Rela96es Exteriores do Brasil eo Secretario Federal dos Neg6cios Estrangeiros da lugoslavia mantiveram conversa9oes sabre o atual estagio e as perspectivas de desenvolvi men to das rela96es entre
os dais palses, assim como trocaram opinioes sabre a conjuntura internacional.
Ao final das conversa9oes, o Min istro das
Rela96es Exteriores do Brasil convidou o
Secretario Federal dos Neg6cios Estrangeiros da lugoslavia para visitar oficialmente
o Brasil. 0 cunvite foi aceito, devendo adata ser oportunamente fixada pelos canais
diplomaticos.
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chanceler brasileiro participa da
sexta sessao da unctad
Discurso do Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, em Belgrade, em 8 de junho de
1983, por ocasiao da sexta sessil'o da UNCTAD.

Senhores,
Nenhuma reuniao anterior da UNCTAD se
deu sob condic;;oes tao dramaticas na economia mundial. Ap6s mais de duas decadas de
negociac;;oes frustradas entre o Norte e o
Sui, esta VI Sessao da UNCTAD nao podera, certamente, ser abordada como apenas
mais um exerclcio de negociac;;oes, em que
um lado perde e o outro ganha, sabre uma
gama de assuntos t6picos e especlfitos.
A crise economica mundial revelou-se por
demais profunda, complexa e abrangente
para que nos permitamos desperdic;;ar a
oportunidade, que nose dada por esta Conferenda, de tentar alcanc;;ar um conjunto de
entendimentos que nos ajuda a todos a enfrentar os desafios globais de nossos tempos. No contexto de um mundo cada vez
mais diversificado e interdependente, o Dia16go Norte-Sui nao pode mais ser encarado
como um jogo de interesses contradit6rios
- ele deveria, agora, acima de tudo, constituir um esforc;;o conjunto para a soluc;;ao de
problemas comuns.
A deteriorac;;ao do sistema internacional
seus princlpios basicos, suas instituic;;oes

multilaterais, a propria textura da interac;;ao
entre as nac;;oes- alcanc;;ou um nlvel tal que
nao nos permite subestimar as consequencias de um fracasso desta reuniao.
Nos ultimos 18 meses, tres importantes
acontecimentos na area multilateral tiveram, infelizmente, impactos negativos sabre
uma situac;;ao ja preocupante: a Reuniao de
Cupula de Cancun, por ter fracassado na
tentativa de reviver a ideia de cooperac;;ao
internacional para o desenvolvimento; a
reuniao do FMI em Toronto, por nao ter
conseguido fortalecer o sistema financeiro
internacional em momenta crltico; e a Reuniao Ministerial do GATT, por nao ter Iagrado canter a crescente onda de protecionismo, nem restaurar o respeito pelas regras
do livre comercio.
Nao podemos permitir-nos um novo fracasso.
0 significado desta Conferencia deve ser
compreendido na totalidade de seu objetivo
politico: a busca de u ma convergencia basica de pontos de vista sabre a recupera<;:ao
economica mundial e a retomada da cooperac;;ao internacional para o desenvolvimento.
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Pare:::::: fora de duvida que nem o sistema
con1ercial nem o sistema financeiro, par si
pr6prios, terao condic;;oes de fornecer o i mpu Iso necessaria para permitir que o Norte
e o Sui alcancem taxas adequadas e estaveis de crescimento; talvez nao sejam nem
mesmo capazes de gerar uma melhoria efetiva na atividade econ6mica - coisa que
certamente nao acontecera enquanto prevalecerem as causas profundas que cada vez
mais separam o GATT dos princlpios do livre comercio que ele supostamente deveria
preservar; causas que por vezes fazem dos
mecanismos monetarios e dos fluxos financeiros mais um fator de dificuldades e desequilfbrios do que propriamente um incentive ao crescimento; causas, enfim, que frequentemente poem em contradic;;ao medidas comerciais e financeiras, ja que as barreiras protecionistas afetam a fluidez das
correntes financeiras, e, de outra parte, o
comercio e travado pela diminuic;;ao dos fluxos financeiros necessaries ao aumento da
capacidade de importar dos pafses em desenvolvimento.
Ja e mais do que hora de revigorar os sistemas basicos da economia internacional e
ajusta-los as muitas necessidades, realidades
e aspirac;;6es de nosso mundo, cada vez mais
complexo. Apenas decis6es pol fticas poderao interromper e reverter a espiral descendente provocada pel as d istorc;;oes agora tao
profundamente incrustadas nos sistemas comercia I e financeiro. Apenas compromissos
politicos poderao transpor o paradoxa! hiato existente entre a crescente consciencia
da crise e a timidez dos esforc;;os para supera-la.
Por muito tempo os palses do Norte ignoraram a necessidade de esforc;;os cooperatives
conjuntos como elemento indispensavel a
uma soluc;;§'o duradoura para as atuais dificuldades da economia mundial. lsto talve~
porque, contrariamente a Crise de 1929, a
atual nao assumiu a forma de um acontecimento dramatico especlfico. Talvez porque
os efeitos da crise sabre suas economias,
ainda que graves, sejam minimizados par so-
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fisticados mecanismos de previdencia social.
Talvez, tambem, porque acreditem ainda
em sua capacidade de resolver qualquer
problema pelo uso de seu incontestavel poder econ6mico, oriundo de suas condic;;oes
de maiores economias do mundo, seja com
base em medidas ad hoc para enfrentar situac;;oes especlficas de emergencia, seja pelo
recurso a poI fticas un i latera is supostamente
sa bias.
Por mais compreenslvel que seja este tipo
de racioclnio, e agora inegavel que muito
mais e necessaria para impedir a continuac;;ao indefinida de uma situac;;ao de incerteza
e instabilidade na economia mundial.
0 fato de que incerteza e instabilidade sejam caracterfsticas tao crfticas da economia
mundial nao constitui surpresa alguma para
aqueles que ha mu ito tempo vem defendendo a necessidade de uma revisao da ordem
econ6mica internacional. 0 Brasil, de sua
parte, vinha insistindo nisso desde muito
antes das atuais dificuldades, quando nem
mesmo um perfodo de crescimento podia
ocultar a instabilidade e os riscos do sistema - e, por via das consequencias, sua propria precariedade a media e Iongo prazos.
Medidas contraproducentes tem-se tornado
ultimamente demasiado frequentes nas relac;;oes econ6micas internacionais, com efeitos nocivos tanto para os pa fses desenvolvidos quanta para os em desenvolvimento.
Na medida em que o mundo vai sendo envolvido em prolongada crise econ6mica,
com elementos estruturais profundamente
enraizados, os pafses em desenvolvimento
mais uma vez expressam sua convicc;;ao na
necessidade de maior cooperac;;ao. Manifestamos nossa disposic;;ao de alcanc;;ar a cooperac;;ao atraves do dialogo e do consenso. Na
Declarac;;ao de Buenos Aires tivemos o cuidado de formular, bem antes desta Conferencia, nossas propostas para a soluc;;ao de
alguns dos mais agudos problemas econ6micos mundiais. Estamos ansiosos para discuti-las, bem como aquelas vindas de outros
grupos de pafses.

Existem raz5es para esperar que, desta vez,
ap6s cinco sessoes da UNCTAD, possamos
conseguir lan<;:ar um esfor<;:o amplo de coopera<;:ao. Uma das razoes principais eo fato
de que os pafses em desenvolvimento se
tornaram suficientemente importantes como parceiros economicos. 0 impacto de
sua atividade economica sobre economia
global deixou de ser desprezfvel. A crescente interdependencia das E)conomias do Sui e
do Norte e hoje fato irreverslvel. Este aspecto essencial da economia atual assumira,
nos pr6ximos anos, cada vez maior complexidade,
medida que OS palses em desenvolvimento diversifiquem suas formas de
participa<;:3o nas transa<;:5es internacionais,
tanto com os palses desenvolvidos quanto
entre si mesmos. Nossa a<;:ao conjunta, partanto, nao deveria apenas buscar a reativa<;:ao da economia mundial e a retomada de
taxas mais rapidas de desenvolvimento economico. Ela deveria igualmente visar ao
estabelecimento das bases para as mudan<;:as necessarias na configura<;:ao das rela<;:6es
economicas internacionais, sem as quais
qualquer recupera<;:ao tendera a ser de curta dura<;:ao e, mesmo na melhor das hip6teses, o nfvel de atividade economica atingido
ficara aquem do potencial de crescimento
existente na economia mundial como um
to do.

a

Uma outra razao para nao desperd i<;:ar esta
oportunidade eo fato de que a Conferencia
constitui o cenario apropriado para tratar,
de maneira ampla e integrada, dos principais problemas relatives a produtos de base,
comercio, moeda e finan<;:as. Ja que as interrela<;:5es entre estas areas tem-se revelado
cada vez mais claras no passado recente,
constitui fato auspicioso que a totalidade da
comunidade internacional possa, em alto
nlvel de responsabilidade, encontrar-se aqui
para in iciar a elabora<;:ao de diretrizes que
nos proporcionem a intera<;:ao positiva desses componentes vita is do cenc)rio economico.
Um terceira razao para esperar que um esfor<;:o decisivo de coopera<;:ao seja iniciado

nesta Conferencia consiste em que a atual
crise expos algumas das mais serias deficiencias da estrutura geral dentro da qual sao
conduzidas as rela<;:oes economicas internacionais. Com efeito, nao fossem essas deficiencias no sistema, a crise nao teria atingido propor<;:6es tao alarmantes.
Deve-se ter consciencia de que os acontecimentos dos ultimos anos constituern um incentivo para a a<;:ao conjunta apenas namedida em que sejam. decididamente enfrentados por todos n6s, e que suas conseq(."lencias, da mesma forma, sejam abordadas.
com firmeza. Um dos fatos mais importantes do momenta atual, por exemplo, e a crise de llquidez em que se encontram muitos
palses em desenvolvimento, a qual nao pode ser superada sem decididas a<;:5es. complementares nas areas de comercio e finan<;:as. Nao ha outra solu<;:ao para este problema, que nao seja alguma combina<;:ao entre
a recupera<;:ao da economia mundial, a baixa da taxa de juros, maiores recursos para o
financiamento do desenvolvimento em condi<;:oes adequadas, a retomada dos pre<;:os
dos produtos de base e acesso aos mercados
'.:los pa fses desenvolvidos para nossas exporta<;:oss de manufaturados. Em outras palavras, para desfazer os preju (zos causados
pela crise no processo de desenvolvimento
economico de nossos pa(ses, seria necessaria um perlodo de alguns anos durante o
qual o corriportamento da economia mundial fosse exatamente o inverso daquele que
temos enfrentado no passado recente.
Ainda assim, isto nao seria suficiente para
garantir um impulso permanente para a retomada dos processes de desenvolvimento
em todo o Terceiro Mundo. Para alcan<;:ar
este objetivo, e verdadeiramente garantir o
crescimento sustentado da economia mundial em seu conjunto, todos os palses deverao atentar seriamente para suas pollticas
internas de ajustamento. Os desenvolvimentos da decada de 70 - evolu<;:ao tecnol6gica
acelerada, mudan<;:as marcantes no custo relative dos insumos essenciais e modifica<;:oes substanciais dos fluxos comerciais e fi-
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nanceiros internacionais - alteraram os padroes estabelecidos de produc;;ao e comercia, exigindo uma revisao das prioridades
internas. A adaptactao das estruturas domesticas de produ<;:ao, embora em diferentes
n lveis e d irec;;oes, faz-se necessaria para que
as economias nacionais, e em especial os
seus setores ma is fracas, recuperem competitividade e sejam capazes de suportar cheques externos.
Nao ha duvida de que, em diferentes medidas, isto constitui um pre-requisite tanto
para o crescimento sustentado no Norte,
quanta para o desenvolvimento acelerado
no Sul.
0 que parece sem sentido e a abordagem
assimetrica para essas questoes que temos
testemunhado nos ultimos anos: o 'bom
conselho economico" e, de habito, dado
principalmente aos palses em desenvolvimento, e, se dado a outros pa lses,
frequentemente desconsiderado. Exatamente
aqueles que mais obviamente necessitam
ajustar suas estruturas de produc;;ao descartam qualquer iniciativa significativa com
vista
reconversao ou modernizac;;ao de
suas economias. Sao esses palses os mesmos
que pregam a liberalizac;;ao das trocas em
tom exaltado enquanto erguem maiores,
mais nocivas e claramente injustificaveis
barreiras ao comercio.

e

a

Mas qualquer ac;;ao que incentive a recuperac;;ao e o desenvolvimento imediatos, mesmo que acompanhada de ajustes consideraveis nas estruturas nacionais de produc;;ao,
nao sera suficiente na ausencia de um mu ito bem planejado reexame dos sistemas comercia! e financeiro. E importante assinalar, neste contexte, que a Declarac;;ao de
Buenos Aires de modo algum sugere que
deixemos de lado os sistemas existentes,
mas sim que os aperfeic;;oemos, de modo a
assegurar que os esforc;;os conjuntos que devemos empreender produzam resultados
duradouros, nao suscetiveis de serem afetados por outra crise.

1oo

Devemos encarar as imperfeic;;oes e deficiencias existentes com uma mente aberta, e
trabalhar sabre elas onde quer que possam

ser encontradas. Nao podemos deixar de reconhecer que, se no sistema comercial o
que se necessita mais urgentemente e o retorno ao primado da lei, no sistema financeiro 0 que e mais dolorosamente exigido e
um fortalecimento de sua capacidade de financiar o retorno a taxas adequadas de desenvolvimento.
Nao fiz mais do que tentar assinalar as s61idas razoes que existem para um empreendimento conjunto de nossa parte. Por mais
fortes que sejam estas razoes, contudo, elas
nao poderao por si s6s proporcionar 0 desejado consenso necessaria ao esforc;;o comum
de recuperac;;ao e desenvolvimento. Tampouco sera suficiente o mero diagn6stico
dos atuais problemas. Sera indispensavel
chegar a uma conscientizac;;ao universal de
que a ac;;ao coordenada necessaria, e factivel e trara benefl cios para todos. U ma vez
conscientes disso, deveremos proceder
adoc;:ao de d iretrizes claras, que possam
prontamente traduzir-se em medidas operacionais por parte dos Governos e das organizac;;oes internacionais. Confio em que
conseguiremos encontrar a coragem e a sabedoria para tanto, porque o que esta em
risco e a propria sobrevivencia da ideia de
cooperac;;ao internacional e a definic;;ao de
uma estrutura basica que viabilize a interac;;ao produtiva entre as nac;;oes, em vez das
praticas de poder e confrontac;;ao.

e

a

A UNCTAD nos oferece inestimavel patrimonio de conceitos, acumulados atraves de
anos de reflexao e debates sabre as deficiencias do sistema economico internacional. Ela nos oferece, igualmente, uma estrutura adequada para a ac;;ao conjunta. 0 desafio que devemos enfrentar consiste em
elaborar os compromissos pol fticos necessa. rios reparac;;ao do sistema.

a

As vesperas do encontro de Williamsburg, o
Presidente Figueiredo dirigiu mensagem aos
Chefes de Governo dos pa fses desenvolvi-

dos participantes, na qual reiterava a crenc:;;a
brasileira em que somente por meio de uma
firme decisao pol ltica poderiam ser encontradas soluc:;;oes duradoras para os problemas do Sui e do Norte.
N6s, no Brasil, acreditamos na capacidade
da comunidade internacional de prontamente chegar a esta decisao pol ltica, na med ida em que cresce a percepc:;;ao - e pec:;;o
que me permitam novamente referir-me ao

Presidente Figueiredo, para citar seu discurso perante a Assembleia-Geral das Nac:;;oes
Unidas -de que: "Os interesses do Norte e
do Sui nao sao contrad it6rios. Na verdade,
nao ha uma crise entre o Norte eo Sui, mas
uma crise profunda do proprio sistema
economico internacional. E a mesma situac:;;ao que afeta a ambos, situac:;;ao terrivelmente adversa e da qual s6 sairao pelo caminho
do entendimento e da solidariedade, nunca
pelo retorno acrimonia e confrontac:;;ao".

a

a

Obrigado.
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rela~6es diplomaticas
decreta aftera a estrutura da
rede consular brasleira
0 Presidente Joa'o Figueiredo assinou, no dia 20
de junho de 1983, o Decreta 88.408 (publicado no
Diario Oficial de 22 de junho de 1983) alterando
a estrutura da rede consular brasileira.
Eisa integra do Decreta:

0 Presidente da Republica, usando das atribui<;oes que Ihe confere o artigo 81, itens
Ill e V, da Constitui<;ao, e considerando as
altera<;oes introduzidas nos artigos 28 e 29
do Decreta n'? 71 .534, de 12 de dezembro
de 1972, pelo Decreta n'? 88.352, de 3 de
junho de 1983,
DECRETA:
Art. 1'? Sao criados, para instala<;ao segundo a conveniencia da Administra<;ao:
a) os Consulados-Gerais de Segunda-Ciasse
em:
-Madrid
- Roma
- T6quio
-Vancouver
-Toronto
-Atlanta
- Genebra
- Frankfurt
-Miami
b) os Consulados em:
-Cordoba
-Osaka
- lstambul
- Caiena

-Havre
-Genova
- Liverpool
c) os Vices-Consulados em:
- Puerto Suarez
- Vigo
Art. 2'? Em decorrencia do disposto no artigo anterior, serao extintos:
a) os Consulados-Gerais em:
-Havre
-Genova
-Liverpool
- Vigo
b.) os Consulados em:
..,.... Toronto
-Atlanta
- Genebra
- Frankfurt
-Miami

c) o Vice-Consulado em Caiena.
Art. 3'? 0 Ministro de Estado das Rela<;oes
Exteriores baixara os atos complementares
necessaries execu<;§o deste Decreta.

a

Art. 49 Este Decreta entra em vigor na data de sua publica<;ao, revogadas as disposi<;6es em contrario.
Brasilia, 20 de junho de 1983; 162'? da lndependencia e 959 da Republica.

JOAO FIGUEIREDO
Ramiro S. Guerreiro
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de embaixadores brasileiros

ta, para Embaixador nos Estados Unidos da
America, em 16 de junho.

Jorge d 'Escragnolle Tau nay, para Embaixador na fndia, e Fernando Abbott Galvao,
para Embaixador na Nigeria, em 6 de abriL

Alarica Silveira Junior, para Embaixador na
Gracia; Antonio Francisco Azeredo da Silveira, para Embaixador em Portugal; Nestor
Luiz Fernandes Barros dos Santos Lima,
para Embaixador na Republica Dominicllna; Daria r-..;1oreira de Castro Alves, para
Embaixador Chefe da Missao do Brasil junto
Organizac;ao dos Estados Americanos
(OEA); Luiz Felipe Palr-neira Lampreia, para Embaixador no Suriname; e Paulo Nogueira Batista, para Embaixador Chefe da
Delegac;ao Permanente do Brasil em Genebra, em 29 de junho.

deslgna~ao

I.

Carlos Antonio Bettencourt Bueno, para
Embaixador no Panama; Lauro Soutello
Alves, para Embaixador em Chipre (cumulativamente com a fun<;:ao de Embaixador·
em Israel); e Lyle A maury Tarrisse da Fontoura, para Embaixador no Ubano, em 13
de abril.
Alacyr Frederico Werner, para Embaixador
no lraque, em 22 de abri!.
Affonso Celso de Ouro-Preto, para Embaixador na Guine-Bissau, em 11 de maio.
George Alvares Maciel, para Embaixador
Chefe da Missao Permanente do Brasil junto ONU, e Sergio· Correa Affonso da Cos-

a
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entrega
de credenciais de
embaixadores estrangeiros
Kofi Nyidevu Awoonor, de Gana, e Miguel
Ignacio de Aldasoro y Sandburg, da Espanha, em 19deabril.
Rahamin Timor, de Israel, e Lamin Abdou
Mbye, de Gambia, em 14 de junho.

a)uste complementar brasl-portugal
ptie em vigor oconvenio
entre ocnpq eoict
Ajuste Complementar ao Acordo Bllsico de Cooper~iio Tl!cnica Brasil-Portugal de 7 de setembro
de 1966, que p6e em vigor o Convtnio entre
o Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientffico e Tecnolbgico (CNPq) e o lnstituto de
lnvestig~iio Cientffica Tropical (IICTI de 14
de maio de 1982. 0 Ajuste Complementar foi
assinado no Palllcio do ltamaraty, em Brasilia, em
7 de abril de 1983, pelo Ministro de Estado
das Rel~es Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro,
e pelo Embaixador portugut!s no Brasil,
Adriano Antonio de Carvalho.

NOTA BRASILEIRA

0 lnstitu.to de lnvestigacll'o Cientifica Tropical (IICT),
DESEJANDO contribuir para o desenvolvimento e aprofundamento da colaboracao cientifica e tecnica entre as
duas lnstituicc5es e para a consolidacllo dos tacos que
unjlm o Brasil e Portugal,
COM BASE no disposto no Artigo I do Acordo Basico de
Cooperacoio Tecnica, de 7 de setembro de 1966, entre os
Governos brasileiro e portugues,
ACORDAM o seguinte:

I - DISPOSICOES GERAIS
ARTIGOI
A cooperacllo cientif.ica e tecnica entre o CNPq e o IICT
prevista no presente Convenio podera abranger todos os
dominios cientificos em que as duas lnstituicees desenvolvem a sua atividade.
ARTIGOII

A Sua Excelencia o Senhor Adriano Antonio de Carvalho
Embaixador da Republica.J>ortuguesa.
Senhor Embaixador,
Com referencia ao Artigo I do Acordo Basi co de Cooperacao Tecnica, de 7 de setembro de 1966, conclu ido entre o
Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo
de Portugal, tenho a honra de propor, em nome do Governo da Republica Federativa do Brasil, que esta Nota e a de
resposta de Vossa Excelencia, de igual teor e de mesma
data, em que se expressa a concordiincia do Governo portugues, constituam um Ajuste Co~.plementar entre os
nossos dais Governos, pondo em vigor ·o Convenio entre o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnolbgico e o lnstituto de lnvestigacao Cientifica e Tropical, celebrado em Brasilia. a 14 de maio de 1982, que reproduzo a seguir:

"CONVENIO ENTRE 0 CONSELHO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO CIENTiFICO E TECNOLOGICO
E 0 INSTITUTe DE INVESTIGACAO CIENTiFICA
TROPICAL"
0 Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnol6gico (CNPq)

e

A cooperacao a ser desenvolvida incluira as seguintes modalidades:
a) Pesquisa Cientifica e Tecnolbgica:
Cooperacoio na definicllo das lin has gerais de pesquisa e
na realizacll'o de trabalhos de pesquisa e tecnol6gicos;
desenvolvimento comum de programas de pesquisa e
tecnol6gicos.
b) Formar;io e Especializ~iio:
Promocllo e realizacllo de estagios, palestras, conferencias, visitas programadas e demonstrac§o de tecnicas
experimentais em ambas as lnstituic5es; concessllo de
bolsas ou de subsfdios. pelo CNPq e pelo IICT, para especializac5es em materia de interesse comun; suporte
tecnico especializado na montagem de laborat6rios,
oficinas ou de outras infra-estruturas, e na preparacoio,
formar;§o e atualizacllo de conhecimentos de pessoal
pesquisador e tecnico das duas lnstituicoes ou por elas
apoiados.
c) lnform~iio:
lnterciimbio de informacao sobre documentacao cien-
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tifica e tecnica, pianos de atividades e meios disponiveis, humanos, laboratoriais e de equipamento, etc.

de quaisquer outras atividades consideradas de interesse
pel as duas Institui~Oes.

ARTIGO Ill
0 CNPq e o II CT concordam em pro mover, por intermedio das respectivas estruturas e organismos de investiga~l!o
diretamente interessados em a~oes concretas de coopera~l!o, ou ainda com o apoio de outras lnstitui~oes de ambos os paises, o estabelecimento de programas conjuntos,
nos quais se fixarao:
a)
b)
c)
d)
e)

a natureza exata dos estudos a realizar;
o pessoal responsavel pela sua realiza~ao;
a distribui~l!o das tarefas entre os participantes;
o financiamento necessaria e sua distribui~ao;
a dura~11o prevista para os programas.
ARTIGO IV

Os programas conjuntos, a que se referem os Artigos II e

Ill precedentes, serllo sujeitos a aprova~ao do CNPq e do
II CT. e ser11o levados ao conhecimento da Comissao Mista
Luso- Brasileira, prevista no Artigo XVI do Acordo Cultural entre o Brasil e Portugal, de 7 de setembro de 1966.
ARTIGOV
No quadro do presente Convenio, as duas lnstitui~5es
apoiarao, tanto quanto poss ivel, os programas de trabalho
de pesquisadores e tecnicos do outro pa fs, pertencentes
aos quadros do CNPq e do II CT ou de seus organism as dependentes, bern como das outras institui~oes cujos programas e atividades possam ser inclu fdos no ambito, do
presente Convenio.

ARTIGOVIII
1. As candidaturas propostas por cada uma das lnstituicom vistas a concretiza~ao do disposto no Artigo anterior, serao submetidas a aprova~ao da outra com uma
antecedencia de tres meses da data do projetado in fcio da
viagem.

~Oes.

2. Das propostas referidas no paragrafo anterior deverao
constar os elementos biograticos dos candidates bern como O$ dados referentes aos respectivos graus academicos,
a posi~ao que ocupam, a sua especializa~ao, ao programa
de atividades e ao per iodo de estada.

3. Uma vez obtida a comunica~o de aceita~§o da candidatura proposta, cada lnstitui~ao comunicara a outra a data
exata do in fcio da viagem, com urn pre-aviso de pelo menos duas semanas.
ARTIGO IX
As duas lnstitui~oes concordam com a participa~ao dos

respectivos investigadores e tecnicos em missOes de estudos, encontros, seminaries e congresso, efetuados totalmente a cargo de uma delas, na"o sendo as referidas atividades abrangidas pelo disposto nos Artigos VII eX.

II- DISPOSICOES FINANCEIRA:S

ARTIGO X
ARTIGOVI
1. Programas conjuntos:
1. Todos os resultados que derivam dos program as de
pesquisa e tecnologia, realizad~s no quadro do presente
Convenio, por grupos de pesquisadores e tecnicos dos dois
paises, constituirao propriedade comum das duas lnstituit;eles.

a) o financiamento dos programas a que se refere o Artigo
Ill far-se-a at raves de recursos das duas 1nstitui~oes,
segundo as suas disponibilidades financeiras e as regras
estabelecidas para a coopera~ao entre os do is pa fses.·

2. Excetuam-se do disposto no paragrafo anterior os resultados dos programas de pesquisa e tecnologia realizados
no quadro do presente Convl!nio que, por acordo mutuo,
sejam considerados propriedade de apenas uma das lnstituit;oes.

b) Aplicar-se·a o disposto na al fnea anterior ao financiamento de seminaries, simposios, palestras e publica~oes promovidos em conjunto pelas duas Jnstitui~oes
ou respectivos organismos dependentes.

3. Caso o resultado dos estudos con juntos seja objeto de paas duas lnstitui~oes estabelecedJo urn acordo que
regulamente a tutela jurfdica do invento nos respectivos
territories enos territories de terceiros pafses.

2. Perm uta de pesquisadores e tecnicos:

tent~.

a) Os encargos resultantes da implementa~ao do disposto
no Artigo VII do presente Convenio, correriio por conta do CNPq e do II CT.

ARTIGO VII
0 CNPq eo IICT promoverao o intercambio de pesquisadores e tecnicos com vistas a freqiiencia de cursos de forma;.ao profissional, de estagios tecnicos e cient fficos, ou
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b) Gada lnstitui~iio arcara com as despesas de viagem de
ida e volta dos respectivos pesquisadores e tecnicos,
desde c local de proveniencia ate o destine final dos
mesmos.

a

c) Os encargos referentes
estada des pesquisadores e
tecnicos correrao par conta da lnstituir;:lio receptora,
com base em tabela a ser fixada anualmente par ambas
as lnstituir;:5es, levando-se em conta o tipo de atividade
e a sua durar;:ao.

guardada a continuidade des programas em execur;:lio, as
quais deverlio prosseguir ate o seu termo.
Feito em Brasilia, aos 14 dias do mes de maio de 1982,
em dais exemplares no idioma portugues.

d) A lnstituir;:ao receptora arcan\ com as encargos das viagens efetuadas em territorio nacional, nlio previstas no
programa previamente aprovado, e que sejam consideradas necessarias para a sua plena realizar;:lio.
ARTIGO XI
1. Cad a I nstituir;:ao Contratante assegurara aas pesquisadores e t~knicos do outre pais, da forma que considerarem mais adequada, assistencia medica em casas de emergencia.
2. Os encargos derivados de morte acidental e inl(alidez
que possam ocorrer no decurso das visitas previstas nos
programas de estudo aprovados, ficarao a cargo da lnstitu ir;:lio que envia, segundo as leis respectivas.
Ill- DISPOSICOES FINAlS
ARTIGO XII

Lynaldo Cavalcanti de
Albuquerque

Joaquim Alberto da
Cruze Silva

PELO CONSElHO NACIONAl PELO INSTITUTO DE
DE DESENVOLVIMENTO
INVESTIGACAO
CIENT(FICO E
CIENT(FICA
TECNOLOGICO
TROPICAL"
2. 0 Convenio aci ma transcrito entra em vigor r.a data de
hoje, nos termos do seu Artigo XIV, paragrafo 1.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia as protestos da minha mais alta considerar;:ao.
Ramiro Saraiva Guerreiro
Ministro de Estado das Relar;:oes Exteriores da Republica
Federativa do Brasi I.

NOT A PORTUGUESA

1. Os representantes do CNPq e do IICT promoverllo reunioes ordinarias com uma periodicidade bienal, alternadamente em Bras ilia e em lisboa, a fim de pro ceder analise des resultados da cooperar;:iio em curse, bern como para
acordar ulteriores formas de colaborar;:ao. Reunioes extraordinarias poderao ainda ser realizadas sempre que julgado

a

~ecesschio.

2. A fi'TI de possibilitar a programar;:iio e implementar;:ao
das formas de cooperar;:iio entre as duas onstituir;:oes, a
primeira reunilio ordinaria entre representantes do CNPq e
do IICT tera Iugar em Bras ilia, no prazo de sessenta dias
apos a entrada em vigor do presente Convenio, realizando-se uma reuniao extraordinaria um ana depois em Lisboa.
ARTIGO XIII
0 texto do presente Convenio paden\ ser modificado par
mutua acordo das Partes entrando a modificar;:ao em vigor
par troca de notas diplomaticas.
ARTIGO XIV
1. 0 presente Convemio entrara em vigor par troca de notas diplomaticas.

A Sua Excelencia
Embaixador
Ramiro Saraiva
a Senhor
Ministro de Estado das Relar;:6es Exteriores
BRASiLIA

Guerreiro

Senhor Min istro,
Tenho a honra de acusar a recepc;:ao da Nota n9 DAI/
DCTEC/36/692(B46) (F42). de hoje, do seguinte tear:
"Senhor Embaixador,
Com referencia ao Artigo I do Acordo Basico de Coopera·
r;:ao Tecnica, de 7 de Setembro de 1966, conclu fda entre
a Governo da Republica Federativa do Brasil eo Governo
de Portugal, tenho a honra de proper, em nome do Governo da Republica Federativa do Brasil, que esta nota e a de
resposta de Vossa Excelencia, de igual tear e de mesma
data, em que se expressa a concordancia do Governo portugul!s, constituam um Ajuste Complementar entre os
nossos dais Governos, panda em vigor o Convenio entre
o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnologico eo Institute de lnvestigar;:iio Cientffica e Tropical, celebrado em Brasilia, a 14 de Maio de 1982, que
reproduzo a segui r:

2. 0 presente Convenio vigorara par um perf ado de dais
anos, automaticamente renovavel par per fades iguais e sucessivos, a menos que qualquer das lnstituir;:oes decida nao
renova-lo. Neste case a notificar;:ao pertinente devera ser
cursada, par via diplomatica, com antecedencia de seis
meses ao termino do bienio em curse.

CONVlONIO ENTRE 0 CONSELHO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO CIENTiFICO E TECNOLOGICO
E 0 INSTITUTO DE INVESTIGACAO CIENTfFICA
TROPICAL

3. Em case de termino do presente Convenio sera sa Iva-

e

0 Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnologico (CNPq)

107

0 Institute de lnvestigac;:1lo Cientifica Tropical OICT),
DESEJANDO contribuir para o desenvolvimento e aprofundamento da colaborar;ao cientifica e tecnica entre as
duas lnstituic;:6es e para a consolidac;:1lo dos lac;:os que
unem o Brasil e Portugal,
COM BASE no disposto ~o Artigo I do Acordo Basi co de
Cooperac;:1lo Tecnica, de 7 de Setembro de 1966, entre os
Governos brasi leiro e portugues,
ACORDAM o seguinte:

d) o financiamento necessaria e sua distribuic;:ilo;
c) a durac;:1lo prevista para os programas.
ARTIGO IV
Os programas conjuntos, a que se referem os Artigos II e
Ill precedentes, seril"o sujeitos a aprovac;:ao do CNPq e do
IICT, e serao levados ao conhecimento da Comissiio Mista
Luso-Brasileira, prevista no Artigo XVI do Acordo Cultural entre o Brasil e Portugal, de 7 de Setembro de 1966.
ARTIGOV

I- DISPOSICOES GERAIS
ARTIGOI
A cooperac;:1lo cientifica e tecnica entre o CNPq eo IICT
prevista no presente Convenio podera abranger todos os
dominies cientificos em que as duas lnstituic;:oes desenvolvem a sua atividade.

No quadro do presente Convenio, as duas lnstituic;:6es
apoiaril"o, tanto quanto poss ivel, os programas de trabalho
de pesquisadores e tecnicos do outro pais, pertencentes
aos quadros do CNPq e do IICT ou de seus organismos dependentes, bern como das·outras lnstituic;:oes cujos programas e atividades possam ser incluidos no ambito do presente Convenio.
ARTIGOVI

ARTIGO II
A cooperac;:il"o a ser desenvolvida incluira as seguintes modalidades:
a) Pesquisa Cientifica e Tecnolbgica:
Cooperac;:1lo na definic;:ilo das lin has gerais de pesquisa e
na redizac;:ao de trabalhos de pesquisa e tecno16gicos;
desenvolvimento comum de programas de pesquisa e
tecnol6gicos.
b) Formac;:ao e Especializac;:ao:
Promoc;:ao e realizac;:1lo de estagios, palestras, confenincias, visitas programadas e demonstrac;:ao de tecnicas
experimentais em ambas as lnstituic;:oes; concessao de
bolsas ou de subsidies pelo CNPq e pelo !ICT, para especializac;:Cles em materia de interesse comum; suporte
tecnico especializado na montagem de laboratories,
oficinas ou de outras infra-estruturas, e na preparac;:ao,
formac;:lio e atualizac;:ao de conhecimentos de pessoal
pesquisador e tt'lcnico das duas lnstituic;:oes ou por elas
apoiados.
c) lnformac;:ao:
lntercambio de informac;:ao sobre documentac;:lio cient ifica e tecnica, pianos de atividades e meios dispon i·
veis, humanos, laboratoriais e de equipamento, etc.

1. Todos os resultados que derivam dos programas de
pesquisa e tecnologia, realizados no quadro do presente
Convenio, por grupos de pesquisadores e tecnicos dos dois
paises, constituirao propriedade comum das duas lnstituic;:oes.

2. Excetuam-se do disposto no paragrafo anterior os resultados dos programas de pesquisa e tecnologia realizados
no quadro do presente Convenio que, por acordo mutuo,
sejam considerados propriedade de apenas urna das lnstituic;:oes.
3. Caso o resultado dos estudos conjuntos seja objeto de
patente, as duas lnstituic;:oes estabeleceril"o um acordo que
regula mente a tutela jur idica do invento nos respectivos
territories e nos territories de terceiros pa ises.
ARTIGO VII
0 CNPq eo IICT promoverao o interciimbio de pesquisadores e tecnicos com vistas a freqiiencia de cursos de formac;:1lo profissional, de estagios tecnicos e cient ificos, ou
de quaisquer outras atividades consideradas de interesse
pelas duas lnstituic;:6es.
ARTIGO VIII

ARTIGO Ill
0 CNPq e o IICT concordam em promover, por interme·
dio das respectivas estruturas e organismos de investigac;:ao
diretamente interessados em ac;:oes concretas de cooperac;:ao, ou ainda com o apoio de outras lnstituic;:oes de ambos os paises, o estabelecimento de programas conjuntos,
nos quais se fixarao:
a) a natureza exata dos estudos a realizar;
b) o pessoal responsavel pela sua realizac;:il"o;
c) a distribuic;ao das tarefas er.tre os participantes;
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1. As candidaturas propostas por cada uma das lnstituic;:oes, com vistas a concretizac;:il"o do disposto no Artigo
anterior, seriio submetidas a aprovac;:iio da outra com uma
a·ntecedencia de tres meses da data do projetado in icio da
viagem.
2. Das propostas referidas no paragrafo anterior deveriio
constar os elementos biograticos dos candidates bern como os dados referentes aos respectivos graus academicos,
a posic;lio que ocupam, a sua especializac;ao, ao programa
de atividades e ao per iodo de estada.

3. Uma vez obtida a comunicac;:ao de aceitac;:ao da candidatura proposta, cada lnstituic;:ao comunican3 a outra adata exata do in fcio da viagem, com urn pre-aviso de pelo
menos duas semanas.

ARTIGO IX
As duas lnstituic;:oes concordam com a participac;:§o dos
respectivos investigadores e tecnicos em missoes de estudos, encontros, seminaries e congresses, efetuados totalmente a cargo de uma delas, nao sendo as referidas atividades abrangidas pelo disposto no Artigos VII eX.

II - DISPOSICAO FINANCEIRAS
ARTIGO X
1. Programasconjuntos:
a) o financiamento dos programas a que se refere o Artigo
Ill far-se-a atraves de recursos das duas lnstituic;:oes, segundo as suas disponibilidades financeiras e as regras
estabelecidas para a cooperac;:ao entre os dois paises.
b) Aplicar-se-a o disposto na al inea anterior ao financiamento de seminaries, simp6sios, palestras e publicac;:oes promovidos em con junto pel as duas lnstituic;:oes ou
respectivos organismos dependentes.
2. Permuta de pesquisadores e tilcnicos:
a) Os encargos resultantes da implementac;:ao do disposto
no Artigo VII do presente Convenio, correrao por conta do CNPq e do II CT.
b) Cada lnstituic;:ao arcara com as despesas de viagem de
ida e volta dos respectivos pesquisadores e tecnicos,
desde o local de proviniencia ate o destino final dos
mesmos.
c) Os encargos referentes a estada dos pesquisadores e
tecnicos correrao por conta da lnstituic;:ao receptora
com base em tabela a ser fixada anualmente por ambas
as lnstituic;:oes, levando-se em conta o tipo de atividade
e a sua durac;:ao.
d) A lnstituic;:ao receptora arcara com os encargos das viagens efetuadas em territ6rio nacional, nao previstas no
programa previamente aprovado, e que sejam consideradas necessarias para a sua plena realizac;:ao.

ARTIGO XI
1. Cada lnstituic;:ao Contratante assegurara aos pesquisadores e tecnicos do outro pais, da forma que considerarem mais adequada, assistencia medica em casos de emergencia.
2. Os encargos derivados de morte acidental e invalidez
que possam ocorrer no decurso das visitas previstas nos
.programas de estudo aprovados, ficarao a cargo da lnstitu ic;:llo que en via, segundo as leis respectivas.

Ill - DISPOSICOES FINAlS
ARTIGO XII
1. Os representantes do CNPq. e do II CT promoverao
reuniees ordinarias com uma periodicidade bienal, alternadamente em Brasilia e em Lisboa, a fim de proceder a analise dos resultados da cooperac;:ao em curso, bern como para acordar ulteriores formas de colaborac;:ao. Reunioes extraordinarias poderao ainda ser realizadas sempre que julgado necessaria.
2. A fim de possibilitar a programac;:ao e implementac;:ao
das formas de cooperac;:ao entre as duas lnstituic;:oes, a primeira reuni§o ordinaria entre representantes do CNPq e
do IICT tera Iugar em Brasilia, no prazo de sessenta dias
ap6s a entrada em vigor do presente Conv€mio, realizando-se uma reuniao extraordinaria urn ano depois em Lisboa.
ARTIGO XIII
0 texto do presente Convenio poden3 ser modificado por
mutuo acordo das Partes, entrando a modificac;:ao em vigor por troca de notas diplomaticas.
ARTIGOXIV
1. 0 presente Convenio entrara em vigor por troca de
notas diplom;hicas.
2. 0 presente Convenio vigorara por urn periodo de dois
anos, automaticamente renovavel por periodos iguais e
sucessivos, a menos que qualquer das lnstituic;:5es decida
nao renova-lo. Neste caso a notificac;:ao pertinente devera
ser cursada, por via diplomatica, com antecedencia de seis
meses ao termino do bien io em curso.
3. Em caso de termino do presente Convl!nio sera salvaguardada a continuidade dos programas em execuc;:ao, os
quais devera-o prosseguir ate o seu termo.

Fe ito em Bras ilia, aos 14 dias do mes de Maio de 1982,
em dois exemplares no idioma portugues.
PELO CONSELHO NACIONAL PELO INSTITUTO DE
DE DESENVOLVIMENTO
INVESTIGACAO
CIENTfFICO E
CIENTfFICA
TECNOLCGICO
TROPICAL"
a) Lynaldo Cavalcanti de
Albuquerque

a) Joaquim Alberto da
Cruze Silva

2. 0 Convenio acima transcrito entra em vigor na data de
hoje, nos termos do seu Artigo XIV, pan3grafo 1.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exceh~n
cia os protestos da minha mais alta considerac;:ao.
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a) Ramiro Saraiva Guerreiro."
2. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelimcia que o
Govemo Portugues da a sua concordiincia ao texto do
Convenio acima transcrito, pelo que a Nota de Vossa Excelencia e a presente Nota de resposta constituira'o urn
Ajuste Complementar entre os nossos dois Governos nesta
mat6ria. Aquele Convenio entrara em vigor na data de hoje, nos termos do seu Artigo XIV, panigrafo 1.

Embaixador E-xtraordinario e Plenipotenciario da RepUblica Federal da Alemanha.
"Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota n9 EZ 445/
121/~/83, datada de hoje, cujo teor em portugues

segui~te:

e0

"Senhor Ministro,
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta considera<:iio.

Adriano de Carvalho
Embaixador da Republica Portuguesa

brasil e alemanha assinam
quatra ajustes ao acordo bisico
de coopera~io tecnica
0 Ministro de Estado das Rela<:Qes Exteriores,
Ramiro Saraiva Guerreiro, e o Embaixador Extraordinllrio e Plenipotenciario da Republica
Federal da Alemanha, Franz Joachim Schoeller, assinaram, no Pal!li:io do ltamaraty, em Brasilia,
quatro Ajustes, por troca de Notas, ao Acordo
Bllsico de Coopera<:iio Tecnica, de 30 de
novembro de 1963: no dia 7 de abril de 1983, foi
assinado urn Ajuste sobre a prorrog84;:io do
projeto "Estudo e Desenvolvimento de Sistemas de
Manejo de Solo para o Controle de Erosio e
Conserva;:io do Solo no Estado do Paranll"; no dia
20 de abril de 1983, foram assinados os Ajustes
sobre a cri~ de urn "Fundo para o envio de
peritos a curto e Iongo prazo ao Departamento
Nacional da Produt;iio Mineral (DNPM)" e sobre o
projeto de coopera;:io tecnica "Ensino de Nutrit;io
a Nlvel de Pbs-Gradua;:io na Universidade Federal
do Rio de Janeiro"; e, no d ia 18 de maio de
1983, foi assinado o Ajuste sobre o prosseguimento
do projeto de coopera;:io tecnica "Programa
de Apoio a Pequena e Media Empresa".

AJUSTE SOBRE A PRORROGA~AO DO PROJETO "ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS DE MANEJO DE SOLO PARA 0
CONTROLE DE EROSAO E CONSERVA~AO
DO SOLO NO EST ADO DO PARANA"
A Sua Excelencia o Senhor Franz Joachim Schoeller,
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Com li&ferencia a Nota verbal DCOPT/DE-1/279, de 12
de noiiembro de 1980, bern como ao Acordo Basico de
Cooperai;<Jo Tecnica, de 30 de novembro de 1963, existente entre os nossos dois Governos, tenho a honra de
propor a Vossa Exceh~ncia, em nome do Governo da Republica Federal da Alemanha, o seguinte Ajuste sobre a
prorroga~iio do projeto "Estudo e Desenvolvimento de
Sistemas de Manejo de Solo para o Controle de Erosa'o e
Conserva<:ao do Solo no Estado do Parana" PN 76.2014.9):
- 0 Governo da Republica Federal da Alemanha e o
Governo da Republica Federativa do Brasil dariio prosseguimento a coopera<:a'o, iniciada em 1977, naexperimentac;:iio, divuiQa<:iio e apliea<:a'o de medidas para o controle da
erosa'o do solo no Estado do Parana, atraves da Funda~iio
Institute Agronomico do Parana IIAPARl. pelo prazo de
mais 36 meses, contados a partir de 1? de outubro de
1981. 0 projeto visa a:
1. ampliar os dados e conhecimentos sobre os processes e
a extensiio da erosao do solo nas diversas regiaes do
Estado do Parana;
2. desenvolver sistemas conservacionistas de culturas, a
fim de controlar a erosao do solo e recuperar sua capacidade produtiva;
3. intensificar o interciimbio de resultados e experiencias
com outras institui~aes que realizem pesquisas sabre
erosao do solo, dentro e fora do Brasil; e
4. elaborar recomenda<:Oes para controlar e evitar a erosllo do solo.
II - Ao Governo da Republica Federal da Alemanha cabera:
1. enviar, na qualidade de consultores:
a) 1 (urn) especialista em manejo do solo, na qualidade de
chefe do grupo, pelo prazo maximo de 36 homens/mes
a quem incumbira, especialmente, a coordena<:a'o da
contribui~llo alemi e sua integra<:a'o no IAPAR, o desenvolvimento e experimenta!;<Jo de tecnicas conservacionistas de manejo e semeadura, a organiza<:llo de
eventos para divulgar os resultados e a prepara<:llo de
um programa de extensao rural para o controle de erosa'o do solo;
b) 1 (urn) especialista em fitotecnia e edafologia, pelo
prazo maximo de 36 homens/mi!s, que se encarregara,
principalmente, da execu!;<Jo de ensaios com diversas
variedades e esp(!cies vegetais, visando a cobertura do
solo, do desenvolvimento e experimentai;<Jo de rot~iio
e sistemas de culturas adequadas e do estudo das relaC(Ses entre planta, manejo, solo e erosa'o;
c) especialistas e peritos a curto prazo, por um periodo

d)

2.

a)
b)

c)
d)

e)

maximo de 18 homens/mes, para 0 equacionamento
de quest6es especificas, particularmente, nas areas de
compar~llo dos diversos implementos para o manejo
do solo e a semeadura, microbiologia do solo, viabilidade economica e gestllo de empresa e recursos e metodos de extensllo rural; e
pessoal cientifico auxiliar, pelo prazo maximo de 60
homens/mes, para trabalhar ern pesquisa aplicada ou
na coleta de dados nas areas de movimento da agua no
solo e uso e erosllo do solo.
fornecer para a execw;:ao do projeto o indispensavel
material tecnico, maquinas e instrumentos de trabalho,
nomeadarnente:
maquinas agricolas para o manejo do solo e a sameadura;
aparelhos de laborat6rio, particularmente para estudos
da qualidade e da atividade microbiol6gica da camada
humifera;
instrumentos para a execuc;:lio de ensaios de campo, inclusive lisimetros simples;
aparelhos meteorol6gicos. caso necessario, para a coleleta de dados climaticos e meteorol6gicos junto as parcelas de ensaio; e
sementes para experimentac;:lio e introduc;:ao de novas
especies vegetais.
0 material fornecido passara, quando de sua chegada
ao Brasil, ao patrimonio da Fundac;:!lo Institute AgronOmico do Parana (IAPAR), devendo, no entanto, ficar a
inteira disposic;:ao dos tecnicos alemlies pelo prazo das
suas atividades rio projeto.

3. Facultar:
a) estagios de formac;:ao e aperfeic;:oamento fora do projeto, na Republica Federal da Alemanha ou em terceiros
paises, por urn prazo de 3 mesas, cada urn, para ate 5
tecnicos, que ap6s o sau regresso atuarlio no projeto; e
b) a particip~ao em saminarios, congresses e outros certames especializados, na Republica Federativa da Alemanha ou em terceiros paises, para ate 4 tecnicos contrapartes brasileiros.
Os bolsistas serao escolhidos por comum acordo entre
o chefe da equipe alema e a instituic;:ao responsavel pelo projeto.
Ill - Ao Governo da Republica Federativa do Brasi I cabera:
a) facultar os tecnicos eo pessoal auxiliar r.ecessarios, para colaborarem nas tarefas referidas no Item II, paragrato 1, alineas "a" - "e", nomeadamente: 3 agronomos, especializados em diversos ramos; 2 tecnicos agricolas; 1 secretaria bi lfngue; e 1 trabalhador;
b) designar, oportunamente, mediante participac;:ao da
Missao diplomatica alema no Brasil ou de ttknicos por
esta indicados, candidates, em numero suficiente, para
as medidas de formac;:i!o e aperfeic;:oamento referidas no
item II, paragrafo 3, alfneas "a" e "b", para as quais designar-se-ao apenas candidates que se comprometam a
colaborar no projeto, ap6s o seu estagio ..;., formac;:llo e
aperfeic;:oamento;
c) prestar aos tecnicos alemi!es enviados todo o 3poio na

exe"cuc;:a"o das tarefas que lhes foram conferidas, colocando-lhes a disposic;:i!o toda a documentac;:ao e literatura especializada necessarias;
d) permitir aos tecnicos alemaes enviados a participac;:a"o
em curses, congressos e seminaries;
e) colocar a disposic;:!lo do projeto os necessaries terrenos,
edificios, instalac;:oes e aparelhos na Fundac;:ao Institute Agronomico do Parana (IAPAR) e nas suas estac;:oes
experimentais, nomeadamente: escrit6rios, campos de
ensaio, laboratories, maquinas agricolas, adubos e se-.
mentes, biblioteca, sa las de computac;:ao eletronica, armazens e oficina;
f) custear as despesas de funcionamento e manutenc;:ao
do projeto;
g) isentar o material fornecido ao projeto por incumbencia do Governo da Republica Federal da Alemanha de
liceric;:as, taxas portuarias, direitos de importac;:ao, e exportac;:ao, e demais encargos fiscais, bern como garantir
seu pronto desembarac;:o alfandegario;
h) providenciar a divulgac;:ao dos resultados obtidos e das
recomendac;:oeselaboradas no projeto em forma de publicac;:oes, brochuras, conferencias, etc.; e
i) pro mover o interciimbio de resultados e experiencias
nas areas da pesquisa e do controle da erosao do solo
entre os diversos institutes e entidades no Brasil.
IV- Dos executores do projeto:
1. 0 Governo da Republica Federal da Alemanhaencarregara da execuc;:ao de suas contribuic;oes a "Deutsche
Gesellschaft fuer Techinische Zusammenarbeit (GTZ)
GmbH" (Sociedade Aleml! de Cooperac;a"o Tecnica),
em 6236 Eschborn 1.
2. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil encarregara da execuc;ao do projeto a Fundac;ao Institute
Agronomico do Parana (IAPAR).
3. Os 6rgaos encarregados, nos termos dos paragrafos 1 e
2 deste Item, estabelecerao conjuntamente os pormenores da execuc;l!o do projeto num plano operacional,
adaptando-os, caso necessaria, durante sua implementac;ao.
V - De resto, aplicar-se-l!o tambem ao presente Ajuste
as disposic;Oes do acima referido Acordo Basico, de 30 de
novembro de 1963, inclusive a clausula de Berlim (Artigo
10).

Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil concorde com as propostas contidas nos Itens I e V, est a nota e a
de resposta de Vossa Excelencia, em que se expresse a concordiincia de seu Governo, constituirao urn Ajuste entre
os nossos do is Governos, a entrar em vigor na data da Nota de resposta de Vossa Excelencia.
Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Excelencia os protestos de minha mais alta considerac;:ao".
2. Em resposta, informo Vossa Excelencia de que o Governe brasileiro concorda com os termos da Nota acima
transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a
constituir urn Ajuste entre os nossos dois Governos, a entrar em vigor na data de hoje.
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~proveito a oportunidade para renovar a Vossa ExcelenCia os protestos da minha mais alta considerac;:ao.

narem necessaries sera alocado urn montante total maximo de OM 230.000 (duzentos e trinta mil marcos
aleml!es). Esses equipamentos, a que se aplicarl!o as
isenc;:l5es estipuladas no Artigo 4'? , paragrafo 2'? do

Ramiro Saraiva Guerreiro
Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores da Republica
Federativa do Brasil.

AJUSTE SOBRE A CRIACAO DE UM "FUNDO
PARA 0 ENVIO DE PERITOS A CURTO E LONGO PRAZO AO DNPM"
A Sua Excelencia o Senhor Franz Joachim Schoeller,
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da
Republica Federal da Alemanha.
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota n<? EZ
445/19C/211/83, datada de hoje, cujo teor em portuguas
e 0 seguinte:
"Senhor Ministro,

a

Com referencia
Ata das Negociac;:l5es lntergovernamentais Teuto-Brasileiras sobre Cooperac;:!io Financeira e Tecnica, de 16 de julho de 1981, bern como ao Acordo Basico de Cooperac;:l!o Tecnica, de 30 de novembro de 1963,
conclu ido entre os nossos do is Governos, ten ho a honra
de propor a Vossa Excelencia, em nome do Governo da
Republica Federal da Alemanha, o seguinte Ajuste sobre a
criac;:l!o de urn "Fundo para o envio de Peritos a Curto e
Longo Prazo ao Departamento Nacional da Produc;:l!o Mineral (DNPM)" Projeto n<? 81.2185.7:

- 0 Governo da Republica Federal da Alemanha eo
Governo da Republica Federativa do Brasil acordam em
criar urn fundo para o envio de peritos a curto e Iongo
prazos ao DNPM.
Ap6s a formalizac;:l!o deste Ajuste, devera ser financiada,
atraves desse fundo, a prorrogac;:ao dos projetos "Tecnologia Mineral e Lavra de Minas" (projeto n<? 79.2213.1) e
"Tecnologia do Carv!l'o" (projeto n<?
77.2010.5), nos
termos dos Ajustes ja formalizados entre os dois Governos
sobre esses dois projetos especificos.

Acordo Basi co de Cooperac§o T9cnica, passar§o, quando de sua chegada ao Brasil, ao patrimdnio da Republica Federativa do Brasil, sob a condic;:l!o de ficarem a
disposic;:l!o dos peritos durante sua permanencia no
Brasil; e
3. Facultar a tecnicos brasileiros a participac;:c'l'o em cursos
de treinamento de curta durac;:l!o e a realizac;:l!o de visitas tecnicas na Republica Federal da Alemanha.
Ill - Ao Governo da Republica Federativa do Brasil cabers:
1. Proporcionar moradia aos peritos alemc'l'es enviados ou
custear parcela adequada das despesas de sua locac;:ao;
2. Arcar com as despesas das viagens a servic;:o dos peritos
no Brasil, pagando-lhes, alem das despesas de transporte, diarias adequadas;
3. Custear as despesas com as passagens aereas internacionais dos tecnicos brasileiros que, em conformidade
como paragrafo 3 do Item II, sejam enviados a Republica Federal da Alemanha para treinamento; e
4. lsentar de licenc;:as, taxas portuarias, direitos de importac;:l!o e exportac;:l!o e demais encargos fiscais, o material fornecido no ambito do Fundo por incumbencia do
Governo da Republica Federal da Alemanha, providenciando seu pronto desembarac;:o alfandegario.
IV -

Os peritos a curto e Iongo prazos, referidos neste Ajuste
Complementar, colaborarc'l'o no planejamento de projetos,
cuja fiscalizac;:l!o cabe ao DNPM, ou de projetos de outros
6rgc'l'os brasileiros, em cuja execuc;:l!o o DNPM tenha interesse. As atividades dos tecnicos do "Pool de Peritos"
abragem, entre outras:
1. Avaliac;:l!o de dados de pesquisas em jazidas que se encontrem em explorac;:l!o, de metodos de lavra e beneficiamento planejados e de projetos de minerac;:l!o;
2. Elaborac;:c'l'o de normas para a seguranc;:a tecnica e operacional na minerac;:l!o; e
'
3. 0 treinamento de tecnicos do DNPM em todos os aspectos da minerac;:l!o, do beneficia men to e de questlles
de segu ranc;:a.
V -

I~ Ao Governo da Republica Federal da Alemanha cabers:
1. Enviar no ambito do fundo, em conformidade com as
condic;:Oes abaixo referidas, peritos a curto e Iongo prazos, ate a urn total inicial de 108 homens/mes. Esse
total inclui, para cada perito, perlod~s para a elaborac;:!io de urn relat6rio final, bern como para treinamento
tecnico especial e urn curso de I fngua portuguesa, desde que isso seja necessaria;

a

2. Colocar, eventualmente,
disposic;:iio equipamentos
necessaries ao exercicio efetivo das atividade dos peritos. Para fornecimento de equipamentos que se tor-
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Das atribuic;:oes dos tecnicos alema'es:

Do mecanisme operative:

As solicitac;:<:les para o envio de peritos no ambito do fundo, bern como as possiveis solicitac;:Oes relativas a prorrogac;:llo das suas atividades serl!o apresentadas pelo DNPM
num formulario especial. Em conformidade com esse procedimento e com base nas atividades mencionadas no paragrafo 1 do Item IV, o Governo da Republica Federal da
Alemanha tambem podera propor o envio de peritos no
ambito do Fundo.
VI - Dos executores:
1. 0 Governo da Republica Federal da Alemanha encarregara da execuc;:iio de suas tarefas a "Deutsche Gesells-

chaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ)" (Sociedade Alema de Cooperacao Tecnica), em Eschborn.
2. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil encarregara o Departamento Nacional da Produ~;:llo Mineral do
Ministerio das Minas e Energia da execul;:llo das suas tarefas na operacionaliza~;:llo das iniciativas relativas ao
"Pool de Peritos para o DNPM".
3. Os org§os encarregados nos termos dos paragrafos 1 e
2 deste item poderao determinar, de comum acordo,
os pormenores da operacionaliza~;:ao do Fundo num
plano de trabalho, ou adapta-los de forma adequada,
caso necessaria, no seu andamento.
VII - De resto, aplicar-se-ao tambem ao presente Ajuste
as disposi~;:5es do acima referido Acordo Basico, de 30 de
novembro de 1963, inclusive a clausula de Berlim (Artigo
10).
Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil concorde com as propostas apresentadas nos itens I a VII, esta
Nota e a de resposta de Vossa Excelencia, em que se expresse a concordiincia de seu Governo, constituirao urn
Ajuste entre os nossos dois Governos, a entrar em vigor na
data da Nota de resposta de Vossa ExceU!ncia.
Permita-me, Senhor Ministro, apresentar os protestos da
minha mais alta considera~;:llo".
2. Em resposta, informo vosssa Excelencia de que o
Governo brasileiro concorda com os termos da Nota
acima transcrita, a qual, juntamente com a presente,
passa a constituir urn. Ajuste entre os nossos dois Governos, a en tar em vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta considerar;;ao.
Ramiro Saraiva Guerreiro
Ministro de Estado das Rela~;:11es Exteriores da Republica
Feder at iva do Brasi I.

AJUSTE SOBRE 0 PROJETO DE COOPERACAO TECNICA "ENSINO DE NUTRICAO A
NIVEL DE POS..GRADUACAO NA UFRJ"

A Sua Excelencia o Senhor Franz Joachim Schoeller,
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da
Republica Federal da Alemanha.
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota n~ EZ
624.40/14/223/83, datada de hoje, cujo teor em portuguese 0 seguinte:
"Senhor Ministro,
Com referencia a Nota verbal DCOPT/DE-1/42, de 11

de mar~;:o de 1981, bern como ao Acordo Basi co de Coopera~;:llo Tecnica, de 30 de novembro de 1963, existente
entre os nossos dois Governos, tenho a honra de propor a
Vossa Excelencia, em nome do Governo da Republica Federal da Alemanha, o seguinte Ajuste sobre o projeto de
cooperal;:llo tecnica "Ensino de Nutri~;:ao a Nfvel de P6sGradua~;:ao na Universidade Federal do Rio de Janeiro".
(P. N. 80.2190.9):
I - 0 ·Governo da Republica Fede'ral da Alemanha e o
Governo da Republica Federativa do Brasil apoiarao, conjuntamente, a implementa~;:llo, na Universidade do Rio de
Janeiro, de projeto de coopera~;:<fo tecnica que visa, a nfvel
·de pos-gradua~;:<fo, aprimorar o ensino, a pesquisa e o assesoramento no setor da nutri~;:llo.
II - Ao Governo da Republica Federal da Alemanha
cabera:
1. Enviar urn docente em nutrir;;ao pelo prazo de 48 homens/mes e colocar a disposi~;:ao recursos para o envio
de peritos, a curto prazo, por urn periodo total maximo de 24 homens/rnes;
2. Fornecer equipamentos no valor de ate DM 582.900,00
(quinhentos e oitenta e dois mil e novecentos marcos
alemaes). 0 equipamento passara, quando de sua chegada ao porto de desembarque, ao patrimonio da Republica Federativa do Brasil, devendo, no entanto, permanecer a inteira disposi~;:ao dos tecnicos alemaes pelo
prazo de sua atua~;:llo no projeto; e
3. Facultar a tecnicos brasileiros, que ap6s sua formal;:llo,
deverllo dar prosseguimento, autonomamente, as atividades do projeto:
4 bolsas de estudo de curta dura~;:llo para o aprendizado de metodos especializados na Republica Federal da
Alemanha ou em terceiros paises, pelo prazo de 4 meses cada uma;
2 bolsas de doutorado na Republica Federal da Alemanha ou na America Latina, pelo prazo de 25 meses cada uma; e
2 bolsas para curso de mestrado (MSc) na America Latina, pelo prazo de 18 meses cada uma.
iII - Ao Governo da Republica Federative do Brasil caber a:
1. Custear
a) as despesas com os tecnicos contrapartes do lnstituto
de Nutrir;;ao da Universidade do Rio de Janeiro;
b l as despesas decorrentes da formacao de 10 candidatos,
a. n ivel de mestrado, brasileiros, dos quais no minimo
5 deverao vir de regi11es de fora do Rio de Janeiro.
2. Colocar a disposi~;:11o do projeto, a expenses suas, os
necessarios ediffcios, inclusive seu equipamento, desde
que esse na"o seja fornecido pelo Governo da Republica
Federal da Alemanha;
3. Custear as despesas de administra~;:llo do projeto, bern
como as despesas com os programas de pesquisa;
4. Providenciar que tecnicos brasileiros deem prosseguimento, o mar.. cedo possivel, as atividades dos tecnicos
enviados. Se, no ambito do presente Ajuste, esses tecnicos realizarem estagio de forma~;:ao ou aperfei~;:oa
mento no Brasil, na Republica Federal da Alemanha
ou em terceiros paises, o Governo da Republica Federativa do Brasil, com participa~;:a"o da representa~;:llo
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alemli no exterior ou de tecnicos por esta indicados,
designara, com a devida antecedencia e em numero suficiente, candidates que se comprometam a trabalhar,
ap6s o estagio de format;!lo ou aperfei~oamento, no
respective projeto, pelo prazo m fnimo de 5 anos;
5. Reconhecer a equivalencia dos exames prestados pelos
tecnicos brasileiros, que realizaram estagios de formaclio ou aperfeic;:oamento no ambito do presente Ajuste,
consoante seu nfvel de especializac;:llo;
6. Prestar aos tecnicos enviados todo o apoio necessaria
na execuc;:llo das tarefas que lhes foram confiadas, colocando-lhes a disposic;:!lo toda a documentacllo necessaria e disponfvel;
7. Criar as condic;:i5es para a realizac;:!lo do primeiro curso
de mestrado no terceiro e quarto anos do projeto, ap6s
terem sido criadas as bases para tanto nos primeiros
dois anos;
8. Tomar providencias para que as contribuic;:oes necessilrias a execuc;:!lo do projeto sejam prestadas, desde que
delas n!io se tenha incumbido o Governo da Republica
Federal da Alemanha nos termos do presente Ajuste;
9. Arcar com as despesas das viagens a servic;:o no Brasil,
· necessarias no ambito do projeto, pagando a hospedagem e diarias adequadas a sua realizac;:ilo;
10. Custear uma parcela adequada das despesas de locac;:llo
de moradia para o tecnico a Iongo prazo referido no
item II, paragrafo 1;
11. lsentar de licenc;:as, taxas portuarias, direitos de importaclio e exportac;:llo e demais encargos fiscais, o material fornecido ao projeto por incumbencia do Governo
da Republica Federal da Alemanha, providenciando
seu pronto desembarac;:o alfandegario.
IV - Da Atribuic;:ilo e "status" dos tecnicos alemlles:

1. Os tecnicos enviados prestarlio assessoramento ao Institute de Nutri.;:ao da Universidade Federal do Rio de
Janeiro na cria.;:ao de capacidades de pesquisa, ensino e
consultoria, e serllo considerados, pelo prazo das suas
atividades, docentes da Universidade, tendo direitos e
deveres identicos aqueles de seus colegas brasileiros de
igual nfvel na Universidade.
2. Dentro das suas atividades, delineadas neste item, os
tecnicos enlliados serao responsaveis perante a diretoria
do Institute, obedecendo as suas instruc;:oes tecnicas,
desde que isto nlio afete as rela.;:i5es contratuais com o
seu empregador alemilo.

3. Os 6rglios encarregados nos termos dos parilgrafos 1 e
2, deste item, estabelecerao, conjuntamente, os pormenores da execucllo do projeto num plano operacional,
adaptando-os, caso necessaria, durante sua implementac;:!lo.
IV - De resto, aplicar-se-ilo tambem ao presente Ajuste
as disposic;:i5es do acima referido Acordo Basico, de 30 de
novembro de 1963, inclusive a clausula de Berlim (Artigo
10).
Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil concorde com as propostas contidas nos itens I a VI, esta Nota
e a de resposta de Vossa Excelencia, em que se expresse a
concordiincia de seu Governo, constituirllo urn Ajuste entre os nossos dois Governos, a entrar em vigor na data da
Nota de resposta de Vossa Exceliincia.
Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta considerac;:ilo".
2. Em resposta, informo Vossa Excelencia de que o Governa brasileiro concorda com os termos da Nota acima
transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a
constituir urn Ajuste entre os nossos dois Governos, a entrar em vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta considerac;:ilo.
Ramiro Saraiva Guerreiro
Ministro de Estado das Rela.;:i5es Exteriores da Republica
Federativa do Brasil

AJUSTE SOBRE 0 PROSSEGUIMENTO DO
PROJETO DE COOPERACAO TECNICA "PRQGRAMA DE APOIO A PEOUENA E MEDIA EMPRESA"
A Sua Excelencia o Senhor Franz Joachim Schoeller,
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da
Republica Federal da Alemanha.
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota n~ EZ
445/117/266/83, datada de hoje, cujo teor em portugues
e 0 seguinte:
"Senhor Ministro,

V - Dos executores do projeto:
1. 0 Governo da Republica Federal da Alemanha encarregara da execu.;:ao de suas contribuic;:i5es a "Deutsche
Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit, (GTZ)
GmbH" (Sociedade Alema de Cooperac;:ilo Tecnica),
em Eschborn.
2. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil encarregara da execu.;:ao de suas contribui.;:i5es a Universidade
Federal do Rio de Janeiro, atraves de seu Institute de
Nutri.;:ao.
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Com referenda a nota DCOPT/DE-1/146, de 27 de julho
de 1981, bern como em execuf;:lio do Acordo Basi co de
Cooperac;:llo Tecnica, de 30 de novembro de 1963, conclu 1do entre os nossos dois Governos, tenho a honra de propor a Vossa Exceliincia, em nome da Republica Federal da
Alemanha, o seguinte novo Ajuste sobre o prosseguimento
do projeto de cooperac;:ao tecnica "Programa de Apoio a
Pequena e Media Empresa" (PN 76.2024.8). Este Ajuste
substitui ode 24 de maio de 1977 e resulta das Negocia-

~;:oes

lntergovernamentais Teuto-Brasileiras sobre CooperaFinanceira e Tecnica, realizadas de 14 a 16 de julho
de 1981.
~;:ao

I -0 Governo da Republica Federal da Alemanha eo Governe da Republica Federativa do Brasil prosseguirao
apoiando, ate que se integralizem as medidas previstas neste Ajuste, o Centro Brasileiro de Apoio a Pequena e Media Empresa (CEBRAE) na promo~;:ao da pequena e media
empresa no Nordeste do Brasil.
II - Ao Governo da Republica Federal da Alemanha
cabeni:
1. enviar
a) tecnicos para e execuviio de urn programa junto ao
PROCURT (Programa Regional de Pesquisa e Processamento de Couro e Tanantes) pelo prazo maximo de 72
homens/mes; e
b) tecnicos para a execu~;:ao de urn programa junto ao
NTCA (Nucleo de Tecnologia de Cal~;:ados e Afins). pelo prazo maximo de 58 homens/mes; e
2. fornecer, mediante prova de que tal e necessaria, equipamentos, nao produzfdos no Brasil, para apoiar a assistencia prestada pelos tecnicos, referidos no paragrafo 1 acima, no montante maximo de OM 300.000,
(trezentos mil marcos alemaes).

Ill - Ao Gover no da Republica Federativa do Brasi I
caber a:
1. designar, em conformidade com o pedido de reformula~;:ao de 10.09.1980, tecnicos devidamente qualificados, ou seja, 6 tecnicos e professores para o "Programa
Regional de Pesquisa e Processamento de Couro e Tanantes" e 7 tecnicos e professores para o "Nucleo de
Tecnologia de Cal~;:ados e Afins", bern como interpretes caso necessaria;
2. colocar a disposi~;:ao dos tecnicos enviados os vefculos
de servivo necessaries ao cumprimento de suas tarefas;
3. custear as depesas das viagens a servivo dos tecnicos
en vi ados ao Brasil, pagando-lhes, alem das despesas de
transporte, diarias adequadas;
4. custear as despesas de moradia dos tecnicos referidos
no Item II ou arcar com parcela adeq uada das despesas
decorrentes de sua loca~;:lio;
5. isentar de licenvas, taxas portuarias, direitos de importa~;:ao e exporta~;:ao e demais encargos fiscais, o mate·
rial fornecido ao projeto por incumbencia do Governo
da Republica Federal da Alemanha, providenciando
seu pronto desembara~;:o alfandegario;
6. tomar providencias para que tecnicos brasileiros deem,
0 mais cedo possfvel, prosseguimento as tarefas dos
tecnicos alemaes enviados;
7. conceder aos tecnicos enviados as facilidades indispensaveis a realizacao das tarefas de que forem incumbidos, colocando-lhes a disposi~;:ao toda a documenta~;:ao
necessaria; e
8. prover as demais med idas necessarias a execw,:ao do
projeto, desde que delas nao se tiver incumbido o Go-

verno da Republica Federal da Alemanha, nos termos
do presente Ajuste.
IV -

Atribui~;:oes

principais dos tecnicos alemaes:

1. os tecnicos enviados terao a missao de transmitir a seus
parceiros brasileiros no ambito dos programas do PROCURT (Programa Regional de Pesquisa e Processamento de Couro e Tanantes) e do NTCA (Nucleo de Tecnologia de Cal~;:ados e Afins). na respectiva area de especializa~;:llo, conhecimentos e metodos adequados;
2. no desempenho de suas atividades no projeto, os tecnicos enviados serao responsaveis perante o CEBRAE,
obedecendo as suas instru~;:c5es, desde que isto nllo afete as relacOes contratuais com o seu empregador alemao.
V - 0 material fornecido ao projeto por incumbencia
do Governo da Republica Federal da Alemanha passara,
quando da sua chegada ao Brasil, ao patrimonio da Republica Federativa do Brasil, devendo, no entanto, permanecer a inteira disposi~;:ao do projeto e dos tecnicos enviados pelo prazo de sua atua~;:ao no projeto.
VI -

Dos executores do projeto:

1. 0 Governo da Republica Federal da Alemanha encarregara da execu~;:ao de suas contribu i~;:5es a "Deutsche
Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ)
GmbH" (Sociedade Alemli de Coopera~;:ao Tecnica),
em 6236 Eschborn.
2. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil encarregani da implementa~;:ao do projeto o Centro Brasileiro
de Apoio a Pequena e Media Empresa (CEBRAE).
3. Os brglios encarregados nos termos dos panigrafos 1 e
2 deste Item poderao estabelecer, de comum acordo,
atraves de urn plano operacional ou de outra forma
adequada, os pormenores da implementa~;:ao do projete, adaptando-os, caso necessaria, no decorrer de
sua execu~;:ao.
VII- De resto, aplicar-se-ao tambem ao presente Ajuste
as disposic5es do acima referido Acordo Basico, de 30 de
novembro de 1963, inclusive a clausula de Berlim (Artigo
10).
Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil concorde com as propostas contidas nos Itens I a VII, esta Nota
e a de resposta de Vossa Excelimcia, em que se expresse a
concordiincia do seu Governo, constituirao urn Ajuste entre os nossos do is Governos, a entrar em vigor na data da
Nota de resposta de Vossa Excelencia.
Permita-me, Senhor Ministro, apresentar os protestos da
minha mais alta considera~;:ao".
2. Em resposta, informo Vossa Excelencia de que o Governe brasileiro concorda com os termos da Nota acima
transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a
constituir urn Ajuste entre os nossos dois Governos, a en·
trar em vigor na data de hoje.
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
cia os protestos da minha mais alta consideracao.

Exceh~n

ART IGO Ill
Manter os principios do convenio firmado entre o Banco

Ramiro Saraiva Guerreiro
Ministro de Estado das Relac11es Exteriores da Republica
Federativa do Brasil

acordo possibiiHa intenslficar a
coopera~io econllmlca e
comerclal entre brasil e angola
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperac;io
Econ6mica, Cientlfica e Tltcnica entre o
Brasil e a Republica Popular de Angola, para
intensificac;io da cooperac;io econ6mica
e comercial entre os dois pafses, assinados, no
Palacio do ltamaraty, em Brasilia, em 12
de abril de 1983, palo Ministro de Est ado das Relat;6es Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro,
e palo Ministro do Plano de Angola, Lopo
Fortunato Ferreira do Nascimento.

do Brasil S/A - CACEX e o Banco Nacional de Angola
em 2 de junho de 1976 e sobretudo seu ultimo aditamento, de 30 de outubro de 1982.
ARTIGO IV
Destinar o fornecimentos dos primeiros embarques de petr61eo da Sonangol a Petrobras, a serem efetuados a partir
da data de assinatura do presente Ajuste, a liquidacao dos
compromissos vencidos junto ao Banco do Brasil S/ACACEX.
ARTIGOV
0 interciimbio comercial entre os do is pa ises sera cursado
em d61ares norte-americanos de livre conversibilidade. Alternativamente, as operacoes financeiras serllo garantidas
por fornecimentos de petr61eo angolano ao Brasil, devendo as condicoes desses fornecimentos ser mutuamente
acordadas entre a Petrobras e a Sonangol.
ARTIGOVI

0 Governo da Republica Federativa do Brasil
e
0 Governo da Republica Popular de Angola

1. 0 presente Ajuste entrara em vigor na data de sua assinatura.

DESEJOSOS de intensificar a cooperacllo economica e
comercial e de melhor organizer o interciimbio entre os
dois parses nesses campos; e,

2. 0 presente Ajuste tera a vigencia necessaria para a conclusao de todas as suas etapas, dentro dos prazos previstos
em seu Anexo.

DE. CONFORMIDADE como disposto no Artigo Ill do
Acordo de Cooperacllo Economi<!a, Cientffica e Tecnica
entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e o
Governo da Republica Popular de Angola, firmado em
Luanda em 11 de junho de 1980,

3. 0 presente Ajuste podera ser modificado mediante troca de Notas, por mutuo acordo das Partes, entrando em
vigor a modificacao na data do recebimento da Nota de
resposta.
Feito em Brasilia, aos 12 dias do mes de abril de 1983, em
dois exemplares originais, em portugues, sendo ambos os
textos igualmente autenticos.

RESOLVEM:
ARTIGOI

ANEXO ONICO

Cooperar para a regularizacllo do abastecimento da Republica Popular de Angola em bens alimentares e de consume corrente, materias-primas e outros, mediante exportac1\es brasileiras desses produtos, cujas condicOes de financiamento encontram-se relacionadas no Anexo Onico.

REGULARIZA<;:AO DO ABASTECIMENTO DA REPUBLICA POPULAR DE ANGOLA EM BENS ALIMENT ARES E DE CONSUMO CORRENTE, MATERIAS-PRIMAS E OUTROS.

ARTIGO II
Pro mover a execucl!o do Complexo Hidreletrico de Capanda, cujas obras civis estllo a cargo de empresa brasileira.
Para o financiamento da referida operacao, serao utilizados, como moeda alternativa de pagamento, creditos decorrentes da compra de petr61eo angolano pero Brasil, em
condicOes a serem mutuamente acordadas. As condic11es
financeiras do empreendimento serao acordadas entre as
instituicOes de credito dos dois pafses.
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Dispoo-se o Banco do Brasil S/A- CACEX a financiar os
recursos necessaries a suprit o fornecimento de bens mais
sensfveis ao normal abastecimento e funcionamento da
economia angolana em 1983, consoante .as condic<5es e
esquemas a seguir enumerados:
a) exportador brasileiro: Pao de Acucar e outros.
b) importador: 6rgaos e empresas da Republica Popular
de Angola.
c) mercadorias: bens alimentares e de consume corrente,
materias-primas e outros.

c. i -

os produtos e servir;os objeto do financiamento
constarl!o de contrato comercial a ser firmado entre o importador e o exportador, o qual devera ser
submetido previamente ao Banco do Brasil S/A
(CACEX). Fica entendido que o fornecimento respective estara na dependencia das disponibilidades
do produto no mercado brasileir'\), a epoca dos embarques.

d) valor do financiamento: US$ 100,000,000.00
e) condir;oes de pagamento:
e.1 -

para efeito de viabilidade do esquema operacional,
estabelecer-se-l!o pacotes de fornecimentos trimestrais, nao podendo o valor de cada pacote exceder
90% das aquisir;oes de petr61eo angolano a serem
feitas pela Petrobras em igual periodo de tres meses.

e.2- prazo de pagamento: cada pacote sera liquidado em
tres pagamentos semestrais, iguais e consecutivos,
vencendo a primeira parcela a 180 dias a contar do
ultimo dia de cada trimestre de fornecimento.
f) juros: 8,5% a.a, pagaveis nas mesmas datas de vencimento do principal e calculados sabre o saldo devedor
da operar;ao.
Nota: os juros serao cobrados a partir das liberar;oes
dos cruzeiros ao exportador. Uma vez que o primeiro
pagamento dos juros somente se fara junto com a primeira parcela do principal, havera capitalizar;ao dos juros devidos dentro dos tres meses considerados para o
fornecimento do pacote.
g) garanti as:
g.1 - Banco Nacional de Angola, representada por aval
em notas promiss6rias emitidas pelo importador
em favor do finanC1ador. Ditas notas promiss6rias
serao encaminhadas ao Banco do Brasi I at raves de
"trustee letter".
g.2- alternativamente, fornecimento de petr61eo, conforme estabelecido no Artigo 5 do presente Ajuste
Complementar.
h)- condir,:ao especial: a presente oferta de financiamento para pagamento em moeda ou petr61eo angolano
prevalece pelo prazo de 180 dias, a contar da data de
assinatura do presente Ajuste, sendo que sua validade
ficara condicionada: (1) a regularizar;ao de todos os
debitos pendentes do Governo angolano para com o
Banco do Brasil S/A- CACEX e. (2) a apresentar;ao,
a CACEX, das condir;oes de fornecimento de petr6leo a serem acordadas entre a Sonangol e a Petrobnls,
inclusive com clausula de quitar;ao de faturas com
autorizar;ilo expressa de destinat;lio das verbas respectivas a liquidar;ao dos compromissos na CACEX.

brasil e eua prorrogam ata de
consulta aeronatuca e acordo para
um programa de coopera.;io
cientlfica e tecnologica
0 Ministl!rio das Rel~oes Exteriores e a Embaixada dos Estados Unidos da Arnl!rica em Brasilia
assinaram, atraves de Notas Verbais, dois Acordos
entre os do is paises: o primeiro, atraves
de Notas Verbais trocadas em 20 de abril
de 1983, estabelece a prorrogalj:iio, por um ano,
da vigencia da Ata de Consulta Aeronflutica
ass in ada no Rio de Janeiro, em 25 de abril de
1982; o segundo, at raves de Notas Verbais trocadas
em 31 de maio de 1983, estabelece a prorrogalj:ao,
por seis meses, do Acordo para Programa
de Cooper~ao Cientifica e Tecnolbgica,
firmado em Brasilia, em 01 de dezembro de 1971.

PRORROGACAO
AERONAUTICA

DA

ATA

DE CONSULTA

nota brasileira
A Sua Excelencia o Senhor Langhorne Anthony Motley,
Embaixador dos Estados Unidos da America.
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia, com referencia a Ata de Consulta aeronautica, firmada em Washigton D.C., em 24 de marc;o ultimo.
2. Nos termos da citada Ata, comunico a Vossa Excelencia que o Governo brasileiro esta de acordo com a prorrogar;ao par um ana, a partir de 26 de abril corrente, da vigencia da Ata de Consulta, assinada no Rio de Janeiro, em
25 de abril de 1982, a qual foi objeto da troca de Netas diplomaticas, em 23 de junho de 1982.
3. Caso o Govern a dos Estados Unidos da America manifeste sua concordancia a respeito, proponho a Vossa Excelencia que esta Nota juntamente com a resposta de Vossa
Excelencia sejam consideradas como um Acordo entre os
nossos dais Governos, passando a Ata de Consulta de 25
de abril de 1982 a viger ate 25 de abril de 1984.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da min ha mais alta considerar;ao.

nota norte-america'·1a
His Excellency
Ramiro Saraiva Guerreiro
Minister of Foreign Relations
Bras(lia, D. F.
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Excellency:
I have the honor to refer to Your Excellency's note
DTC/DCS/DAI/63/680.4 (B46) (B13), dated April 20,
1983, regarding the Interim Agreement between the Government of the United States of America and the Gover·
nment of the Federative Republic of Brazil on air trans·
port services which was effected by exchange of notes at
Brasilia on June 23, 1982.
The Government of the United States is in agreement with
the extension of the Agreement for one year, from April
26, 1983.
Your note and this note will be considered an agreement
between our two governments, extending the Memoran·
dum of Consultation of April 25, 1982 until April 25,
1984.

and Techonological Cooperation, signed by the Gover·
nments of Brazil and t~e United States on December 1,
1971, and extended several times since that date, be
extended for an additional period of six months from Ju·
ne 1,1983.
In reply, the Embassy informs the Ministry of External
Relations of the Federative Republic of Brazil that the
Government of the United States of America accepts the
terms of the above mentioned note which, with this present note, will constitute an Agreement between the two
Governments to enter into force on this date.
The Embassy of the United Sates of America takes this
opportunity to renew to the Ministry of External Relations the assurances of its highest consideration.

aprovado oregulamento da
comissio nacional para
assuntos antirtlcos

Accept, l;:xcellency, the renewed assurances of my highest
consideration.

PRORROGACAO DO ACORDO PARA UM PROGRAMA DE COOPERACAO CIENTfFICA E
TECNOUlGICA
nota brasileira
0

Minist~rio das Relac;;l5es Exteriores cumprirnenta a Em·
baixada dos Estados Unidos da Am~rica e tern a honra de
inform& Ia de que o Governo da Republica Federativa do
Brasil concorda com a prorrogac;;ao, por urn perlodo adi·
cional de 6 meses, a partir de 1 ~ de junho de 1983, do
Acordo para urn Programa de Cooperac;;ao Cientlfica e
Tecnol6gica entre a Republica Federativa do Brasil e os
Estados Unidos da America, firmado em Brasilia, em 1 ~
de dezembro de 1971, com vigencia inicial de 5 anos,
prorrogado por urn perfodo adicional de 5 anos, em 28 de
dezembro de 1976, e de 6 meses, em 30 de novembro de
1981, em 1'? de junho de 1982 e 30 de novembro de
1982.

2. Caso o Governo dos Estados Unidos da America con·
corde com os termos da presente Nota, passara esta, juntamente com a Nota de resposta da Embaixada dos Estados
Unidos da America, a constituir urn Acordo entre os dois
Governos, a entrar em vigor na data da NQ,la de resposta.

nota norte-americana
The Embassy of the United States of America presents
its compliments to the Ministry of external relations of
the Federative Republic of Brazil and has the honor to
acknowledge receipt of the Ministry's note number DAI/
DCTEC/DCS/89 of May 31, 1983. The Ministry's note
proposes, with the agreement of the United States of A·
merica, that the Agreement on a Program of Scientific
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0 President& Joio Figueiredo assinou o Decreta
88.245, de 20 de abril de 1983 (publicado pelo
Diario Oficial de 22 de abril de 1983), aprovando o
Regulamento da Comissao Nacional para Assunto!
Antarticos. Eisa Integra do Decreta:
0 Presidente da Republica, usar.do da atribuic;;§o que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constituic;;l!o e tendo em
vista o disposto no Artigo 4<? do Decreto n9 86.829, de
12 de janeiro de 1982,
DECRETA:
Art. 11? Fica aprovado o Regulamento da Comissao
Nacional para Assuntos Antarticos, que com este baixa.
Art. 21? Este Decreto entra em vigor na data de sua pu·
blicac;;l!o, revogadas as disposic;;oes em contnirio.
Brasilia, em 20 de abril de 1983, 1621? da lndependencia
e 951? da Republica.
JOAO FIGUEIREDO
R.S. Guerreiro

CAPITULO I
DA FINALIDADE
Art. 1'? - A Comissl!o Nacional para Assuntos Antarti·
cos (CONANTAR), criada pelo Decreto n9 86829, de 12
de janeiro de 1982, tern como finalidade assessorar o Pre·
sidente da Republica na formulac;;a"o e na consecuc;;l!o de
uma Polltica Nacional para Assuntos Antarticos (POLAN·
TAR).

Paragrato unico - No cumprimento da tinalidade a que
se refere este artigo, a CONANTAR tera sempre em conta
as Diretrizes Gerais do Governo, especial mente para a polftica externa brasileira e as obrigat;:oes decorrentes da adesao do Brasil ao Tratado da Antartida.

CAPfTULO II
DA COMPETENCIA
Art. 29 -

Compete

a CONANTAR:

I - proper diretrizes e medidas para a formulat;:ao, atualizat;:ao e consecut;:ao da POLANTAR, acompanhando os
seus resultados e sugerindo as necessarias alterat;:c5es;

XII - examinar e aprovar as propostas avaliadas e encaminhadas pela CIRM ou pelo 6rgao a ser criado para a implatat;:ao do PROANTAR relativas as ofertas de colaborat;:ao
e participat;:ao de Universidades, centres de pesquisa e entidades governamentais ou privadas nas atividades de planejamento e execut;:ao do PROANTAR;
XIII -proper a atualizat;:lio da legislac;ao brasileira relativa
a assuntos antarticos;
XIV - coordenar a participat;:iio nacional em foros internacionais, reuni8es, congresses ou grupos de trabalho, ou
ainda em quaisquer outras atividades relacionadas commaterias politicas, economicas, tecnico-cientificas e ecol6gicas de interesse antartico;
XV - coordenar a divulgat;:lio de temas relacionados com
as atividades antarticas brasileiras;

Ill - examinar e aprovar o Programa Antartico Brasileiro
- PROANTAR, de acordo com as diretrizes da POLAN·
TAR;

XV I - prom over, quando julgado conveniente, conferencias, exposit;:oes ou seminaries sobre assuntos antarticos,
seja para col her subs fdios junto comunidade academica
e cientifica, seja para melhor divulgar o trabalho da Comissao, o estado de progresso do PROANTAR eo cumprimento de objetivos dentro do conjunto de interesses
nacionais no sistema antartico.

IV- acompanhar a execut;:llo do PROANTAR no que se
refere ao cumprimento das diretrizes do POLANTAR;

CAPfTULO Ill
DA ORGANIZACAO

V - dentro do espirito e da letra do Tratado da Antarti·
da, examinar as ofertas de cooperat;:ao internacional em assuntos antarticos;

Art. 39- A CONANTAR, presidida pelo Ministro de Estado das Relat;:c5es Exteriores, e constitu ida de:
I
Membros Permanentes;
Secretaria; e
II
Ill
Subcomiss8es

II - orientar e coordenar a elaborat;:ao dos pianos e proje·
tos relatives a assuntos antarticos;

VI - proper o encaminhamento de solicitat;:c5es de coope·
rat;:ilo e assistencia internacionais em materia de assuntos
antarticos;
VII - sugerir a destinat;:llo de recursos financeiros adicionais para incrementar o desenvolvimento das atividades
antarticas;
VIII - examinar implicat;:oes politicas decorrentes das diretrizes e orientat;:oes do Comite Cientifico sobre Pesquisa
Antartica (SCAR) reterentes a pesquisa cientifica na Antartida por parte de paises aderentes ao Tratado da Antartida que aspirem a condit;:ao de Parte Consultiva desse instrumento internacional;
IX- examinar as recomendat;:c5es adotadas pelas Reunic5es
de Consulta do Tratado da Antartida e as providencias a
serem tomadas para a sua aprovat;:llo pelo Brasil;
X - acompanhar, por intermedio do Ministerio das Relat;:oes Exteriores, a evolut;:llo da pol itica antartica no ambito do Tratado e nos demais foros internacionais, adaptando a POLANTAR a essa evolut;:llo;
XI - estimular a participat;:ao, por intermedio da Comissao lnterministerial para os Recursos do Mar - Cl RM, ou
do 6rglio que venha a ser criado para a implementat;:ao do
PROANTAR, de Universidades, centros de pesquisas e entidades governamentais ou privadas nas atividades antarticas, quer no seu planejamento, quer na sua execut;:ao, propondo, quando for o caso, a incluslio dos seus projetos no
PROANTAR;

a

Art. 49 - Slio Membros Permamnentes da CONANTAR
representantes dos seguintes 6rgaos e entidades;
- Ministerio da Marinha;
- Ministerio do Exercito;
- Ministerio das Relat;:oes Exteriores;
- Ministerio da Agricultura;
- Ministerio da Educat;:ao e Cultura;
- Ministerio da Aeronautica;
- Ministerio das Minas e Energia;
- Secretaria de Planejamento da Presidencia da Republica;
- Secretaria-Geral do Conselho de Seguran~;:a Nacional;
- Estado-Maior das Fort;:as Armadas; e
- Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnol6gico.
§ 19- Os Membros Permanentes, indicados pelos respectivos Ministros de Estado, dentre autoridades de alta categoria funcional e elevada qualifica~;:lio tecnico-profissional,
serilo nomeados pelo Presidente da Republica, por proposta do Ministro de Estado das Rela~;:c5es Exteriores.
§ 2? Os Ministros de Estado poderao designar suplentes dos respectivos Membros efetivos, para substitu i-los
em seus impedimentos eventuais.
§ 39 - Os Suplentes, quando funcionarem como substitutes, terao as mesmas atribui~;:oes e prerrogativas dos
Membros efetivos.
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Art. 5? -A Secretaria da CONANTAR compc5e-se de:
I - Secretario; e
II - Secretario-Adjunto.
§

1?- Os trabalhos de Secreta ria, arquivo e outras facili-

dades para o plena funcionamento da CONAN TAR serao
assegurados pelo Min isterio das Rela.;:c5es Exteriores.

§ 2'!- 0 Representante do Ministerio das Rela.;:oes Exteriores acumulara as func;:c5es de Secretario.

3'!- 0 Secretario-Adjunto, funcionario diplomatico, sera designado pelo Ministro de Estado das Rela.;:Cies Exteriores.

Art. 12 - Para assistir as reuni6es da CONANTAR e de
suas subcomiss6es, ou destas participar, so terllo ingresso
no recinto da reunillo:
o seu Presidente;
I

II

os Membros Permanentes;

Ill
o Secretario;
IV
o Secretario-Adjunto;
V
os representantes de orgllos ou entidades e as personalidades convocadas a participar em can\ter ad hoc, na
forma do artigo 10;
VI - Assessores dos Membros Permanentes ou dos participantes em carater ad hoc, na forma do artigo 11.

§

Art. 6'!- As Subcomiss6es serao criadas pelo Presidente
da CONANTAR, observada a sua necessidade de acordo
com este Regulamento, podendo ser permanentes ou ad
hoc.
CAPITULO IV
DO FUNCIONAMENTO
Art. 7~- A Comissao se reunira:
I - em sessao ordinaria, com periodicidade compat fvel
com as necessidades da POLANTAR e das atividades antarticas brasileiras, por convocac;:ao do seu Presidente,
atraves de comunicac;:ao feita pelo Secretario com a antecedencia de sete dias;
II - em sessao extraordinaria:
a) por convocac;:ao do Presidente da Republica;
b) por convoca.;:ao do seu Presidente, por iniciativa propria ou para atendimento de pedido de pelo menos urn
terc;:o dos Membros permanentes.
Art. 8~- As reuni6es da CONANT AA ser§o normal mente
realizadas no Ministerio das Relac;:Cies Exteriores.
Art. 9~- A CONANT AA so podera reunir-se com a presenc;:a de no m fnimo do is terc;:os dos seus membros permanentes.

§ 1?- 0 grau de sigilo das reuni6es e da documentac;:ao
sera determinado pelo Presidente da Comissao, que dele
dara conhecimento previa a todos os participantes.

2° - A documentac;:ao a ser examinada e discutida nas
reuni6es, sob a forma de projetos, propostas ou outras iniciativas, devera ser encaminhada previamente, sempre que
paSS [vel, a Secreta ria para OS fins de multiplicac;:ao e distribuic;:ao entre os demais participantes.
§

Art. 13 - As decis6es da CONANTAR e de suas subcomissoes serao tomadas por consenso e, caso este nllo seja
alcanc;:ado, por maioria de votos dos membros presentes e
votantes, cabendo ao seu Presidente ou ao Coordenador
da subcomissao o voto de desempate.
1°- Qualquer membra poden;l fazer constar em Ata seu
ponto de vista discordante, quando a opinillo do orgao
por ele representado ou a sua propria divergir da maio ria.

§

§ 2'!- As decis6es da CONANTAR serao formalizadas
atraves de Resoluc;:oes.

Art. 14- Nos impedimentos do seu Presidente, as reuni6es da CONANT AA serao presididas pelo R.,presentante
do Ministerio das Relac;:Bes Exteriores e, na eventual ausencia deste, pelo Membra titular representante do Ministerio ou orgtro de mais alta precedencia, observada a ordem indicada no artigo 4?

Art. 10- A jufzo do presidente da CONANT AA e quando por ele convocados, participarao das reuni6es da Comissao e poderao integrar as subcomissoes, sem direito a
voto, representantes de outros orgtros e entidades, publicos ou privados, ou ainda personalidades de reconhecido
valor, relacionadas com assuntos atinentes as atividades
antarticas brasi leiras.

Pan;lgrafo unico - Quando o representante do Ministerio
das Relac;:5es Exteriores assumir a Presidencia das reuni6es
da CONANTAR o seu suplente assumira o cargo de Representante do Ministerio das Relac;:Cies Exteriores.

Paragrafo unico - Quando da agenda das reunieles constarem itens diretamente ligados ao PROANTAR, sera convocado o Secretario da ClAM ou o representante do orgao
a ser criado para a implantac;:llo do PROANTAR.

Art. 15 - Poderao ser criadas subcomiss6es, para o exame
de materia que, pela sua relevancia ou urgencia, no julgamento do Presidente da CONANTAR, merec;:a tratamento
especial ou prioritario.

Art. 11 - Os Membros Permanentes da CONANT AA e os
participantes das reunic5es em carater ad hoc poderao fazer-se acompanhar de assessores, sem direito a voto, desde
que obtida a anuencia previa do Presidente da Comissao.

§ 1?- 0 Presidente da CONAN TAR ou seu eventual substitute designara o Coordenador, escolhido entre os Membros Permanentes, e os Membros das subcomissaes, escolhidos dentre os Membros permanentes ou dentre os parti-
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CAPfTULOV
DAS SUBCOMISSOES

cipantes em canflter ad hoc relacionados com a materia em
questiio.
§ 2?- Um (mico Membro Permanente ou um unico participante em caniter ad hoc podera ser incumbido da realizac;:iio de trabalho originalmente destinavel a uma subcomissiio, desde que justificado pela substancia da materia
ou pela urgencia do seu exame.
Art. 16 - As subcomissoes se organizarllo internamente
de forma a assegurar o melhor desempenho de suas tarefas, ficando o Coordenador da subcomissllo responsavel
pela orientac;:llo do trabalho, pela designac;:llo do relator,
pel a forma e alcance das decisoes e pelo modo de apresentac;:l!o dos resultados do encargo a comissao.

Paragrafo unico - 0 Coordenador da subcomissao tomara
as providencias necessarias para a circulac;:ao, entre os demais membros e participantes das reuni6es, da documentac;:iio nos trabalhos da subcomissao ao seu encargo.
CAPITULO VI
DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSITQRIAS

A Sua Excelencia o Senhor
Lennart Rydfors,
Embaixador do Reine da Suecia,
Brasilia, D.F.
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota n9 27/83
de 25 de abril de 1983, relativa as exportac;:6es de produtos texteis do Brasil para a Suecia, cujo teor, em portugues, eo seguinte:
"Excelimcia,
Tenho a honra de referir-me as recentes consultas entre representantes de nossos do is Governos, relativas as exportac;:oes de texteis do Brasil para a Suecia, com base no Acordo Multifibras do GATT. Como resultado de tais consultas, desejo proper o seguinte Acordo entre o Governo da
Suecia e o Governo do Brasi I sobre as Exportac;:6es de Certos Produtos Texteis do Brasil para a Suecia, doravante
referido como Acordo:
ARTIGO 1~

Art. 17- As func;:oes de Membro da CONANTAR nllo serlio renumeradas, sendo, porem, consideradas servic;:o de
carater relevante.
Art. 18 - As eventuais despesas de transporte, d iarias ou
de outra natureza dos participantes das reunioes da CONANTAR correriio por conta das dotac;:6es dos 6rgiios que
representem.
Art. 19 - Qualquer Membro Permanente da CONANTAR
podera apresentar proposta de alterac;:llo deste Regulamento, a qual devera ser examinada no prazo maximo de 60
(sessenta) dias.
Art. 20 - Para a elaborac;:llo do projeto do Programa Antartico Brasileiro (PROANTAR), a que se refere o Decreta
n<? 86.830, de 12 de janeiro de 1982, a CONANTAR encaminhara a Comissiio lnterministerial para os Recursos
do Mar- Cl RM as respectivas diretrizes.
Art. 21 - As atribuic;:oes do Presidente, dos Membros, do
Secretario e do Secretario-Adjunto serao estabelecidas em
Regimento Interne, aprovado pela Comissl'lo.

acordo regula a exporta~ao
de texteis para a suecia
Acordo, por troca de Notas, entre o Brasil e a
Suecia, regulamentando as exportac;:oes de produtos tixteis brasileiros para aquele pals, assinado,
no Palacio do ltamaraty, em Brasilia, em 25
de abril de 1983, pelo Ministro de Estado
das Rel~es Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro,
e pelo Embaixador do Rei no da Suecia,
Lennart Rydfors.

0 presente Acordo tern por base o Acordo sobre o Comercia lnternacional de Texteis, particularmente seu artigo
primeiro, panflgrafo segundo, e artigo quarto, e as disposic;:oes do documento L/5276 do GATT.
ARTIG02~

Este Acor do se aplicara aos per lodes especificados no Anexo I.
ARTIGO 3~
0 Governo do Brasillimitara as exportac;:oes do Brasil para
a Suecia dos produtos texteis relacionados no Anexo I aos
n iveis estabelecidos no referido Anexo. A data de emissiio
dos documentos de embarque sera considerada a data de
exportac;:ao.
ARTIGO 4~
a) Este Acordo se aplicara as exportac;:oes do Brasil para a
Suecia dos produtos texteis descritos no Anexo I, de algodiio, Iii ou fibras artificiais, ou de sua combinac;:ilo, nos
qucns todas ou quaisquer das mencionadas fibras em combinac;:l'lo representem o valor principal das fibras ou 50%
ou mais em peso (ou 17% mais em peso de Ill);
b) Alem disso, as disposic;:6es deste Acordo se aplicarllo
tambt\m aos produtos, descritos no Anexo I, que sejam fabricados a partir de tecidos "impregnados", tal como definidos no Anexo II deste Acordo.
ARTIGO 5~
0 Governo da Suecia admitira importac;:oes dos produtos
texteis originarios do Brasil, relacionados no Anexo I,
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contanto que tais importa~5es sejam acompanhadas de
Certificados de Exporta~ao do tipo indicado no Anexo
Ill. 0 referido documento sera emitido e consecutivamente numerado por cada agencia autorizada da CACEX,
especificara o numero do grupo e conten\ um certificado
de que as respectivas consigna~5es foram aprovadas e debitadas contra os n iveis acordados para exporta~iio para a
Suecia no perfodo pertinente.
ARTIG06~

a) Se, em qualquer periodo de doze meses do presente
Acordo ou do Acordo de 28 de agosto de 1980, os niveis
de grupos especificados no AneJ<o I deste Acordo nli'o forem integral mente utilizados, o Governo do Brasil podera,
ap6s consultas como Governo da Suecia, durante • subsequente periodo de doze meses aprovar a exporta~iio de
quantidades adicionais (carry-over) equivalentes a tais saldes, desde que essas exporta~5es:
I) perten~am aos mesmos grupos onde os saldos ocorreram;
II) nli'o excedam a 3% dos n iveis desses grupos para o perfodo no qual os saldos ten ham ocorrido.
b) Durante cada periodo de doze meses, o Governo do
Brasil podera, ap6s consultas com o Governo da Suecia,
aprovar a ex·porta~ao de quantidades acima dos niveis de
grupos especificados no Anexo l·do presente Acordo, ate
3% de tais niveis (carry-forward) para o perfodo pertinente. Nos casos em que os n iveis de grupos espec fficos ten ham sido aumentados por "carry-forward", o Governo
do Brasil informara o Governo da Suecia das quantidades
antecipadas e as debitara contra os correspondentes nfveis
de grupos para o periodo subsequente;
c) Durante cada periodo de doze meses especificado no
Anexo I, as quantidades adicionais de exporta~ao, resultantes, conjuntamente, de "carry-over" e "carry-forward",
para cada grupo, nao deverao exceder 3% do respective ni'vel acordado;
d) As consultas a que se referem os pan3grafos ;d) e <L"
deste artigo terao Iugar ate 45 dias a partir da data em que
o pedido de tais consultas tenha sido recebido pelo Governo da Suecia.

cesso do nfvel ja acordado, ou que venha a ser acordado,
para o perfodo seguinte.
ARTIGO 8~

Ambas as partes consideram essencial que as exporta~oes
para a Suecia dos produtos relacionados no Anexo I sejam
uniformemente distribu idas por todo o perfodo do Acordo e que, na aloca~l!o de quotas, sejam devidamente considerados os padr5es tradicionais de comercio e os fatores
sazonais normais. Dessa forma, o Governo do Brasil se
compromete a adotar providencias que possibilitem alcan~r tal objetivo.
ARTIGO 9~

0 Governo do Brasil encaminhan3 ao Governo da Suecia,
por intermedio da Embaixada do Brasil em Estocolmo, estatfsticas mensais em base cumulativas das quantidades
dos grupos 3, 4, 5, 8, 9, 11 a, 11 c, 13, 14 e 18, relacionados no Anexo I, para as quais Certificados de Exporta~iio
devidamente endossados para exporta~5es a Suecia hajam
sido emitidos, segundo o perfodo pertinente do Acordo.
As estat isticas deverao ser recebidas pelo Govern ada Suecia dentro de um perfodo de dois meses ap6s o mes correspondente.

0 Governo da Suecia fornecera ao Governo do Brasil estatisticas trimestrais, em bases cumulativas, das licenc;as
emitidas para importac;5es do Brasil dos grupos acima
mencionados relacionados no Anexo I. As estat isticas deverao ser fornecidas ao Governo do Brasil, atraves da Embaixada da Suecia em Brasilia, dentro de um periodo de
dois meses ap6s o termino do perfodo correspondente.
ARTIGO 10?

Se as autoridades suecas competentes forem informadas
de que produtos texteis que hajam side debitados contra
os nfveis de restric;ao do Anexo I deste Acordo foram importados pela Suecia e subsquentemente reexportados, o
Governo do Brasil sera notificado e podera, entao, creditar as respectivas quantidades aos n fveis estabelecidos no
Anexo I deste Acordo.
ARTIGO 11?

ARTIGO 7~

Se as informac;oes recolhidas pelas autoridades suecas demonstrarem que o limite quantitativa para a categoria de
produtos especificada em um Certificado de Exportac;ao
ja foi alcanc;ado, ou que a por~ao nao-utilizada de tal limite e insuficiente para cobrir as mercadorias especificadas
no Certificado, as referidas autoridades poderao recusar a
admissli'o de qualquer quantidade acima do limite quantitativa. Nessa circunstancia, o Governo da Suecia informara o Governo do Brasil logo que poss fvel. Se ocorrer que
alguma quantidade adicional entre na Suecia, as autoridades bra: ··eiras deverao, apbs receber informa~ao das autoridades suecas, deduzir tal quantidade embarcada em ex-
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0 Governo da Suecia eo Governo do BrasH estao de acordo em efetuar consultas, a pedido de qualquer das Partes,
case surja algum problema decorrente da implementaciio
deste Acordo. 0 Governo da Suecia eo Governo do Brasil
acordam, igualmente, iniciar consultas, antes do termino do
Acordo, sabre as condic;oes de um novo Acordo.
Se as consultas niio resultarem, dentro de um perfodo razoavel de tempo, em soiU!;:ao mutuamente satisfat6ria, e
tal fate representar seria ameac;a de dana a seus produtores domesticos cie produtos semelhantes ou concorrentes.
o Governo da Suecia poden3 aplicar limitac;oes na proporc;:iio e pelo tempo considerados necessaries, desde que tais

limitac;:c::s :11!0 sejam inferiores aos n fveis de restric;:ao para
o ultimo perfodo deste Acordo.
ARTIGO 12'?
Os governos do Brasil e da Suecia concordam em cooperar
com vistas aadoc;:ao de medidas apropriadas edilstinadas a
evitar quaisquer tipos de baldeac;:ao, redespacho, fraude,
etc.

Caso a proposta anterior lieia aceitavel ao seu Governo, esta Nota e a Nota de confirniac;:ao de Vossa Excelencia, em
nome do Governo da Republica Federativa ·do Brasil,
constituirao um acordo entre nossos dois Governos.
Renovo, a Vossa Excelencia, os protestos de minha mais
alta estima e considerac;:ao".

ARTIGO 13'?

2. Em resposta, confirmo que o Governo da Republica
Federativa do Brasil concorda com os termos da Nota de
Vossa Excelencia, e que a mesma e a presente respota
constitueni Acordo entre nossos Governos.

Qualquer dos dois governos podera rescindir o presente
Acordo antes do termino de seu perfodo de validade, desde que uma notificac;:llo previa seja feita com pelo menos
60 dias de antecedencia. Setal or.orrer, o presente Acordo
expirara ao terminar o perlodo da notificac;:ao previa.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha mui distinta considerac;:ao.

ARTIGO 14'?
Os Anexos a este Acordo serao considerados partes integrantes do mesmo.

Ramiro Saraiva Querreiro
Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores da Republica
Federativa do Brasil.

123

ANEXO I

EXPORTACAO DE CERTOS T£XTEIS DO BRASIL- PRODUTOS COBERTOS POR ACORDO DE RESTRICAO DE EXPORTACAO
(b)

(a)

(c)

Ex Classificac;ao estat fs-

(d)

lei

(f)

(g)

(h)

Iii

N Ivel p/o pe- N Ivel p/o pe- Nfvel p/o w N Ivel p/o peUnidade riodo 01.9.82 rfodo 01.9.83 riodo 01.9.84 riodo 01.9.85 riodo 01.9.86
--31.8.83
-31.8.84
-31.8.85
-31.8.86
- 31.8.87
N Ivel p/o pe-

:Jrupo tica sueca No (CCN)

Descric;:ao

3a

60.04.21-,2561.03.2061.04.10

Roupas de dormir exceto as do grupo 3b

Pee;: as

252.100

252.200

252.300

252.400

252.500

3b

60.05.80-,87-,8961.02.902-906.909,
99-

Roupas de dormir e "negligfs" que sejam faturados, embalados e despachados em con-

Pe~tas

80.600

80.700

80.800

80.900

81.000

60.04.70-,80-,90-

Roupas de baixo, de malha ou creche, exceto camisas, roupas de dormir e roupas coIantes.

Pee;: as

835.000

835.835

836.671

837.508

838.345

Cah;;as exceto "shorts"

Pee;: as

310.000

310.310

310.620

310.931

311.242

4

junto, como jogos de roupas combinadas.

Sueteres, "pullovers", agasalhos e cotetes
etc, de malha au croche

5

60.05.30

8

60.05.80-,83-,8461.01.003,005,5061.02.005,60-,99-

9

60.05.6061.02.006,20-,30-,
40-,99-

Conjuntos, vestidos e camisas

Pec;:as

110.110

110.110

110.220

110.330

110.441

11a.

60.05.10-,80- ,84-,
896
61.01.003,006,
901-902
61.02.006,901,907,
903-904,906,
909,99-

Agasalhos esportivos

Pec;:as

60.923

60.984

61.045

61.106

61.167

11c.

60.05.80--,84-,87-,
8961.01.003,006,7061.02.006,80-,99-

"Shorts"

13

62.02.11-,19-,
792-793

14

18

Pec;:as

90.000

90.090

90.180

90.270

90.361

Roupa de cama

Qui los

101.100

101.200

101.300

101.400

101.500

62,02.31-,39-·,
792-793

Toalhas e artigos similares

Qui los

201.100

201.200

201.300

201.400

201.500

62.02.21-,29-,
792 793

Roupa de mesa

Qui los

51.~61

51.613

51.664

51.716

51.768

I

ANEXO II
Defini~iio

de "Tecidos impregnados",
para os prop6sitos do Artigo 4'?

1. Tecidos de algodilo, Iii ou fibras artificiais ou qualquer
combinac;i!o contendo uma ou mais destas fibras, nas
quais a Iii represente 17% ou mais em peso, ou todas ou
quaisquer de tais fibras em combin<~':'"" •epresentem 50%
ou mais em peso do tecido nao acabado, serao definidos
como "tecidos impregnados" quando os mesmos hajam sido impregnados, tintos, cobertos ou laminados com preparac;oes de derivados de celu lose ou de outros materia is
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plasticos artificiais de qualquer natureza (compacto, de espuma, de esponja ou dilatado).
2. A definic;ao nao abrange:
a) Tecidos que, ap6s impregnac;ilo, tintura, cobertura ou
laminac;i!o, nao possam, sem rompimento, ser dobrndos
manualmente·em torno de urn cilindro de 7 mm de diametro, a uma temperatura entre 15? e 30CC;
b) Tecidos completamente embutidos em material plastico artificial, ou tinto ou coberto em ambos os laclos por
tal material.

ANEXO Ill

1. Exporter (name, full address, country)

3. Quota year

N~

4. Group n9

EXPORT CERTIFICATE
(TEXTILE PRODUCTS)

5. Consignee (name, full address, country)

6. Country of origin
BRAZIL

8. Place of shipment- means of transport.

2.

ORIGINAL

7. Country of destination
SWEDEN

9. Supplementary details

10. Marks and numbers- Number and kind of packages-

11. Quantity/Weight 12. Value FOB

DESCRIPTION OF GOODS- Swedish statistical
classification n~

13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY
I, the undersigned, certify that the goods described above are originating in Brazil in accordance with the provisions in force in
Sweden and these goods have been charged agains-t the quantitative limit established for the quota year shown in box n9 3 in
respect of the group shown in box n9 4 by the provisions regulating trade in textile products with Sweden.

14. Competent authority
(name, full address, country)

at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , on

(Signature)

(Stamp)
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MEMORANDUM DE ENTENDIMENTO

Com referencia ao Acordo entre o Governo da Republica
Federativa do Brasil e o Governo do Reine da Suecia sobre exportar;6es de certos produtos texteis do Brasil para
a Suecia, hoje concluido, fica estabelecido o seguinte ent•mdimento para os produtos especificados no Anexo a
este Memorandum. 0 periodo coberto por este Memorandum sera o mesmo estabelecido para o Acordo de restrir;ao:
Na hip6tese de um produto textil, sujeito a licenr;a de importar;§o na Suecia, mas nilo incluido no citado Acordo,
ser importado pela Suecia do Brasil, em quantidades capazes de causar risco efetivo de desorganizar;ilo de mercado, na opin!lo do Governo da Suecia, o referido Governo
podera solicitar consultas sobre o produto. Na hip6tese de
as Partes ni!o alcanr;arem uma solur;ilo satisfat6ria durante

as consultas, o Governo da Suecia podera estabelecer limite quantitative, a ser mantido ate que entendimento mutuamente aceitavel seja alcanr;ado, desde que tal limite
n§o seja inferior ao n rvel de importar;oes efetivas durante
o periodo de doze meses, encerradci dois meses antes do
mes em que for apresentado o pedido de consultas.
Uma lista dos produtos texteis ora submetidos a licenr;a
de importar;a'o na Suecia, mas nao abrangidos pelo Acordo
hoje conclu ido, encontra-se ern anexo.
Este Memorandum foi redigido em dois exemplares, em
portugues e em ingles, cada qual igualmente autentico.
Feito em Brasilia, em 25 de abril de 1983.
Ramiro Saraiva Guerreiro
Lennart Rydfors
Pelo Governo do Brasil
Pelo Governo da Suecia

ANEXO
EXPORTACOES DE CERTOS, TEXTI:.IS DO BRASIL PARA A SUt:CIA
PRODUTOS COBERTOS POR ENTENDIMENTOS DE CONSUL TAS
(a)

(b)

Grupo

Ex Classifica9ao estatfstica sueca N9 (CCCN)

(c)

Descrir;:iio

60.03.00-,10-,90-

meias, meias de baixo e similares, de malha
ou crochtl, exceto meias femininas de fibras
sinteticas contfnuas

2

60.04.1061.03.10-

camisas

6

60.05.803-4,809,812,84-,87-,896101.003,004,006,10-,4561.02.004,006,11-,15-,99-

sobretudos e jaquetas

7

60.05.80-,812,84-,8961.01.003,006,30-,4161.02.006,902-6,909

ternos, paletos de passeio e blazers

10

60.05.80-,82-,8461.02.006,50-,99-

blusas

11b,
11d-i

60.04.6060.05.20-,80-,84-,85-,87-,8961.01.003,006,904-909,9561.02.006,902-906,909,95-,9961.03.9061.04.20-

roupas inclu fdas na lista de mercadorias nQ
28, exceto dos grupos 1 a 10, 11a, 11c, 16 e
17

12

62.01 a 11

mantas e cobertores de viagem

15

60.05.90-

artigos de malha ou croche exceto vestimentas, cortinas e outros artigos de mobiliario

16

61.09.10-

espartilhos, cintas, suspensories e Iigas

17

61.09.20-

porta-seios

19

60.05.90-,9162.02.51-,59-,71-,791-,792-793,799

cortinas e outros artigos de mobiliario

20

60.04.21-,29-

velas para embarca9ao
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brasil e espanha assinam acordo de
coopera~io

no campo dos usos
pacificos da energia nuclear

Acordo de Coopera4;:lio no Campc• dos Usos
Paclficos da Energia Nuclear entre o Brasil e a
Espanha, assinado, no Palacio do ltamaraty,
em Brasilia, em 12 de maio de 1983, pelo Ministro
de Estado das Rela~oes exteriores,
Ramiro Saraiva Guerreiro, e pelo Embaixador
espanhol no Brasil, Miguel Ignacio
de Aklasoro v Sandberg.

0 Governo da Republica Federativa do Brasil
e
0 Governo da Espanha,
CONSIDERANDO a tradicional amizade existente entre
os seus povos,
CON SCI ENTES da importancia crescenta da utilizac;llo da
energia nuclear para fins pacificos.
CONVENCIDOS de que a cooperac;!l'o entre os dois paises
no campo dos usos pacificos da energia nuclear constitui
importante contribuic;ao ao desenvolvimento economico e
social e ao bem estar de seus povos,
TENDO EM CONTA o estabelecido no Convenio Basico
de Cooperac;!l'o Tecnica entre os dois Governos, de 1 de
abril de 1971, e que a invest1gac;l!o eo desenvolvimento
no campo da energia nuclear requerem uma regulamentac;!l'o particular, adequada a sua evoluc;llo cientffica e tecnol6gica, que deve refletir-se nas caracteristicas especiais
da cooperac;!l'o internacional nesta materia,
ACORD AM as disposic;oes abaixo:

2) Projeto, con!'truc;ao e operac;ao de reatores e outras instalac;1>es nucleares, bem como de seus componentes;
3) Cicio de combust !vel nuclear;
4) Pesquisa basica e aplicada ligada aos usos pacificos da
energia nuclear;
5) Formac;ao e capacitac;l!o de recursos humanos;
6) Seguranc;a nuclear, protec;ao radiol6gica e protec;ao
fisica do material nuclear;
7) Licenciamento de instalac;oes nucleares;
8) Produc;ao e aplicac;iio de radioisotopes;
9) informac;~es nucleares;
10) Outras areas cientificas, tecnol6gicas ou jurfdicas relacionadas com a energia nuclear que sejam consideradas de
interesse mutuo pelas Partes Contratantes.
ARTIGO Ill
0 intercambio de pessoal nas areas de cooperac;ao a que se
refere o Artigo II realizar-se-a mediante:
1) Assistencia rec iproca para a preparac;l!o de pessoal
cientifico e tecnico;
2) lntercambio de peritos;
3) lntercambio de professores para cursos e seminaries;
4) Bolsas de estudo;
5) Formac;ao de grupos mistos de trabalho para realizar
estudos concretes de investigac;ao cient ffica e desenvolvimento tecnol6gico.
ARTIGO IV
0 intercambio de informac;Cies obedecera as seguintes normas:
1) Sen~ realizado atraves de consultas mutuas sobre problemas cientificos e tecnol6gicos e permuta de documentac;llo;
2) As informac;15es e documentos intercambiados nao devern ser comunicados a terceiros, publicos ou privados,
sem previo acordo escrito dado pela Parte que haja fornecido o documento ou informac;ao;
3) Se a informac;ao fornecida se referir a patentes registradas no Brasil ou na Espanha, os termos e as condic;~es para seu uso ou comunicac;ao a terceiros deverao reger-se pela legislac;!l'o vigente nesta materia em um ou outro pais.

ARTIGO I
ARTIGOV
As Partes Contratantes cooperar!l'o para o desenvolvimento e a aplica4;:l!0 dos usos paclficos da energia nuclear, de
acordo com as necessidades e prioridades de cada pais, levando em conta as respectivas disponibilidades de recursos
naturais, humanos, tecnol6gicos e de capital, bem como
os compromissos internacionais, leis, regulamentos e demais normas juridicas vigentes no Brasil e na Espanha.

As Partes Contratantes envidarao esforc;os para facilitar o
fornecimento reciproco, mediante transferencia, emprestimo, arrendamento ou venda, de materiais nucleares, equipamentos e servic;os necessaries a realizac;ao de projetos
conjuntos e de seus programas nacionais, nos termos do
Artigo I.

ARTIGO II

ARTIGOVI

A cooperac;ao objeto do presente instrumento abrangera
as seguintes areas:
1 ) Prospecc;!l'o, extrac;ao e processamento de minerio de
uranio, bem como produc;iio de seus compostos;

Qualquer material, instalac;ao ou equipamento fornecido
por uma das Partes a "outra", ou qualquer material derivado de seu uso, s6 podera ser utilizado para fins pacificos, e as Partes, quando pertinente, celebrarllo com a A-
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gi!ncia lnternacional de Energia Atomica os acordos de
salvaguardas correspondentes.

dez anos, renovavel tacitamente por periodos sucess1vos
de dois anos.

ARTIGO VII

ARTIGO XIV

A retransfen!ncia, de uma Parte para terceiro pais, de
qualquer material, instalac;:i:lo ou equipamento fornecido
pela outra Parte, necessitara autorizac;:i:lo da Parte de origem. Quando o material, instalac;:<io ou equipamento estiver sujeito a salvaguardas, a retransferencia s6 podera ser
feita ap6s o terceito pais ter conclufdo com a Agencia lnternacional de Energia Atomica um acordo de salvaguardas do mesmo tipo do aplicado ao referido material, instalac;:1:1o ou equipamento.

0 presente Acordo podeni ser denunciado a qualquer tempo por qualquer das Partes, produzindo efeito a denuncia
seis meses ap6s a correspondente notificac;:lio a outra Par:
te. Na eventualidade de denuncia, os ajustes complementares, convenios e outros instrumentos conclufdos no ambito da aplicac;:lio do presente Acordo continuarao em vigor ate o cumprimento integral das obrigac;:5es neles assumidas, salvo decisiio em contrario das Partes.

ARTIGO VIII
Cada uma das Partes Contratantes tomara as medidas necessarias para a protec;:i:lo ffsica, em seu territ6rio, dos materiais que lhe forem fornecidos no ambito do presente
Acordo, bern como nos casos de transporte dos referidos
materia is entre territbrios das Partes.

Feito em Bras ilia, aos 12 d ias do mes de maio de 1983,
em dois exemplares, nas linguas portuguesa e espanhola,
sendo ambos os textos igualmente autenticos.

assinado acordo de radioamadores
entre brasl e argentina

ARTIGO IX
As Partes Contratantes envidarlio esforc;:os para adotar as
medidas administrativas, particularmente fiscais e aduaneiras, de sua competencia, que facilitem o born cumprimento do presente Acordo.
ARTIGO X
As Partes Contratantes designarlio as respectivas instituic;:<5es nacionais, as quais cabera implementar a cooperac;:il"o
prevista no Artigo II. Coru esse fim, poder-se-iio concluir
ajustes complementares, convenios ou outros instrumentos, nos quais serlio definidas as modalidades de implementac;:lio em cada uma das areas de cooperac;:1:1o, bern como a responsabilidade de cada uma dessas instituic;:<5es. Os
referidos instrumentos entrarlio em vigor quando forem
cumpridos os requisitos exigidos pela legislac;:lio de cada
uma das Partes.

ARTIGO XI
As Partes Contratantes, a pedido de uma delas, designariio
delegac;:6es para examinar a evoluc;:lio dos diversos projetos
relacionados com a implementac;:lio deste Acordo.

Acordo, por troca de Notas, entre o Brasil e
a Argentina, para operac;:iio de radioamadores
assinado, no Palacio do ltamaraty, em Brasilia, em
1~ de junho de 1983, pelo Ministro de Estado
das Relac;:oes Exteriores, Ramiro Saraiva
Guerreiro, e pelo Embaixador Extraordinario e
Plenipotenciario da Argentina, Hugo Caminos-

A Sua Excelencia o Senhor Hugo Caminos,
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da
Republica Argentina.
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de referir-me as conversac;:5es entre representantes do Governo da Republica Federativa do Brasil e
do Governo da Republica Argentina, relativas a possibilidade de concluir-se um acordo entre os dois Governos,
concernente a autorizac;:lio recfproca para que os radioamadores licenciados em um dos paises possam operar suas
estac;:6es no outro pais, de acordo com o previsto no artigo 32 do Regulamento de Radiocomunicac;:6es, anexo ao
Convenio lnternacional de Telecomunicac;:i5es, sob as seguintes condic;:6es:

ARTIGO XII
Quaisquer controversias que possam ocorrer sobre a interpretac;:1:1o e aplicac;:il"o deste Acordo serlio resolvidas por via
diplomatica.
ARTIGO XIII
Cada uma das Partes Contratantes notificara a outra da
conclus1:1o das formalidades constitucionais necessarias a
aprovac;:il"o do presente Acordo, o qual entrara em vigor na
data da segunda notificac;:lio e sera valido porum prazo de
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I - Qualquer pessoa de nacionalidade de uma das Partes
Contratantes pode ser autorizada a efetuar emiss1Ses de radiofreqiiencia por intermedio de uma estac;:<io de radioamador no territ6rio da outra Parte, com a condic;:ao de
que seja titular de uma licenc;:a emitida por suas autoridades nacionais para a utilizac;:ao de uma estac;:1:1o de radioamador.
II - A solicitac;:1:1o de autorizac;:lio deve ser dirigida as autoridades competentes da Parte Contratante em cujo territbrio sera utilizada.

Ill - A3 autoridades administrativas de cada Parte Contratante podem emitir a autorizac;:llo em can~ter provis6rio,
reservando-se o direito de, a todo momento e por q'ualquer causa, rejeitar a solicitac;:iio ou revogar a autorizac;:iio
concedida sem que estejam obrigadas a tornar conhecido
o motivo de sua decis!!o.

Senhor Embaixador,

IV - A3 autorizac;:5es serllo concedidas de conformidade
com as disposic;:lles legais de cada uma das Partes Contratantes.

Com referencia ao Acordo de Co0 perac;ao Tecnica e Cientifica, de 16 de janeiro de 1967, existente entre os nossos
dois Governos, tenho a honra de propor a Vossa Excelencia, em nome do Governo frances. as disposic;6es a seguir
relativas ao projeto de cooperac;ao tecnica intitulado
"Tecnologias em Especies Vegetais Produtoras de Latex",
da Superintendencia da Borracha-SUDHEVEA, o qual foi
encaminhado a considerac;:ao do Governo frances em anexo a Nota verbal DCOPT/DE-1/94, de 06 de maio de 1982.

V - N; autoridades competentes das Partes Contratantes
somente concederiio autorizac;:oes para operar nas faixas
de freqiiencia atribufdas ao servic;:o de radioamadores em
cada pais.
VI- 0 radioamador que obtenha uma licenc;:a para operar
sua estac;:llo no territbrio da outra Parte fica sujeito a legislac;:ao interna desse pais, em tudo o que seja relative ao
servic;:o de radioamadores.
2. Caso o Governo da Republica Argentina concorde
com as disposic;:11es acima mencionadas, a presente Nota e
a de Vossa Excelencia, de igual teor e mesma data, constituem um Acordo entre os dois Governos, o qual entrara
em vigor no dia de hoje, podendo ser suspenso por qualquer dos dois Governos mediante comunicac;:iio escrita
com antecedencia de 6 (seis) meses.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos· da minha mais alta considerac;iio.
Ramiro Saraiva Guerreiro
Ministro de Estado das Relac;11es Exteriores da Republica
f'ederativa do Brasil

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota n9 713, datada de hoje, cujo teor em portugues, eo seguinte:
"Senhor Ministro,

I - 0 Governo da Republica Federativa do Brasil eo Governo da Republica francesa apoiarao a implementac;iio do
projeto de cooperac;ao tecnica acima citado, cuja execuc;iio incumbira, pela Parte brasileira, a Superintendencia da
Borracha- SUDHEVEA- e, pela Parte francesa, ao Institute de Pesquisas sobre a Borracha- I RCA- membro do
Grupo de Estudo e Pesquisas para o Desenvolvimento da
Agricultura Tropical- GERDAT.
1 - sao objetivos do projeto:
a) avaliar as possibilidades de introduc;iio de Guayula no
Nordeste do Brasil, atraves de experimentos agronomicos
e tecnol6gicos e do estudo de viabilidade do projeto, com
inclusive indicac;oes pertinentes a sua ulterior instalac;iio,
de usina-piloto para tratamento da borracha;
b) estabeleci men to de sistema de intercambio entre o I RCA
e a SUDHEVEA nos setores da especificac;ao das borrachas brasileiras e da tecnologia, melhoria das especies, fisiologia e cultura da hevea; e

acordo brasil-fran~a para
coopera~io no desenvolvimento de

c) formac;ao de Pessoal brasileiro nos setores da• tecnicas
de produc;ao, da transformac;:llo da borracha natural e da
genincia de projetos.

tecnologias em especies vegetais

2 - A execuc;ilo do projeto contemplara os seguintes elementos:

produtoras de latex
Ajuste, por troca de Notas, ao Acordo de Cooperac;iio T6cnica e Cientlfica entre o Brasil e a Fra~a.
para cooperac;io tllcnica no projeto "Tecnologias
em Especies Vegetais Produtores de Latex",
assinado, no Palacio do ltamaraty, em Brasilia, em
23 de junho de 1983, pelo Ministro de
Estado das Relac;oes Exteriores, Ramiro Saraiva
Guerreiro, e pelo Embaixador Extraordinllrio
e Plenipotenciario da Republica
Francesa, Robert Richard.
A Sua Excelencia o Senhor Robert Richard,
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da
Republica Francesa.

a) aperfeic;oamento de cinco tecnicos brasileiros, por ano,
atraves de cursos ou estagios com durac;iio entre 3 e 10
meses cada, em estac;6es de pesquisa e laboratories de tecnologia do IRCA sediados na Franc;:a ou em terceiros
paises;
b) envio de um agronomo frances do I RCA para missiio de
longa durac;ao junto a SUDHEVEA;e
c) envio de quatro tecnicos franceses, por ano, para missoes de curta durac;l!o.
II - Ao Governo frances incumbira custear as despesas decorrentes:
1 - da estada dos tecnicos brasileiros, enviados para aperfeic;oamento no exterior, a base de "viagem de estudos
Categoria II" (4.700 francos franceses ao mes em 1983);
empenhando-se, alem disso, na obtenc;llo de facilidades de
alojamento, alimentac;iio e transporte;
2 - dos deslocamentos internos, na Franc;:a ou em terceiros paises, dos estagiarios brasileiros;
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3 - do salario, obrigac;:oes sociais e viagens internacionais
de agronomo frances, e familia, enviado-- para missao de
longa durac;:1!o;

3 - garantir que sejam estendidos aos tecnicos franceses
os privilegios e imunidades, bern como aos equipamentos
eventualmente fornecidos ao projeto, as isenc;:oes previstai
no Acordo de Cooperac;:1io Tecnica e Cientffica, de 16 de

4 - dos saliuios e viagens internacionais dos tecnicos fran-

janeiro de 1967,

ceses enviados para missoes de curta durac;:ao;
5 - do fornecimento de material genetico relative
Guayula; e

a

6 - dos testes a serem realizados nos labortarios franceses.
Ill- Ao Governo brasileiro cabera:

1 - Arcar com as despesas inerentes:
a) aos salaries e encargos sociais e as viagens a servic;:o do
pessoal da SUDHEVEA envolvido no projeto;
b) aos meios operacionais indispensaveis a realiza~;:1io do
projeto: m1io-de-obra, material necessario para experimentos agronomicos, i nfra-estrutura ad min istrativa, etc.;
c) ao transporte local e aos custos (passagens e diarias) das
viagens a servic;:o no Brasil dos tecnicos franceses enviados
para missoes de longa e curta durac;:1!o;
d) ao custeio da coleta e do transporte das amostras de
borracha ate os laboratories do I RCA, para analise;
e) a selec;:1io, treinamento lingii fstico e viagens internacionais dos tecnicos brasileiros a estagiarem no exterior; e
f) ao custeio, em montante a ser fixado entre o I RCA e a
SUDHEVEA, de parte dos gastos de moradia do perito
frances enviado para miss1!o de Iongo prazo (estada superior a urn ano);
2 - assegurar a contrapartida de tecnicos brasileiros, indicando urn dentre eles para, com seu hom61ogo frances, ser
co-responsavel pelo projeto; e
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IV - A durac;:1!o do projeto, bern como ada permanencia
do perito frances a Iongo prazo, sera de tres anos, sujeita a
prorrogac;:1io se os resultados alcanc;:ados na implementac;:1io
deste Ajuste assim o recomendarem, atraves de consulta
mutua entre os do is Governos.
V - A execuc;:a"o do projeto sera objeto de avaliac;:6es trimestrais e anuais, cujos relat6rios dever1!o estar dispon f.
veis, respectivamente, no mes e trimestre subseqiientes a
avaliac;:1io realizada.
Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil concorde com as disposic;:oes dos itens I a V acima, esta Nota e a
Nota de resposta de Vossa Excelencia em que se expresse
a concordiincia do seu Governo, constituir11o, de acordo
com o artigo 1 ~ do Acordo sob referenda, urn Ajuste entre os nossos dois Governos, a entrar em vigor na data da
Nota de resposta de Vossa Excelencia.
Queira, Senhor Ministro, aceitar os protestos da minha alta considerac;:11o ".
2. Em resposta, informo Vossa Excelencia de que o Governe brasileiro concorda com os termos da Nota acima
transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a
constituir urn Ajuste entre os nossos dois Governos, a entrar em vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha alta considerac;:a"o.
Ramiro Saraiva Guerreiro
Ministro de Estado das Relac;:6es Exteriores da Republica
Federativa do Brasi I

comunicados e notas
a vi1Ha do m1n111ro danllo venturtnl
ao surlname

Conforme relato por agllncias notJcJosas, inclusive .pela
agiincia oficialllbia (JANA), o Coronel Khadafi convocou
ontem a noite o Embaixador do Brasil em Tripoli.

Em 18 de abril de 1983, o Palflcio do ltamaraty, em
Brasilia, divulgou o seguinte Comunicado de
imprensa Brasii-Suriname:
0 Ministro Danilo Venturini, na qualidade de Representante pessoal do Presidente Joao Figueiredo, efetou visita
oficial ao Suriname, I'JOS dias 15, 16 e 17 de abril de 1983.
0 Ministro Venturini fez visita de cortesia ao Presidente
Mi$ier, e teve, posteriormente, urn encontro com o Primeiro Ministro e Ministro das Relaclles Exteriores, Senhor Errol Alibux. Durante esse encontro, examinaram assuntos
de interesse comum.
0 Ministro Venturini manteve conversaclles proveitosas
com o Tenente-Coronel Desir~ Bouterse, Comandante-emChefe das Forcas Armadas e Presidente do Conselho Politico Nacional.
Nesses encontros, foram examinadas medidas para intensificar as relacaes existentes entre o Brasil e o Suriname,
dentro do quadro dos contatos de alto nfvel entre os dois
paises. 0 significado desses contatos manifestou-se atraves
da visita do Ministro Saraiva Guerreiro a Paramaribo, em
janeiro de 1982, e das visitas ao Brasil do Tenente-Coronel
Bouterse, em setembro ultimo, e o Ministro Harvey Naarendorp, em fevereiro de 1983.
Durante as conversacoes mantidas pelo Ministro Venturini e o Comandlmte-em-Chefe Bouterse, ambos expressaram o desejo dos do is pa fses de preservar a America do
Sui de efeitos de confrontaclles que Ihe silo estranhas.
Sublinharam

tam~m

a convicc!o de que o Suriname e o

Brasil determinarllo e seguir!o seus caminhos em direcao

a

paz e ao progresso de acordo com os desejos de seus prOpries povos.
Neste espfrito, concordaram em ampliar e fortalecer a cooperacio entre os dois paises, com visitas a seu incremento significative em diversos campos, de acordo com prioridades a serem mutuamente acordadas.

o ca1o dol avlie1liblo1
~umunicado

do ltamaraty il imprensa, divulgado
ern Bresrlia, em 5 de maio de 1983; e nota it
imprensa, divulgada palo Porte-Voz da Presidllncia
da Rep(Jblica, Ministro Carlos Atila,
em 7 de junho de 1983.

COMUNICADO DE 5 DE MAIO

Nessa ocasi!o, o Coronel Khadafi reiterou as posicees I fbi as
sobre o incidente com os avioes daquele pais, questionando , contudo, as motivaclles do Governo brasileiro e pretendendo estabelecer condiclles para a solucao do caso.
0 Brasil recorda que o incidente com os avioes I !bios teve
como causa uma declaracao falsa do Governo I ib1o sobre
o carregamento transportado pelos referidos aparelhos e
que, portanto, a responsabilidade pelo epis6dio cabe exclusivamente ao Governo I ibio, que violou a legislacao· internacional sobre aviac!o civil.
0 Governo brasileiro conduziu o assunto de modo a circunscreviHo aos seus aspectos especificos de legislacao
aeronautica e em nenhum momento fez afirmacoes ou declaracOes que extrapolassem o problema para outras areas.
Pelo contrario, o Governo I ibio, pel a terceira vez, distribui, .atraves de sua agencia oficial de not icias, declaracoes
do Coronel Khadafi que, de maneira total mente infundada
e inaceitavel, procuram envolver no incidente terceiros
paises e as relac15i!s Brasii-Libia no seu conjunto.
0 Governo brasileiro demonstrou claramente por palavras
e atos o seu desejo de preservar as relacoes Brasil- Libia
dos reflexos negatives do incidente. Niio pode, portanto,
aceitar a afirmacao do Coronel Khadafi de que a atitude do
Brasil "demonstra a falta de amizade do povo brasileiro
pelo povo I ibio", amizade essa que nunca esteve em causa
no epis6dio.
0 Governo brasileiro, diante das colocacoes apresentadas
pelo Coronel Khadafi ao Embaixador do Brasil em Tripoli,
expressa que nao aceita tais colocacoes e rejeita frontalmente toda e qualquer tentativa de pressao sobre o seu direito soberano de cumprir e fazer cumprir em territ6rio
brasi leiro as normas de Direito.
Finalmente, para o Brasil e incompreensivel o desprezo
demonstrado nas declaracees do Coronel Khadafi pelo destino dos tripulantes dos avioes. 0 Governo brasileiro atribui a mais alta importancia ao destino de seres humanos,
inclusive, evidentemente, ao dos tripulantes dos avioes I rbios.

NOTA DE 7 DE JUNHO
De conformidade com as disposicaes da convencao de
Chicago sobre Aviacao Civil lnternacional o Governo
brasileiro sustou o vtlo, em territ6rio nacional, de quatro
aeronaves I ibias que transportavem material belico de
forma irreqular. Desde ent!o, vem-se realizando negocia-
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c11es com vistas l! solucllo satisfat6ria do incidente. Nesse processo, agindo de modo coerente com o comportamento tradicional do Brasil no convivio internacional, o
governo brasileiro estabeleceu a ·necessidade de obter garantias objetivas de retorno das aeronaves e da carga a
seu ponto de origem.
No dia dois do corrente, chegou a Brasilia uma missi!o especial de alto n ivel, composta por do is assessores pessoais
do chefe do governo Iibio, para tratar do assunto, o que
constituiu fato novo e significativo no contexto dos entendimentos ate ent!io mantidos.
0 Governo bnisileiro apresentou proposta de soluc!io para
o incidente que atende a sua exigiincia de garantir o retorno das aeronaves e da carga a Tripoli. Os representantes 11bios aceitaram a proposta brasileira.
As aeronaves e suas cargas, sob controle do governo brasileiro, ser!io liberadas uma a uma, autorizando-se a partida
da segunda aeronave quando a embaixada do Brasil em
Tripoli confirmar a chegada da primeira, e assim sucessivamente.
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avllies brltinicos com destlno is
malvinas so pousam no brasil
em caso de emergencia
Declarll(:iio do Porta-Voz do ltamaraty, em 24 de
junho de 1983:

"Com referiincia a notfcias publicas hoje na imprensa brasi leira e argentina sobre pouso em aeroportos brasileiros
de aviOes britanicos que se dirigem ou provem das llhas
Malvinas, o Governo brasileiro reafirma que n!io servira de
base para o transporte regular - aereo ou maritima- entre o Reino Unido e as Malvinas.
Somente em emergencias ou casos excepcionais de carater
humanitario silo concedidas autorizacoes para que aero-:
naves ou embarcacoes britanicas que cumpram a rota em
quest!lo toquem em territ6rio brasileiro".

mensa ens
a mensagem do presidente figuelredo
aos chefes de governo reunldos
em williamsburg
Mt:nsagem do Presidente Joao Figueiredo aos
Chefes de Governo que participaram do encontro
de Williamsburg (Canada, Estados Unidos da
America, Fran~;a, ltfllia, Japao, Reina
Unido da Grii-Bretanha e lrlanda do Norte
e Republica Federal da Alem11nha) e ao Presidente
da Comissao das Comunidades Europ6ias,
Gaston Thorn, enviada em 25 de maio de 1983:

Faltaria eu a meu dever para com o povo brasileiro se nao
me dirigisse a Vossa Excelencia, as vesperas do encontro
que tera com os Chefes de Governos de outros pa ises desenvolvidos em Williamsburg, nos EUA, para expressar-lhe
algumas das preocupa~;oes e esperan~;as que, em face do
penoso quadro de dificuldades geradas em grande medida
por circunstancias externas, sao hoje amplamente partilhadas pela opini1lo publica brasileira.
As preocupa~;oes que entretenho estao relacionadas, essencialmente, com a instabilidade e precariedade que caracterizam o sistema economico internacional, ap6s as numerosas convulsoes por ele sofridas em pouco mais de uma decada. Para os paises em desenvolvimento, parte mais fraca
de tal sistema, suas deficiencias acarretam, a cada momen·
to, novos e cada vez mais arduos desafios, por vezes agra.ddos tambem pel as pr6prias pol fticas econOmicas dos
g~andes centres.

0 Brasil, de sua parte, foi severamente atingido pela crise
de liquidez deflagrada nos ultimos meses de 1982 precisamente quando come~;ava a colher os resultados de intenso
esfor~;o de ajustamento as dificuldades dos anos 70 - esfor~;o sem paralelo pelaamplitude dos programas contemplados, em particular no setor energetico, onde pela primeira vez um pais realiza a substitui~;ao em larga escala do
petr61eo pela biomassa como combustive!.
Ap6s ter dado, nos anos 70, por sua integra~;ao na economia internacional e pela mobiliza~;iio do financiamentci externo, consideravel contribui~;ao aos ajustamentos das economias desenvolvidas, ve-se o Brasil duramente afetado pelo estreitamento de seu acesso aos mercados no mundo
desenvolvido, e pelo encolhimento dos fluxes financeiros
a que tivera de recorrer. Mais do que lhe negarem a justa
remunera~;ao de seu trabalho, as atuais vicissitudes da

economia mundial hoje negam a meu pais a propria oportunidade de realizar o trabalho riecessario para responder
as aspiracoes de desenvolvimento de seu povo.
Quando um pais em desenvolvimento se ve atingido pelo
movimento de pin cas de uma duplicacao em dois anos do
montante de juros sobre o service de sua dfvida e, de outra parte, um perda de'30% no poder de compra de suas
exportacoes - e quando verifica que fates semelhantes se
dao com numerosos outros paises em desenvolvimento
- nao ha como silenciar quanta a urgencia da tarefa de retomada de um dialogo objetivo e efetjvo entre Norte e
Sui, para o bern de ambos.
Estou convicto, Senhor Presidente, de que s6 mediante
firme decisao pol itica sera possivel restituir a economia
mundial, e a seus mecanismos comerciais e financeiros, as
condi~;oes de gera~;ao de crescimento sustentado, sem as
quais nac havera solu~;ao duradoura nem para os problemas do Norte nem para os do Sui.
Sao tres as areas em que a meu ver se devem desdobrar as
acoes a tomar:
- medidas de curto prazo tendentes a permitir a reativa~1lo da economia mundial, tanto no Norte quanta, paralelamente, no Sui;
- reajustamento das estruturas produtivas internas, para
adequil-las aos novos padroes de producao e comercio: no
case de parses desenvolvidos, a ajuste estr.utural deve visar
a moderniza~;ao da economia e a supera~;ao definitive das
razoes que levam a adocao de barreiras protecionistas, para que estas n§o persistam a ponte de restringir, ou mesmo desfazer, o efeito de expans1lo do comercio que pede
advir da reativa~;1lo econOmica de curto prazo;
- in icio da revis1lo, em bases coordenadas, dos sistemas de
comercio e financas, sem o que malograriam esfor~;os limitados ao reaquecimento e ao reajuste interne, ou restritos
a a~;oes t6picas diante de problemas especfficos e situacoes emergenciais no ambito de urn ou outre sistema.
Meu pais, como sabe Vossa Excelencia, encontra-se neste
memento empenhado em arduo programa de contencao,
para o ajustamento a uma crise de liquidez gerada por fateres externos. Meu Governo encara tal programa como
esforco indispensavel de reajuste, eo executara.com empenho, sobretudo por consideril-lo como preparacao para
a retomada, no mais breve prazo, do crescimento diniimico sem o qual nao nos seria poss fvel superar as carencias
do subdesenvolvimento.
Confia o Brasil, Senhor Presidente, em que as Nacoes do
Ocidente desenvolvido saberlio compreender a necessidade
de a~;oes coordenadas para a superacao das dilacerantes
tensoes pol iticas e so cia is do reajuste a crise, e nao deixar1lo de aproveitar todas as oportunidades que doravante se
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apresentem para imprimir ao dialogo com as na~oes em
desenvolvimento o impulse politico capaz de permitir o
lan~amento das bases de uma nova fase de prosperidade
na economia mundial.

E por essa razao que me dirijo a Vossa Excelencia, a fim
de expressar-lhe o interesse com que aguardo os resultados.
que confio serl!o proficuos, do encontro de Williamsburg.

Joiio Figueiredo
Presidente da Republica Federativa do Brasil

inaugurado osistema de
teleprocessamento de oportunidades
comerciais do itamaraty

Mensagem do Chanceler Saraiva Guerreiro, em 29
de junho~e 1983, transmitida pelo Sistema
de Teleprocessamento de Oportunidades
Comerciais- STOC -, por ocasiiio de sua
inaugura~,:iio:

as

Com esta mensagem
73 unidades ja interligadas pelo
Sistema de Processamento de Dados- SPED- da Promo<;iio comercial no exterior, declare oficialmente inaugurado o Sistema de Teleprocessamento de Oportunidades Comercia is -- STOC. Congratulo-me com os Departamentos
de PromQ~;:i!lo Comercial e de Comunica~Cies e Documenta<;ao do ltamaraty, com a Vice-Presidencia de Recursos e
Opera<;oes I nternacionais do Banco do Brasi I S/ A e com a
Embratel por esta realiza~i!o, que coloca uma vez mais em
relevo a capacidade brasileira de desenvolver solu<;oes pr6prias para as necessidades especificas do pais.
0 aprimoramento de urn instrumento ja reconhecidamente eficiente de apoio ao exportador brasileiro, agora computadorizado, e demonstra<;iio concreta da constante preocupa~§'o do Ministerio das Rela<;oes Exteriores por incorporar a seu instrumental de tr<jbalho tecnicas modernas.
devidamente adaptadas as necessidades de nossa diplomacia e de nosso comercio externo.
Registro, pois, com satisfa<;§'o, esta etapa agora alcan<;ada
na interconexao, via lnterdata, da rede de terminais no
exterior com a central de computa~iio aq ui na casa de
Rio- Branco. *

Ramiro Saraiva Guerreiro
Min istro de Estado das Rela<;oes Exteriores da Republica
Federativa do Brasil

*Na se<;<io Notlcias, pagina 135, uma noticia com detalhes sobre o Sistema de Teleprocessamento de Oportunidades
Comerciais do ltamaraty.
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notfcias
a vlslta do chanceler saralva
guerreiro aarabia saudita
A convite de Sua Alteza Real o Principe Saud AI-Faical,
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros, o Ministro de Estado
das Relacoes Exteriores, Embaixador Ramiro Saraiva
Guerreiro, visitou oficialmente o Reino da Arabia Saudita,
no periodo de 29 a 31 de outubro de 1982.
0 Ministro Saraiva Guerreiro foi recebido em audiencia especial por Sua Majestade o Rei Fahed Bin Abdulaziz AI
Saud, a quem fez entrega de mensagem do Presidente da
Republica. Esteve presente ao encontro Sua Alteza Real
Abdula Bin Abdulaziz AI Saud, Principe Herdeiro, Primeiro Vice-Primeiro Ministro e Comandante da Guarda Nacional.

Os Ministros Saraiva Guerreiro e Saud AI Feical mantiveram duas reunioes de trabalho, em que passaram em revista as relacc5es bilaterais nos campos politico, financeiro e
comercial, bem como t6picos da atualidade internacional.
No espirito de compr~Jnsao e mutLD respeito que rege as
relacoes entre o Brasil e a Arabia Saudita, o Ministro Saraiva Guerreiro identificou, com seu colega saudita, a existercia de margem significativa para o incremento da cooperacao reciproca e observou, uma vez mais, com satisfacao, ampla coincidencia de pontos de vista entre os dois
paises sobre varios temas do panorama internacional.

govemo braslleiro doa allmentos e
medicamentos is vitlmas do
terremoto de popayan, na coldmbia
0 Governo brasileiro, no contexte do programa de auxilio
as vitimas do terremoto de Popayan, na Colombia, doou,
por intermedio da Secretaria Especial da Oefesa Civil do
Ministerio do Interior, quinze toneladas de alimentos e
medicamentos. A referida carga esta sendo transportada
em aviao da Forca Aerea Brasileira, cuja chegada a Bogota
esta prevista para domingo, dia 24 de abril.
Ainda dentro do esquema elaborado para socorrer a populacao de Popayan, a Cruz Vermelha Brasileira remeteu a
sua congenere colombiana doze mil comprimidos de cloro
para tratamento de agua emile oitocentos quilogramas de
arroz.

grupo de trabalho brasll-estados
unldos da amtirica examlnam a
coopera~io bilateral nas areas
de clincia e tecnologia
0 Grupo de Trabalho Brasii/Estados Unidos de cooperacao cientifica e tecno16gica reuniu-se nos dias 26 e 27 de
maio de 1983. Foram examinados aspectos especificos da
cooperacao bilateral nas areas de ciencia e tecnologia e das
perspectivas de sua intensificacao futura.
Prosseguiram as negociac5es que objetivam a celebrac§o
de um novo Acordo, que se destinara nao somente a estimular essa cooperacao, como tambem a abrir novas avenidas de contato entre as comunidades cientificas e tecno16gicas dos dois paises, tanto publicas como privadas.
A compreensllo reciproca ja obtida assegura o sucesso futuro desse empreendimento que integrara o relat6rio dos
Grupos de Trabalho aos dois Presidentes, de acordo com
os entendimentos entre ambos e as instrucoes derivadas
dos mesmos.
A Delegacao norte-americana foi chefiada pelo Embaixador James L. Malone, Secretario Adjurho para Assuntos
lnternacionais Oceimicos, de Meio Ambiente e Cientificos
do Oepartamento de Estado. A Delegac§o brasileira foi
chefiada pelo Embaixador Miguel A. Ozorio de Almeida,
Chefe do Departamento de Cooperacao Cientffica, Tecnica e Tecnol6gica do Ministerio das Relac6es Exteriores.

exportadores brasileiros
flcam mais prdximos dos
lmportadores estrangeiros
Os exportadores brasileiros est1fo mais pr6ximos dos importadores estrangeiros, desde o dia 29 de junho de 1983,
quando o Sistema de Teleprocessamentode Oportunidades
Comerciais - STOC, do Departamento de Promocl!o Comercia! do ltamaraty, colocou em plena operacao o enlace
entre seu Banco de Dados, nos Estados Unidos, e a Central de Computac<i'o, em Brasilia, do Departamento de ComunicacOes e Documentacao do MRE.
lnformacoes obtidas em diferentes e distantes centres comerciais do mundo - nas Americas, na Asia, na Europa e
na Oceania-, por Embaixadas e Consulados brasileiros ou
por Agencias e Escrit6rios do Banco do Brasil, chegariio
aos empresarios, nos diversos pontos do pais, em 48 horas, gracas a ligacl!o via lnterdata, da EMBRATE L, que foi
inaugurada pelo Ministro Saraiva Guerreiro, das Relac6es
Exteriores.

135

Completam-se, entiio, os elos da rede internacional de teleleprocessamento de dados montada pelo ltamaraty- sem
paralelo no mundo, pelo menos para fins de prom~i!o comercia I. Assim, alem de importante passo para encurtar o
tempo para apresentar importador estrangeiro a exportadores brasileiros, da-se uma demonstra~ao permanente da
capacidade nacional de desenvolver "software" sofisticado
- tecnologia de ponta que outros parses ja revelaram interesse em nos comprar.

La fora, sao 73 terminais de computador ja instalados,

0 ltamaraty jii tem registrados mais de 150.000 importadores estrangeiros, aos quais envia, impressa em 5 idiomas,
a revista "BRASIL Comercio e Industria", para manter e
ampliar seu interesse pela oferta exportavel brasileira.
Tanto o Sistema de Processamento Eletronico de Dados
(SPED), quanto a revista BRASIL, sao programas objeto
do convenio CDCI - "Coopera~i!o, Desenvolvimento e
Comercio lnternacional", que viabiliza a coordena operac;:Oes e atividades de prom~ll'o comercial no exterior de
comum interesse para o ltamaraty e para o Banco do Brasil.

ah~m

de banco de dados alimentado com informac;:oes sobre 9.000 exportadores brasileiros e os produtos e servi~os
que oferecem; com indicadores mensais da economia brasileira, elaborados pela SEPLAN para divulga~ao seletiva a
mais de 1.000 banqueiros e autoridades financeiras internacionais; e com estatisticas do comercio exterior brasileiros, fornecidas pelo CACEX.
No Brasil, as cerca de 4.500 consultas mensais recebidas
na DIC- Divisll'o de lnform~Cies Comerciais- sll'o repassadas aos exportadores atraves de um dos cinco fasciculos
computadorizados produzidos diariamente, contendo os
BOC (Boletim de Oportunidade Comercial) e outras inform~Oes recebidas durante a noite. Sua distribuic;:ao, via
correio, nada custa ao exportador, de quem se exige apenas que se registre na D IC e indique que produtos ou servi~os quer exportar.
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embaixador dos estados unilos
da america deixa suas fun~oes
em brasila
0 Embaixador dos Estados Unidos da America, Langhorne
Anthony Motley, deixou suas fun~eles no Brasil e foi
homenageado pelo Ministro de Estado das Relac;:eles
Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, com urn alm~o
no Palacio do ltamaraty em Brasilia, em 30
de junho de 1983. Na mesma solenidade, o Embaixador
norte-americano recebeu do Chanceler brasileiro
as insignias da Gra-Cruz da Ordem do
Cruzeiro do Sui.

indice

presidente joao figueiredo visita

0

mexico

palavras do presidente do mexico, miguel de Ia madrid hurtado e do presidente joa'o figueiredo, no
aeroporto de cancun, logo ap6s a chegada do presidente brasileiro ao mexico.

3

miguel de Ia madrid a figueiredo: dialogo entre brasileiros e mexicanos nao e
fruto da casualidade
discursos dos presidentes miguel de Ia madrid hurtado e joa'o figueiredo, em cancun, por ocasillo de
jantar oferecido pelo presidente mexicano ao presidente brasileiro.

5

figueiredo a miguel de Ia madrid: nossos entendimentos contribuirao para estreitar as relac;:oes entre brasil e mexico
brinde do presidente joa'o figueiredo em cancun, por ocasillo de jantar que ofereceu ao presidente do
mexico, miguel de Ia madrid hurtado, que, na oportunidade, recebeu do presidente brasileiro o grande
colar do cruzeiro do sui

11

programa de trabalho sobre cooperac;:ao economica e comercial entre brasil e
mexico
programa de trabalho sabre cooperat;:iio economica e comercial entre o brasil eo mexico, assinado em
cancun, por ocasia'o da visita do presidente figueiredo aquele pafs

13

declarac;:ao de cancun: "estao maduras as condic;:oes para uma nova etapa de
dialogo construtivo entre o norte e o sui"
declarat;:a'o dos presidentes joa'o figueiredo e miguel de Ia madrid hurtado, divulgada em cancun

15

na declarac;:ao conjunta, os entendimentos do presidente joao figueiredo no
mexico
declarat;:a'o conjunta brasil-mexico, assinada em cancun, pelos presidentes joa'o figueiredo e miguel de Ia
madrid

17

no brasil, o rei da espanha, d. juan carlos I
discursos do presidents joa'o figueiredo e do rei da espanha, d. juan carlos I, no palacio do itamaraty em
brasilia, por ocasia'o de jantar oferecido pelo presidente brasileiro ao rei espanhol

25

presidente figueiredo destaca a exceU~ncia das relac;:oes entre brasil e espanha
brinde do presidente jolla figueiredo, na embaixada espanhola em brasilia, por ocasillo de jantar que
lhe foi oferecido pelo rei da espanha, d. juan carlos I

30

rei da espanha recebe homenagem do congresso nacional
discursos do presidente da comissao de relat;:6es exteriores do sen ado federal, senador luiz viana filho,
do primeirQ,-secretario da camara dos deputados, deputado fernando lyra, do presidents do congresso
nacional, senador nilo coelho, e do rei da espanha, d. juan carlos I. em brasilia, durante sessa'o solene
do congresso nacional

30

na entrevista a agencia espanhola efe, presidente figueiredo fala das relac;:oes
brasi 1-espan ha
entrevista do presidente joa'o figueiredo a agencia espanhola efe, concedida em brasilia,_ quatro dias antes da chegada ao brasil do rei da espanha, d. juan carlos I

40

137

a quinta reuniao ministerial do grupo dos 77, em buenos aires
discurso do ministro de estado das rela<;:oes exteriores, ramirc> saraiva guerreiro, em buenos aires, par
ocasi1lo da quinta reuniao ministerial do grupo dos 77

45

saraiva guerreiro homenageia a comissao de relac;:oes exteriores do senado federal
pronunciamentos do chanceler saraiva guerreiro e do senador luiz viana filho, no palacio do itamaraty
em brasilia, por ocasiao de almoc;:o oferecido aos membros da comissao de relac;:oes exteriores do senado federal

51

no dia do diplomata, chanceler diz que polltica externa tern de ser univoca
discurso do ministro de estado das relac;:Cies exteriores, ramiro saraiva guerreiro, no palacio do itamaraty em brasilia, por ocasiao da solenidade comemorativa do dia do diplomata, que contou com a presenc;:a do presidente jo1lo figueiredo

53

governo da india doa obras completas de gandhi ao itamaraty
discursos do embaixador da india, shiam sunder nath, e do ministro de estado das relac;:Cies exteriores,
ramiro saraiva guerreiro, no palacio do itamaraty em brasflia, par ocasiao da solenidade de entrega ao
itamaraty, pelo governo indiana, das obras completas de gandhi

57

saraiva guerreiro: deputados desempenham papel importante na formac;:ao do
perfil externo do pais
discursos do ministro de estado das relac;:Cies exteriores, ramiro saraiva guerreiro, e do presidente da
comissao de rela~;oes exteriores da camara dos deputados, deputado diogo nomura, no palacio do itamaraty em brasilia, par ocasiao de almo~;o oferecido pelo chanceler brasileiro aos membros daquela comissao

59

chanceler, na fiesp, tala sabre a polltica externa brasileira
discurso do ministro de estado das rela~;Cies exteriores, ramiro saraiva guerreiro, na sede da federal;iio
das industrias do estado de sao paulo (fiesp), em sao paulo

63

primeiro-ministro do suriname visita o brasil
discursos do presidente joao figueiredo e do primeiro-ministro e ministro das rela~;oes exteriores do Suriname, errol alibux, no palacio do itamaraty em brasilia, par ocasiao de almo~;o oferecido ao representante do governo surinamense

69

comunicado de imprensa brasil-suriname
comunicado de imprensa brasil-suriname, divulgado em brasilia, ao final da visita do primeiro-ministro
e ministro das

rela~;oes

exteriores do suriname, errol alibux

72

a conferencia do chanceler saraiva guerreiro na esg
conferencia do chanceler saraiva guerreiro na escola superior de guerra, no rio de janeiro

75

em brasilia, o primeiro-ministro dos paises baixos
discurso do presidente joao figueiredo, no palikio do itamaraty em brasilia, par ocasiao do jantar oferecido ao primeiro-ministro dos paises baixos, ruud lubbers

89

em belgrado, saraiva guerreiro destaca a afinidade entre brasil e iugoslc~via
discurso do min istro de estado das rela~;oes exteriores, ram ira sara iva guerreiro, em belgrade, por ocasiao de jantar que I he foi oferecido pelo secretario federal dos negocios estrangeiros da iugoslavia, lazar
mojsov

comunicado de imprensa brasil-iugoslavia
comunicado de imprensa brasil-iugoslavia, divulgado em belgrade, a proposito da visita do chanceler
sara iva guerreiro aquele pais

93
95

chanceler brasileiro participa da sexta sessao da unctad
discurso do ministro de estado das
da sexta sessa'o da unctad

138

rela~;5es

exteriores, ram ira sara iva guerreiro, em belgrade, par ocasia'o

97

rela~oes

diplomaticas

decreta altera a estrutura da rede consular brasileira

103

designa<;:ao de embaixadores brasileiros

104

entrega de credenciais de embaixadores estrangeiros .

104

tratados, acordos, convdnios
ajuste complementar brasil-portugal poe em vigor o convenio entre o cnpq e
o iict

105

brasil e alemanha assinam
tecnica

110

quatro ajustes ao acordo basico de cooperac;ao

acordo possibilita intensificar a coopera<;:ao economica e comercial entre brasil e angola

116

brasil e eua prorrogam ata de consulta aeronautica e acordo para um programa de coopera<;:ao cientffica e tecnol6gica

117

aprovado o regulamento da comissao nacional para assuntos antarticos

118

acordo regula a exportac;ao de texteis para a suecia

121

brasil e espanha assinam acordo de coopera<;:ao no campo dos usos pacfficos
da energia nuclear

127

assinado acordo de radioamadores entre brasil e argentina

128

acordo brasil-franc;a para coopera<;:ao no desenvolvimento de tecnologias em
especies vegetais produto•as de latex

129

cornunicados e notas
a visita do ministro danilo Venturini ao suriname

131

o caso dos avioes I fbios

131

avioes britanicos com destino as malvinas s6 pousam no brasil em caso de
emergencia

132

mensa gens
a mensagem do presidente figueiredo aos chefes de governo reunidos em
williamsburg

133

inaugurado o sistema de teleprocessamento de oportunidades comerciais do
itamaraty

134

139

:notfcias
a visita do chanceler sara iva guerreiro a arabia saudita

135

governo brasileiro doa alimentos e medicamentos as vftimas do terremoto de
popayan, na colombia

135

grupo de trabalho brasil-estados unidos da america examinam a
bilateral nas areas de ciencia e tecnologia

coopera~ao

exportadores brasileiros ficam mais pr6ximos dos importadores estrangeiros
embaixador dos estado unidos da america deixa suas

140

fun~oes

em brasilia

135
135
136

