tancredo neves
no dia de sua elei~ao:
venho em nome da concilia~ao
Discurso do Presidente eleito Tancredo de Almeida Neves, no
Congresso Nacional, em 15 de janeiro de 1985, logo ap6s a
proclama.;:iio de sua vit6ria no Coh~gio Eleitoral.

Brasi leiros,
Neste momenta, alto na Hist6ria, orgulhamo-nos de pertencer a um povo que nao se
abate, que sabe afastar o medo e nao aceita
acolher o 6dio.
A Nac;;ao inteira comunga deste ato de Esperanc;;a. Reencontramos, depois de ilus5es
perdidas e pesados sacriflcios, o bam e velho caminho democrcHico.
Nao

ha

Patria

onde

falta

democracia.

A Patria nao e a mera organizac;;ao dos homens em Estados, mas senti menta e consciencia em cada um deles:de que lhe pertencem' o corpo e o esp.lrito da Nac;;ao.
Sentimento e consciencia da intransferlvel
responsabilidade par sua coesao e seu destina.

e

A Patria
escolha, feita na razao e na liberdade. Nao basta a circunstancia do nasci menta para criar est a profunda Iigac;;ao
entre o indivlduo e sua comunidade.
Nao teremos a Patria que Deus nos desti-

nou enquanto nao formos capazes de fazer
de cada brasileiro um cidadao, com plena
consciencia dessa dignidade.
Assim sendo, a Patria nao e o passado, mas
o futuro que constru (mas com o presente;
nao
a aposentadoria dos her6is, mas tarefa a cumprir; a promoc;;ao da Justi<;:a, e
a .Justic;;a se promove com liberdade.

e

e

Na vrda das Na<;:5es, todos OS dias sao dias
de Hist6ria, e todos OS dias sao diflceis. A
paz e sempre esquiva conquista da razao
pol ltica. E para mante-la, em sua perene
precariedade, que o homem criou as instituic;;oes de Estado, e luta constantemente
para a·primora-las.
Nao ha desanimo nessa condic;;ao essencial
do homem. Par mais pesadas que sejam as
sombras totalitarias ou mais desatadas as
paix5es anarquicas, 0 instinto da liberdade
e o apego ordem justa trabalham para restabelecer o equi I (brio social.

a

No conceito que fazemos do Estado democratico ha saudavel contradi<;:ao: quanta
mais democratica for uma sociedade, mais
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fragil sera o Estado. Seu poder de coac;;ao s6
se entende no cumprimento da lei. Quanta
mais fraterna for a sociedade, menor sera
a presenc;;a do Estado.

Brasileiros,
A primeira tarefa de meu governo e a de
promover a organizac;;ao institucional do
Estado. Se, para isso, devemos recorrer a
experiencia hist6rica, cabe-nos tambem
compreender que va.mos criar um Estado
moderno, apto a administrar a Nac;;ao no
futuro dinamico que esta sendo construldo.
Sem abandonar os deveres e preocupac;;oes
de cada dia, temos de concentrar os nossos
esforc;;os na busca de consenso basico a
nova Carta Pol ltica.
Convoco-vos ao grande debate constitucional. Deveis, nos pr6ximos meses, discutir,
em todos os audit6rios, na imprensa e nas ·
ruas, nos partidos e nos parlamentos, nas
universidades e nos sindicatos, os grandes
problemas nacionais e os legltimos interesses de cada grupo social.

E nessa discussao ampla que ireis identificar os vossos delegados ao Poder Constituinte e lhes atribuir o mandata de redigir
a Lei Fundamental do PaIs.
A Constituic;;ao nao e assunto restrito aos
juristas, aos sa bios ou aos pol lticos. Nao
pode ser ato de algumas elites. E responsabi Iida de de todo o povo. Da ( a preocupac;;ao de que ela nao surja no ac;;odamento,
mas resulte de uma profunda reflexao nacional.
Os deputados constituintes, mandatarios da
soberania popular, saberao redigir uma
Carta Pol ltica ajustada as circunstancias
hist6ricas. Clara e imperativa em seus princlpios, a Constituic;;ao devera ser flex (vel
quanta ao modo, para que as crises pol 1ticas conjunturais sejam contidas na inteligencia da lei.
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Presidente eleito do Brasil, busco no cora<;ao e na consciencia as palavras de agradecimento profunda aos correligionarios da
Alianc;;a Democratica, o valente e fiel PMOS,
sob o comando do Deputado Ulisses Guimaraes e o recem fundado Partido da Frente Liberal, sob a lideranc;;a de Aureliano
Chaves, Marco Maciel e meu companheiro,
Vice-Presidente Jose Sarney; aos integrantes do PDT, PT, PTB, dissidentes do PDS,
que, par decisao partidaria ou pessoal, me
entregam a mais alta e mais diflcil responsabilidade da minha vida publica.
Creio nao poder faze-lo de melhor forma
do que, perante Deus e perante a Nac;;ao,
nesta ·hora inicial de itinerario comum,
reafirmar o compromisso de resgatar duas
as pi rac;;oes que, nos u lti mas vi nte anos,
sustentaram, com penosa obstinac;;ao, a
esperanc;;a do povo:
- esta foi a ultima eleic;;ao indireta do
Pals;
- venho para realizar urgentes e corajosas mudanc;;as pol lticas, soc1a1s e
economicas indispensaveis ao bem
estar do povo.
Nao foi facil chegar ate aqui. Nem mesmo a
antecipac;;ao da certeza da vit6ria, nos ultimos meses, apaga as cicatrizes e os sacriffcios que marcaram a hist6ria da luta que
agora se encerra.
Nao ha porque negar que houve muitos momentos de desalento e cansac;;o, em que cada um de n6s se indagava se valia a pena a
luta. Mas, cada vez que essa tentac;;ao nos
assaltava, a visao emocionante do povo,
resistindo e esperando, recriava em todos
n6s energias que supunhamos extintas e
recomec;;avamos, no dia seguinte, como se
nada houvesse sido perdido.
A Hist6ria da Patria, que se iluminou atraves dos seculos como martCrio da lnconfidencia Mineira; que registra, com orgulho,
a forc;;a do sentimento de unidade nacional
sabre as insurreic;;oes libertarias durante o
Imperio; que fixou, para a~mirac;;ao dos
p6steros, a bravura de brasileiros que pe-

garam em armas na defesa de postulados
clvicos contra os vfcios da primeira Republica, a Hist6ria situara na Eternidade o
espetaculo inesquedvel das grandes multid5es que, em atos pacfficos de participa<;:ao e de esperan<;:a, vieram para as ruas,
reivindicar a devolu<;:ao do voto popular
na escolha direta para a Presidencia da
Republica. Frustradas nos resultados imediatos dessa campanha memoravel, as multid5es nao desesperaram, nem cruzaram os
bra<;:os. Convocaram-nos a que viessemos
ao Colegio Eleitoral, e fizessemos dele o
instrumento de sua propria peremp<;:ao,
criando com as armas que nao se rendiam,
o governo que restaurasse a plenitude democratica.
Na analise desses dais grandes movimentos cfvicos, nao sei avaliar quando o povo
foi maior: se quando rompeu as barreiras
da repressao, e veio para as ruas gritar pelas elei<;:5es diretas, ou se quando, nisso
vencido, nao se submeteu, e com extrema maturidade pol ltica, exigiu que aglssemos dentro das regras impostas, exatamente para revoga-las e destnJ l-Ias.

E inegavel que o processo de transi<;:ao teve
contribui<;:5es isoladas que nao podem ser
omitidas:
- a do Poder Legislative, que, muitas vezes
mutirado em sua constitui<;:ao e nas suas
faculdades, conservou acesa a chama
votiva da representa<;:ao popular, como
ultima sentinela no campo da batalha
democratica;
- a do Poder Judiciario, que se manteve
imune a influencias dos casulsmos, para,
na atual conjuntura, fazer prevalecer o
esp Irita de reordena<;:ao democratica;

- a de homens e mulheres de nosso povo,
principalmente as maes de fam(iia, que
arrostaram as duras dificuldades de desemprego e da carestia em seus lares, e
lutaram, com denodo, pela anistia, pelos direitos humanos e pelas liberdades
pol lticas;
- a da imprensa
jornais, emissoras de
radio e televisao - que, sob a censura
policial, a coa<;:ao polltica e econ6mica,
ousou bravamente enfrentar o poder
para servir liberdade do povo;

a

-a da sociedade civil como um todo,
em suas muitas institui<;:5es, a Ordem
dos Advogados do Brasil, a Associa<;:ao
Brasileira de lmprensa, as entidades de
classe patronais, de empregados, de
profissionais liberais, as organiza<;:5es
estudantis, as Universidades, e tantas
outras, com sua participar;:ao, muitas
vezes sob press5es inqualificaveis, nesse mutirao clvico da reconstru<;:ao nacional;
- a das For<;:as Armadas, na sua decisao
de se manterem al heias ao processo
pol ltico, respeitando os seus desdobramentos ate a alternativa do poder;
- A de S. Exa., o Presidente Joao Figueiredo; que prosseguindo na tarefa
iniciada com a revoga<;:ao dos atos institucionais, ajudou com a anistia pol ltica, a devolu<;:ao da liberdade de imprensa, as elei<;:5es diretas de 82, o desenvolvimento normal da sucessao presidencial.
Gra<;:as a toda essa imensa e inesqueclvel
mobiliza<;:ao popular, chegamos agora ao
limiar da Nova Republica.
Venho em nome da Conciliar;:ao.

- a da lgreja, que com sua autoridade exponencial no campo espiritual e na a<;:ao
social e educativa, lutou na defesa dos
perseguidos e pregou a necessidade da
op<;:ao preferencial pelos pobres com
base na democracia moderna;

Nao podemos, neste tim de seculo e de
milenio, quando, crescendo em seu poder,
o homem cresce em suas ambi<;:5es e em
suas angustias, permanecer divididos dentro de nossas fronteiras.
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Se nao vemos as outras na<;6es como mlmigas, e as nao vemos assim, devemos ter
a consciencia de que o mundo se contrai
diante de ardua competi<;ao internacional.
Acentua-se a luta pelo domlnio de mercados, pelo controle de materias-primas, pela
hegemonia pol ltica. As ideologias, tao fortes no seculo passado e na metade do seculo XX, empalidecem, frente a um novo
nacional ismo.
Ao mesmo tempo, fen6meno tlpico do desenvolvimento industrial e da expansao do
capitalismo, surge nova realidade supranacional nas grandes corporac;;6es empresariais. Aparentemente desvinculadas de suas
patrias de origem, tais organizac;;oes servem,
fundamentalmente, a seus interesses.
Brasileiros,
Ao lado da ordem constitucional, que e
tarefa prioritaria, temos que cuidar da situac;;ao econ6mica. A inflac;;ao e a manifestac;;ao mais clara da desordem na economia.
nacional. lremos enfrenta-la desde o primeiro dia.

pessoas que a integram, de modo que cada
vida humana vale muito mais do que a elevac;;ao de um fndice estatlstico. Preserva-la
constitui portanto um dever que transcende
a recomendac;;ao de carater econ6mico, tao
indeclinavel quanta a defesa das nossas
fronteiras. Nessas condic;;oes temos de reconhecer e admitir, como objetivo basico
da seguranc;;a nacional, a garantia de ali menta, saude, habitac;;ao, educac;;8o e transports para todos as brasileiros.
0 bem-estar que pretendemos para a sociedade brasileira deve assentar-se sabre a livre
iniciativa e a -propriedade privada. Exatamente par isso adotaremos medidas que
venham a democratizar o acesso a propriedade e a protec;;ao as pequenas empresas.
A defesa do regime de livre iniciativa nao
pode ser confundida, como muitos o fazem, com a protec;;ao aos privi legios de forc;;as econ6micas e financeiras. Defender a
livre iniciativa e a propriedade privada e
defende-las dos monop61 ios e do latifundio.

Brasileiros,
Nao ca.iremos no erro, grosseiro, de recorrer
a recessao como instrumento deflacionario.
Ao contrario: vamos promover a retomada
do crescimento, estimulando o risco empresarial e eliminando, gradativamente, as hipertrofias do egofsmo e da ganancia. 0 ritmo de nossa a<;:ao saneadora dependera unicamente da colaborac;;ao que nos prestarem
as setores interessados. Contamos, para isso, com o patriotismo de todos.

0 entendimento nacional nao exclui o
confronto das ideias, a defesa de doutrinas pol lticas divergentes, a pluralidade de
opinioes. Nao pretendemos entendimento
que signifique capitulac;;ao, nem o marna
encontro dos antagon istas pol lticos em
regiao de imobilismo e apatia. 0 entendimento se faz em torno de razoes maiores,
as da preservac;;ao da integridade e da soberania nacionais.

e

Retomar o crescimento
criar empregos.
Toda a pol ltica econ6mica de. meu Governo
estara subordinada a esse dever social. Enquanta houver, neste PaIs, um s6 homem
sem trabalho, sem pao, sem teto e sem letras, toda a prosperidade sera falsa.

Dentro dessa ordem de ideias, a conci I iac;;ao, instruindo o entendimento, deve ser
vista como convenio destinado a administrar a transic;;ao rumo a nova e duradoura
institucionalizac;;ao do Estado.

Cabe acentuar que o desenvolvi menta social nao pode ser considerado mera decorrencia do desenvolvimento econ6mico. A
Nac;;ao e essencialmente constitu Ida pelas

Faz algumas semanas eu anu,nciava, em
Vit6ria, a construc;;ao de uma Nova Republica. Vejo, nesta fase da· vida nacional,
a grande oportunidade hist6rica de nosso
povo.
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As crises por que temos passado, desde a
independencia, podem ser atribu ldas as dificuldades normais em um processo de forma<;:ao de nacionalidade. Hoje, no entanto,
encontram-se vencidas as etapas mais duras.
Mantivemos a integridade pol ltica da Na<;:ao, gra<;:as a habilidade do Segundo Reinado, que soube exercer a tolen3ncia nos
momentos certos, evitando que das insurrei<;:oes liberais vencidas ficassem cicatrizes
h ist6ricas.
Com a ocupa<;:ao da Amazonia e do Oeste,
conclu Ida nos ultimos decenios, chegamos
ao fim da tarefa iniciada pelos bandeirantes
e desenvolvida por pioneiros intrepidos e
desbravadores audazes, pelo genio pol ftico
de Rio Branco e pela bravura nacionalista
do Marechal Rondon.
Deixamos, ha muito, de ser, aos olhos estrangeiros, exotica na<;:ao dos tr6picos. Inclu fmo-nos entre os pa fses economicamente mais desenvolvidos. Nossa cultura e admirada internacionalmente. Traduz~m-se
os nossos escritores em todas as I fnguas,
a musica brasileira e conhecida, e o desempenho de nossos artistas de teatro, de cinema e de televisao recebe o aplauso de
expectadores de inumeros pafses.
Na pesquisa cientffica, apesar dos poucos
recursos publicos, temos obtido excepcionais resultados. Nossos homens de ciencia
tem o seu trabalho admirado nos principais centros mundiais.
Brasi lei ros,
Sabeis que os homens pub I icos nao se
fazem de especial natureza. Eles se encontram sujeitos a fragilidade da condi<;:ao humana. Quando um povo escolhe o Chefede-Estado, nao elege o mais sabio de seus
compatriotas, e e possfvel que nao eleja 0
mais virtuoso deles. Tais qualidades, que
so o ju lzo subjetivo consegue atribuir, nao
podem ser medidas. Ao nomear, com seu
voto, o Presidente da Republica, a Na<;;ao
expressa a confian<;;a de que ele sabera conduzi-la na busca do bem comum.

Consciente desta real idade, concito-vos
ao grande mutirao nacional. Nao ha um
so de v6s que pode ser dispensado desta
convoca<;:ao. A cidadania nao e atitude·
passiva, mas a<;:ao permanente em favor
da comunidade.
Fa<;:o meu apelo aos homens publicos. A
pol ftica, tal como a entendemos, a mais
nobre e recompensadora das atividades
humanas. Servir ao povo reclama dedica<;:ao incansavel, noites indormidas, o peso
abrasador das emo<;:oes. Sao muitos os
que sucumbem em plena combate, Ieganda-nos o exemplo de seu sacriffcio pela
Patria.

e

"Com o extase e o terror de haver sido o
escolhido", como diria Verlaine, entregome, hoje, ao servi<;:o da Na<;:ao.
Nesta hora, de forte exigencia interior,
recorro a memoria de Minas, na inspira<;:ao
familiar, e na f8 revel,ada na paz das igrejas
de Sao Joao Del Rei. Tantas vezes renovada em minha vida, E3 a esta memoria, com
sua inspira<;:ao e sua fe, que recorrerei, se
a tenta<;:ao do desalento vier a assaltar-me.
Fui chamado na hora em que realizava a
grande aspira<;:ao' pol ltica de minha vida,
que era a honra de administrar o meu Estado, a grande e generosa terra de Minas
Gerais, e procurava colocar a sua renascente for<;:a pol ftica a servi<;:o da causa da Federa<;:ao hoje distorcida, esvaziada, hum ilhada.
Nao deixaria ao meio o mandata que o
povo mineiro me confiou, para assumir
o supremo poder da Na<;;ao, apenas pelo
gosto do poder, que nem sempre e gloria
ou alegria.
Vim para promover as mudan<;;as, mudan<;:as pol lticas, mudanc;;as economicas, mudan<;;as sociais, mudanc;;as culturais, mudan<;:as rea1s, efetivas: corajosas, irreverslveis.
Nunca o PaIs dependeu tanto da atividade pol ltica.
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Dirijo-me, pais, a todos v6s que a exerceis,
aos que servirao a meu Governo com seu
apoio e aos que a ele prestarao a vigilancia
de oppsitores. Nao aspiro a unanimidade,
nem postulo a concilia<;;ao subalterna, que
se manifesta no aplauso inconsequente
do alicismo. A concilia<;;ao se faz em torno
de princlpios, e ninguem poderc3 inquinar, na injusti<;;a e na maledicencia, os que
nos reuniram nesta vitoriosa alian<;;a de
for<;;as democraticas.
Ouero a concilia<;;ao para a defesa da soberania do povo, para a restaura<;;ao democratica, para 0 combate a infla<;;ao, para
que haja trabalho e prosperidade em nossa Patria. Vamos promover o entendimento entre o povo e o Governo, a Na<;;ao e
o Estado.
Rejeitaria, se houvesse quem a pretendesse,
a concilia<;;ao entre elites, o ajuste que visassea continua<;;ao dos privilegios, a manutenc;;ao da injustic;;a, ao enriquecimento sabre
a fame.

Uma nac;;ao evolui na mesma medida em
que cresce a sua participa<;;ao na divisao de
renda e na direc;;ao dos neg6cios publicos.
Ao prestar minha homenagem
sileiros.' que sao a maioria de
reafirrn'o-lhes o compromisso
todo o meu esforc;;o para que
e se respeitem os seus direitos.

a esses branosso povo,
de dedicar
se ampliem

A reconstru<;;ao democratica do PaIs significa o retorno, em toda a liberdade, dos
trabalhadores a vida pol ltica. Sem seu
apoio nenhum governo podera cumprir
suas tarefas constitucionais.
Brasileiros,
Esta memoravel campanha confirmou a ilimitada f8 gue tenho em nosso povo. Nunca. em nossa Hist6ria, tivemos tanta gente
nas ruas, para reclamar a recuperac;;ao dos
direitos de cidadania e manifestar seu apoio
a um candidato.

Para a concil iac;;ao maior, sem preju lzo dos
compromissos de partido e de doutrina,
convoco os homens publicos brasileiros, e
todos os cidadaos de boa fe. No servic;;o da
Patria, ha Iugar para todos.

Em todo o paIs foi o mesmo entusiasmo.
De Rio Branco a Natal, de Belem a Porto
Alegre, as multidoes se reuniram, em paz,
cantando, para dizer que era preciso mudar,
que a Na<;;ao, cansada do arbltrio, nao admitia mais as manobras que protelassem o
retorno das I iberdades democraticas.

Tenho uma palavra especial para os trabalhadores. E as suas maos que muito devemos e e em suas maos que esta o futuro do
nosso pals.

Nao vamos nos dispersar. Continuemos reun idos, como nas prac;;as pub I icas, com a
mesma emo<;;ao, a mesma dignidade e a
mesma decisao.

Desde o primeiro passo de minha vida publica, tenho contado com o apoio dos trabalhadores. Elegi-me vereador em Sao Joao
Del Rei com os votos dos ferroviarios e
nunca deixei de lhes merecer a confianc;;a
pol ltica.

Se todos quisermos, dizia-nos, ha quase duzentos anos, Tiradentes, aquele her6i enlouquecido de esperan<;;a, poderemos fazer
deste PaIs uma grande Nac;;ao.
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Vamos faze-la.

II reuniao de funciondrios
responsdveis pelo comercio
exterior da america latina
Oiscurso do Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores,
Ramiro Saraiva Guerreiro, no Rio de Janeiro. em 28 de
janeiro de 1985, por ocasiao da abertura dos trabalhos
da II Reuniao de Funcionarios Responsaveis pelo Comercio
Exteriorda America Latina.

Ecom grande prazer que dirijo esta sauda<;:ao
de boas vindas aos representantes de Governos e funcionarios internacionais que vieram ao .Rio de Janeiro para Reuniao de
Funcionarios Responsaveis pelo Comercio
Exterior da America Latina. Mais uma vez,
a CEPAL, com a lucidez que sempre caracteriza suas iniciativas e propostas, patrocina uma reuniao oportuna e necessaria.
Vivemos um tempo de crise econ6mica internacional, cujas consequencias para o comercia tern sido extremamente negativas.
Ao mesmo tempo, estao em curso transforma<;:oes na economia mundial que colocam
serios desafios
capacidade de articula<;:ao
e resposta latina-americana. E. hora de refletir sabre o que esta acontecendo e buscar solu<;:oes. Vejo, nesta reuniao, o momenta adequado para que prossigamos
em nossa tarefa de encontrar meios e instrumentos para recuperar e fortalecer nossos vlnculos, no campo comercial, como
uma das formas de expressao dos interesses comuns que nos irmanam; de desenhar
medidas de apoio mutua que nos permi~
tam superar a crise; de retomar nossas ta-

a

xas de crescimento; de resolver o agudo
problema social perversamente agravado
pela recessao; de enfrentar os desafios da
proxima decada.
Ao olharmos para a situa<;:ao da economia internacional nos ultimos cinco anos,
descortinamos um panorama desalentador.
0 comercio internacional, que deveria ser
um campo de oportunidades novas, retrai-.
se de forma dramatica; barreiras protecionistas elevam-se e prejudicam, diretamente, as posi<;:oes de vantagens comparativas
que se esbo<;:avam, em inumeras areas, para
os pa l~es em desenvolvi men to.
Os fluxos financeiros para a America Latina se retraem drasticamente. Com o aumenta das taxas de juros; os pagamentos
decorrentes do endividamento tornam-se
insuportaveis. Programas de ajustamento,
que envolvem restri<;:oes graves e recessao,
sao adotados, com sacriflcio imenso de nossas popul~oes. ·
Tudo isso e muito bern sabido dos Senhores
e os tern preocupado intensamente.
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A despeito desses desenvolvimentos, a America Latina consolidou em 1984, merce de
um extraordinario esfon;:o exportador e da
manutenc;:§o de uma pol ltica r(gida de controle das importa<;:oes, a substancial melhora
de seu balan<;:o de transac;:oes correntes in iciada em 1983, o que demonstra a capacidade da regiao de, por seu proprio esfor<;:o e em um ambiente internacional desfavoravel, superar o per(odo mais agudo da
crise. A America Latina, porem, segue
sendo vltima de termos de troca desfavoraveis, OS quais, diferen<;:a de OUtrOS movimentos expansivos na economia mundial,
nao apresentam uma rea<;:ao significativa,
segue sendo atingida por medidas protecionistas e segue transferindo recursos I (quidos ao exterior, situac;:ao obviamente insustentavel para pa(ses em desenvolvimento,
carentes de capital.

nao podem interromper 0 seu processo
de desenvolvimento, de forma drastica,
para recompor o seu aparelho economico.
Os processos de recomposic;:ao - que sao
necessaries - devem ter em seu bojo os
elementos que propiciem a manutenc;:§o
do impulso de crescimento e a melhoria
do n(vel de vida de nossas populac;:oes.

e

Como o diagnostico da crise e bem conhecido, compartilhado por todos aqui presentes, gostaria de referir-me tao somente
a dois aspectos da situac;:ao atual. Um, mais
geral, que tem aver com a defini<;:ao da propria natureza do processo que atravessamos; outro, mais espec(fico, que tocaria
nas consequencias do novo panorama economico para OS pa(ses latino-americanos e.
na resposta da Regiao a esses desenvolvimentos.

Para nos a crise nao
autocorriglvel. E
necessaria que ingredientes de vontade
pol ltica operem quando pensamos em
criar estruturas estaveis para o comercioe para as financ;:as internacionais. Talvez
uma li<;:ao do momenta seja justamente
a que nasce da diferenc;:a de percep<;:oes
sobre a crise, o que leva a concepc;:oes
opostas sobre como enfrenta-la. Para uns,
superados os momentos maxi mos de perturbac;:ao, em que operac;:oes de emergencia
foram necessaries, o fiel funcionamento
das for<;:as de mercado restabelecera a ordem no sistema. Nunca foi tao patente
que as dificuldades do sistema nascem
de processos profundos e tambem nunca
foi tao diflcil transmitir essa mensagem
ao mundo desenvolvido. Ao fosso que
nds separa no plano material, se superpos
b fosso conceitual. 0 dialogo Norte-Sui
e os esforc;:os multilaterais para a criac;:ao
de uma nova ordem economica internacional estao hoje praticamente estancados.

Penso que o essencial, para entender a crise,
e con~iderar a sua dimensao estrutural. Em
que sentido? E estrutural na medida em
que· nao reflete apenas distorc;:oes local izadas e topicas do sistema economico, distorc;:oes que seriam autcicorriglveis. Reflete, sim, a existencia dEi problemas estruturais na ordem economica internacional,
problemas esses que os pa (se.s desenvolvidos insistem em ignorar. Um exemplo eloquente e a obvia dissintonia existente entre a crise financeira que vivem os palses
latino-americanos e os instrumentos e institui<;:oes internacionais para lidar com ela.
0 fato e que essa dissintonia tem um custo,
e um alto custo, para as populac;:oes dos
palses endividados. Palses como o Brasil,
que ainda tem zonas de pobreza absoluta,

E claro que os fenomenos apon,tados nao
acontecem em vazio pol ltico. Ao contrario, cada momenta das novas contigurac;:oes do sistema economico implica impulsos novos para o mundo do poder. Estamos assim diante de uma verdadeira encruzilhada. Como lidar com o novo? Ou
tentamos impor-lhe as camisas de forc;:a
de um sistema internacional que se prova
crescentemente obsoleto, em que os mecanismos de decisao sao oligarquicos, preservam-se vantagens e posic;:oes que trazem
preju lzos globais, e nao abrem ElSpac;:o para
uma presenc;:a mais atuante e efetiva dos
pa(ses em desenvolvimento; ou partimos
para um dialogo real, em que Norte e Sui
procurem arranjos equitativos, que cimentem relac;:oes estaveis a Iongo prazo, de in-

a
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teresse mutua, que deem sinal pos1t1vo aos
deslocamentos que a realidade nova normalmente traz.
Vivemos, no cotidiano, a cada momenta
da vida economica, uma repeti<;:ao do dilema, entre as formas obsoletas de uma
competi<;:ao de poder, que prejudica a todos, e as formas novas de uma coopera<;:ao,
que nos podem garantir crescimento e estabilidade no mais Iongo pra~o. Para n6s,
pa fses em desenvolvimento, a op<;:ao e
muito clara, e n6s, latino-americanos, temos que buscar solu<;:oes exemplares para
o dilema que a crise coloca. Se nao nos
cabe esmorecer na tentativa do dialogo
e do convencimento na busca de solu<;:oes
duradouras tampouco podemos ser tomados pelo imobilismo na ausencia de tal dialogo. A America Latina e o mundo em desenvolvimento tem que buscar formas inovadoras de coopera<;:ao entre si num esfor<;:o
de autoconfian<;:a coletiva. Tal esfor<;:o nao
deve ser vista como alternativa ao dialogo,
que tem de continuar a ser tentado, incansavelmente, mas sim como atividade fun"
damental em si mesmo a qual corresponde
a nossas aspira<;:oes mais legftimas de desenvolvimento coletivo e coopera<;:ao igualitaria.
A crise nao-resolvida coexiste com transforma<;:oes em gestoes na economia internacional. Os principais pafses desenvolvidos, ao mesmo tempo que se aferram a um
protecionismo geriatrico na defesa de industrias obsoletas, pretendem a abertura
dos mercados de nossos pa fses naqueles
setores para onde se deslocam os fluxos
mais dim1micos do comercio mundial. Prefigura-se uma tentativa de expandir o conceito de comercio para alem do intercambio de mercadorias, para englobar investimentos e servi<;:os, consol idando a integra<;:ao da economia mundial em um quadro
jurfdico favoravel aos palses desenvolvidos.
Desenha-se assim nova divisao internacional
do trabalho, na qual caberiam aos pafses
em desenvolvimento, mesmo assim com
duras restri<;:oes, os setores tradicionais e

de baixo crescimento no comercio mundial
e aos pa fses desenvolvidos os novas setores
de tecnologia de ponta e a area de servi<;:os.
Tal esquema redundaria na consolida<;:ao
da dependencia tecnol6gica de nossos pa 1ses e de nossa marginaliza<;:ao no comercio
mundial.
0 segundo tema que gostaria de abordar e
o das consequencias da atual realidade economica internacional para OS pafses latinoamericanos e a resposta que a ela temos
obriga<;:ao de dar. Lembrei, antes, que cos
efeitos da crise foram desastrosos para o
processo regional! A crise nos obrigou a
dar passos atras em termos de empreendimentos comuns, em termos de fluxos comerciais. Por se terem localizado no Norte
os p61os de reativa<;:ao do comercio, fomos
levados naturalmente a refor<;:ar os la<;:os
tradicionais com os pa fses desenvolvidos,
0 que e evidentemente positivo, mas nao
pode ser vista, nem como solu<;:ao duradoura, nem como op<;:ao exclusivista. A recupera<;:ao observada no comercio mundial no
ultimo ano, provavelmente epis6dica, parece criar tantos problemas quantos resolve. Concentrada em grande medida nos fluxos comerc1a1s para um unico pals, aumentou a dependencia dos que exportam a esse mercado e acirrou nele pressoes protecionistas e movimentos favoraveis
utiliza<;:ao de instrumentos de retalia<;:ao, como
formas negativas de obter a redu<;:ao do gigantesco deficit comercial entao criado.

a

A tessitura de relacoes economicas entre
latino-americanos v~i alem do mer'o jogo
de vantagens comparativas. Corresponde
ao ideal de um trabalho comum, de constru<;:ao de formas paritarias e equilibradas
de intera<;:ao, que nao pode ser perdido.
Corresponde
ideia de que uma regiao
forte, bem integrada, tem uma voz mais
n ftida e mais respeitada no concerto das
Na<;:oes. Corresponde, enfim, a que tenhamos maior poder negociador nas arenas em
que se discutem os rumos da economia
i nternac ion aI.

a

0 efeito da crise e, de alguma forma, pa-
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radoxal. A queda dos fluxos comerc1a1s
intra-regionais nao significou que tivessemos diminu Ido a vontade do trabalho
politico comum. Cartagena e um exemplo admiravel de como criar instrumentos
internacionais diante das dificuldades comuns. E a mesma criatividade latina-americana ja traz novas frutos, com o in lcio
da recuperac;:ao dos fluxos regionais de
comercio.

E a essa capacidade da America Latina de
auto-sustentac;:ao e de vontade pol ltica de
cooperar e superar seus problemas, demonstrada em outros momentos de crise em
sua hist6ria, para a qual apelo nesse momenta. E preciso dar um passo em profundidade no processo de interac;:ao e integrac;:ao de nossas economias.

responda um esforc;:o a nlvel da totalidade
do mundo em desenvolvimento na intensificac;:ao de sua cooperac;:ao mutua. A Cooperac;:ao Economica e Tecnica entre pa lses em
desenvolvimento deve assumir formas crescentemente operativas e, nesse particular,
vemos com sumo interesse o in lcio das negociac;:5es de um sistema de preferencias
globais entre palses em desenvolvimento
este ana.
Ainda ha muito que fazer. A reuniao que
hoje se inicia pode nos dar indicacoes uteis
de como ir adiante na construc;:a~ de lac;:os
novas entre nossos pa lses. Tem, para tanto,
a melhor inspirac;:ao. A CEPAL sempre
contribuiu para analise dos problemas de
desenvolvimento e de integrac;:ao na America Latina. Se hoje temos uma capacidade propria de ver o mundo da economia,
.a devemos em muito
CEPAL. Estou
certo de que, num momenta de decis5es
tao complexas, em que se exigem novas
mode los de cooperac;:ao entre nossos pa (. ses, a CEPAL trara uma colaborac;:ao competente, leal e do melhor estofo tecnico.
Aos pa lses aqui representados, par pessoas
de tao elevada capacidade, cabera, em ultima instancia, transformar em mecanismos
de ac;:ao as ideias e os pianos que aqui se
examinem.

a

E preciso igualmente que nosso dialogo se
intensifique na busca de posic;:5es comuns,
como o fizemos em Quito eo vimos fazendo no Consenso de Cartagena, a fim de q~e
a regiao obtenha a retomada do dialogo com
o Norte, a que almeja, e possa posicionar-se
adequadamente na defesa de seus interesses ante as transformac;:5es que apontei na
economia mundial. Finalmente, e preciso
que, a nosso esforc;:o no plano regional, cor-
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o semina rio sobre comercio
com o leste europeu
Discurso do Ministro de Estado das Rel~oes Exteriores,
Ramiro Sara iva Guerreiro,no audit6rio da Feder~ao das
lndustrias de Sao Paulo (FIESP), em Sao Paulo, em 5 de
fevereiro de 1985, por ocasiao do Seminario sobre
Comercio com o Leste Europei.J.

0 Seminario sabre Comercio com o Leste
Europeu que ora se inaugura representa a
continua<;:ao, em foro mais amplo, de esfor<;:os que tem sido empreendidos nos ultimos
anos, com o objetivo de incrementar o comercia e a coopera<;:ao entre o Brasil e' os
pa fses da Europa Oriental. Esses esfor<;:os,
inicialmente levados a efeito apenas a nlvel governamental, com o passar do tempo
se enriqueceram com a participa<;:ao do empresariado brasileiro, cada vez mais empenhado em encontrar novas possibilidades
de comercio como Leste Europeu.
Desejo ressaltar a 1mportancia e o carater
singular deste Seminario, uma vez que dele
participam os principais atores do comer
cia Brasil- Leste Europeu. Motivados pelos mesmos objetivos, encontram-se reunidos aqui o Governo brasileiro, representado
par diferentes setores integrantes da Comissao de Comercio com a Eu-ropa Oriental
(COLESTE), o empresariado nacional, os
representantes dos Escrit6ri os Comercia is
dos pa fses do Leste Europeu, alem dos peritos da UNCTAD e do COMECON. Nao
se poderia conceber foro mais apto para
discuti r assuntos de comercio com a Europa Oriental.

Ouero, pais, congratular-me com os organizadores e participantes do Seminario par
esta oportuna iniciativa, que representa importante marco para a promoyao do comercia exterior brasileiro.
Nao poderia deixar de manifestar meu agradecimento ao empresariado nacional e Federa<;:ao das I ndustrias do Estado de Sao
Paulo, na pessoa de seu Presidente, o Doutor Luis Eulalia de Bueno Vidigal Filho,
pela colabora<;:ao que tem prestado ao Ministerio das Rela<;:oes Exteriores na ardua
tarefa comum de abrir novas espa<;:os presen<;:a comercial do Brasil em todos as mercados.

a

a

Muito nos honra a presen<;:a de representantes da Conferencia das Na<;:oes Un idas para
o Comercio e Desenvolvimento- UNCTAD.
Desde a sua cria<;:ao, em 1964, a Conferen.cia vem desenvolvendo incansavel trabalho
na identifica<;:ao dos problemas do desenvolvimento e na promo<;:ao do comercio e
da coopera<;:ao economica com os pafses
industrial izados. ·os encontros nacionais,
regionais e interregionais, para tratar de
assuntos de coopera<;:ao economica e comercial, tem sido instrumento de grande
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efic<kia para alcan<;:ar os objetivos trac;;ados
20 anos atras. 0 Brasil tem-se beneficiado
da colaborac;;ao da UNCTAD e reconhece o
importante papel desempenhado pela Conferencia das relac;;oes economicas e comerciais entre os palses em desenvolvimento e
os palses socialistas da Europa Oriental.

0 presente Seminario constitui, tambem,
excelente oportunidade para prosseguir o
dialogo proflcuo que o Governo vem mantendo com a sociedade brasileira, cuja participac;;ao em assuntos de pol (tica extern a,
em geral, e comercio exterior, em particular,
vem-se amp I ian do ano a ano. 0 mom en to
atual sugere seja feita uma avaliac;;ao geral
do comercio do Brasil com os palses da Europa Oriental, bem como dos aspectos
economico-comerciais da ac;;ao diplomatica
nessa regiao des de o in lcio do Governo do
Presidents Figueiredo. Entender o que se.
fez nos ultimos anos em assuntos de pol 1tica externa e comercio exterior nao e, na .
atual conjuntura, mero exerclcio de reconstituic;;ao hist6rica. Existem nisso implica<;:oes para os passos a serem dados no futuro imediato, para a compreensao do que somos. do que queremos e do que podemos
alcan<;:ar no sistema internacional. E., pois,
um exerclcio com significado e alcance pol (tico concretes.
0 desenvolvimento e o progresso do povo
brasileiro sao OS objetiVOS da diplomacia
brasileira. Nas propostas doutrinarias, nos
esfor<;:os multilaterais, na promo<;:ao do comercia de bens e de servi<;:os, na defesa de
nossos interesses contra medidas protecionistas, procuramos sensibilizar para a gravidade da crise economica que a todos
afeta, nos dias de hoje. Participamos das
tentativas de discutir amplamente o sistema economico internacional, como na
reuniao presidencial de Cancun. Abrimos
o dialogo para que formas novas de coopera<;:ao economica prosperassem, como as
que correm nas linhas Sui-Sui ou NorteSui. lmportantes entendimentos foram alcancados com os EUA, com a CEE, com
pal~es do Terceiro Mundo e com palses da
14

Europa Oriental. Cooperamos em questoes
especlficas do encaminhamento da d lvida
externa, e, mais recentemente, procuramos
explorar a utilizac;;ao de mecanismos diplomaticos para demonstrar a necessidade de
modelos novas de tratamento da questao.
Uma avaliac;;ao provis6ria din~ que tivemos
expressivos exitos na f.ormulac;;ao de empreendimentos conjuntos, sucesso parcial
na luta contra as tendencias protecionistas,
e resultados pouco animadores no plano
multilateral. 0 esfor<;:o novo, que se consubstancia no Consenso de Cartagena, talvez seja um foro multilateral nao rotineiro
e de vocac;;ao negociadora e que atenda as
perspectivas negativas e que atenda as reivindicac;;5es e propostas que constituem hoje a plataforma minima para a restaurac;;ao
de formas sadias de convivencia no sistema
economico internacional, mediante o estabelecimento de um dialogo construtivo entre os Governos de palses devedores e eredares em busca de medidas efetivas para o
al lvio do onus do endividamento e a cria<;:ao de condi<;:ao para a retomada do crescimento pelos palses endividados.

De forma sintetica, procurarei dar, neste
momenta, indica<;:oes sabre as diretrizes
que definiram nosso relacionamento com
os diversos pa lses da Europa Oriental.
Fa<;:o a ressalva de que uma das determina<;:oes centrais de nossa diplomacia e
justa mente a de nao aceitar simpl ifica<;:5es que uniformizem os palses e os
interesses. Cada relacionamento deve ser
buscado pelo que vale em si, pelo que
serve aos i nteresses do Brasi I e de seu parceiro, e nao para aplicar equa<;:oes "globais" de interesses brasileiros. Em cada
caso, a densidade e o volume podem variar, conforms as circunstancias de fato,
mas o esplrito e a atitude sao as mesmas.
Nesse sentido, as relac;;oes com os pa(ses
socialistas da Europa_ Oriental se centraram na preserva<;:ao das linhas basicas
de cooperac;;ao economica, e no cuidadoso respeito aos princlpios de nao-ingerencia que demarcam todas as formas

de intercambio que com eles temos. Sigficativo tera sido o ensaio de novas passos na dire<;ao do dial ago pol ltico, representados pelos encontros com os Chanceleres da area no ambito das Assembleias
Gerais da ONU e a visita que fiz a luguslavia, a do Vice-Presidents da Republica
a Hungria e as de outras autoridades
brasileiras aos pafses da area. De qualquer
modo, na medida mesma em que n6s estamos tranquilamente convencidos de nossas posi96es, e que nao temos problemas
em materia de seguran<;a, nao vejo por
que hao explorarmos racionalmente as
potencialidades de relacionamento com
a Europa Oriental.
Essa orienta9ao, alias, foi dada pelo Presidents Figueiredo, em seu discurso de
posse, quando afirmava que:
"as na96es com sistemas diferentes do
nosso, reitero a disposi<;:ao de manter
um relacionamento proflcuo e dinamica. Desejamos aproveitar construtivamente todas as oportunidades de
coopera<;:ao, com resguardo das singularidades sociais e pol fticas, na esp'eran<;:a de um caminho de paz".
0 relacionamento com os palses da Europa Oriental tem-se ampliado e diversificado de forma significativa nos ultimos
anos, embora a tonica principal continue
a ser o incremento do intercambio comercial, mediante trocas diretas, indiretas e
outras formas de coopera<;:ao economica,
inclusive a coopera<;:ao cientlfica e tecno16gica e em terceiros mercados.
Tenh6 afirmado em outras oportunidades
que OS interesses do comercio nao podem
ser dissociados dos interesses da pol ftica
externa e da diplomacia. A posi<;:ao continua valida, principalmente nos dias de
hoje. 0 trabalho diplomatico de abrir politicamente formas novas de convlvio e
de coopera<;:ao e muitas vezes propfcio
ao estreitamento das rela<;:6es comerciais.
Da mesma forma, a densidade das rela<;:6es
comerciais muitas vezes convida a canso-

lida<;:ao das rela<;:oes diplomaticas e pol 1ticas. A presen9a diplomatica tambem decisiva no apoio a neg6cios concretes, sobretudo quando se sabe que, em muitos
casas, a atividade comercial se desenvolve
no quadro do relacionamento entre os
Estados e quando se considera que, nos
pafses socialistas do Leste Europeu, o
comercio e administrado pelo Estado.

e

Julgo importante observar que, de nossa
parte, nao existe diretriz pol ftica de entorpecer o intercambio com a Europa Oriental e nem, par outro lado, existem rela<;:5es pol fticas que levem a um comercio
artificioso. 0 comercio e feito em bases
objetivas, cabendo aos operadores de comercia exterior comprar e vender produtos segundo criterios de vantagem mutua
e condi<;:oes do mercado.
Os mecanismos institucionais que regulam
as rela<;:6es economicas com o Leste Europeu demonstram a preocupa<;:ao do Governo em oferecer aos agentes comerciais brasileiros o instrumental necessaria para desenvolver o comercio com os pa fses da area.
Nos ultimos 20 anos tem-se procurado
adaptar esses mecanismos ou criar novas,
de acordo com as exigencias e o n (vel de
comercio com cada parceiro do Leste Europeu. Muitas das pol (ticas comerciais
praticadas atualmente foram concebidas
em encontros realizados entre Governos
e comunidade empresarial em anos passados.
Nao mencionarei aqui o quadro institucional de que ora dispomos e nem a evolu<;:ao quantitativa e qualitativa do intercambia com OS pa (ses da area, vista que
serao analisados tais temas ao Iongo deste
Seminario. Desejo apenas registrar que,
gra<;:as aos esfor<;:os conjuntos do Governo
e da comunidade empresarial, o comercia com o Leste E.uropeu• cresceu de maneira significativa nos ultimos anos. De
fato, o ana de 1978 registrava intercambio da ordem de quase US$ 1 bilhao,
resu Ita do esse que foi fruto de u m trabalho desenvolvido desde 1962; a partir de
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1979, a taxa media de crescimento alcanc;:ou 33,5% ao ano e fechamos o ano de
1983 com cifras em torno de US$ 2 bilhoes. 0 crescimento de cerca de 100%
no comercio com os pa lses do Leste Europeu, no perlodo, prova a grande capacidade de atuac;:ao externa do Brasil. E
devo reiterar que a proje<;:ao economica
do pafs no exterior depende, acima de
tudo, do dinamismo e da criatividade
dos homens de neg6cio.
Senhores,
Como disse, o nfvel atual do comerc1o
entre o Brasil e os pafses da Europa Oriental tem sido obra do esforc;:o conjunto
de Governo e empresariado. Reunido neste encontro esta o segmento do empresariado nacional responsavel pelos exitos
alcanc;:ados no intercambio com o Leste
Europeu. Nao posso deixar de manifestar
meu otimismo e minha confianc;:a na capacidade e na disposic;:ao dos Senhores em
discutir, em clima amistoso e construtivo,
os problemas que frustram as tentativas
de dinamizar o comercio bilateral, de
sorte a torna-lo compatfvel com o potencial economico dos parceiros envolvidos.
Tenho certeza de que os Senhores saberao encontrar alternativas para minimizar os efeitos negativos da posic;:ao superavitaria mantida pelo Brasil no intercambio com o Leste Europeu e saberao encaminhar sugestoes para adoc;:ao de medidas de carater economico, financeiro,
comercial e outras, que possibilitem o
incremento dos fluxos comerciais, no
interesse de ambas as partes.
Muito embora as formas convencionais
de comercio respondam por grande parte
de nosso intercambio, novas mecanismos
de comercializa<;:Eio podem ser implantados nas relac;:oes com o Leste Europeu. 0
intercambio de ideias entre o setor governamental e privado, enriquecido pela
experiencia dos peritos da UNCTAD e o
depoimerto dos representantes do Leste
16

Europeu aqu i presentes, coloca em pratica o desejo reiterado a cada encontro similar ocorrido nos anos anteriores, ou seja,
o anseio de promover intensa troca de
ideias para identificac;:ao dos problemas
do comercio e suas possfveis soluc;:oes.
Estamos cientes de que, apesar do crescimento significativo no comercio global
com o Leste Europeu, existem problemas
cuja soluc;:ao se torna imperativa para permitir o intercambio em n fveis mais elevados e mais compatfveis com o potencial
das economias envolvidas. 0 desequil fbrio
cronico da balan<;:a comercial tem sido
apontado como um dos principais obstaculos a serem superados. De fato, no perlodo de 1975 a 1983, o Brasil acumulou
saldos superiores a US$ 7 bilhoes com
os pafses da area; a estrutura do intercambio acusa predominancia dos produtos basicos, sendo que alguns parceiros da area
reivindicam o papel de exportadores de
manufaturados e importadores de bens
primarios; existem ainda outras dificuldades, tais como, as diferenc;:as estruturais
entre as economias, a falta de instrumentac;:ao adequada para implementar nossa pol ltica comer-cia! na area, tendencia de
realiza<;:Eio de neg6cios envolvendo, de
preferencia, o setor publico brasileiro.
Para contornar essas dificuldades e outras
que deixei de mencionar, foram feitos
grandes esfor<;:os e obtidos, muitas vezes,
resultados plena mente satisfat6rios. Dentre eles poderia citar os contratos de
Iongo prazo de compra e venda de produtos, a formac;:ao de pacotes comerciais,
a coopera<;:ao industrial e em terceiros
mercados.
Este, senhores, e o sentido do presente Seminario, que se constitui no segundo exercfcio, durante minha administrac;:ao, de debater e equacionar a problemcltica do comercia com o Leste Europeu. A primeira
ocorreu em 1981 sob a forma de uma "Mesa Redonda sabre o Comercio com o Leste
Europeu", na sede desta Federac;:ao, que
patrocinou o importante evento, juntamente com a Comissao de Comercio com a

-I
Europa Oriental (COLESTE), do Ministerio das Relac,;oes Exteriores. A atual reveste-se de uma importancia especial pois
se trata, ao mesmo tempo, de um balanc,;o
do comercio com a regiao nestes seis anos,
quando se verificou um aumento de 100%
no intercambio global com o Brasil, com
a partici pac,;ao, pel a pri mei ra vez em nosso
pals, dos mais eminentes especialistas internacionais na materia.

algumas expenencias a expor e indagac,;oes

e inquietac,;oes a serem dissipadas pela re-

Senhores,

flexao e pela analise dos integrantes do
Seminario. Trago, assim, ao empresariado
e ao setor governamental mais um desafio
do que uma receita, ou seja, como participar mais amplamente de um mercado
de 400 milhoes de habitantes e um comercia exterior de 250 bilhoes de d61ares --:- o que certamente justifica um excepcional esforc,;o de promoc,;ao comercial do
Brasil.

Nao temos soluc,;oes a impor, temos s1m

Muito obrigado. *

* Na

~iio Notlcias, pagina

41, uma informacao a respeito do Seminario sabre Comercio como

Leste Europeu.
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•
sara1va
guerre1ro
abre reuniao sobre recursos
minerais da antcirtida
Discurso do Ministro de Estado das Rel~oes Exteriores,
Ramiro Saraiva Guerreiro, no Hotel Rio Palace, no Rio de
Janeiro, em 26 de fevereiro de 1985, por ocasiao da abertura
da Reuniao sabre Recursos Minerais da Antartida.

Tenho o prazer de dar-lhes as boas vindas
ao Rio de Janeiro. A reuniao que ora se inicia, que da segmento a cinco encontros anteriores sobre recursos minerais antarticos,
tem um significado especial para o Brasil,
uma vez que constitui a primeira reuniao
intergovernamental sobre a Antartida a realizar-se neste pals. 0 oferecimento para
sediar o presente encontro demonstra o
interesse crescente do Brasil pelos assuntos
antarticos e seu compromisso com o sistema antartico.
Desejo tambem sublinhar a importancia
que atribu fmos ao fato de que na presente
reuniao as Partes Consultivas e Nao-Consultivas do Tratado da Antartida estarao
trabalhando juntas. Acreditamos ser esse
um desenvolvimento positivo que devera
levar ao fortalecimento do proprio sistema
antartico - um objetivo comum a todas
as delegac;:oes aqui presentes.
Creio poder falar por todos aqui ao expressar nossos agradecimentos ao Embaixador
Christopher Beeby pelo trabalho extremamente competente que vem realizando co-

mo coordenador das negocia<;:oes de um regime sobre explora<;:ao e aproveitamento
de recursos minerais antarticos. Todos n6s
devemos muito a ele por seu conhecimento
e sua dedica<;:ao e esperamos poder continuar a nos beneficiar de sua sensata lideran<;:a.
As informas:oes sobre os recursos minerais
da Antartida sao ainda escassas. As indica<;:5es sobre ocorrencias minerais, que se
baseiam ainda em grande parte em especula<;:oes e pesquisas preliminares, nao nos
perm item prever o in fcio de atividades de
aproveitamento no futuro proximo. A falta
de conhecimento sobre as dimensoes e o
potencial econ6mico de possfveis depositos, a necessidade de superar as condi<;:oes
extremas da Antartida atraves do desenvolvimento de tecnologia adequada e a
dificuldade de criar meios apropriados
para a preserva<;:ao ~o meio-ambiente antartico constituem obstaculos consideraveis. Entretanto; se as atividades de aproveitamento de minerais se tornarem uma
realidade, elas significarao a incorpora<;:ao
na economia mundial de uma area, equi-
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valente a um decim9 da superHcie terrestre, que foi mantida livre de poss(veis conflitos par mais de duas decadas. Esse e um
dos maiores exitos do Tratado da Antartida.
Cabe a n6s, portanto, estabelecer um instrumento internacional que nao s6 preserve mas tambem fortalec;;a a paz e a cooperac;;ao no continente antartico. Ao nos lanc;;armos a essa tarefa, devemos enfrentar
questoes que, se deixadas sem soluc;;§o,
poderao apresentar uma ameac;;a potencial
ao sistema antartico.

a

Uma dessas questoes refere-se
acomodac;ao entre os interesses dos Estados que
mantem reivindicac;;oes territoriais na Antartida e os Estados que nao tem tais reivindicac;;oes e nao reconhecem o direito ou as
reivindicac;;oes postuladas. Nao devemos subestimar a importancia dessa questao e nem
as dificuldades que dela poderao surgir.
Acreditamos, contudo, que a soluc;;ao pode
ser encontrada nos dispositivos do Artigo
IV do Tratado da Antartida, pelo qual estamos todos obrigados.
Outro tipo de acomodac;;ao que deve ser
alcanc;;ada nesta negociac;;ao refere-se participac;;ao em futuras atividades de aproveitamento de minerais. Se essas atividades se
tornaref!J posslveis a aceitaveis e forem controladas par um instrumento internacional
de valor jurldico obrigat6rio, devemos presumir que elas nao serao privilegio de um
grupo reduzido de palses de maior capacidade tecnol6gica. Nos tempos atuais, um
regime novo, cobrindo um novo campo da
atividade humana, seria anacr6nico desde
sua propria concepc;;ao se nao contivesse
dispositivos que facultassem a participac;;ao
efetiva de todas as suas Partes. Nao se pode
mais conceber um regime internacional baseado exclusivamente na livre. competic;ao
e no livre exerclcio do poder econ6mico.
0 regime que almejamos devera incorporar
o carcher associativo, que e uma das qualidades principais do sistema antartico. Devera tambem refletir a diversidade de real ida des tecnol6gicas, econ6micas e pol(ticas dos Estados que participam destas
negociac;;oes. Da variedade de experiencias

a
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que estao sendo trazidas para este d~bate
podera surgir um regime equilibrado e
viavel. Para tanto, teremos que agir com
um forte sensa de dedicac;ao, compromisso e criatividade, alem de uma vontade pol (tica de encontrar pontos de convergencia.
Outro tipo de acomOdac;ao para a qual
devemos trabalhar refere-se aos interesses
de toda a comunidade internacional. A
medida que o sistema antartico se expande e se torna mais complexo, faz-se necessaria cada vez mais dar atenc;;ao aosinteresses dos Estados que ainda nao
participam dos esforc;;os e das responsabilidades dos palses que desenvolvem atividades na Antartida. Estamos conscientes
de que a Antartida e objeto de interesse
da comunidade internacional e que o regime necessitara de apoio amplo.
As negociac;oes sabre recursos minerais
antarticos constituem mais do que um esforc;o para diminuir as diferenc;as entre as
posic;oes de Estados ou grupos de Estados.
De uma perspectiva mais ampla, trata-se
tambem de um exerclcio em que se busca
atingir um equil (brio entre fatores mais
abrangentes do que os que apontei. Dentre esses, deve-se mencionar o equil (brio
delicado que aevemos alcanc;ar entre os
empreendimentos econ6micos e a Natureza. As Partes Consultivas compartilham
a responsabilidade pela protec;ao do fragil
e excepcional meio ambiente antartico.
Dentro da area de aplicac;ao do Tratado
da Antartida, nao se deve permitir qualquer atividade que apresente risco de perturbar o ecossistema vu Ineravel daquela regiao. Este e um princ(pio fundamental, ao
qual deve estar subordinado nosso interesse pelos recursos mmera1s antarticos.
Embora tenha manifestado interesse pela
Antartida desde o in(cio deste seculo, o
Brasil e um membra recem~chegado ao
grupo de nac;oes antarticas. Desde o in (cio
do Programa Antartico Brasileiro, em 1982,
a comunidade internacional teve a oportunidade de atestar a qualidade dos resulta-

dos de nossos trabalhos cientlficos na Antartida. A comunidade cient (fica brasi leira
tem-se envolvido cada vez mais em atividades nesse campo. lnfelizmente, as dificuldades econ6micas por que atualmente passamos nao tern permitido que essas atividades se desenvolvam num ritmo condizente com o entusiasmo de nossos cientistas. Nao obstante, o Programa Antartico
Brasileiro ja e uma realidade e vem-se desenvolvendo gradualmente. As contribui<;:5es que o Brasil trara as discussoes derivam de sua realidade econ6mica, tecno16gica e pol ltica. Esperamos que essas
contribui<;:oes levem a urn debate mais
frutffero.
Para terminar, desejo expressar minha convic<;:ao de que estamos todos aqui motivados nao s6 por urn interesse legltimo em

beneficiar-nos da riqueza natural da Antartida, mas tambem por urn desejo comum de
participar de urn processo de constru<;:a®
de urn sistema para a administra<;:ao da Antartida em bases cooperativas. 0 sistema
antartico e, em todos os seus aspectos, urn
empreendimento associativo no qual todos
que participam compartilham benef(cios
e responsabilidades. Alem disso, nosso compromisso com os objetivos do Tratado da
Antartida deriva da convic<;:ao de que aquele instrumento internacional tern trazido
beneflcios a humanidade. E nosso dever
assegurar que essa realiza<;:ao seja preservada nestas negocia<;:5es.
Desejo a todos uma estada agradavel no
Rio de Janeiro e todo o exito no trabalho
que deverao dedicar-se nas pr6ximas semanas. *

* Na pagina 42, se~;ao Noticias, uma inform~ao sabre a reuniao informal dos palses-membros do Tratado da Antartida.
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lan~ado o primeiro

catdlogo brasileiro
de equipamentos, suprimentos
e servi~os de informatica
Discurso do Ministro de Estado das Rela!;5es Exteriores,
Ram ira Sara iva Guerreiro, no Palacio do ltamaraty, em
Brasilia, em 12 de mar!;O de 1985, par ocasiiio da cerim6nia
de lan!;amento do primeiro Catalogo Brasileiro de
Equipamentos, Suprimentos e Servi!;OS de Informatica.

Senhor Ministro da Fazenda,
Senhor Ministro para Assuntos Fundiarios e
Secretario Geral do Conselho de Segura'nc;:a
Nacional.
Meus Sel)hores e Minhas Senhoras,

E com muito prazer que vejo realizar-se
no ltamaraty a cerimonia do I Catalogo
Brasileiro de Equipamentos, Suprimentos
e Servic;:os de Informatica.
Esta iniciativa da Secretaria Especial de
Informatica, que contou com o apoio da
Carteira de Comercio Exterior e a participac;:ao da Fundac;:ao Visconde de Cabo
Frio, representa na verdade um reflexo
significativo do trabalho rea~izado e do
exito alcanc;:ado pelo Governo do Presidente Joao Figueiredo, em um campo tao relevante como o da Informatica para o desenvolvimento economico e social do pa(s.
Nao creio me deva delongar no exame dos
principais trac;:os da pol ltica nacional de informatica, mas nao poderia deixar de assinalar que este Catalogo, cujo lanc;:amento

hoje celebramos, certamente nao ex1st1r1a,
se o Governo brasileiro, de in (cia atraves
da criac;:ao, em 1972, da Comissao de Coordenac;:ao das ~tividades de Processamento
Eletronico (CAPRE), e principal e concretamente, par intermedio da formac;:ao, em
1979, da Secretaria Especial de Informatica (SE I), subordinada ao Conselho de
Seguranc;:a Nacional, nao tivesse dado uma
atenc;:ao prioritaria a essa questao, ensejando as condic;:oes para o surgimento, a afirmac;:ao, o fortalecimento e a expansao de
uma industria genuinamente nacional em
terreno tao importante e tao decisivo quanta o da fabricac;:ao de equipamentos, o da
realizac;:ao dos suprimentos e da prestac;:ao
de servic;:os relativos informatica.

a

0 crescimento da jovem industria brasi leira
de informatica, que as estatlsticas consignam e este Catalogo demonstra, significa,
outrossim, oportunidades acrescidas para
que atenda nao· s6 ao mercado nacional,
mas tambem amplie as perspectivas ja abertas no dam (nio externo. Se e normal e
necessaria proteger uma jovem industria
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de fundamental interesse, e altamente animador verificar que vai ela chegando em
pouco tempo a tornar-se competitiva int~rnacionalmente em alguns setores. Nesse campo, registro com satisfac;:8o o trabalho efetuado em conjunto pelo ltamaraty,
pela SEI e CACEX, atraves de seminarios
sabre incentivos as exporta<;:5es de produtos de informatica brasileiros, a fim de proporcionar ao empresario nacional maior
compreensao de suas potencialidades em
setor vital para o desenvolvimento da economia brasileira.
0 crescimento de nossas exporta<;:oes na
industria de informatica deve ser incentivado, de forma a colocar essa industria
junto com outras de tecnologia avan<;:ada,
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em que o Brasi I ja registra apreciavel sucesso de vendas no exterior, como a industria aeronautica e a de equipamentos para
defesa.
Meus Senhores e Minhas Senhoras,
Entre os desafios de nosso tempo avulta
sem duvida o da tecnologia da informatica:
No caminho de seu desenvolvimento, muito tem par realizar nesse campo o nosso
pals. Podemos, no entanto, com os olhos
pastas no futuro, ter a satisfa<;:ao e o est fmulo da jornada ja avanc;:ada, com o passo
seguro e confiante que e decorrencia do
trabalho bem realizado.
Muito Obrigado.

relaQoes diplomaticas
o estabelecimento
de rela~6es diplomdticas
entre o brasil
e sao cristcSvCio e nevis

entregade
credenciais de
embaixadores
estrangeiros

0 Palacio do ltamaraty, em Brasilia, divulgou, em
de 1985, o seguinte comunicado irnprensa:

Rosita Giberstein Kukielka, da Costa Rica,
E Raymond Mathieu, do Haiti, em 12 de
fevereiro.

12de

mar~o

a

Os Govern as da Republica Federativa do
Brasil e de Sao Crist6vao e Nevis, determinados a fortalecer os lac;;os de amizade e de
cooperac;;ao entre seus povos, concordaram
em estabelecer, nesta data, relac;;oes diplomaticas a n !vel de Embaixada, e designar
Embaixadores nao-residentes. Ambos OS
Governos expressaram a sua confianc;;a em
que este acordo contribuira para assegurar
um relacionamento mais estreito e mutuamente benefice entre os dais pa fses.

Tomas Guillhermo Elio, da Bolivia; James
Kirwan, da I rlanda (cumulativamente com a
Embaixada em Portugal), e John Andrew
Cannel, de Barbados (cumulativamente
com a Embaixada na Venezuela), em 5
de marc;;o.
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brasil e eua prorrogam
vigencia do acordo
para um programa
de coopera~ao cient,ica
e tecnolcSgica

*

Acordo, por troca de Notas, entre o Brasil e os
Estados Unidos da Am6rica, para prorroga~o da
vigencia do Acordo para um Programa de
Coopera~o Cientlfica e Tecnolbgica (de 19 de
dezembro de 1971), assinado, no Palacio do
ltamaraty, em Brasilia, em 8 de mar~ro de 1985,
pelo Ministro de Estado das Rela~roes Exteriores,
Ramiro Saraiva Guerreiro, e pelo Embaixador
norte-americana, Diego Asencio.

0 Ministerio das Relav5es Exteriores cumprimenta a Embaixada dos Estados Unidos da America e tern a 'honra
de acusar o recebimento da Nota n<? 075 de 8 de marva do
corrente ana, do seguinte tear:
"A Embaixada dos Estados Unictos da America cumprimenta o Ministerio das Relav5es Exteriores da Republica
Federativa do Brasil e tern a honra de proper a prorrogavao da vigencia do Acordo para um Programa de Cooperavao Cientffica e Tecnol6gica, assinado pelos Governos
da Republica Federativa do Brasil e dos Estados Unidos da
America, em 19 de dezembro de 1971, e prorrogado diversas vezes a partir dessa data, por urn perf ado adicional de
urn ana, a partir de 19 de dezembro de 1984, au ate que
entre em vigor o Acord a entre as Estados Unidos da America e a Republica Federativa do Brasil Relative a Cooperavao em Ciencia e Tecnologia, assinado em 6 de fevereiro de 1984.
Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil cancerde com as termos da presente Nota, ela e a Nota de respasta do Ministerio constituirao um acordo entre as dais
Governos, a entrar em vigor na data da resposta.
A Embaixada dos Estados Unidos da America aproveita

oportunidade para renovar ao Ministerio das Relavoes
Exteriores as protestos de sua mais alta consideravao':

d

0 Ministerio das Relavoes Exteriores informa a Embaixada dos Estados Unidos da America de que a Governo
brasileiro concorda com as termos da Nota acima transcrita, a qual, juntamente com a presente Nota, passa a
constituir um Acordo entre as dais Governos, a entrar
em vigor na data de hoje.
Brasilia, em 08 de marva de 1985
Ramiro Saraiva Guerreiro
Ministro de Estado das Relav5es Exteriores da Republica
Federativa do Brasil

brasil e canada assinam
memoranda de
entendimento sobre
coopera~ao em ciencia
e tecnologia e aiuste sobre
proieto de coopera~ao
hk:nica
Memoranda de Entendimento sobre Coopera~o
em Ciencia e Tecnologia entre o Brasil e o Canada e
Ajuste Complementar ao Acordo de Coopera~o
Tflcnica entre OS dois pafses (de 02 de abril de
1975) sobre o projeto de coopera~o t6cnica para
o treinamento de cientistas e t6cnicos brasileiros
com vistas ao estabelecimento e a
operacionaliza~riio de uma base de coleta de dados
agroclimatolbgicos e de amostras de umidade de
solo para o Estado do Parana, assinados, no Palacio
do ltamaraty, em Brasilia, em 12_ de mar~ro de
1985, pelo Ministro de Estado das Rela~roes
Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, e palo
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario do
Canada, Anthony Tudor E\(ton. 0 Memoranda de
Entendimento sabre Coopera~riio em Ciencia e

* Os Atos bilaterais do Brasil com outros paises, que estao send a publicados, na integra, par esta Resenha, localizados nas
paginas 27 a 34, siio aqueles assinados de 01 de janeiro a 14 de marc;:o de 1985 e que entraram em vigor no mesmo
perf ado.
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Tecnologia entrou em vigor no dia 14 de mar~o de
1985, atraves de troca de Notas, assinadas, no
Palacio do ltamaraty, em Brasilia, nesse mesmo
dia, pelo Chanceler brasileiro e pelo Embaixador
C;madense.

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
0 Governo da Republica Federativa do Brasil

e
0 Governo do Canada,
Tendo em mente a ativa e duradoura colaborac;:ao entre
os dois paises;
Reconhecendo as vantagens que resultariam de uma
cooperac;:ao intensificada no campo da ciencia e da
tecnologia;
Desejando desenvolver ainda mais a cooperac;:ao bilateral
em ciencia e tecnologia,

3.3. 0 Grupo de Trabalho apresentanl relat6rios a Comissao Mista sobre lntercambio Comercial e Relac;:oes

Economicas quanta as atividades de cooperacao em
ciencia e tecnologia no quadro do presente Memoranda
e dos seus ajustes complementares.
4. Ajustes complementares que estabelec;:am os detalhes
e procedimentos das atividades especificas de cooperac;:ao
poderao ser celebrados entre os dois Governos ou suas
agencias, conforme for mais apropriado. Esses ajustes
complementares serao efetuados de acordo com as pnlticas administrativas de cada Governo. Os ajustes complementares assinados sob a egide deste Memorando entrarao em vigor por via diplomatica.
5. Cada um dos Governos concedera aos nacionais do
outro pais os meios necessaries para a realiza<;ao de atividades sob a egide deste Memoranda, nos termos das
legislac;:oes e regulamentos respectivos.
6. Os dispositivos previstos neste Memorando serao
implementados em conformidade com as leis e regulamentes vigentes em cada um dos paises.

Acord am o seguinte:
1. Os dois Governos promoverao a cooperac;:ao no campo

da ciencia e da tecnologia, com base nos principios da
igualdade e do beneflcio mutuo. Essa cooperac;:ao sera
empreend ida nas areas a serem identificadas pel as Partes ..
2 As atividades de cooperac;:ao no quadro do presente
Memorando poderao incluir:
a) encontros de variadas formas, para o debate e o intercilmbio de informac;:ao sobre ciencia e tecnologia;
b) envio e recebimento de cientistas e pessoal tecnico;
c) troca de informac;:oes sobre ciencia e tecnologia;
d) implementac;:ao de projetos e programas, conjuntos
ou coordenados, para pesquisa cientifica e desenvol·
vimento tecnol6gico; e
e) outras formas de cooperac;:ao que possam ser mutuamente acordadas.

3.1. Com vistas a avaliar com regularidade o estado das
relac;:oes, no campo da ciencia e da tecnologia, e examinar
as politicas de intensificac;:ao da coopera<;ao e coordena(,:1iO no quadro do presente Memoranda e dos seus ajustes
complementares, os dois Governos concordam em esta·
belecer um Grupo de Trabalho sobre Cooperac;:ao em Ciencia e Tecnologia, no ambito da Comissao Mista sobre lntercilmbio Comercial e Relac;:oes Economicas.

3.2. As reunioes do Grupo de Trabalho coincidirao com
as da Comissao Mista sobre Intercilmbio Comercial e
Relac;:oes Economicas.
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7. Nada no presente Memoranda pode ser interpretado para prejudicar outros ajustes de cooperac;:ao entre
os dois Governos, existentes na data da assinatura deste
Memorando ou conclu idos posteriormente.

8.1. 0 presente Memoranda entrara em vigor na data da
troca de notas que estabelec;:a que os requisites necessaries
a vigencia do Memorando foram satisfeitos. Permanecera
em vigor por um periodo de cinco anos, renovavel tacitamente, a menos que seja denunciado conforme o disposto
no panigrafo 2 abaixo.
8.2 A qualquer memento, qualquer dos dois Governos
podera, mediante o envio de comunicac;:ao por escrito
ao outro Governo, com antecedencia de Sf;lis meses, denunciar este Memorando. 0 presente Memoranda podera, por consentimento mutuo, ser emendado pm troca
de notas entre os d ois Governos.
8.3. 0 termino do presente Memorando nao afetara a
execuc;:ao de qualquer projeto ou programa empreendido
sob a sua egide e que nao tenha sido totalmente implementado a epoca da sua expira<;ao.
Em testemunho do que, os signataries, devidamente
autonzados por seus respectivos governos, assinam o
presente Memorando em tn}s llnguas, portuguesa, inglesa
e francesa, cada versao sendo igualmente autentica.
Feito em Brasilia, aos 12 dias do mes de marc;:o de 1985.

Pelo Governo da Republica
Federativa do Brasil:
Ramiro Sara iva Guerreiro

Pelo Governo do
Canada
Anthony Tudor Eyton

TROCA DE NOTAS
0 Ministerio das Rela<;:oes Exteriores cumprimenta a Embaixada do Canada e tem a honra de acusar recebimento
da Nota n9 B-0048, datada de 11 de mar<;:ode 1985, cujo
teor em portugues eo seguinte:
"A Embaixada do Canada cumprimenta o Ministerio das
Rela<;:oes Exteriores da Republica Federativa do Brasil e
tem a honra de informar o Ministerio de quE) o Canada
completou todas as formalidades necessarias para a entrada em vigor do Memoranda de Entendimento soore Coopera<;:ao em Ciencia e Tecnologia entre o Governo do Canada e o Governo da Republica Federativa do Brasil. COpias do Memoranda em ingles e frances seguem junto a
esta.
De acordo com os termos do Memoranda de Entendimento, o mesmo entrara em vigor na data da resposta a esta
Nota, que informe ter o lado lfrasileiro completado todas
as formalidades internas necessarias para sua entrada em
vigor.
A Embaixada do Canada aproveita a oportunidade para
renovar ao Ministerio das Rela<;:oes Exteriores da Republica Federativa do Brasil os protestos de sua mais alta considera<;:ao".
2. Em resposta a Nota acima transcrita, o Ministerio das
Rela<;:oes Exteriores informa a Embaixada do Canada de
que, pelo lado brasileiro, os requisites necessaries a entrada em vigor do Memoranda de Entendimento foram satisfeitos e que o mesmo passa a vigorar na data de hoje.
Brasilia, em 14 de mar<;:o de 1985
Ramiro S<Jraiva Guerreiro
Ministro de Estado das Rela<;:oes Exteriores da Republica
Federativa do Brasil

do Canada e nos termos do Artigo II do Acordo geral
supramencionado, o seguinte Ajuste Complementar que
dispoe scbre o projeto de coopera<;:ao tecnica para o treinamento de cientistas e tecnicos brasileiros com vistas ao
estabelecimento e a operacionaliza<;:ao de uma base de
coleta de dados agroclimatol6gicos e de amostras de umidade de solo para o Estado do Parana.

1. 0 Governo do Canada designa a Agencia Canadense
para o Desenvolvimento lnternacional (doravante deno.minada (CIDA) como agencia responsavel pelo cumprimento de suas obriga<;:oes no ambito deste Ajuste Complementar.
2. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil designa
a Funda<;:ao Institute Agronomico do Parana (doravante
denominada IAPAR) como agiincia responsavel pelo cumprimento de suas obrigacoes no ambito deste Ajuste Complementar.
II
0 objetivo deste projeto e treinar pessoal cientlfico e
tecnico do IAPAR visando ao estabelecimento e a administracao de uma base computadorizada de coleta de
dados agroclimatol6gicos para o Estado do Parana.
1. Este oojetivo sera alcancado atraves da execu<;:ao
das seguintes atividades:
a) treinamento do tipo "on-the-job" de cientistas e tecnicos brasileiros no Canada;
b) estudos de P6s-Graduacao de Cientistas brasileiros
em Universidades canadenses;
c) visitas tecnicas, treinamento e servi~;os de consu Itoria por especialistas canadenses no Brasil;

AJUSTE COMPLEMENTAR

d) fornecimento de equipamentos cientificos especializados essenciais para a concretizacao do projeto.

A Sua Excelencia o Senhor ANTHONY TUDOR EYTON,
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario do
Governo do Canada.

dura~;ao de aproximadamente quatro (4) anos, podendo ser prorrogado
mediante Acordo entre as Partes.

2. 0 presente projeto devera ter a

Senhor Embaixador,
Ill
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota B-32,
datada de hoje, cujo teor em portugues e o seguinte:
"Excelencia,
Com referencia a Nota verbal DCOPT/DCS/64/644
(B46) (B10). de 29 de setembro de 1982, do Ministerio
das Rela<;:oes Exteriores do Brasil, bern como ao Acordo
de CoopeTa<;:ao Tecnica entre o Governo do Canada e o
Governo da Republica Federativa do Brasil, de 2 de abril
de 1975, tenho a honra de proper, em nome do Governo

0 Governo do Canada e o Governo da Republica Federativa do Brasil complementaram p presente Ajuste pela
adi<;:ao de urn detalhado Plano de Opera<;:oes, aqui incluido como Anexo A. J) Plano de Oper31;6es possui as
segu i ntes caracteristicas:
a) fornece uma detalhada

descri~;ao

do projeto;

b) delineia os m(ltodos e meios a serem utilizados no
desenvolvimento do projeto;
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d designa as pessoas responsaveis pela execw;:ao do
projeto em nome do Governo do Canada e do Governo
da Republica Federativa do Brasil;
d) dpfine as obriga(:oes, tarefas e responsabilidades do
Governo do Canada e do Governo da Republica
Federativa do Brasil juntamente com as respectivas
contribuivoes financeiras;
e) inclui urn quadro de execuviio e de desembolso aproximado pelo periodo de duraviio do projeto;
f) especifica os periodos em que a avaliavao mencionada
no Artigo IX deven! ser efetuada, assim como por que
meios.
IV

1. Como contribuiviio a este projeto, o Governo do Canada compromete-se com o seguinte, dentro do prazo
acertado:
a) recebimento de aproximadamente sessenta e oito (68)
homens/mes para treinamento no Canada e envio de
aproximadamente nove (9) homens/mes para ensino
e prestaviio de servivos de consultoria no Brasil;
b) acomodavoes, equipamento, taxas de matricula, material e demais necessidades para o treinamento no
Canada, de acordo com normas da CIDA;
c) custeio das passagens aereas internacionais e domesticas, ajudas de custo e outros beneficios aos participantes, de acordo com as normas da Cl DA;
d) custeio das passagens aereas internacionais, salarios
e auxilio medico eventual aos especialistas canadenses
que estejam fornecendo treinamento in loco e prestando servivos de consultoria no Brasil;

b) acomodavoes para pesquisas e experimentos, assim
como materiais e equipamentos necessaries ao projeto
no Brasil;
c) pessoal de contrapartida, locais de escrit6rio, servivos
de secretaria e servivos de traduviio, quando necessaries, para os peritos canadenses;
d) qualquer outro tipo de apoio mio especificado nas
contribuivoes canadenses mencionadas no artigo IV
e necessario a execuvao satisfat6ria do projeto.
2. Acorda-se que o total da contribuivao brasileira, incluindo salaries, treinamento e outros custos locais (porem, sem incluir o valor das acomodavoes e equipamentos
ex istentes) nao devera exceder a Cr$ 393. 750.000,0(}
(ou Cdn$ 250.000, de acordo com a taxa de ciimbio de
4 de outubro de 1984, a saber Cdn$ 1 = 1. 575 cruzeiros).
VI
1. A "Agriculture Canada" sera responsavel pela implementavao deste projeto em nome da CIDA. A "Agriculture Canada" designou a Lond Resources Research Institute (LRRI), em OttallloEI, como responsavel pela operacionalizaviio e administravao direta do projeto. A Cl DA
fornecera relat6rios anuais descritivos preparados pela
"Agriculture Canada" a serem encaminhados ao IAPAR
e a SUB IN por via diplomatica.

2. A "Agriculture Canada" cooperara estreitamente com
o IAPAR na seleviio de treinandos, na preparavao de viagens e acomodavoes dos treinandos e consultores, no
acompanhamento da evoluviio das atividades do projeto
e no planejamento e implementaviio do treinamento em
territ6rio brasileiro.

VII

e) os servivos da "Agriculture Canada" como entidadeexecutora responsavel pela administraviio e direvao
do projeto'

1. Os Governos do Canada e da Republica Federativa
do Brasil deverao assegurar a devida diligencia e eficiencia
no cumprimento deste Ajuste Complementar e cada uma
das Partes devera fornecer a outra, as informavoe~ que torem solicitadas.

2. Concorda-se em que o total da contribuiviio canadense
nao excedera a COn$ 808,000.00 (o-i-t-o-c-e-n-t-o-s e o-i-t-o m-i-1 d61ares c-a-n-a-d-e-n-s-e-s) incluindo os custos de
administravao da "Agriculture Canada" e os custos de
avaliavao do projeto por parte da Cl DA.

a

v

VIII

1. Como contribuivao a este projeto, o Governo da Republica Federativa do Brasil compromete-se a fornecer o
seguinte, dentro do prazo acertado:

Qualquer comunicavao administrative ou documento
a ser dado, feito ou enviado pelo Governo do Canada
ou pelo Governo da Republica Federativa do Brasil, relativamente a este Ajuste Complementar ou a qualquer
de seus anexos, devera ser feito -por escrito, certificandosa de que seja devidamente receb ido pel a Parte interessada quando entregue em maos, pelo correio ou por via
telegratica, telex ou radiograma aos respectivos enderevos,
abaixo relacionados:

a) no maximo nove (9) cientistas e tecnicos do IAPAR
para treinamento no Canada e no Brasil, de acordo
com os termos do presente projeto, bern como sa Iarios
regulares e beneficios para estes especialistas durante
o periodn de treinamento;
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2. Ao final do Projeto, o IAPAR concorda em fornecer
"Agriculture Canada" uma carta confirmando que o
Projeto foi completado de acordo com os termos do
anexo Plano de Operavoes.

Para o Brasil
Fundac;;ao lnstituto Agronomico do Parana
Rodovia Celso Garcia- CID
Caixa Postal, 1331 - 86100
Londrina, Parana - Brasil
Para o Canada
The President
Canadian International Development Agency
c/o Canadian Embassy
Avenida das Nac;;oes- Lote 16
Setor de Embaixadas Sui
70410- Brasilia-OF- Brazil

Cooperac;;ao Tecnica assinado em 20 de abril de 1975
a entrar em vigor na data da Nota de resposta de Voss~
Excelencia.
Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Excelencia o' protestos da m•"nha ma•·s alta cons id er~ao.
- "
2. Em resposta, informo Vossa Excelencia de que o
Governo brasileiro concorda com os termos da Nota
acima transcrita, a qual, juntamente com a presente,
passa a constituir urn Ajuste Complementar entre 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 consider~iia:

IX
Avaliac;;oes peri6dicas deverao ser realizadas de acordo
com urn procedimento a ser acordado entre o Governo do
Canada e o Governo da Republica Federativa do Brasil
e incorporadas a urn mecanismo para avaliac;;ao continua
especificado no Plano de Operac;;oes anexo.
X

As medidas orc;;amentarias, financeiras e administrativas
necessarias, previstas pelo Governo do Canada e pelo Governo da Republica Federativa do Brasil, deverao ser continuadas e suplementadas com o objetivo de (lue o projato seja completado satisfatoriamente.
XI
0 presente Ajuste Complementar cancela qualquer Acordo anterior relativo a este Projeto, seja verbal ou escrito,
entre o Governo do Canada e o Governo da Republica
Federativa do Brasil. Se necessaria, este Ajuste e seu Anexo A, sobre o Plano de. Operac;;oes, poderao ser modificados, quando necessaria, de comum acordo entre as Partes. 0 corpo principal do Ajuste podera ser emendado
na maneira prescrita pelo Acordo de Cooperac;;ao Tecnica de 2 de abril de 1975, notadamente por troca de
Notas diplomaticas entre Canada e Brasil. 0 Anexo A,
entretanto, podera ser emendado pela simples troca de
cartas entre a CIDA eo IAPAR.

XII
1. Este Ajuste expirar-se-a ao termino· do per(odo mencionado no Pan3grafo II. Se ao termino daquele perlodo o projeto nao estiver completado conforme previsto no presente Ajuste, poder-se-a prorroga-lo de comum acordo das Partes.

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

o acordo modificativo
do memorando
de entendimento
entre brasil e portugal
Acordo, por troca de Notas, entre Brasil e Portugal,
para modifi~ao do Memorando de Entendimento
entre os dois pafses (de 23 de maio de 1978)
assinado, no Palacio do hamaraty, em Brasrtia, em
13 de mar.;:o de 1985, pelo Ministro de Estado das
Rela.;:oes Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, e
pelo Embaixador. de Portugal, Adriano Antonio de
Carvalho.

A Sua Excelencia o Senhor Adriano Antonio de Carvalho,
Embaixador de Portugal
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota de Vossa
Excelencia, datada de hoje, relativa a Reuniao de Consulta
entre autoridades aerom\uticas da Republica Federativa
do Brasil e da Republica Portuguesa, realizada no Rio de
Janeiro. no perlodo de 23 a 27 l:le julho de 1984, cujo
texto reproduzo a seguir:
Senhor Ministro,

2. Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil
concorde com as propostas contidas nos artigos I a XII,
tenho a honra de propor que esta Nota e a Nota de respasta de Vossa Excehlncia, em que se expresse a concordancia de seu Governo, constituam urn Ajuste entre
os nossos dois Governos, complementar ao Acordo de

Tenho a honra de me referir a Reuniao de Consulta
entre autoridades aeronauticas da Republica Portuguesa
e da Republica Federativa do Brasil, realizada no Rio de
Janeiro, de 23 a 27 de julho de 1984, de harmonia com
o disposto no artigo VII do Acordo sobre Transportes
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Aereos Regulares entre os dais paises, assinado em Lisboa,
em lOde Dezembrode 1946.
2. Aquela Reuniao de Consulta concluiu agenda dos
trai:¥Jihos com a redac;:ao de uma Ata Final que preve, no
ponto 3 do capitulo V, a inclusao no texto do Anexo ao
Acord a das Bases I e II, constantes do Memorandum de
Entendimento assinado em Brasilia, em 23 de Maio de
1978, que passariam a constituir as Sec;:oes XII e XIII
do citado Anexo e que seguidamente se transcrevem:

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos de minha mais alta considerac;:ao.
Ramiro Saraiva Guerreiro

Ministrode,Estadodas Relac;:5es Exterioresda
Republica Federativa do Brasil

ANEXO
AO ACORDO SOBRE TRANSPORTES AEREOS

- SE<;:Ao XII-

BRASIL- PORTUGAL

DEFINICAO DO TRAFEGO LUSO-BRASILEIRO
SECAO I

Considera-se tratego luso-brasileiro todo o tratego movimentado no setor entre o Brasil e Portugal, com excec;:ao
do que se limite a mudar de servic;:o sem interromper voluntariamente a viagem quer no Brasil quer em Portugal.
Para efeitos d esta d efinic;:ao, nao sera considerada como
"interrur>«;:ao voluntaria de viagem" qualquer interrupc;:ao nao superior a 24 horas ou que nao tenha sido previamente acordada como transportador.

- SECAO XIII-

0 Governo da Rep(Jblica Federativa do Brasil concede
ao Governo da Republica Portuguesa o direito de explorar, par intermedio da empresa aerea designada pelo Governa da Republica Portuguesa, servic;:os aereos nas rotas
especificadas no quadro I anexo.
SECAO II

0 Governo da Republica Portuguesa concede ao Governo
da Republica Federativa do Brasil o direito de explorar,
par intermedio da empresa aerea designada pelo Governo
da Republica Federativa do Brasil, servic;:os aereos nas rotas especificadas no quadro II anexo.

RESERVA DO TRAFEGO LUSO-BRASILEIRO

secAo
0 tratego luso-brasileiro fica reservado as empresas
aereas designadas dos dais paises.
Quaisquer derrogac;:oes futuras a esta base deverao ser
previamente acordadas entre as Autoridades da Aeronautica Civil brasileiras e portuguesas".
3. Tenho a honra de, em nome do meu Governo, confirmar a Vossa Excelencia a aceitac;:ao do texto e da
inclusao das mencionadas Sec;:oes X II e XI II.
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A empresa area designada par uma das Partes Contratantes, nos termos do Acordo e do presente Anexo, gozara
no territ6rio da outra Parte Contratante do dire ito de
transito e de pousar para fins nao comerciais em todos
os aeroportos designados para trafego internacional, bem
como dod ireito de desembarcar e embarcar trafego internacional de passageiros, carga e malas postais nos pontos
enumerados nos quadros anexos.
SECAO IV

4. No caso de Vossa Excelencia se dignar manifestar
a concordancia do seu Governo a integrac;:ao daquelas
Sec;:5es naquele Anexo, a presente Nota e a Nota de
Vossa Excelencia de resposta constituirao um acordo
entre os nossos dais Governos nesta materia, passando
o aludido Anexo ao Acordo sabre Transportes Aereos
Regulares a ter a redac;:ao integral constante do texto
que vai junto a esta Nota.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelencia, Senhor Ministro, os protestos da minha mais
elevada considerac;:ao".
2. Em resposta, apraz-me informar Vossa Exceh~ncia
da concordancia do Governo brasileiro com a proposta
contida na Nota em aprec;:o, a qual, com a presente res·
pasta, constituem um acordo entre os dais Governos, a
vigorar a partir de hoje.
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a) A capacidade de transporte oferecida pelas empresas
aereas das duas Partes Contratantes devera manter
uma estreita relac;:ao com a procura do trafego;
b) Devera haver justa e igual oportunidade para as empresas aereas designadas pelas Partes Contratantes explorarem servic;:os aereos nas rptas especificadas nos
quadros anexos;
c) As empresas aereas designadas pelas Partes Contratantes deverao tamar em considera.;:ao, quando explo·
rarem rotas au secc;:oes comuns de uma rota, as seus
interesses mutuos, a fim de nao afetarem indevidamente as respectivos servic;:os;
d) Os servic;:os explorados par uma empresa aerea desig·
nada segundo as termos deste Acordo e seu Anexo

terao par objetivo principal oferecer uma capacidade
adequada a procura de trafego entre OS territ6rios

estabelecidas, se passive!, com a concordiincia das empresas designadas par ambas as Partes Contratantes,

das duas Partes Contratantes;

ap6s serem consultadas outras empresas

e) 0 direito de uma empresa aerea designada par uma
Parte Contratante de embarcar e desembarcar, nos
pontos das rotas especificadas, trafego internacional
com destine a au proveniente de terceiros paises,
sera exercido em conformidade com as principios
gerais do desenvolvimento ordenado do transporte
aereo aceitos pelas duas Partes Contratantes de modo
que a capacidade seja adaptada:
1a) a procura de trafego entre
ses de destine;

0

pais de origem e

OS

pai-

2a) as exigencias de uma explora<;ao economica dos servi<;os considerados; e
3a) a procura de trafego existente nas regiiies atravessadas,
respeitad as as interesses dos servi<;os locais e regionais.
SECAO V
As autoridades aeronauticas das Partes Contratantes consultar-se-ao a pedido de uma delas a fim de determinar
se as princfpios enunciados na s~ao IV supra estao sendo observados pelas empresas aereas designadas pelas
Partes Contratantes e, em particular, para evitar que o
trafego seja desviado em propor<;ao injusta de. qualquer
das empresas designadas.
SECAO VI
Se a empresa aerea designada par uma das Partes Contratantes se achar temporariamente impossibilitada, par
deficiiincias tecnicas au de material, que possam ser supridas peia outra Parte Contratante, de gozar de justa e
igual oportunidade para explorar as servi<;:os aereos considerados, a situa<;:ao sera examinada pelas duas Partes
Contratantes para que prestem o necessaria aux ilia a
referida empresa.

a~reas

Que

operem em toda a rota au em parte dela, e, sempre
que passive!, chegar-se-a a tal acordo pelo usa do mecanisme da Associa<;:ao lnternacional de Transporte
Aereo - lATA - para o estabelecimento de tarifas;
d) As tarifas assim acordadas deverao ser submetidas a
aprova<;:ao das Autoridades Aeronauticas de ambas
as Partes Contratantes pelo menos sessenta (60) dias
antes da data proposta para sua introdu<;:iio. Em casas
especiais, esse prazo podera ser reduzido, sujeito a
a cord o das referidas Autoridades;
e) Essa aprovac;ao podenr. ser dada expressamente. Se
nenhuma das Autoridades Aeronauticas comunicat
sua desaprova<;:ao dentro do prazo de trinta (30) dias
a partir da data da sua apresentac;ao, de acordo com
o pan\grafo (d) desta Se<;:ao, considerar-se-a que essas
tarifas foram aprovadas. No c 'IJ do periodo de apresenta<;:ao vir a ser reduzido, conforme estipulado no
paragrafo (d), as Autoridades Aeronauticas poderao
concordar tambem em que seja reduzido para menos
de trinta (30) dias o prazo para notifica<;:ao da desaprovac;ao;
f) Se niio for possfvel chegar a um acordo sabre uma tarifa de conformidade com o paragrafo (c) desta Sec;ao
au se as Autoridades Aeromluticas nao puderem chegar a acordo sabre qualquer tarifa que lhes for submetida nos termos do paragrafo (d) desta Sec;ao, a
d ivergiincia sera resolvida de conformidade com as
disposi<;:oes do Artigo 8 do Acordo sabre Transportes Aereos de 10 de dezembro de 1946;
g) As tarifas estabelecidas na forma das disposic;oes
desta Sec;ao pe.manecerao em vigor ate que novas
tarifas sejam estabelecidas segundo essas mesmas
disposi~;oes. A validade de uma tarifa nao podera,
todavia, ser prorrogada em virtude desta alinea par
periodo superior a doze (12) meses, a contar da data
em que deveria ter expirado;

SECAO VII
a) Nos pan\grafos que se seguem, a termo "tarifa" significa as pre<;:os a serem pagos pelo transporte de passageiros, bagagem e carga, e as condi<;:oes sob as quais
se aplicam esses pr~os, inclusive pr~os e condi<;oes
par servi<;os de agenciamento e outros auxiliares, mas
excluindo a remunerac;ao e condic;oes pelo transporte de mala postal;
b) As tarifas a serem cobradas pela empresa designada
de u ma das Partes Contratantes para au do territ6rio
da outra Parte Contratante, serao estabelecidas a niveis
razoaveis tomando-se na devida conta todos as fatores
relevantes, inclusive custo de opera<;ao, Iueras razoaveis e as tarifas de outras empresas aereas;
c) As tarifas referidas no pan\grafo (b) desta Sec;ao, seriio

h) As tarifas a cobrar pela empresa designada par uma
das Partes Contratantes, quando sirva pontos compreendidos em rotas comuns entre o territ6rio da outra Parte e terceiros paises, nao serao inferiores as
cobradas nesses setores da rota pela empresa da outra
Partee desses terceiros pafses.
SECAO VIII
a) As Autoridades Aeronauticas de uma das Partes Contratantes fornecerao as Autoridades Aeronauticas da
outra Parte, a ped ida d"estas, period icamente au a qualquer tempo, as <;Jados estatfsticos que sejam razoaveis,
para verifica<;ao da capacidade oferecida pela empresa
designada da outra Parte Contratante, nos servic;os
convencionados. Esses dados deverao canter as informa<;oes necessarias para se determinar o volume de
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trafego, bem como os pontos de embarque e desembarque do referido tnlfego;

atos bilateriais do brasil
com outros pa{ses,
assinados, no per(odo
de 01 de ianeiro
a 14 de mar~o de 1985,
e que nao se acham
•
emv1gor

b) A empresa designada por uma das Partes Contratantes
d~vera, se solicitado pelas Autoridades Aeronauticas
da outra Parte, fornecer estatfsticas relativas ao transporte de passageiros e carga de quinta liberdade.
SECAOIX
Os horarios propostos deverao ser submetidos pel a empresa designada de cada Parte Contratante as Autoridades
Aeronauticas da outra Parte, para aprova~ao, pelo menos
quarenta e cinco (45) d ias antes da data em que deverao
come~ar a vigorar. Tais honirios deverao ind icar o tip a,
modelo e configura~ao das aeronaves utilizadas, bem como a frequencia dos servi~os e as escalas.

BELGICA
Acordo de Coopera~ao Cientifica, Tecnologica e Industrial. Celebrado em· Brasilia, a 12 de marc;o de 1985.

SECAO X
Cad a Parte Contratante se compromete a assegu rar, a
empresa designada pela outra Parte, a transferencia dos
excedentes entre as receitas e as despesas resu ltantes no
territ6rio de cada Parte Contratante como decorrencia
do transporte de passageiros, correio e carga. Essas transferencias deverao ser efetuadas de acordo com as formalidades e taxas de cambia em vigor.

EGITO
Acordo para a Cria~o de uma Comissao Mista BrasileiroEgipcia de Coordena~o. Celebrado em Brasilia, a 7 de
marc;o de 1985.

ESPANHA
SECAO XI
A empresa designada par cada uma das Partes Contratantes tera o direito, sem prejufzo do cumprimento das
formalidades previstas nas leis e regulamentos da outra
Parte, de manter, no territ6rio dessa outra Parte, os seus
pr6prios representantes e o respectivo pessoal tecnico e
comercial, de conformidade com as necessidades razoaveis dos servi~os aereos acordados.

Protocolo Adicional ao Acordo Cultural de 25 de julho
de 1960. Celebrado em Brasilia, a 19de fevereiro de 1985.

REPUBLICA DOMINICANA
Acordo de Coopera~o Tl!cnica, Cientlfica e Tecnologica.
Celebrado em Sao Domingos, a 8 de fevereiro de 1985.

SECAO XII
OEFINICAO DO TRAFEGO LUSO-BRASILEIRO
Considera-se triifego luso-brasileiro todo o triifego movimentado no setor Brasil e Portugal, com excec;ao do que
se limite a mudar de servic;o sem interromper voluntariamente a viagem quer no Brasil quer em Portugal.
Para efeitos desta definic;ao, nao sera considerada como
"interrupc;ao voluntaria de viagem" qualquer interrupc;ao nao superior a 24 horas au que hao tenha sido
previamente acordada como transportador.
SECAO XIIII
RESERVA DO TRAFEGO LUSO-BRASILEIRO

registro de assentamentos
de atos multilaterais,
dos quais 0 brasil e parte,
ocorridos no per(odo
de 01 de ianeiro
a 14demar~ode 1985
Convenio Constitutive do Fundo Comum para Produtos
de Base - 1980

0 tnifego luso-brasileiro fica reservado as empresas
aereas designadas dos dais pafses.

Somalia RATIFICOU.

Quaisquer derrogac;oes futuras a esta base deverao ser
previamente acordadas entre as Autoridades da Aeronautica Civil brasileiras e portuguesas."

Conve~iio
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sobre a Proibi~iio, Elabor~iio, Produ~iio, e
de Armas Bacteriologicas, Tbxicas e de
sua Destrui~iio - 1972.
Acumula~iio

Republica Federal da Alemanha e Republica Popular
da China ADERIRAM

Constituit;iio da

Organiza~o

Mundial de Saiide -

1946

llhas Cook, Coveite e Zambia ACEITARAM
Conv~io lnteramericana sobre Conflitos de Leis em
Matllria de Cheques- 1979

Acordo lnternacional sobre Juta e Produtos da Juta 1982

Venezuela RATIFICOU
Indonesia ADERIU
Conven~io

sabre a Protll(:io do Patrimonio Mundial
e Cultural e Natural
Nova Zelandia RATI FICOU

Resolu~o A 400 (XI. Emendas a Convent;iio que lnstitui
a Organiz~ao Marftima Consultiva lntergovemamental 1977

Trinidade e Tobago ACE ITA RAM
Protocolo de Emendas a Conven~io Relativa as Zonas
Omidas de lmportincia lnternacional, Particularmente
como "Habitats" das Aves Aquaticas- 1982
Portugal ADERIU

Protocolo de Emendas a Convent;iio Onica sabre Entorpecentes, 1961 - 1972
Belgica RATIFICOU

Acordo lnternacional do Cafll de 1983- 1982
Conven~;ao

Venezuela ADERIU
Bolivia, Belgica, Luxemburgo e Panama RATIFICARAM

lnternacional sobre a Tomada de Refllns -

1979
Portugal RATIFICOU

Conv~io sobre a Proibi~io da Utiliza~o de Tecnicas
de Modifica~ao Ambiental para fins Militares ou Ouaisquer Outros Fins Hostis- 1977.
'

Acordo que Regula as Atividades dos Estados na Lua e
em Outros Corpos Celestes- 1979

Brasil RAT I FICOU

Austria RAT I FICOU

Tratado sobre a Proibit;iio da Coloc~ao de Armas Nucleares e outras Armas de Destrui~;ao em Massa no Leito do
Mar, no Fundo do Oceano e em seu Subsolo - 1971

Carta das

Na~;oes

Unidas- 1945

Brunei Darussalam ACEITOU

Mexico ADERIU

Conven~;io

Conven~io

Vietnam ACEITOU

de Viena sobre Direito dos Tratados- 1969

sabre a Organiza~;ao Maritima lntergovernamental (IMCOI - 1948

Colombia APROVOU

Acordo lnternacional da Madeira Tropical- 1983
Dinamarca, Gra-Bretanha e lrlanda do Norte, lrlanda e
Indonesia RATIFICARAM

Conven~io
Seguran~;a

para a Repressao de Atos lllcitos Contra a
Nacional da Avia~ao Civil- 1971

Afeganistao ADERIU
Venezuela RATIFICOU

Protocolo Adicional a Conven~o I nternacional para a
do Atum Atlantica

Conserva~;ao

Franca. sao Tome e Principe e Republica da Con!ia ADERIRAM

Conven~iio lnternacional para a Unifi~io de Certas Regras em Materia de Conhecimento e Protocolo de Assinatura, 1924- 1924

ltalia DENUNCIOU
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Protocolo que Modifica a Convem;:ao lnternacional para
a Unifica.;:ao de Certas Regras em Materia de Conhecimento, assinada em Bruxelas, a 25.08.1924 - 1968

Conven.;:ao que institui a Organiza.;:ao Mundial da Propriedade lntelectual (OMPII- 1967
Republica Popular de Angola e Nicaragua ADERIRA!VI

Finlfmdia RATIFICOU

Protocolo sobre Marcas Rodoviarias, Adicional ao Acordo
Europeu Suplementar a Conve~o sobre Sinaliza.;:iio Rodoviaria- 1973

Tratado de Coopera.;:ao em Materia de Patentes (PCTI 1970
It alia RAT IF ICOU
Barbados ADERIU

Uniao Sovietica ADERIU

Convenio Multilateral sobre Coopera.;:ao e Assisti!ncia
Mutua entre as Dire.;:oes Nacionais e Aduanas da America
Latina (lncluidos os Anexos I, V e XIII}- 1981

Conven.;:ao lnternacional de Telecomunica.;:oes (NAIROBI, 1982)- 1982
Africa do Sui e Brunei Dasussalam ADERIRAM

Brasil RAT I FICOU
Conven.;:ao de Viena ·sabre Rela.;:oes Diplomaticas- 1961
Conven.;:io lnteramericana sobre Eficacia Extraterritorial
das Senten.;:as e Laudos Arbitrais Estrangeiros - 1979

Turquia ADERIU

Venezuela RATIFICOU
Acordo sobre a lmporta.;:iio de Material Educative, Cientifico e Cultural- 1950
Acordo lnternacional do Cacau, 1980- 1980

Portugal ADERIU

Pafses Baixos ADERI RAM

Conven.;:ao sabre Preven(:iio da Polui.;:ao Marinha par Alijamento de Residuos e outras Materias- 1972

Conven.;:io sabre as medidas a serem adotadas para proibir
e impedir a importa(:iio, exporta.;:iio e transferen.:ia de
propriedade ilicitas dos bens cu lturais - 1970

Republica das II has Seichelles ADE R IU

Senegal e Guatemala RATIFICARAM
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comunicados e notas

brasil sauda decisao
dos eua e da urss no sentido
de reiniciar conversa~Oes
sobre armas nucleares
Comunicado do ltamaraty a imprensa, divulgado
em Brasilia' em 9 de janeiro de 1985:

0 Governo brasileiro tomou conhecimento com satisfac,:ao da decisao dos Governos dos Estados Unidos da
America e da Uniao das Republicas Socialistas Sovieticas de reiniciar as conversac;:oes sobre armas nucleares
e de discutir 0 problema da militarizac,:ao do espac;:o
exterior.
0 Brasil espera que a disposic;:ao manifestada pe_los Governos america no e sovietico de negociar acordos para
reverter a corrida armamentista nuclear venha a se
traduzir, em um futuro pr6ximo, em medidas concretas, em berieffcio da paz e da seguranc;:a internaciopais.

c;:o de 1985, a exigencia de vistos de entrada no Brasil e
na Franca para cidadaos dos do.is parses, em viagem de
turismo ou neg6cios, para estadas que nao ultrapassem
90 dias. Para cidadaos brasileiros permanece a exigencia
d·e vista de entrada para a Guiana Francesa.

a delega~ao brasileira
as cerim6nias de posse do
presidente do uruguai,
iulio maria sanguinetti
0 Palacio do ltamaraty, em Brasflia, divulgou, em
25 de fevereiro de 1985, o seguinte comunicado a
imprensa:
0 Senhor Presidente da Republica designou a seguinte
Missao Especial para representar o Brasil nas cerim6nias
de posse do Presidente do Uruguai, Doutor Julio Maria
Sanguinetti.

0 Brasil sauda, em particular, a afirmac;:ao dos mencio-

nados governos de que as futuras negociac;:oes, bern como
os esforc;:os em geral no sentido de limitar e reduzir essas
armas, dev!lriam conduzir a eliminac,:ao completa das armas nucleares.
Expressa igualmente a sua convicc;:ao de que a vontade
polftica demonstrada neste caso pelas duas superpotencias
- cuja responsabilidade especial nesse campo e indiscutlvel - deve refletir-se de forma positiva nos trabalhos
dos organismos internacionais competentes em materia
de desarmamento, em particular na Conferencia do Desarmamento das Nac;:oes Unidas.

brasil e fran~a eliminam
exigencia de vistos
de entrada para cidadaos
franceses e brasileiros
Comunicado do ltamaraty a imprensa, divulgado
em Brasilia, em 11 de fevereiro de 1985:
Em decorrencia de acordo entre Governos, assinado em
24 de julho de 1984, estara abolida, a partir de 1C?de mar-

Chefe: Senhora Esther de Figueiredo Ferraz
Ministra de Estado da Educac;:ao e Cultura
Membros: Embaixador Eduardo Hosannah, Embaixador
em Montevideu
Embaixador Rubens Ricupero, Chefe do Departamento das Americas.

o falecimento
do presidente do presidium
do soviete supremo
da urss,
konstantin u. chernenko
Comunicado do ltamaraty a imprensa, divulgado
em Brasilia, em 11 de mar~;o de 1985:
Ao receber a notlcia/ oficial do falecimento do Presidente
do PresidiuM do Soviete Supremo da URSS e SecretarioGeral do Partido tomunista da URSS, Konstantin U.
Chernenko, o Governo brasileiro enviou mensagens de
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condolencias ao Vice-Presidente do Presidium do Soviete
Supremo e ao Chanceler Gromyko, assinadas, respectivamente, pelo Presidente Figueiredo e pelo Ministro das
Rel~oes Exteriores.
Para representar o Brasil nas cerim6nias funebres, a serem

realizadas na proxima quarta-feira, o Governo brasileiro
cogitou designar missao especial de alto nfvel. Em virtude
de problemas de conexiio de voos internacionais, que impossibilitam a chegada da delegac;:ao brasileira em tempo
habil para os funerais, o Brasil sera representado pelo
Ernbaixador em Moscou, Ronalda Mota Sardenberg.

* Na sec;:ao Mensagens. pagina 39, os textos das mensagens do Presidente Joao Figueiredo e do Chanceler Sara iva Guerreiro,
a prop6sito do falecimento do Presidente do Presidium do Soviete Supremo da Uniao das Republicas Socialistas Sovieti·
cas.
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*

mensagens
a mensagem do chanceler
•
•
sara1va
guerre1ro
ao presidente eleito,
tancredo neves
Mensagens do Ministro de Estado das Relac;oes
Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, ao
Presidente e ao Vice-Presidente eleitos, Tancredo
Neves e Jos~ Sarney, enviadas em 15 de janeiro
de 1985:

MENSAGEM AO PRESIDENTE
TANCREDO NEVES
Excelentfssimo Senhor
Doutor Tancredo de Almeida Neves
Cumprimento Vossa Excelencia pela eleic;ao a Presidencia
da Republica e apresento p1eus melhores votes de exito
para sua gestiio, pelo bem-estar do povo e a grandeza do
Brasil. Respeitosamente,
Ramiro Saraiva Guerreiro
Ministro de Estado das Relac;oes Exteriores

governo brasileiro
envia mensagens de pesar
pelo falecimento do
presidente da
uniCio sovietica, konstantin
u. chernenko
Mensagens do Presidente Joio Figueiredo ao
Vice-Presidente do Presidium do Soviete Supremo
da Uniio das Republicas Socialistas Sovi6ticas,
Vassily Vassilievich Kuznetzov, e do Ministro
de Estado das Relac;oes Exteriores, Ramiro Saraiva
Guerreiro e ao Ministro das Relac;oes Exteriores
daquele Pars, Andrei Gromyko, enviadas em 11 de
marc;o de 1985, a propbsito do falecimento do
Presidents do Soviete Supremo, Konstantin U.
Chernenko.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
JOAO FIGUEIREDO
Profundamente comovido pela notfcia do falecimento
de Sua Excelencia o Senhor Konstantin U. Chernenko,
pec;:o a Vossa Excelencia aceitar, em nome do povo e do
Governo brasileiros, e em meu proprio nome. as mais
profundas condolencias.
Joao Figueiredo
Presidente da Republica Federativa do Brasil

MENSAGEM DO CHANCHELER
SARAIVA GUERREI RO
MENSAGEM AO VICE-PRESIDENTE
JOSE SARNEY
Ao cumprimentar Vossa Excelencia pela elei<;ao a VicePresidencia da Republica, apresento meus mel hares votes
de plena exito par suas futuras fun<;oes. Cordiais saudac;:oes.
Ramiro Saraiva Guerreiro
Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores

Tristemente comovido pela noticia do falecimento de
Sua Excelencia o Senhor Konstantin U. Chernenko, Presidente do Presidium do Soviete Supremo da Uniao das
Republicas Socialistas Sovieticas, pec;:o a Vossa Excelencia
aceitar as minhas sinceras condolencias. Mais alta considerac;:ao."
Ramiro Saraiva Guerreiro
Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores da Republica
Federativa do Brasil
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notfcias
terceira reuniao do grupo
brasil-eua sobre energia
Criado nos anos setenta para promover maier cooperacao
no campo da tecnologia de energia entre o Brasil e as
EUA, o Grupe Brasii-EUA sabre energia realizou, nos dias
21 e 22 de janeiro de 1985, em Brasflia, sua Ill Reuniao.
Os trabalhos foram conduzidos do lade brasileiro pelo
Chefe do Departamento Economico do ltamaraty, Ernbaisador Sebastiao do Rego Barros e, do lade norte-americana, pelo Secretario de Estado Assistente, Embaixador
James Malone. Do encontro participaram tecnicos do Departamento de Energia des EUA e de diferentes entidades
brasileiras ligadas a esse setor, tais como, a Secretaria de
Tecnologia Industrial do MIC, o IPT de Sao Paulo, a Petrabras, etc.
Dentre as temas tratados, teve especial enfase a possibilidade de cooperacao no campo da utilizacao do alcool
como combustlvel.
A delegacao brasileira fez uma circunstanciada apresenta-;:ao da experiencia de seu pars na utilizaciio do etanol como combustlvel para vefculos automotores, lndicando a
predisposicao brasileira de poder compartilhar com as
EUA seus conhecimentos nesse campo. Os norte-americanos par sua vez mencionaram as esforcos desenvolvidos
na area de centrale ambiental pelos EUA e a decisiio de
reducao progressiva do conteudo do chumbo tetraetila
na gasolina consumida em seu pars. lndicaram ao mesmo
tempo seu interesse em abter informacoes regulares do
lade brasileiro sabre as avances abtidos pelo Brasil nesse
setor.
A participacao do Governo americana no processo de reducao progressiva do conteudo de chumbo tetraetila limita-se a regular a quantidade de chumbo permitida na
gasolina deixando a criteria des produtores de combustrveis a escolha de sua composiciio e aditivos. Atualmente
cerca de 40% do total da gasolina consumida nos EUA
(cerca de 100 bilhoes de galoes/ano) ainda utiliza o chumbe tetraetila como aditivo. A Agencia norte-americana
que trata do meio-ambiente (EPA) determinara uma reduciio gradual des nfveis para a utilizacao do chumbo e,
dependendo do ritmo dessa reducao, poderiio surgir oportunidades para a colocacao em grande escala do etanol
brasileiro no mercado norte-americana, em substituicao
ao chumbo.
urn'a participaciio ampliada do etanol brasileiro no mercado americana exigiria par sua vez uma preparacao adequada des produtos brasileiros, tanto a niv~l de recursos financeiros como tecnicos, uma vez que ate agora esses fornecimentos tinham side feitos apenas a partir do
excedente da produciio brasileira.

Durante o encontro, foram indicados 6rg§os de enlace
para dar continuidade a essa possrvel cooperaciio, a saber,
o Office of Alcohol Fuels do Departamento de Energia
e Office of Energy Technology Cooperation do Departamento de Estado e pe.io lade brasileiro, a Divisiio de
Energia e Recursos Minerais do MRE.

filmes brasileiros
participam do festival
de cinema de rotterdam
0 Festival de Cinema de Rotterdam foi inaugurado, no
final de janeiro de 1985, com
·iqnificativa participacao
de dezesseis filmes brasileiros, entre eles uma retrospectiva completa de Nelson Pereira dos Santos, alem de contar com a presenca de dais outros importantes diretores
do cinema brasileiro: Carlos Reichenbach e Eduardo Coutinho.
0 publico prestigiou intensamente as exibicoes dos filmes nacionais, chegando em alguns casas a ultrapassar
a lotacao prevista.
A Televisiio neerlandesa, atraves da Estacao VPRO tambern deu destaque ao Festival. As producoes nacionais
tiveram especial enfase, pais foi apresentada, em horario
nabre, entrevista como Diretor Nelson Pereira dos Santos
e exibido, com legendas em holandes, o filme "Vidas Secas': Segundo a emissora, a audiencia para aquele horario
e estimada em 4 mil hoes de telespectadores.
A programacao do Festival inclui diariamente a exibiciio
de, pelo menos, dais filmes brasileiros. 0 grande dia do
Brasil no Festival foi 19 de fevereiro, quando, alem da
exibicao de cinco importantes filmes nacionais (entre eles
"Mem6rias do Carcere") foi realizada uma "Festa Brasileira", animada pelo conjunto de musica popular brasileira, radicado nos Parses Baixos, "Os Malandros".

semincirio sobre comercio
com leste europeu
reuniu 400 especialistas
em comercio exterior
Encerrou-se, no dia 6 de fevereiro de 1985, no Audit6rio da FIESP 'a "Seminario sabre Comercio com o
Leste Europeu", que reuniu mais de 400 personalidades
de comercio exterior, entre representantes de 6rgiios
governamentais brasileiros, tecnicos da Conferencia
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das Nac<Ses Unidas para o Comercio e Desenvolvimento
(UNCTAD) e do Programa das Na~es Unidas para oDesenvolvimento no Brasil (PNUD), representantes dosEscrit6rios Comerciais dos palses da Europa Oriental, alem
do% principais expoentes da comunidade empresarial brasileira que atuam no mercado do Leste Europeu.
0 encontro procurou abordar os principais temas relacionados com o comercio do Brasil como Leste Europeu,
tais como o quadro institucional que rege o comercio bilateral, o funcionamento dos acordos bilaterais de compensaf;:lio, o papel do Conselho de Assistencia Mutua
Economica (COMECON), as praticas de comercio exterior da Tchecoslovaquia, Hungria, URSS, Polonia e
Bulgaria e as experiencias do empresariado brasileiro
nos diversos paises da Europa Oriental.
No encerramento do Seminario, o Ministro J.J. Moscardo de Souza, Secretario-Executivo da Comissao de
Comercio com a Europa Oriental - (COLESTEI 6rg§o ministerial que da unidade e homogeneidade
a af;:lio do Governo e da iniciativa privada no campo
das rel~oes comerciais com os palses socialistas do
Leste Europeu - resumiu os principais problemas do
intercambio comercial levantados ao Iongo do encontro:
articul~ao entre as economias planificadas e uma economia de livre empresa;

1. dificuldades de

2 o crescenta desequilibrio da bala""a comercial bilateral. com superavit cronico em favor do Brasil, limita
a ampli~ao do intercambio;
3. a rigidez das pautas de exportaf;:ao dos paises do
Leste Europeu;
4. a inadequada compreensao das pecu liaridades do
comercio entre o Brasil eo Leste Europeu;
5. problemas relacionados com a componente tecno16gica, dado que a economia brasileira esta voltada para
a vertente tecnol6gica ocidental;
6. necessidade de maior engajamento da iniciativa privada
e do Govern a brasileiro da prom~ao do intercambio com
a Europa Oriental.
Dentre as sugestoes feitas durante o encontro vale ressaltar as seguintes: a) o comercio Brasii-Leste Europeu deve
ser encarado dentro de uma perspectiva de Iongo prazo
com definif;:liO de objetivos e metas a serem alcanf;:ados,
de recursos e instrumentos a serem utilizados. Nesse sentide, torna-se imperative delinear as necessidades de importaf;:liO brasileira dos diversos setores da economia, bern
como a identific~ao das reais vantagens comparativas
no comercio bilateral; b) independentemente de qualquer
estudo de Iongo prazo, e necessaria empreender esforf;:o
efetivo para aumentar as importaf;:oes do Leste Europeu,
vista que a medida representa urn dos meios mais seguros
para evitar a estagn~ao do comercio Brasii-Leste Euro-
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peu. Existe consenso de que o incremento das importar;:oes brasileiras aumentaria mais do que proporcionalmente as exporta.;:oes para as paises da ~rea.
Foi igualmente observado que a o~ao de manter urn
comercio ativo com as paises da Europa Oriental envalve em muitos casas uma o~ao tecnol6gica. lsso
significa que, de urn lado, temos de articular a politica
comercial com a polltica tecnol6gica e, de outro, temos
de contemplar esquemas flex iveis capazes de adaptar
e absorver tecnologias procedentes do Leste Europeu.
Dando continuidade ao esforf;:O conjunto das instituif;:Oes governamentais e privadas para dinamizar o comercia com a regiao e coloc3-lo em nlveis compativeis com
o potencial dos parceiros envolvidos, foi sugerida a elaboraf;:liO de urn programa de estudos e pesquisas, com
vistas a acompanhar de forma permanente a evoluf;:lio
do intercambio entre o Brasil e os paises da Europa
Oriental. 0 referido programa poderia ser estabelecido
no ambito da COLESTE, possivelmente com a assisttincia de entidades empresariais e Organismos lnternacionais.
Dentre outras medidas praticas, sugere-se a cria.;:ao de
urn centro de treinamento para agentes comerciais brasileiros que atuam ou pretendem atuar no Leste Europeu,
a elabor~ao da COLESTE de urn "Manual de Comercio
com o Leste Europeu" para usa do exportador brasileiro, bern como, finalmente, recomendou-se a inclusao
no programa de publicaf;:5es da Comissao de Comercio
com a Europa Oriental dos ana is do Semin<irio.

a reunioo informal
dos pafses-membros
do tratado da antdrtida
No dia 26 de fevereiro de 1985, no Hotel Rio Palace, o Ministro de Estado das Relaf;:5es Exteriores, Ramiro Saraiva
Guerreiro, presidiu a sessao de abertura da reuniao informal dos palses-membros do Tratado da Ant;ktida para
a negoci~ao de urn regime sobre explor~ao e aproveitamento dos recu rsos minerais ant~rticos. Este foi o sexto encontro no ambito da IV Reuniao Consultiva Especial do Tratado da Ant~rtida e a primeira reuniao
intergovernamental sabre a Antartida a relizar-se no
Brasil. Durante a reuniao informal terao prosseguimento
as negociaf;:oes de urn regime sabre a exploraf;:aO e aproveitamento de recursos minerais antarticos que foram objeto
de reunioes em Wellington (junho de 1982 e janeiro de
19831, Bonn (julho de 19831, Washington (janeiro de
1984) e T6quio (maio de 19841. Pela primeira vez nessas
negociaf;:oes, estiveram representados tantos os membros
consultivos quanta as membros nao consultivos do Tratado da Antartida.
Os seguintes paises participaram da reuniao que foi
encerrada no dia 8 de marr;:o:
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1. Africa do Sui

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Argentina
Australia
Bl!lgica
Brasil
Bulgaria
Chile
China
Cuba
Dinamarca
Espanha
Estados Unidos da America
Finliindia
Fra~a

Hungria
fndia

17. ltalia
18. Japao
19. Noruega

20. Nova Zeliindia
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
21;!.

29.
30.
31.
32.

Pafses-Baixos
Papua Nova-Guine
Peru
Po Ionia
Reino Unido
Republica Democratica Alema
Republica Federal da Alemanha
Romenia
Suecia
Tcheco-Eslovaquia
Uniao Sovietica
Uruguai

atos bilaterais do brasil com outros palses, assinados no perlodo de 01 de
janeiro a 14 de mar~o de 1985 e que nao se acham em vigor
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registro de assentamentos de atos multilaterais, dos quais o brasil e parte,
ocorridos no perlodo de 01 de janeiro a 14 de mar~o de 1985
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