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brasil recebe o presidente
da fran(fa, fran(fois
mitterrand
Discurso do Presidente Jo~ Sarney, por ocasiao do jantar
oferecido ao Presidente da Republica da Fra~a Francois
Mitterrand, no Pal~cio do ltarnaraty, em Bras(lia, em 14
de outubro de 1985.

Senhor Presidente,
A visita de Vossa Excelencia ao Brasil e,
para todos n6s, motivo de alegria. A Franc;:a
para o Brasil, um sfmbolo. Simbolo de
cultura, de liberdade, de luta, de democracia.

e,

lo de vida, no gosto das letras, na inquietac;:ao das ideias socia is e pol lticas, perdu ram
peculiaridades de concordancia com os
valores franceses, como se o genio da cidade permanecesse identificado com o rei
frances e seu antepassado, o rei-santo, que
distribuia justic;:a debaixo de arvores, e curava os doentes ao tocar-lhes as feridas.

a

Pessoalmente, unem-me
Franc;:a, Senhor
Presidente Franc;:ois Mitterrand, lac;:os de comunhao regional.
A capital do meu Estado, o Maranhao, que
tive a honra de governar, e em cujo ambiente intelectual recolhi os primeiros ecos da
Franc;:a literaria e politica, foi fundada pelos compatriotas de Vossa Excelencia, ao
tempo em que sonhavam com a Franc;:a
Equinocial.
A velha cidade de sao Luis, plantada no
chao maranhense par Daniel de La Touche,
Senhor de La Ravard iere, sempre conservou
alga da Franc;:a, embora guardando, em ruas,
palacios e casas azulejadas, a marca urbana
e arquitetonica do genio portugues. No esti-

indios maranhenses foram levados a Paris
pelos capuchinhos Yves d'Evreux e Claude
d'Abbeville, (que escreveu "Nao tera Deus
reservado este pa fs para ser louvado ate o
fim do mundo?") e foram batizados pelo
Bispo de Paris, tendo como padrinhos o Rei
Luis XIII e a Rainha-Regente Maria de Medicis, com chapeu de flares na cabec;:a evestes de tafeta bra nco.
Par isso, quando tratei de reformar a cidade, no sentido de sua expansao natural, dei
o nome de Avenida dos Franceses a uma
das mais belas vias da nova Sao Luis. Desejo de nao perdermos com o tempo a mem6ria de nossas raizes, de que nos desvanecemos e orgulhamos.
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A presen<;:a francesa na hist6ria brasileira
remonta aos tempos da Colonia.
Foram Indios da Fran<;:a Antartica que inspiraram Montaigne que chegou a provar farinha - achou-a urn pouco sem gosto, "un
peu fade"-, a, em urn de seus ensaios, pensar sabre a pureza original dos Indios. E
suas considera<;:5es possivelmente terao influenciado mais tarde Rousseau em sua
concepc;:§o de "bon sauvage" e da pureza
original do homem - base do pensamento
filos6fico da Revolu<;:ao Francesa.

a

Mas, ao Iongo dos anos, sobrep6s-se, Fran<;:a dos navegantes que primeiro aportaram
em nossas terras, uma Fran<;:a que todos os
brasileiros trazem no cora<;:ao.
Mais importante que as primeiras imagens
foram aquelas que chegaram com nossa ansia de independencia. ldeias francesas circularam nas veias da jovem nac;:§o. Por sua
hist6ria e pelas palavras de seus pensadores,
a Fran<;:a se fez sentir nas lutas internas, na
Bahia e em Pernambuco. Rousseau foi lido
pelos I nconfidentes de Minas Gerais. E
quando os gritos libertarios tomaram conta
da Bastilha, os ventos da esperan<;:a os trouxeram ao novo mundo, onde ecoaram entre nossos povos.
Ja como nac;:§o independente, o Brasil viu
na Fran<;:a, atraves da obra de urn Benjamin
Constant, uma inspirac;:§o para sua ordem
constitucional. Junto com as ideias pol fticas, por sabre as aguas do Atlantica, aportaram em nossas costas e nesse Rio de Janeiro do Seculo XI X, de tantas influencias
francesas, os textos de Hugo, Chateaubriand, Balzac, Lamartine e tantos outros.
Esse mesmo Rio de Janeiro que Deb ret ja
havia ilustrado magnificamente e que vai
depois, se inspirar na Paris do fim do seculo para construir alguns de seus principais
ediffcios e monumentos.

a

Nossa Republica foi proclamada
luz das
ideias filos6ficas que deram o lema de nossa bandeira: Ordem e Progresso; a ordem e
o progresso que o genio frances soube legar
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ao mundo com a disciplina de seu raciocfnio cartesiano e com o espfrito construtivo de sua missao civilizadora.
Para qualquer dire<;:·ao que nos voltemos,
em busca de nossa caminhada ao Iongo do
tempo, sempre ha um peda<;:o da Fran<;:a conosco, por intermedio dos valores que a singularizam.
A presen<;:a da Fran<;:a no Brasil continuou
viva em nosso seculo. Aprendemos o frances em nossas escolas. Eu proprio tive de
decorar Corneille, e recitava trechos de "Le
Cid" com meus colegas, como metodo de
ensino. Contudo, minha parte era pequena:
resumia-se a alguns versos: "A vaincre sans
peril on trhiomphe sans gloire", ou "Parle
sans t'emouvoir!. .. ", o que nunca consegui
fazer. Sempre me emociono.
Blaise Cendrars teve papel da maior importancia no nosso movimento modernista e
amava o Brasil. Georges Berna nos viveu entre n6s, exilado de sua Fran<;:a ocupada pelo
invasor nazista, e, de sua fazenda em Minas
Gerais, ajudou a manter acesa a chama da
resistencia.
0 grande antrop61ogo Claude Levi-Strauss,
aqui presente, escreveu seu importante
"Tristes Tr6picos" em resultado de trabalho
no interior do Brasil, e ligado a Universidade de Sao Paulo. A mesma Universidade
que esteve ligado o grande historiador Braude!. E o pensamento frances em filosofia,
hist6ria, sociologia, continua a ter grande
influencia pela sua coragem e capacidade de
compreensao dos problemas humanos e sociais.
E qualquer escritor brasileiro ten~ no corac;:§o versos de Appollinaire: ("Sous le pont
Mirabeu coule Ia Seine ... ");versos de Verlaine ("II pleut dans mon coeur comme il
pleut sur Ia ville"); de Baudelaire ("La, tout
n'est qu'ordre et beaute, luxe, calme et
volupte"); de Mallarme ("La chair est triste, helas, et j'ai lut ous les livres"); LaFontaine ("Deux pigeons s'amaient d'amour
tendre"); de Rimbaud ("L'Europe aux

anciens parapets"); se lembrara de eplsodios e trechos de Rabelais, de Michelet,
de Balzac, de Proust, de Malraux.

Hoje no Brasil tambem vivemos um momenta de uniao nacional, de reconciliac;:§o,
de construc;:ao.

Mas se a tradic;:ao literaria francesa, entre
outras, nos alimenta, nao e menor nossa ligac;:ao com a tradic;:ao de luta pela liberdade e
democracia.

Cabe-me, _pelas maos do destine, presidir a
um governo que busca unir todas as opini5es para a tarefa de reconstruir a democracia. A tarefa e imensa.

Assim como franceses nos procuraram em
mementos sombrios, e lhes abrigamos com
nossa fraternidade, tambem os franceses
com sua "tradition d'asile", sempre receberam todos os brasileiros nos mementos em
que precisamos.

Muito ja fizemos. Respira-se liberdade em
todos os cantos do Pals, e procura-se discutir e encontrar soluc;:5es para os diversos
problemas nas areas institucional, pol ltica,
economica e social: eleic;:5es, partidos politicos, nova Constituic;:ao, reforma agraria,
inflac;:ao, desenvolvimento economico; 0
Pals vive uma bend ita ebulic;:ao:a das ideias,
dos caminhos, dos futures.

Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Benjamin Constant e Tocqueville nao sao apenas
franceses: fazem parte de nosso proprio legado hist6rico-cultural, tao Intima foi e
tem sido nossa relac;:ao com a cultura do seu
pafs.
Os ideais da Revoluc;:ao Francesa que balizam todas as democracias modernas, nos
sao particularmente caros.
Quem nao teve a alma angustiada quando a
Franc;:a foi invadida, e depois nao chorou
de contentamento no dia da retomada de
Paris? Mauro Mota, um grande poeta brasileiro do Nordeste, ha pouco desaparecido,
quando teve de escrever sobre o ultimo
conflito mundial, cantou em sua "Salada
Sentimental da Guerra no Recife", a alegria
de Paris libertada. Quem durante os anos de
ocupac;:ao nao se identificou com a canc;:ao
da resistencia: "II y a des pays ou les gens
aux creux des lits font de reves" ... E sonhava com a liberdade: "dans Ia nuit Ia liberte no us ecoute" ...
Senhor Presidente,

Temos consciencia de que, para alcanc;:ar
tao grandes objetivos, temos de atingir patamares ainda mais elevados de convivencia
e cooperac;:ao entre os povos, como Vossa
Excelencia testemunhou ao conversar com
Tancredo Neves em Latche, no inlcio deste
ano.
Senhor Presidente,
Temas permanentes na paisagem de nossa
pol ltica externa nos fazem perceber quao
profundos sao e podem vir a ser nossos lac;:os. Estamos certos de que o constante
aperfeic;:oamento das relac;:Oes franco-brasileiras constitui meta de igual prioridade
para ambos os pafses. Reflete, a um s6 tempo, a forc;:a da hist6ria e o dinamismo do
presente. Responde amizade e simpatia
que existem entre nossos povos e se traduz
no compromisso de dialogo.

a

a

A visita de Vossa Excelencia revive a esperanc;:a de uma retomada florescente e viva
da chama francesa nestas paragens.

E Vossa Excelencia o primeiro Chefe de Estado europeu a visitar nosso pals desde a
posse no cargo que assumiu em decorrencia
da tragedia em que perdemos o fundador
da Nova Republica, Tancredo Neves.

Um exemplo disso e a nossa decisao de lanc;:ar o Projeto Franc;:a-Brasil, de largo folego,
que expand ira a nossa cooperac;:§o cultural,
cientlfica, tecnica e tecnol6gica.

Foi Vossa Excelencia Ministro de um governo de uniao nacional.

0 Projeto ensejara a definic;:§o de novos caminhos para o futuro de nossas relac;:oos.
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Muitos sao os exemplos. Menciono apenas a
cooperac;:ao cientifica e tecnol6gica. A
cooperac;:ao entre a Franc;:a e o Brasil nessa
area nao e de hoje. Descortinam-se perspectivas que estao muito acima das realizac;:oes
do passado. Vemos, par exemplo, com particular interesse, a hip6tese de participarmos do Projeto "Eureka". Temos acompanhado, desde o inicio, a ideia de Vossa
Excelencia de criar um esquema de cooperac;:ao civil, orientado para a pesquisa e para
a aplicac;:ao industrial da tecnologia. 0 sucesso da iniciativa e, hoje, inegavel e proporciona vasto campo para a execuc;:ao de
atividades conjuntas em setores de ponta.
Compartimos a visao pol itica e as considerac;:oes de ordem economica e de desenvolvimento tecnol6gico que norteiam o Projeto. Oue a ciencia e a cooperac;:ao entre os
povos ocupem o espac;:o exterior.
Gostaria tambem de referir-me, no contexto de nossas relac;:oes, ao n Ivel de intercambio comercial, que faz da Franc;:a um dos
principais parceiros do Brasil. Temos comprado menos nos ultimos anos, mas tal situac;:ao podera ser corrigida pela retomada
do crescimento da economia brasileira. Preocupa-nos, tambem, a estrutura das trocas,
pais na pauta de nossas exportac;:oes, cujos
valores tem variado pouco, ainda predominam determinados produtos basicos. 0 Brasil pode oferecer
Franc;:a bens industrializados, em condic;:oes competitivas de prec;:o e qualidade. lsso constituiria estimulo
adicional para que voltassemos a importar
em escala condizente com nossas necessidades de desenvolvimento.

a

A tradic;:ao, a seriedade e a ampla perspectiva de nossas diplomacias serao uma. base
inspiradora de inovac;:ao e criatividade, para
o estreitamento de nossas relac;:oes e para a
tarefa de realizar nosso sonho comum de
construc;:ao de um mundo mais livre e mais
justa, na paz e na democracia.
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Nossos principios de seguranc;:a nao podem
ser condicionados nem pela disputa entre as
grandes potencias, nem pela sujeic;:ao a pequenos conflitos.
Nosso apego ao principia da autodeterminac;:ao tem o mesmo sentido na America
Central, na Namibia, no Afeganistao ou no
Oriente Media. Gostaria de referir-me especialmente America Central, regiao que anseia pelo aperfeic;:oamento de suas estruturas pol iticas, sociais e economicas, sem ingerencias ou pressoes externas. 0 Brasil
solidario com os povos centro-americanos.
Esta firmemente convencido de que somente pelo respeito ao direito internacional se
criarao condic;:oes para o surgimento de
sociedades justas e democraticas na regiao.
Par isso continuara emprestando todo o seu
respaldo pol ltico e moral ao Grupo de Contadora, agora canalizado institucionalmente
atraves do Grupo de Apoio formado conjuntamente com a Argentina, Peru e Uruguai.

a

e

E ainda uma posic;:ao de principia que explica nosso repudio ao racismo. Esse repudio e um componente intrlnseco, permanente e profunda, de nossa cultura. Par essa
razao condenamos, de maneira coerente,
firme inequlvoca, o apartheid, sistema discriminat6rio que despreza a dignidade humana e constitui amec;:a
estabilidade do
continente africano.

a

Senhor Presidente,

A tarefa diplomatica da atualidade
tesca.

Neste mundo de instabilidade e de crise, em
que persistem focos de confrontac;:ao politica e militar, o Brasil busca adotar uma diplomacia de larga visao, fundada numa vocac;:ao pacifista.

e gigan-

Senhor Presidente,

a

A paz mundial esta
espera de seguranc;:a
economica para os povos, pais a seguranc;:a
nao se alcanc;:a como acumulo de armas.
0 Brasil sabe que seus objetivos economicos e sociais nao poderao ser alcanc;:ados
sem a realizac;:ao, em primeiro Iugar, de um
esforc;:o proprio, dirigido ao crescimento,

ao combate a infla<;:ao e a expansao de seus
investimentos.
Sabe tambem que a America Latina pode,
ate certo ponto, ajudar-se, par um aumento
de integra<;:ao.
Acredita que o trabalho conjunto dos parses em desenvolvimento poderc] ser pe<;:a importante para aliviar o peso de seus problemas comuns.

e

0 Brasil acha que necessaria realizar mudan<;:as no sistema economico internacional.
Ele tem se mostrado injusto e punitive,
discriminat6rio e espoliativo em rela<;:ao
aos palses em desenvolvimento. E urgente a
retomada do Dialogo Norte-Sui, (mica forma de se conseguirem resultados concretes
na constru<;:ao de uma ordem internacional
mais justa e equitativa, que leve em conta
os multiplos interesses comuns que aproximam os palses ricos e pobres. Lutamos para
abrir mercados, eles se fecham, lutamos para acompanhar o desenvolvimento tecnol6gico e par uma pol ftica de garantias de pre<;:os dos nossos produtos cada vez mais deteriorada.
A retomada do crescimento da economia
mundial s6 ocorrera pelo melhor acesso dos
palses em desenvolvimento aos mercados
dos parses desenvolvidos e pela maior fluidez das correntes financeiras. Compromisso
nesse sentido e essencial para o Brasil, que
se encontra na difrcil contingencia de obter
crescentes superavits comerciais apenas para honrar o servi<;:o de sua d Ivida externa.
Para n6s, a libera<;:ao das trocas e insperavel
da reforma do sistema monetario, cuja inadequa<;:ao expl ica, em grande parte, as atuais
dificuldades encontradas par varios palses
em desenvolvimento para reequilibrar suas
contas externas.
As decis6es no setor financeiro internacional sao tomadas sem considera<;:oes aos reflexes que podem ter em nossas economias.
Nossa participa<;:ao fica sendo uma s6: a do
sacriflcio.

Sacrifrcio que come<;:a no economico, passa
para o social e nos joga numa area de instabilidade polftica, que, para particularizar,
e mais dramatica na America Latina, onde a
democracia tem sido tropega e s6 agora renasce, despertando esperan<;:a de I iberdade e
crescimento.
Veja-se o problema da d (vida: juros elevades, contratos leoninos, protecionismos nos
levaram a uma situa<;:ao que tem de ser meditada e reexaminada com profundidade.
0 Brasil deseja a negocia<;:ao. Nao podemos
pagar a dlvida com os mecanismos de ajustamento da ortodoxia das leis de mercado,
porque seria paga-la com a miseria, com o
desemprego, com o atraso. E o Brasil ja disse que nao aceita tutelas e nao a recessao.

e

Nossa f6rmula crescer. Nossa atitude primeira tem sido a de denuncia da ordem imposta, mas temos f6rmulas a oferecer no
momenta de negociar.
Nao desejamos a confronta<;:ao, mas tudo
faremos para defender nossos interesses.
Fico a vontade em dizer estas coisas a Vassa Excelencia. Tem sido o Presidente da
Fran<;:a pioneiro na necessidade de uma visao pol ftica da d fvida externa.
0 peso da Fran<;:a sera importante para o
mundo em desenvolvimento. Ouase dais
ter<;:os da nossa d (vida externa esta na E uropa Ocidental e no Japao. 0 apoio de seu
pals
alentador. Temos certeza de que a
Fran<;:a, senslvel as causas dos mais pobres e
injusti<;:ados, nos ajudara a carregar essa
bandeira.

e

Senhor Presidente,
0 Brasil nao tem pretens6es hegemonicas,
mas nao deseja ser personagem passiva e
invislvel no cenario internacional.
Creio que temos um espa<;:o que nos foi legado pela Hist6ria e pelo peso especffico de
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nossa Patria. Desejamos ocupa-lo, compartilhar das responsabilidades mundiais.
Senhor Presidente,
Um tempo de grandes modifica<;:oes nos
aguarda. 0 mundo entra numa nova etapa
de conquistas tecnol6gicas. Velhos problemas, teorias, proje<;oes desabam sob a realidade das descobertas da ciencia e tecnologia.
Elas devem ser colocadas, num mundo em
que todos temos a gra<;a da vida, a servi<;o
de todos.
A Fran<;a lnovadora, humana, voltada para
os valores do esplrito, nos desperta um sentimento de irmandade, de a<;ao solidaria,

que passa pelos caminhos das rela<;Oes objetivas, problemas reais, trocas materiais, mas
nos permite tambem abrir uma janela para
olhar a grande Fran<;a, patria de grandes
ideias, rica de hist6ria, homens e her6is,
poesia e encanto.
Vossa Excelencia, intelectual e grande politico, bem representa essa linhagem que nao
se perde no tempo.
Convencido de que a visita de Vossa Excelencia dara novo impulse as rela<;oes entre
o Brasil e a Fran<;a, pe<;o a todos que me
acompanhem num brinde a felicidade
pessoal do Senhor Presidente e da Senhora
Mitterrand e a amizade entre OS povos frances e brasileiro.

assinatura de atos entre
o brasil e a franC(a
Discurso do Ministro de Estado das Rel!lf;Oes Exteriores,
Olavo Setubal, no Palllcio do ltamaraty, em Brasflia,
em 14 de outubro de 1985, por ocasiao da assinatura
de atos entre o Brasil e a Fran.;:a.

Senhor Ministro,
Acabamos de proceder a assinatura de tres
importantes documentos: o Protocolo Adicional de Co-produ<;ao Cinematografica de
1969; As Cartas de lnten<;ao sabre a Coopera<;ao no Campo dos I munobiol6gicos; e as
cartas que definem a moldura do Projeto
Brasi 1- F ran<;a.
Com o Protocolo Adicional, o Acordo de
Co-Produ<;ao Cinematografica de 1969 se
renova e atualiza. As industrias cinematograficas dos dois palses ficam dotadas dos
elementos que permitirao sua eficaz coopera<;ao. Muito esperamos da criatividade da
cinematografia dos nossos dois palses.
Ouanto a coopera<;ao na pesquisa, desenvolvimento, produ<;ao e controle de produtos
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imunobiol6gicos, abrimos perspectivas promissoras de colabora<;ao no campo da sa(Jde publica e criamos condi<;oes para uma
aproxima<;ao ainda maior entre os cientistas
brasileiros da Funda<;§o Oswaldo Cruze do
I nstituto Butanta e os pesquisadores franceses dos Institutes Pasteur e Merieux. Confiamos que, como seguimento destas Cartas de lnten<;oes venha a ser firmado proximamente o Convenio Complementar ao
Acordo Brasii-Fran<;a de Coopera<;ao Cientlfica e Tecnol6gica nas areas a que me
referi.
Ouanto ao Projeto Brasii-Fran<;a, pretende
ele emprestar maior relevo e maior amplitude aos la<;os ja existentes entre nossos
palses e demonstrar a vontade de juntos enfrentarmos os desafios do rnundo contemporaneo.

Por intermedio de nossos respectivos Governos e de outras institui<;:oes publicas e
privadas, brasileiras e francesas, procuraremos estimular um melhor entendimento
entre nossos Povos, por meio de iniciativas

Que os pr6ximos anos venham a demonstrar o alcance e a utilidade dos instrumentos que ora subscrevemos no melhor espfrito de compreensao mutua, de respeito
recfproco e de divisao equilibrada de responsab i lidades e be neffcios.

bilaterais e pluridisciplinares.

Muito obrigado. *

• Na se(:io Tratados, Acordos, Convtnios, pdgina 86, o texto dos atos entre o Brasil e a Franca. assinados por ocasiao da
vi site do Presidents Francois Mitterrand.
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em brasilia,
o primeiro-ministro da
republica popular da china
Discursos do Presidente Jo~ Sarney e do Primeiro-Mi nistro
da Republica Popular da China, Zhao Ziyang
(traducao niio-oficial), no Palacio do ltamaraty,
em Brasilia, em 31 de outubro de 1985, por ocasiao de
jantar oferecido ao Chefe do Gqverno chinAs;
e palestra do Primeiro-Ministro Zhao Ziyang
(traducao nao-oficial), proferida, em Bras(lia,
em 31 de outubro de 1985.

DISCURSO DO PRESIDENTE
JOSE SARNEY

maticas entre o Brasil e a Republica Popular da China como um acontecimento de
extrema importfmcia para n6s.

Senhor Primeiro-Ministro Zhao Ziyang,
Em nome do povo e do governo brasileiros,
saudo vossa excelencia nesta primeira visita
com que nos honra no Brasil.
A hist6ria e a cultura chinesas sao gloria e
afirmac;:ao de uma identidade milenar. A
China
um dos povos de referencia do
mundo, onde desempenha um papel cada
vez mais expressive, decisivo e marcante.
Na hist6ria do homem, cada experiencia,
cada conquista tem um pouco do conhecimento, da descoberta, da sabedoria da milenar civilizac;:ao chinesa. A aventura humana esta marcada pelo tempo, pela palavra,
pela mao da China.

e

Ha mais de dez anos, senador da Republica,
saudei o estabelecimento de relac;:oes diplo-

Disse, entao, que se tratava de "um passo
decisivo pelo qual os dois maiores palses
do mundo, respeitando as suas soberanias,
as suas vis5es diferentes de como cada um
deve conduzir o seu caminho, resolvem estabelecer, com respeito mutua, relac;:5es
normais, cada um perseguindo o desenvolvimento, cada um perseguindo as seus objetivos de colaborar para a melhoria das relac;:oes entre os povos".
Com a visita de Vossa Excelencia, a aproximac;:Bo entao iniciada da um vigoroso passo.
Sua presenc;:a no Brasil
motivo de grande
alegria para o nosso povo, que tem uma
nr::~nde fascinac;:ao pela China.

e

e

A presenc;:a de Vossa Excelencia hist6rica.
Pela primeira vez um Chefe de Governo
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desse grande pals vern ao continente latinaamericana, vern ao Brasil. As distancias faram estreitadas. Os caminhos dos mares, das
terras e dos ceus que nos separavam, desapareceram pela fon;:a da amizade entre nossos povos.
Nestes onze anos, mudou o mundo e mudaram nossos palses. Mudou o mundo cresceram os meios tecnicos para erradicar a fome
e a miseria, e desenvolveu-se a consciencia
de preservar a humanidade da tragedia nuclear. Mudou a China, que se abre audaciosamente para o mundo exterior, e caminha
para o Terceiro Milenio como uma das na<;:6es mais desenvolvidas do mundo.
Mudou o Brasil, que venceu o autoritarismo pol ltico, esta se democratizando socialmente, esta criando condi<;:6es para um desenvolvimento econ6mico equilibrado, sem
recessao e sem desemprego.
E mudaram as rela<;:6es entre nossos dois
palses, que tern hoje um intercambio comercial que transforma a China num dos
principais mercados brasileiros, e o Brasil
num dos principais mercados da China.
Essa coopera<;:ao crescente tern fundamentos seguros, pois se baseia em afinidades
rea is.
Afinidades no plano externo, porque nossos dois parses se esfor<;:am por promover
a paz mundial e o desenvolvimento, com
base nos princlpios da coexistencia pacisoberania e da nao
fica, do respeito
interferencia em assuntos internes.

a

Afinidades, tambem, resultantes das semelhan<;:as entre o Brasil e a China, em extensao territorial OS dois maiores pa(ses em
desenvolvimento do mundo, que enfrentam
desafios comparaveis no plano do progresso social e do desenvolvimento econ6mico
e cientlfico.
Senhor Primeiro-Ministro,
A visita de Vossa Excelencia representa um
marco fundamental na consolida<;:ao e aprofundamento dessas rela<;:6es.
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Estamos tendo oportunidade, em Brasilia,
em cuidadosas reunioes de trabalho, de passar em revista nossas rela<;:6es bilaterais, em
todas as areas, e de lan<;:ar os fundamentos
jurfdicos para a amplia<;:ao dessas rela<;:6es,
em setores como a coopera<;:ao cultural, o
intercambio comercial e a colabora<;:ao cientlfica e tecnol6gica.
Em Sao Paulo, Vossa Excelencia, inaugurara o Consulado-Geral da China, e, viajando
pelo interior do pals, tera ocasiao de conhecer algumas das mais importantes realiza<;:6es brasileiras no campo da minera<;:ao e
do desenvolvimento hidreletrico.
Senhor Primeiro-Ministro
0 Brasil e a China compartilham objetivos
de constru<;:ao de uma ordem internacional
mais justa. Tern posi<;:oes comuns em prol
da preserva<;:ao da paz e do desarmamento,
da necessidade de reformas profundas no
sistema econ6mico internacional e do incremento da coopera<;:ao entre os pa(ses em
desenvolvimento - de que nossas rela<;:6es
sao urn notavel exemplo.
Entendem ambos que as rela<;:5es internacionais nao podem ser reduzidas a um conflito ideol6gico entre as superpotencias.
No plano interne, o Brasil e a China vern lutando para realizar projetos nacionais autonomos, capazes de mobilizarem a energia
e a criatividade de seus povos.
0 Brasil acompanha com profunda interesse o processo pelo qual a China se moderniza e se adapta aos imperatives do tempo.
Admiramos e respeitamos a coragem e a determina<;:ao do povo chines, quando tra<;:a,
com independencia, novas rumos para sua
hist6ria.
Por sua vez, o Brasil deseja tambem ocupar
o espa<;:o a que tern direito na comunidade
das na<;:oes, tornando-se participante ativo das decis5es mundiais, e nao apenas destinatario passive ou vltima de iniciativas de
outros.

0 Brasil tern uma palavra de conciliac;:ao e
entendimento a levar aos povos do mundo.
Desejamos que nossa voz seja ouvida nas
questoes da paz, do desarmamento, da superac;:ao das hegemonias. Esperamos que o
principia da autodeterminac;:ao seja aplicado com coerencia, tanto na Nam lb ia como
no Afeganistao.
Membra do Grupo de Apoio, o Brasil busca tornar viavel, na America Central, a propasta de soluc;:ao negociada de Contadora.
Repudiamos o racismo eo "apartheid".
E lutamos por urn sistema economico mais
justa. Os desequillbrios da economia mundial penalizam hoje de forma desproporcional os pafses em desenvolvimento, sobretudo na America Latina. Nao e justa que se
queira resolver apenas pelo sacriffcio dos
devedores uma crise como a da d (vida, originada em parte por pollticas dos pafses
credores, como a eleva<;:ao unilateral dos
juros eo aumento do protecionismo.

E preciso

distribuir o peso do ajustamento,
atraves de uma responsabil idade entre eredares e devedores, que possibilite soluc;:oes
que as forc;:as do mercado apenas se revelaram incapazes de produzir.
Senhor Primeiro-Ministro.
Nossas relac;:oes se constru I ram com base no
respeito e na rejeic;:ao de toda inten<;:ao hegemonica.
Nosso desejo e agora abrir uma nova fase
nas relac;:oes entre nossos palses, sabre a base da ja tao frutffera experiencia dos ultimos anos. A China, em 1984, nosso decimo quinto parceiro comercial, passou, no
primeiro semestre do ano, a ser o decimo.
Nosso intercambio comercial somou em
1984 mais de oitocentos milhoes de d61ares. Estou certo de que ele tende a d iversificar-se e ampliar-se, ate alcanc;:ar em breve
valores superiores a urn bilhao de d61ares.
A coopera<;:ao cientffica e tecnol6gica e a
cooperac;:ao nuclear para fins pacfficos, por

outro lado, sao areas em que o esforc;:o
comum de identificac;:ao de interesses nos
permite prever urn futuro promissor.
Senhor Primeiro-Ministro,
Foi uma grande satisfac;:ao conhecer e tratar
temas de tanta relevancia com Vossa Excelencia, estadista e homem publico de grande descortfnio e sob os ombros de quem repousa uma parcela extraordinaria de decisoes pol fticas.
Com o pensamento voltado para o profunda significado da visita de Vossa Excelencia ao Brasil, convido todos os presentes a
brindarem comigo pela grandeza e prosperidade do povo chines, pela amizade entre
nossos- pafses, pela saude do Presidente
Li Xiannian e pela ventura pessoal de Vossa
Excelencia.
Muito obrigado.
DISCURSO DO PRIMEIRO-MINISTRO
ZHAO ZIYANG

Excelentlssimo Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores,

E enorme a minha alegria de vir, a convite
do Sr. Presidente Jose Sarney, visitar a Republica Federativa do Brasil. A partir do
momenta em que pisamos o solo brasileiro,
foram-nos atribufdas grandiosas e efusivas
acolhidas pelo Governo e povo do seu Pa fs.
E nesta noite, Vossa Excelencia, o Sr. Presidente me obsequia com este faustoso banquete e as palavras calorosas e amigaveis
que acaba de pronunciar. Oueria exprimir,
em nome dos meus colegas e no meu proprio, os sinceros agradecimentos a Vossa
Excelencia, ao Governo e ao povo brasileiro.
Esta e a minha primeira visita ao seu Pals.
No entanto, o Brasil e muito conhecido, no
meu Pafs, pela sua beleza paisag(stica, pela
sua rica e colorida tradic;:ao cultural e pela
sua sublime destreza de futebol. Para mim,
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o mais atraente sao os sucessos alcan<;:ados
pelo Brasil na sua edifica<;:ao economica nos
ultimos decenios. Dotado de espirito plena
de pioneirismo, o povo brasileiro construiu
o Pais, tendo conseguido rapido desenvolvimento e fez dele uma potencia economica da America do Sui, num periodo relativamente curta. A grandeza dos referidos
exitos constituem suficientemente a ex pressao de for<;:a e sabedoria do povo brasileiro.
Par sua vez, o Senhor Presidente Jose Sarney esta envidando admiraveis esfor<;:os
pelo maior fomento da economia nacional,
pela consolida<;:ao do regime constitucional
democratico e pela implanta<;:ao da "Nova
Republica". 0 povo chines que esta lutando pel as modernizac;:6es do proprio PaIs,
sente-se sinceramente satisfeito com os sucessos do povo brasileiro e lhe deseja novas
progressos.
Sendo um grande pals em vias de desenvolvimento, o Brasil desempenha um papel
cada vez mais importante nos assuntos internacionais. 0 Brasil aplica uma polftica
externa de independencia, autodecisao e
paz, Iuta contra a pol ltica de for<;:a, defende as princfpios de autodetermina<;:ao dos
povos e de nao-interven<;:ao, ap6ia ativamente as esfor<;:os do Grupo Contadora para a solu<;:ao pacifica das quest6es da America Central. 0 que tem contribu Ido, valiosamente, para o refor<;:o da unidade e coopera<;:ao do Terceiro Mundo e a salvaguarda
da paz regional e mundial. A isso, querfamos manifestar os nossos altos apre<;:os.
A paz e 0 desenvolvimento sao OS importantes assuntos que nao apenas preocupam
os povos chines e brasileiro, como tambem
constituem uma problem<hica primordial
da atualidade. A nosso ver, a unica op<;:ao
racional da nossa epoca reside na luta
pela paz duradoura, pelo desenvolvimento
da colabora<;:ao internacional e pela promo<;:ao da prosperidade conjunta. ~ lamentavel que a injusta ordem economica internacional continue a obstar ao crescimento
dos paises do Terceiro Mundo. 0 pesado
onus das dlvidas contraldas pelos palses em
desenvolvimento e, pais, uma das conse-
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quencias desastrosas desse obstaculo. 0 problema que esta alem do mero ambito economico, tornou-se num fator que afeta gravemente e par Iongo tempo a pol ftica internacional.
N6s simpatizamo-nos profundamente com
a diffcil situa<;:ao em que se encontram
as paises devedores latino-americanos e
apoiamos a posi<;:ao manifestada pelos principais paises devedores desse continente a
respeito de uma solu<;:ao razoavel da questao. Consideramos que ela faz parte do problema global que eo crescimento economico dos paises em desenvolvimento, e, para
resolver tal, deve-se observar o principia
basico do refor<;:o da capacidade de reembolso dos paises devedores e do al ivio da
sua carga de d ividas, ao passo que a reestrutura<;:ao do injusto sistema financeiro
e comercial internacional e a implanta<;:ao
duma nova ordem economica sao a via fundamental para resolver problema das dividas. Esperamos que os paises credores e o
Fundo Monetario lnternacional,
luz do
contexto global e do futuro da economia
mundial, bem como do principia de promover o pagamento com o desenvolvimento, adotem uma atitude sensata e busquem
uma solu<;:ao positiva, atraves de consultas
com os palses devedores. Vossa Excelencia
disse: "o Brasil nao pagara suas dividas nem
com a recessao, nem com o desemprego,
nem com a fame". Uma potencia economica como o Brasil, tem consciencia dos seus
deveres e da sua for<;:a." "0 Bra~il jamais
sera caudataria de ninguem" e luta "par todos as meios para firmar seus direitos e sua
soberania." A China esta disposta a lutar,
junto com o Brasil e os demais paises latino-americanos, pelo continuo impulso ao
dialogo Norte-Sui,
colabora<;:ao Sui-Sui e
ao estabelecimento de uma nova ordem
economica internacional.

a

a

Com dimensoes territoriais aproximadas e
condi<;:6es similares, a China eo Brasil sao,
ambos, grandes paises em desenvolvimento.
Compartilhamos dos mesmos interesses e
reinvidica<;:6es no que respeita preserva<;:ao
da paz e ao crescimento economico. Te-

a

mos pontos de vista identicos ou semelhantes numa boa gama de assuntos internacionais. Ao Iongo dos onze anos, ap6s o estabelecimento das relac;:oes diplomaticas, a
China e o Brasil viram constantemente o
desenvolvimento dos seus lac;:os de cooperac;:ao amistosa, nao obstante a agitac;:ao e a
turbulencia verificadas na situac;:ao mundial.
Particularmente nos ultimos anos, atraves
dos esforc;:os conjugados de ambas as partes,
os dois palses estreitaram, cada vez mais,
o seu intercambio economico, e fizeram
crescer, de ano para ano, em passos seguros,
o seu comercio. Atualmente, o Brasil ja esta
figurado nos importantes parceiros comerciais do nosso Pals. E, ve-se um inlcio
aplauslvel da cooperac;:ao economica, tecnica e tecnol6gica entre os dois palses.
A China atribui grande importancia ao seu
relacionamento com o Brasil, pois trata-se
do relacionamento de cooperac;:ao de tipo
novo entre os palses em desenvolvimento,
baseado nos cinco princlpios que sao: orespeito mutuo soberania e integridade territorial, a nao agressao, a nao ingerencia nos
assuntos internos, a igualdade e beneffcio
mutuo e a coexistencia pacifica. Tais relac;:oes sao proffcuas tanto aos dois povos
como
paz mundial. A minha presente visita almeja, justamente, uma promoc;:ao dos
referidos lac;:os e em especial, espera-se no
futuro, um notavel aumento no intercambio economico-comercial. Com a riqueza
dos recursos natura is, a amplitude dos mercados e um consideravel nlvel de desenvolvimento, a China e o Brasil, guardam para
si, respectivamente, as pr6prias superioridades, podendo complementar e intercambiar-se reciprocamente, em muitos domlnios. Espero trocar ideias com o Governo
e personal idades de d iversos set ores do seu
Pals, explorar as variadas possibilidades e
meios para o reforc;:o da compreensao e a
cooperac;:ao entre n6s. Gu iada do esp lrito da igualdade e beneffcio mutuo e do desenvolvimento em comum, a China deseja
dinamizar a ampla cooperac;:ao com o Brasi I, em base estavel e prolongada, por mu 1tiplas vias e formas diversificadas. Os lac;:os
de colaborac;:ao amistosa sino-brasileira, que

a

a

sao contemplados por um porvir de pers-_
pectivas promissoras, hao de ascender, atraves do nosso empenho conjunto, a um nlvel renovado.
Agora, proponho brindar, pelo novo avanc;:o das relac;:oes de cooperac;:ao e amizade
entre a China e o Brasil, pela prosperidade
da Republica Federativa do Brasil e bemestar do seu povo,

a saude de Sua Excelencia, o Senhor Presidente Jose Sarney, e
a saude das senhoras e dos senhores aqui
presentes,
Saude!
PALESTRA DO PRIMEIRO-MINISTRO
ZHAO ZIYANG

Senhor Chanceler,
Senhoras e senhores:
A gentil convite do Presidente Jose Sarney,
venho fazer uma visita oficial e amistosa ao
seu pals. Hoje, sinto-me muito honrado
e contente por ter a oportunidade de ve-los
e proferir aqui um discurso.
Antes de mais nada, permitam-me transmitir, ao grande povo brasileiro, as carinhosas
saudac;:oes e melhores votos de um bilhao
do povo chines.
0 Brasil e um grande pals da America Latina com imensa area territorial e abundantes
recursos. 0 povo brasileiro e um povo aberto, entusiasta e repleto de esplrito de pioneirismo. 0 povo brasileiro, apoiando nos
pr6prios trabalhos diligentes e esforc;:os persistentes e incansaveis, fez com que a economia do seu pals obtivesse com sucesso,
um rapido crescimento. No plano internacional, o seu pals segue uma pol ftica externa independente de paz, opoe-se pol ftica
de forc;:a, defende os princlpios de autodeterminac;:ao dos povos e de nao-intervenc;:ao, dedica os esforc;:os ao estabelecimento
de uma nova e justa ordem economica internacional, desempenhando um papel cada

a
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vez mais importante para a promo<;:8o da
paz e do desenvolvimento do mundo.
Ha uma longa hist6ria de intercambio amistoso entre os povos da China e do Brasil.
0 estabelecimento oficial das rela<;oes diplomaticas entre a China eo Brasil em agesto de 1974, fez com que o relacionamento
entre os do is palses entrasse numa nova etapa. Nos ultimos anos, com os esfor<;os de
ambas as partes, os la<;os de coopera<;ao
amistosa conheceram um desenvolvimento
acelerado. Muitos pol lticos e persona !idades de diversos clrculos do seu pals, empenhados na causa de amizade sino-brasileira,
tem ded icado enormes esfor<;os, fazendo
valiosas contribui<;oes para o incremento
das rela<;oes bilaterais. Em nome do Governo e povo chineses expresso a eles os sinceres agradecimentos.
Venho visitar com o objetivo de aumentar a
compreensao, desenvolver a amizade, refor<;ar a coopera<;ao e salvaguardar a paz.
A amizade e a coopera<;ao devem ser promovidas mediante o aprofundamento da
compreensao mutua. Partindo deste esplrito, queria apresentar, aos senhores aqui
presentes, a pol ltica extern a da China.
A China e um pals socialista em desenvolvimento, o povo chines esta empenhando-se
na realiza<;ao da moderniza<;ao do pals.
E esta condi<;ao, que determina China a
pol ltica externa de independencia, autodecisao e paz.

a

A independencia e autodecisao constituem
um principia basico da polltica externa
da China. Partindo dos interesses fundamentais dos povos chines e do mundo,
fazemos, independentemente e com autodecisao, julgamentos e decis5es pr6prias,
perante os assuntos internacionais. 0 criteria basico, com que julgamos se justa ou
injusto, aquila que se beneficia ou nao a
preserva<;ao da paz mundial, a promo<;ao da
prosperidade economica do mundo e desenvolvimento da amizade entre os povos. A
China nunca dependera em momenta
algum ou circunstancia alguma, de qualquer

e
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e

grande potencia ou grupo de palses, nem
estabelecera a alian<;a ou rela<;oes estrategicas com grandes potencias, nem se submetera pressao delas.

a

No passado, a China sofreu a invasao e a
opressao por parte estrangeira durante iongo tempo. 0 povo chines s6 conquistou a
independencia nacional ap6s lutas sangrentas de varias gera<;oes. Estamos profundamente conscientes de que a independencia
nao veio facil, por isso, valorizamo-la duplamente. Por essa mesma razao, respeitamos e
apoiamos plenamente os direitos de independencia e autoaetermina<;ao de que gozam os outros palses. Sempre consideramos
que todos os palses do mundo, sejam grandes ou pequenos, rices ou pobres, fortes ou
fracas, sao soberanos e devem ser iguais;
OS grandes nao devem amea<;ar OS pequenos, os rices, oprimir os pobres, e os fortes,
humilhar os fracas. Hoje em dia, o poder
nacional da China ainda nao e forte, mesmo depois de se tornar forte no futuro,
nunca seremos superpotencia. Jamais procuramos a hegemonia, ao contrario, combatemos com firmeza, a hegemonia de todo o
tipo de pol ltica de for<;a. lsto e a nossa
orienta<;ao firme e inalteravel.
A paz e um assunto de primeira importancia com que sempre se preocupam na epoca
atual, os povos do mundo. Da paz, o povo
chines necessita, o povo brasileiro necessita
e os demais povos do mundo necessitam
tambem. 56 nas condi<;oes pacfficas e que
os povos podem dedicar-se sem perturba<;5es,
constru<;ao economica, procurar
o desenvolvimento e melhorar o padrao da
vida.

a

a

Atualmente, a maier amea<;a paz mundial
e seguran<;a dos pafses nao passa da renhida disputa pela hegemonia e pela constante
escalada de corrida armamentista entre as
superpotencias. A China opoe-se firmemente corrida armamentista, quer convencional, quer nuclear, quer na terra e no mar
quer no espa<;o. A China defende a proibi<;ao total e a destrui<;ao completa das armas
nucleares. 0 numero de armas nucleares

a

que a China possui e extremamente limitado e seu objetivo exclusivo a autodefesa e
combate ao monop61io e chantagens nucleares das superpotencias. 0 nosso Governo
tem declarado solenemente e repetidas vezes, que a China nunca sera o primeiro a
usar, em qualquer circunstancia, armas nucleares, e nunca usa-las contra os pafses
nao nucleares e zonas desnuclearizadas. N6s
exigimos que todos os pafses qetentores de
armas nucleares assumam tal compromisso.
Consideramos que as duas superpotencias,
que possuem o maior arsenal nuclear do
mundo, tem a primordial responsabilidade
para concretizar o desarmamento nuclear.
Elas devem ouvir os apelos justos dos povos do mundo, parar a perigosa corrida armamentista, concluir, atraves de serias negocia<;:5es, acordos sem que prejudiquem os
interesses dos outros pafses, reduzir em
grande escala, armamento nuclear, criando
assim, as condi<;:5es necessarias ao desarmamento nuclear generalizado. 0 Governo
chines decidiu recentemente a redu<;:ao de
um milhao de efetivos, eis a importante
a<;:ao concreta que a China tomou no sentido de apoiar a causa do desarmamento.

e

A fim de salvaguardar a paz e estabilidade
mundial e impu lsionar o sad io desenvolvimento das rela<;:oes internacionais, propomos, ha 30 anos, junto com uns pafses,
cinco princfpios: respeito mutuo soberania e integridade territorial, nao-agressao,
nao-interven<;:ao nos assuntos internos de
um dos pafses por parte do outro, igualdade e vantagens mutuas e coexistencia pacifica. Procuramos estabelecer e desenvolver as rela96es amistosas com todos os pafses do mundo com base destes princfpios,
e nao tomamos a semelhan<;:a ou diferen<;:a
de sistema social e ideologia como criteria para decidir amizade ou inimizade, e
aproxima9a"o ou afastamento. Sentimonos profundarnente satisfeitos com que
essas normas de rela<;:5es entre pafses vem
sendo reconhecidas pelos pa fses de nu mero cada vez maior. As rela<;:5es entre a China e o Brasil e muitos pafses latino-americanos tem obtido com base nessas normas
um estavel e saudavel desenvolvimento.

a

A pratica demonstra que, seguindo os cinco princfpios da coexistencia pacifica, palses de sistema social diferente podem conviver em harmonia, e cooperar amistosamente; e infringindo tais princlpios, pafses de
sistema social identico, tambem podem tornar-se agudamente antagonicos ate confl itantes. Esperamos sinceramente que todos
os palses, em particular, as superpotencias
obscrvem estritamente os cinco princfpios,
favorecendo a estabilidade e o sadio desenvolvimento da situa<;:ao internacional.
Hoje em dia, existe, ainda, o perigo de guerra mundial, enquanto as for<;:as defensoras
da paz mundial, estao crescendo em propor<;:5es ainda maiores. Estamos profundamente convictos de que a esperan<;:a de uma
paz duradoura existe, desde que todos os
palses e povos amantes da paz se unam,
se mantenham vigilantes e conjuguem os
seus esfor<;:os.

e

A China
um pals em desenvolvimento,
pertencente ao Terceiro Mundo. Com o
passado semelhante na hist6ria, o nosso
pals e os outros pafses do Terceiro Mundo
enfrentam presentemente tarefas comuns.
A China considera o refor<;:o da unidade e
coopera<;:ao com os pafses do Terceiro Mundo como o ponto basico de partida dos seus
trabalhos diplomaticos.
A emergencia e o desenvolvimento de numerosos palses do Terceiro Mundo constituem um importante acontecimento h ist6rico ocorrido ap6s a Segunda Guerra Mundial. Eles sao o contingente principal para
salvaguardar a paz e a for<;:a indispensavel
para a promo<;:ao da prosperidade comum
da economia mundial. Atualmente, muitos
palses do Terceiro Mundo entraram na etapa hist6rica em que o desenvolvimento da
economia nacional se tornou a tarefa central. Eles estao ansiosos pela mudan<;:a de
status quo nao desenvolvido e pela altera<;:ao da injusta ordem economica internacional. A China, como um membro do Terceiro Mundo, ap6ia, com firmeza, a luta dos
pafses em desenvolvimento pela cria<;:ao
da nova ordem economica internacional,
sustentando que a solu<;:ao dos atuais pro-
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blemas urgentes enfrentados pelos palses
ern desenvolvimento deve ser estreitamente
ligada ao objetivo fundamental da criac;ao
da nova ordem economica internacional,
promovendo o dialogo Norte-Sui e intensificando a cooperac;ao Sui-Sui. A China
aprecia altamente os esfor<;:os neste sentido
feitos pelo Grupo de 77. A China esta dispasta a fomentar ativamente a cooperac;ao
economica e tecnica com todos os pafses
do Terceiro Mundo na base do principia
"igualdade e beneficia mutua, busca da
efic<kia, d iversificac;ao das for mas e desenvolvimento comum". No que toea ao problema de dfvidas pesadas dos palses em desenvolvimento, esperarnos que os pafses
desenvolvidos e instituic;oes financeiras internacionais concernentes adotem uma atitude cooperativa, ajudem os pafses devedores a recuperar e desenvolver a economia,
efetuando o pagamento com crescimento e
nao devam continuar a sacrificar os interesses dos povos dos devedores. A posic;ao apresentada pelos 11 principaisdevedores latinoamericanos, inclusive o Brasil, sabre a solu<;:ao de d lvidas na Conferencia de Cartagena
e em outras ocasioes e justa e viavel, qual
damos o nosso apoio.

a

Como a ampla maioria dos pafses latinoamericanos, n6s estamos profundamente
preocupados com a tensao e instabilidade
prolongadas na America Central. f certo
que essa situac;ao tern sua origem social e
economica, no entanto, as intervencoes
foraneas tornam a questao mais aguda e
complicada ainda. 0 Governo chines sustenta que a questao da America Central deve ser resolvida pelos povos da America
Central. Opomo-nos intervenc;ao, de qualquer forma nos assuntos da America Central, par parte de qualquer for<;:a estranha.
0 Grupo Contadora eo Grupo de Lima formado pelo Brasil e outros pafses, tern feito
incansaveis esforc;os pel a al (via da situa<;:ao da America Centra! e pela busca da resoluc;ao polltica de conflitos. Apoiamos
esses esforc;os e desejamos que obtenham
exitos.

a
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A America Latina e urn continente cheio de
vitalidade e enorme potencialidade, onde
ha rios caudalosos, florestas luxuriantes,
pradarias imensas e terra fertil, abundantes
recursos no subsolo, agropecuaria desenvolvida e grandes industrias modernas. Os povos latino-americanos, que sao laboriosos,
intel igentes, entusiastas e arrojados, estao
escrevendo novas paginas nesta rica terra
maravilhosa. Presentemente, ja sao mais de
30 pafses iridependentes latino-americanos
que estao desempenhando, nos assuntos internacionais, urn papel cada vez mais importante. Apesar de se situarem Ionge, uma
da outra, separadas pelos oceanos, a China
e a America Latina estao intimamente ligadas pelos interesses comuns e amizade
tradicional. Damas grande importancia
posic;ao relevante, que os palses latino-americanos ocupam no contexto mundial. Valorizamos muito a amizade e cooperac;ao
com palses e povos latino-americanos.
Constatamos com extrema satisfac;ao que
~-s relac;oes sino-latino-americanas se desenvolveram nos ultimos anos. Achamos, par
outro lado, estas relac;oes devem e tern condic;oes de desenvolver-se mais rapidamente.
A China e OS palses latino-americanos sao
todos em desenvolvimento, que tern enormes potencialidades a explorar nos dom(nios economico, comercial. cientffico, tecnico e cultural, podern fazer o intercambio do necessaria reciproco e complementar-se urn ao outro. Estamos desejosos a
aprofundar a compreensao mutua, desenvolver a amizade com o Brasil e os demais
pafses latino-americanos, e, explorar e abrir
incessantemente novas vias e meios de
cooperac;ao, em base de igualdade e vantagens reclprocas, impulsionando a uma nova
altura o relacionamento de amizade e
cooperac;ao em todos os campos. Oueremos
fazer o mesmo empenho, junto com os amigas brasileiros e latino-americanos, para a
concretizac;ao dessas amplas perspectivas
promissoras.

a

Muito obrigado.

jose sarney e raul alfonsln
inauguram a ponte
''presidente tancredo
neves''
Discursos dos Presidentes JoSl! Sarney e Raul Alfonsfn,
na fronteira entre o Brasil e a Argentina, em 29 de
novembro de 1985, por ocasiiio da inauguraciio
da Ponte "Presidente Tancredo Neves".

DISCURSO DO PRESIDENTE JOSE SARNEY

Senhor Presidente,
A ponte que acabamos de inaugurar simboliza a uniao, o entendimento e a amizade
entre o Brasil e a Argentina.

e

Ela
a expressao vislvel de sentimentos e
valores que nos aproximam permanentemente e tornam nossos la<;:os s61idos e duradouros.
Encontramo-nos aqui para marcar um vinculo direto entre n6s, como mesmo prop6sito de quatro decadas atras, quando quase
no outro extrema da nossa fronteira ed ificamos a ponte entre Uruguaiana e Paso de
Los Libres.
0 patrimonio de empreendimentos binacionais ja realizados nesta regiao, a beleza das
cataratas, a amplia<;:ao dos parques do lgua-

<;:u eo convfvio fraterno entre aspopula<;:oes
fronteiri<;:as sao tra<;:os de um cenario em
que cresce dia e noite a coopera<;:ao entre os
povos que dele compartilham.

a

Demos obra o nome de "Ponte Presidente
Tancredo Neves", numa sentida homenagem conjunta ao principal artifice da redemocratiza<;:ao brasileira e estadista comprometido durante toda sua vida publica com
os ideais mais elevados que nos congregam
com as na<;:oes vizinhas.
Como Presidente eleito. na companhia da
Excelentlssima senhora Risoleta Tolentino
Neves, que nos honra com sua presen<;:a
Tancredo Neves foi acolhido calorosamente
par Vossa Excelencia em Buenos Aires no
inlcio deste ana.
A profissao de fe democratica em que se
transformou aquele encontro permanecera
indelevel em nossas mem6rias.
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Senhor Presidents,
Honra-me celebrar este encontro com Vossa
Excelencia, representando o povo brasileiro.
Nossos caminhos sao convergentes. Exigem
uma coopera<;:ao dinamica, igualitaria emutuamente benefica, traduzida em realiza<;:6es concretas, como esta ponte.
Estamos dando, hoje, outre passo hist6rico,
que ira aprimorar o relacionamento BrasilArgentina. Refiro-me a cria<;:ao da Comissao
Mista de Alto N (vel para a Coopera<;:§o e Integra<;:ao Economica.
Formada de representantes governamentais
e do setor empresarial de ambos os palses,
a ela cabera examinar e proper programas,
projetos e medidas que intensifiquem a
integra<;:ao e a complementac;:ao economica
de nossos palses.
Nesta oportunidade, expresso o compromisso do governo brasileiro de trabalhar intensamente com as autoridades argentinas,
para que esse processo de integra<;:ao se expanda a um ritmo acelerado e ganhe uma
ampla dimensao.
A integra<;:ao entre o Brasil e a Argentina
nasce da vontade pol ftica co mum e ja se
traduz em iniciativas conjuntas concretas,
com os projetos de represas no rio Uruguai, as interliga<;:oes eletricas, os estudos
sabre a viabilidade de fornecimento de gas
e a associa<;:§o em projetos industriais.

0 potencial
teral exige
reforc;:ar as
contra uma
sa.

de expansao do comercio bilamecanismos novas, capazes de
duas economias, como defesa
conjuntura internacional adver-

Ao mesmo tempo que dinamizamos as
areas tradicionais, decidimos dar, em nossa
coopera<;:ao, aten<;:ao prioritaria a biotecnologia, a informatica, as tecnologias de
ponta essenciais para evitar sermos marginalizados da revolu<;:ao cientlfica da nossa
epoca. Num desses setores, o da tecnologia
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do atomo, demonstramos nossa capacidade de, sem desconfian<;:as, preconceitos
ou rivalidades colocar a energia nuclear ao
servi<;:o exclusivamente pacifica do desenvolvimento dos nossos povos, atraves de
projetos conjuntos.
A "Ponte Presidente T ancredo Neves" testemunha essa disposi<;:ao de cooperar de
forma ativa e solid,kia.
Foi constru fda numa epoca em que inumeros projetos e obras, tanto no Brasil quanta
na Argentina, tinham sua execu<;:ao adiada
ou interrompida. Mesmo assim fizemos todes os esforc;:os para garantir seu termino,
conscientes do seu papel para a integra<;:ao
de nossos palses.

A ponte nasceu de uma reivindica<;:ao espontanea das popula<;:Oes de ambos os lades
da fronteira. Encerra, portanto, uma mensagem de sentido democratico em que a
a<;:ao conjunta dos dais pafses visa ao atendimento de legftimas aspira<;:5es populares.
Felicite os representantes brasileiros e argentinas da comissao mista que se encarregou, desde 1980, dos trabalhos relatives a
constru<;:ao. Com dedica<;:ao e eficiencia, e
dentro da atmosfera de congra<;:amento que
sempre marcou suas delibera<;:oes, desincumbiram-se competentemente a sua tarefa. Aos operarios, engenheiros e superviseres, as empresas construtoras da obra e a todes os que de alguma forma contribulram
para sua execu<;:ao estendo meu reconhecimento e o de todo o povo brasileiro.
Senhor Presidente,
Celebramos este encontro com o animo
fortalecido pela consolida<;:ao da democracia em nossos pafses.
0 Brasil e a Argentina nao faltaram ao mandata da hist6ria. Responderam com grandeza aos seus desafios e as aspira<;:oes de
seus povos.
A democracia restitu iu-nos a confian<;:a e
o otimismo.

Percorremos um Iongo caminho de sacrificios e priva<;:oes, mas a determina<;:ao de
nossos povos ajudou a encurtar distancias.
0 espirito de solidariedade na America Latina fortaleceu-se com o exito dos recentes
movimentos de redemocratiza<;:ao.
Brasileiros e argentinas conduziram suas lutas pela restaura<;:ao do estado de direito em
condi<;:oes e ritmos pr6prios.
A diversidade de experiencias nacionais,
dentro de uma unidade basica de aspira<;:5es, enriquece a evolu<;:ao pol itica do contribuinte.
Confiamos no carater irreversivel desse processo.
Vamos construir, em alicerces firmes, a estabilidade de nossas institui<;:oes. Nao havera mais espa<;:o entre n6s para solu<;:oes arquitetadas sem o uso dos instrumentos da
legitimidade.
Acabamos de assistir, tanto no Brasil quanta na Argentina, a demonstra<;:oes de responsabilidade civica. As recentes elei<;:oes
mostram o amadurecimento politico de
nossos povos e sua consciencia democratica. Reafirmamos, uma vez mais, nossa complata adesao a um sistema de vida fundado
na paz, na liberdade e na justi<;:a. E disso
jamais abdicaremos.
Todos os brasileiros acompanham os esfor<;:os com que Vossa Excelencia tem procurado, com vigorosa lideran<;:a democratica,
conduzir os destinos da na<;:ao argentina.
Admiramos a coragem e determina<;:ao de
seu governo ao tratar de superar os problemas de seu pais. 0 povo argentino, chamado a participar ativamente do soerguimento
da na<;:ao, volta a trilhar rumos firmes e a
confiar no seu futuro.
No Brasil reencontramos tambem nosso caminho e nele vamos perseverar.
0 compromisso de transforma<;:oes profundas ajudou a moldar uma nova convivencia

entre os brasileiros. A concilia<;:ao eo dialogo sao OS instrumentos principais do nOSSO
esfor<;:o coletivo nesta hora de grandes esperan<;:as e tantos desafios, no campo econ6mico-social como no campo institucional.
A consolida<;:ao da democracia na America
Latina seve ameayada pelas distor<;:oes e desequillbrios da economia internacional. Gerando desesperan<;:a e frustra<;:ao, a crise
econ6mica pode comprometer a estabilidade pol itica e social. 0 regime democratico
e desafiado a dar respostas imed iatas a problemas de grande complexidade.
Na America Latina, essa situa<;:ao levou-nos
a adquirir consciencia da necessidade de
preservarmos, acima de tudo, a democracia,
condi<;:ao indispensavel para nos unirmos
em torno de solu<;:oes eficazes e solidarias
para nossos problemas.
Senhor Presidente,
A d !vida externa e um desses problemas cujo impacto sobre o continente despertou
nossa capacidade de resposta coletiva. Por
meio do consenso de Cartagena, propusemos um dialogo entre governos a respeito
dos aspectos que dependem basicamente da
a<;:ao pol itica governamental.
Taxa de juros, protecionismo, deteriorac;;ao
dos termos de intercambio.
A partir de setembro e, mais acentuadamente, depois das reunioes do Banco Mundial e do FMI, em Seul, o panorama come<;:ou a mudar para melhor.
Admitiu-se que a estrategia anterior era falha e incompleta.
Reconheceu-se tacitamente que, para corrigi-la, nao bastava 0 jogo espontaneo das
for<;:as do mercado, pois partiu justamente
do governo a decisao de agir sobre os bancos privados e os organismos internacionais. Trata-se de passos iniciais na dire<;:ao
certa que devem ser encorajados.
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E preciso, porem, avan<;:ar mais e incorporar
os pafses devedores a esse esfor<;:o, a fim de
evitar que ele permane<;:a unilateral.

seja o facho da I iberdade e da democracia
e nao o da convulsao.
Senhor Presidente,

E necessaria,

em outras palavras, abrir uma
janela a negocia<;:ao para a concilia<;:ao, no
interesse comum, das justas posi<;:oes de devedores e credores.
Nao me move nesta ex0rta<;:ao uma preocupa<;:ao excessiva ou desproporcional com as
implica<;:oes brasileiras desta crise.
Sei que dependemos todos de fatores internacionais que, se hoje nos favorecem, amanha podem voltar-se contra n6s.

Com esplrito de participa<;:ao e responsabilidade, o Brasil, juntamente com a Argentina, tem procurado influir para a elimina<;:ao das tens5es e conflitos internacionais.
Registramos com esperan<;:a os sinais recentes de que os I fderes das grandes potencias procuram consolidar uma nova etapa
de dialogo e de negocia<;:ao, em favor dos
objetivos da paz qu£ nos sao comuns a
todos.

Sem jactancia, pois, constato que, gra<;:as a
sua envergadura, ao seu dinamismo, a sua
baixa dependencia de importa<;:oes, e a
economia brasileira uma das que apresentam, em termos relatives, maior grau de
resistencia ao desafio atual.

Com esse mesmo esplrito aberto a negocia<;:ao e as solu<;:oes paclficas, o Brasil e a Argentina juntaram-se a outras na<;:oes irmas
da America do Sui para criar o grupo de
.A.poio a Contadora e oferecer seus prestimos para secundar as iniciativas de paz na
regiao centro-americana.

A prova e que, tendo recusado as receitas
recessivas, o Brasil e hoje um pafs onde se
expandem a economia, os salarios reais, a
oferta de empregos, sem que isso tenha
impedido a acumula<;:ao de reservas e de saldo comercial suficiente para cobrir os juros de nossos compromissos.

Realizaremos essa tarefa sempre de acordo
com os desejos das partes envolvidas nas negocia<;:oes e dentro da mais estrita observancia dos princfpios cardeais da nao-ingerencia e do respeito a autodetermina<;:ao dos
povos.

E esses resultados foram obtidos sem o
aporte de recuros financeiros adicionais
nem aumento no montante da dfvida.
Na consolida<;:ao da democracia, da mesma
forma que no encaminhamento do problema da dfvida, cada pafs latina-americana
ha de encontrar formulas pr6prias, adequadas
sua especificidade. Confiamos cada
um em nossas pr6prias for<;:as.

a

Dentro dessa mesma I inha de irrestrito apego ao direito e a justi<;:a, o Brasil ap6ia desde
1833 a reivindica<;:ao argentina de soberania
sabre as llhas Malvinas e continua a exortar
a Argentina e a Gra-Bretanha a encontrarem
uma solu<;:ao pacifica e duraJoura para o
diferendo que as separa. Ao lado de expressiva parcela da comunidade internacional,
o Brasil encarece a pronta retomada das negocia<;:oes entre os dois pafses e, como na<;:ao protetora dos interesses da Argentina
permanece a disposi<;:ao das partes para colaborar em sua reaproxima<;:ao. A partir da
discussao do litfgio.

Sabemos, contudo, que a solu<;:ao definitiva
s6 vira quando, em resposta a nosso apelo
conjunto, a economia internacional deixar
de desfazer, atraves dos juros ou da deteriora<;:ao do comercio, o que conseguimos com
nosso ajustamento interno.

A paz, a justi<;:a, a democracia e o desenvolvimento caminham juntos. Sao os objetivos
maiores que nossos povos perseguem.

S6 assim garantiremos que o clarao que ilumina a America Latina, neste instante,

Juntos, identificados por interesses e valores comuns nos pianos interno e internacio-
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nal, Brasil e Argentina muito podem fazer
em beneficia dessas que sao suas aspirac;:oes
maxi mas.
Senhor Presidente,
A ponte "Presidente Tancredo Neves" e
mais uma expressao da forma como nossos
palses transformaram em dinamica realidade o vaticlnio do entao presidente-eleito da
Argentina, Roque Saens-Pena, que, ha setenta e cinco anos, afirmou que "tudo nos
une, nada nos separa".
0 dialogo e a confraternizac;:ao que se desenvolvem neste encontro sao uma prova
dessa verdade. Empenharmos o melhor de
nossos esforc;:os para prosseguir nessa via,
senhor Presidente, e sem duvida a maior
contribuic;:ao que nossos governos poderao
dar as relac;:oes entre o Brasil e a Argentina
e construc;:ao do seu futuro.

a

Fac;:amos desta ponte, mais do que uma
imagem da nossa uniao, um passo decisivo
em nossa caminhada conjunta.
Muito obrigado.
DISCURSO DO PRESIDENTE
RAUL ALFONSfN

Como Presidente de La Naci6n Argentina
es una gran satisfacci6n protagonizar hoy,
Ia inauguraci6n de este puente que viene a
estrechar aun mas nuestras vinculaciones.

Ambas naciones part1c1pamos hoy de un
mismo credo en Ia libertad del hombre, en
el pluralismo democratico y en Ia voluntad
de asentar Ia convivencia de nuestros pueblos sabre Ia base del respeto a Ia ley y a
Ia dignidad irrenunciable de cada ser humano.
Tambien compartimos Ia comun y legltima
aspiracion de nuestros pueblos de alcanzar
niveles de vida dignos que aseguren Ia plena
vigencia de Ia justicia social en nuestras naciones.
Esas coincidencias esenciales se afianzan
y enriquecen en otra comun determinacion:
Ia de articular nuestros esfuerzos con los de
los demas palses latinoamericanos, y ha
sido el conjuro de esa inquebrantable voluntad que en los ultimos tiempos hemos
llevado a cabo acciones concretas que expresaron con fidelidad aquellas coincidencias y aquellas solidarias convicciones.
Senor Presidente,
En America Latina enfrentamos hoy una
dolorosa crisis ante el endeudamiento descomunal de nuestras economlas, las altas
tasas de interes que hacen aun mas penosa
su carga sabre nuestras maltrechas finanzas,
los precios internacionales decrecientes
para nuestras exportaciones tradicionales y
Ia injusta marea proteccionista que se extendio por los principales palses industriales.

Esta obra, simb61ico testimonio, define de
modo inequfvoco nuestra voluntad de concordia y amistad con Ia Republica Federativa de Brasil, a cuyas relaciones mi Gobierno asigna Ia mas alta prioridad.

Todo ella ha servido para otorgar un nuevo
dramatismo a nuestras opciones y para que
seamos aun mas conscientes de que los latinoamericanos necesitamos con perentoria
urgencia, reformular sabre nuevas bases
nuestra acci6n internacional.

Y es tambien con especial emocion que
recordamos a nuestro querido Tancredo
Neves en este bautizo singularmente augural, em Ia medida que el pudo resumir en su
ideario democratico y latinoamericanista
una profesion de fe que hoy hermana de
modo promisorio e irrevocable a brasilenos
y argentinas.

La dimension de los problemas que se abaten sabre nuestros pueblos y Ia similitud de
nuestras preocupaciones nos ha hecho conscientes de que se han tornado inadecuadas
las estrategias ensayadas en el pasado y que
son i lusorios los intent as para procurar en
forma aislada Ia solucion de nuestros problemas nacionales.
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No ha estado ni esta en nuestro animo
proyectar esteriles polfticas de enfrentamiento ni tampoco renunciar a nuestras
obligaciones internacionales, pero sl procuramos llamar Ia atencion sobre Ia impracticabilidad de los remedies que se nos pretend fan imponer y de propofler, desde una posici6n firme, constructiva y de dialogo, Ia
superaci6n de una crisis de Ia que, de una o
otra forma somes todos responsables y para
cuya soluci6n se requieren nuevos instrumentos y nuevos metodos.
Esta batalla pacifica que se juega hoy en
latinoamerica para asegurar Ia democracia,
Ia libertad y niveles dignos de vida para
nuestros pueblos, sin los cuales aquellas no
podran sustentarse, no podra llevarse a cabo sin el esfuerzo solidario de pafses pederoses que dicen tambien defender esos mismos valores y esas mismas conv fcciones.
Por ello, es importante, que junto a estes
reclamos de mayor justicia e libertad para
Ia regi6n empeiiemos tambien nuestros
mayores esfuerzos para Ia consolidaci6n de
Ia paz en latinoamerica y para evitar que
los d ilemas producidos por los enfrentamientos ideol6gicos de las superpotencias
intenten desviarnos de nuestros objetivos,
esterilizando nuestras majores energfas y
provocando desgarramientos paralizantes
en nuestras propias naciones.

mocracia, son, a Ia vez, las que le otorgan
a esta, arraigo y solidez.
No pretendemos negar las exigencias especfficas de Ia seguridad de nuestro, continente, pero creemos que solo Ia libertad y el
bienestar hacen a las sociedades fuertes y
seguras, en Ia medida en que los pueblos se
sienten comprometidos de modo irrevocable con Ia defensa de esos valores y de ese
sistema de vida.
La democracia, el desarrollo economico y
social, Ia paz y Ia seguridad deben ser ensamblados, pues, en esta nueva perspectiva
y mediante un esfuerzo solidario y mancomunado de toda Ia region.
Por otra parte, en Ia actual interdependencia del mundo y por Ia natural gravitacion
que han alcanzado sus naciones, America
Latina necesita ser reconocida como interlocutor irrenunciable en el nuevo ordenamiento de las relaciones internacionales. No
podra haber un nuevo orden internacional
sin nuestra creciente participaci6n y estamos dispuestos a aceptar las responsabilidades que se derivan de esta nueva situacion.

des.

El mundo ha cambiado sustancialmente
desde Ia ultima postguerra y con el, todo el
repertorio de respuestas con las que se imagino en ese entonces el ordenamiento internacional. Hay nuevas hechos y realidades
que deben ser reconocidos y articu Iados
con nuevas formulas. Las Pautas monetarias, economicas y comerciales, al igual que
los mecanismos ideados para organizar las
relaciones internacionales en esos campos
han demonstrado ya su incapacidad para
hacer frente a las ex igencias de nuestros
d las y estan urgiendo con perentorio dramatismo soluciones igualmente novedosas
y adecuadas a nuestras propias exigencias.

Porque el crecJmJento y Ia equidad social,
solo posibles y duraderas a traves de Ia de-

Pero America Latina no puede ni debe
detenerse s61o en esos reclamos para un tra-

La paz y Ia fortaleza de Ia regi6n s61o podra
asentarse mediante Ia consolidaci6n de sociedades libres y de plena participaci6n polftica y econ6mica, (micas capaces de asegurar el esfuerzo duradero de los pueblos
sobre bases estables y predecibles, para ello
tambien es indispensable que las democracias demuestren en los hechos su capacidad
para promover el desarrollo y alcanzar niveles de vida dignos para nuestras comunida-
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tamiento mas justa de sus pueblos y para
que se atiendan sus legltimas aspiraciones
de bienestar y dignidad humana, sino que
ha de comenzar a articular sus empenos y
sus economlas desde Ia perspectiva de un
espacio dilatado y comun.

tuales, artistas, creadores, cientlficos, tecnicos, trabajadores y estudiantes al igual que
de nuestros empresarios para que puedan
sumar sus aportes y sus propuestas en Ia
conformacion de este nuevo y promisario
ambito.

Tenemos recursos, inteligencia, coraje Y
una semejante voluntad para hacer de esta
rica geografla latinoamericana un ambito
integrado donde proyectar nuestros afanes.
Necesitamos tan s61o atrevernos a mirar
mas alia de nuestro horizonte inmediato y
comenzar a imaginar, como lo hicieron en
otras latitudes hombres visionaries y animados de un mismo fervor comunitario,
caminos concretes para entrelazar nuestros
intereses y nuestras potencialidades.

A esa voluntad salidaria de America Latina
y a esos empenos para hacer de ella un area
privilegiada para Ia paz y Ia concordia en el
mundo debemos corresponder, asimismo,
con similar determinacion, con iniciativas
que permitan una mayor integraci6n y
complementaci6n de nuestros esfuerzos bilaterales.

Y cuando hablamos de geografla no habla-

mos tan s61o de una geografla flsica y econ6mica. Tambien pensamos y por sabre
todo, en afianzar en este espacio comun
latinoamericano una no menos poderosa
geograffa espiritual y cultural. Por sus peculiaridades hist6ricas, al mismo tiempo
que por los trazos indelegables de una sensibilidad moldeada porIa geograffa y las vicisitudes que les toco protagonizar, los latinoamericanos hemos ido conformando una
realidad propia y diferenciada dentro de Ia
gran familia de occidente, a Ia que hemos
enriquecido y singularizado con nuestras
creaciones y nuestras necesarias originalidades.

Y esto no solo es valido para Ia literatura y
el arte, sino tambien para Ia produccion
cientffica y tecnica, decisiva para crear un
ambito comun de cooperaci6n que brinde
respuestas a veces ineditas a las exigencias
de nuestra diferenciada realidad.
De all f que esta convocatoria a Ia unidad
y a Ia integracion no puede agotarse ni s61o
entender-se como una tarea de los gobiernos, sino que debe ser acompanada por una
dinamica movilizacion de nuestros intelec-

Si bien en los ultimos anos hemos avanzado
mucho al superar paralizantes desencuentros y abrir camino a Ia cooperaci6n en
multiples campos, creemos que es este un
tiempo propicio para acrecentar y dilatar
esas coincidencias y sabre todo, para saldar
mediante f6rmulas y acciones esa perentoria necesidad de integrar mas a nuestros
pueblos, nuestras economlas y nuestros
an he los.
No es pequeno el inventario de los logros
alcanzados en Ia relacion bilateral, en el
que merecen Iugar destacado los entendimientos en el Alto Parana, los progresivos
y fruct lferos acuerdos en el campo del
aprovechamiento pacifica de Ia energfa nuclear a los cuales sumamos hoy un acuerdo
al que otorgamos Ia mas alta relevancia, los
acuerdos sabre interconexiones electricas
entre ambos palses a los que tambien daremas un nuevo y decisive impulse, el avance
decisive del proyecto de aprovecham iento
hidroelectrico conjunto sabre el R lo Uruguay, este puente que hoy inauguramos sabre el R lo lguazu y que servira para vincularnos aun mas estrechamente, as( como Ia
generosa y digna actitud que el gobierno
del Brasil ha asumido sim dobleces frente a
Ia causa por las Islas Malvinas que con su
digno respaldo, y el de las demas naciones
de Ia region, se ha transformado ya em una
causa latinoamericana comprometiendo de
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ese modo y de manera irrevocable Ia gratitud del pueblo argentino.
Pero tambien es cierto que nuestra relacion
comercial no refleja el potencial de nuestras
economlas y las posibilidades de nuestros
mercados, sobre todo ante Ia necesidad de
ir orientando una adecuada sustitucion de
nuestras importaciones em beneficia de Ia
region. Tampoco se han dado hasta el presente pasos significativos en Ia complementacion e integracion industrial y energetica,
ni en Ia implementacion de empresas conjuntas ante terceiros mercados.
Por ello, asignamos decisiva importancia al
acuerdo para Ia participacion de una empresa brasilena en una significativa obra de
aprovechamiento hidroelectrico en Ia Argentina, como asl tambien a los estudios
que convocamos para el posible tend ido de
un gasoducto entre ambos palses.
Tambien consideramos determinants Ia
cooperacion en el area de Ia ciencia y Ia
tecnologla donde ya estamos recogiendo
los primeros y prometedores frutos.
Estos escenarios naturales para Ia cooperacion deben3n merecer Ia atencion preferencial de los gobiernos, pero ese desaflo debera tambien comprometer a nuestros productores, cient Ificas, empresarios, teen icos
y agentes de comercio, sin cuyo concurso
e imaginacion diflcilmente podran concretarse esas tareas pend ientes. En igua I med ida
unos y otros deberemos acostumbrarnos a
que esta pol ltica de integracion, cuyos promisorios resultados son facilmente percibidos, exigira, asimismo, ciertos sacrificios y,
en algunos casas, saludables modificaciones
en las tendencias trad iciona les de nuestro
comercio.
Sin un adecuado equilibria de nuestro intercambio en el que se vean los beneficios
reclprocos, dificlmente podra asegurarse no
solo el acrecentamiento de nuestro comercia, sino Ia continuidad misma de una salu-
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dable corriente comercial entre ambos palses.
T enemas, pues, frente a nosotros u n vasto
y estimulante programa de accion a desarrollar por Brasil y Ia Argentina y al que desde ya convoco con especial entusiasmo, a
poner decididamente en practica.
Senor Presidente:
Hoy el continente esta viviendo con alegrla
Ia consolidacion de reglmenes democraticos
y observa esperanzado como esos nuevas
alientos para una mayor libertad y justicia,
sabre Ia base del respeto, Ia ley y a Ia soberan(a de los pueblos, van ganando terreno
en nuestra extensa geografla latinoamericana. Tambien se ha ido afianzando Ia conviccion de que solo las formas democraticas
permitiran alcanzar niveles de desarrollo y
bienestar que consulten las aspiraciones de
nuestros pueblos y que los sistemas democraticos son los unicos capaces de afianzar
Ia paz, dar perdurabilidad y credibilidad a
las pol fticas de los gobiernos.
Es por ella que celebramos con especial
simpat(a este encuentro, reafirmado por
este simbolico testimonio de amistad y hermandad entre nuestras dos naciones que
servira para acrecentar nuestras relaciones y
dar un aliento adicional y convocante a Ia
ya decidida voluntad de nuestros gobiernos
y pueblos de otorgar Ia mas alta prioridad a
nuestras relaciones.
Es mi convencimiento que brasilef\os y argentinas tenemos ante nosotros nue,·as responsabilidades historicas y que con humildad, con firmeza v con Ia serena confianza
de que somas protagonistas irrenunciables
de una empresa comun, estamos en condiciones de contribu lr con lo mejor de nosotros mismos, para hacer de esta, nuestra
America de promesa, un espacio renovado
para Ia libertad, para Ia fraternidad y, sabre
todo, para Ia esperanza.

brasil e argentina assinam
declarac;ao conjunta sobre
politica nuclear
Dedar~~<:ao

0 Presidente da Republica Federativa do
Brasil, Doutor Jose Sarney e o Presidente
da Republica Argentina, Doutor Raul Ricardo Alfonsln, em seguida a conversa96es
mantidas em Puerto lguazu, Argentina, e
em Foz do lgua9u, Brasil, de 29 a 30 de
novembro de 1985,

Conjunta Brasil-Argentina, assinada, em Foz do
lgua.;:u, em 30 de novembro de 1985, pel as
Presidentes Jos~ Sarney e Raul Alfons(n.

Oue a referida coopera9ao devera manter-se
aberta a todos os paises latino-americanos
interessados;
Reiteram:

Considerando:

1. Seu compromisso de desenvolver a energia nuclear para fins exclusivamente pacificos;

Oue a ciencia e a tecnologia nucleares revestem-se, na vida de todo pals moderno,
de valor transcendente para promover significativamente seu desenvolvimento social
e economico;

2. Seu prop6sito de cooperar estreitamente
em todas as aplica96es paclficas da energia
nuclear e de complementarem-se nos aspectos sabre os quais reciprocamente julguem
conveniente acordar;

Oue ambos os paises empenharam-se com
esforc,;o, durante longos anos, na pesqu isa e
no estudo da aplica9ao da energia nuclear
para fins pacificos; e que esse esfor9o tem
exigido dos dois paises substanciais investimentos a fim de alcan9arem um nivel significative de conhecimento que permite hoje
a seus respectivos povos a possibilidade de
beneficiarem-se dos progresses proven ientes
do uso pacifica da energia nuclear;

3. Sua aspira9ao de que esta coopera9ao seja estendida aos outros paises latino-americanos que tenham os mesmos objetivos;

Oue a coopera9ao entre o Brasil e a Argentina tera efeito multiplicador sabre os beneficios reciprocos que os dois paises poderao obter do uso pacifica da energia nuclear; e que permitira aos dois palses enfrentarem em melhores condi96es as dificuldades crescentes encontradas no suprimento internacional de equipamentos e materia is nucleares;

Declaram:
4. Sua decisao de criar um Grupo de Trabalho conjunto sob a responsabilidade das
Chancelarias brasileira e argentina, integrado por representantes das respectivas Comissoes e empresas nucleares, para o fomento das rela96es entre os do is paises nessa area, a promo9ao de seu desenvolvimento tecnol6gico-nuclear e a cria9ao de mecanismos que assegurem os superiores interesses da paz, da seguran9a e do desenvolvimento da regiao, sem preju izo dos aspectos
tecnicos de cooperavao nuclear que continuarao sendo regidos pelos instrumentos
vi gentes.
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Com base nos objetivos acima mencionados.
os do is Presidentes instru I ram as respectivas
Chancelarias para que convoquem uma reuniao do Grupo de Trabalho no prazo de
120 dias, para examinar os procedimentos

declara~ao

que conduzam a implementacao da presente Declaracao.
Foz do lguac;:u, em 30 de novembro de
1985.

de igua(fu
Declarac§o dos Presidentes Jo~ Sarney e Raul Alfonsfn,
assinada, em Foz do lgua~, em 30 de novembro de 1985,
logo ap6s a inaugurac§o da ponte "Presidente Tancredo Neves':

0 Presidente da Republica Federativa do
Brasil, Doutor Jose Sarney e o Presidente
da Republica Argentina, Doutor Raul Ricardo Alfonsln, procederam inauguracao
solene, em 29 de novembro de 1985, da
Ponte lnternacional que liga a cidade de
Porto Meira, Brasil, de Puerto lguazu, Re-.
publica Argentina.

a

a

2. Conforme anunciado oportunamente, os
Governos brasileiro e argentino acordaram
dar ao empreendimento conjunto o nome
de "Ponte Presidente T ancredo Neves",
como homenagem ao falecido estadista brasileiro e em reconhecimento a trajet6ria pol ltica, imbu fda de valores democraticos, de
solidariedade e de cooperac;:ao latina-americana.
3. Na oportunidade, os Chefes de Estado
realizaram um encontro de trabalho em
Puerto lguazu, Argentina, e Foz do lguac;:u,
Brasil, e mantiveram conversac;:oes sabre temas de interesse comum, que se estenderam
ate o dia 30 de novembro.
4. Durante suas conversac;:oes, que transcorreram dentro de uma atmosfera de alta
cordialidade e simpatia, os Presidentes do
Brasil e da Argentina congratularam-se pela
inaugurac;:ao da Ponte Presidente Tancredo
Neves e ressaltaram seu expressivo significado como elo de uniao real e simb61ico entre
as duas Nac;:oes. Realc;:aram tambem sua importancia para o desenvolvimento da re-
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giao, conferindo forma concreta aos legltimos anseios das populac;:oes de ambos os Iadas da fronteira.
5. Sublinharam, em especial, o fato de ser
esta a primeira obra do genera construlda
entre o Brasil e a Argentina desde a inaugurac;:ao, em 1947, da Ponte lnternacional entre as cidades de Uruguaiana e Paso de los
Libres. Nesse sentido, a Ponte Presidente
Tancredo Neves representa um marco signifiativo no processo de integrac;:ao ffsica entre os dois palses, constituindo mais um
testemunho da capacidade de cooperac;:ao
bilateral.
6. Os Chefes de Estado coincidiram em
salientar o elevado grau de diversificac;:ao,
aprofundamento e fluidez alcanc;:ados nas
relac;:oes brasileiro-argentinas, que fortalece
a permanente d isposic;:ao dos do is povos de
estreitarem de forma crescente seus lac;:os
de amizade e solidariedade.
7. Os Presidentes coincidiram na analise
das dificuldades por que atravessa a economia da regiao, em func;:ao dos complexos
problemas derivados da dlvida externa, do
incremento das pollticas protecionistas no
comercio internacional, da permanente deteriorac;:ao dos termos de intercambio e da
drenagem de divisas que sofrem as economias dos palses em desenvolvimento.

a

8. Concordaram, igualmente, quanta
urgente necessidade de que a America La-

tina reforce seu poder de negocia<;:ao com o
resto do mundo, ampliando sua autonomia
de decisao e evitando que os pafses da
regiao continuem vulneraveis aos efeitos de
pol fticas adotadas sem a sua participa~;ao.
Portanto, resolveram conjugar e coordenar
os esforcos dos respectivos Governos para a
revitaliza98o das pollticas de coopera98o e
integracao entre as Na~;oes latino-americanas.
9. Ao examinarem o problema dadlvidaexterna, os do is Presidentes consideraram que
a evolu~;ao das posi~;oes nessa materia veio
confirmar o acerto e a oportunidade do
enfoque conceitual formulado pelo Consensa de Cartagena, em junho de 1984.
Constataram uma crescente conscientiza98o, por parte dos dirigentes dos pafses
industrializados e da comunidade financeira
internacional, acerca da gravidade da situa~;ao gerada pel a d fvida externa da America
Latina. Manifestaram, ademais, sua grande
satisfa~;ao com o fato de que as ideias centra is de Cartagena - a exigencia de crescimento da economia dos pafses devedores, a
necessidade de al lvio do peso do servi~;o da
dlvida e a co-responsabilidade de devedores e credores - estejam comecando a ser
compreendidas e, expressaram seu desejo
de que sirvam de base para novas iniciativas
tendentes a solucionar o problema. Os do is
Presidentes expressaram sua confian~;a
em que, a partir dessas premissas fundamentais, os palses integrantes do Consenso
de Cartagena continuarao a explorar todas
as possibilidades dessa nova perspectiva de
dialogo a fim de encontrar solu~;oes duradouras, que permitam a seus governantes se
dedicarem atarefa primordial de assegurar 0
bem-estar e o desenvolvimento de seus povos, consolidando o processo democratico
da America Latina.

10. Sublinharam o empenho dos seus palses
na revitalizacao do Sistema lnteramericano
e expressaram a disposicao comum de contribuir decididamente para a dinamiza~;ao
da Organiza~;ao dos Estados Americanos e
para o fortalecimento dos princfpios que
regem as rela~;oes hemisfericas.

11. Assinalaram a especial importancia
do Atlantica Sui para os povos sui-americanos e africanos e expressaram sua firme
oposi~;ao a qualquer tentativa de transferir
para a regiao, que deve ser preservada como
zona de paz e coopera98o, tens5es LesteOeste, em particular atraves de medidas de
militarizacao.
12. Reafirmaram o plena respaldo de seus
Governos as gestoes do Grupo de Contadora, que consideram a melhor resposta para
alcan~;ar uma solu~;ao adequada para a crise centro-americana, contemplando justa
e equitativamente os interesses de todos os
palses da regiao. Nesse quadro, sendo os
Governos do Brasil e da Argentina, juntamente com os do Peru e do Uruguai, membros do Grupo de Apoio a Contadora, manifestaram sua satisfa98o ao comprovar que
os mecanismos de intercambio sistematico
de informa~;ao, consulta e a~;ao diplomatica
previstos pelos Chanceleres dos Grupos de
Contadora e de Apoio, na reuniao de agosto ultimo, em Cartagena, funcionaram eficazmente.
13. Ao examinarem a coopera~;ao desenvolvida no ambito da Bacia do Prata, manifestaram a vontade polltica das duas Na~;oes
de impulsionar a~;oes bilaterais e multilaterais destinadas ao cumprimento dos objetivos do Tratado de Brasilia, com renovado
dinamismo e em bases pragmaticas.
14. A respeito da questao das llhas Malvinas, o Presidente Sarney reiterou hist6rico
apoio do Brasil aos direitos de soberania
argentina sobre o arquipelago, sublinhou a
importancia de uma solu98o pacifica para
a controversia e expressou sua confian~;a
em que se reiniciem as conversa~;oes entre
as Partes, nos termos das resolu~;oes pertinentes aprovadas no ambito da Organiz~ao
das Nacoes Unidas e da Organiza98o dosEstados Americanos. 0 Presidente Alfonsfn,
manifestando sua satisfacao por essa posi98o, externou o reconhecimento de seu governa pela atua~;ao do Brasil em seu carc~ter
de potencia protetora dos interesses argentinas junto ao Reino Unido da Gra-Bretanha e I rlanda do Norte.
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15. Man ifestaram sua preocupac;;ao com os
problemas derivados do usa e tratico de
drogas iHcitas e concordaram em desenvolver esforc;;os conjuntos tanto no plano
bilateral quanta no multilateral. Coincidiram tambem em que este tema deve ser
abordado desde uma perspectiva integral,
uma vez que nele estao envolvidos aspectos
marais, politicos, economicos, financeiros,
sociais, de fiscalizac;;ao e de controle, que
exigem urn esforc;;o conjugado e que a
cooperac;;ao deve contemplar a prevenc;;ao
do usa indevido, a repressao do tratico e a
reabilitac;;ao dos usuarios.
16. Destacaram que, dentro da trad ic;;ao de
continuidade do relacionamento bilateral,
os exitos recentemente alcanc;;ados pelas
duas Nac;;6es em seus respectivos processos
de consolidac;;ao democratica criaram condic;;6es particularmente propfcias para o aprimoramento de seus vfnculos nos mais diversos setores, assim como para uma colaborac;;ao mais Intima e estreita no plano internacional.
17. Os primeiros Mandatarios reconheceram que se torna cada vez mais indispensavel o frequente dialogo de alto nfvel entre
os do is Governos.
18. Dentro desse esp frita, expressaram sua
fir me vontade pol ftica de acelerar o processo de integrac;;ao bilateral, em harmonia
com os esforc;;os de cooperac;;ao e desenvolvimento regional. Expressaram sua firme
convicc;;ao de que esta tarefa deve ser aprofundada pelos Governos com a indispensavel participac;;ao de todos os setores de suas
comunidades nacionais, aos quais convocaram a unir-se a este esforc;;o, ja que lhes
cabe tambem explorar novas caminhos na
busca de urn espac;;o economico regional
latina-americana.
19. Para esse fim, decidiram criar uma Comissao M ista de Alto N Ivel para Cooperac;;§o e lntegrac;;ao Economica Bilateral, presidida pelos seus Ministros das Relac;;6es Exteriores e composta de representantes governamentais e dos setores empresariais dos
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do is pafses, para examinar e propor programas, projetos e modalidades de integrac;;ao
economica.

20. Esta Comissao, que abarcan3 todos os
setores suscetfveis de uma maior integrac;;ao entre os dais pafses, sera constitufda no
primeiro trimestre de 1986 e devera apresentar, ate 30 de junho proximo, urn relat6rio aos dais Presidentes com as prioridades propostas para lograr urn rapido aprofundamento dos vfnculos de cooperac;;ao e
integrac;;ao economica, especialmente no
que se refere as areas de complementac;;ao
industrial, energia, transporte e comunicac;;6es, desenvolvimento cientffico-tecnico,
comercio bilateral e com terceiros mercados.
21. Par canais diplomaticos, serao acordados a composic;;ao, data de constituic;;ao,
mecanismos, procedimentos e demais pormenores relativos ao seu funcionamento. 0
mandata da Comissao nao interferira nem
retardara a cooperac;ao institucional atualmente em vigencia nem a que resulte de
outras decis6es adotadas no presente encontra.

22. Nos setores de energia, transportee comunicac;;6es, os Presidentes manifestaram
sua intenc;;ao de promover a complementac;;ao crescente entre os sistemas dos dais
pafses como forma de integrac;;ao efetiva
que gere beneffcios mutuos nos pianos tecnico, economico, financeiru e comercial
para seus respectivos pafses. Destacaram a
necessaria participac;;ao das industrias brasileira e argentina e das respectivas empresas
estatais neste esforc;;o de integrac;;ao.
23. Com a finalidade de continuar com o
processo de integrac;;ao ffsica, bern como
dos sistemas de transportes e comunicac;;6es
entre seus pafses, ambos os Mandatarios resolveram criar, para tanto, no ambito da
Comissao de Alto N lvel, uma Subcomissao que anal isara as conex6es vi arias e ferroviarias, as pontes, os portos e vias navegaveis, os problemas relativos ao transport€
rodoviario, maritima, fluvial e aereo, assim

como os relativos as comunica<;:5es, a qual
sera coordenada pelos Secretarios-Gerais
dos Ministerios dos Transportes e das Comunica<;:5es do Brasil, e pelos Subsecretarios de Planejamento de T ransporte e o da
Secretaria das Comunica<;:5es da Argentina,
conforme o caso.
24. Da mesma maneira, para coordenar a
realiza<;:ao de projetos conjuntos na area da
energia, os dais Presidentes decidiram criar
outra Subcomissao presidida pelo Secretario-Geral do Ministerio das Minas e Energia
do Brasil e pelo Subsecretario de Planejamento Energetico da Argentina. A referida
Subcomissao analisara especialmente a viabilidade do fornecimento de gas natural
argentino ao Brasil, bem como as possibilidades de complementa<;:ao nas areas de
prospec<;:ao e explora<;:ao petrol ffera e no
comercio bilateral de combustfveis lfquidos e gasosos.
25. Na area da energia hidreletrica, os Presidentes manifestaram sua decisao de levar
adiante, de forma conjunta, o aproveitamento hidreletrico binacional de Garabi,
tendo como base um cronograma que garanta a conclusao do projeto basico e da
documenta<;:ao pertinente nos pr6ximos
doze meses. Nessas condi<;:5es, poder-se-a
considerar sua entrada em servi<;:o, conforme as pianos de aparelhamento dos dais
pafses, no perfodo compreendido entre as
anos de 1995 e 2000, sujeita a evolu<;:ao e
coordena<;:ao dos respectivos sistemas eletricos nacionais.
26. Nesse setor ambos as Mandatarios manifestaram seu beneplacito pela firme decisao polftica da Argentina de realizar, associada ao Brasil, as obras de aproveitamento
hidreletrico de Pichi-Picun-Leufu. Nesse
sentido, congratularam-se por se encontrarem encaminhadas as negocia<;:5es relativas
ao convenio de credito e ao emprestimo
oferecidos pelo Governo brasileiro, bern
como as referentes ao estabelecimento das
bases comerciais e jurfdicas do contrato
entre a HIDRONOR S.A. e o Cons6rcio
Brasi leiro-Argenti no.

27. Atentos a vontade de estabelecer uma
maior complementa<;:ao entre os sistemas
eletricos dos dais pafses, ambos as Mandatarios expressaram sua satisfa<;:ao pelo avan<;:o das obras de interconexao que estao sendo realizadas no quadro do convenio oportunamente subscrito, assinalando seu interesse em dar continuidade a esse esfor<;:o
impulsionando o estabelecimento de novas
vfnculos.
28. No ambito da coopera<;:ao cientffica e
tecnol6gica, ambos os Presidentes expressaram sua convic<;:ao de que a ciencia e a
tecnologia desempenham um papel fundamental no desenvolvimento economico e
social e assinalaram a importancia do Acordo Basico como quadro adequado para a
coopera<;:ao bilateral. Sua expressao concreta manifesta-se nos Ajustes Complementares referentes a metrologia, florestamento,
atividades espaciais, agricultura, comunica<;:5es e o assinado durante o transcurso
deste encontro sabre biotecnologia, assim
como no acordo de coopera<;:ao ex istehte
sabre as usos pacfficos da energia nuclear.
Ressaltaram, igualmente, a importancia da
coopera<;:ao tecnica entre institui<;:5es, que
se traduziu em projetos nos campos da virologia, da forma<;:ao profissional e dos transpartes. Neste particular, assinalaram sua satisfa<;:ao pelas negocia<;:5es em curso entre os
Governos com vistas a celebra<;:ao de um
Memorandum de Entendimento sabre coopera<;:ao nos campos da pesquisa e tecnologia no setor dos transportes.
29. Com a finalidade de intensificar as
esfor<;:os no campo da coopera<;:ao cientffica e tecnol6gica, ambos os Mandatarios decidiram criar uma Subcomissao, no ambito
da Comissao de Alto N fvel, que sera presidida pelo Secretario-Geral do Ministerio da
Ciencia e Tecnologia do Brasil e pelo Subsecretario de Promo<;:ao de Ciencia e Tecnica da Argentina.
30. Enfatizaram, em particular, a importancia dos Acordos formalizadospelosdoisGovernos em julho e agosto do corrente ano,
referentes as iniciativas de expansao e equi-
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llbrio do intercambio comercial entre o
Brasil e a Argentina. A fim de incentivar a
cooperac;:ao economica e comercial e diversificar o intercambio bilateral e com terceiros mercados, ambos os Mandataries resolveram criar uma Subcomissao de Assuntos Economicos e Comerciais, presidida
pelo Subsecretario-Geral de Assuntos Economicos e Comerciais do Ministerio das
Relac;:oes Exteriores do Brasil e pelo Subsecretario das Relac;:oes I nternacionais Economicas do Ministerio de Relac;:oes Exteriores e Culto da Argentina.
31. Ambos os Presidentes se felicitaram,
ainda, pela assinatura, a que procederam na
mesma data, da "Declarac;:ao Conjunta sabre Polltica Nuclear", que consubstancia os
prop6sitos pacfficos dos programas de desenvolvimento de seus pafses no campo nuclear e que se insere nas melhores tradic;:oes

de cooperac;:ao e de paz, que inspiram a
America Latina.
32. Por ultimo, OS Presidentes Jose Sarney
e Raul Ricardo Alfonsfn reafirmaram enfaticamente que o processo de democratizac;:ao que vive o continente devera conduzir a uma maior aproximac;:ao e integrac;:ao
entre os povos da regiao. Afirmaram, igualmente, que, para os latino-americanos, a
democracia deve necessariamente significar
Paz, Liberdade e Justi<;a Social; comprometeram-se a nao poupar esfor<;os para que
convivam neste continente sociedades que
privilegiem os princlpios de dignidade humana, cooperac;:ao, solidariedade, paz e
bem-estar. Conclu iram assinalando que as
relac;:oes bilaterais brasileiro-argentinas serao exemplo deste ideario.
Foz do lguac;:u, em 30 de novembro de 1985.

comunicado de imprensa
brasil- argentina
Comunicado de lmprensa Brasil-Argentina, divulgado
em Foz do lgua~, em 30 de novembro de 1985,
logo ap6s o encontro dos presidentes Jos6 Sarney e
Ra(JJ Alfonsfn, para inaugur~ da ponte
"Presidente Tancredo Neves".

Em 29 e 30 de novembro de 1985, reuniram-se em Puerto lguazu e Foz do lguac;:u
os Presidentes do Brasil, Dr. Jose Sarney, e
da Argentina, Dr. Raul Alfonsin.

a

2. Na ocasiao, procederam inaugura<;ao da
Ponte Presidente Tancredo Neves, assim denominada em homenagem ao falecido estadista brasileiro como prova de reconhecimento a sua trajet6ria politica imbuida de
valores democraticos, de solidariedade e
coopera<;§o latina-americana.
3. Os Presidentes e seus colaboradores realizaram encontros de trabalho num clima
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de grande cordialidade, que pas em evidencia o elevado grau de diversificac;:ao, profundidade e solidez alcanc;:ado nas relac;:oes bilaterais.
4. Manifestaram a permanente disposi<;ao
dos dois povos de estreitarem em forma
crescente seus lac;:os de amizade e solidariedade. Destacaram o novo impulso que sofreu este processo a partir dos exitos recentemente alcanc;:ados pelas duas Nac;:oes em
seus caminhos de consolida<;ao democratica, assinalando que isto facilitou uma atitude de maior colabora<;§o e permitiu chegar a profundas coincidencias nas posic;:oes
das duas Nac;:oes no plano internacional.

5. Ao analisar a situav§o global, os Presidentes coincidiram em sua preocupac;:ao
pelas dificuldades que atravessa a economia
da regiao, em func;:ao dos complexes problemas derivados da dfvida externa, do incremento das poI fticas protecion istas no
comercio internacional, da permanente deteriorac;:ao dos termos do intercambio e da
drenagem de divisas que sofrem as economias dos pafses em desenvolvimento. Neste
sentido, coincidiram na importancia do entoque do problema colocado pelo Consenso
de Cartagena e sua esperanc;:a de que, do
aprofundamento desta pol ftica, surjam
soluc;:oes estruturais que resolvam as dificuldades dos pafses devedores e contribuam a
melhorar o funcionamento do sistema fi·
nanceiro internacional, dotando-o de maior
previsibilidade e seguranc;:a.
6. Os dois Presidentes assinalaram seu respaldo as gestoes do Grupo de Contadora,
atraves da ac;:ao do Grupo de Apoio do qual
ambos os pafses formam parte. Manifestaram a necessidade de dinamizar a Organizav§o dos Estados Americanos, consolidando
deste modo o sistema interamericano.
Expressaram igualmente seu firme desejo
de que o Atlantica Sui nao se converta em
cenario da luta Leste-Oeste. 0 Presidente
do Brasil ressaltou o apoio permanente de
sua Nac;:ao a reivindicac;:aodosdireitos argentinas sabre as llhas Malvinas.
7. Assinalaram sua coincidencia quanta a
necessidade de promover, com a audacia e
imaginac;:ao que requer a superav§o da crise
atual, novas pol fticas de cooperac;:ao e integrac;:ao entre os dois pafses no quadro da
construc;:ao e desenvolvimento do espac;:o
economico regional. Expressaram sua firme
convicc;:ao de que esta tarefa deve ser aprofundada pelos Governos com a indispensavel participac;:ao de todos os setores de suas
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Na sec§o Tratados, Acordos, Convinios,
Neves".
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comunidades nacionais, aos quais convocaram a unir-se a este esforc;:o, explorando
novas caminhos na busca de um espac;:o
economico regional latina-americana. Com
este objetivo, resolveram constituir uma
Comissao Mrsta de Alto N fvel para Cooperac;:ao e lntegrac;:ao Economica Bilateral,
presidida pelos respectivos Ministros de Re·
lac;:oes Exteriores e integrada por altos funcionarios dos do is Governos e por representantes dos setores empresariais dos dois
pafses.
8. Esta Comissao devera apresentar num
prazo de seis meses propostas concretas nas
areas de integrac;:ao tecnol6gica e industrial,
no campo da energia, dos transportes e comunicac;:oes, da cooperac;:ao cientffico-tecnol6gica e do comercio.
9. Ambos os Mandataries coincidiram em
assinalar a absoluta prioridade que conferem ao desenvolvimento de programas de
Governo que assegurem para seus povos a
paz, a liberdade e a justic;:a social.
10. Neste sentido, congratularam-se pela
assinatura da Declarac;:ao do lguac;:u e da Declarac;:ao Conjunta sabre Polltica Nuclear,
onde se registram os nfveis de coincidencias
alcanc;:ados e se definem as propostas de trabalho concretas para o infcio desta nova
etapa do relacionamento entre as dua:::
Nac;:oes.
11. Finalmente, os dois Mandataries comprometeram-se a nao poupar esforc;:os para
obter sociedades que privilegiem os princlpios da dignidade humana, cooperac;:ao e solidariedade,
comprometendo-se
solenemente a que o Brasil e a Argentina sejam
expressao deste ideario.
Foz do lguac;:u, em 30 de novembro de 1985 *

104, o Acordo que regulamenta o uso da ponte "Presidente Tancredo
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inaugurada a subcomissao
para o desenvolvimento de

zonas fronteirh;:as
brasil-uruguai
Discurso do Ministro de Estado das Rel~oes Exteriores,
Olavo Setubal, no Pallicio do ltamaraty, em Brasflia,
em 21 de outubro de 1985, por ocasiao da inauguracao
da subcomissao para o desenvolvimento conjunto
das zonas fronteiricas entre o Brasil eo Uruguai.

Excelentlssimo Senhor Doutor Julio Benitez
Saenz,
Chefe da Delega<;:ao Uruguaia

E para mim motivo de especial satisfa<;:ao
dar-lhe as boas-vindas ao ltamaraty, quando
inauguramos os trabalhos da Subcomissao
para o Desenvolvimento Conjunto de Zonas
Fronteiri<;:as.
Este encontro 1n1c1a o cumprimento de
mandata outorgado pelos Presidentes Julio
Maria Sanguinetti e Jose Sarney, ao ensejo
da visita que o Primeiro Mandatario brasileiro fez ao Uruguai em agosto passado.
A fronteira comum contribuiu para criar o
clima de entendimento e franqueza que
serve de moldura para o relacionamento
bilateral. Com orgulho podemos nos, brasileiros e uruguaios, afirmar que, Ionge de nos
separar, a fronteira serviu para estreitar e
consolidar os la<;:os de fraternidade que nos
unem.

E firme a minha convic<;:ao de que a maior
voca<;:ao da fronteira servir ao ideal latinaamericana da integra<;:ao entre os povos,
criando condi<;:oes para que possam ser concretizadas as aspira<;:oes de paz, prosperidade e democracia, que todos compartilhamos.

e

Senhores,
Pela primeira vez, o Brasil e o Urt...guai reunem-se para considerar, em termos globais,
as questoes atinentes ao desenvolvimento
de sua regiao fronteiri<;:a em toda a sua extensao. lniciativa pioneira, sera de grande
valia a elabora<;:ao e aprova<;:ao dos parametres que regerao as atividades da Subcomissao, cobrindo suas diversas areas de atua<;:ao,
como comercio, turismo, servi<;:os, educa<;:ao e saude. Uma vez definidas tais diretrizes, disporao os do is Governos de bases s6lidas para executar programas que contribuam, realisticamente, para dar conteudo
operative aos prop6sitos convergentes que
ja identificaram.
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Temos pela frente trabalho arduo e diversificado, mas amplamente compensador para
o bem-estar e integrac;ao de nossas populac;oes lindeiras. E o desafio a ser enfrentado
aumenta ao pensarmos que nos deparamos
com um quadro de crise economica, onde
sao escassos os recursos. Sabra-nos, no
entanto - acredito- vontade politica, pertinacia e imaginac;ao criadora, com as quais,
estou seguro, levaremos a feliz termo a tarefa que nos propomos cumprir.
Desenvolvimento Conjunto de Zonas Fronteiric;as com a consciencia de dar continuidade a um frutffero trabalho de valorizac;ao
das areas lim ltrofes. Foi ele marcado, de forma mais expressiva, em princlpios deste

se-
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culo, pelo Barao do Rio-Branco; depois,
com a decisao sabre o condominia na tagoa Mirim e no Rio Jaguarao; prosseguindo,
posteriormente, com as expressivas atividades da Comissao da Bacia da Lagoa Mirim.
!:, portanto, altamente significative que
essa iniciativa seja lanc;ada aqui, no Palacio
ltamaraty, onde trabalhamos sob a inspirac;ao permanente do grande estadista brasileiro.
Desejo, pais, a todos uma jornada proveitosa que ha de se refletir no contexte mais
ample da aproximac;ao entre o Brasil e o
Uruguai.
Muito obrigado.

itamaraty comemora os
40 a nos da organiza~ao
das nacOes unidas
Discurso do Ministro de Estado das Rel89)es Exteriores,
Olavo Setubal, no Pal4cio do ltamaraty, em Bras(lia,
em 24 de outubro de 1985, por ocasiao das
comemoral}5es do 409 anivers4rio da
Organizac§o das Nal}5es Unidas.

Senhor Ministro de Estado das Comunica90es,
Senhores Embaixadores e Chefes de Missao
diplomatica,
Senhores Representantes das Na9oes Unidas
e dos organismos e agencias especializadas,
Senhoras e Senhores,

Ha quarenta anos entrava em vigor a Carta
das Na9oes Unidas. 0 Brasil, que participou
intensamente dos esfor9os para a elabora9ao do instrumento constitutive da ONU,
celebra hoje com s6brio e sereno contentamento este aniversario que marca a plena
maturidade da organiza9ao mundial e sua
presen9a permanente no universe das rela95es internacionais.
Ap6s a significativa homenagem prestada
pelo Congresso Nacional esta tarde, cabe ao
Ministro das Rela9oes Exteriores nao apenas comemorar a efemeride mas tambem
promover uma reflexao sobre as Na9oes
Unidas, seu papel hist6rico e sua relevancia
atual.

'

Marcada em suas origens pelo conflito mundial que se encerrava e pela conjuntura politica imediatamente posterior guerra, as
Na9oes Unidas deveriam servir, na concep9ao original das potencias aliadas, basicamente como instrumento para a manuten9ao da paz, atraves da seguran9a coletiva,
para a reconstru9ao das regioes devastadas e
para a estabilidade politica do mundo.

a

0 ambiente pol ftico e de opiniao publica

a

mundial que prevalecia epoca da negocia980 da Carta favoreceu a inser9ao, entre os
prop6sitos da nova organiza9ao, de dispositivos marcados por uma visao bern mais ambiciosa e idealista do papel da organizavao
mundial como ferramenta da coopera9ao
internacional. Os esfon;:os dos pafses latinoamericanos, e, em particular, do Brasil,
muito contribulram para este objetivo.
A Carta representa assim a concilia9ao entre
a defesa do status quo, representado essencialmente pelo papel decisive que mantem
os membros permanentes do Conselho de
Seguran9a nas questoes relativas manuten-

a
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c;ao da paz, e uma visao dinamica tendente
a transformac;ao da rea!idade internacional
mediante a cooperac;ao entre os Estados. A
aparente contradic;ao entre essas duas vertentes permitiu, na verdade, as Nac;oes Uni··
das, atraves de uma permanente reinterpretac;ao de seus objetivos e fun<;oes, adaptarse as necessidades do mundo contemporaneo.
Os do is aspectos fundamentais do papel das
Nac;oes Unidas: a preservac;ao da paz, que
nao se deve confundir com a simples ausencia de guerra; e a promoc;ao do progresso
economico, social e cultural, sao duas faces
de um mesmo objetivo, porquanto para
manter a paz e indispensavel assegurar a justic;a e garantir condic;oes materiais condizentes com a dignidade e potencialidade do
ser humano.
Se, em grande esforc;o de sfntese e simplificac;ao, pudessemos dividir a hist6ria da
ONU em tres perfodos, de 1946 a 1960; de
1960 a 1974; e de 1974 ate o presente, verfamos que a fase inicial foi caracterizada,
no plano pol ftico, pel a impossibilidade pratica, face a guerra fria, de fazer atuar com
eficacia o mecanisme de seguran<;a coletiva
previsto na Carta, o que obrigou a progressives ajustamentos no funcionamento das
Nac;oes Unidas nesta area, ao desenvolvimento de novas instrumentos, em particular as operac;oes de paz, e a enfase no papel dos mecanismos de conciliac;ao e soluc;ao pacifica.
Apesar das vicissitudes da guerra fria e do
infcio da competic;ao nuclear, a organizac;ao
se consolidou e reforc;ou. 0 conceito de
autodeterminac;ao, ainda imprecise na Carta, encontrou sua cristalizac;ao na Declarac;ao sabre a Outorga da I ndependencia aos
Povos e Pafses Coloniais, um dos instrumentos mais importantes desta fase e cujo
25Q aniversario comemoramos tambem este
ano. A descoloniza<;ao amplia grandemente
o numero de Estados-membros da Organizac;ao, com resultados que nao sao apenas
quantitativos mas se refletem, sobretudo,
na orientac;ao e filosofia polltica do 6rgao,
que se torna progressivamente universal.
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No plano social e humanitario sao grandes
os avan<;os neste perfodo. As normas e conceitos da Carta sao progressivamente precisados e tornados operacionais. E o caso, em
especial, da Declarac;ao Universal dos Direitos Humanos que, aprovada em 1948, constitui a base sabre a qual vem sendo constru fda toda uma sistematica para a promoc;ao e protec;ao da dignidade e bem-estar
dos indiv Iduos e das sociedades em que
estes estao inseridos. Princfpios como a
nao-discrimina<;ao transformaram-se em direitos, sabre os quais a comunidade internacional ampliada passou a exigir a eliminac;ao do racismo e da discrimina<;ao racial. A
enunciac;ao clara de tais postulados pelas
Nac;oes Unidas nao deixou de produzir impacto sabre as sociedades nacionais, induzindo-as a eliminar de sua legislac;ao e pratica susial os resqu fcios da era colonial e escravista. Excec;ao not6ria a esta evolu<;ao
a Africa do Sui onde, ao contrario, uma minoria intransigente e radical erigiu o racismo em instrumento de brutal opressao,
com os funestos e perigosos resultados que
hoje conhecemos.

e

Assiste-se tambem, neste perfodo, ao desenvolvimento dos organismos e agencias especializadas, que assumem hoje um papel de
reconhecida relevancia para a coordenac;ao
das ac;oes nacionais em campos tao variados
como agricultura, saude, educac;ao, trabalho e comunica<;oes.
No ambito das relac;oes economicas e financeiras, entretanto, a evoluc;ao seguiu caminho distinto. 0 fracasso da Carta de Havana, que previa o estabelecimento de uma
organizac;ao mundial para regular as relac;oes internacionais de carater economico,
comercial e financeiro, levou a consolidac;ao, em bases permanentes, das instituic;oes
de Bretton Woods, e a cria<;ao do GATT.
Tais institu ic;oes, por sua composi<;ao e
pelos mecanismos decis6rios que adotaram,
voltaram-se mais para a eficiencia e boa
coordenac;ao do sistema ex istente de relac;oes economicas do que para a adequac;ao
deste sistema as necessidades de um mundo
grandemente ampliado e diversificado. A

grande expansao economica e comercial,
bem como o desenvolvimento tecnol6gico
verificado no ap6s-guerra, beneficiaram
assim de maneira extremamente desigual
aos pafses, acentuando a debHidade e a
instabilidade das regioes menos desenvolvidas. Nao e diflcil vislumbrar, na falta de
uma visao global e universalista destas institui<;:oes, uma das causas da grave crise que
hoje atravessamos. A reforma do sistema financeiro e monetario internacional e uma
necessidade inelutavel, e novas bases s61idas
e estaveis s6 poderao ser alcan<;:adas atraves
de negocia<;:oes de que participem o conjunto dos pafses que integram o sistema.

vos de elimina<;:ao das condi<;:oes que dificultavam o acesso dos pafses em desenvolvimento aos beneflcios do comercio e
dos fluxos financeiros e avan<;:os tecnol6gicos. Poucas entretanto foram as conquistas efetivas alcan<;:adas, e o perfodo se encerra com uma reversao na posi<;:ao dos pafses desenvolvidos, com a virtual paralisa<;:ao das negocia<;:oes em torno da Nova
Ordem Economica I nternacional.

Paralelamente, o Conselho Economico e
Social nao exerceu com eficacia o mandata
politico e o papel formulador que lhe deveria caber, e limitou-se ao exame peri6dico
da situa<;:ao economica mundial e coordena<;:ao do funcionamento das agencias especializadas.

A fase que se estende de 1974 ate o presente caracteriza-se por uma aguda intensifica<;:ao das crises e conflitos internacionais.
Nunca talvez, desde a Segunda Guerra Mundial, tenha o futuro da humanidade parecido tao amea<;:ado por um conjunto de problemas pol lticos e economicos que parecem
desafiar solu<;:ao. No entanto, talvez nunca
tenham existido tantas institui<;:oes e princfpios para a solu<;:ao de conflitos e meios tecnicos e financeiros para assegurar condi<;:oes
de vida condignas para o homem.

0 perfodo subsequente, de 1960 a 1974, e
caracterizado, politicamente, por um relativo relaxamento das tens5es entre as superpotencias. Esta conjuntura propiciou um
clima mais positivo nas rela<;:oes internacionais e permitiu realizar avan<;:os limitados
na negocia<;:ao de instrumentos sabre desarmamento. A confronta<;:ao fundamental
manteve-se entretanto inalterada, e a cria<;:ao de mecanismos institucionais eficazes e
nao-discriminat6rios para a cessa<;:ao da
competi<;:ao armamentista nuclear permaneceu um objetivo distante.

A crise nao decorre pois nem da insuft~ncia
de recursos a nlvel mundial, nem da ausencia de institui<;:oes e mecanismos capazes de
acomodapropiciar o quadro necessaria
<;:ao de interesses e divergencias. Ela repousa, basicamente, tanto em sua face pol ltica
quanta em seu aspecto economico, na recusa em abrir mao de vantagens de curto
prazo em beneficia do progresso geral, na
insistencia em percep<;:oes unilaterais das rela<;:oes internacionais, que limitam o dialogo
e visam manter a hegemonia dos poderosos
e a coesao dos blocos.

No terreno economico, o perlodo e marcado pela acentua<;:ao da solidariedade entre
os pafses em desenvolvimento, que adquirem consciencia crltica da desigualdade que
as estruturas internacionais perpetuam, e
reivindicam sua reforma. A cria<;:ao da
UNCTAD, para a qual muito contribufram
os pafses latino-americanos e, em particular,
o Brasil, deixou entrever a esperan<;:a de
progressos mais efetivos neste campo. Embora d iscordando quanta aos metodos e
formas de atua<;:ao, os palses desenvolvidos
pareciam compartilhar dos mesmos objeti-

No ambito dos organismos multilaterais, e
particularmente no das Na<;:oes Unidas, a
crise se manifesta por uma inquietante tendencia a desvalorizar e debilitar as normas
basicas de funcionamento de tais organismos e a recorrer, de forma unilateral, a solu<;:oes e med idas de for<;:a. A Carta das Na<;:5es Unidas, convem reafirmar, e um instrumento jurfdico de valor universal que contern normas e princlpios solenemente contrafdos. Tais obriga<;:oes, conforme estabelece o artigo 103 da Carta, devem prevalecer sobre quaisquer outras obriga<;:oes inter-
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nacionais que os Estados porventura assumam.
Apesar de tais tropec;os e dificuldades, o sistema multilateral que tem as Nac;5es Unidas
como centro nao cessou de se ampliar e de
reforc;ar sua presenc;a em todos os aspectos
das relac;5es internacionais, de que se tornou fator permanente e insubstitu fvel.
A explicac;ao deste fen6meno reside em que
as Nac;5es Unidas e a diplomacia parlamentar respondem efetivamente as necessidades
de um sistema de relac;5es internacionais
tornado muito mais complexo pelo aumento do numero de atores e pela propria natureza das quest5es pol fticas, econ6micas,
sociais, cientfficas e tecnicas que formam o
seu tecido.
Este sistema internacional de relac;5es e
tambem marcado, por outro lado, por crescente interdependencia. I nvocada frequentemente para justificar a renuncia, pelos Estados, de seu direito de participar das decis5es internacionais de seu interesse, a interdependencia s6 pode existir como fator genu fno de promoc;ao do interesse coletivo,
mediante o respeito, nas negociac;5es e decis5es que a todos afetam, de princfpios
como os da igualdade soberana, nao-discriminac;ao, nao-intervenc;ao e soluc;8o pacifica de controversias. As Nac;oes Unidas e
suas agencias especializadas, cuja base de
operac;ao repousa sobre os princlpios e prop6sitos da Carta, constituem assim o foro
democratico apropriado para promover
relac;5es de interdependencia que se traduzam em cooperac;ao mutuamente vantajosa.

recursos dos fundos marinhos, a protec;ao
do meio ambiente e a adequada formulac;ao
de pol lticas demograficas. 0 equaeionamento a nfvel global destes temas difici1mente pod'eria ser levado a termo sem a
existencia do arcabouc;o institucional e conceitual que decorre de seu tratamento pelas
Nac;5es Unidas e por conferencias internacionais especializadas.
Como todo empreendimento humane, as
Nac;5es Unidas sao um ideal para cuja realizac;ao e necessaria perene esforc;o. 0 balanc;o destes 40 anos de Nac;5es Unidas e certamente positive, embora os objetivos mais
importantes que levaram a criac;ao da organizac;ao estejam ainda por alcanc;ar.
0 Brasil esteve ligado as Nac;oes Unidas desde sua origem. Defendemos a valorizac;ao
do seu papel em todos os pianos, particularmente no terrene da seguranc;a internacional, do desarmamento e no da promoc;ao de
estruturas econ6micas internacionais justas
e equilibradas.
A presenc;a do Presidente da Republica na
Assembleia Geral que comemora o quadragesimo aniversario da organizac;ao e a demonstrac;ao mais cabal da importancia que
o Brasil atribui as Nac;oes Unidas. Este permanente interesse e agora reiterado com
maior vigor porum Brasil renovado em suas
instituic;5es democraticas e que encontra,
nas Nac;oes Unidas, o correspondente, no
plano internacional, de seus ideais democraticos e de convivencia harmoniosa.
Senhoras e Senhores,

Outro fator que explica a relevancia das Nac;5es Unidas e a sua importancia como instrumento para a analise e compreensao em
d imensao planetaria, dos novos temas e
desafios jurfdicos, econ6micos ou tecnicos
que a humanidade deve enfrentar cada vez
com mais frequencia. Refire-me, por exemplo, as quest5es ligadas ao novo direito do
mar, as normas sobre a utilizac;ao pacifica
do espac;o exterior, sobre a explorac;ao dos
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Como afi rmou o Presidente Sarney em seu
discurso de abertura da Assembleia-Geral:
"Estamos numa encruzilhada das muitas
que marcaram estes 40 anos de ex istencia
da ONU. Os povos percebem que as concess5es feitas as real idades .do poder sao uma
avenida de uma s6 mao. Apenas a vontade

conjunta da maioria pode recompor, numa
atitude nova, o panorama emoliente criado
pela confrontac;:ao e pelos mecanismos de
poder".
Expressou tambem o Presidents da Republica, de forma inequfvoca, que o Brasil deseja ser ouvido internacionalmente e que
nossa presenc;:a no debate das nac;:oes sera
revigorada atraves de "uma pol ftica externa
independents, dinamica, e voltada para a
soluc;:ao das questoes internacionais de conteudo social".
Nesse sentido, esforc;:ar-nos-emos, em conjunto com nossos irmaos da America Latina e com os demais pafses em desenvolvimento, e em nosso dialogo com os pafses
desenvolvidos, para que as Nac;:oes Unidas
possam desempenhar o papel fundamental
que lhe reservou a Carta e que requer o
interesse do conjunto da humanidade.

E particularmente importante, assim, que
juntemos nossos esforc;:os para persuadir as
potencias nucleares da necessidade de por
termo escalada armamentista nuclear, que
mantem a humanidade inteira sob o espectro da aniquilac;:ao. As limitac;:oes parciais de
armamentos, embora constituam etapa
auspiciosa e necessaria do processo de desarmamento, nao constituem garantia suficiente. E necessaria prosseguir pacientemente
na negociac;:ao de instrumentos internacionais eficazes e nao-discriminat6rios que ponham termo corrida armamentista, garantam a seguranc;:a nao apenas das potencias
nucleares mas tambem dos pafses que nao
dispoem deste tipo de armamentos, e parmitam liberar os vultosos recursos desperdic;:ados na construc;:ao de arsenais para a supera<;:ao da miseria, do atraso e para a promoc;:ao
do desenvolvimento economico e progresso
social dos povos.

a
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Devemos, por outro lado, promover a retomada de um dialogo serio, construtivo e
equilibrado, no ambito das Nac;:oes Unidas
e de outras instituic;:oes, para superar a crise

economica e financeira e erigir uma ordem
internacional mais justa e democratica, que
permita massa da populac;:ao mundial hoje
marginalizada traduzir seu trabalho em verdadeiro progresso social e humano. Nao e
aceitavel que, quarenta anos ap6s termos
firmado solenemente nossa determinac;:ao
de resolver atraves da cooperac;:ao os problemas internacionais de carater economico e
social, esteja a humanidade novamente a
brac;:os com uma crise sem precedentes, que
solapa os pr6prios alicerces da ordem internacional.

a

Entendemos, finalmente, e para isso nos
esforc;:aremos, que as Nac;:oes Unidas devem
renovar seu empenho na promoc;:ao de uma
eficaz cooperac;:ao cientlfica e tecnol6gica.
Devemos evitar a todo custo que os prodigiosos avanc;:os da ciencia e da tecnologia resultem, por sua concentrac;:ao em poucos
pafses, em novo fator de fragmentac;:ao do
mundo. Preocupa-nos, tambem, a tendencia
a utilizar cada vez mais a ciencia e a tecnologia mais avanc;:ada como elemento para o
estabelecimento de novas linhasde confrontac;:ao bel ica.
Senhoras e Senhores,

As Nac;:oes Unidas constituem um patrimonio valioso de normas e princfpios jurldicos
e objetivos globais em cuja preservac;:ao e
aprimoramento a humanidade tem primordial interesse. Cabe-nos, palses-membros,
mantermo-nos fieis a seus prop6sitos e contribuir, de forma serena e construtiva, para
que as controversias e conflitos que surgem
entre as nac;:oes sejam resolvidos de conformidade com tais normas. 0 Brasil tem invariavelmente pautado sua conduta internacional por estrito respeito Carta das Nac;:oes Unidas. A reafirmac;:ao desta linha basica de nossa polltica externa constitui, certamente, a forma mais apropriada de celebrarmos o quadragesimo aniversario das Nac;:oes Unidas.

a

Muito obrigado.
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congresso nacional realiza
sessao solene em homenagem
ao 40!l aniversario de
funda(fao da onu
Discursos do Presidente da Comissao de Rel~oes
Exteriores do Senado Faderal, Senador Cid Sampaio,
do Deputado Edison Lobio, e do Presidents do Congresso
Nacional, Senador Jos6 Fragelli, no Congresso Nacional,
em 24 de outubro de 1985, por ocasiio de sessio
solene em homenagem ao qu~rag6simo anivers6rio de
fund~io da Organiz•~io das Nlw;Oes Unidas.

SENADOR CID SAMPAIO

No cosmos infinito ja desvendado pelo
conhecimento, a criatura humana eo unico
ser capaz de criar.

a

Feito a imagem e semelhan<;:a de Deus, tocado pela centelha divina, partlcula, ou momenta da for<;:a que preside a harmonia universal, o homem foi o unico ser que moldou
e construiu o seu proprio mundo.
Subordinado as leis ffsicas e biologicas, preso portanto a natureza da qual nao se pode
inteiramente independer ele a transcende.
Dependente, vence as primeiras etapas da
vida. Cresce, instintivamente congrega-se.
Como ser, ou em conjunto como especie,
marcha e luta a busca da sua liberta<;:ao.
Nesse caminho nao pode retroceder. Se o
fizer como indivlduo imbeciliza-se, volta a
idad~ infantil, perde a individualidade.
Como coletividade retorna a barbarie, perde
a liberdade.
No seu caminho, a criatura humana perscruta, utiliza os artiffcios da matematica e
da logica, deduz, observa, e induz as leis naturais da astronomia, da ffsica e da qulmica. Ao mesmo tempo na constru<;:ao do seu
mundo, para atender os preceitos de liberdade e justi<;:a inerentes a propria especie, 0
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homem concebe as leis sociais, formu Ia c6digos e cria a etica.
Adaptando essas normas mora is, os codigos
e a propria etica aos interesses da horda, da
tribo, da cidade, dos imperios, dos palses e
das Na<;:oes, a humanidade de conquista em
conquista foi encontrando o caminho, ora
reto ora tortuoso, da sua liberta<;:ao.
Nesse percurso nao foram exclusivamente o
conhecimento, a pesquisa eo saber que impulsionaram o mundo.
Nao foram a capacidade de desenvolver
uma serie matematica, de integrar uma
equa<;:ao diferencial, de desencadear uma
rea<;:ao quI mica em cadeia, de isolar um isotopo ou desintegrar um atomo que marcaram os momentos decisivos e culminantes
na historia da humanidade. Foram a fe, o
entusiasmo, a for<;:a das convic<;:oes e das
cren<;:as, a verdade, o esplrito de justi<;:a e de
sacriflcio e a coragem que consagraram os
santos e os her6is. Foram as prega<;:oes de
Moises, de Buda, de Aristoteles, de Socrates, de Cristo, foram os exemplos de Bruno,
de Francisco de Ass is, de Joana D'Arc, de
Caneca, de Roma, de Tiradentes, de Lincoln, de Gandhi, de Luther King que definiram os rumos da evolu<;:ao da Terra.
Na ansia de progredir e de criar, a criatura
humana ao transcender a natureza, supe-

rando limites que originariamente o subordinavam, nao pode desconhecer OS princfpios eticos mora is de solidariedade e justi<;:a
que a vida dos santos e dos herois simbolizam e encarnam.
A disponibilidade energetica e os novas elementos, inanimados, ou com vida, que a
desintegra<;:ao do atomo e a engenharia genetica originam sao, ao mesmo tempo, um
fator de avan<;:o e progresso no mundo criado pelos homens e uma amea<;:a a ele proprio e a toda especie que se integra a natureza no contexto harmonica do universo.
Da conqu ista dos espa<;:os i nterp lanetar ios e
intermoleculares e da subordina<;:ao da memoria genetica dos seres, podem resultar
mfsseis destruidores, a guerra biologica ou
nas estrelas, amea<;:ando a paz e ate a sobrevivencia da terra.
No decurso das terceira e quarta decadas
deste seculo, na competi<;:ao hegem6nica do
poder universal, com o uso das conquistas
cientlficas entao recentes, o mundo viveu,
talvez, o maior regresso de sua historia.
Foram mortas e trucidadas 50 milhoes de
pessoas.
Nunca o homem foi tao aviltado. Nunca degradaram-se tantos os que violavam e os
que foram vltimas ao desrespeito a todos e
aos mais elementares direitos humanos.
As tragedias de Hiroshima e Nagazaqui completaram o ciclo de barbarie da mais negra
noite da historia moderna.
Em 1945, como emergindo do deliria da
violencia e de 6dio, a que conduziu a luta
hegemonica, disfar<;:ada em guerra ideologica entre as grandes potencias, a humanidade despertou.
Em 25 de abril e proposta a Carta da ONU.
Em 26 de junho e assinada a Carta das Na<;:oes Unidas.
Em 24 de outubro de 1945, exatamente h8
quarenta anos, em Sao Francisco da Calif6r-

nia, os 46 parses signatarios da Carta instalam a Conferencia das Na<;:oes Unidas. Mais
5 palses aderem. Estava criado um forum
universal, onde as Na<;:oes pudessem se entender para manter a paz e a seguran<;:a
internacional.
0 Congresso Brasileiro que conviveu tambern no Brasil com uma longa noite de regresso, quer juntar o seu jubilo e a sua voz
aos de toda humanidade. Ouer festejar e comemorar o momenta decisivo e iluminado
em que 46 Na<;:oes deliberaram substituir a
for<;:a e a violencia pelo entend imento, pela
solidariedade, pela justi<;:a e pelo respeito
aos direitos fundamentais do ser humano e
das Na<;:oes soberanas.
Foram 51 os membros fundadores. Hoje ja
participam da ONU 159 Estados-membros.
Os parses que subscreveram a Carta das Na<;:Oes U nidas em 1945 ao faze-lo declaravam
estar resolvidos: "a preservar as gera<;:oes
vindouras do flagelo da guerra, que por
duas vezes, no espa<;:o da nossa vida, trouxe
sofrimentos indiz(veis a humanidade, e a
reafirmar a te nos direitos fundamentais do
homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens
e das mulheres, assim como das Na<;:oes
grandes e pequenas, e a estabelecer condi<;:6es sob as quais a justi<;:a e o respeito as
obrigac;:6es decorrentes de tratados e de
outras fontes do direito internacional passam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condi<;:oes de vida dentro de uma liberdade mais ampla".
Tres anos mais tarde, a Assembleia das Na<;:6es Unidas aprova a "Declara<;:ao Universal dos Direitos Humanos". As Na<;:6es comprometem-se a respeita-los. Nesse compromisso historico assegura-se:
- Todos os seres humanos nascem livres e
iguais em dignidade e direitos. Sao dotados
de razao e consciencia e devem agir, em
rela<;:ao uns com os outros, com esplrito de
fraternidade. (Artigo 1)
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- T odos tern dire ito a vida, I iberdade e seguran<;:a da pessoa. (Artigo 3)
- Ninguem sera mantido em escravidao ou
servidao; a escravidao e o trafico de escravos serao proibidos em todas as suas formas. (Artigo 4)
- Todos tern direito ao trabalho, a livre
escolha de emprego, a condi<;:oes justas e
favoraveis ao trabalho e a prote<;:ao contra o
desemprego. Todos, sem qualquer discrimina<;:ao, .:em direito a pagamento igual por
trabalho igual. T odos que trabalham tern
dire ito a uma remu nera<;:ao justa e favoravel que lhe assegure e a sua familia uma
existencia compatfvel com a dignidade humana, e suplementado, se necessaria, por
outros meios de prote<;:ao social. T odos tern
direito de fundar e associar-se a sindicatos
para a prote<;:ao de seus interesses. (Artigo

23)
- Todos tern direito a um padrao de vida
adequado a saude e bem-estar de si proprio
e de sua familia, incluindo alimenta<;:ao,
vestimentas, alojamento, cuidados medicos e os necessaries servi<;:os sociais; tern direito a seguran<;:a em caso de desemprego,
enfermidade, invalidez, viuvez, velhice ou
outra falta dos meios de subsistencia em
circunsti'mcias alem de seu controle. (Artigo 25)
- Todos tern direito a educa<;:ao. A educa<;:ao sera gratuita, pelo menos nos estagios
primario e fundamental. A educa<;:ao primaria sera compuls6ria. 0 ensino tecnico e
profissional deve ser acesslvel a todos e a
educa<;:ao superior sera igualmente acessfvel a todos com base no merito. (Artigo 26)
- Todos tern direito a uma ordem social e
internacional na qual os direitos e liberdades estabelecidos nesta Declara<;:ao possam
ser completamente atingidos. (Artigo 28)
Ouarenta anos sao passados da funda<;:ao da
ONU. Nesse perfodo foi possfvel evitar uma
conflagra<;:ao mundial. Todavia, o entrechoque dos interesses hegemonicos e o uso da
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for<;:a para assegura-los levaram a guerras.
Em correla<;:ao com a preserva<;:ao de areas
de influencia pol ltica economica e de mercado o mundo assistiu correr sangue naCoreia, no Vietnam, na Hungria, na Tchecoslovaquia, em Angola, no Afeganistao, no
Cambodja, na Africa, no Oriente Medio, no
Ubano e r'las Americas Centrale do Sui.
A for<;:a dos principios morais, eticos e da
verdade que desnudam os pretextos e os sofismas, nas Assembleias onde sao postos um
diante dos outros homens de todas as partes do mundo nao foi ainda suficiente para
assegurar uma paz justa.
As prerrogativas de veto assegurado, no
Conselho de Seguran<;:a, aos cinco membros
permanentes do Conselho permitem, justamente as grandes potencias, usarem a for<;:a
sem que seus atos de violencia ou de guerra sejam susceptfveis de analise pelo 6rgao
que devia constituir a salvaguarda da paz e
do respeito ao direito dos povos.

E o reslduo da experiencia adquirida no
infcio do caminho da civiliza<;:ao, anterior a
afirma<;:ao das culturas que vern mudando a
face da terra, que ainda permite a prevalencia da for<;:a material sabre a justi<;:a, a morale a etica, for<;:as do esplrito.

E o pragmatismo cinico que leva a conclus5es como as de Gilles Lapouge: "Na verdade, todos sabem muito bern que a ONU em
nada contribuiu para a paz universal e que
o instrumento que nos garantiu uma tao
longa paz, nao foi 0 instrumento da paz
que e a ONU, mas o instrumento de guerra,
a bomba de Hiroshima".
Na realidade, a ONU tern realizado sua missao no que tange a dirimir conflitos. Nao
tern pod ido canter os fortes e os grandes
porque, desgra<;:adamente, no terreno da
moral, da etica, do esplrito tern sido a fraqueza dos fortes e a pequenez dos grandes
que mais tern, pela intransigencia na defesa
dos seus interesses pr6prios, violado a justi<;:a e desrespeitado os direitos elementares
do ser humano. As palavras de Talleyrand

ao Czar Alexandre I sao um modelo historico e, talvez, hoje igualmente pouco convincentes, como as recomenda<;oes da ONU,
as grandes potencias: "Je suis oblige de suivre les principes, et les principes ne transigent pas".
Todavia, nas rela<;oes internacionais ha um
organismo capaz de falar em princfpios.

E de ver-se ainda que nao so as guerras
constituem um flagelo para a humanidade e
ferem a Declara<;ao Universal dos Direitos
Humanos, que as Na<;oes soberanas, membros da ONU, comprometeram-se a honrar.
A fome e a miseria em Biafra, na Etiopia,
no sertao nordestino do Brasil durante
cinco anos de seca, sao um quadro de destrui<;ao e de degrada<;ao das criaturas, que
contrasta com a opulencia que ostentam as
na<;oes ricas.
A miseria nas na<;oes nao desenvolvidas e
do Terceiro Mundo, endividadas, em recessao, vendendo 0 que produzem OS seus filhos a pre<;os vis e nao remuneradores, subordinam ainda milhoes de pessoas a trabalho quase escravo.

a

Apos quarenta anos de ded ica<;ao
causa
da paz, a ONU tem uma missao a cumprir.
Os povos pobres que nao lograram ainda
galgar 0 patamar do desenvolvimento creem
na Organiza<;ao das Na<;oes Unidas. Os povos ricos que a comandam e que pelo poder
e a for<;a que detem a subordinam, devem
meditar no que tem custado humanidade
despojar as mu ltidoes das suas cren<;as. Foram elas, a fee os sentimentos de equidade,
de liberdade, de solidariedade e de justi<;a
que permitiram ao ser humano organizar-se
e construir o seu mundo. Destrul-las equivale, tambem, a destruir a materia; e o inferno da explosao nuclear.

a

A ONU hade cumprir a sua missao.
Um dia, h8 de prevalecer na terra a mensa-

gem dos Deuses de todas as religioes: amaivos uns aos outros.
DEPUTADO EDISON LOBAO

Sr. Presidente
Srs. Congressistas
Mais alto parlamento do mundo e estuario
das manifesta<;:oes do esplrito universal, a
ONU representa o quadro mais expressive
de for<;as do genero humano na sua significativa heterogeneidade antropocultural.
Mas o seu poder congregador -em face de
verdadeira percuciencia filosofica - impoese perante os foros da Historia como o simbolo da preserva<;ao dos valores da Civili·
za<;ao.
Supremo templo politico dos povos, a sua
presen<;a no teatro internacional reflete a
inten<;ao permanente de neutralizar divergencias, de modo a que o labaro da concordia possa tremular em toda parte. E arrostando o frio sectarismo dos que nao acr&
ditam na paz, a ONU acende brilhos de
esperan<;a no caminho dos homens, como
se estivesse estimulando a genese da propria
comunhao das ra<;as.
Ha exatamente 40 anos, sobre "os estertores da guerra e as ru lnas da opressao" e sob
o signo da Paz, da Justi<;a e do Progresso,
nascia a Organiza<;ao das Na<;oes Unidas,
amplo e insubstitu ivel foro de harmoniza<;ao do comportamento externo dos Estados, esperan<;a maior da Humanidade para
a implanta<;ao de uma ordem internacional
mais justa e duradoura.
Efetivamente, quatro meses apos o termino da Conferencia de Sao Francisco, de
que resultou a Carta das Na<;oes Unidas documento considerado o maior monumento do Direito lnternacional contemporaneo
- passava a existir a ONU, entao com 51
Estados-Membros fundadores, e que hoje
congrega 159 paises, com mecanismos e
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procedimentos voltados para a justi<;:a social e para o desenvolvimento economico
dos povos, num quadro de coopera<;:ao e de
respeito pela liberdade e pela seguran<;:a coletiva.
Desnecessario explicitar a singularidade e a
importancia da Organiza<;:ao no plano mundial.
A ONU nao constitui apenas o passe mais
significative das na<;:oes no Iongo processo
evolutivo das organiza<;:oes internacionais,
cujos primeiros passes podemos datar do
infcio do seculo XI X.
A referida entidade representa, sem duvida,
a unica base viavel e s61ida para a constru<;:ao de uma ordem internacional que nao se
fu ndamente na desigualdade e na for<;:a.
Os prop6sitos, princfpios e ideais sabre os
quais se ergue, inscrevem-se no proprio futuro da humanidade. Acreditamos mesmo,
sem receio de equ lvocos, que so mente a
ONU, atraves do intrincado caminho da
composi<;:ao de diferen<;:as e da busca do
relaxamento de tens5es, do cumprimento
das normas de nao-interven<;:ao e de autodetermina<;:ao dos povos, da renuncia ao uso
da violencia para soluc;:ao das controversias,
do respeito as diretrizes ja consagradas pelo
direito internacional, sera capaz de prover
os parametres jurldico-polfticos de concilia<;:ao entre os I fdimos interesses nacionais
e as conveniencias do interesse coletivo, e
de encontrar, como elementos da convivencia entre os povos, as causas do entend imento e da coopera<;:ao.

E verdade, como ja se disse, que nao devemos sucumbir a tenta<;:ao de medir o desempenho das Na<;:oes Unidas apenas segundo a
aritmetica das decis5es nao implementadas,
dos problemas nao resolvidos ou dos objetivos nao atingidos.
Cabe-nos avalia-la em fun<;:ao de seus princfpios e metas, que a tornam muito mais que
um simples mecanisme de consultas sabre a
cambiante realidade internacional, de con-
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ferencias sabre os grandes temas da Paz e
da Guerra, da execu<;:ao de programas sabre
questoes de coopera<;:ao tecnica e cientffica.
Devemos julga-la, enfim, pelas tendencias
que vern imprimindo e pela dire<;:ao que
tern sabido indicar a comunidade internacional.

E precise nao esquecer, sobretudo, que sua
a<;:ao se faz sentir atraves das ideias que defende e que, nestas quatro decadas, tern
constitufdo "um agente mais eficaz de mudan<;:as pol fticas, de que outros, como o
poder".
Com a ONU, unica tribuna polftica de amplitude universal de que dispoem os Estados, iniciou-se uma nova fase nas rela<;:oes
internacionais, tendo em vista seus continuados esfor<;:os objetivando a disten<;:ao
entre os povos, a busca de solu<;:oes pacfficas para os conflitos, a ado<;:ao de pollticas
e diretrizes abrangentes para eliminar as
condi<;:oes de penuria em que ainda vivem
milh5es de seres humanos, quase dois ter<;:os da humanidade, em todas as regioes do
pi aneta.
Para julgar seu desempenho, e precise ter
presente o trabalho dos 6rgaos que a integram, isto e, a Assembleia-Geral, o Conselho de Seguran<;:a, o Conselho Economico e
Social, a Corte lnternacional de Justi<;:a eo
Conselho de Tutela, bern como as dezenas
de agencias a ela vinculadas, as quais convern destacar a UNESCO, o GATT, a Agencia lnternacional de Energia Atomica, o
Alto Comissariado para os Refugiados, a
Agencia I nternacional para o Desenvo lvimento, o Banco Mundial, a UNCTAD (Conferencia das Na<;:oes Unidas para o Comercia eo Desenvolvimento), o UNICEF (Fundo das Na<;:oes Unidas para a lnfancia). a
FAO (Organiza<;:ao de Alimenta<;:ao e Agricultural. a Organiza<;:ao lnternacional de
Avia<;:ao Civil, a OIT (Organiza<;:ao lnternacional do Trabalho), a Organiza<;:ao Meteorol6gica Mundial, a Organiza<;:ao lnternacional da Propriedade Industrial, a Organiza<;:ao Mundial da Saude, a UN IDO (Organiza<;:ao das Na<;:oes Unidas para o Desenvol-

vimento), o PNUD (Programa das Na<;:6es
para o Desenvolvimento), a Uniao Postal
Universal, o Programa Mundial de Alimenta<;:ao, o Programa de Prote<;:ao ao Meio
Ambiente, as Miss6es de Paz no Oriente
Media.
Eloquentes os exemplos que podem ser retirados da analise do comportamento dessas institu i<;:6es, numa complex a agenda que
inclui atividades na area economica, polftica, social, jurfdica, comercial, de promo<;:ao dos Direitos Humanos, da descoloniza<;:ao, do desarmamento, da coopera<;:ao no
campo da Educa<;:ao, da Ciencia e Tecnologia, da Cultura, da Agricultura, da defesa
dos ecossistemas, e tantos outros temas de
interesse do genera humano.
Ademais, alem de cumprir as fun<;:6es previstas na sua Carta, as Na<;:6es Unidas deliberam sabre OS problemas, de ambito internacional que os Estados-Membros lhe trazem, com o intuito de resguardar seus legftimos direitos e preservar a paz.
Recorda, a prop6sito, que na atual quadragesima Sessao da Assembleia-Geral, 144
itens comp6em a agenda dos trabalhos daquele 6rgao, todos representando questoes
de relevancia para a paz e a seguran<;:a mundiais.
Vemos, nesse contexto, debates sabre a situa<;:ao no Oriente Media, sabre as llhas
Malvinas, a America Central, o Sudoeste da
Asia, a Africa Austral, o desarmamento, o
"apartheid", a questao do Afeganistao, em
todos a luta daquele organismo para fazer
prevalecer o esp frito da Carta de Sao Francisco no sentido do dialogo e da negocia<;:ao.
Convencidos estamos de que, no encaminhamento satisfat6rio dessas e de outras delicadas questoes que afligem a comunidade
internacional, as Na<;:oes Unidas representam a (mica alternativa val ida, nao somente
por serem capazes de oferecer oportunidades s61idas de negocia<;:ao para as partes envolvidas, mas sobretudo porque a nao-utili-

za<;:ao da for<;:a, ou sequer de sua amea<;:a,
nas rela<;:6e$ entre os pafses - princfpios
que constituem a espinha dorsal de sua estrutura - conferem ONU condi<;:6es reais
de desempenhar papel positivo para solu<;:ao
dos mais graves e desafiantes problemas
mundiais.

a

Com base nas diretrizes de sua Carta e na
atua<;:ao dos 6rgaos que a integram, a ONU
vern cumprindo seus objetivos de Paz e Desenvolvimento, abrindo promissoras perspectivas para a constru<;:ao de urn quadro
internacional de rela<;:6es harmonicas, baseado no Direito e no respeito soberania
das na<;:6es, e no qual as desigualdades ainda
persistentes serao progressivamente eliminadas.

a

Mas, na agenda da Assembleia-Geral figuram centenas de questoes que, refletindo
uma realidade polltica bern ampla, sao discutidas e deliberadas segundo os procedimentos estabelecidos pela Carta e pelo regimento interno, daf decorrendo, por vezes, uma certa atmosfera de desanimo e de
tensao, ja que tais trabalhos retratam os
avan<;:os e os recuos do processo pol ftico
internacional.
Nao podemos esquecer que as Na<;:oes UnidCJs sao urn corpo pol ftico, que depende da
vontade pol ftica de Estados independentes,
donde, par vezes, a frustra<;:ao acompanha muitas de suas iniciativas e delibera<;:6es.
Mesmo assim, se o alargamento das faixas
das negocia<;:6es multilaterais, sob a egide
dessa Organiza<;:ao, registra impasses institucionais e operacionais de relevo, oferece,
contudo, urn panorama de ganhos mu ito
importante a contabilizar e vern desenvolvendo urn papel bastante positivo na transforma<;:ao das estruturas da comunidade das
na<;:6es.
Consciente de que, neste final de seculo, o
desenvolvimento s6cio-economico urn direito dos povos, a ONU vern, com admiravel pertinacia, embora com exito apenas

e
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relativo, dedicando consideraveis esfon;:os
com vistas integra<;:ao economica mundial
e ao estreitamento do hiato tecnol6gico
entre palses pobres e ricos, por meio "nao
s6 da transferencia de tecnologias no sentido Norte-Sui, mas tambem pelo estabelecimento de uma estrutura internacional que
facilite aos palses em desenvolvimento a
produ<;:ao aut6ctone da tecnologia de que
necessita".

a

Tendo feito da igualdade entre os Estados
um dos seus pilares, a Organiza<;:ao, em que
pese a sua determina<;:ao, nem sempre consegue harmonizar os interesses notadamente das superpotencias e, assim, os debates
da Assembleia-Geral e muitas das resolu<;:oes aprovadas no sistema das Na<;:oes Unidas, decorrentes de compromissos espontaneamente contraldos pelos palses, encontram obst<kulos a sua transforma<;:ao em
realidade, sem que a ONU possa ser responsabilizada pelos impasses que vem cobrindo
vasta e essencial tematica em areas tao importantes para 0 desenvolvimento economico e social dos palses menos desenvolvidos; diante do desafio da corrida armamentista; ou pela tergiversa<;:ao quanta ao acatamento dos princlpios universais da Carta;
ou no que se refere constru<;:ao da paz em
tantas regioes onde se multiplicam as tens5es e os confl itos.

a

Entretanto, mesmo persistindo alguns fatores que contribuem para a frustra<;:ao dos
prop6sitos da Organiza<;:ao, frustra<;:ao- insisto - que reflete a problematica da realidade internacional, a ONU continua empenhada na promo<;:ao e no aperfei<;:oamento
da coopera<;:ao entre as na<;:oes, nas mais variadas areas da atividade humana, na revitaliza<;:ao e no redirecionamento do dialogo
Norte-Sui, em tornar efetivos os princlpios
da paz, em tudo fazer para evitar o recurso
for<;:a na solu<;:ao das controversias, e para
ver implantado no cenario mundial o primeiro dos seus princlpios: o da igualdade
soberana de todos os Estados.

a

Nao poderia deixar de mencionar, entre as
grandes realiza<;:oes da ONU, dais documen-

48

tos que, embora de abrangencia diversa,
constituem prova evidente do grande trabalho da entidade em favor do Homem. Refiro-me, em primeiro Iugar, Declara<;:ao Universal dos Direitos do Homem, iniciativa
que, albergando valores eticos inquestionaveis, nasceu "no ber<;:o das Na<;:oes Unidas"
e, representando o compromisso solene dos
povos com a promo<;:ao e o respeito pela
dignidade humana, e justamente considerado como um dos mais importantes documentos firmados pelo homem em toda a
sua trajet6ria hist6rica.

a

Ouero, em segundo Iugar, mencionar a Conven<;:ao sabre o Direito do Mar, de 10 de dezembro de 1982, documento que, alem de
interessar particularmente ao Brasil, tendo
em vista as potencialidades que se abrem
para a economia nacional no espa<;:o maritima, constitui um notavel ordenamento jurldico para fazer do mar um patrimonio comum da Humanidade. Disciplinando a utiliza<;:ao, a explora<;:ao e a conserva<;:ao dos
oceanos, o documento da ONU oferece
uma estrutura adequada a prote<;:ao dos direitos dos povos com rela<;:ao ao ambiente
marinho. Trata-se, como ja se disse "da
mais ambiciosa, abrangente e complexa negocia<;:ao internacional da Hist6ria".
Ao comemorarmos os quarenta anos de
cria<;:ao da ONU, e renovarmos nosso prop6sito inquebrantavel de continuar o esfor<;:o comum em favor da estrita observancia
e do cumprimento dos princlpios da Carta
daquela Organiza<;:ao, nao podemos deixar
de reconhecer a sabedoria inerente aos
ideais e princlpios que a mesma defende,
para a constru<;:ao de um "futuro de paz,
inspirado na justi<;:a e de um futuro de justi<;:a inspirado no progresso e na liberdade".

E com esse esplrito que participamos das
comemora<;:oes desse quadragesimo aniversario, desejando que a data seja um novo
ponto de partida em dire<;:ao ao bem-estar,
seguran<;:a e ao desenvolvimento dos povos, e manifestando nossa irrestrita adesao
ao esp lrito e aos val ores que conformam e
informam a atua<;:ao pol ltica das Na<;:oes
Unidas, em beneficia da Humanidade.

a

Nasceu a ONU para exorcizar o demonic da
guerra, que ao Iongo dos tempos tem sido o
fantasma de cada homem, o perturbador incansavel das famllias. A cada conflito uma
manifesta<;:ao de horror. A guerra e o nosso tormento de cada dia, uma sentinela macrabra a nos advertir que o mundo pode sucumbir sob seus pes de fogo, se nao formos
capazes de remove- Ia pel a for<;:a da intel igencia e da razao.
E eis que a guerra, como monstro demolidor das estruturas marais da Humanidade,
deixa
nossa reflexao o espectro traged iado dos sonhos que se dizimaram sob o fragor das armas genocidas.

a

a

Se e, assim, necessaria o culto
memoria
de multid6es mortas ou mutiladas, imperioso sera tambem lastimar o absolutismo
belico que um poder pol ftico exerce sobre
o outro, fechando as portas de um dialogo
salvador.
A Organiza<;:ao das Na<;:oes Unidas poderia
ser uma casa amargurada, diante de interven<;:oes malsucedidas em confl itos setoriais. Mas, e imperioso racionar que este nobre institute politico, deitando suas rafzes
sobre as cinzas da velha Liga das Na<;:oes, reponta, junto paisagem humana, no fulgor
de uma aurora consoladora, fazendo com
que os povos aprendam a soletrar as preces
da paz.

a

Por isso, vamos preserva-la.
SENADOR JOSE FRAGELLI

Foi um brasileiro ilustre, o Professor Francisco Clementine de San Thiago Dantas,
quem primeiro atentou para um novo fenomeno no concerto das na<;:oes. Cada uma de
per si e independente. Mas independencia
individual subordinou-se
interdependencia universal.

a

A tese defendida pelo nosso entao Ministro
das Rela<;:6es Exteriores na inaugura<;:ao de
um perfodo de sess6es da ONU revelou-se

correta. Nenhum povo se basta, por mais
rico e poderoso que seja. 0 isolacionismo
capitulou. Na<;:6es que teimavam em fecharse em si mesmas abriram-se para o resto do
mundo e procuram, no intercambio de comercia e de culturas, os caminhos do desenvolvimento interne e as sendas da paz mundial.
Para isso muito contribuiu a Organiza<;:§o
das Na<;:6es Unidas, nestes ultimos 40 anos,
quer atraves de sua Assembleia-Geral, quer
por meio dos organismos que lhe estao
subordinados.

E certo que o ideal que presidiu sua funda<;:ao ainda esta Ionge de ser atingido. 0 objetivo primordial de manter e consolidar a
paz entre os povos, desenvolvendo entre
eles rela<;:6es amistosas, fundadas nos princfpios de igualdade, de respeito mutuo, de
coopera<;:ao mu ltiforme em todos os setares da atividade humana, ainda encontra
muitas etapas a veneer.
Se a ONU ainda nao e a for<;:a dos fracas; se
o poder do veto ainda revela ut6pico o sonho de Ruy Barbosa, de igualar o peso do
voto nas Assembleias internacionais; se conflitos de maior ou menor dimensao tem
ocorrido e continuam a ocorrer - e de se
reconhecer que ela se tornou a grande tribuna, onde cada povo pode al<;:ar sua voz e
faze-la ecoar pelo universe.
Agora mesmo, quando o Brasil precisou de
proclamar a injusti<;:a das condi<;:6es de intercambio financeiro e comercial a que,
juntamente com outros pafses do Terceiro
Mundo, esta submetido, para Ia se deslocou
o Chefe de Estado. Estava e esta convicto o
Presidente Jose Sarney do acerto do conceito de um grande Pontlfice, de que "odesenvolvimento e o novo nome da paz", e
que o subdesenvolvimento e o caminho
mais curto para os conflitos internes e para
a intranquilidade internacional. E foi da tribuna da ONU que nosso Presidente da Republica fez sentir ao mundo a disposi<;:ao do
Brasil de com ele conviver pacifica e harmonicamente, desde que haja reciprocida-
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de, isto e, desde que o pre<;:o mio seja amiseria do povo.
Tenho a esperan<;:a de que dia chegara em
que as Na<;:oes Unidas sejam a Assembleia
preconizada par Paulo VI, onde "o homem
encontre o homem e os povos se encontrem
como irmaos".
No momenta, par imperiosidade das circunstancias, elas voltam sua aten<;:ao principal para o imped imento da guerra. 0
grande tema e a redu<;:ao da corrida armamentista e da limita<;:ao dos hecatombicos
arsenais nucleares.
Mas vai chegar o dia em que o mundo, agasalhado e irmanado no seio da Organiza<;:ao

das Na<;:oes Unidas, se convencera de que
nao basta evitar a guerra, mas que urge provocar a paz.
Agrade<;:o a presen<;:a do Senhor Presidente
do Supremo Tribunal Federal, dos Senhores Ministros de Estado, do Senhor Governader do Distrito Federal, dos membros do
Corpo Diplomatico acred itados em nosso
Pals e demais autoridades civis, militares e
eclesiasticas.
A todos convido para assistirem, na Biblioteca do Senado.
inaugura<;:ao de uma
exposi<;:ao sabre a ONU, pelo Ministro Olavo Setubal, das Rela<;:oes Exteriores. Na
ocasiao sera servido um coquetel.

a

Esta encerrada a sessao. *

* Na se~ao Mensagens, pagina 113 o texto da mensagem do Presidente JoSI! Sarney ao Secretario Geral da ONU.
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a visita do diretor geral da
organiZSCfSO mundial de
saude
Discurso do Ministro de Estado das Rela(:oes Exteriores,
Olavo Setubal, no Palcicio do ltamaraty, em Bras(lia,
em 25 de outubro de 1985, por ocasiao de almoc;;o
oferecido ao Diretor Geral da Organizac;;ao Mundial da
SaUde, Halfdan Mahler.

Senhor Diretor Geral,
Profundamente honrado em recebe-lo,
apresento a Vossa Excelencia as mais sincerase calorosas boas-vindas.

E com

especial satisfa<;:ao que o recebo no
Palacio ltamaraty em companhia do meu
ilustre colega, Ministro da Saude, Doutor
Carlos Sant' Anna, com quem Vossa Excelencia acaba de se encontrar.
A visita de Vossa Excelencia proporciona
uma excelente oportunidade para a avalia<(ao da frutffera coopera<;:ao desenvolvida,
ao Iongo de todos esses anos, entre a Organiza<;:ao Mundial da Saude eo Brasil. 0 meu
Pafs, na qualidade de membro-fundador da
Organiza<(aO, vem acompanhando, de forma
muito proxima, o esfor<(o gradativo da
OMS em prol do bem-estar dos povos e de
todas as na<;:5es. E com confian<;:a que o
Brasil aprecia o eficaz desempenho da OMS
na ampla visao traduzida pelos seus programas. Registro tambem aqui, com satisfa<;:ao,
o proffcuo trabalho que, em nossa regiao,
desempenha a Organiza9ao Panamericana

de Saude, sob a eficiente condu<;:ao do Doutor Carlyle Guerra de Macedo.
A Estrategia de Saude para Todos ate o ano
2000, atingida atraves dos cuidados primarios de saude, e um plano da OMS arrojado
e urgente, e coincide, em suas linhas basicas, com as metas tra<;:adas pelo Governo
brasileiro, no Plano Global de Assistencia
Saude da Popula<;:ao. 0 reconhecimento do
dire ito de todos usufru frem do acesso aos
cu idados pri marios de saud€ e, antes de
tudo, uma postura democratica. Postura
que hoje caracteriza a a<;:ao do Governo da
Nova Republica, nos mais diversos setores.
A democracia, o progresso, a justi<;:a social
sao palavras que se interligam e conduzem a
uma reflexao criteriosa e ampla dos problemas sociais.

a

0 Presidente Jose Sarney, com quem Vossa
Excelencia mantera conversa<;:5es esta tarde, assim referiu-se questao da saude, ao
instituir o novo programa de Governo:
" ... e preciso criar condi<;:oes de saude, parque um povo com doen<;:as, com perspectivas de vida me no res que em mu itos pafses,

a
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a

com a morte e a fraqueza rondando porta, nao pode sobreviver plenamente ... ". A
Saude para T ados, dentro do esp I rita geral
da Nova Republica,
um conceito que se
integra vontade nacional na busca de uma
sociedade mais justa e equitativa.

a

e

Gostaria de apontar, no ambito das rela<;:6es
do Brasil com a OMS, os beneffcios trazidos pelo Programa Especial de Pesquisa e
Treinamento em Doen<;:as Tropicais, que
tem contribufdo, de forma significativa,
para o aux II io ao com bate e preven<;:ao das
doen<;:as endemicas, programa, alias, que
muito apreciaria ver ampliado. De especial
interesse para o Brasil situam-se, igualmente, os Programas de Preven<;:ao e Controle
de Doen<;:as, de produ<;:ao e controle de qualidade de vacinas, de gestao, bem como
aqueles voltados para a promo<;:ao da coopera<;:ao entre pafses em desenvolvimento.
Senhor Diretor Geral,
Apesar das diferen<;:as de sistemas pol fticos,
sociais e economicos que levam os pafses a
posi<;:oes par vezes divergentes, reconhece-
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e

mas que a saude
indivisfvel, e ponto de
convergencia que supera quaisquer diversidades, ao projetar a imagem do homel)1
como agente primordial e objeto final do
desenvolvimento s6cio-economico.
Num sentido mais amplo, a Estrategia da
Saude para Todos, sua grande iniciativa
frente
Organiza<;:ao Mundial da Saude,
projeta a esperan<;:a de abolirmos a imagem
dramatica de tantos seres humanos identificados com a dar, a miseria, e a doen<;:a. A
Estrategia de Saude para Todos obriga a<;:ao
e retoma a reflexao sabre as condi<;:6es globais de vida do homem.

a

a

Aceite, Senhor Diretor, em nome do Governa brasileiro, os melhores votos de uma
estada agradavel e proveitosa no Brasil.
Convido a todos os presentes a erguerem
um brinde obra do Doutor Halfdan Mahler e atua<;:ao competente e inovadora da
Organiza<;:ao Mundial da Saude, qual renovamos o nosso apoio.

a

a

Muito obrigado.

a

primeiro-ministro do
suriname visita o brasil
Discurso do Ministro de Estado das Relat;:5es Exteriores,
Olavo Setubal, no Palacio do ltamaraty, em Brasnia,
em 5 de novembro de 1985, por ocasiao de almoco
oferecido ao Primeiro-Ministro do Suriname,
Wim Udenhout.

Excelentlssimo Senhor Primeiro-Ministro,

Senhor Primeiro-Ministro,

Ao dar as boas-vindas a Vossa Excelencia e
aos ilustres membros de sua comitiva, desejo expressar a viva satisfa<;:ao com que
acolhemos, nesta Casa, o Chefe do Governo
do Suriname.

Vivemos momenta diffcil, marcado pela
crise e por dificuldades crescentes que nos
constrangem a maior seletividade na escolha das areas de colabora<;:ao. No domlnio
economico-comercial, preocupa-nos 0 dec! lnio observado nas taxas de crescimento
das correntes de comercio bilateral, reflexo
da propria redu<;:ao do ritmo de desenvolvimento de nossos palses e, em parte, da falta
de maior complementariedade das respectivas pautas de exporta<;:ao. Estamos seguros,
contudo, de que, com imagina<;:ao e perseveran<;:a, haveremos de encontrar formulas
que permitam contornar os obstaculos da
hora presente.

A presen<;:a de Vossa Excelencia em Brasilia, que ja teve a honra de recebe-lo nas circunstancias dolorosas que cercaram as exequias do Presidente Tancredo Neves, contribui para estreitar, ainda mais, os vfnculos
de amizade e de entendimento construtivo
existentes entre nossos do is palses. Ao aceitar o convite para vir ao Brasil, quis Vossa
Excelencia reafirmar nossa disposi<;:ao de
dar continuidade ao processo de crescente
aproxima<;:ao e troca de experiencias entre
o Suriname e o Brasil. Pretendemos que
essa disposi<;:ao reclproca, consubstanciada
em firme determina<;:ao pol ltica de nossos
Governos, continue a traduzir-se em atos
concretes e em efetivo esfor<;:o conjunto, de
maneira a possibilitar o aprofundamento,
em bases igualitarias e em beneficia reclproco, da ampla gama de atividades de
coopera<;:ao entre o Brasil e o Suriname.

Cabe a nos, a brasileiros e surinamenses, um
exerclcio criativo de identifica<;:ao e desenvolvimento dos setores em que o aumento
da coopera<;:ao bilateral apresente maiores
probabilidades de produzir, em futuro proximo, resultados praticos. Nosso esfor<;:o de
hoje, vale lembrar, e a garantia de realiza<;:5es maiores no futuro.
Animado dessa convic<;:ao, o Brasil estara
sempre disposto a prestar jovem na<;:ao vizi-

a
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nha sua colabora<;:ao a fim de que o Suriname, sem constrangimentos ou injun<;:5es
externas, possa lan<;:ar as bases de um processo continuo de crescimento economico.
0 notavel fortalecimento verificado recentemente na coopera<;:ao entre nossos pafses
constitui, nesse sentido, exemplo expressivo da contribui<;:ao que o intercambio de
experiencias e conhecimentos entre palses
em desenvolvimento pode oferecer para o
progresso e o bem-estar de seus povos.
No plano pol ftico, a intensifica<;:ao dos contatos bilaterais tem facultado a harmoniza<;:ao de posi<;:5es sabre diversos pontos de interesse comum. Nesse contexto, valeria recordar as visitas de alto n fvel que tem sido
trocadas no passado recente, inclusive de

seu tlustre antecessor e atual Embaixador
em nosso pals Errol Alibux. A presente visita de Vossa Excelencia da sequencia, partanto, a um perlodo auspicioso das relac;:5es
entre nossos pafses, vindo a fortalecer ainda
mais o processo de aproxima<;:§o entre os
povos surinamense e brasileiro.
lmbufdo desses sentimentos e animado do
prop6sito de fazer avanc;:ar nossa crescente
e fraterna cooperac;:ao, convido todos os
presentes a comigo brindarem pelo desenvolvimento das rela<;:5es entre o Brasil e o
Suriname, pela prosperidade da nobre nac;:ao surinamense e pela saude e ventura pessoal de Vossa Excelencia.
Mu ito obrigado.

comunicado conjunto
brasil-suriname
Comunicado Conjunto Brasii.Suriname, divulgado
pelo Pallicio do ltamaraty, em BrasRia,
em 7 de novembro de 1985, ao final da visita do
Primeiro-Ministro daquele Pars, Wim Udenhout_

Nos dias 5 e 6 de novembro de 1985, atendendo a convite do Governo brasileiro, o
Dr. Willem A. Udenhout, Primeiro-Ministro da Republica do Suriname, efetuou visita de trabalho ao Brasil.
2. A comitiva do Primeiro-Ministro surinamense foi composta dos Senhores Dr. Eric
L_ Tjon Kie Sim, Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros; Dr. Kenneth Koole, Ministro
de Recursos Naturais e Energia; Dr. Radjkoemar Randjietsingh, Ministro da Agricultura, Pesca e Pecuaria; Dr. Henk Goedschalk, Presidente do Banco Central do Suriname; Dr. Liakat Ali Errol Alibux, Embaixador da Republica do Suriname em Brasilia e do Embaixador Charles Defares, Assessor Especial do Ministerio dos Transportes, Comercio e Industria, alem de representantes de diversos organismos governamentais surinamenses. 0 Primeiro-Ministro do
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Suriname foi recebido por Sua Excelencia o
Senhor Jose Sarney, Presidente da Republica Federativa do Brasil, e manteve dois
encontros de trabalho com Sua Excelencia
o Senhor Olavo Egydio Setubal, Ministro
das Relac;:5es Exteriores. 0 Primeiro-Ministro do Suriname foi ainda recebido por Sua
Excelencia o Senhor Dilson Funaro, Ministro da Fazenda.
3. Nas conversa<;:5es mantidas em Brasilia,
foram examinados, em primeiro Iugar, os
temas da agenda internacional, tanto a nfvel regional quanta global.
4. Foram detida e demoradamente analisadas, durante os encontros de trabalho, as
relac;:5es bilaterais e ressaltou-se, nesse contexto, o empenho de ambos os Governos
em intensificar, de forma mutuamente proveitosa, os vfnculos de cooperac;:ao entre os

dais palses. 0 significative crescimento da
cooperac;:ao bilateral, estimulado pelos frequentes cantatas de alto n lvel mantidos, no
passado recente, entre autoridades brasileiras e surinamenses, foi especificamente
assinalado.
5. No tocante ao intercambio comercial,
decidiu-se procurar incrementar, em bases
mais equilibradas, as correntes bilaterais de
comercio. Nesse sentido, acordou-se que o
Brasil ampliara suas importac;:oes de alumina do Suriname - inclusive mediante a
aquisic;:ao direta de suas necessidades adicionais desse produto - tendo em vista, entre
outros fatores, os requisitos brasileiros de
importac;:ao ja identificados para os anos de
1987 e 1988. Paralelamente, o Governo
brasileiro envidara esforc;:os no sentido de
proceder a uma verifica<;:ao permanente da
possibilidade de importar outros produtos
relevantes da pauta de exportac;:oes surinamenses. Foi estabelecido que os do is Governos deverao identificar outros mecanismos
suscetlveis de impu lsionar as trocas comercia is, tais como o estabelecimento de jointventures e o estlmulo ao comercio triangular.
6. Examinaram-se as modalidades e os instrumentos financeiros que poderao lastrear
o mcremento do comercio bilateral. 0 Governa brasileiro manifestou, na ocasiao, sua
disposic;:ao de conceder uma linha de credito, no montante de ate US$ 20 milhoes,
para financiar a importac;:ao pelo Suriname
de bens e servic;:os brasileiros a serem indicados pelo Suriname, bem como de bens
e servic;:os brasileiros requeridos para a execuc;:ao de projetos a serem mutuamente
acordados.
7. Nesse sentido, o Governo surinamense
apresentou, para efeito de analise para posslvel financiamento a projetos produtivos
e prestac;:ao de cooperac;:ao tecnica par parte do Brasil, relac;:ao de projetos nas seguintes areas: fabricac;:ao de tijolos, azulejos, vidro, sabonete, texteis, papel feito de bagac;:o de cana e palha de arroz, f6sforos, cimento e PVC; beneficiamento de pedras

granlticas, areias silicas, carvao vegetal, caulim e cafe; processamento de vegetais e frutas; curtumes; produc;:ao e refino de ac;:ucar
e destilarias de alcool; abastecimento (supermercados); treinamento e pesquisa em
ceramica; atividades florestais, construc;:ao
naval e termo-eletricidade.

8. Em materia de cooperac;:ao tecnica, os
dais Governos estabelecerao de comum
acordo, as respectivas prioridades. 0 escopo
do "Protocolo sabre Cooperac;:ao Tecnica e
Cientlfica nos Campos da Agricultura, Agrolndustria, Pesca, Recursos Florestais e Fontes Renovaveis de Energia", de 1983, fica
ampliado para incluir, em seu ambito, o setor de minerac;:ao e as industrias de transformac;:ao de produtos minerais. 0 Governo
brasileiro examinara, caso a caso, as propostas que vierem a ser submetidas pelo Suriname.
9 Nesse contexto, ficou acertado que o
Governo brasileiro enviara, no futuro imediato, missao tecnica a Paramaribo para
proceder avaliac;:ao final dos projetos apresentados pelo Governo surinamense. Em
slntese, reconheceu-se a urgencia e relevancia dos programas de cooperac;:ao tecnica
e economica acima delineados como forma
de dinamizar e estabelecer bases mais duradouras par8 0 relacionamento economico
bilateral.

a

10. Ainda no campo da cooperac;:ao bilateral, e considerados a "Ata Final de Cooperac;:ao Tecnica e Economica no Setor de Telecomunicac;:oes", assinada em 4 de janeiro
de 1984, eo estagio de desenvolvimento do
prograrna de telecomunicac;:oes negociado
dentro do esp frito da refer ida ata, reconheceu-se a necessidade de inserir aquele programa dentro do objetivo de incrementar
o relacionamento bilateral. Nesse contexto,
deverao ser examinadas as med idas requeridas para o inicio da execuc;:ao do programa.

11. Foi decidido, par fim, que os dais Governos supervisionarao atentamente a implementac;:ao das iniciativas empreendidas
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a

com vistas a imprimir lmpeto renovado
coopera<;:ao economica e tecnica bilateral.

12. 0 Chefe de Governo do Suriname formulou, por intermedio do Primeiro-Ministro surinamense, convite para que o Presi-
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dente Jose Sarney efetue visita oficial ao
Suriname. 0 convite foi aceito pelo primeiro mandatario brasileiro para data a ser
acertada posteriormente.
Brasilia, em 06 de novembro de 1985.

no brasil, o vice-primeiroministro da turquia
Discurso do Ministro de Estedo das Relac;&ts Exteriores,
Olavo Setubal, no Pal~cio do ltamaraty, em Brasnia,
em 18 de novembro de 1985, por ocasiao do jantar
oferecido ao Vice-Primeiro-Ministro da Turquia,
lsrnet Kaya Erdem.

Excelentfssimo Senhor Ministro de Estado e
Vice-Presidents do Conselho de Ministros
da Republica da Turquia,

E com grande contentamento que recebo,
nesta Casa, Vossa Excelencia e a Senhora
Kaya Erdem, assim como sua ilustre comitiva. Estou honrado em exprimir-lhe com
os votos de boas-vindas, a alegria com que
todos os acolhemos esta noite entre n6s.
Senhor Vice-Primeiro-Ministro,
A missao de Vossa Excelencia reveste-se de
especial importancia para as rela<;:5es entre
o Brasil e a Turquia. Os la<;:os entre nossos
do is paises tem sido caracterizados por uma
longa tradi<;:ao de respeito, compreensao e
amizade. Por diferentes razoes, entretanto,
exploramos ate o presents apenas pequena
parte das possibilidades que se abrem a
coopera<;:ao bilateral em todos os nfveis.
Antevejo, pois, a perspectiva de um perfodo de maier aproxima<;:ao e intensifica<;:ao
do relacionamento entre nossos dois povos.
Tivemos hoje a oportunidade de manter
proveitosas conversa<;:oes sobre assuntos de
interesse mutua e examinar novas possibi-

lidades de desenvolvimento das rela<;:oes bilaterais. De nossos encontros ficou-me a
certeza de que convergimos em muitos pontos na avalia<;:ao dos problemas do mundo
de hoje.
0 sistema internacional encontra-se em momenta de preocupante instabilidade. A persistencia de focos de tensao politica e militar, alia-sea frustra<;:ao das expectativas de
desenvolvimento do Terceiro Mundo. No
plano estrategico, embora haja sinais promissores, ainda nao foi possfvel as superpotencias encontrar meios adequados de
convivencia que permitam evitar tanto a
escalada armamentista, quanta a reafirma<;:ao de praticas hegemonicas de poder.
Acreditamos que o aprimoramento da
coopera<;:ao internacional e condi<;:ao primeira para a paz. 0 respeito ao pluralismo
deve sobrepor-se as pol iticas de poder. As
dificuldades atuais reclamam a altera<;:ao de
vis5es imediatistas e exigem o estabelecimento de novos vfnculos de confian<;:a
entre os Estados. Nesse sentido, o Brasil se
preocupa com as principais questoes que
afligem a America Centrale ap6ia decididamente os esfor<;:os que vem sendo desenvol-
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vidos pelo Grupo de Contadora. No incentivo aos prop6sitos de fortalecer a atuac;:ao
empreendida pelo Mexico, Venezuela, Colombia e Panama, o Brasil decidiu recentemente criar, em conjunto com a Argentina.
Peru e Uruguai, um Grupo de Apoio pol ftico que se prop5e contribuir para a consecuc;:ao dos princfpios anunciados na Ata
de Contadora.
Nao poderia deixar de assinalar tambem a
situac;:ao da Africa Austral. Repudiamos
com firmeza a pratica da segregac;:ao racial
consubstanciada no "apartheid". A condenac;:ao do Brasil a tal sistema discriminat6rio e coerente com suas tradic;:5es, crenc;:as e
anseios. Diante do agravamento das tens5es
na Africa do Sui, decidimos adotar uma serie de sanc;:5es, que esperamos possam contribuir para erradicar a pratica institucionalizada do racismo, bern como para acelerar
o processo de independencia do territ6rio
namibiano.
Senhor Vice-Primeiro-Ministro,
Os objetivos de paz e desenvolvimento sao
para n6s indissoluveis. Empenhamo-nos,
assim, na promoc;:ao do dialogo com vistas a
encontrar soluc;:5es para os problemas que
se antep5em a causa da justic;:a e a reforma
das estruturas do sistema economico. Hoje,
ja nao e mais possfvel ignorar a existencia
de desequil fbrios e impasses, que s6 poderao ser superados pela expansao dos vfnculos de um r.elacionamento Norte-Sui mutuamente vantajoso. A crise que nos afeta
apresenta dimensao estrutural que muitos
insistem em subestimar. Para sua superac;:ao,
sao necessaries ingredientes politicos que
viabilizem arranjos equitativos e estaveis em
prol da diminuic;:ao do hiato entre os pafses
ricos e pobres. Urge eliminar o protecionismo, de que se valem muitas nac;:5es desenvolvidas para preservar artificialmente industrias obsoletas. No entanto, nao desejamos com isso provocar uma nova divisao
internacional do trabalho pela qual os setares mais dinamicos da economia sejam atribufdos ao Norte. Os pafses em desenvolvimento nao podem ser chamados a limitar
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seus legftimos anseios de progresso e a restringir suas atividades produtivas aos setares tradicionais e de baixo crescimento no
comercio mundial.
0 Brasil s6 entende como val ida a crescente
interdependencia economica se baseada em
relac;:5es de igualdade e fundamentada na
conciliac;:ao de interesses diversos. A retomada do crescimento sustentado da economia mundial s6 sera possfvel atraves de um
esforc;:o conjunto que permita revogar barreiras comerciais e conceda maior fluidez as
correntes financeiras. Desde 1982, quando
se reuniram as Partes Contratantes do
GATT a nfvel ministerial, ha uma clara
consciencia da seria crise por que passa o
sistema multilateral de comercio. Embora
na ocasiao tivessem sido adotadas medidas
com vistas a superar tal crise, a verdade e
que os compromissos entao assumidos deixaram de ser cumpridos e a crise do sistema
continuou a agravar-se, com a multiplicac;:ao
de medidas protecionistas adotadas, em sua
maioria,
margem das regras do GATT.
Nesse sentido, seguiremos explorando, com
vistas a um amplo consenso, alternativas
para a retomada do processo de liberalizac;:ao comercial e de fortalecimento do sistema multilateral de comercio. No exame
de tais alternativas, teremos sempre presentes os interesses nacionais brasileiros e a
competencia do GATT, que se restringe ao
comercio de mercadorias.

a

As medidas de liberalizac;:ao comercial devern ser acompanhadas por ampla reformulac;:ao do sistema de Bretton Woods, com
substancial incremento dos recursos financeiros das instituic;:5es multilaterais, em particular no tocante aos Direitos Especiais de
Saque e ao capital do Banco Mundial.
Senhor Vice-Primeiro-Ministro,
Frente aos desafios que se acumulam no cenario internacional, intensificamos as areas
de entendimento bilateral com imaginac;:ao
e capacidade de iniciativa. Acredito que,
nos pianos comercial e economico, entre
outros, poderemos em breve registrar resul-

tados significativos em nosso intercambio e
estou seguro de que esta opiniao e partilhada pelos numerosos empres<kios aqui reunidos.
A iniciativa privada tern uma presen';:a fundamental nas relac;:oes externas. Os Governos abrem as fronteiras pol lticas e estabelecem condic;:oes institucionais para o comercia entre as nac;:oes. Sao contudo os homens
de neg6cio que, com criatividade e esplrito
pratico, imprimem dinamica propria ao relacionamento entre parses nos quais cabe
empresa privada um papel e um espac;:o na
sociedade. Confio em que os empresarios
brasileiros e turcos saberao tornar reais as
possibilidades que se abrem para a diversificac;:ao do intercambio de bens, servic;:os e
experiencias entre nossas economias.

a

Senhor Vice-Primeiro-Ministro,
0 Governo brasileiro admira a vitalidade

economica e os resultados que a determinac;:ao e o trabalho do povo turco conseguiram conquistar. A visita de Vossa Excelencia ao Brasil e mais uma demonstrac;:ao do
interesse de nossos Governos em estreitar a
tradicional amizade entre nossos palses.
Recorda com satisfac;:ao o encontro que
mantive a vinte e seis de setembro ultimo
nas Nac;:oes Unidas com o Ministro dos Neg6cios Estrangeiros Vahit Halefoglu, ocasiao em que pudemos examinar as possibilidades de crescimento de nosso intercambio comercial.
Nessa perspectiva, convido todos os presentes a erguerem suas tac;:as
prosperidade
crescente da Turquia, ao futuro de nosso
relacionamento e
fe!icidade de Vossa
Excelencia e da Senhora Kaya Erdem.

a

a

Muito obrigado.

59

chanceler brasileiro na x1v
assembleia geral
extraordinSria da oea
Discurso do Ministro de Estado das Rela~es Exteriores,
Olavo Setubal, em Cartagena das fndias, em 3 de
dezembro de 1985, por ocasiao da abertura da
XIV Assembltiia Geral Extraordinltria da Organizac;:ao
dos Estados Americanos (OEA).

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Senhores Chanceleres,

Estamos iniciando a Assembleia Geral
Extraordinaria convocada para examinar a
estrutura e funcionamento da organiza<;:ao,
os meios e as formas de aperfei<;:oa-la.

Senhores Chefes de Delega<;:ao,
Senhor Secretario Geral,
Desejo, em primeiro Iugar, renovar a solidariedade do povo e do Governo do Brasil
com o povo eo Governo da Colombia diante da catastrofe provocada pela erup<;:ao do
Nevada del Ruiz. Juntamente com nossos
irmaos colombianos, elevamos nossas preces pelas vftimas dessa tragedia. Colaboramos na medida de nossas possibilidades,
para levar conforto material as popula<;:oes
atingidas e mitigar as consequencias desse
terr fvel desastre. Permanecemos prontos a
continuar contribuindo para o grande esfor90 internacional em aux flio aos flagelados.
Que a na<;:ao colombiana possa recuperarse o mais breve possrvel, sao os nossos votos mais fraternos.

Aqui estamos reunidos em urn momenta
em que - todos reconhecem - o mundo
vive uma situa<;:ao de crise, que se reflete
de maneira dramatica em nossa regiao. No
campo pol ltico, persistem graves dificuldades na regiao centro-americana, nao
obstante os ingentes esfor<;:os do Grupo de
Contadora, a quem emprestamos nosso decidido apoio. Na esfera economica, a crise
do endividamento externo da America Latina continua a sufocar as perspectivas de
desenvolvimento de nossos parses, impondo-nos as graves consequencias do desemprego e da miseria.
Este e, em poucas palavras, o pano de fundo de nossas delibera<;:5es. Devemos trabalhar orientados pelo objetivo cardeal do sis-
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tema interamericano: a solidariedade hemisferica.

assim fortalece a propria OEA, sua expressao maior e seu principal instrumento.

Ao examinarmos a atua<;:ao da OEA no
campo politico, como foro de debate e
encaminhamento de problemas e controversias entre seus membros, verificamos que
nossa organizac;;ao tem desempenhado papel relevante na promoc;;ao do dialogo e do
entend imento.

0 Governo da Nova Republica brasileira
vem atribuindo todo relevo ao respeito e a
promo<;:ao dos direitos humanos - na sua
concepc;;ao mais ampla possfvel. Nesse quadro, o Governo brasileiro empresta especial
significado ao Pacta de Sao Jose, instrumento desenvolvido no seio da Organiza<;:ao
e que consubstancia o esforc;;o da regiao em
prol dos direitos da Pessoa Humana.

Se favorecemos o fortalecimento da organizac;;ao nesse campo, inclusive atraves da atribui<;:ao de maiores poderes as fun<;:oes do
Secretario Geral, acreditamos que o fundamental para a convivencia harmoniosa entre
as nac;;oes do hemisferio e a estrita observarr
cia e o respeito escrupuloso dos principios
basicos incorporados na Carta da OEA.
Muito se tem dito sabre a omissao desta
organizac;;ao diante da presente crise centro-americana. Creio, porem, que somente
uma visao estreita do que seja o Sistema
lnteramericano e do que deve sera solidariedade continental justificaria uma critica
contundente. Ao contrario dessa visao convencional, creio valido afirmar que o esforc;;o incansavelmente desenvolvido pelo Grupo de Contadora inscreve-se no quadro das
soluc;;oes pacificas de controversias, previstas no cap ftulo 5 da Carta da OEA, e representa manifesta<;:ao concreta da operatividade dos princlpios que oriertam a organiza<;:ao. Foi a partir desse enfoque que o Brasil formalizou seu permanente respaldo a
ac;;ao de Contadora, ao unir-se a Argentina,
Peru e Uruguai com o fito de intensificar o
apoio aquele Grupo. Contadora e seu Grupo
de Apoio sao exemplos marcantes da validade do sistema interamericano, da importancia de seus principios, da eleva<;:ao de
seus ideais.
0 espfrito de solidariedade interamericana
evidencia-se sobretudo nas atitudes ind ividuais de cada um dos paises do continente,
no desenvolvimento de suas rela<;:oes bilaterais, enos acordos sub-regionaisde coopera~;ao. E ai que esse espfrito se vivifica e
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Ao assinar, no ultimo dia 28 de novembro,
mensagem pela qual submeteu a alta aprecia<;:ao do Congresso Nacional a proposta de
adesao a Convenc;;ao Americana de Direitos
Humanos, o Presidente Jose Sarney deu
tambem mostra inequfvoca da atenc;;ao que
o tema dos direitos humanos vem merecendo no meu pais e o especial destaque que
concedemos a atua<;:ao do Sistema I nteramericano nessa area.
No plano economico, reconhecemos a necessidade de dinamizar as atividades da
Organizac;;ao, dando-lhes carater eminentemente pol ftico. Ressalto a necessidade de
agilizar a Comissao Especial de Consulta e
Negocia<;:ao (CECON). um valioso mecanismo institucional do sistema interamericano
e foro natural de negociac;;ao e dialogo sabre temas economico-financeiros e comerciais.
Na area da coopera<;:ao, devemos admitir os
nitidos sinais de redu<;:ao do papel desempenhado pela Organiza<;:ao, explicavel, em parte, pelas graves limitac;;oes financeiras que se
fazem sentir. Permanecem, contudo, validas
as expectativas dos Estados-membros,
quanta as possibilidades de se elevarem e
aprimorarem as atividades de coopera<;:ao, a
partir de uma perspectiva integrada da problematica do desenvolvimento.
0 Brasil acompanha com grande interesse
os trabalhos de coopera<;:ao da OEA. Muito
valorizamos os esforc;;os pela cooperac;;ao
tecnica horizontal, sem esquecer contudo a

importancia crucial da coopera<;ao vertical,

em particular na medida em que prop1c1e
efetiva transferencia de conhecimentos
cientlficos e tecnol6gicos.

e se dirigem aos problemas rna is prementes.
Como tal, creio que se recomenda considerac;;ao dos colegas aqui reunidos.

Senhor Presidente,

Desejo expressar nosso agradecimento ao
Secretario Geral da OEA, Embaixador Baena
Soares, pelo apoio que vem prestando a todos aqueles que participam desse esforc;;o
pelo aprimoramento do Sistema I nteramericano. Sua fidelidade e devoc;;ao a esta
causa comum constituem fonte de encorajarnento para todos n6s.

Senhores Chanceleres,
Embora passlveis de aperfeic;;oamento, a
Carta da OEA e os demais instrumentos basicos do Sistema I nteramericano sao satisfat6rios para o Brasil tal como hoje se encontram. Ao considerar a questao de sua reforma, procuramos adotar um enfoque que
se concentrasse nas questoes prioritarias da
valorizac;;ao da Organizac;;ao, como foro pol ltico-diplomatico, na dinamizac;;ao de suas
atividades e na simplificac;;ao e racionaliza<;:ao de seus procedimentos.
lnspirado por esses objetivos e beneficiado
por importantes contribuic;;oes de outros
Estados-membros, o Brasil apresentou ao
Conselho Permanente proposta de reforma
em que procurou conjugar o realismo brevidade. Essa proposta nao tem outros meritos senao 0 de procurar selecionar, entre todas as val iosas sugestoes apresentadas, aquelas que recolheram maior numero de apoios

a

a

Senhor Presidente,

E com uma atitude construtiva que o Brasil
comparece a esta Assembleia Geral, convencido da alta significa<;:ao da solidariedade
continental e da importancia de preserva-la
e reforc;;a-la.
Estou certo de que nao e outra a postura
das demais delegac;;oes presentes a Cartagena. Sobre essa base poderemos, com certeza, desenvolver trabalho proflcuo em favor dos ideais maiores do nosso Continente.
Muito obrigado.

olavo setubal homenageia os
chanceleres dos paises-membros
do tratado de
cooperac,ao amazonica
Discurso do Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores,
Olavo Setubal, em Cartagena das fndias, em 03 de
dezembro de 1985, por ocasiao de almo~o oferecido
aos chanceleres dos pafses-membros do Tratado de
Cooperac;:ao Amazonica.

Senhores Chanceleres,

E

com satisfac;;ao que me encontro corn
Vossas Excelencias, por ocasiao desta Assembleia Geral Extraordinaria da Organiza-

c;;ao dos Estados Arnericanos. Nesta oportunidade, gostaria de refletir sobre as realizac;;oes e as perspectivas da nossa cooperac;;ao
amazonica.
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0 Tratado de Coopera<;:ao Amazonica nasceu no momenta em que as nossos pa(ses
come<;:aram a defrontar-se com a mais severa crise economico-financeira na hist6ria
do Continente. Nao obstante, mediante iniciativas concretas e pragmaticas, o T ratado
sobreviveu a esta dura prova, mostrando,
em ultima instancia, ser nao s6 valioso instrumento de cooperac;:ao, mas tambem, e
acima de tudo, mecanismo fundamental
para o desenvolvimento de nossas regi5es.
As Reuni5es de Chanceleres forneceram
orientac;:5es poI lticas, para fazer face a conjuntura recessiva internacional. Assim, a organizac;:ao de seminarios e encontros tecnicos, possibilitando o interdlmbio de informac;:5es e 0 aproveitamento, em ambito
regional, de experiencias bern sucedidas no
trato da determinac;:ao brasileira de nao
permitir que dificuldades conjunturais esmorec;:am a disposic;:ao com que vimos paulatinamente concretizando os objetivos que
inspiram o Tratado.
Estou convencido de que ja se vislumbra o
momenta de passarmos para um estagio
mais operativo, implementando as conclus5es, resoluc;:5es e recomendac;:5es emanadas dos varios foros em que nos temos encontrado no ambito deste T ratado.
Desejo registrar, par ultimo, a importancia
da cooperacao emprestada pela Organiza-

c;:ao dos Estados Americanos as iniciativas
do Tratado. A coopera<;:ao de organismos
internacionais, como prevista no artigo nono, constitui importante instrumento para
a sua implementac;:ao. Nesse sentido, e natural imaginarmos tambem a participac;:ao
do organismo financeiro latina-americana
par excelencia, que e o Banco I nteramericano de Desenvolvimento
Senhores Chanceleres,
Esta e a tarefa que se nos coloca agora. A
magnitude do desafio corresponde, porem,
a grandeza da vocac;:ao de povos destinados
a fazer com que a realidade amazonica sirva
nao mais a separac;:ao, mas ao convlvio. Nao
a indiferenc;:a, mas a colabora<;ao mutuamente proveitosa.
Com este voto de fe e de esperanc;:a no futuro do Tratado de Cooperac;;ao Amazonica, pec;:o a todos que me acompanhem no
brinde que ergo aos eminentes Chanceleres presentes, em intenc;;ao da grandeza e
prosperidade da Bol !via, da Colombia, do
Equador, do Peru, do Suriname e da Venezuela, assim como em prol da felicidade
pessoal de seus respectivos Chefes de Estado.
Mu ito obrigado.

a homenagem de olavo setubal
aos chanceleres da bacia do
prata
Discurso do Ministro de Estado das Rel~6es Exteriores, Olavo
Setubal, em Cartagena das indias, em 4 de dezembro de 1985,
por ocasiao de almQ~;:o oferecido aos Chanceleres dos Palses
da Bacia do Prata.

Excelentfssimos Sen hares Chanceleres.
Desejei aproveitar nossa presenc;;a aqui em
Cartagena das l'ndias, durante os trabalhos
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da Assembleia Geral da OEA, para organizar este encontro com meus colegas dos
pafses signat<kios do Tratado da Bacia do
Prata.

Honram-me sobremaneira Vossas Excelencias ao comparecerem a este almoc;;o.
Aqui estao representados paises aos quais o
Brasil dedica fraterna amizade. Esse sentimenta traduz-se em iniciativas expressivas
nos campos bilateral e multilateral. Contribuem elas para realc;;ar a importancia de somarmos esforc;;os para o pleno desenvolvimento da regiao que nos congrega. Estamos associados na Bacia do Prata para a
consecuc;:ao dos altos objetivos do T ratado
de 1969.
Senhores Chanceleres,
0 Tratado da Bacia do Prata orienta um
processo sintonizado com os anseios de
desenvolvimento e integrac;:ao da America
Latina. Sua genese vincula-se a consciencia
profunda das afinidades entre nossas nac;:oes. Respeitando as identidades e as peculiaridades de cada povo, o sistema subregional nunca esteve orientado para sobrepor-se as vontades individuais dos paises. Sua razao de ser e a da cooperac;:ao livremente decidida, condic;:ao essencial para
o progresso reclproco de todos. Visa, por
isso, a definir nossas convergencias num
amplo espectro de setores e atividades,
contribuindo para uma aproximac;:ao sempre mais intensa.
Nao esperemos do sistema da Bacia do Prata nem mais nem menos do que propiciam
as nossas real idades. Dentro dessa vi sao objet iva, e diante da carencia de recursos que
enfrentamos na regiao, nossos Governos
tem-se dedicado permanentemente a encontrar formulas que revitalizem a cooperac;;ao
platina.
No recente encontro de Representantes Especiais, realizado em Buenos Aires, fizemos
uma avaliac;:ao pol ltica e institucional do
sistema da Bacia do Prata, com vistas a propar criterios pragmaticos para orientar seu
futuro funcionamento. Os resultados desse

trabalho dao-nos a certeza do importante
potencial de coopera<;:ao que o Tratado incorpora e animam-nos a perseverar nos esforc;:os de integra<;:ao.
Vivemos hoje numa regiao onde, a par de
reconhecidas dificuldades, tambem se registram Indices alentadores de progresso. Dispomos de uma rede de infra-estrutura de
transportes que se aprimora dia a dia, como
bern o demonstra a inaugura<;:ao, ha poucos
dias, da Ponte Presidente Tancredo Neves
entre o Brasil e a Argentina. Tornam-se cada vez mais fluidas as comunicac;:oes entre
os gran des centros de nossos pa (ses. Empreendimentos como os de ltaipu, Saito Grande e Jacireta refletem a riqueza energetica
de que e dotada a area.
Na America Latina, a Bacia do Prata ja se
destaca pela importancia dos setores agropecuario, industrial e terciario, bern como
pela qualidade e nlvel de capacitac;;ao de
amplas faixas de sua popula<;:ao.
Senhores Chanceleres,
Estou muito feliz por haver, em menos de
um ano de gestao a frente do ltamaraty, tido a oportunidade de visitar Vossas Excelencias em seus pr6prios paises ou recebelos em Brasilia. A vida de um politico nao
esta, porem, merce de seus desejos e essa
convivencia, que teria querido continuar e
aprofundar, dentro de algum tempo tera
que se deslocar para fora do quadro dos
encontros diplomaticos. Minha vida publica, porem, continuara fortemente marcada
pela dedica<;:ao ao desenvolvimento das relac;;oes entre nossos palses.

a

Convido-os a comigo brindarem pelo sempre maior entendimento entre todas as nac;:oes aqu i representadas, desejando-lhes pieno exito e felicidade futura.
Mu ito obrigado.
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a x1 reuniao do conselho
latino-americano do sela
Discurso do Ministro de Estado das Rel~oes Exteriores, Olavo
Setubal, em Caracas, em 6 de dezembro de 1985, por ocasiao
da XI Reuniiio Ordin~ria do Conselho Latino-Americano do
Sistema EconOmico Latino-Americano (SELA).

Senhor Presidente,
Senhores Chanceleres,
Senhor Secretario Permanente,
Senhores Delegados,
~ com grande satisfa<;:ao que venho a
Caracas - ber<;:o de Simon Bol lvar, um dos
mais tenazes propugnadores da uniao dos
povos da America Latina - para participar
desta historica reuniao do Conselho Latina-Americana do Sistema Economico Latina-Americana (SE LA), que marca o
decimo aniversario da assinatura do Convenia do Panama.

Herdeiro da boa tradi<;:ao de busca de
coordena<;:ao de posi<;:oes que caracteriza a
America Latina, de que foram exemplo, no
passado, os esfor<;:os da Comissao Especial
de Consulta e Coordena<;:ao Latina-Americana (CECLA) e o sao, ainda hoje, os
Grupos latino-americanos em funcionamento ante varias organiza<;:oes internacionais, 0
Sistema Economico Latina-Americana, tornado real idade gra<;:as
gene rosa vi sao
americanista dos ex-Presidentes Luiz Echeverria, do Mexico, e Carlos Andres Perez,

a

da Venezuela, pode hoje, aos dez anos de
existencia, orgulhar-se pelo solido trabalho
realizado em prol da intensifica<;:ao da
coopera<;:ao e dos esfor<;:os de coordena<;:ao
na regiao.
Assinalo com prazer o trabalho que vern desenvolvendo o Embaixador Sebastian Alegrett na condu<;:ao da Secretaria Permanente do SE LA. Ao felicitar Vossa Excelencia
pelos exitos alcan<;:ados, reitero 0 proposito
de meu pafs no sentido de envidar todos os
esfor<;:os posslveis com vistas ao fortalecimento do unico foro precipuamente voltado para as tarefas de coordena<;:ao de
posi<;:oes e coopera<;:ao economica de que
dispoem os palses latino-americanos.
0 transcurso do decimo aniversario do
Sistema Economico Latina-Americana enseja, por um lado, uma visao retrospectiva
de suas realiza<;:oes no perlodo, bern como,
por outre, uma reflexao sabre o carninho a
trilhar no futuro.
Ao nos voltarmos para o caminho ja percorrido, precisamos ter presente que os
ultimos dez anos representaram um dos
perfodos mais cruciais, se nao o de maior
dramaticidade em termos de mudancas
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vividas em nossa regiao. Assim, enquanto os
palses industrializados experimentavam baixas taxas de crescimento em grande parte
dos anos 70, a America Latina prosseguiu
seus esfon;:os de industrializac;:ao procurando fazer com que sua expansao deixasse de
se constituir mero reflexo do crescimento
do Norte industrializado.
Ap6s ter apresentado ao Iongo dos anos 70,
importantes taxas de crescimento, que
refletiam maior abertu ra e entrosamento
com o sistema internacional, foi a America
Latina, a partir do limiar da decada de 80,
profundamente atingida pela conjunc;:ao
perversa de fatores negativos tais como a
elevac;:ao significativa das taxas de juros, o
incremento do protecionismo nos palses
industrializados e a significativa deteriorac;:ao dos seus termos de troca com aqueles
palses.
Diante de radical mudanc;:a no cenario
externo, em razao de fatores fora de seu
controle, os palses latino-americanos viram-se defrontados, nesta decada, com a
mais aguda crise economica de sua hist6ria,
tendo sido levados a apl icar duras pol lticas
de ajustamento de carater recessivo que
implicaram para a maioria sacriflcios sociais
diflceis de suportar e retrocesso nos ganhos
acumulados ate entao.
A despeito da recuperac;:ao, ainda tlmida e
incerta, que se verifica nas economias dos
palses industrializados, as sequelas da crise
colocam a regiao diante de um quadro nada
animador. Com efeito, persiste a contrac;:ao
dos fluxos financeiros para os palses
endividados, situac;:ao que levou a America
Latina
condic;:ao de exportadora I lquida
de capital para o mundo industrializado.
Por outro lado, revela-se cada vez mais
sofisticado o arsenal de medidas protecionistas adotadas nos principais mercados
desenvolvidos - inclusive ja agora com o
objetivo de obter concessoes comerciais dos
pafses em desenvolvimento em bases de
reciprocidade estrita.

a
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Senhor Presidente,
A America Latina precisa retomar seu
crescimento. 0 desenvolvimento economico se afigura tanto mais necessaria neste
momenta em que muitos palses latino-americanos estao procu ran do con sol idar seus
processos democraticos internos. Regimes
pol (tiCOS abertos e democraticos sao OS
afianc;:adores de um processo de desenvolvimento voltado para o atendimento das
necessidades basicas de nossas populac;:oes,
um desenvolvimento verdadeiro em que o
social esteja acima dos indicadores frios do
crescimento. E tambem inegavel que a
consolidac;:ao democratica no Continente e
aspirac;:ao de todos os nossos povos e na
medida em que elc;~ se afirme e expanda
veremos facilitados os nossos vfnculos e
reforc;:ados os nossos pr6pri os processos
pol lticos nacionais.
Por outro lado, a democracia requer o
crescimento economico. Conforme assinalou o Presidente Jose Sarney perante o
plenario da Assembleia Geral das Nac;:oes
unidas, "nao podemos ficar apenas na
ret6rica do ajustamento da econom ia,
supondo que 0 sacriflcio e tudo que
deve fazer um devedor do Terceiro Mundo
para equacionar suas contas externas. Esta
visao estreita esquece estarmos tratando de
populac;:oes que tern direito a um padrao
serio de sobrevivencia e de palses com
leg ltimas aspirac;:oes nacionais. Ou conscientizamo-nos de que a soluc;:ao da dfvida
externa e uma tarefa conjunta de credores e
devedores, ou arriscamo-nos a atear fogo no
barril de p61vora que ameac;:a o Continen•
te."
Nas palavras de nosso Presidente, "a posic;:ao do Brasil esta tomada. A divida nao nos
leva
duvida. Optamos por crescer sem
recessao, sem nos submetermos a ajustamentos que sign ifiquem renuncia ao desenvolvimento.

a

0 Brasil nao pagara a dlvida externa nem
com a recessao, nem com o desemprego,

nem com a tome. T emos consciencia de
que, a pagar essa conta, com estes altos
custos sociais e economicos, terfamos em
seguida de abdicar da liberdade, porque o
debito pago com a miseria e conta paga
com a democracia."
Senhor Presidente,
0 Brasil comparece a esta celebrac;;ao do
decimo aniversario do SE LA com o firme
prop6sito de reiterar sua profunda vocac;;ao
latino-americanista, voltada para a cooperac;;ao e integrac;;ao com os pafses-irmaos da
America Latina.
Uma das forc;;as do nosso Continente e do
SE LA esta na diversidade de culturas e
etnias de nossos povos. Nossas origens,
I fnguas e culturas diversas devem ser vistas
como um elemento de vigor pois no pluralismo e que se centra a verdadeira cooperac;;ao. Grandes e pequenos compartilhamos
os mesmos idea is de democracia e desenvolvimento. America Latina e Caribe estao
irmanados por uma hist6ria de luta contra
o colonialismo, busca de identidade nacional e desenvolvimento.
Reiteramos nosso apoio e confianc;;a no
SE LA como expressao de um esforc;;o
multilateral, concertado livre e voluntariamente, de forma continua, com o objetivo
de dar novo conteudo as relac;;oes de nossos
pafses. Meu pals reconhece a praticidade e
a flexibilidade do mecanismo operacional
do SE LA, que o converte num instrumento
dinamico e uti I para as relac;;oes latino-americanas e caribenhas.

E aspirac;;ao

de nossos povos uma crescente
integrac;;ao latina-americana e caribenha. Essa aspirac;;ao encontra expressao nao s6 nos
mecanismos que vimos criando ao Iongo
dos anos para incentivar nossa integrac;;ao
economica, mas tambem nos esforc;;os que
vimos desenvolvendo para aproximar nossos povos pela cultura e pela arte. Mais do
que nunca, e importante que demos um novo lmpeto aos movimentos integracionistas de nossos povos. Mergulhados na crise,

dela sairemos nao isoladamente, mas sim
pela comunhao de nossos esforc;;os.
Acreditamos que a America Latina encontra-se diante do desafio hist6rico de procurar desenvolver mecan ismos criativos e
eficazes para, atraves da intensificac;;ao da
cooperac;;ao horizontal regional, minorar os
efeitos de uma crise que a todos afeta em
profundidade. Nesse contexto, ao Sistema
Economico Latina-Americana esta reservada a tarefa maior de refletir criticamente
sobre nossas limitac;;oes estruturais e planejar molduras de relacionamento que permitam aos pafses-membros alcanc;;ar novos
patamares em materia de cooperac;;ao e mais
estreita coordenac;;ao de posic;;oes sobre questoes de interesse da regiao.
A constatac;;ao de que a cooperac;;ao NorteSui enfrenta hoje graves dificuldades em
virtude da posic;;ao imobilista dos palses
desenvolvidos, aferrados a posic;;oes de poder garantidas por relac;;oes economicas internacionais injustas e desiguais, deve constituir um acicate a nossos esforc;;os de cooperac;;ao e auto-ajuda.
Saudamos a realizac;;ao de Reunioes de Peritos Governamentais de Alto N fvel para a
identificac;;ao de projetos e ac;;oes de interesse comum em materia de cooperac;;ao regional, nas areas consideradas prioritarias pelos Estados-Membros.

E tambem com satisfac;;ao que registramos o
andamento do Segundo Programa Bienal
de Cooperac;;ao Regional.

a

Devemos dedicar especial atenc;;ao questao
tecnol6gica na America Latina. Ao influir
sabre as mudanc;;as nos paradigmas de industrializac;;ao a partir da ultima decada, 0
progresso tecnol6gico se constitui na condic;;ao sine qua deste salto. Sendo a tecnologia um processo inexon3vel de transformac;;ao s6cio-economica, se nao acompanharmos sua evoluc;;ao, estaremos condenados
permanencia no subdesenvolvimento. Nesse sentido, podera dispor o SELA, atraves da rede de I nformac;;ao Teena-

a
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16gica Latina-Americana (RITLA). de importante mecanismo, cuja implementa<;:ao
deveria ser objet iva de todos os pa lsesmembros, em razao das imensas possibilidades que se abrem no campo do intercambio horizontal de conhecimentos tecnologlcos.

a

A atenyao
questao tecnoiogica transparece na documenta<;:ao preparada pelo Secretariado para a presente reuniao. Temos
diante de n6s propostas destinadas a implementar a coopera<;:ao regional em campos novas, tais como os de informatica,
biotecnologia, energia solar, novas materiais e eletronica.
0 problema central do nosso continente e
o da reparti<;:ao mais equitativa dos frutos
do crescimento economico, da plena integra<;:ao das camadas menos favorecidas de
nossas popula<;:oes em nosso esfor<;:o de desenvolvimento. Nao somas e nao seremos
palco de confl itos de poder entre Superpotencias. Rejeitamos a logica fria do poder e
afirmamos a nossa identidade propria, centrada na solu<;:ao pacifica para nossos conflitos e na busca de instrumentos de coopera<;:ao que se dirijam a superar os graves problemas sociais de nossos povos e assim garantir a paz no Continente. Em tal sentido,
consideramos que o Comite de Apoio ao
Desenvolvimento Economico e Social da
America Central (CADESCA) constitui
exer,lplo de esfor<;:o regional pioneiro, embora insuficiente, e, portanto, passlvel de
aperfei<;:oamento, com vistas
promo<;:ao
da auto-ajuda no plano regional.

a

Senhor Presidente,
Senhores Chanceleres,
Senhores Chefes de Delega<;:ao,
As atividades de consulta e coordena<;:ao
regional constituem uma das vertentes mais
relevantes da atua<;:ao do SE LA. A multiplica<;:ao de reunioes internacionais passou
a requerer da regiao atividade cada vez
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a

maiS 1ntensa com Vistas
COOrdena<;:ao de
posi<;:oes e busca de estrategias comuns.

0 Brasil vem sustentando em difererrtes
foros internacionais a necessidade de profunda reformula<;:ao do ordenamento economico montado em Bretton Woods. Vemos agora com preocupa<;:ao o fato de que,
no plano tinanceiro, iniciativas insuficientes dos pa lses desenvolvidos pretendem
substituir a necessaria reforma do sistema
monetario. No plano comercial assistimo·s,
de um lado, prolifera<;:ao de medidas protecionistas, bem como o crescente recurso
ao bilateralismo e, de outro lado, a insistencia, por parte de alguns pa lses desenvolvidos, em promover uma rodada comercial
multilateral ampla que abranja areas que
estao fora da competencia do GATT, tais
como servi<;:os, investimentos e propriedade intelectual.

a

Desde 1982, quando se realizou a Reuniao
Ministerial das Partes Contratantes do
GATT, vem o Brasil defendendo a necessidade de serem tomadas med idas efetivas
com vistas ao fortalecimento do sistema
multilateral de comercio. Em tal sentido,
propugnamos a execu<;:ao plena do Programa de Trabalho acordado na ocasiao.
Os pa fses desenvolvidos, entretanto, vem-se
recusando a assumir compromissos firmes
de nao-aplica<;:ao de novas medidas comerciais restritivas e de desmantelamento de
todas aquelas irregulares luz do GATT.

a

Com o in lcio do processo preparatorio de
u ma nova rod ada de negocia<;:oes comerciais, adquire maior urgencia a questao da
coordena<;:ao de posi<;:oes da America Latina para aquele processo. Em tal sentido,
tem o SE LA a responsabilidade intransferlvel, como foro regional de consulta e
coordena<;:ao, de contribuir para que os
palses-membros tenham uma visao clara
do que esta em jogo nesta proxima rodada
e possamos nos coordenar para a defesa de
nossos i nteresses.

As relac;:5es economicas da America Latina
tanio com seus tradicionais parceiros comerciais, quanta com novas mercados
constituem outro campo de interesse para a
atividade de consulta e coordenac;:ao. Em
tal sentido, e em prosseguimento das atividades que ja vem sendo desenvolvidas neste campo, caberia realizar analise em profundidade do impacto que tera o alargamento da Comunidade Economica Europeia para as exportac;:5es da America Latina para aquele mercado.

grac;:ao regional e sub-regional, a importante tarefa de proceder
avaliac;:ao e seguimento das ac;:5es acordadas pelos palses da
regiao na Declarac;:ao e no Plano de Ac;:ao
de Quito. Temos o compromisso de nao
permitir qualquer esmorecimento na implementac;:ao do conjunto de ac;:5es a que se
propos a America Latina naquela ocasiao,
bem como de insistir na reformulac;:ao, em
bases mais equitativas, da ordem econ6mica internacional.

a

Sen hares,
Senhor Presidente,
Ao atender ao chamado do entao Presidente Hurtado, do Equador, para a realizac;:ao da Conferencia Economica LatinaAmericana, real izada em Ou ito, em janeiro
de 1984, a America Latina assumiu seu dever hist6rico de contribuir com propostas
realistas, a nlvel regional e internacional,
destinadas a fazer frente
crise economica.

a

Cabe ao Sistema Economico Latina-Americana, sem preju lzo da competencia dos
demais organismos de cooperac;:ao e inte-

Temos diante de n6s a grande tarefa de
demonstrar com eficacia que a cooperac;:ao
regional pode transcender o plano da ret6rica e se transformar em resposta concreta
da regiao crise externa. E o SE LA tem papel crucial a desempenhar nesse processo.
Se demonstrarmos vontade pol ltica e conjugarmos nossos esforc;:os, estou seguro de
que poderemos trilhar de novo o carninho
do desenvolvimento economico e social
em beneficia do bem-estar de nossos povos.

a

Mu ito obrigado.
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a visita do chanceler
olavo setUbal a moscou
Discursos do Ministro de Estado das Rela~5es Exteriores,
Olavo Setubal, e do Ministro dos Neg6cios Estrangeiras
da Uniao das Republicas Socialistas SovitWcas, Eduard
Chevarnadze, ( tradu~ao nao-oficial) em Moscou, em 9 de
dezembro de 1985, durante o alm~o oferecido ao
representante brasileiro pelo Governo sovit!tico.

DISCURSO DO CHANCELER BRASILEIRO

Senhor Ministro,
Desejo exprimir, inicialmente, meus agradecimentos pela hospitalidade atenciosa
com que o Governo da Uniao Sovietica. tem
distinguido a mim e a minha comitiva. Ficamos tambem muito sensibilizados com as
palavras de Vossa Excelencia, que refletiram seu conhecimento pessoal do meu
pals e das suas realidades flsicas e humanas.
Estamos certos de que esse conhecimento
representara um fator adicional de aproxima<;:ao entre o Brasil e a Uniao Sovietica.
Senhor Ministro,
Os contatos entre nossos povos tem uma
longa hist6ria. A obra do Barao de Langsdorff, atualmente exposta em Moscou,
atesta a contribui<;:ao desse eminente diplomata e naturalista russo para o desenvolvimento das ciencias naturais no Brasil, nos
primeiros decenios do seculo dezenove.
0 patrono da diplomacia brasileira, Rio
Branco, quando ainda ocupava as fun<;:oes

de Consul na cidade britanica de Liverpool, visitou a bela Sao Petersburgo - hoje
Leningrado - e ali participou ativamente
da Exposi<;:ao I nternacional de 1884. Nao
escaparam
visao antecipadora do diplomata brasileiro as potencialidades do relacionamento entre as duas grandes Na<;:oes.
Ao cabo da sua viagem, realizada ha mais
de um seculo, foi ele o primeiro a propor a
cria<;:ao de uma linha regular e direta de
comercio entre os distantes imperios do
Brasil e da Russia.

a

As vicissitudes da hist6ria contemporanea
influenciaram inevitavelmente e continuarao a influenciar o curso das nossas rela<;:oes. 0 i mportante, no nosso entender, e
que aceitemos com naturalidade as limita<;:oes decorrentes da h ist6ria e da geografia, e nos proponhamos a consolidar um
relacionamento estavel, denso e maduro.
Vive hoje o Brasil, Senhor Ministro, um
processo auspicioso de democratiza<;:ao da
sua vida polltica e social. A participa<;:ao
popular se faz intensa em todos os campos,
reivindicando institui<;:oes representativas e
justi<;:a social. A Nova Republiql brasilei-
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ra, fundada sabre uma ampla alian<;:a de
for<;:as pol lticas comprometidas com a democracia e o progresso, prop5e-se realizar
a transi<;:ao para um regime de institui<;:5es
soberanas e encaminhar os graves problemas sociais e economicos com que se defronta opals.
Um povo que busca reorganizar seu projeto
nacional sabre as bases da democracia e da
justi<;:a social nao pode deixar de identificar-se de maneira autentica com os padr5es
de conduta que traduzem aquelas aspira<;:5es no terreno das rela<;:5es interestatais.
Fortaleceu-se, dessa maneira, o compromisso brasileiro com o principia da igualdade
soberana das na<;:5es, seu acatamento dos
postulados da autodetermina<;:ao e da naoingerencia, sua adesao a causa da paz e do
desarmamento.
Concebemo-nos como uma sociedade pluralista que, merce da sua forma<;:ao hist6ria
e de sua composi<;:ao etnica e cultural, volta-se natural mente para o contato com todos os povos. 0 universalismo, horizonte
aberto pela ciencia moderna e definido como espayo de convlvio pacifica pela Carta
de Sao Francisco, representa um dos fundamentos da nossa a<;:ao externa. Nao nos
prendemos a vis5es parciais nem a op<;:5es
excludentes de relacionamento. Nosso anseio e de coopera<;:ao franca e igual itaria
com todos os palses, sabre a base da naoingerencia nos neg6cios internos, do respeito mutua e da reciprocidade dos beneflcios.

Essas palavras dao alento as expectativas
de paz que an imam o conjunto da humanidade. 0 Brasil, em particular, vern reiterando sua posi<;:ao de condena<;:ao a corrida
armamentista, e emprestando seu apoio
decidido a promo<;:ao de negocia<;:5es que
conduzam ao desarmamento nuclear. Consideramos que as potencias nuclearmente
armadas, em particular os Estados Unidos da America e a Uniao Sovietica, detem
responsabilidade especial no processo de
desarmamento, o qual deve progredir mediante uma articu la<;:ao efetiva entre negocia<;:5es bilaterais e multilaterais, principalmente na Conferencia de Desarmamento
das Na<;:5es Unidas.
Enxergamos tambem um nexo muito clara
entre o desarmamento e o desenvolvimento economico e social. Os recursos hoje
sonsagrados a manuten<;:ao e aperfei<;:oamento de instrumentos de destrui<;:ao devern ser destinados a tarefas ;nais nobres,
como a supera<;:ao das condi<;:5es de miseria
que afetam tantos habitantes do nosso planeta.

Senhor Ministro,

Sabre esse ultimo aspect a, perm ito-me recordar que o Presidente da Republica Federativa do Brasil, Jose Sarney, endere<;:ou
carta ao Secretario Geral do PCUS, Mikhail
Gorbachev, antes do encontro de Genebra,
manifestando a esperan<;:a de que a melhoria do clima de entendimento nas rela<;:5es
Leste-Oeste e a retomada das negocia<;:5es
sabre desarmamento nuclear viessem a ensejar a esperada transferencia de recursos
humanos e materiais para as tarefas urgentes e construtivas do desenvolvimento s6cio-econ6m ico.

Foi com esperan<;:a e al lvio que a comunidade internacional tomou conhecimento da
declara<;:ao conjunta Uniao Sovietica-Estados Unidos da America, em seguida a reuniao de cupula realizada em Genebra, em
novembro passado. Nela se leu que uma
guerra nuclear nao pode ter vitoriosos nem
deve ser empreendida, e que nenhum dos
dais Iadas tentara obter superioridade nuclear sabre o outro.

Acolhemos, por outro lado, com grande interesse e otimismo as palavras do Secretario-Geral do PCUS em Genebra, em sua importante entrevista a imprensa mundial.
Disse Sua Excelencia que todos os Estados, capitalistas desenvolvidos, socialistas e
em desenvolvimento, tern problemas economicos, sociais e ecol6gicos que devem
ser resolvidos pela coopera<;:ao. Acrescentou que nao poderia a Uniao Sovietica iso-
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lar-se do mundo em desenvolvimento, uma
vez que a nova pol ftica, baseada em realidades concretas, obriga a todos a procurarem respostas para os problemas dos pafses que lutam par uma vida melhor.
0 Brasil, Senhor Ministro, situa-se entre
esses tantos pafses que lutam par eliminar
o atraso economico e proporcionar a sua
popula<;:ao melhores condi<;:oes de vida.
Circunstancias particularmente adversas da
conjuntura economica internacional engendraram, para o meu pals e muitos outros da
America Latina e do Terceiro Mundo, um
quadro de graves dificuldades. Buscamos
neste momenta, em meio a ingentes sacriflcios internos, superar tais dificuldades e
retomar o caminho do desenvolvimento
economico e social. A ordem economica internacional deve ser revista em muitos de
seus aspectos, de modo a permitir uma convivencia mais justa e mais harmoniosa entre palses desenvolvidos e em desenvolvimento.
Senhor Ministro,

E esta a primeira visita de um Ministro brasileiro das Rela<;:oes Exteriores Uniao Sovietica. Representa ela, como ja disse, a
expressao de uma realidade emergente no
Brasil. Coincide tambem com o infcio de
uma fase renovadora da vida polftica na
Uniao Sovietica, que acompanhamos com
interesse.

a

Nossas rela<;:6es no perlodo republicano
completam este ana seu quadragesimo aniversario. Espero que os encontros com
Vossa Excelencia e outras altas autoridades sovieticas, bem como as decis5es e atos
bilaterais deles decorrentes, possam assinalar o cumprimento de uma etapa percorrida, e abrir ao mesmo tempo novas perspectivas para o futuro.
Em carta que enviei em abril ultimo ao seu
ilustre predecessor, o hoje Presidente do
Presidium do Soviete Supremo, Andrei
Gromiko, expressei a disposi<;:ao de emprestarmos maior dinamismo ao relacionamen-

to brasileiro-sovietico, atraves da troca de
visitas em nfvel governamental, da pratica
de consultas polfticas, da retomada _da
expansao das trocas comerciais e economicas, do intercambio cultural equilibrado e
da dinamiza<;:ao da coopera<;:ao cientffica
e tecnol6gica.
0 interdlmbio economico-comercial, apoiado desde 1975 no Acordo de Fornecimento
de Maquinas e Equipamentos Sovieticos ao
Brasil e de Produtos Brasileiros URSS, e
superando dificuldades antepostas pela distancia geogratica e par um forte grau de
desconhecimento mutua, e hoje uma realidade con sol idada. Necessitamos entretanto,
dedicar aten<;:ao especial a esse domfnio.
Reconhe<;:o que, em tal esfor<;:o, toea parte brasileira uma participa<;:ao especial, pais
precisa ela importar mais, e com maior regularidade, de modo a aumentar o volume
global do comercio bilateral e assim permitir o crescimento das suas pr6prias exporta<;:oes. No passado, adquirimos da Uniao Sovietica equipamentos para hidreletricas e
outros materiais produzidos pela sua industria pesada. Necessitamos agora identificar
alternativas de substitui<;:ao para itens como
aqueles, que passaram a ser produzidos no
Brasil, e que nao sao mais comprados no
exterior. Dessa forma, poderemos dar usa
mais efetivo ao Acordo bilateral de 1975,
cuja vigencia sera prorrogada mediante ato
a ser formalizado durante a minha estada
em Moscou.

a

a

Verifico tambem com satisfa<;:ao que progridem os entendimentos entre a Companhia Vale do Rio Dace e a V/0 Tiajpromexport, do Comite Estatal de Rela<;:oes
Economicas com o Exterior, e que foi assinado entre as duas empresas protocolo de
inten<;:oes sabre diversos assuntos de interesse comum. Sao de assinalar-se, nesse contexto, os projetos de colabora<;:ao no setor
siderurgico, no campo do fornecimento de
carvao e na transferencia de tecnologia para
recupera<;:ao de minerios nobres. Aguarda
no momenta a parte brasileira manifesta<;:ao da parte sovietica sabre cond i<;:oes financeiras e comerciais decisivas para a via-
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bi Iiza<;ao desses empreend imentos, os quais,
se concretizados, poderao constitu ir-se em
exemplos significativos da capacidade tecnol6gica e industrial sovietica, e abrir caminho a novas iniciativas conjuntas com empresas brasileiras.
Esfor<;os coordenados em terceiros mercados - de que ja temos alguma experiencia
- poderao tambem gerar oportunidades
de atividade reciprocamente vantajosa. Em
suma, Senhor Ministro, desejo registrar o
animo brasileiro de ampliar 0 espa<;o de
a<;ao economi.ca comum com a Uniao Sovietica, de forma a suplementar os desequi1fbrios observados nas trocas de mercadorias entre os do is paises. 0 Acordo de Coopera<;ao Economica e Tecnica, que assinarei com o Presidente do Comite Estatal de
Rela<;oes Economicas com o Exterior, dara
certamente novo impulso as iniciativas com
esse objetivo.
A colabora<;ao cientffica e tecnol6gica oferece-nos tambem amplas possibilidades, sobretudo em vista do vasto acervo de pessoal, conhecimentos e tecnicas acumulado
pel a U RSS nesse terreno. Por outro Iado, o
Brasil, pelos avan<;os ja alcan<;ados, tambem
prestara sua contribui<;ao a esse intercambio. Adquirimos, em data recente, tecnologia sovietica para a produ<;ao de alcool a
partir da madeira. Outros campos poderao
certamente ser explorados, tanto ao nfvel
das tecnologias aplicadas quanto da ciencia
pura, com base no Acordo de Coopera<;ao
Cientifica e Tecnol6gica que assinamos em
1981.
Senhor Ministro,
A visita de Vossa Excelencia ao Brasil, em
1980, a frente de representa<;ao do Parlamento sovietico, abriu um importante capitulo no desenvolvimento das nossas rela<;oes pol fticas. Desde entao, ap6s as conversa<;5es iniciadas pela delega<;ao chefiada por
Vossa Excelencia em Brasilia, o intercambio de grupos parlamentares tornou-se uma
tradi<;ao que muito tem contribu fdo para o
maior conhecimento recfproco. Os parla-
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mentares brasileiros conservam uma grata
lembran<;a da cordial acolhida que receberam de Vossa Excelencia em sua terra natal,
a Georgia.
0 encontro de Vossa Excelencia com o Presidente Jose Sarney, em Nova York, durante os trabalhos da quadragesima Assembleia
Geral das Na<;oes Unidas, pela cordialidade
em que transcorreu, indicou mais uma vez
o desejo brasi leiro e sovietico de intensificar o dialogo em todos os nfveis, num clima
de respeito e confian<;a mutuos.
As consultas mantidas anualmente entre delega<;5es brasileiras e sovieticas, sobre t6picos da agenda da Assembleia Geral das Na<;5es Unidas, tambem vem representando
um valioso canal de comunica<;ao. Reconhecendo a utilidade e interesse recfprocos
que revestem essa experiencia, formalizaremos amanha, atraves de Memorandum de
Entendimento, um rr.ecanismo de consultas pol fticas, por cujo in termed io nossas
Chancelarias se manterao informadas sobre
questoes da atualidade mundial relevantes
para as duas partes.
As conversa<;5es mantidas nesta manha forneceram a oportunidade para reafirmarmos
nossa adesao aos princfpios de convivencia
internacional consagrados na Carta das Na<;5es Unidas. Preocupa-nos profundamente,
Senhor Ministro, a situa<;ao de tensao internacional, e foi com viva satisfa<;ao que ouvi
de Vossa Excelencia identicas palavras de
condena<;ao da corrida armamentista. Estivemos de acordo em salientar o nexo existente entre o desarmamento e o desenvolvimento economico e social, conceito de
grande importancia para os paises em desenvolvimento.
Verificamos, portanto, que existe entre o
Brasil e a Uniao Sovietica, apesar das diferen<;as de regime social e economico, um
territ6rio de concep<;5es compartilhadas,
sobre o qual poderemos expand ir e d iversificar nossas rela<;oes bilaterais. Venho a
Moscou trazendo uma mensagem de boavontade, e com o animo de explorar as pos-

sibilidades de cooperac;:ao que possam ser
mutuamente beneficas, contribuindo assim
para o progresso dos nossos povos e para
urn maior entendimento entre as nac;:oes.
Com esses objetivos em mente, quero convidar todos os presentes a levantarem urn
prosperidade do povo sovietico e
brinde
saude e felicidade pessoal do Ministro
Eduard Chevardnadze.

a

a

Muito obrigado.
DISCURSO DO CHANCELER SOVIETICO

Excelentlssimo Senhor Ministro!
Senhores!
Camaradas!
N6s sentimos alegria de saudar em Moscou
a Vossa Excelencia, Senhor Ministro das
Relac;:oes Exteriores do Brasil Olavo Setubal e os visitantes brasileiros aqui presentes.
Temos iniciado recem as negociac;:oes e julgo que se pode d izer: as nossas conversas
tern urn carater rico de conteudo e util,
contribui para melhor compreensao das posic;:oes de urn e outro, revela as aspirac;:oes
da URSS e do Brasil ao saneamento da situac;:§o internacional.
No decorrer das negociac;:oes se tern revelado a disposic;:ao de nossos dois parses de
atribuir urn carater regular ao dialogo politico bilateral, de seguir o caminho de fortalecimento das relac;:oes em diversos dominies.
A visita do Ministro das Relac;:oes Exteriores do Brasil Uniao Sovietica e a primeira
na hist6ria das nossas relac;:oes. Reforc;:a a
pratica dos contatos pol lticos e intercambio de opinioes existente entre os nossos
Governos.

a

Lembramos com satisfac;:ao a conversa. no
decurso da 40<;1 sessao da Assembleia Geral
da ONU, com a Sua Excelencia o Presid.en-

te do Brasil, Senhor Doutor Jose Sarney, e
com a Vossa Excelencia, Senhor Ministro,
que se tornou urn evento importante nas relac;:oes sovietico-brasileiras. Nao posso deixar de recordar tambem a minha deslocac;:ao a Vosso pals, chefiando a delegac;:ao do
Soviete Supremo da U RSS. A nossa estada
no Brasil, os encontros com representantes
do seu povo jubiloso e talentoso deixaram
na nossa mem6ria as impress6es profu ndas.
Aqui vale a pena dizer tambem que as relac;:oes entre os nossos parses tern uma hist6ria longa. 0 nosso compatriota- o diplomata e investigador Grigori lvanovitch
Langsdorff nos anos vinte do seculo passado tinha feito nao pouco para investigac;:ao
do Brasil. Hoje o Senhor Ministro vai participar na inaugurac;:ao da exposic;:ao dedicada a suas expedic;:oes. Langsdorff tinha sido
cativado tao profundamente pela beleza do
vosso pals que tinha dito uma frase notavel: "Quem tern saudades de estado de animo poetico que va para o Brasil, pois Ia a
natureza poetica correspondera aos seus
anseios".
Desde tempos remotes o povo brasileiro
sentia atrac;:ao pela cultura e literatura russa. Disso se pode julgar pelo fato de que o
lmperador do Brasil o Pedro II tinha traduzido ao idioma do seu pals obras de grande
fabulista russo Krilov e do escritor famoso
Karamzim.
Este ano juntamente com V6s assinalamos
a passagem do 40Q aniversario de estabelecimento das relac;:oes diplomaticas entre a
Uniao Sovietica e o Brasil. N6s apreciamos
o fato de que o Brasil juntamente com os
participantes de col igac;:ao anti-h itleriana tinha partic1pado diretamente nas operac;:oes
de combate contra as forc;:as do fascismo.
No perlodo passado as relac;:oes entre os
nossos parses que baseiam-se nos princlpios
de nao-ingerencia, de respeito, de proveito
mutuo, obtiveram o desenvolvimento notavel. Elas comec;:aram a ser caracterizadas
pela confianc;:a maior, tornaram-se cheias
de conteudo concreto. Se desenvolvem os
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vfnculos culturais, o comercio atingiu as dimensoes consideraveis. Porem, evidentemente, isso nao e urn limite.
No nosso ver, levando em conta grande potencial criativo e economico de que dispoem os nossos pafses, seu peso nos assuntos mundiais, existem ainda consideraveis
possibilidades inaproveitadas para o alargamento e aprofundamento ulterior da cooperac;ao sovietico-brasileira em diversas
areas. Julgo que os documentos conjuntos
que serao assinados na consequencia da
Vossa visita sigam este rumo.
Naturalmente, temos discutido antes de
tudo as questoes da prevenc;ao da guerra
nuclear e cessac;ao da corrida armamentista
que preocupam todo o mundo. Todos os
povos procuram a paz e o progresso. Nenhum dos povos quer a guerra. Porem no
mundo existem as forc;as que nao desejam
tomar em conta as realidades polfticas do
mundo de hoje e os interesses legftimos dos
outros Estados. Na procura de miragem da
superioridade militar elas levaram o mundo
linha, quando tern surgido ameac;a real de
infcio de ciclo, sem precedentes pelas suas
dimensoes, da corrida armamentista com
consequencias imprevistas para toda a humanidade. E patente para qualquer pessoa
sensata: se agora nao erigir uma barreira
para que a corrida armamentista nao seja
transfer ida da Terra para o Cosmos, o espac;o c6smico sera preenchido das armas de
choque nao menos mortfferas que as armas
nucleares.

a

Tendo a consciencia da nossa responsabilidade perante os povos da URSS e dos parses do mundo pelo futuro da paz, n6s participamos no encontro norte-americano-sovietico em Genebra. Esse encontro foi uti I e
necessaria. Consideramos muito importante
o entendimento mutuo alcanc;ado de que a
guerra nuclear nu nca deve ser desencadeada, que nela nao pode haver vencedores,
assim como o reconhecimento pelas partes,
da relevancia de prevenc;ao de qualquer
guerra entre elas, a afirmac;ao de que elas
nao procurarao alcanc;ar a superioridade mi-
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litar. Confirmac;ao, feita no encontro, do
entendimento mutuo norte-americano-sovietico sobre o assunto e objetivos das negociac;oes a respeito dos armamentos c6smicos e nucleares tern o significado de principia.
Agora todos os povos amantes da paz devern pronunciar-se em voz alta contra o perigo ameac;ador enquanto nao assuma o carater irreversfvel.
Assinalamos com satisfac;ao o crescimento
do papel dos estados da America Latina nos
assuntos internacionais. Foram primeiros
no mundo em declarar a criac;ao de uma
zona desnuclearizada no continente e assinaram o Tratado correspondente. A Uniao
Sovietica, sendo o pals que aderiu a este
Tratado, ap6ia tais aspirac;oes dos estados
latino-americanos e manifesta-se em favor
de que o estatuto desnuclearizado da zona
seja observado plenamente. Apoiamos tambern suas aspirac;oes de nao permitir a militarizac;ao do Atlantica SuI mas transformalo numa zona de paz e cooperac;ao.
Agora os palses da America Latina se dao
conta das consequencias perigosas de urn
des Iize guerra e fazem frente a ta I desenrolar dos acontecimentos. Para n6s e compreenslvel tal postura dos latino-americanos.

a

Nao se pode deixar de ver que perigo grave
no mundo atual representam os conflitos
em diversas regioes do munJo. A este respeito causa a apreensao a situac;ao na America Central. Consideramos que a soluc;ao
dos problemas desta regiao deve ser encaminhada pela regulariza<;ao polftica sem ingerencias externas, levando em conta os interesses legftimos e respeitando plenamente a
soberania de todos os pafses da regiao. Saudamos os esforc;os de todos os estados, que
visam soluc;ao do conflito nesta regiao por
via pacifica, excluindo press6es e intervenc;oes.

a

Gostaria de referir-me ainda a urn problema
que assume cada vez maior relevancia pol ftica. lsto
0 problema da discriminac;ao

e

nas relac;:5es economicas internacionais e da
d fvida externa. No da d lvida externa apresta cad a vez ma is forte os pa fses em desenvolvimento.
Percebemos que cad a u m dos pa lses em desenvolvimento e soberano no que diz respeito a sua abordagem da regu larizac;:ao dad !vida externa. Ao mesmo tempo julgamos que
as questoes de estabelecimento das relac;:5es
economicas internacionais verdadeiramente
em pe de igualdade, da nova ordem economica mundial, inclusive tambem o problema do endividamento, devem tornar-se
objeto da discussao internacional ampla.
Certamente no decurso das negociac;:5es revelaram-se tambem diferentes atitudes com
respeito a certos problemas. lsso e plenamen-

te natural. 0 principal, porem, consiste em
que as nossas conversas decorrem num ambiente construtivo e pn3tico. Confirmam o
desejo da Uniao Sovietica e do Brasil de
alargar o dialogo politico, de reforc;:ar as relac;:5es bilaterais, de contribuir para o esforc;:o da paz, o saneamento da situac;:ao internacional. Creio que temos toda a razao
para exprimir a satisfac;:ao pela tonalidade
das nossas conversas.
Permita-me propor o brinde pela saude da
Sua Excelencia Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do Brasil, Senhor Olavo Setubal
e de todos os nossos visitantes brasileiros,
pela prosperidade e felicidade do povo brasileiro, pela consolidac;:ao das relac;:5es de
amizade entre a URSS eo Brasil, pela paz
duradoura na Terra.

comunicado de imprensa
brasi Iei ro-sovietico
Comunicado de lmprensa Brasii-URSS,divulgado
em Moscou, em 11 de dezembro de 1985,
ao final da visita do Chanceler Olavo Setubal a Moscou.

A convite do Governo sovietico, esteve na
Uniao das Republicas Socialistas Sovieticas
em visita oficial, de 08 a 11 de dezembro
de 1985, o Ministro das Relac;:5es Exteriores da Republica Federativa do Brasil, Olavo Egydio Setubal. 0 ilustre convidado brasileiro e sua comitiva foram recebidos de
forma calorosa que refletiu o carater amistoso das relac;:5es entre os do is pafses.
0 Ministro Setubal depositou uma coroa de
flares no Tumulo do Soldado Desconhecido, ao pe do muro do Kremlim.
0 Ministro das Relac;:5es Exteriores do Brasil, Olavo Egydio Setubal, foi recebido pelo
Membra do Bureau Pol ftico do Comite
Central do PCUS e Presidente do Presidium
do Soviete Supremo da U RSS, Andrei Gromiko.

0 Ministro Setubal manteve conversac;:5es
com o membra do Bureau Politico do CC
do PCUS, Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da U RSS, Eduard A. Chevardnadze,
sabre a situac;:ao atual e perspectivas do
relacionamento brasileiro-sovietico, bem
como sabre questoes de pol ftica internacional.
Os dois Ministros expressaram satisfac;:ao
pelo desenvolvimento e diversificac;:ao crescentes das relac;:oes entre o Brasil e a URSS
e sublinharam o empenho dos seus Governos em continuar a ampliar a cooperac;:ao
mutuamente benefica com base nos princfpios da igualdade, do respeito, da soberania
e da nao-ingerencia nos assuntos internos.
Reconhecendo o significado especial do
dialogo pol ftico no momenta atual, e a
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conveniencia de ampliar as consultas bilaterais, os Ministros assinaram um Memorandum de Entendimento pelo qual foi estabelecido um mecanismo de consultas sabre
temas de pol ftica internacional que detenham interesse para as duas partes.
Expressaram tambem a inten<;ao de desenvolver as possibilidades existentes no campo da coopera<;ao economica e de aperfei<;oar a estrutura do intercambio comercial
bilateral. Com esse objetivo, foi assinado
um Acordo entre os Governos do Brasil e
da U RSS sabre Coopera<;ao Economica e
Tecnica, e realizada troca de notas sabre a
prorroga<;ao do prazo para a conclusao de
contratos no quadro do Acordo sabre Fornecimento de Maquinas e Equipamentos da
URSS para o Brasil e de Produtos Brasileiros para a U RSS, de 24 de mar<;o de 1975.
Foi na mesma ocasiao alcan<;ado um entendimento sabre a edi<;ao conjunta de uma
coletfmea de documentos referentes
hist6ria das rela<;6es entre os do is pafses.

a

Reafirmaram os dais Ministros a adesao do
Brasil e da Uniao Sovietica aos princfpios
da Carta da ONU, e sua determina<;ao de
trabalhar para que esses princfpios, lan<;ados como a base do convfvio universal ha
quarenta anos, se afirmem solidamente na
pratica das rela<;6es internacionais.
Ao examinarem os atuais problemas internacionais, os dais Ministros expressaram
profunda preocupa<;ao face tensao internacional e corrida armamentista, em particular no campo nuclear, e pronunciaramse em favor de que todos os Estados, independentemente dos respectivos regimes s6cio-economicos, devem contribuir para o
fortalecimento da paz e da seguran<;a internacionais. Sublinharam o vinculo existents
entre o desarmamento eo desenvolvimento
economico e social, e a conveniencia de se
canalizarem para fins pacfficos os recursos
atualmente dispendidos em armamentos.
Nesse sentido, o Ministro Setubal lembrou
os termos de mensagem enviada recentemente pelo Presidente da Republica, Jose

a
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a

Sarney, ao Secreta rio Geral do PCUS,
Mikhail Gorbachev, em que manifestou a
esperan<;a de que as conversa<;6es mantidas
de 19 a 21 de novembro passado com o
Presidents Ronald Reagan, dos Estados
Unidos da America, venham a contribuir
decisivamente para a melhoria do clima de
entendimento nas rela<;oes Leste-Oeste, e
formulou votos para 0 exito das negocia<;oes sabre desarmamento, que ensejariam a
esperada transferencia de recursos humanos e materiais para as tarefas urgentes e
construtivas do desenvolvimento s6cio-economico.
0 Ministro Chevardnadze sublinhou que o
encontro entre o Secretario-Geral do PCUS,
Mikhail Gorbachev, com o Presidente dos
Estados Unidos, Ronald Reagan, em Genebra, cria condi<;6es para a transi<;ao do atual
estado de perigosa confronta<;ao para a busca construtiva de meios de normalizar as rela<;6es sovietico-norte-americanas, para a
melhoria da situa<;ao internacional em geral, com base na cessa<;ao da corrida armamentista, e para o infcio do desarmamento
real. Acrescentou que, de sua parte, a
U RSS fara todo o necessaria para alcan<;ar
esse objetivo.
0 Ministro Chevardnadze expos o conjunto
de propostas apresentado pela Uniao Sovietica para nao permitir a militariza<;ao do
espa<;o e ao mesmo tempo reduzir os armamentos nucleares existentes. Foi par ele enfatizada a disposi<;ao da Uniao Sovietica de
chegar a acordos concretos que contribuam
para a diminui<;ao substancial da amea<;a
nuclear, para a consolida<;ao da paz e para a
cria<;ao de um clima de confian<;a mutua
entre todos os pafses. Pediu tambem a aten<;ao da parte brasileira para a proposta apresentada pela Uniao Sovietica nas Na<;6es
Unidas "sabre coopera<;ao internacional para
a explora<;ao pacifica do espa<;o exterior
em condi<;oes de nao-militariza<;ao".
Os Ministros manifestaram preocupayao
com a existencia de conflitos e focos de
tensao em varias regioes do globo e destacaram a necessidade de solucionar tais pro-

blemas pela via pacifica, com base na observancia dos principios da nao-ingerfmcia de
um Estado nos assuntos internos do outro
e da autodetermina<;:ao dos povos. Nesse
contexto, o Ministro das Rela<;:oes Exteriores do Brasil fez uma exposi<;:ao sabre a
questao da America Central, ressaltando o
papel do Brasil e de outros paises latinoamericanos na busca de uma solu<;:ao justa e
polltica atraves dos esfor<;:os do Grupo de
Contadora e de seu Grupo de Apoio. 0 Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Uniao
Sovietica expressou preocupa<;:ao face ao
aumento crescenta da tensao na America
Central, especialmente em torno da Nicaragua. Reafirmou a posi<;:ao da Uniao Sovietica em favor de uma solu<;:ao pacifica e pol ltica para os problemas da regiao, e seu
apoio aos esfor<;:os construtivos desenvolvidos com esse objetivo.
Manifestaram tambem seu repudio as formas de colonialismo que sobrevivem na
Africa Austral e reiteraram sua condena<;:ao
da pratica do apartheid, que consideram
uma amea<;:a a paz e a seguran<;:a internacionais. Pronunciaram-se tambem em favor da
outorga imed iata de independencia a Nam 1bia, de acordo com as Resolu<;:oes pertinentes das Na<;:oes Unidas.
Os dais Ministros expressaram que e necessaria a reestrutura<;:ao das rela<;:oes economicas internacionais sabre bases justas e democraticas, que permitam a todos os paises
desfrutarem, plenamente, do seu direito ao
desenvolvimento economico € social. 0
Ministro Setubal referiu-se as graves dificuldades vividas atualmente pelos paises em
desenvolvimento, particularmente na Ame-

rica Latina, face ao problema do endividamento externo, e expos a posi<;:ao brasileira,
favoravel a uma abordagem pol ltica dessa
questao.
Durante sua estada em Moscou, o Ministro
das Rela<;:oes Exteriores do Brasil manteve
tambem conversa<;:oes com o Vice-Presidents do Conselho de Ministros da URSS e Presidents do Co mite Estatal da U RSS de
Ciencia e Tecnologia, G. I. Martchuk, com
o Ministro do Comercio Exterior, Boris
Aristov e como Presidents do Comite Estatal da URSS de Rela<;:oes Economicas com
o Exterior, K. F. Katuchev, no decorrer das
quais foram revistos diversos aspectos da
coopera<;:ao entre os dais paises nos dom{nios economico, comercial, cientlfico e tecnol6gico, e as perspectivas da coopera<;:ao
bilateral. Foi acordado que o exame desses
temas deveria prosseguir durante os trabalhos da X Sessao da Comissao I ntergovernamental Sovietico-Brasileira para a Coopera<;:ao Comercial, Economica, Cient ifica e
Tecnol6gica, a realizar-se em Brasilia no
inicio de 1986.
Os Ministros expressaram satisfa<;:ao com as
conversa<;:oes, realizadas em ambiente cordial e construtivo, que contribu fram para
a amplia<;:ao das rela<;:oes entre o Brasil e a
URSS, para um melhor entendimento entre
as Na<;:oes e para o fortalecimento da paz. 0
Ministro das Rela<;:oes Exteriores do Brasil,
Olavo Setubal, convidou o Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Uniao Sovietica,
Eduard Chevardnadze, a visitar oficialmente o Brasil. 0 convite foi aceito com satisfa<;:ao, para data a ser oportunamente acertada entre as duas partes.*

Na ~o Tratados, Acordos, Convinios, ~gina 106, o texto do Acordo entre o Brasil e a URSS, assinado por ocasiao
da visita do Chanceler Olavo Setubal a Moscou.
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rela~oes

diplomaticas

designa~ao

entrega de credenciais
de
em baixadores brasi lei ros de embaixadores
estrangeiros
Antonio Fantinato Neto, para Embaixador

na Bulgaria; Ivan Velloso da Silveira Batalha, para Embaixador do Egito; Rodolfo
Godoy de Souza Dantas, para Embaixador
em Barbados; Cyro Gabriel do Esplrito
Santo Cardoso, para Embaixador em Honduras; Alvaro da Costa Franco Filho, para
Embaixador na Colombia; Celso Diniz, para Embaixador na Hungria; Francisco de
Assis Grieco, para Embaixador na Holanda e Oswaldo Biato, para Embaixador na
Republica de Gana, em 29 de novembro de
1985.

Samir Hobeica, do Lfbano, Dato'Ajit Singh,
da Malcisia, e Nikolaus Horn, da Austria,
em 1o. de outubro de 1985.
Samba N'Diaye, do Senegal, Tala! 0. Hikmat, da Jordania, e Roberto Vivo Bonomi,
do Uruguai, em 22 de out:..~bro de 1985.
Mohammed Larbi Messari, do Marrocos, e
Pierre Van Coppenolle, da Belgica, em 26
de novembro de 1985.
Pradeep Soch iaratna, da Taih1ndia, Meti n
Kustaloglu, da Turquia, e Nalumino Mundia (nao-residente), de Zambia, em 3 de
dezembro de 1985.

Alberto Vasconcellos da Costa e Silva, para Embaixador em Portugal; Alcides da
Costa Guimaraes Filho, para Embaixador
na PoiOnia; Jose Ferreira Lopes, para Embaixador na Tanzania e Luiz Orlando Carone Gelio, para Embaixador na Bolivia,
em 9 de dezembro de 1985.

Eduardo Arze Quiroga, da Bolivia, em 10
de dezembro de 1985.

Tarclsio Marciano da Rocha, para Embaixador na Ubia, em 11 de dezembro de 1985.

Bran ko Trpenovski, da lugoslcivia, em 17 de
dezembro de 1985.
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o acordo brasil-canada
sobre o trigo
Acordo de Iongo prazo entre o Brasil eo Canadli, sobre o
trigo, assinado, no dia 10 de outubro de 1985, no Pallicio
do Jtamaraty, em Brasilia, pelo Ministro de Estado das
Relat;oes Exteriores, Olavo Egydio Setubal, e pelo
Ministro de Estado responslivel pela Comissao Canadense
do Trigo, Charles James Mayer.
0 Governo da Republica Federativa do Brasil
e
0 Governo do Canada,
Desejosos de concluir urn Acordo de Longo Prazo sabre
trigo,

ARTIGO I
0 Governo da Republica Federativa do Brasil adquirira,
no Canada, atrav~s da Junta Deliberative do Trigo da Su·
perintendencia Nacional do Abastecimento (daqui par
diante denominada "JUNTA") e do Banco do Brasil S.A.
-Departamento de Comercializa~;ao do Trigo (CIRIN), e
o Governo do Canada fornecera ao Brasil, atrav~s da "Ca·
nadian Wheat Board" (daqui par diante denominada
"BOARD"), a quantidade minima de 750.000 (setecen·
tas e cinqiienta mil) toneladas at~ a quantidade maxima
de 1.500.000 (hum milhao e quinhentas mil) toneladas,
anualmente, de trigo produzido no Oeste do Canada, durante as tres anos- calendario de 1986 a 1988 inclusive.
ARTIGOII
As modalidades de pagamento aplicaveis a todos as embarques, feitos de acordo com o Artigo I, serao as seguintes:
a) pagamento a vista contra a apresenta~;ao dos documentos de embarque, mediante uma carta de cr~ito
irrevogavel aberta pelo Banco do Brasil em favor do
Vendedor e a ser encaminhada atrav~s de urn Banco
canadense de primeira linha em Montreal, Canada,
b) au, a op~;ao do Comprador, declaravel antes do inlcio
de cada mes de embarque:

i)

condi~;oes

de

cr~ito

1/3 do valor FOB 36 (trinta e seis) meses da data do
Conhecimento Maritima.

ii) as juros que incidirao sabre as valores remanescentes
de cada embarque serao pagaveis semestralmente, a
partir da data de cada Conhecimento Maritima. Para
as primeiros seis meses, as juros serao calculados a
taxa pagavel pelo "BOARD" em seus empn!stimos feitos a bancos canadenses de primeira linha, na data do
Conhecimento Maritima de cada carregamento. Nos
subseqiientes perfodos de seis meses, as juros serao calculados a base da taxa pagavel pelo "BOARD" em seus
empr~stimos de bancos canadenses de primeira linha,
no inlcio de cada perlodo subseqiiente de seis meses.
c) na eventualidade de que o Comprador utilize a op~;ao
do cn!dito, as seguintes procedimentos de pagamento
serao adotados:

Acord am o seguinte:

Pagamento sob

1/3 do valor FOB 30 (trinta) meses da data do Conhecimento Maritima;

seguintes:

Urn pagamento a vista de 10% (dez par cento) do valor
FOB de cada embarque, na data do Conhecimento Maritima eo saldo pagavel:
1/3 do valor FOB 18 (dezoito) meses da data do Conhecimento Maritima;

i)

a apresentat;ao de cada navio transportador, o Comprador abrira uma carta de cr~ ito irrevogavel, atrav~s do
Banco do Brasil S.A., em favor do "BOARD", a ser
encaminhada atraves de urn Banco de primeira linha
em Montreal, Canada, no valor equivalente a 10% (dez
par cento) da fatura do valor FOB do trigo.

ii) ap6s o carregamento do trigo, Letras de Cambia cobrindo 90% (noventa par cento) do valor FOB da fature citada no subparagrafo (b) (i) acima, serao emitidas e enviadas ao Banco do Brasil para aceite e garantia.
As Letras aceitas e garantidas, relativas ao principal e aos
juros, deverao ser restitu ldas ao "BOARD", dentro de 15
dias ap6s sua aceita~;ao pelo Banco do Brasil, de acordo
com procedimento estabelecido no subparagrafo (b)
Oil acima.
ARTIGO Ill
A JUNTA eo "BOARD" manterao negocia~;oes para determiner as perlodos de embarque, as tipos de trigo, pret;:os e outras condi~oes comerciais, para as quantidades
anuais estipuladas no Artigo 1. As referidas negocia~;lles
serao realizadas trimestralmente, aproximadamente 30
(trinta) dias antes do inlcio do primeiro m(!s do perfodo
de embarque da quantidade a ser negociada. Em decorrencia das referidas negocia~;oes, as compras de trigo serao
feitas pelo Banco do Brasil S.A. - Departamento de Comercializa~;ao do Trigo (CIRIN) ao "BOARD", atrav~sde
contratos especlficos. A JUNTA e o "BOARD", ate o
dia 30 de novembro de cada ana, discutirao e estabelecerao urn programa tentative de embarques para o ano-calendario seguinte.
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ARTIGO IV
Fica entendido que todas ascomprascom base neste Acordo seriio para consume no Brasil e que nenhum carregamento sera desviado para outros destines sem previa consentimento do "BOARD".
ARTIGOV
Este Acordo entrara em vigor na data de sua assinatura,
com efeito a partir de 01 de janeiro de 1986 e tera uma
du racao de tres a nos, ate 31 de dezembro de 1988.
Em fe do que, as signataries, devidamente autorizados para este tim par seus respectivos Governos, assinaram o presante Acordo, nele apondo seus respectivos selos.
Feito em Brasflia, em duas capias, no dia 10 de oo.~tubro
de 1985, em portugues, ingles e frances, sendo cada versiio
igualmente autentica.

do de Co-produciio Cinematografica entre o Brasil e a
Franca, de 6 de fevereiro de 1969, podem se beneficiar,
nas condic5es definidas abaixo, de uma ajuda seletiva em
cada urn dos dais paises.
Essa ajuda e reembolsavel exclusivamente mediante as
rendimentos de qualquer natureza que resultem da exploracao da obra.
2. Os projetos de obras cinematograficas devem apresentar interesse comum para ambos as paises, devendo igualmente contribuir para o aprimoramento da qualidade da
producao cinematografica.
3. Em principia, cada urn dos parses patrocinara, durante
o perfodo de vigencia do presente Protocolo, urn numero identico de projetos com participa.;:iio majoritaria.

Olavo Egydio Setubal

A ajuda seletiva acordada em cada urn dos dais paises
representara uma percentagem identica a suas contribuicoes respectivas em cada projeto de co-prodiu;:ao que dela
se beneficie. Essa percentagem nao paden§ ser superior a
20% (vinte par cento).

PELO GOVERNO DO
CANADA:

Urn projeto de co-produciio minoritario, na conformidade
do direito nacional, sera assimilado a urn projeto majoritario seas duas seguintes condicoes forem observadas:

PELO GOVERNO DA REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL:

Charles James Mayer

brasil e franc;a assinam
acordo para co-produc;ao
cinematografica.
Procotolo adicional ao Acordo de Co-produ.;:io
CinematogrMica entre Brasil e Fran.;:a, assinado em
Brasilia, no Palacio do ltamaraty, em 14 de outubro de
1985, pelo Ministro de Estado das Rela.;:oes Exteriores,
Olavo Setubal e pelo Ministro das Rela.;:6es Exteriores
da Fran.;:a, Roland Dumas.

0 Govern a da Republica Federativa do Brasil
e
0 Governo da Republica Francesa,
lnteressados em promover o desenvolvimento da cooperacao entre o Brasil e a Franca no campo cinematogrilfico
mediante acoes concretas que resultem em obras de qualidade, respeitadas as especificidades de cada umadasculturas nacionais,
Concordam como seguinte:

se o realizador tiver a nacionalidade do pais com participaciio minoritaria; e
quando a condicao acima prevista nao puder ser concretizada de outra mane ira.
4. Urn equil rbrio generico devera ser assegurado entre as
participacoes de cada urn dos do is parses nas co-producaes
contempladas pela ajuda seletiva prevista nas disposicoes
do presente Protocolo.
5. 0 montante da contribuicao a co-produciio de obras
cinematognificas, em virtude do presente Protocolo, e
estabelecido da seguinte maneira:
para cad a projeto, quantia maxima de 1.500.000 francos franceses pela parte francesa, no caso de co-producao majoritariamente francesa, e seu equivalente em
cruzeiros calculado em funcao da taxa de cambia em
vigor no in rcio das filmagens, para a parte brasileira,
no caso de uma co-produciio majoritariamente brasileira. A ajuda seletiva feita pelo pais minoritario, calculada em proporciio a sua participaciio na co-producao, representa percentagem identica aquela ajuda seletiva teita pelo pars majoritario, calculada nas mesmas
condicoes.
6. 0 numero maximo de obras cinematograficas que poderao se beneticiar da ajuda, de conformidade como presente Protocolo, sera determinado anualmente pelas autoridades competentes dos do is parses.

ARTIGO I

ARTIGO II

1. Os projetos de obras cinematogrilficas de longa-metragem, selecionados para co-producao nos termos do Acor-

1. Uma comissao franco-brasileira sera institurda para o
exame dos projetos suscetrveis de receberem a ajuda re-
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ferida no Artigo I acima aludido. A comissao sera compasta de representantes designados da seguinte maneira:
do lade frances: tres representantes designados pelo
Ministro da Cultura, dentre os quais urn diretor e urn
produtor de obras cinematograficas de longa-metragem;
do lado brasileiro: tres representantes designados pelo
Ministro da Cultura, dentre os quais urn diretor e urn
produtor de obras cinematogn\ficas de longa-metragem.
Os membros da comissao nao deverao, a qualquer titulo
que seja, fazer parte des projetos submetidos a exame.
A comissao formulan! recomendac;:iies tendo em vista as
decisiies a serem to mad as em beneficia des projetos, para
melhor orientac;:ao das Partes Contratantes.
2. A Comissao de Exame des projetos pod en! se reunir alternativamente na Franc;:a e no Brasil, no caso da reuniao
ser considerada necessaria pela maioria des membros da
Comissao. Normalmente, a parte brasileira e a parte francesa da Comissao manterao contato no que se refere as
respectivas avaliac;:iies de projetos suscetiveis de se beneficiarem da ajuda prevista no artigo anterior. 0 acerto final sobre essas avaliac;:iies far-se-a per troca de correspondencia.
As decisiies relativas a concessao da ajuda prevista pelo
presente Protocolo serao tomadas pelas autoridades competentes segundo as d isposic;:iies em vigor em cad a pals. As
autoridades competentes de ambos os paises trocar1io informac;:oes em tempo hi!bil sobre as condic;:oes de concessao da ajuda, sobretudo no que se refere as modalidades
de reembolso.
3. 0 presente Protocolo entrara em vigor trinta dias ap6s
a data de sua assinatura.
0 presente Protocolo tera vigencia inicial de urn ano a partir de sua entrada em vigor e sera renovado por reconduc;:ao tacita per periodos sucessivos de urn ano.
Qualquer das Partes podera denunciar o presente Protocolo notificando a outra Parte, por via diplomatica, de
sua decisao, pelo menos tres (3) meses antes da expirac;:ao
do perfodo anual.
Feito em Brasflia, aos 14 dias do mils de outubro de 1985,
em do is exemplares nasI fnguas portuguesa e francesa, sendo ambos os textos igualmente autenticos.
PELO GOVERNO DA REPOBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL:
Olavo Egydio Setubal
PELO GOVERNO DA REPOBLICA
FRANCESA:
Roland Dumas

troca de cartas de
intenc;:ao entre
brasil e franc;:a
Carta de lntent;:io sobre projeto no campo da
Saude Publica, assinada no Palacio do ltamaraty,
em Brasma, em 14 de outubro de 1985, pelo
Ministro das Relac;:oes Exteriores do Brasil, Olavo
Setubal e pelo Ministro das Rela~;:oes Exteriores
da Fran~;:a, Roland Dumas.

CARTA DO CHANCELER OLAVO
SETUBAL
A Sua Excelencia o Senhor
Roland Dumas,
Ministro das Relac;:oes Exteriores
da Republica Francesa.
Senhor Ministro,
Tenho a honra de acusar recebimento da Carta de lntenc;:iio que Vossa Excelencia me encaminhou, em 14 de outubro de 1985' cujo texto e 0 segu inte:
"Monsieur le Ministre,
II est notoire que nos deux pays ont une ancienne tradition d'amitie et de cooperation.
Ces liens se traduise11t par de nombreux accords economiques, culturels, techniques et scientifiques. C'est le
souhait de Ia France de maintenir, et meme de renforcer
ces relations communes.
C'est pourquoi il m'est agn!able de saisir !'occasion du
voyage du President de Ia Republique pour intensifier nos
relations et nos projets communs dans le domaine de Ia
sante publique, en associant les modes d'actions le' plus
divers de Ia recherche au developpement.
Je pense en effet qu'il est benetique pour nos deux pays
de marquer un interet pour Ia recherche et les echanges
biomooicaux et biotechnologiques: seront plus particulierement concernes Ia formation et Ia specialisation des
hommes, le developpement, Ia production et le centrale
des vaccins et reactifs de diagnostics, comme de taus autres produits immunobiologiques.
Bien entendu, je m'efforcerai, grace a une concertation
suivie, permettant de concretiser cette lettre d'intention,
de faire aboutir ces projets.
Je souhaite, en effet, que nos efforts communs nous conduisent, dans un proche avenir, a !'elaboration d'un
accord complementaire a l'accord franco-brasilien de
cooperation scientifique et technique dans le domaine des
produits immunobiologiques.
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Je vous prie d'accepter, Monsieur le Ministre . !'assurance
de ma haute consideration."
2. Ao agradecer a manifesta.;:ao de Vossa Exceltincia no
sentido de buscar a intensifica.;:ao das rela.;:5es entre os
nossos do is palses na area de saude publica, tenho a honra
de deixar constiincia, em nome do Governo brasileiro, do
plena acordo com os termos da Carta de Vossa Excelencia, acima transcrita.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha alta considera.;:ao.
Olavo Egydio Setubal
Ministro de Estado das Rela.;:5es Exteriores da Republica
Feder at iva do Brasil.

CARTA DO CHANCELER ROLAND DUMAS

Monsieur le Ministre,
II est notoire que nos deux pays ont une ancienne tradition d'amitie et de cooperation.
Ces lines se traduisent par de nombreux accords economiques, culturels, techniques et scientifiques. C'est le souhait de Ia France de maintenir, et meme de renforcer ces
relations communes.
C'est pourquoi il m'est agreable de saisir !'occasion du
voyage du PnSsident de Ia Republique pour intensifier nos
relations et nos projets communs dans le domaine de Ia
sante publique, en associant les modes d'action les plus
divers de Ia recherche au developpement.
Je pense en effet qu'il est benefique pour nos deux pays
de marquer un interet pour Ia recherche et les echanges
biomedicaux et biotechnologiques: seront plus particulierement concernes Ia formation et Ia specialisation des
hommes, le developpement, Ia production et le controle
des vaccins et reactifs de diagnostics, comme de taus autres produits immunobiologiques.
Bien entendu, je m'efforcerai, grace a une concertation
suivie, permettant de concrtWser cette lettre d'intention,
de faire aboutir ces projets.
Je souhaite, en effet, que nos efforts communs nous conduisent, dans un proche avenir, a !'elaboration d'un accor
complementaire a I' Accord Franco-Brasilien de Cooperation Scientifique et Technique dans le Domaine des Praduits lmmunobiologiques.

proposta do projeto
brasil- fran~a.
Carta do Ministro de Estado das Reiii(:OaS Exteriores,
Olavo Setubal, ao Ministro das Relll(:oes Exteriores da
Republica Francesa, Roland Dumas, datada de 14 de
outubro de 1985, propondo acordo para o
desenvolvimento de atividades culturais com a Fran(:ll.
Excelentlssimo Senhor
Roland Dumas,
Ministro das Rela.;:oes Exteriores da
Republica Francesa.
Convencido de que o interciimbio entre o Brasil e a Fran.;:a tern contribuldo ao Iongo da hist6ria a evolu.;:ao dos
dais palses e consciente da necessidade de tornar mais
conhecido aos povos brasileiro e frances o que constitui
hoje seu patrimonio comum, acredito ser esta a oportunidade para refor.;:ar e ampliar nossas rela.;:oes bilaterais.
2. Proponho, pais, estabelecermos de comum acordo um
Projeto Brasil-Fran.;:a, de carcher duravel, cuja primeira
fase sera iniciada oficialmente a partir do segundo semestre de 1986. Esse projeto se destina a lan.;:ar nova luz sabre a heran.;:a do passado e explorar novas perspectivas de
coopera.;:ao.
3. 0 Projeto Brasii-Fran.;:a tera as seguintes caracterlsticas:
I. sera constituldo de um conjunto de eventos equilibrados e paritarios, que poderiio englobar atividades culturais, educacionais, universitarias, esportivas, promocionais
e de coopera.;:ao cientlfica, tecnol6gica e industrial. Descentralizado por sua voca.;:iio e no seu desempenho, o
Projeto devera atender a iniciativas dos do is Gover nos, estaduais e municipais, e paralelamente a manifesta.;:5es de
carater niio-governamental;
II. sera complementar aos programas de coopera.;:iio e intercambio existentes entre os do is palses;
Ill. favorecera iniciativas que respondam aos objetivos seguintes:
a) ilustrar as convergencias do passado e do presente que
unem o Brasil e a Fran.;:a;
b) tornar reciprocamente melhor conhecidas as potencialidades e realidades das duas comunidades nacionais;
c) promover uma reflexiio conjunta sabre os grandes problemas do mundo de hoje.

Je vous prie d'accepter, Monsieur le Ministre, !'assurance
de ma haute consideration.

4. Consultados os Ministerios das Rela.;:5es Exteriores e
obtida sua anuencia, os Comissarios-Gerais, designados
por cada Governo, teriio a incumbencia de organizar conjuntamente a implementa.;:iio do Projeto Brasii-Fran.;:a em
cada uma de suas etapas, assim como coordenar e selecionar as diversas iniciativas nele englobadas.

Roland DUMAS
Ministro das Rela.;:5es Exteriores da Republica Francesa

Cada atividade especlfica prevista no ambito do Projeto
Brasii-Fran.;:a sera previamente aprovada por troca de notas diplomaticas.
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5. Caso Vossa Excelencia concorde com o que precede,
tenho a honra de proper que a presente Carta e sua res·
posta constituam entendimento entre nossos dois Gover·
nos.

pectos econOmicos e tecnol6gicos, com base nos princfpios de beneffcio mutua, igualdade e reciprocidade.

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da
mais alta considera~ao com que me subscrevo,
de Vossa Excelencia,

As Partes Contratantes se comprometem a pro mover entre
si a cooperat;:iio nas seguintes cireas, entre outras:
pesquise cienti'fica e tecnol6gica;
minerat;:ao e beneficiamento de materias-primas para
uso em siderurgia;
pesquisa -e desenvolvimento de novos produtos e suas
aplicat;:6es;
racionalizat;:iio do consume de energia e outros insumos;
normas t6cnicas e controle de qualidade;
desenvolvimento de tecnologia de processo;
treinamento de pessoal;
projeto e operat;:ao de sistemas de manuseio e transporte de materias-primas, semi-acabados e produtos finais.

Olavo Egydio Setubal
Ministro de Estado das Relat;:6es Exteriores da Republica
Federativa do Brasil

brasil e republica popular
da china assinam
protocolos de
coopera~ao tecnica e
memorandos de
entendimentos
0 Ministro de Estado das Rela~es Exteriores,
Olavo Setubal, eo Embaixador, no Brasil, da
Republica Popular da China, Tao Dazhao,
assinaram, no PalAcio do ltamaraty. em Brasrlia,
em 1q de novembro de 1985, dois protocolos de
Cooperll(:io TAcnica - um em mat6ria de
Siderurgia e outro em matllria de Geocilncias - e
um Memorandum de Entendimento relativo a
Consultas sabre Assuntos de Interesse Co mum; na
mesma data e local, o Chanceler Olavo Setubal e a
Conselheira de Estado Chen Muhua assinaram um
Protocolo de Entendimentos entre o Brasil e
Republica Popular da China.

PROTOCOLO DE COOPERA(:AO EM
MATERIA DE SIDERURGIA
0 Governo da Republica Federativa do Brasil
e
0 Governo da Republica Popular da China,
(doravante denominados "Partes Contratantes").
Com base nos princfpios de igualdade, reciprocidade e
complementaridade;
Considerando o Acordo Comercial e o Acordo de Cooperat;:ao Cient(fica e Tecnol6gica entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo da Republica Popular da China; e
Com vistas a fortalecer a cooperat;:ao entre ambos os pa(ses no campo da industria siderurgica,
Acordam o seguinte:

ARTIGO II

ARTIGO Ill
As Partes Contratantes designam, como entidades responsciveis pela execu~ao do presente Protocolo, pelo lado brasileiro, a Siderurgia Brasileira S.A.- SIDER BRAS-, vinculada ao Ministerio da Industria e do Comercio e a Companhia Vale do Rio Doce, vinculada ao Ministerio das
Minas e Energia, e pelo lado chines, o Ministerio da Industria Metalurgica da Republica Popular da China e a
"C'-ina Metallurgical Import and Export Corporation",
a ele vinculada.
ARTIGOIV
A cooperat;:ao entre as entidades executoras sa realizara
atraves de intercambio de informat;:6es e documentat;:ilo,
missiles tecnicas e estcigios de especialistas, alem de outras
for mas de cooperat;:iio a serem acordadas entre si.
ARTIGOV
As Partes Contratantes estimulariio a prestat;:ao, por parte
das entidades executoras do presente protocolo e das entidades a elas vinculadas, de servit;:os de consultoria e engenharia em projetos siderurgicos a serem implementados
em seus territ6rios, de acordo com a legislat;:ilo nacional
respectiva e mediante contratos espec(ficos.
ARTIGOVI
1. As informat;:6es intercambiadas entre as entidades executoras ou entre as entidades a elas vinculadas s6 poderao
ser transferidas a terceiros mediante consentimento por
escrito da entidade proved ora da informat;:ao. Entre as entidades executoras e as entidades a elas vinculadas e livre a
utilizat;:iio das informat;:6es e documentat;:ilo trocadas.
2. 0 intercambio de informat;:6es previsto no presente
Protocolo niio incluira a concessiio ou transferlmcia de
licent;:a ou quaisquer patentes, mesmo aquelas em utilizat;:ao, e niio afetara qualquer outro direito de propriadade de patente da entidade executora que detem a informat;:iio.

ARTIGO I

ARTIGO VII

As Partes Contratantes promoverao a cooperat;:ao entre si
no campo da industria siderurgica, no tocante aos seus as-

Para a implementa~iio do presente Protocolo, sera estabelecido urn Grupe Conjunto de Trabalho que se reunira al-
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ternadamente no Brasil e na China, com vistas adefinic;ao
dos programas de cooperac;iio e avaliac;ao das respectivas
atividades. As decisoes do Grupo Conjunto de Trabalho
serao registradas respectivamente pela Comissao Mista de
Cooperac;ao Cient(fica e Tecnol6gica e pela Comissao Mista de Comercio estabelecidas entre os dais Governos. A
data e o local das reuni15es serao combinadas pelos presidentes do Grupo Conjunto.
ARTIGOVIII

Considerando o interesse reclproco em incrementar a cooperac;ao na area das geociencias, para desenvolver o seu
estudo e o interciimbio cientlfico e cooperac;ao em projetos de interesse para ambas as Partes_e com base no Acordo de Cooperac;ao Cientlfica e Tecnol6gica entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo da
Republica Popular da China, assinado em Pequim, em 25
de marc;o de 1982,
Acordam o seguinte:

Os tecnicos e especialistas intercambiados entre as Partes
Contratantes para efeito da implementac;ao do presente
Protocolo deverao ter seus names e currfculos submetidos pela entidade remetente a aprovac;ao previa da antidade receptora.
ARTIGO IX
As despesas resultantes da implementac;ao do presente
Protocolo serao pagas da segu inte mane ira:

ARTIGOI
0 presente Protocolo tern por objetivo facilitar o intercambia e a cooperac;ao cientlfica e tecnol6gica e aumentar
a capacitac;ao tecnica das Partes Contratantes na area das
geocit!!ncias, com base na igualdade, beneficia mutua e reciprocidade, de acordo com as Leis e Regulamentos de
seus respectivos pa(ses.
ARTIGO II

1. As despesas de viagem internacional dos especialistas
intercambiados para fins de execuc;ao do presente Protocolo estarao a cargo da entidade executora que os enviar,
enquanto a entidade receptora devera responsabilizar-se
pelas despesas de transporte, alimentac;ao e alojamento
durante a estada dos especialistas em seu territ6rio.
2. 0 pagamento de outras despesas sera objeto de
dimento entre as autoridades executoras.

e~ten

ARTIGOX
1. 0 presente Protocolo entrara em vigor na data de sua
assinatura e tera durac;ao de cinco anos, sendo automaticamente renovavel por iguais perlodos, a menos que uma
das Partes Contratantes comunique a outra, por escrito
e com antecipac;ao minima de seis meses, sua decisao de
denuncia-lo.
2. 0 termino do presente Protocolo nao afetara o desenvolvimento de programas, projetos e contratos em execuc;ao nele previstos, salvo se as entidades executoras convierem de forma diversa.
Feito em Bras(lia, ao 19 dia domes de novembro de 1985,
em dais exemplares originais, nos idiomas portugues e
chines, sendo ambos os textos igualmente autenticos.
PELO GOVERNO DA REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL:
Olavo Egydio Setubal
PELO GOVERNO DA REPUBLICA
POPULAR DA CHINA:
Tao Dazhao
PROTOCOLO DE COOPERACAO EM
MATERIA DE GEOCIENCIAS
0 Governo da Republica Federativa do Brasil
e
0 Governo da Republica Popular da China,
(doravante denominados "Partes Contratantes"),
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As areas de cooperac;ao previstas por este Protocol a incluirao:
a) Geologia regional e geotectonica, especialmente de
areas pre-cambrianas;
b) Estudos de recursos minerais e energeticos, inclusive
avaliac;iio destes recursos;
c) Prospecc;ao geoqulmica e geoflsica, inclusive aerogeoflsica e sensoreamento remota;
d) Estudos isot6picos e geocronol6gicos;
e) Geologia marinha;
f) Hidrogeologia;
g) Tecnicas, polfticas e administrac;ao da minerac;ao;
h) Tecnicas de coleta e processamento de dados geol6gicos; e
i) Ttknicas de publicac;ao.
ARTIGO Ill
A cooperac;ao nas areas citadas no Artigo II do presente
Protocolo podera ser desenvolvida nas formas a seguir indicadas:
a) Interciimbio de informac;15es cientlficas e tecnicas, incluindo amostras e publicac;C!es;
b) lnterciimbio de cientistas e tecnicos;
c) Organizac;ao conjunta de seminarios, simp6sios e conferencias;
d) Treinamento de pesquisadores e tecnicos em ambos os
parses;
e) Colaborac;ao em projetos de pesquisa de mutua interesse; e
f) Outras formas de cooperac;ao, acordadas por ambas as
Partes.
ARTIGOIV
As Partes Contratantes design am, para coordenar e organizar a execuc;ao do presente Protocolo, respectivamente,
o Ministerio das Minas e Energia do Brasil, atraves do Departamento Nacional da Produc;ao Mineral (DNPM), eo
Ministerio da Geologia e Recursos Minerais da China, atraves do Departamento de Assuntos Exteriores (DAE).

ARTIGOV

ARTIGOIX

Para executar a cooper~§o prevista no Artigo II do presante Protocolo, as Partes Contratantes reunir-se-lio, alternadamente no Brasil e na China, para avaliar as trabalhos executados e planejar projetos futures. A data das
reunioes sera determinada par via diplomatica. No intervale das reunioes as providl!ncias de execUt;:ao do presente Protocolo serao decididas par correspond~ncia entre as
entidades executoras.

1. As Partes Contratantes manterao a confidencialidade
das informacoes, dados e relat6rios provenientes dos projetos conjuntos, assegurando que todas as entidades envolvidas mantenham tal confidencialidade.

ARTIGOVI

ARTIGOX

1. A cooperac§o prevista no presente Protocolo, que envalva a participa.;:§o de tecnicos especializados e/ou gastos financairos, devers ser objeto de projetos espedficos,
com a indic~ao da origem dos recursos necessaries e de
quaisquer condicoes especiais nao previstas neste Protocolo, a serem estabelecidos pela via oficial ou pela Comissao
Mista Brasil-China de Cooperacao Cient(fica e Tecnol6gica.

1. Este Protocolo entrara em vigor na data de assinatura
e tera a duracao de 5 (cinco) anos. Sera auto,;,aticamente
renovado par perfodos iguais e sucessivos, a menos que
uma das Partes comunique a outra, par escrito e com antecipacao m(nima de noventa (90) dias, sua decis§o de
denuncia-lo.

2. Os projetos espec(ficos acima referidos deverao definir
a duracao, as datas de execucao, o numero de especialistas
a serem intercambiados e demais aspectos concernentes
a sua implement~§o.
ARTIGO VII
1. Em conformidade com os princfpios de igualdade e
beneffcios mutuos, as Partes Contratantes definirao, de
comum acordo, a responsabilidade pelos encargos financeiros com os projetos de cooper~ao levando em conta
os seguintes pontes:

No case de intercambio de tecnicos:
a) A parte que enviar os tecnicos se responsabilizara por
seus salaries e gastos com viagens internacionais. A
Parte que receber as tecnicos pagara as gastos de alimentacao, habitacao, viagens no seu territ6rio e despesas mE!dicas de emergencia durante sua estada no territ6rio do pafs receptor;
b) As despesas de comunic~ao ficarao a cargo dos pr6prios tecnicos;
c) As despesas relativas aos familiares dos tecnicos participantes de cada projeto correrao por conta dos referidos tecnicos.
2. No caso de envio de documentacao, aparelhos e instala.;:oes e amostras, as despesas no territ6rio do pars receptor serlio pagas por este ultimo e as despesas de transite
internacional serao pagas pelo pa(s que os enviar.
ARTIGO VIII
1. Quando conveniente para ambas as Partes Contratantes, e em conformidade com as polfticas e regulamentos
da Republica Federativa do Brasil e da Republica Popular
da China, as Partes poderao empreender atividades conjuntas em cooperacao com outros parses.
2. Os projetos espec(ficos e/ou investiga.;:oes conjuntas
serao organizados de maneira a utilizar os recursos humsnos e tl!cn icos das Partes Contratantes, definindo tais recursos e o plano de execucao dos projetos.

2. Os resultados dos projetos conjuntos pertencem a
ambas as Partes e somente poder§o ser diwlgados mediante consentimento mutua, por escrito.

2. Em caso de denuncia, os projetos de cooperacao em
andamento a epoca da mesma prosseguirao de acordo com
as termos de seus pianos de implementaclio ate completerem~ inteiramente, salvo se as Partes Contratantes convierem de maneira diversa.

Feito em Brasflia, ao 1 Qdia domes de novembro de 1985,
em dais exemplares originais, nos idiomas portugu& e
chines, sendo ambos os textos igualmente autAnticos.
PELO GOVERNO OA REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL:
Olavo Egydio Setubal

PELO GOVERNO DA REPUBLICA
POPULAR DA CHINA:
Tao Dazhao

MEMOR-ANDUM DE ENTENDIMENTO SOBRE
ASSUNTO DE INTERESSE COMUM
0 Governo da Republica Federativa do Brasil
e
0 Governo da Republica Popular da China,
Reconhecendo a responsabilidade que corresponde a ambos os parses, como membros da comunidade internacional, na tarefa de contribuir para o encaminhamento de solucoes justas e duradouras aos problemas internacionais
contemporaneos;
Conscios da convenit!ncia da consideraciio conjunta da
evolucao da situac§o internacional, no ambito das relacC5es
globais e no que concerne mais diretamente aos interesses
do~ parses em desenvolvimento;
Persuadidos da importancia de estabelecer um mecanisme
flexlvel e agil de consults de alto n(vel sabre assuntos de
interesse comum,
Chegaram ao seguinte entendimento:
1. Sem preju (zo da constante uti Iizac§o dos canaifdiplomaticos ordinaries, OS dais Governos realizarlio COI!alltas
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de alto nfvel, em princfpio anualmente, para o exame da
situ~~~;:ao internacional e do conjunto das rela.;:oes dos do is
parses.
2. As delega.;:6es as reuni6es de consulta serao normalmente chefiadas pelos Ministros de Rela.;:lles Exteriores ou
outros altos funcionarios.
3. Tais consultas poderao realizar-se, alternadarnente, no
Brasil e na China, em datas e com agendas que serao determinadas de comum acordo pelos canais diplomaticos
normais.
4. Por decisao conjunta, poderao ser criados grupos de
estudo ou de trabalho para examinar questoes especfficas. Cada Deleg~~~;:ao poden§ incluir outras autoridades,
quando apropriado, tendo em conta a agenda das reunioes.
5. Este Memorandum entrara em vigor na data de sua assinatura.
Feito em Brasflia,ao 1Qdiado mesde novembro de 1985,
em dois exemplares originais, nos idiomas portugues e
chines, sendo ambos os textos igualmente autenticos.

PELO GOVER NO DA REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL:
Olavo Egydio Setubal

PELO GOVERNO DA REPUBLICA
POPULAR DA CHINA:
Tao Dazhao

PROTOCOLO DE ENTENDIMENTOS
Os Governos da Republica Federativa do Brasil e da Republica Popular da China reconhecem, com grande satisf~~~;:ao, o excelente nfvel das rela.;:lles entre os do is pafses,
tanto em sua dimensao polftica quanto em seus aspectos
econOmico-comerciais e cientffico-tecnol6gicos.
2. Para o desenvolvimento dessas estreitas rela.;:oes, ambos os Governos, com base nos princfpios da coexistencia
pacifica e inspirados pelo ideal de pro mover a coopera.;:ao
sui-sui, sou be ram identificar amplas areas de convergencia
e coincidiincia de interesses e estabeleceram um arcabou.;:o
juddico integrado por atos internacionais nos campos do
com~rcio, dos transportes, da cooper~~~;:ao cientffica, tecnol6gica e nuclear, rela.;:oes consulares e cria.;:ao de adidAncias militares. 0 Governo da Republica Federativa do
Brasil e o Governo da Republica Popular da China manifestam sua vontade polftica revigorada de ampliar com dinamismo crescenta seu intercambio comercial, cientlfico
e tecnol6gico e de dar implementa.;:ao cabal aos instrumentos juddicos que regulamentam as rel~oes bilaterais.
3. 0 Governo brasileiro eo Governo chines, veem com alto apre.;:o a realiz~~~;:ao da visita do Senhor Zhao Ziyang,
Primeiro-Ministro da Republica Popular da China, um
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marco de fundamental importancia no processo de estreitamento dos l~os de amizade entre os do is parses.
4. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governa da Republica Popular da China expressam sua satisf~ao pela amplia.;:ao de seu relacionamento em tres
novas areas: consular, cultural e militar.
5. A instal~ao do Consulado-Geral da Republica Popular
da China em Sao Paulo, durante a visita do Sr. Zhao
Ziyang, com base no Acordo Consular assinado no ano
passado, permitin! um estreitamento de rel~~~;:oes da Republica Popular da China com a comunidade empresarial
e com a comunidade de origem chinese estabelecida nos
Estados de Sao Paulo e do Parana. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil envidara todos os esfor.;:os para
instalar em Xangai, proximamente, o Consulado-Geral
previsto no Acordo Consular.
6. Os dois Governos expressam sua profunda satisfa.;:ao
pela assinatura, durante a visita do Sr. Zhao Ziyang, do
Acordo de Coopera.;:ao Cultural e Educacional, que ensejara a execu.;:ao de programas amplos de divulga.;:ao da
cultura dos dois palses, promovendo maior conhecimento
reclproco de ambos os povos.
7. Os do is Governos expressam ainda sua satisfa.;:ao pel a
implementa.;:ao do Acordo sobre adidimcias militares e pela incorpor~ao, ao corpo de funcionarios da Embaixada
da Republica Popular da China em Brasilia, do primeiro
adido militar chines no Brasil. 0 Governo brasileiro seempenhara em designar, com a possrvel brevidade, o primeiro
adido militar junto a Embaixada do Brasil em Pequim.
8. Ambos os Governqs decidiram ampliar seu relacionamento polftico atraves de consultas polfticas sobre a situa.;:ao internacional e o conjunto das rela.;:oes bilaterais,
que se realizarao, periodicamente, em bases alternadas, em
Brasrlia e em Pequim.
9. Com relacao ao intercambio bilateral e a coopera.;:ao
econOmica entre os dois parses, os Governos da Republica
Federativa do Brasil e da Republica Popular da China registram a significativa expansao do intercambio comercial
nos ultimos anos, que evoluiu de US$ 19.4 milhoes, em
1974, para US$ 830 milhoes, em 1984. Nesta ocasiao, os
dois Governos manifestam o interesse de conjugar esfor.;:os em favor da expansao e diversifica.;:ao das trocas bilaterais, de maneira tanto quanto possfvel equilibrada, numa perspectiva de Iongo prazo.
10. Dentro desse esplrito, e com vistas a contribuir positivamente para o pleno aproveitamento das perspectivas
de expansao do intercambio, em nfvel compatfvel com as
potencialidades e complementaridades das economias dos
dois pa(ses, o Governo brasileiro:
a) concord a em elevar suas compras de petr61eo bruto da
Republica Popular da China para o nlvel de 3 milhoes
de tone Iadas em 1986 e, se possfvel, manter essa meta
para 1987 e 1988.
As duas empresas operadoras, Petrobras e Sinochen, manterao entendimentos a respeito dos tipos de petr61eo a se-

rem fornecidos em 1986, assegurada a Petrobras a importacao de uma quantidade minima de petr61eos !eves, igual
arecebida em 1985.
A Parte brasileira tem o direito de, atrav~s de entendimentos previos entre a Petrobras e a Sinochen, reexportar para terceiros mercados a quantidade adicional adquirida em
1986.
b) manifesta o interesse em adquirir carvao metalurgico
da Republica Popular da China, em quantidades a serem negociadas, e de acordo com especificacoes tecnicas a serem definidas. Neste contexte, as empresas
operadoras brasileiras registram a intencao de receber
desde ja, missees tecnicas, amostras e "trial cargoes",
para aprofundar a discussao sobre o assunto;
c) toma nota do interesse do Governo da Republica Popular da China em exportar arroz, milho e algodao e,
a esse respeito, assegura que, na hip6tese de o Brasil vir
a importar esses produtos, para complementar parcialmente o abastecimento dom~stico, as ofertas chinesas
serao estudadas com todo o interesse, no melhor espirito de contribuir para a diversificacao do com~rcio.
Nesse sentido, o Governo da Republica Federativa do
Brasil expressa sua satisfacao em ver concretizadas as
primeiras operacoes de compra de arroz chines, novolume de 32.000 toneladas;
d) em apoio ao esforco de promocao do interciimbio bilateral, propoe o aprofundamento das discussoes em
torno da questao do frete marltimo, de modo a favorecer, tanto quanto possfvel, o barateamento dos produtos comercializados entre os do is parses;
e) manifesta o interesse no desenvolvimento de um programa de cooperacao tecnol6gica e economica, no setor de transportes, com enfase, numa fase inicial, nas
modalidades portuaria e rodoviaria. Com esse objetivo, os Governos da Republica Federativa do Brasil e da
Republica Popular da China comprometem-se a tomar
as providencias cabiveis, com vista a troca de missees
tecnicas, para dar seguimento as discussees sobre o assunto.
11. 0 Governo da Republica Popular da China expressa
sua disposicao em colaborar com o Governo da Republica
Federativa do Brasil, com vistas a implementacao dos prop6sitos enunciados no paragrafo anterior e:
a) concorda em que suas compras de produtos siderurgicos brasileiros para 1986 - inclu fdas neste total as
compras de ferro-gusa - sejam superiores as de 1985,
e, se possivel, manter esse novo volume em 1987 e
1988;
b) concorda em elevar suas compras de min~rio de ferro
brasileiro ao nivel de 2,5 milh5es de toneladas em
1986, e, se possrvel, manter ou ampliar esse volume
em 1987 e 1988;
c) toma nota do interesse brasileiro em exportar 50 mil
toneladas de celulose para a Republica Popular da China em 1986 e, a esse respeito, assegura que as propostas brasileiras serao estudadas com todo o interesse;
d) concorda em importar, com esforcos, em 1986, 50 mil
toneladas de aluminio de lingote ao Brasil;
e) manifesta o interesse em continuar a adquirir toras de
madeira brasileira, em quantidades a serem definidas.
0 Governo brasileiro toma nota do interesse chinl!s
por esse produto e assegura que serao concedidas faci-

lidades as empresas brasileiras, para que vendam o produto a Republica Popular da China, enquanto permanecer a autorizacao temporaria de exportaciio pelo
Brasil;
f) toma nota do interesse brasileiro em exportar diversos
tipos de velculos e bens de consumo brasileiros; e
g) manifesta a intenciio de continuar a adquirir, em 1986,
produtos petroqulmicos brasileiros, se possrvel em
quantidades equivalentes a meclia dos dois ultimos
anos.
12. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil eo Governe da Republica Popular da China registram com satisfa.;:ii'o o amplo interciimbio de miss5es cientlficas e tecnicas que identificaram areas precisas de cooperaciio cient (fica e tecnol6gica em mat~ria de agricultura, pecuaria, piscicultura, silvicultura, saude, hidreletricidade, microeletronica e informatica, espaco, metrologia e normaliza.;:ao.
Os dois Governos manifestam seu empenho cabal em promover, com base nesse trabalho de identifica.;:A'o e nas decisees da 1~ Comissao Mista de Cooperac§o Cientffica e
Tecnol6gica, medidas de aciio concretas com vista a executar os projetos de cooperacii'o ja definidos.
13. Os do is Governos manifestam seu especial interesse na
cooperacao cientlfica e tecnol6gica em mat~ria de hidreletricidade, em recursos minerais para fins siderurgicos, geociencias e exploracao petrollfera, pela importimcia de que
se reveste o aproveitamento 6timo dos recursos naturais
dos do is parses para os respectivos processes de desenvolvimento. Os dois Governos expressam, ademais, a intencao de ampliar, no campo especlfico da energia hidrel~
trica, o atual nlvel de cooperacii'o tecnol6gica, em especial
no que se refere as pequenas centrais hidreletricas. Ambos
os Governos registram, ainda, seu prop6sito de desenvolver tacos de cooperaciio em mat~ria de tecnologia de transpartes e siderurgia. Para regular essa cooperaca'o, o Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo da Republica Popular da China assinam, nesta ocasiii'o em que se
registra a visita oficial ao Brasil do Senhor Zhao Ziyang,
Primeiro-Ministro da Republica Popular da China, o Protocolo de Cooperaca"o em Mat~ria de Siderurgia e o Protocolo de Cooperaca'o em Materia de Geociencias.
14. Os do is Governos incentivarii'o os 6rgaos competentes
de ambos os pa(ses a assinar, em data a ser definida de
co mum acordo, protocolos de coopera.;:iio nas outras areas
acima mencionadas.
Feito em Brasilia, ao 19dia domes de novembro de 1985,
em dois exemplares originais, nos idiomas portugul!s e chines sendo ambos os textos igualmente autenticos.
PELO GOVERNO DA REPOBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL:
Olavo Egydio Setubal
PELO GOVERNO DA REPOBLICA
POPULAR DA CHINA:
Chen Muhua
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brasi I e rfa assi na m nove
ajustes complementares
para coopera~ao tecnica
0 Ministro de Estado das Rela~aes Exteriores,
Olavo Egydio Setubal, eo Embaixador
Extraordinario e Plenipotenciario da Republica
Federal da Alemanha, Walter Gorenflos, assinaram,
no Palacio do ltamaraty. em Brasflia, os seguintes
Ajustes Complementares ao Acordo Basico de
Coopera~o T6cnica: Ajuste sobre o
prosseguimento, por tres anos, do projeto
"Supervisor de primeira linha e prepara~o de
multiplicadores"; Ajuste sobre o projeto
"Produ~o de Frutas de Clima Temperado no
Estado de Santa Catarina"; Ajuste sobre o projeto
"Desenvolvimento de T6cnicas Administrativas e
Recursos Humanos"; Ajuste sobre o
prosseguimento do projeto "Manejo e Conserva~io
do Solo na Amazonia Oriental"; Ajuste sobre o
projeto "P6s-Gradu~ao em Ciencias Geodesicas";
Ajuste com vistas a prom~io da coopera~o
industrial no Estado de Minas Geod6sicas"; assinado em
22 de novembro de 1985; Ajuste sobre o projeto
"Desenvolvimento Cooperativista nos
Perimetros lrrigados do DNOCS", assinado em
29 de novembro; Ajuste sobre o projeto de
Coopera~o T6cnica "Form~o de T6cnicos
Florestais a Nfvel de 2C? Grau no Col6gio Presidente
Costae Silva, de Irati - PR"; e Ajuste sobre o
prosseguimento do projeto de coopera~ao t6cnica
entre a Universidade Federal do Parana e a
Universidade Albert-Ludwig, intitulado
"Desenvolvimento do Ensino Superior de
Engenharia Florestal". assinado em 27 de
dezembro de 1985.

0 Governo da Republica Federal da Alemanha, atraves de
contribuic;oes do Estado de Baden-Wiirttemberg, e o Governa da Republica Federativa do Brasil promoverao esse
projeto, que tem por objetivo formar:,
a) supervisores de 1~ linha em Sao Paulo e
b) docentes e especialistas do SENAI, nos setores da
pneumatica e hidraulica.
II

Ao Governo da Republica Federal da Alemanha, atraves
de contribui~;oes do Estado de Baden-Wiirttemberg, cabera:
a) Para o sub-projeto "Formac;ao de Supervisores de 1~ linha em Siio Paulo":
1. Enviar a sao Paulo, por um periodo maximo total de
86 homens/mes,
a) um especialista em forma~;ao de supervisores (chefe e
coordenador da equipe alema),
b) um instrutor para ensino te6rico (engenheiro metalurgico),
c) peritos a curta prazo;
2. fornecer o necessaria material didlhico;
3. facultar a tecnicos brasileiros, pelo per(odo total de 24
homens/mes, cursos de forma~;ao e aperfeic;oamento
na Republica Federal da Alemanha;
4. encarregar-se do transporte e segu ro do materia I refer ida no paragrafo 2, ate o local do projeto.
b) Para o sub-projeto "Forma~;ao de docentes e especialistas do SENAI nos setores da pneumatica e hidraulica":

AJUSTE SOBRE 0 PROJETO
"SUPERVISOR DE PRIMEIRA LINHA E
PREPARA<;AO DE MULTIPLICADORES"
A Sua Exceh3ncia o Senhor
Walter Gorenflos,
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da
Republica Federal da Alemanha.

1. Designar um coordenador na Republica Federal da
Alemanha;
2. enviar, por seminario, dais tlicnicos para colaborarem
no desenvolvimento e na execu~;iio do programa de 4
seminaries com a duracao maxima de 08 semanas, cada
um;

Senhor Embaixador,

3. custear as despesas com viagens e honorarios dos especialistas alemaes;

Tenho a honra de acusar recebimento de sua Nota EZ/
820, datada de hoje, cujo tear em portuguese o seguinte:

4. facultar a tecnicos brasileiros, pelo per(odo total de
4 homens/mes, cursos de forma~;iio e aperfeicoamento na
Republica Federal da Alemanha;

"Senhor Ministro,
Com refen~ncia a Nota DCOPT/DE-1/261/644 (B46)
(F36), de 15 de outubro de 1984, bem como em execu~;ao do Acordo Basico de Cooperac;ao Tecnica, de 30 de
novembro de 1963, conclu(do entre os nossos dais Governos, tenho a honra de propor a Vossa Excell!ncia, em
nome do Governo da Republica Federal da Alemanha, o
seguinte Ajuste sabre o prosseguimento, por trtis anos, do
projeto "Supervisor de 1~ Linha e Prepara~;ao de Multipi icadores".
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5. custear, ate o local do projeto, aquisic;ao, transportee
seguro dos equipamentos, a serem ainda definidos pormenorizadamente, destinados a completar as salas de aula
para a forma~;iio em comando hidraulico e pneurnatico.
Ill

Ao Governo da Republica Federativa do Brasil cabera:
a) Para o sub-projeto "Formac;ao de supervisores de H
linha em Sio Paulo":

1. Designar, para atuar no projeto, o necessaria pessoal
tecnico, auxiliar e administrativo;
2. colocar

a disposicao do

projeto as instalac;oes necessa-

rias;

3. custear as despesas de funcionamento e manutencao
para OS equipamentOS a disposicao do projeto;
4. arcar com as despesas de viagem dos bolsistas, mantendo-lhes as salarios;
5. tamar providencias para o pagamento, par ..:ada homem/mes de atuacao dos peritos, das contribuicaes para o
aluguel e as viagens a servico dos tecnicos alemaes, a conta do escrit6rio para a administracao dos projetos da
GTZ em Bras(lia, num montante global equivalente a 25
Obrigacoes Reajustaveis do Tesouro Nacional (ORTN);
6. assegurar, na formacao de supervisores de 1a. linha, a
colaboracao entre as Departamentos Regionais do SEN AI,
responsaveis pelos projetos, em Sao Paulo e em Sao Leopolda.
b) Para o sub-projeto "Formacao de docentes e especialistas do SEN AI nos setores da pneumatica e hidraulica":
1. Designar urn coordenador e dais tecnicos que prepararao as programas dos seminarios e as executarao com as
especialistas alemas;
2. providenciar o pagamento dos salarios dos tecnicos
brasileiros, bern como as despesas com viagens dentro e
fora do pa(s;
3. cobrar do SENAI o custeio e as despesas com alojamento, alimentar;:ao e viagens dentro do Brasil para o
coordenador e as dais tecnicos alemaes;
4. arcar com as despesas relativas aos equipamentos necessarios e o material didatico, que nao possam ser importados para as seminarios;
5. custear as despesas com tradur;:ao e impressao de material didatico, necessarios para a realizacao dos seminarios.
IV
Dos executa res do projeto
1. 0 Govemo do Estado de Baden-Wiirttemberg encarregara da execur;:ao de suas contribuir;:oes ao projeto "Formac;:iio de supervisores de 1<:llinha em sao Paulo" a "Deutsche Gesellschaft fiir Technische Zusammenarbeit (GTZ)
GmbH", Eschborn, e na implementar;:iio do projeto "Formacao de docentes e especialistas do SENAI nos setores
da pneumatica e hidraulica" a "Deutsche Stiftyng fiir Internationale Entwicklung - Zentralstelle fiir gewerbliche
Berufstildung (DSE/ZGB)", Mannheim.
2. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil encarregarcl da implementar;:ao do projeto o Servir;:o Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI), at raves do seu Departamento Regional de Sao Paulo.
0 SENAI (Departamento Nacional) comprometer-se-a a
realizar a coordenar;:ao global dos projetos e a facultar as

recursos financeiros necessanos com vistas a sua implantar;:ao a nlvel nacional. Para este fim, o SENAI-Nacional
(DN) constituira unia comissao mista, encarregada de definir as condir;:oes desta implantacao. A comissao sera integrada par representantes do DN, Diretoria Tecnica, da
Assessoria de Cooperacao Tecnica lnternacional (ASCOT I),
dos Departamentos Regionais envolvidos e pelo Coordenador alemiio do projeto.
3. 0 projeto sera executado em estreita colaboracao com
a Camara de Comercio e Industria Brasii-Aiemanha em
Sao Paulo, bern como com empresas e industrias locais.
4. Os 6rgaos encarregados nos termos dos paragrafos 1 e
2 deste item estabelecerao conjuntamente, atraves de um
plano operacional au de outra forma adequada, as pormenores da implement~ao do projeto, adaptando-os, caso
necessaria, ao andamento do projeto.

v
De resto, aplicar-se-ao tambem ao presente Ajuste as disposir;:oes do acima referido Acordo Basico, de 30 de novembro de 1963, inclusive a clausula de Berlim (Artigo
10). 0 texto de 3 de novembro de 1980 tornar-se-a nulo
com a entrada em vigor deste Ajuste.
Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil concorde com as propostas apresentadas nos itens I a V, esta
Nota e a de resposta de Vossa Excelencia, em que se expresse a concordancia de seu Governo, constituirao um
Ajuste entre as nossos dais Governos, a entrar em vigor na
data da Nota de resposta de Vossa Excelencia.
Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Excelencia as protestos da minha mais alta consideraciio".
2. Em resposta, informo Vossa Excelencia de que o Governa brasileiro concord a com as termos da Nota acima
transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a constituir um Ajuste entre as nossos dais Governos, a entrar
em vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excei6r!cia as protestosda minha mais alta considerar;:iio.
Olavo Egydio Setubal
Ministro de Estado das Relac;oes Exteriores da Republica
Federativa do Brasil.

AJUSTE SOBRE 0 PROJETO
"PRODUCAO DE FRUTAS DE CLIMA
TEMPERADO NO ESTADO DE
SANTA CATARINA"
A Sua Excelencia o Senhor Walter Gorenflos,
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da
Republica Federal da Alemanha.
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota EZ 445/
132/668/85, datada de hoje, cujo tear em portuguese 0
seguinte:
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"Senhor Ministro,

Ill. Ao Governo da Republica Federativa do Brasil cabera:

Com refen1ncia a Nota Verbal DCOPT/DE-1/312/644
(B46) (F36), e ao Ajuste de 2 de abril de 1981, bern como
em exec~o do Acordo de Cooper~o Tjjcnica, de 30
de novembro de 1963, condufdo entre os dois Governos,
a Embaixada da Republica Federal da Alemanha tern a
honra de propor ao Ministl!rio das Relac;;aes Exteriores da
Republica Federativa do Brasil o seguinte Ajuste Complementar sabre o projeto "ProdUf;ao de Frutas de Clirna
Temperado no Estado de Santa Catarina" (PN 79.2151.3)
Fase II;

1. facultar, para a implementac;;ao do projeto, o pessoal
tecnico, administrative e auxiliar necessaria;

I. 0 Governo da Republica Federal da Alemanha eo Governa da Republica Federativa do Brasil darao prosseguimento a cooperac;;ao destinada a introduc;;ao de novas tecnologias no cultivo de frutas de clima temperado no Estado de Santa Catarina, atjj 30 de junho de 1987.

0 projeto visa a qualificar a Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuaria S.A. - EMBASC para a realizac;;ao autonoma de pesquisas e ensaios em determinados setores
do cultivo de macieiras, a tim de que os metodos de assessoramento recomendados possam ser aplicados com proveito economico por agricultores habilitados.
II. Ao Governo da Republica Federal da Alemanha cabers:
1. Enviar os seguintes tecnicos na qualidade de assessores:
1 tecnico em fitopatologia de fruticultura, como chefe de equipe, pelo periodo de 36 homens/mes,
1 tecnico em nutric;;iio e adubagem de fruticulturas,
pelo periodo maximo de 36 homens/mes,
1 tecnico em fisiologia de arvores frutfferas, especializado em tecnicas de cultivo de frutas, pelo perfodo
maximo de 36 homens/mt!s,
especialistas a curto prazo e peritos para o equacionamento de questoes especfficas, particularmente nas
areas de:
estimativas de colheitas,
virologia,
nutric;;iio e melhoramento do solo no cultivo de macieiras,
tjjcnicas de armazenagem,
avaliac;;§o tecnica do projeto, pelo perfodo maximo de
7 homens/mes.
2. Fornecer para a execuc;;ao do projeto os necessaries
aparelhos tecnico-cientfficos, produtos auxiliares e material destinado ao equipamento e a operac;;ao dos laborat6rios de fisiologia, fitomedicina, nutric;;ao vegetal e adubagem, desde que esses nao sejam fabricados no Brasil;

2. prestar aos tecnicos alemaes enviados apoio na execuc;;ao das suas tarefas, colocando-lhes a d isposic;;iio toda a
documentac;;iio necessaria;
3. facultar gratuitamente os terrenos, ediffcios e laborat6rios necessaries para o projeto, bern como maquinas e
aparelhos para ensaios de campo e pesquisas;
4. colocar a disposic;;iio dos tecnicos enviados vefculos de
servic;;o, escrit6rios e salas de trabalho, bern como material
de escrit6rio, e custear as despesas de funcionamento, manutenc;;ao e seguro inerentes;
5. fornecer ao projeto os equipamentos e materiais de
consume de fabricac;;iio brasileira necessaries, desde que
estes nao sejam fornecidos pelo Governo da Republica
Federal da Alemanha;
6. permitir a consultores agrfcolas brasileiros a participac;;ao em cursos de aperfeic;;oamento especiais a serem realizados pelo projeto e arcar com as respectivas despesas de
pesroal, viagem, alimentac;;ao e alojamento;
7. designar tecnicos parceiros adequados, permitindo-lhes,
que de comum acordo com o chefe de equipe alemao,
participem em estagios de aperfeic;;oamento na Republica Federal da Alemanha ou em terceiros pa(ses e providenciar a continuac;;ao do pagamento dos seus respectivos
vencimentos. Providenciar, aljjm disso, a conclusao de
convenios especlficos, a tim de que os tecnicos brasileiros
atuem no ambito do programa de fruticultura em Santa
Catarina, ap6s o termino dos seus estclgios de aperfeic;;oamento;
8. estabelecer ou proporcionar contatos com as organizac;;oes de extens§o rural, bern como com instituic;;oes nas
quais sejam realizadas atividades de pesquisa, com o objetivo de divulgar os fundamentos de consultoria ja elaborados;
9. permitir aos tecnicos enviados a participac;;ao em cursos, seminaries e congressos;
10. planejar regularmente e colocar a disposic;;iio recursos
orc;;amentarios suficientes, para assegurar o prosseguimento continuo e eficiente das atividades de ensaio e pesquisa, ap6s o tjjrm ino do apoio ale mao;
11. aquiescer em que os dados resultantes das pesquisas e
ensaios sejam transmitidos ao projeto supra-regional da
GTZ "Avaliac;;ao Central de Ensaios e Coleta de Dados",
em Eschborn.
IV. Organizac;;ao e lmplementac;;ao:

3. facultar estclgios de formac;;ao e aperfeic;;oamento fora
do projeto, na Republica Federal da Alemanha ou em terceiros pafses, por um prazo de 3 meses, para ate 6 tecnicos brasileiros, que ap6s o seu regresso atuarao no projeto.

1. 0 Governo da Republica Federal da Alemanha encarregara da execuc;;ao de suas contribuic;;oes a "Deustsche
Gesellschaft fi.ir Technische Zusammenarbeit (GTZ)
GmbH", em 6236 Eschborn.

A Selec;;ao dos bolsistas sera feita de comum acordo como
chefe de equipe enviado e o 6rgao brasileiro encarregado
do projeto.

2. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil encarregara da implementac;;ao do projeto a Empresa Catarinense
de Pesquisa Agropecuaria S.A.
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3. Os 6rgaos encarregados nos termos dos par;!grafos 1 e
2 deste item estabelecerao conjuntamente, atraves de um
plano operacional, os pormenores da implementacao do
projeto, adaptando-os, caso necess<irio, a seu andamento.

to, por um perfodo maximo de 2 anos, a promocao con.
junta do desenvolvimento de tecnicas administrativas.

V. De resto, aplicar-se-ao tambem ao presente Ajuste as
disposic;Oes do acima referido Acordo, de 30 de novembro de 1963, inclusive a clausula de Berlim (Artigo 10), e
do Ajuste de 2 de abril de 1981.

Para esse fim, ao Governo da Republica Federal da Alemanha cabera:

Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil concorde com as propostas apresentadas nos itens I a V, esta Nota e a de resposta do Ministerio das Relacoes Exteriores da
Republica Federativa do Brasil, em que se expresse sua
concordiincia, constituirao Ajuste entre os do is Governos,
a entrar em vigor na data da Nota de resposta.

II

a) prorrogar os contratos dos quatro tecnicos a Iongo
prazo, por um periodo maximo individual de 24 homens/mes,
b) enviar tecnicos a curto prazo para tarefas especiais, por
um periodo maximo de 12 homens/mes, e
c) fornecer equipamentos para fins de ensino, bem como
material de treinamento e literatura especializada.
Ill

A Embaixada da Republica Federal da Alemanha aproveita a oportunidade para reiterar ao Ministerio das Relacoes
Exteriores da Republica Federativa do Brasil os protestos
da sua mais elevada consideracao".
Em resposta, informo Vossa Exceh~ncia de que o Gover no
brasileiro concorda com os termos da Nota acima transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a constituir um Ajuste entre os nossos do is Governos, a entrar em
vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exceh!ncia os protestos da minha mais alta consideracao.
Olavo Egydio Settibal

Ministro de Estado das Relacoes Exteriores da Republica
Federativa do Brasil.

AJUSTE SOBRE 0 PROJETO
"DESENVOLVIMENTO DE n:CNICAS
ADMINISTRATIVAS E
RECURSOS HUMANOS"
A Sua Excelencia o Senhor Walter Gorenflos,
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da
Republica Federal da Alemanha.

De resto, aplicar-se-ao tambem ao presente Ajuste as disposicoes do acima referido Acordo, de 30 de novembro
de 1963, inclusive a clausula de Berlim (Artigo 10), eo
Ajuste de 11 de maio de 1982.

Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil concorde com as propostas apresentadas nos itens I a I II, esta
Nota e a de resposta de Vossa Exceh3ncia, em que se expresse a concordancia do seu Governo, constituirao um
Ajuste entre os nossos do is Governos, a entrar em vigor na
data da Nota de resposta de Vossa Excelencia.
Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta consideracao".
Em resposta informo Vossa Exceh~ncia de que o Governo
brasileiro concorda com os termos da Nota acima transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a constituir um Ajuste entre os nossos do is Governos, a entrar em
vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da m inha mais alta consideracao.
Olavo Egydio Setubal

Ministro de Estado das Relacoes Exteriores da Republica
Federativa do Brasil.

Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota nO. RZ/
143/818, datada de hoje, cujo teor em portuguese o seguinte:

AJUSTE SOBRE 0 PROJETO
"MANEJO E CONSERVA<;AO DO
SOLO NA AMAZONIA ORIENTAL"

"Senhor Ministro,

A Sua Excelencia o Senhor Walter Gorenflos,
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da Republica Federal da Alemanha.

Com referencia a Nota Verbal DCOPT/DE-1/285/644
(B46) (F36) de 8 de novembro de 1984, ao Ajuste de 11
de maio de 1982 e em execucao do Acordo de Cooperacao Tecnica, de 30 de novembro de 1963, conclu ido entre
os nossos dois Governos, tenho a honra de proper a Vossa
Excelencia, em nome do Governo da Republica Federal
da Alemanha, o seguinte Ajuste Complementar sobre o
projeto "Desenvolvimento de Tecnicas Administrativas e
Recursos Humanos" (PN 81.2049.5):

0 Governo da Republica Federal da Alemanha eo Governo da Republic~ Federativa do Brasil darao prosseguimen-

Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota CR 445/
127/667 datada de hoje, cujo teor em portugues e o seguinte:
"Senhor Ministro,
Com referencia ao Ajuste de 8 de maio de 1984, bem como em execucao do Acordo Basico de Cooperacao Tecnica, de 30de novembro de 1963, conclu(do entre os nossos dois Governos, tenho a honra de proper a Vossa Ex-
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celencia, em nome do Governo da Republica Federal da
Alemanha, o seguinte Ajuste sabre o prosseguimento do
projeto "Manejo e Conserva~;iio do Solo na Amazonia Oriental" (PN 77.2209.3):
I. 0 Governo da Republica Federal da Alemanha eo Governa da Republica Federativa do Brasil dariio prosseguimento a cooperac;:iio iniciada em 1979 no Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tr6pico Omido (CPATU) da EMBRAPA, em Behim.
II. Para esse fim, o Governo da Republica Federal da Alemanha esta disposto a prorrogar, pelo prazo de 18 meses,
o perfodo da atuac;:iio do economista agrario enviado, isto
e, ate 30 de novembro de 1986.
Ill. De resto, aplicar-se-iio tambem ao presente Ajuste as
disposic;:oes dos acima mencionados Ajustes de 8 de maio
de 1984 e do Acordo Basico de 30 de novembro de 1963,
inclusive a clausula de Berlim (Artigo 1 O).
Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil concorde com as propostas apresentadas nos itens I e Ill, esta nota e a de resposta de Vossa Excelencia, em que se expresse a concordancia de seu Governo, constituirao urn Ajuste entre as nossos dais Governos, a entrar em vigor na data da nota de resposta de Vossa Excelencia.
Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Excelencia as protestos da minha mais elevada considerac;:ao".

nos, a Embaixada da Republica Federal da Alemanha tern
a honra de propor ao Ministerio das Rela~;5es Exteriores
da Republica Federativa do Brasil o seguinte Ajuste sabre
o projeto "P6s-Graduac;:ao em Ciencias Geodesicas" (PN
77.2517.9):
I. 0 Governo da Republica Federal da Alemanha eo Governa da Republica Federativa do Brasil estiio de acordo
em dar prosseguimento, par urn perf ado de 3 anos, a promoc;:ao conjunta do projeto na Universidade Federal do
Parana, em Curitiba, no campo da Geodesia, e em fomentar na Universidade Federal de Pernambuco, no Recife, a
criac;:ao de urn curse de mestrado no campo da Fotogrametria.

II. Para esse fim, ao Governo da Republica Federal da
Alemanha cabera:
1.a) Enviar para a Universidade de Curitiba:
1 tecnico, na func;:ao de professor universitario de geodesia/fotogrametria, por urn perfodo maximo de 31
homens/mes;
10 tecnicos, na func;:ao de docentes a curta prazo, por
urn per fodo maximo de 10 homens/mes;
2 tecnicos, na func;:iio de peritos a curta prazo a nfvel
tecnico, par urn perfecto maximo de 6 homens/mes,
bern como;
4 tecnicos, na func;:iio de tutores, para colaborarem em
curses de formac;:iio, por urn perfodo maximo de 12
homens/mes.

2. Em resposta, informo Vossa Excelencia de que o Governa brasileiro concorda com os termos da Nota acima
transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a constituir urn Ajuste entre as nossos dais Governos, a entrar
em vigor na data de hoje.

b) Proporcionar:

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia as protestos da minha mais alta considerac;:ao.

c) Fornecer:

Olavo Egydio Setubal
Ministro de Estado das Relac;:5es Exteriores da Republica
Federativa do Brasil.

AJUSTE SOBRE 0 PROJETO
"POS-GRADUA<;AO EM Cll!NCIAS
GEODESICAS"
A Sua Excelencia o Senhor Doutor Walter Gorenflos,
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da
Republica Federal da Alemanha.
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota EZ 624.40/
1/816/85, datada de hoje, cujo tear em portugues e 0 seguinte:

balsas de estudo para curses de aperfeic;:oamento no
estrangeiro, por urn perfodo maximo de 48 homens/
mese

aparelhos cientfficos, equipamento laboratorial e material didatico para a geodesia e a fotogrametria.
2.a) Enviar para a Universidade do Recife:
1 tecnico, na func;:iio de professor universitario de fotogrametria pelo per fodo maximo de 36 homens/mf!s;
6 tecnicos, na func;:iio de docentes a curta prazo, pelo
perfodo maximo de 6 hornens/mes; e
2 tecnicos, na func;:ao de instrutores, para colaborarem
em curses de formac;:iio, par urn perfodo maximo de
6 homens/mes.
b) Proporcionar:
balsas de estudo, para curses de aperfeic;:oamento no
exterior, pelo perfecto maximo total de 36 homens/
mes, e
balsas de estudo para medidas de aperfeic;:oamento,
por urn perfodo maximo de 3 homens/mf!s.
c) Fornecer:

"Senhor Ministro,
Com referencia as Netas verbais de 03 de novembro de
1983 - DCOPT/DE-1/366/644 (B46) (F36), e de 17 de
setembro de 1984- DCOPT/DE-1/225/644 (F36) (B46)
e ao Ajuste de 22 de dezembro de 1980, bern como em
execuc;:ao do Acordo Basico de Cooperac;:iio Tecnica, de
30 de novembro de 1963, conclufdo entre as dais Gover-
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aparelhos cientfficos, equipamento e material didatico
para a fotogrametria.
I! I. Ao Governo da Republica Federativa do Brasil cabera:
colocar a disposic;:iio os recintos necessaries para o ensino e a pesquisa;

proporcionar bolsas de estudo e vagas para 10 bolsistas;
garantir a continuac;:iio do pagamento dos vencimentos
aos membros do corpo docente durante o seu estagio
de aperfei~oamento no estrangeiro; e
tomar providencias para que o executor nacional arque
com as despesas que su rg irem em con sequencia do fornecimento dos aparelhos cient(ficos (manuten~iio,
conserto, etc.).
IV_ De resto, aplicar-se-iio tambem ao presente Ajuste as
do acima referido Acordo, de 30 de novembro
de 1963, inclusive a clausula de Berlim, eo Ajuste de 22
de dezembro de 1980.

disposi~oes

Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil concorde com as propostas apresentadas nos itens I a IV, esta
Nota Verbal e a de resposta do Ministerio das Rela~oes
Exteriores da Republica Federativa do Brasil, em que se
expresse a concordancia do mesmo, constituiriio um Ajuste entre os do is Governos, a entrar em vigor na data da
Nota de resposta.
A Embaixada da Republica Federal da Alemanha aproveita esta oportunidade para reiterar ao Min isterio das Rela~oes Exteriores da Republica Federativa do Brasil os protestes da sua mais elevada considera~iio."
Em resposta informo Vossa Excelencia de que o Governo
brasileiro concorda com os termos da Nota acima transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a constituir um Ajuste entre os nossos do is Governos, a entrar em
vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta considera~iio.
Olavo Egydio Setubal

Ministro de Estado das
Federativa do Brasil.

Rela~oes

Exteriores da Republica

AJUSTE PARA PROMOCAO DA
COOPERACAO INDUSTRIAL NO
ESTADO DE MINAS GERAIS
A Sua Excelencia o Senhor Doutor Walter Gorenflos,
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da
Republica Federal da Alemanha.
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota, EZ/445/
151/819/85, datada de hoje, cujo teor em portuguese o
seguinte:
"Senhor Ministro,
Com referencia a solicita~iio do seu Governo de 23 dejaneiro de 1984 bem como em execu~iio do Acordo de
Cooperac;:iio Tecnica, de 30 de novembro de 1963, tenho a
honra de propor a Vossa Excelencia, em nome do Governo da Republica Federal da Alemanha, o seguinte Ajuste,
com vistas a promo~iio da coopera~iio industrial no Estado de Minas Gerais:
1- 0 Governo da Republica Federal da Alemanha eo Governo da Republica Federativa do Brasil convem em pro-

mover, conjuntamente, o encaminhamento de um "Programa de Coopera~iio Industrial" nos setores da exporta.;:ao, transferencia de tecnologia e investimentos entre
pequenas e medias empresas no Brasil, particularmente em
Minas Gerais.
Com isso, pretende-se apoiar eficazmente, inclusive junto
aos paises membros da Comunidade Europeia, os esfor.;:os
do Brasil, e em especial de Minas Gerais, no sentido de
aumentar a capacidade produtiva da industria de pequeno
e medio porte, geradora de empregos, e a capacidade competitiva da produ.;:iio junto ao mercado da CEE. Esta prevista transferir essas tarefas, ap6s o termino do projeto,
para uma institui~iio de "auto-ajuda" que trate da promo~iio da economia e do desenvolvimento.
II. Ao Governo da Republica Federal da Alemanha caber<!:

a) enviar um tecnico, pelo periodo maximo de 36 homens/mes;
b) colocar um tecnico especializado em promo.;:iio, na
Republica Federal da Alemanha, pelo perlodo maximo
de 36 homens/mes;
c) enviar tecnicos a curto prazo, pelo periodo maximo de
18 homens/mes;
d) custear as despesas com transporte, diarias e hospedagem do tecnico referido no item Ill, paragrato 1, allnea "c", abaixo mencionado, quando de viagens realizadas no ambito do projeto, na Republica Federal
da Alemanha; pagar, alem disso, um subsidio de aluguel, para esse ttknico, na Republica Federal da Alemanha;
e) arcar com as despesas de viagem aerea a Republica Federal da Alemanha para ate quatro especialistas setoriais e dois colaboradores da institui.;:iio brasileira de
contrapartida;
f) possibilitar o envio de ttknicos do "Servi.;:o de Peritos
Seniors" para o solucionamento de problemas especlficos existentes em empresas brasileiras;
g) custear as despesas com um escrit6rio de projeto na
Republica Federal da Alemanha, particularmente as
despesas com uma secretaria bilingue, bem como as
despesas com equipamento de escrit6rio e meios de
promo~iio.

Ill. Ao Governo da Republica Federativa do Brasil caber a:
1. Colocar

a disposi.;:iio do projeto:

a) do is colaboradores em regime de tempo integral;
b) especialistas setoriais (em regime de tempo parcial),
porum periodo maximo de 46 homens/mes;
c) um tecnico, por um periodo que devera ser acertado
entre as institui.;:oes executoras, a ser enviado para a
Republica Federal da Alemanha;
d) um escrit6rio para todos os colaboradores do projeto;
e) uma sala para exposi.;:5es junto a entidade de contrapartida.
2. Tomar providencias para que sejam pagos:
a) os custos das viagens (inclusive as de alojamento) dos
peritos alemiies e brasileiros no Brasil, bem como as
diarias dos tecnicos brasileiros;
b) as despesas de viagens aereas na Republica Federal da
Alemanha do tecnico referido no item Ill, paragrafo 1,
al inea "c", bem como aquelas decorrentes das viagens
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do coordenador brasileiro do projeto e outros colaboradores da instituic;ao brasileira de contrapartida. Cobrir tambem as despesas de transporte e estada na Republica Federal da Alemanha do coordenador e des
colaboradores da instituic;ao brasileira de contrapartida;
c) o aluguel para o tecnico refer ide no item II al fnea "a".

3. Os 6rgiios encarregados nos termos des paragrafos 1 e
2 acima poder1lo determinar conjuntamente os pormenores da execuc;1lo deste Ajuste, num plano operacional ou de outra forma adequada, adaptando-os, case
necessaria, ao andamento do projeto e aos termos da
carta de intenc;5es assinada entre o INDI e a GTZ, em
31 de agosto de 1983.

VI. Os tecnicos alemaes e os brasileiros terao conjuntamente as seguintes atribuic;oes:

VIII. De resto, aplicar-se-iio tambem ao presente Ajuste as
disposic;oes do acima referido Acordo de Cooperac;l!o Tecnica, de 30 de novembro de 1963, inclusive a clausula de
Berlim (artigo 10).

a) pre star assesseria na criac;iio ou promoc;ao de estabelecimentos de "auto-ajuda economica", ou seja, de 6rgaos estatais de promoc;ao da economia;
b) assesserar o Governo ou outros 6rgaos, se for o case,
na adaptac;iio de medidas estatais e de leis as exigencias
do desenvolvimento da economia privada, a fim de facilitar o acesse des produtos brasileiros aos mercados
na Republica Federal da Alemanha e da Comunidade
Europeia;
c) assesserar pequenas e medias empresas no Brasil, especialmente em Minas Gerais, e na Republica Federal
da Alemanha, como objetivo de proporcionar-lhes melheres conhecimentos sebre as possibilidades de cooperac;ao existentes;
d) preparar o caminho para contatos entre empresas brasileiras e alemas, ou seja, europeias, e identificar possibilidades de cooperac;ao;
e) preparar atividades de promoc;iio, seminaries para empresarios e a participac;iio de homens de neg6cios brasileiros em feiras, colaborando na execuc;iio desses
eventos.
V. Ah~m das tarefas conjuntas referidas no item IV, allneas "a" a "e", os tecnicos da Republica Federal da Alemanha e da Republica Federativa do Brasil e/ou do Estado de Minas Gerais assumiriio as seguintes tarefas especfficas:
1. os peritos colocados a disposic;iio pela Republica Federal da Alemanha esforc;ar-se-ao pel a promoc;ao deste
projeto de cooperac;iio industrial naquele pals e na Comunidade Europeia;
2. os tecnicos brasileiros de contrapartida esforc;ar-se-ao
pela respectiva promoc;ao no Estado de Minas Gerais e
nos demais Estados brasileiros.
VI. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil assegurara aos tt!cnicos enviados toda especie de apoio na execuc;iio das tarefas que lhes forem confiadas, garantindo a
prestac;iio das contribuic;oes necessarias para a execuc;iio
do projeto (desde que essas nl!o sejam assumidas, nostermos deste Ajuste, pelo Governo da Republica Federal da
Alemanha).
VII. 1. Ogoverno da Republica Federal da Alemanha encarregara da execuc;iio de suas contribuic;5es a "Deutsche
Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit GmbH
(GTZ)", 6236 Eschborn 1, e, eventual mente, a "Deutsche Finanzierungsgesellschaft fur Beteiligungen in
EntwicklungslandernGmbH (DEG)", 5000 koln 41.
2. Os Governos da Republica Federativa do Brasil e/ou
do Estado de Minas Gerais encarregariio da execuc;ao
do projeto o Institute de Desenvolvimento de Minas
Gerais- INDI (instituic;iio de contrapartida).
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Case o Governo da Republica Feder at iva do Brasil cancerde com as propostas contidas nos itens I a VIII, esta Nota
e a de resposta de Vossa Excelencia, em que se expresse a
concordancia de seu Governo, constituirao um Ajuste entre os nosses do is Governos, a entrar em vigor na data da
Nota de resposta de Vossa Excelencia.
Permita-me Senhor Ministro, apresentar a Vossa Excelenccia os pro testes da minha mais alta considerac;ao".
2. Em resposta, informo Vossa Excelencia de que o Governe brasiiairo concorda com os termos da Nota acima
transcrita, a qual, junta mente com a presente, passa a constituir um Ajuste entre os nosses dois Governos, a entrar
em vigor na data oe hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta considerac;ao.
Olavo Egydio Setubal
Ministro de Estado das Relac;oes Exteriores da Republica
Federativa do Brasil.

AJUSTE SOBRE 0 PROJETO
"DESENVOLVIMENTO COOPERATIVISTA
NOS PERIMETROS IRRIGADOS
DO DNOCS"
A Sua Excelencia o Senhor
Walter Gorenflos,
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da
Republica Federal da Alemanha.
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota EZ 445/
122/666/85 datada de hoje, cujo teor em portuguese o
seguinte:
"Senhor Ministro,
Com referencia a Nota DC OPT /DE-1/254/644 (B46)
(F36), de 3 de agosto de 1983, e aos Ajustes de 15 de
junho de 1977 e 9 de dezembro de 1980. bern como em
execuc;ao do Acordo Basico oe Cooperac;ao Tecnica, de
30 de novembro de 1963, conclufdo entre os do is Governos, a Embaixada da Republica Federal da Alemanha tern
a honra de proper ao Ministerio das Relac;oes Exteriores
da Republica Federativa do Brasil o seguinte Ajuste Complementar sobre o projeto "Desenvolvimento Cooperativista nos Perf metros Irrigados do DNOCS".

0 Governo da Republica Federal da Alemanha eo Governo da Republica Federativa do Brasil concordam em dar
prosseguimento, pelos prazos abaixo mencionados, a promoc;ao conjunta do cooperativismo nos perfmetros irrigados do polfgono das secas, que se encontram sob a
orientac;:ao do Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas (DNOCS), com o objet iva de criar cooperativas aut6nomas e incrementar a produc;:ao agricola.
II

Para esse tim, ao Governo da Republica Federal da Alemanha cabenfl:
prorrogar o periodo da atuac;:ao dos dais tecnicos encarregados dos setores da economia agricola e da extensiio rural, pelo prazo maximo de 15 homens/m~s.
para cada um;
enviar, em Iugar do tecnico que entrementes se retirou
do projeto, um substitute para o setor da consultoria
cooperativista, pelo prazo maximo de 15 homens/mes;
colocar a disposic;:ao ate dais tecnicos a curta prazo,
pelo periodo maximo de 4 homens/mes;

AJUSTE SOBRE PROJETO
"FORMACAO DE TECNICOS FLORESTAIS A .
NIVEL DE 2Q GRAU NO
COLEGIO PRESIDENTE COSTAE
SILVA, DE IRATI, NO
PARANA"
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota nQ EZ
445/80/922/85, datada de hoje, cujo tear em portuguese
o seguinte:
"Senhor Ministro,
Com referencia a Nota DCOPTDE-1/63/644 (B46)
(F36), e ao Ajuste de 20 de julho de 1978, bem como em
execuc;:ao do Acordo Basico de Cooperac;:ao Tecnica, de 30
de novembro de 1963, conclufdo entre as nossos dais Governos, tenho a honra de proper a Vossa Excelencia, em
nome do Governo da Republica Federal da Alemanha, o
seguinte Ajuste sabre o projeto de Cooperac;:ao Tecnica
"Formac;:iio de Tecnicos Florestais a Nfvel de 2<? Grau no
Colegio Presidente Costa e Silva de Irati - PR" (PN
76.2036.2):

Ill

0 Governo da Republica Federativa do Brasil, atraves do
DNOCS, assume o financiamento de seminaries sabre
questoes especfficas.
IV
De resto, aplicar-se-ao tambem ao presente Ajuste as disposic;:oes do acima refer ida Acord a, de 30 de novembro de
1963, inclusive a clausula de Berlim (Artigo 10),edos
Ajustes de 15 de junho de 1977 e de 9' de dezembro de
1980.
Caso o Governo da Republica F!!derativa do Brasil cancerde com as propostas apresentadas nos itens I e IV est a
Nota Verbal e a de resposta do Ministerio das Relac;:oes
Exteriores da Republica Federativa do Brasil, em que se
expresse a concordancia do mesmo, constituirao um Ajuste entre as dais Governos, a entrar em vigor na data da nota de resposta.

1. 0 Governo da Republica Federal da Alemanha eo Governa da Republica Federativa do Brasil darao prosseguimento a cooperac;:ao iniciada em 1979 e destinada
a formac;:ao de tecnicos florestais, par um periodo de
mais 3 anos, au seja, ate 31 de marc;:o de 1987.
2. 0 projeto tem, em substancia, as seguintes finalidades:
promover a formac;:ao de tecnicos florestais na Escola
de Tecnicos Florestais em Irati;
qualificar instrutores de trabalhadores florestais;
assessorar entidades brasiiJiras federais e estaduais em
todas as quest6es relativas a formac;:ao, ao aperfeic;:oamento e a atuac;:ao de tecnicos florestais e trabalhadores florestais especializados.
II

A Embaixada da Republica Federal da Alemanha aproveita esta oportunidade para reiterar ao Ministerio das Relac;:oes Exteriores da Republica Federativa do Brasil as protestes da sua mais elevada considerac;:ao".

Ao Governo da Republica Federal da Alemanha cabera:

2. Em resposta, informo Vossa Exceh~ncia de que o Governa brasileiro concorda com as termos da Nota acima
transcrita, aqual,juntamente com a presente, passa a constituir um Ajuste entre os nossos dais Governos, a entrar
em vigor na data de hoje.

1 tecnico especializado em engenharia florestal e madeira, na qualidade de coordenador do projeto e Chefe de equipe, pelo perfodo maximo de 36 homens/
n.es;

1. Enviar as seguintes tecnicos, na qualidade de consultares:

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia as protestos da minha mais alta considerac;:ao.

3 tecnicos especializados em engenharia florestal, pelo
periodo maximo individual de 24 homens/mes, no
total de 72 homens/mes;

Olavo Egydio Setubal
Ministro de Estado das Relac;:6es Exteriores da
Republica Federativa do Brasil.

especialistas a curta prazo e peritos para o equacionamento de quest6es especfficas, pelo perfodo maxi·
mode 10 homens/mes;
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2. Designar, se necessaria, assistentesde projeto para fins
de treinamento, por urn perfodo maximo total de 24
homens/mes.
3. Fornecer para a execw;:ao do projeto o material tecnico necessaria, maquinas, meios de transporte e instrumentos de trabalho.
4. Estar disposto a facultar estagios de forma.;:ao e aper·
fei.;:oamento fora do projeto, na Republica Federal da
Alemanha ou em terceiros parses, para urn numero maximo de 6 tecnicos, que ap6s o seu regresso atuarao no
projeto.
Ill

Ao Governo da Republica Federativa do Brasil cabera:

IV
Organ izac;iio e execu.;:lio :
1. 0 Governo da Republica Federal da Alemanha encarregara da execu.;:iio das suas contribui.;:oes a "Deutsche
Gesellschaft fi.ir Technische Zusammenarbeit (GTZ)
GbH ", 6236 Eschborn 1.
2. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil encarregara da implementac;iio do projeto a Secretaria de Estado da Educac;lio do Parana, em Curitiba.
3. Os 6rglios encarregados nos termos dos parilgrafos 1 e
2 deste item estabelecerao conjuntamente os pormenores da implementa.;:§o do projeto num plano operacional, adaptando-o, caso necessaria, ao andamento do
projeto.

1. Facultar, para a implementa.;:ao do projeto, os tecnicos
necessaries, bern como pessoal administrative e auxiliar em numero suficiente, nomeadamente:
engenheiro florestal diplomcdo, com a fun.;:ao basica
de Diretor da Escola de Tecnicos Florestais e instrutor em silvicultura,
8 engenheiros florestais diplomados, com a fun.;:ao basica de instrutores em silvicultura,
5 tecnicos florestais, com a fun.;:ao basica de instrutores em silvicultura,
3 instrutores para as materias gerais e basicas,
1 perito (tempo parcial) no Ministerio da Educa.;:ao em
Curitiba.
2. Arcar, no ambito das possibilidades existentes, com as
despesas do funcionamento corrente e da manuten.;:ao
da Escola de Tecnicos Florestais em Irati, bern como
das instala.;:oes com ela relacionadas, custeando, inclusive, os seguros necessaries.
3. Arcar, no ambito das possibilidades existentes, com as
despesas de combustiveis, manuten.;:ao, conserva.;:iio e
seguro dos verculos de servi.;:o e de outras instala.;:oes
em uso no ambito do projeto.

v
De resto, aplicar-se-lio tambem ao presente Ajuste as disposic;oes do acima referido Acordo Basico de 30 de novembro de 1963, inclusive a clausula de Berlim (Artigo
10) eo Ajuste de 20 de julho de 1978.
Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil concorde com as propostas contidas nos itens I a V, esta nota e a
de resposta de Vossa Excelencia, em que se expresse a
concordancia do seu Governo, constituirao urn Ajuste entre os nossos do is Governos, a entrar em vigor na data da
nota de resposta de Vossa Excelencia.
Permita-me Senhor Ministro, apresentar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta considerac;ao".
2. Em resposta, informo Vossa Excelencia de que o Governe brasileiro concorda com os termos da Nota acima
transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a constituir urn Ajuste entre os nossos dois parses, a entrar em
vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta considera.;:ao.
Olavo Egydio Setubal.

4. Permitir ao pessoal especializado em silvicultura a participa.;:iio em curses especiais de aperfeic;oamento realizados pelo projeto e arcar com as despesas de pessoal,
viagem, alimentac;ao e alojamento inerentes.

Ministro de Estado das Rela.;:oes Exteriores da
Repllblica Federativa do Brasil

5. Permitir aos tecnicos enviados a participac;iio em cursos, sem inarios e congressos.

AJUSTE SOBRE 0 PROJETO
"DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
SUPERIOR DE ENGENHAR!A FLORESTAL"

6. Estabelecer ou proporcionar contatos com outras instituic;oes, bern como com escolas nas quais e realizada
ou esta prevista a realizac;lio da forma.;:ao de tecnicos
florestais.

A Sua Excelencia o Senhor Walter Gorenflos
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da
Republica Federal da Alemanha.

7. Realizar urn planejamento orc;amentario pr6prio e diferenciado para todas as atividades parciais, destinado
a possibilitar a entrega posterior do projeto.

Senhor Embaixador,

8. Executar as medidas de construc;ao ainda pendentes da
Escola de Tecnicos Florestais em Irati (reforma do
ediffcio principal antigo).

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota n<? EZ
624.40/9/817/85 datada de hoje, cujo teor em portugues
e 0 seguinte:
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"Senhor Ministro,
Com referencia a nota verbal DCOPT/DE-1/ 9, de 1979,
bern como em execuc;:ao do Acordo Basico de Cooperac;:iio
TtM:nica, de 30 de novembro de 1963, conclufdo entre os
nossos dois Governos, tenho a honra de propor a Vossa
Excelencia, em nome do Governo da Republica Federal
da Alemanha, o seguinte Ajuste sobre o prosseguimento
do projeto de cooperacao t~cnica, entre a Universidade
Federal do Parana, em Curitiba, e a Universidade AlbertLudwig, em Freiburg, intitulado "Desenvolvimento do
Ensino Superior de Engenharia Florestal" (PN 692513.5):

0 Governo da Republica Federal da Alemanha e o Governa da Republica Federativa do Brasil continuarao a
apoiar, conjuntamente, por um perfodo de, no m<!ximo, tres anos, a ter in(cio na data da assinatura deste
Ajuste, a Universidade Federal do Parana, em Curitiba, na estruturac;:ao e ampliacao do Curso de Engenharia FlorestaL A fase do projeto ora ajustada visa, atrav~s da execuc;:iio de projetos de pesquisa selecionados
por ambas as partes nos cinco principais ramos de especializacao implantados at~ agora - silvicultura, ordenamento florestal, protec;:ao, florestal, solos florestais e tecnologia de madeira - a:
1. consolidar e aprofundar os resultados at~ agora alcanc;:ados o projeto atrav~s da ampliac;:ao da experiencia e
dos conhecimentos cient (ficos das contrapartes formadas, bern como do fortalecimento de suas relac5es
cientfficas internacionais;
2. traduzir os resultados de pesquisa at~ agora alcanc;:ados
em conceitos utilizaveis na pr<!tica e na pol ltica florestal;
3. promover projetos de pesquisa que possibilitem aplicac;:ao, a curto prazo, a n(vel nacionaL
II

Ao Governo da Republica Federal da Alemanha cabers:
1. enviar especialistas alemaes a curto prazo (professores
visitantes) ate o total de 65,5 homens/mi!s;

2. facultar a cientistas brasileiros, no ambito deste projato, est~ios de pesquisa na Republica Federal da Alemanha at~ o total de 56,5 homens/mes;
3. fornecer, elf/porto de desembarque, instrumentos, materiais de laborat6rio e de consumo at~ o montante total de OM 224.000 (duzentos e vinte e quatro mil marcos alemaes), inclu fdas despesas de transporte e seguro.
Ill

Ao Governo da Republica Federativa do Brasil cabers:
1. to mar providi!ncias para assegu rar que:

a) os tecnicos e auxiliares brasileiros necessaries ~ implementac;:iio dos projetos de pesquisa, mencionados no
item I, inclusive para a implementac§o de ensaios e
avaliac;:iio, estejam a disposic;:ao, garantindo-se a execu-

clio das medidas administrativas do projeto por 1 funcionsrio local qualificado;
b) especialistas brasileiros sejam designados para estagio
na Republica Federal da Alemanha;
c) os referidos especialistas sejam dispensados de suas atividades pelo prazo de seu estagio na Republica Federal da Alemanha, voltando, ap6s o t~rmino do mesmo,
a trabalhar no ramo de sua especializacao no Brasil; e
d) as instalac5es t~cnicas da Universidade Federal do Parana e do Curso de Engenharia Florestal, inclusive todos os servic;:os de apoio, sejam colocados a disposic;:ao
do projeto, para a efetiva implementac;:ao do mesmo.
2. colocar a disposic;:ao os necessaries recursos operacionais e custear as despesas de funcionamento e manutenc;:iio de todos os vefculos, milquinas e instrumentos
utilizados no projeto, bern como as despesas das viagens a servic;:o dos tecnicos brasileiros dentro do Brasil;
3. cuidar da preparac;:iio, traduc;:iio e, se necessaria, publicac;:ao das analises cientfficas dos projetos de pesquisa,
realizados a fim de que os mesmos possam ser aplicados, a curto prazo, a nfvel nacional; e
4. isentar o material fornecido ao projeto por incumbi!ncia do Governo da Republica Federal da Alemanha de
licenc;:as, taxas portuarias, direitos de importac;:ao e demais gravames fiscais, providenciando o seu imediato
desembaraco alfandegsrio e transporte ate o local do
projeto.

IV
Os equipamentos fornecidos pelo Governo da Republica Federal da Alemanha passarao, quando de sua
chegada ao territ6rio brasileiro, ao patrimonio da Republica Federativa do Brasil, devendo, no entanto, permanecer a inteira disposic;:ao do projeto e dos tecnicos
alemaes enviados, att! que se integralize a execuc;:ao de
suas tarefas.

v
Dos executores do projeto:
1. 0 Governo da Republica Federal da Alemanha encarregara da execuc;:ao de suas contribuic;:5es a "Deutsche
Gesellschaft fiir Technische Zusammenarbeit (GTZI
GmbH" (Sociedade Alemii de Cooperacao Tecnica),
em 6236 Eschborn. A GTZ, por sua vez, incumbira do
envio dos especialistas alemas a curto prazo, bern como dos estagios de pesquisa para os cientistas brasileiros o "Deutscher Akademischer Austauschdienst
(DAAD) e.v." (Servic;:o Alemao de lntercambio Academical, em 5300 Bonn, e da coordenac;:iio tecnica, a
Universidade Albert-Ludwig em Freiburg;

2. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil encarregara da implementac;:ao do projeto a Universidade Federal do Parana, em Curitiba, que designara um coordenador para acompanhar a sua execuc;:ao;
3. os 6rgiios encarregados, nos termos dos par~rafos 1 e
2 deste item, poderiio estabelecer conjuntamente, atraves de um plano operacional ou de outra forma adequada, os pormenores da implementac;:ao do projeto,
adaptando-os, caso necessaria, no decorrer de sua execuc;:ao.
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VI
De resto, aplicar-se-ao tambem ao presente Ajuste as
disposic;;oes do acima referido Acordo Basico, de 30
de novembro de 1963, inclusive a clausula de Berlim
(Artigo 10).
Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil concorde com as propostas contidas nos itens I a VI, esta nota e
a de resposta de Vossa Exceh~ncia, em que se expresse a
concordancia de seu Governo, constituiriio urn Ajuste entre os nossos do is Governos, a entrar em vigor na data da
Nota de resposta de Vossa Exceh!ncia.
Permita-me Senhor Ministro, apresentar os protestos da
minha mais alta considerac;;iio."
2. Em resposta, informa Vossa Excelencia de que o Governa brasileiro concorda com os termos da Nota acirna
transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a constituir urn Ajuste Complementar entre os nossos dois Governos, a entrar em vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha rna is alta considerac;;iio.
Olavo Egydio Setubal
Ministro de Estado das Relac;;oes Exteriores da Republica
Federativa do BrasiL

brasil e argentina
regulamentam uso da
ponte "presidente
tancredo neves"
Acordo, por troca de Notas, sobre a habilitac;;iio,
manutent;io e conserva,:iio da Ponte "Presidente
Tancredo Neves", assinado, em Foz do lgua,:u, em
29 de novembro de 1985, pelo Ministro das
Relat;:Oas Exteriores do Brasil, Olavo Satubal, e
pelo Ministro das Relac;oes Exteriores e Culto da
Argentina, Dante Caputo.
A Sua Excelencia
Senhor Dante Caputo,
Ministro de Relac;;oes Exteriores e Culto
da Republica Argentina.
Senhor Ministro,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia para referir-me a pr6xima habilitac;;iio da ponte "Presidente Tancredo Neves", que une as cidadesde Porto Meira (Brasil) e
Porto lguac;;u (Argentina), constru fda pelos do is paises
atraves da Comissao Mista Brasileiro-Argentina para a construc;;iio de uma ponte sobre o Rio lguac;;u (COM IX), criada
pelo Acordo, por troca de notas, de 17 de maio de 1980.
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2. A esse prop6sito, havendo sido finalizada a obra, considero ser necessaria especificar alguns pontos relatives a
jurisdic;;iio de cada pais na ponte, assim como aos trabalhos de conservac;;iio e manutenc;;ao que a mesma requerera
no futuro.
3. Assim sendo, o Governo brasileiro concorda com os
seguintes pontos:
a) para efeitos do exerdcio da jurisdic;;iio de cada pais especificamente na ponte "Presidente Tancredo Neves",
considerar-se-a como linha divis6ria a metade geometrica do viio central da mesma, sem prejuizo da linha
de limites definida pelo Tratado de Limites assinado
em 06 de outubro de 1898, no Rio de Janeiro, entre
os do is parses;
b) cada pais se responsabiliza pela conservac;;iio dos acessos a ponte e do centro de fronteira situados em seu
territ6rio;
c) os trabalhos ordinaries de conservac;;iio e manutenc;;iio
da ponte correriio por conta dos organismos via is de
cada pais no setor respective, os quais coordenarao sua
atuac;;iio, sempre que necessckio, para conservar a estetica e homogeneidade da obra;
d) ambos os paises comprometem-se a desenvolver seus
maximos esforc;;os a fim de garantir as melhores condic;;oes de utilizac;;iio e seguranc;;a da ponte;
e) os trabalhos extraordinarios que devam ser efetuados,
no futuro, serao realizados sob o mesmo regime econ6mico acordado para a execuc;;iio da obra por parte
da COM IX, atuando, neste caso, como comitentes, em
conjunto, os organismos viarios dos dois paises ou
quem for por eles designados;
f) os organismos tecnicos pertinentes do Brasil e da Argentina estabelecerao os acordos e condic;;oes referentes asquestoesde transito de veiculos e de pessoas atraves da ponte, bern como o ordenamento da circulac;;ao vial na mesma;
g) niio sera cobrado pedagio ou qualquer outro imposto
equivalente pelo uso da ponte; e
h) ambos os parses comprometem-se a adotar as medidas
adequadas para que o centro de fronte•ra respective
esteja habilitado em horario continuo e a garantir a
circulac;;iio na ponte sem interrupc;;oes horarias, sem
prejuizo da aplicac;;ao das normas e disposic;;oes dedireito interno vigentes na Republica Federativa do Brasil e na Republica Argentina.
4. Conseqiientemente, caso o Governo de Vossa Excelencia concorde com o que precede, a presente Nota e a
de Vossa Excelencia, da mesma data e identico teor, constituirao urn Acordo entre nossos Governos, que entrara
em vigor a partir de 29 de novembro de 1985, data da
inaugurac;;ao e da habilitac;;iio da ponte "Presidente Tancredo Neves".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta considerac;;iio.
Olavo Egydio Setubal
Ministro de Estado das Relac;;oes Exteriores da 'Republica
Federativa do Brasil.

ajuste brasil -argentina
para coopera<;ao no
campo da biotecnologia.
Ajuste Complementar ao Acordo de Coopera~o
Cientffica e Tecnol6gica entre o Brasil e a
Argentina, para coopera,.:io no campo da
Biotecnologia, assinado, em Foz do lgua,.:u, em 30
de novembro de 1985, pelo Ministro de Estado das
Rela,.:iies Exterioras do Brasil, Olavo Satubal, a
palo Ministro das Rala,.:aas Extarioras a Culto da
Argentina, Dante Caputo.
0 Governo da Republica Federativa do Brasil
e
0 Governo da Republica Argentina,
Considerando as recomendacBes da Conferencia de Ministros encarregados da Aplicac§o de Ci~ncia e Tecnologia
para Desenvolvimento na America Latina e Caribe CASTALAC II;
Reconhecendo o papel estrategico da biotecnologia para o
desenvolvimento economico, industrial e social do Brasil e
da Argentina;
Tendo em vista os resultados promissores do Encontro
Brasileiro-Argentino de Biotecnologia, realizado na cidade
de Foz do lguacu, nos dias 18 e 19 de novembro de 1985,
no qual se identificaram projetos e modalidades concretas
de cooperaciio a nivel cientffico e empresarial;
lnspirados no desejo de estimular a cooperacao e o intercambia entre os dois pafses no campo da biotecnologia,
de conformidade com o disposto no Artigo II do Acordo
de Cooperaciio Cientffica e Tecnol6gica, celebrado entre
o Governo da Republica Federativa do Brasil eo Governo
da Republica Argentina, em 17 de maio de 1980,

d) concessiio de bolsas de estudo, de especializaciio e de
aperfeicoamento a nfvel tecnico e de p6s-graduaciio;e) intercambio de informaciio cientffica e tecnol6gica;
f) organizaciio e realizacao de cursos, conferencias, seminarios, simp6sios e col6quios sobre temas de interesse comum;
g) intercambio de materiais e equipamentos cientfficos
necessarios a realizaciio dos programas e projetos conjuntos;
h) qualquer outra modalidade convencionada pelas Partes em instrumentos complementares.
ARTIGO Ill
Para os fins do presente Ajuste as entidades responsaveis
por sua execuciio:
1. estabeleceriio programas de cooperaciio conjunta atraves de reunioes de delegacBes ou por troca de correspondencia. Estes programas deveriio, em princlpio, ser
complementados ou revistos uma vez por ano e nessa
oportunidade seriio fixadas as areas de interesse para o
desenvolvimento das acoes conjuntas;
2. apresentariio esses programas e suas revisc3es, bern comoos resultados alcancados, aComissao Mista de Citincia e Tecnologia, conforme o disposto no Artigo VIII
do Acordo de Cooperacllo Cientffica e Tecnol6gica.
ARTIGOIV
No ambito dos programas de intercambio de cientistas,
pesquisadores, tecnicos e professores, cada pais recebera,
anualmente, visitantes qualificados, desde de que haja
concordancia previa das entidades responsaveis pela execuciio do presente Ajuste. Nos programas de intercambio
teriio prioridade as acoes relacionadas com a execuciio dos
projetos e programas de cooperaciio mencionados no Artigo II do presente Ajuste.
ARTIGOV

Acordam o seguinte:
ARTIGO I
0 Governo brasileiro designa como entidade responsmtel
pela execuciio do presente Ajuste Complementar a Secretaria de Biotecnologia do Ministl!rio da Ci~ncia e Tecnologia, e o Governo argentino designa, com a mesma finalidade, a Secretaria de Ciencia y Tecnica.

As entidades designadas no Artigo I, em coordenaciio com
as instituicoes de seus respectivos pafses, interessadas em
participar nas atividades previstas neste Ajuste, facilitariio
o intercambio de cientistas, pesquisadores, t6cnicos e professores, estabelecendo as medidas administrativas e tecnico-cient fficas necessarias.

ARTIGO II

ARTIGOVI

Os do is Governos, atraves das entidades designadas no Artigo 1, promoveriio a cooperaciio no campo da biotecnologia, utilizando, entre outros, os seguintes mecanismos:

Dentro do quadro do presente Ajuste poderiio tambem ser
colhidas candidaturas de cientistas, pesquisadores, tecnicos e professores pertencentes a instituicoes de pesquisa,
de seus respectivos pafses, fora do ambito das entidades
designadas responsaveis no Artigo I.

a) intercambio de cientistas, pesquisadores, tecnicos e
professores, tendo como objetivos a pesquisa, a formacao de recursos humanos, consultas e troca de experiencias;
b) o estimulo a realizaciio de projetos industriais e tecnol6gicos, a serem desenvolvidos conjuntamente por
empresas nacionais de ambos os pafses;
c) realizaciio de projetos conjuntos de pesquisa cient(fica
e tecnol6gica, com vistas a soluciio de problemas de
interesse recfproco;

ARTIGOVII
As entidades participantes financiariio os gastos de transporte internacional de ida e volta de seus cientistas, pesquisadores, tecnicos e professores, inclusive os deslocamentos internos que forem considerados necessarios para
a realizaciio de suas m issc3es.
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ARTIGOVIII
Os visitantes seriio propostos pel a Parte remetente e deverao ter a aprovacao da Parte receptora.
ARTIGO IX
Os assuntos que surgirem relacionados com patentes, direitos autorais e correlates, alem dos direitos de protecao
e utilizacao dos resultados alcancados durante a execucao
do presente Ajuste, serao regulados segundo as disposicoes
dos convenios internacionais sobre a materia, dos quais facam parte ambos os pafses, e pela legislacao local.
ARTIGOX
Os mecanismos necessaries a execucao dos programas,
projetos e atividades, decorrentes do presente Ajuste, serao estabelecidos mediante troca de correspondencia entre as entidades designadas, com previo conhecimento das
autoridades correspondentes dos respectivos Ministerios
das Relacoes Exteriores.
ARTIGOXI
0 presente Ajuste Complementar:
1. Entrara em vigor na data de sua assinatura.
2. Tera duracao ilimitada, a menos que uma das Partes
com unique a outra. por via diplomatica, sua decisao de
denuncia-lo. Neste caso a denuncia surtira efeito seis
meses ap6s a data da notificaciio.
3. Em caso de denuncia do presente Ajuste os programas
e projetos em execucao nao serao afetados, salvo se as
Partes convierem de modo diferente.
ARTIGO XII
0 presente Ajuste Complementar podera ser alterado por
troca de Notas, mediante concordancia das Partes, entrando a alteracao em vigor na data da nota de resposta.
Feito em Foz do lguacu, aos 30 dias domes de novembro
de 1985, em dois exemplares originais, nas l(nguas portuguesa e espanhola, sendo ambos os textos igualmente autenticos.

Acordo, por troca de Notas, que modifica e
prorroga o Acordo sobre fornecimento de
m8quinas e equipamentos da URSSao Brasil e
fornecimento de mercadorias brasileiras a URSS,
celebrado, em Moscou, em 7 de dezembro de 1985,
palo Ministro de Estado des Rela~08s Exteriores,
Olavo Setubal, e palo Ministro do Com6rcio
Exterior da Uniio des Republicas Socialistas
Sovi6ticas, Boris lvanovitch Aristov.
Senhor Ministro,
Com referencia ao Acordo sobre Fornecimento de Maquinaria e Equipamentos da U RSS ao Brasil e sobre o Fornecimento de Mercadorias Brasileiras a U RSS, tenho a honra
de confirmar os entendimentos entre o Governo da Republica Feder at iva do Brasil eo Governo da Uniao das Republicas Socialistas Sovieticas sobre os seguintes pontos:
1) o perfodo para a conclusao dos contratos, estipulado
no Artigo 1 do referido Acordo, que fora assinado em
24 de marco de 1975, prorrogado, por Troca de Notas,
em 26 de junho de 1978,23 de marco de 1979, 4de
outubro de 1979 e 20 de julho de 1982, fica prorrogado por um perfodo adicional de tres (3) anos, a contar
de 31 de outubro de 1985;
2) a taxa de juros mencionada no Artigo 2 do referido
Acordo mantem-se fixada em 6,5 por cento ao ano,
para contratos com organizac;:oes e empresas estatais e
paraestatais brasileiras, e 7,0 por cento por ano para
contratos com empresas do setor privado;
3) o montante maximo do valor das m8quinas e equipamentos para os quais, de conformidade com o Artigo 3
do referido Acordo, e concedido financiamento no
valor de 85 por cento, mantem-se em ate 20 milhoes
de d61ares dos Estados Unidos da America por ano;
4) como garantia dos pagamentos, inclusive dos juros, dos
referidos contratos, o Banco do Brasil e outras instituicoes bancarias, estatais e privadas, autorizadas pelo
Banco Central do Brasil a realizar operac6es de cambio, podem, segundo opcao do Banco do Comercio
Exterior da U RSS, conceder aval ou garantia para os
contratos conclu fdos de conformidade como aludido
Acordo;

Olavo Egydio Setubal

5) o volume das compras de produtos brasileiros manufaturados, previsto no Artigo 6 do Acordo mencionado,
mantem-se em 50 por cento do total do montante real
das receitas anuais realizadas com as vend as de maquinas e equipamentos sovieticos fornecidos nos termos
do presente Acordo;

PELO GOVERNO DA REP0BUCA
ARGENTINA:

6) fica entendido que as demais condic6es do referido
Acordo permanecem inalteradas;

Dante Caputo

7) o presente Acordo nao exclui a possibilidade de contratos para o fornecimento de m8quinas e equipamen-

PELO GOVERNO DA REPOBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL:
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acordo brasil·urss
sobre fornecimento de
maquinas

tos savieticos para o Brasil e de produtos manufaturados brasileiros para a URSS em condi~oes diferentes
das estipuladas no item 5 desta Nota;
8) as disposi~oes desta Nota serao aplicadas aos contratos conclufdos a partir de 31 de outubro de 1985.
A presente Nota e a de Vossa Exceh~ncia, da mesma data
e de identico tear, constituem Acordo entre nossas Governos nas referidas materias.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelimcia as protestosde minha mais alta considera~iio.
Olavo Egydio Setubal

Ministro de Estado das Relacoes Exteriores da Republica
Federative do Brasil.

brasil e urss assinam
memorandum de
entendimento
Memorandum de Entendimento Brasii-URSS
relativo a consultas sobre assuntos de interesse
comum, assinado em Moscou, em 10 de
dezembro de 1985,pelo Ministro de Estado des
Relaoi'ies Exteriores, Olavo Set6bal, e pelo Ministro
dos Negbcios Estrangeiros da Uniio des Republicas
Socialistes Soviliticas, Edward Chevarnadze.
0 Governo da Republica Federativa do Brasil
e
0 Governo da Uniiio das Republicas Socialistas Sovieticas,

Reconhecendo a responsabilidade que corresponde a
ambos as pafses na tarefa de contribuir para a manuten~iio da paz e da segura~a e o encaminhamento de solut;:Oes justas e duradouras para as problemas internacionais
contemporaneos, de acordo com as princ(pios e objetivos
da Carta das Nacoes Unidas,

va do Brasil e do Ministerio dos Neg6cios Estrange ires da
Uniao das Republicas Socialistas Sovieticas.
3. Tais consultas realizar-se-ao, alternadamente, no Brasil
e na Uniao Sovietica, no nfvel, datas e agendas que serao
determinadas de comum acordo pelos canais diplomat ices
normais. Poderao ser realizadas tambem consultas sabre
t6picos da agenda de reunioes de organismos multilaterais.
4. Par decisiio conjunta, poderao ser criados grupos de
estudo ou de trabalho para examinar questoes especlficas. Cada delega~o podera incluir outras autoridades,
quando apropriado, tendo em conta a agenda das reunioes.
5. Este memorandum entrara em vigor na data da sua assinatura.

Moscou,em 10dedezembrode 1985.
Ministro das Rela~oes Exteriores
da Republica Federativa do Brasil
Olavo Egydio Setubal

Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
da Uniao das Republicas Socialistas
Sovieticas
Edward A. Chevarnadze

atos bilaterais assinados
no 4~ trimestre de 1985
e que nao se acham
em vigor.

evolu~ao

Conscios da conveniencia da considera~iio conjunta da
da situa~iio mundial e dos principais problemas
internacionais,

Acordo sabre o Comercio de Produtos Texteis entre o
Brasil e a Comunidade Economica Europeia (CEE), assinado em Bruxelas, em 8 de outubro de 1985.

Persuadidos da importancia de estabelecer urn mecanisme
flexfvel e agil de consulta sabre assuntos de interesse comum,

Acordo de Coopera~ao Cultural e Educacional entre o
Brasil e a Republica Popular da China, celebrado em Brasflia, em 1~de novembro de 1985.

Chegaram ao seguinte entendimento:

Acordo de Coopera~ao Economica e Tecnica, entre o Brasil e URSS, celebrado em Moscou, em 10 de dezembro de
1985.

1. Sem prejufzo da con stante utilizacao dos canais diplomat ices ordinaries, as duas Partes realizarao consultas, em
princfpio anualmente, para o exame da situacao internacional.

2. 0 procedimento de consulta sera conduzido atraves do
Ministerio das Rela~oes Exteriores da Republica Federati-

Acordo, par troca de Netas, entre o Brasil e a Suecia, que
prorroga, par urn per fodo ad icional de 10 a nos, a Conven~ao para Evitar a Dupla Tributa~ao em Materia de Impastos sabre a Renda, de 25 de abril de 1975, celebrado em
Brasilia, em 18 de dezembro de 1985.
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registro de
assentamentos de
atos multilaterais, dos
quais 0 brasil e parte,
ocorridos no 4~ tri mestre
de 1985.

Convent;io sobre com6rcio de triinsito dos pafsas mediterraneos - 1965
Senegal - aderiu.
Conven~

sobre substiincias psicotr6picas. - 1971

China- aderiu.
Conven~o sobre a prote~;io do patrimOnio mundial cultural e natural. 1972.

Acordo ralativo aos sinais marftimos - 1930

China- aderiu.

Belgica DENUNCIOU

Protocolo de emendas
centes, 1961. (1972)

a convent;ao unica sobre entorpe-

Protocolo de amanda da conven~;io para repressio da circulaqio a do trMico das publicac;6es obscenas, conclu fda
em Genabra a 12 de satembro de 1923- 1947

Gracia - ratificou

Palses Baixos DENUNCIARAM

Convent;io sobre pravent;io da poluit;io por alijamento de
resfduos e outras materias. - 1972

Conven~

relativa aos privil6gios a imunidades das agincias especializadas das Nac;lies Unidas. - 1947

China R.P.- aceitou

Seychelles e ltalia aderiram
Alemanha R.F. aprovou

Emendas 80S artigos 24 e 25 da
t;io mundial de sailde. - 1976.

Conven~o sobra a organizac;io marftima consultiva intergovernamental IIMCOI- 1948

R.F. da Alemanha- aceitou.

constitui~;io

da organiza-

Honduras aceitou

Protocolo ao acordo sobre importac;io de material educativo, cientrfico a cultural, de 22/11/50.- (19761

Acordo sobra a importa~o de material educativo, cientrfico a cultural a protocolo anexo.- 1950

Sao Marino - aderiu

Sao Marino - aderiu

Acordo sobre ado~;io de condit;oes uniformes de homologac;io a o reconhecimento recfproco da homologa~o de
equipamentos e pet;as de vefculos a motor. Regulamento
nq4o. -1958
Austria - aprovou
Acordo relativo a ado~o de condit;lies uniformes a reconhecimento recfproco de aprovacio para equipamentos a
acess6rios de vefculos a motor.- Regulamento nq 431958.

Resolut;io A. 400 (XI. Emendas a convent;io que insti·
tuiu a organizac;io marftima consultiva intergovernamental.- 1977.
Belgica - aceitou
Constituit;io da Organizac;io das Nat;iies Unidas para o desanvolvimento industrial (UNIDOI - 1979.
Nova Zelandia - ratificou
Emendas 80 acordo que estabelece o Banco Africano de
Desanvolvimento- 1979.

lugoslavia - aprovou
Argentina e China - aceitaram.
Acordo sobre adot;io de condit;lles uniformes de homoloQet;io a o reconhecimento recfproco da homologat;io de
equipamentos a paces de vefculos a motor. - Regulamanto nq 49 - 1958.

Convent;io sobre a eliminat;io de todas as formas de dis·
crimina~o contra as mulheres.- 1979.

Alemanha Rep. Fed. aprovou.

Guine-Bissau, Mali, Uganda, Tanzania, Tun fsia, Belgica e
Argentina- ratificaram.
Chipre e Tailandia- aderiram

Acordo sobra ado~ de condit;lies uniformas de homologat;io a o reconhecimento recfproco da homologa~o de
equipamentos a pet;as de verculos a motor.- Regulamento no. 50.- 1958.

Acordo internacional para o estabelecimento de uma uni·
versidade para a paz a carta da universidade para a paz.1980.

lugoslavia - aprovou

Cuba- aderiu.
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Sexto acordo internacional do estanho.- 1981.
Dinamarca- ratificou
Segundo protocolo adicional a constitui~;io da Uniio
postal das Aml!ricas e Espanha. - 1981

Conven,.Bo internacional sobre a harmonizal;lo do controle de mercadorias em fronteiras.- 1982.
Finliindia, Noruega e Sul!cia- aderiram
Jugoslavia - ratificou

Uruguai - ratificou

Conven~;ao das Na,.oes Unides sobre o direito do mar (Ill
confdimar) - 1982.

Acordo internacional sobre juta e produtos da juta. 1982

Tanzania e lraque- ratificaram

Austria - Aderiu
Convenio lnternacional do Caf6 de 1983. (Aprovado pela
resolu~;iio nl? 320 do Conselho lnternacional do Caf6, durante sua 381? sessio, 16 de setembro de 19821- 1982.
Brasil e Zaire- ratificaram

Acordo internacional da madeira tropical.- 1983.
Tailiindia- aderiu
Acordo internacional do

a~;ucar,

de 1984- (1984)

Austria - ratificou
Haiti e lraque- aderiram.
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comunicados e notas
governo brasileiro repele
ataque israelense as
instala~oes da olp
em tunis
Comunicado a lmprensa,divulgado pelo Pal6cio do
ltamaraty, em Brasilia, em 1Qde outubro de 1985:
0 Governo Brasileiro recebe, com profunda consterna~;:ao, as not fcias do ataque israelense contra as instala~;:oes
da OLP em Tunis, organiZBfYaO que reconhecemos como
leg ftima representante do povo palest ina.

Nao ha justificativas para BfYOes deste tipo, que vulneram
profundamente os esfor~;:os da comunidade internacional
voltados para que se chegue a uma paz justa e duradoura
no Oriente Media. Alem do sofrimento causado a pessoas
inocentes, elas servem apenas para aumentar as tensi'ies,
acirrar os animas e tornar mais distante o dia em que todas as na~;:oes do Oriente Media possam coexistir pacificamente.

brasil lamenta execu(faO
do poeta sul-africano,
benjamin moloise
Nota do Governo brasileiro, divulgada pelo Pa16c:io
do ltamaraty, em Brasflia, em 19 de outubro de 1985:

0 Governo brasileiro, profundamente contristado com a
do poeta sul-africano Benjamin Malaise, associase a dar de sua famnia e do seu povo na Africa do Sui. A
morte de Benjamin Malaise representou mais um ato de
brutalidade contra a maioria negra da popula~;:ao da Africa do Sui e uma manifestBfYOO de indiferen~;:a diante dos
apelos da opiniao publica mundial. Em consequencia, o
Governo brasileiro expressa sua mais veemente condenacao da decisao de Pret6ria.

sinatura, em 1895, de um Tratado de Amizade e Cooperacao.
2. 0 relacionamento entre os do is paises foi intensamente marcado pelo importante fluxo migrat6rio do Japiio para o Brasil, iniciado ha 77 anos e que veio contribuir positivamente para o processo de desenvolvimento do pafs.
Os imigrantes japoneses constituem, igualmente, significativo vfnculo cultural entre as duas nBfYoes.
3. Atualmente as relacoes nipo-brasileiras tem como base
material os grandes empreendimentos conjuntos nas
areas da siderurgia, construcao naval, metalurgia, reflorestamento, transporte, fabricH~YiiO de celulose e agricultura.
4. 0 interciimbio comercial e outra dimensiio importante
do relacionamento -entre os do is paises. 0 Jap§o constituise atualmente num dos principais parceiros comerciais do
Brasil. E, tambem, o terceiro investidor estrangeiro no
paise um de nossos principais credores.
5. A colaborBfYiiO tecnica bilateral vem-se processando de
mane ira intensa ha mais de 15 a nose, no momenta, comecam a ser exploradas as possibilidades de cooperacao no
campo da ciencia e da tecnologia, ap6s a assinatura, em
1984, de um Acordo Basico sabre a materia.
6. As rela~;:oes entre o Brasil eo Japiio, fonte de significativos beneficios para ambos os paises, desenvolvem-se
dentro do espfrito de amizade e respeito mutua, que as
caracterizou desde o infcio.
7. 0 Governo brasileiro esta seguro de que este espfrito
continuara a presidi-las no futuro, contribuindo para o
entendimento cad a vez mais estreito entre os do is povos.

execu~;:ao

o 90P aniversario do
estabelecimento das
rela~oes diplomaticas
entre o brasil eo japao
Comunicado de lmprensa, divulgado pelo Palkio
do ltamaraty, em Brasilia, em 5 de novembro de
1985, a prop6sito dos 90 anos do estabelecimento
de rela~aes diplom6ticas entre o Brasil eo Japiio:

0 Brasil e o Japao comemoram hoje o 909 aniversario do
estabelecimento das suas reiBfYoes diplomaticas, com a as-

governo brasileiro
condena sequestra de
aviao civil egipcio
0 Palflcio do ltamaraty, am Brasilia, divulgou, am

25 de novembro de 1985, o seguinte Comunicado
ll imprensa:

0 Governo brasileiro condena, de forma veemente, o sequestra de aeronave de companhia civil egipcia, e manifesta seu profunda pesar pela morte de civis inocentes que
ocorreu em con sequencia daquele ato de terrorismo.
A diffcil e delicada situBfYiio do Oriente Ml!dio exige, de
cad a Parte e grupo envolvidos, a disposiciio de aceitar que
s6 os meios e instrumentos da diplomacia, a obediencia as
determinacoes dos organismos internacionais, o respeito
ao direito, o reconhecimento do que manda a consciencia
internacional, podem ser a base real para uma paz efetiva
na regiao.
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Os atos de terrorismo, al6m de condenaveis em si, criam
uma espiral de vioh!ncia que s6 serve para adiar ainda mais
a paz e a concilia~;ao que todo o povo brasileiro almeja sejam alcan~;ados, em prazo breve, no Oriente M6dio.

rit6rio namibiano e as tentativas de desestabiliza~;lio militar e econ6mica levadas a efeito contra a Republica angolana. •

Em particular, chocou a consci6ncia brasileira a morte de
civis inocentes.

nota brasileira condena
os ataques terroristas
nos aeroportos de
roma e viena

brasil reitera
solidariedade ao
governo de luanda
Comunicado do ltamaraty a lmprensa, divulgado
em Brasllia,em 23 de dezembro de 1985:
Ao ser confirmado que for~;as militares sul-africanas voltaram a invadir o sui do territ6rio angolano, a partir das
bases existentes na Namibia, ilegalmente ocupada pel a Republica da Africa do Sui, o Governo brasileiro reitera sua
solidariedade com o Governo de Luanda e seu apoio a luta da S/1/APO pela independencia da Namibia. Ao mesmo
tempo, o Governo de Brasflia condena, de forma veemente, a pol ftica colonialista que Pret6ria implements no ter-

Nota do Governo bras11e1ro, 01vulgada pelo
Palak:io do ltamaraty, em Brasilia, em 27 de
dezembro de 1985:
0 Governo brasileiro recebe com tristeza e consterna~;ao a
notfcia dos ataques terroristas nos Aeroportos de Roma e
Viena. Mais uma vez, o terror atinge vftimas inocentes.
0 Governo brasileiro une-se a todos aqueles que, energicamente, condenam esses ataques, que servem paradificultar a busca da paz e do entendimento, unicos elementos
capazes de assegurar solu~;ao justa e permanente para o
Oriente M6dio.

* Na se~;ao Mensagens, ~gina 115, Carta do Presidente do Comite Especial da Organiza~;lio das Na~;5es Unidas (ONUl
contra o apartheid ao representante do Brasil junto aquela organiza~;lio, agradecendo ajuda brasileira a esposa do poeta
Nelson Mandela.
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mensagens
governo brasileiro envia
mensagens ao secreta rio
geral da onu
Men111gem do Presidente Jose Sarney ao Secretario
Gerel da Organiza<:io das Nac;Oes Unidas, enviada
em 24 de outubro de 1985; e mensagem do
Ministro de Estado das Rela<:oes Exteriores, Olavo
Setubal, ao Secretario Geral da ONU, enviada em
23 de outubro de 1985.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
JOSE SARNEY
Ha quarenta anos, com as terriveis feridas provo cad as pelo
maier des conflitos globais ainda vivas, nascia a Organiza·
cao das Nac5es Unidas, criaciio maxima da vontade coleti·
va des povos para o equacionamento dos problemas mundiais. Neste Quadragesimo Aniversario de fundaciio das
Nac5es Unidas compartilho com os demais Estadosmembros e com Vossa Excelencia a satisfaciio pela relevante missao que vem cumprindo a organizaciio.
As Nac5es Unidas representam a mais alta instancia do
dialogo, da busca do entendimento e da paz entre os hemens, e seu vasto e frutifero trabalho afigura-se indispensavel para 0 aprimoramento das relac5es internacionais.
Num quadro internacional em que a confrontaciio e a intoleriincia parecem voltar a substituir, muitas vezes, o dialogo entre as nac5es, e em que o espectro da guerra nuclear ameaca o pr6prio futuro da vida sobre a terra. E sabre a autoridade das Nac5es Unidas e des principios e prop6sitos que a inspiram que repousam as esperancas da
humanidade em um futuro de paz, justica e progresso.
Minha presenca nesta Quadragesima Sessao da Assembleia
Geral e prova da releviincia que o Povo e o Governo brasileiro atribuem as Nac5es Unidas.
As atividades desenvolvidas nesses quarenta anos pela Organizaciio, seus 6rgiios especificos e suas agencias especializadas, no campo politico, econ6mico, social, humanitario, educacional, cultural, cientifico e juridico, formam
inestimavel reposit6rio de conquistas e conhecimentos
alcancados pela humanidade.
Grandes desafios estiio per veneer como o subdesenvolvimento, as crises geradas pelo endividamento externo des
paises do Terceiro Mundo, o desrespeito aos direitos humanos, o "apartheid", os conflitos arm ados localizados e
o neocolonialismo, sob todas as suas formas. Uma dedicaciio renovada aos prop6sitos e prindpios da Carta, instrumento basico da ordem e convivencia internacionais, per
parte des Estados-membros, e indispensavel para a cristalizaciio des idea is que inspiram as Nac5es Unidas.

Nesta ocas1ao, expresso os votes sinceros da naciio brasileira para que a ONU, sob a decidida e esclarecida lideranca de Vossa Excelencia, amplie e fortaleca ainda mais
sua atuaciio na manutenciio da paz e segu ranca internacional, na promociio da justica, na defesa des direitos humanos e no progresso da humanidade.
Jose Sarney
Presidente da Republica Federativa do Brasil

MENSAGEM DO CHANCELER
OLAVO SETUBAL
On the occasion of the 40th Anniversary of the United
Nations I wish to convey to you the deep appreciation of
the Government of Brazil with tl-)e role that, under your
distinguished leadership, the Organization has been able to
play in horld affairs. I am deply convinced that, in spite
of the many difficulties and problems which; have so far
prevented the fulfillment of the highest hopes and goals
emb0died in the Charter, the United Nations remains an
indispensable tool for conducting international relations
in an environment which guarantees peace and stability
and promotes progress, justice and dignity for all human
beings. Highest consideration.
Olavo Setubal
Minister for External Relations of the Federative Republic
of Brazil.

a mensagem do
chanceler olavo setubal
a comissao mundial
sobre desenvolvimento
e meio ambiente
Mensagem do Ministro de Estado das Relac;Oes
Exteriores, Olavo Setubal, a Comissao Mundial
sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, por
ocasiio da abertura da IV Reuniiio da Comissao
Mundial sobre Desenvolvimento e Meio
Ambiente, no Palacio do ltamaraty, em Brasilia,
em 31 de outubro de 1985:

E com grande prazer que lhes dou as boas vindas no Ministerio das Relac5es Exteriores.
0 Governo brasileiro e, sobretudo, o ltamaraty, emprestam particular importiincia a proteciio internacional ao
meio ambiente.
Desde a Conferencia de Estocolmo, e ao Iongo des anos
de instalaciio do UNEP, em Nairobi, o Brasil vem trazendo
sua colaboraciio mais vigorosa a formulacao e implementaciio de pol iticas de ambito regional e mundial aplicadas ao
meio ambiente.
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Tern side cuidado constante do Governo brasileiro conciliar, no campo do meio ambiente, as preocupac;:oes legftimas de preservac;:ao de nossa soberania com a necessidade
de encontrar caminhos reciprocamente vantajosos para
uma uti I e eficaz cooperac;:ao internacional.

E neste espirito que recebemos, hoje, esta Comissao, que
vern ao Brasil conhecer, mais de perto, a nossa complexa
realidade. A qualidade dos seus integrantes nos assegura
que ela sabeni evitar as generalizac;:oes faceis e a linguagem
excessiva e que, sobretudo, saber a reconhecer o grande
trabalho, certamente ainda incomplete, que vern sendo
desenvolvido pelo Governo e pela sociedade brasileira, para garantir, agorae no futuro, a utilizac;:ao racional de nossos recursos natura is.*

governo brasileiro
manda mensagem de
pesar ao povo
colombiano
Mensagem do Presidente Jose Sarney ao Presidente
da Colombia, Belisario Betancur Ouartas, e do
Ministro de Estado das Rela~aes Exteriores, Olavo
Setubal, ao Ministro das Relac;Oes Exteriores da
Colombia, Augusto Ramirez Ocampo, enviadas em
15 de novembro de 1985, a prop6sito da trag6dia
provocada pelo vulcao "Nevada del Ruiz".

MENSAGEM DO PRESIDENTE
JOSE SARNEY
Desejo expressar a Vossa Excelencia- em meu nome e de
todo o povo brasileiro- o mais profunda pesar pela catastrofe decorrente da erupc;:ao do vulcao Nevada del Ruiz.
Estou ciente de que Vossa Excelencia, pessoalmente, supervisiona os trabalhos de socorro e rogo inf-:>rmar-me
como poderia o Brasil contribuir para as tarefas de salvamento nas regioes afetadas. Renovo a expressao da mais
profunda solidariedade e simpatia do povo brasileiro neste
memento de dor para a Nac;:ao colombiana.
JosE! Sarney,
Presidente da Republica
Federativa do Brasil

MENSAGEM DO CHANCELER
OLAVO SETUBAL
"Profundamente consternado pel a tragedia provocada pelo vulcao Nevada del Ruiz, manifesto a Vossa Excelencia
as express6es de pesar e simpatia de toda a nac;:ao brasileira. Nesta ocasiao, apresso-me a oferecer todos os prestimos visando a materializar a oferta de auxflio ja transmitida a Sua Excelencia o Senhor Presidente Belisario Betancur Ouartas pelo Senhor Presidente da Republica Federativa do Brasil. Aceite Vossa Excelencia, mais uma vez, as

manifesta~oes de mais ampla solidariedade de todos os
brasileiros irmanados ao povo colombiano nesta hera de
sofrimento. Mais alta considerac;:l!o."

Olavo Setubal
Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores
da Republica Federativa do Brasil.

governo angolano
agradece mensagem
brasileira de
solidariedade
Mensagens do Presidente da Republica Popular de
Angola, Jose Eduardo dos Santos, em 27 de
novembro de 1985, e do Ministro das Relac;Oes
Exteriores de Angola, Afonso Van Dunem, em 24
de setembro de 1985, ao Chanceler Olavo SetCJbal,
divulgadas peio ltamaraty, respectivamente, em
30 de novembro e 1Qde outubro de 1985.

MENSAGEM DO PRESIDENTE DE ANGOLA
"Excelencia,
Tenho a honra de acusar a recepc;:ao da sua mensagem que
tao gentilmente teve a amabilidade de me enderec;:ar, em
solidariedade ao povo angolano e ao seu governo em face
da nova escalada de agressao perpetrada pelo exercito racista sui africano contra o territ6rio da Republica Popular
de Angola. Ao manifestar o nosso mais profunda agradecimento e reconhecimento pel as constantes provas de solidariedade que Vossa Exceh3ncia nutre para com o povo
angolano, nao quero deixar de sublinhar que os continuos
atos de agressao contra Angola perpetrados pelo regime
racista da Africa do Sui constituem uma seria ameac;:a a
paz na Africa Austral e a seguranc;:a internacional. Estou
certo que Vossa Excelencia continuara a empreender os
seus prestimosos esforc;:os no sentido de contribuir para o
estabelecimento de uma paz justa e duravel na sub-regiao austral do continente africano, pela aplicac;:ao da resoluc;:ao 435 do Conselho de Seguranc;:a da ONU sabre o
problema da Namibia e pela abolic;:iio do sistema do apartheid na pr6pria Africa do Sui.
Aceite, Excelencia, os protestos da minha alta considerac;:ao.
Jose Eduardo dos Santos
Presidente do MPLA- Partido do Trabalho
Presidente da Republica Popular de Angola

MENSAGEM DO CHANCELER ANGOLANO
Tenho a honra de acusar a recepc;:ao da mensagem que me
foi enderec;:ada por Vossa Excehincia, na qual expressa o
repudio a invasao do solo angolano pelas forc;:as armadas

• Na pagina 119, sec;:iio Notfcias, uma informac;:iio sabre a IV Reuniao da Comissao Mundial sabre Desenvolvimento e
Meio Ambiente.
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do regime racista de Pret6ria essa mensagem Vossa Excelt!ncia assegura a toda a nac§o angolana a solidariedade do
povo e governo brasileiros o que alta mente apreciamos.

Uniio das Republicas Socialistas Sovi6ticas,
Mikhail Gorbachev, enviadas em 13 de dezembro
de 1985.

Estamos cientes de que tal gesto E! o reflexo do relacionamento harmonioso entre nossos respectivos povos e governos.

MENSAGEM A REAGAN

Alta considera~ao
Afonso Van Dunem
Ministro das Rela~5es Exteriores
da Republica Popular de Angola
Em Luanda, aos 24 de setembro de 1985 "Ano do II Congresso do Partido".

presidente do comite
especial da onu
agradece ajuda
brasileira a esposa do
poeta nelson mandela
Carta do Presidente do Comiti! Especial da ONU
contra o apartheid, Embaixador Garba, ao
representante do Brasil junto as Nil4;6es Unidas,
George Alvares Maciel, d ivulgada pelo Palkio do
ltamaraty, em Brasnia, em 5 de dezembro de 1985.
Gostaria de expressar-lhe e a seu Governo o sincero agradecimento do Comite contra o Apartheid pelo generoso
gesto de solidariedade representado pela contribui~ao financeira efetuada a Senhora Winnie Mandel a, para que ela
possa reconstruir sua casa e a sua clinica, perfidamente
danificadas no in(cio de agosto ultimo, por pessoas nao
identificadas.
As contribui~5P.s estao sendo encaminhadas ao SecretarioGeral das Na~oes Unidas, a fim de que sejam transferidas a
Senhora Mandela, que, informada da assistencia financeira, expressou sua gratidao.

presidente jose sarney
envia mensagens a
reagan e a gorbachev
Mensagens do Presidente Jo~ Samey ao President&
dos Estados Unidos da Amlirica, Ronald Reagan, e
ao Secretllrio Geral do Partido Comunista da

0 Brasil acompanha com grande aten~ao o encontro em
Genebra de Vossa Excelencia, Senhor Presidente, com o
Secretario-Geral do Partido Comunista da Uniao Sovietica, acontecimento cuja importiincia transcende os interesses exclusivos dos Estados Unidos e da Uniao Sovi1hica.

E universal o sentimento de que as conversa~5es de Vossa
Exceh~ncia

como SecreUirio-Geral Gorbachev podem contribuir decisivamente para a melhoria de um clima de entendimento e coopera~ao nas rela~CSes Leste-Oeste e uma
substancial redu~ao de tens5es em escala mundial e regional. Formula votos para o estabelecimento de bases
s61idas para exito das negocia~5es de desarmamento, a
redu~ao da corrida armamentista nuclear e a esperada
transferencia de recursos humanos e materiais para as tarefas urgentes e construtivas do desenvolvimento.
A preserva~iio e o fortalecimento da paz e da seguran~a
internacionais e empresa de que participa toda a humanidade. lniciativas como a do pr6ximo encontro de Genebra
constituem motivo de esperan~a. na medida em que possam levar a medidas concretas e objetivas a favor da paz.
Alta considera~iio."

MENSAGEM A GORBACHEV
"0 Brasil acompanha com grande aten~ao o encontro em
Genebra de Vossa Excelencia, Senhor Secretario-Geral
com o Presidente dos Estados Unidos da America, aconte:
cimento cuja importiincia transcende os interesses exclusives da Uniao Sovietica e dos Estados Unidos.

E universal o sentimento de que as conversa~5es de Vossa
Excelencia com o Presidente Reagan podem contribuir decisivamente para a melhoria de um clima de entendimento
e coopera~iio nas rela~CSes ieste-oeste e uma substancial
redu~iio de tens5es em escala mundial e regional. Formulo
votos para 0 estabelecimento de bases s61idas para 0 ex ito
das negocia~5es de desarmamento, a redu~iio da corrida
armamentista nuclear e a esperada transferencia de recursos humanos e materia is para as tarefas urgentes e construtivas do desenvolvimento.
A preserva~iio eo fortaiecimento da paz e da seguran~a internacionais e empresa de que participa toda a human idade. lniciativas como a do proximo encontro de Genebra
constituem motivo de esperan~. na medida em que possarn lcvar a medidas concretas e objetivas a favor da paz.
Alta considera~ao."
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noticias
nova sede do "brazilian brasil participa da
82~ feira internacional
american cultural
institute", em washington para bens de consumo,
em budapeste
Foi inaugurada em setembro de 1985, a nova sede do Brazilian-American Cultural Institute - BACI, localizada no
numero 4103 da Connecticut Avenue, NW, urn dos melhores pontes de Washington. A nova sede, bern mais ampia que a anterior, corresponde as necessidades de crescimento e de ampli~ao das atividades do Institute. A mudan,.a e as obras de reforma do preclio foram executadas
com recursos pr6prios do BACI e com o apoio de empresas privadas brasileiras e r Jrte-americanas.
A inaugura,.ao da nova sede foi marcada pela exposi~Yao
intitulada Brazilian 20 th -century Art from Washington
Collections, que, por sua vez, deu infcio a quinzena cultural tam~m organizada para celebrar o evento.
0 BACI, fundado em 1964, t! uma organizafYaO sem fins
lucrativos, com estatutos registrados em Washington, dedicada a promo,.ao da cultura brasileira nos Estados Unidos e ao interciimbio cultural entre os dois pafses. Com
apoio do ltamaraty, t! mantida por urn quadro de s6cios
locais e pelos estudantes que freqiientam seus cursos de
portugues. 0 Institute promove exposi~Yiles de arte, recitais de musica brasileira erudita e popular, palestras, semimirios, exibi~Yao de audiovisuais e documentaries. Mantt!m ainda biblioteca especia!izadas e urn laborat6rio de
lfnguas, para uso de seus associados e da comunidade em
geral, interessada no estudo de portugulls.

marlos nobre eleito
presidente do "conselho
internacional da musica"
da unesco
0 compositor brasileiro Marlos Nobre foi eleito em 1qde
outubro de 1985 Presidente do "Conselho lnternacional
da Musica", da UNESCO, para o perfodo 1986-87, por
ocasiao de sua conven~Ylio anual realizada em Leipzig, na
Republica Democrlltica Alema. A elei,.ao foi por unanimidade, sendo o compositor pernambucano o primeiro Latino-americano a ser eleito para presidir o prestigioso Conselho da "UNESCO". Foi tambem decidido que o anode
1987 sera considerado como o "A no Villa-Lobos", em homenagem ao centenario de nascimento do compositor brasileiro. Marlos Nobre propos ainda ao conselho que a sua
reuniao anual de 1986 ou 1987 seja sediada na cidade do
Rio de Janeiro.

Foi encerrada no dia 06 de outubro a 82~ Feira lnternacional de Budapeste para Bens de Consumo. A participafYaO brasileira justificou-se tanto do ponto de vista comercia! como polftico, ao prestigiar, com urn dos melhores
stands, iniciativa do Governo local.
Foi grande o afluxo de publico durante toda a dura,.ao da
Fe ira sendo de destacar a visita que real izou ao stand na
sexta-feira, d ia 4, o Senhor Ferenc Kepe, responsavel pelo
Brasil no Ministerio do Comercio Exterior.
0 Senhor Laszlo Korosvolgyi, diretor geral da HUNG EXPO, agradeceu a participafYao brasileira e destacou a excelente apresenta,.ao e a organizafYao do stand.
A INTER BRAS e empresas brasileiras iniciaram negociacom representantes comerciais de empresas da Polonia, Jugoslavia, Austria, Gra-Bretanha, ltalia, Canada,
Alemanha Ocidental e Berlim Ocidental. As empresas hungaras contatadas concentram-se nas areas de eletricidade,
produtos qu fmicos, couro, borracha, produtos alimentfcios e texteis.
~Y5es

seminario sobre
transporte rodoviario na
regiao amazonica
0 Ministro das RelafYiles Exteriores, Olavo Setubal, abriu
no dia 8 de outubro, no Audit6rio do Palacio do ltamaraty, em Brasflia o "Seminario sobre Transporte Rodoviario na Regiao Amazonica", que reuniu representantes
dos Pafses-Membros do Tratado de Coopera,.ao Amazonica - TCA (Bolfvia, Brasil, Colombia, Equador, Guiana,
Peru, Suriname e Venezuela), representantes do BIRD,
BID, PNUD e OEA, alem dos participantes brasileiros.
0 Ministro dos Transportes, Affonso Camargo, fez uma
breve exposi~Yao sobre o tema A ABERTURA RODOVIARIA BRASILEIRA NA AMAZONIA, na abertura do Seminario, promovido pelos Ministerios dos Transportes e
das Rela,.5es Exteriores, com o apoio da O.E.A. As palestras e debai:es do Evento foram conduzidas por especialistas internacionais, por tt!cnicos da Empresa Brasileira
de Planejamento de Transportes - GE IPOT, do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, do
Institute de Pesquisas Rodoviarias- IPR e DERs de Rondonia e Mato Grosso, tendo tambem sido realizadas visitas de carater tecnico a BR-364 nos trechos Porto Velho/
Rio Branco e Porto Velho/Cuiaba.
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0 Seminario teve por objetivo fomentar o intercambio
de conhecimentos especializados, de informa~;5es e de
experiencias tecnicas, relativos ao planejamento, constru~;ao, manuten~;ao e opera~;ao de rodovias na Amazonia, entre os Palses-Membros do TCA.
0 comprometimento dos Governos dos Paises-Membros
do Tratado de Coopera~;ao Amazonica (TCA) com a questao da coopera~;ao na area de transportes esta reg istradc
no Artigo X do Tratado. Em Bel~m. em 1981, a I Reuniao
de Chanceleres do TCA renovou esse compromisso, conferindo especial importancia acoopera~;ao na ~rea de trans·
portes rodoviarios e, com esse fim, encarregou o Conse·
lho de Coopera~;ao Am&onica da tarefa de coordenar o
intercambio de informa~;Oes e estudos preliminares sobre
as possibilidades de integra~;ao fisica entre os Estados-Par·
te (Declara~;ao de Bel~m. Artigo XIIII.
A realiza~;ao do Seminario da seguimento e acolhida a
proposta brasileira de realizar urn seminario sobre transporte rodoviario na regiao, na II Reuniao de Chanceleres,
em Cali, em 1983.
Todos os pafses participantes apresentaram sua contribui·
~;iio sob a forma de urn Documento Nacional. 0 Documento Nacional brasileiro trata da experiencia no desenvolvimento rodovii~rio na Amazonia, na constru~;ao e manuten~;ao dos sistemas rodoviarios locais da regiao e no papel das rodovias troncais (em especial a BR-364) na formula~;lio de projetos integrados de desenvolvimento.
0 Documento foi elaborado pela Empresa Brasileira de
Planejamento de Transportes (GE IPOT). gra~;as as contribui¢es fornecidas pelos seguintes 6rgiios e institui~;oes
brasileiras:
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem DNER
Departamento de Obras de Coopera~;ao do Exercito
brasileiro- DOC/EB
Institute de Pesquisas Rodoviarias- IPR
Institute Nacional de Reforma Agraria- INCRA
Institute Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
IBDF
Funda~;ao Nacional do Indio- FUNAI
Departamentos de Estradas de Rodagem - DE R dos Estados do Amazonas, do Acre, de Goias, do Maranhao, do Mato Grosso e do Para.

missao de sao tome e
principe visita o brasil
Nos dias 17 e 18 de outubro, a missiio, chefiada pelo Ministro da lnforma~;iio de sao Tom~ e Principe, Manuel
Vaz Afonso Fernandes, e integrada pelo Diretor de Coopera~;ao Bilateral do Minist~rio da Coopera~;ao, Olegario
Tiny, e pelo Chefe do Departamento de Televisiio Experimental do Ministerio da lnforma~;ao, manteve contatos
em Brasilia. Os visitantes foram recebidos pelo Senhor
Chefe do Departamento de Africa do Ministerio das Rela~;c5es Exteriores, Embaixador Asdrubal P. Ulyssea e pelo Conselheiro Tadeu Valadares, chefe da Divisiio de Atri·
ca II. Ainda em Brasilia mantiveram contato como presidente, em exerclcio, da Empresa Brasileira de Notfcias,
LuIs Serrano.
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Esta foi a primeira visita de alto nivel de autoridades santomenses ao Brasil desde a visita da Ministra dos Neg6cios
Estrangeiros daquele pals, em junho de 1984, quando toram assinados tres acordos bilaterais de coopera~;l!o cultural, de coopera~;ao cientffica e tecnol6gica e de cria~;ao
de uma Comissao Mista entre o Brasil e Sao Tom~ e Principe.
Os principais campos de coopera~;ao nos quais aquele pals
esta interessado sao OS de Comunica~;c5es e Agricultura;
neste ultimo destaca-se o interesse no campo de recupera!;ci'o de suas lavouras de cacau.
No campo das comunica~;c5es, foram assinados ate o momenta urn memorandum de entendimento com a Funteve e tambem urn acordo com a Rede Globo de Televisiio,
visando a difusiio naquele pals de program as brasileiros.

no brasil, o ministro das
minas e energia da
tchecoslovaq u ia
0 ministro das Minas e Energia da Republica Socialista
da Tchecoslovaquia, Vlastimil Ehrenberger, chegou ao Rio
de Janeiro no dia 20 de outubro de 1985, onde manteve
contatos com o Governador Leone I Brizola e com os Presidentes da CVRD, ELETROBRAS e PETROBRAS. No
dia 22, realizou visita a hidreletrica de ltaipu.
Em Brasl'lia, avistou-se com os Senhores Presidente da Republica, Presidente do Senado e com os Ministros das Rela~;c5es Exteriores e das Minas e Energia.
A visita do Senhor Ehrenberger teve por objetivo identificar novas formas de coopera~;ao entre o Brasil e a Tchecoslovaquia, atualmente centrada sobretudo no campo
energetico. Ha grande interesse daquele pais nos projetos
de irriga~;ao que seriio implantados no Nordeste do Brasil
e que se estendem t"mb~m ao setor agricola.

a visita do secretario
geral da aladi ao brasil
0 Secretario Geral da Associa~;ao Latina-Americana de
(ALADI), Embaixador Juan Jose Real, visitou
o Brasil em outubro de 1985 como objetivo de manter
conversa~;c5es com autoridades brasileiras a prop6sito d<j
Rodada Regional de Negocia~;5es programada para o ano
de 1986.
lntegra~;iio

Essa Rodada, que visa a criar novos instrumentos na
ALADI para a expansiio e diversifica~;ao do com~rcio entre os pafses-membros, sera realizada sob a inspira~;ao do
Plano de A~;ao de Ouito, resultante da Conferencia Ecor.omica Latina-Americana, que ocorreu na capital equatoriana em fevereiro de 1984.
0 Secretario Geral da ALADI manteve contatos com os
Ministros das Rela~;5es Exteriores, da Agricultura, da Fazenda e da Industria e Com~rcio e outras autoridades. Foi
recebido, em audiencia, pelo Presidente da Republica, que

esteve na ALADI par ocasiao da sua visita oficial ao Uruguai.
Ah~m desses encontros, o Secretario-Geral da A LAD I reuniu-se com autoridades da area de com~rcio exterior, como o Diretor da CACEX e com as lideran._as empresariais
representadas pelas Confedera._oes Nacionais da Agricultura, Comercio e Industria.

se reunido quase todos os anos, alternadamente em cada
pais, com o principal objetivo de identificar os meios necessaries para dinamizar o comen;io e os investimentos bilaterais. Esta sera a VI Reuniiio, na qual se examinariio
igualmente as possibilidades de se intensificar o relacionamento no campo da coopera._ao tecnica, visando ao aproveitamento do potencial de complementaridade entre
nossas econornias.

quarta reunUio da
comissao mundial sobre
meio ambiente e
desenvolvi men to

No primeiro semestre deste ano as exporta._oes do Brasil
para a Noruega totalizaram US$ 46.652 milhoes, com o
registro de au menta de 17,84% em relacao ao igual pedodo do ana anterior. As importa._oes provenientes da Noruega, par sua vez, alcan._aram a cifra de US$ 20.1 milhoes, indicando urn incremento de 0.7% das vendas para
o nosso pals. A balan._a comercial entre os do is pafses foi
favoravel ao Brasil de 1980 a 1984, como maier supen!vit
apresentado no ultimo ana (US$ 64.2 milhoes).

lniciou-se no dia 31 de outubro de 1985, em Siio Paulo, a
IV Reuniiio da Comissao Mundial sabre Meio Ambiente e
Desenvolvimento. Essa Comissao foi criada pela Resolu._iio 38/161 da 389 Assembleia Geral das Nac;oes Unidas,
em 1983, com o objetivo de auxiliar o Conselho de Administra._ao (6rgao deliberative) do Programa des Na._oes
Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) na prepara._ao do
documento intitulado "Perspectiva Ambiental para o Ana
2000 e ah!m". Nessa tarefa, inter alia, a Comissao tambem
atuou no sentido de:

quarto seminario sobre
aspectos juridico-legais
das negociac;oes em
comercio exterior

a) proper estrategias de Iongo prazo para o tratamento da
questao ambiental e suas rela._oes com o problema do
desenvolvi menta;
b) recomendar maneiras pel as quais a preocupa._ao com o
meio ambiente possa traduzir-se em maior coopera._ao
entre pafses desenvolvidos e em desenvolvimento;
c) reexaminar questoes crlticas na area do meio ambiente
e formular propostas de ac;ao realistas e concretas;
d) aumentar o nfvel de conscientiza._ao e comprometimento com a causa ambiental par parte de indivlduos,
organiza._oes, empresas, institutes e governos.

Realizou-se, nos dias 28 e 29 de novembro de 1985, no
audit6rio do Palacio ltamaraty, em Bras(lia, o IV Seminario scbre Aspectos Jurldico-Legais das Negocia._oes em
Comercio Exterior, evento de coopera._ao tecnica em promo._iio comercial patrocinado pelo ltamaraty em coordena._iio com o Programa das Na._oes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), com a colaboracao do Centro de Trainamento para o Desenvolvimento Econ6mico (CENDEC),
Departamento de Direito lnternacional da Faculdade de
Direito da Universidade de Siio Paulo (USP), Fundac;iio
Dam Cabral, Institute Nacional de Metrologia, Normaliza._iio e Oualidade Industrial (INMETRO) e Funda._ao do
Desenvolvimento Administrative (FUNDAP).

A referida Comissao e composta de 22 peritos ou personalidades ligados a area do meio ambiente, originarios, tanto de palses desenvolvidos quanta de palses em desenvolvimento, e presidida pela Senhora Gro Harlem Brundtland,
ex-Primeira Ministra da Noruega, conforme rela._iio em
anexo. Todos participaram dos trabalhos da Comissao a
titulo pessoal. Do Brasil, foi convidado a integrfl-la o Dr.
Paulo Nogueira Neto, Secretario Especial do Meio Ambiente.

sexta reuniao da
comissao mista brasilnoruega de cooperacao
economica, industrial' e
tecnica
A Comissao Mista Brasii-Noruega de Coopera._ao Econ6mica, Industrial e Tecnica, cuja cria._iio data de 1978, reuniu-se, em Brasilia, nos dias 11, 12 e 13 de novembro de
1985. A Comissao Mista entre o Brasil e a Noruega tern-

0 Seminc\rio abordou quatro temas basicos: a) Negocia._iio
e Renegocia._iio de Emprestimos Externos destinados ao
Financiamento de Projetos de Desenvolvimento; b) Negocia._iio e Celebra._ao dos Contratos de joint-ventures_c) Contratos de Exporta._ao de Servi._os; e d) Controle de
Oualidade e Estandardiza._ao.

presidente jose sarney
assina decreto
suspendendo a ca((a
comercial a baleia
A explora._iio de baleias e internacionalmente regulada,
por meio da fixa._ao de limites de capturas par especies e
por areas geograficas, pela Comissao lnternacional da Baleia (CIB), da qual o Brasil e membra. A captura no Pafs
se restringe a baleia "minke", ou baleia ana, pela companhia COPESBRA,da Parafba.
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Em 1982 a CIB aprovou emenda a seu Regulamento que
instltuiu a moratoria da ca~;a comercial de todas as especies de baleias, a vigorar de 1986 a 1990. 0 Brasil esta
obrigado a cumpri-la, uma vez que nao apresentou, por
decisao presidencial, obje~;ao regulamentar a medida no
prazo legal.
A moratoria tem por objetivo permitir a avaliac;:ao internacional do impacto da interrupc;ao da captura nos estoques
de baleias de todo o mundo, tendo em vista a conservac;:ao
da especie.
0 Decreta do Senhor Presidente da Republica incorpora
a moratoria ao direito interno brasileiro, suspendendo a
cac;:a comercial par cinco anos. Eisa fntegra do Decreta:
DECRETO NQ92.185DE 20 DE DEZEMBRO DE 1985
Profbe as atividades de Ca(:a comercial da baleia no Brasil,
a partir de 1Q de janeiro de 1986, porum perfodo de 5
(cinco) anos.

0 Presidente da Republica, usando da atribui~;ao que lhe
confere o artigo 81, item Ill, da Constitui~;ao e de acordo
com o Decreta n'l 73.497, de 17 de janeiro de 1974, decreta:
Art. 1Q Ficam proibidas, nos termos da emenda 10 (e) ao
Regimento da Conven~;ao lnternacional para a Regulamenta~;ao da Pesca da Baleia, as atividades de ca~;a comercia! da baleia no Brasil, a partir de 1Qde janeiro de 1986,
par urn perfodo de 5 (circa) anos.
Art. 2Q Revoguem-se as d isposi~;5es em contrario.
jose Sarney - Presic'e~te da Republica.
Henrique Sab6ia.
0/avo Setubal.
Pedro Simon. •

belgica restitui micosleoes ao brasil
No final do ana de 1983, foram recebidas diversas denuncias, formuladas par entidades de preserva~;ao da natureza, de que estariam em poder de urn comerciante belga
micos-le5es pretos de cara dourada (leontopithecus
chrysomelas). ilegalmente exportados do Brasil para a Belgica.
Confirmada a procedencia das denuncias, o Governo brasileiro decidiu invocar a Conven~;ao sabre Comercio lnternacional das Especies da Faunae Flora Selvagens Amea~;a
dus de Extinc;:ao (CITES). da qual e membra desde 1975,
a fim de, com base nos dispositivos pertinentes dessa Conven~;ao, solicitar ao Governo belga a restitui~;ao dos animais. No entanto, esse recurso revelou-se inoperante, uma
vez que a Belgica, aquela epoca, ainda nao ratificara a re-

ferida Conven~;ao. Alem disso, pelas leis internas do pals,
o Governo belga estava impossibilitado de exigir do comerciante a devoluc;:ao dos micos-le5es.
Ap6s a ratificac;:ao da CITES pela Belgica, em janeiro de
1984, o Governo brasileiro, par intermedio da Embaixada
do Brasil em Bruxelas, intensificou conversac;:5es com o
Governo belga, de maneira a procurar alcanc;:ar soluc;:ao
conciliat6ria para a questao, que nos assegurasse a restitui~;ao. dos animais. Com efeito, formula mutuamente satisfat6ria foi encontrada em julho deste ana e formalizada
em ajuste firm ado par ambos Governos, pel a qual o comerdante, ressarcido das despesas referentes a manutenc;:ao
dos micas por quase dais anos, restituiu voluntariamente
ao Brasil 8 casais de micos-le5es, que chegaram ao Rio de
Janeiro no dia 1 Q de dezembro, pelo voo 729 da VARIG,
procedente de Amsterdam. Os animais vieram acompanhados de tecnico especializado do IBDF, que se havia deslocado ate B·ruxelas na semana passada para preparar o
acondicionamento dos micas para a viagem. Permanecerao de quarentena ate que adquiram novamente condi<;:5es de se readaptarem a seu habitat original, no Sui da
Praia.
0 Acordo que permitiu o repatriamento dos micas tornou-se possfvel, cabe ressaltar, pela boa-vontade e espfrito
de coopera~;ao demonstrados pelas autoridades belgas e
pelo comerciante, que aceitaram negociar o retorno dos
animais a despeito de nao estarem jurldica ou formalmente obrigados a tanto.

dner elabora projeto
para constru(fao de
ponte sobre o rio tacutu,
na fronteira com a guiana
0 Embaixador do Brasil em Georgetown, Octavia Goulart
fez entrega ao Governo da Republica Cooperativista da
Guiana, na pessoa do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros,
Sr. Rashleigh Jackson, do projeto final de engenharia elaborado pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem- DNER para a construc;:ao de uma ponte internacional sabre o rio Tacutu, na fronteira brasileiro-guianense,
unindo as cidades de Bonfim (Roraima) e Lethem, na
Guiana. A elabora~;ao do projeto em aprec;:o decorreu de
acordo assinado em janeiro de 1982, par ocasiau da visita
a Georgetown do entao Chanceler Saraiva Guerreiro, e
posteriormente ratificado pelos dais Governos. 0 projeto
preve a constru~;lio de uma ponte de concreto armada,
com 240 metros de vao e 5.000m2 de area construfda,
onde serao instalaclos pastas de controle da Alfandega e
da Polfcia Federal, bern como casas para operadores e urn
viradouro do lado da Guiana, onde prevalece o sistema ingles de transitu (trafego pel a esquerda ), 0 empreendimento, cujo custo esta orc;:ado entre US$ 8 e US$ 10 milh5es,
sera levado adiante pelo Governo brasileiro sem encargos
para o Governo guianense. 0 projeto sera executado atra-

• 0 Decreta 92.185, de 20 de dezembro de 1985, foi publicado no Diilrio Oficial de 23 de dezembro de 1985, sec;:ao I, pagina 18.865.
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ves de licitac;:ao publica no Brasil, estando seu cronograma
na dependencia da autorizac;:ao dos recursos orc;:amentarios
necessaries. 0 prazo de construc;:ao previsto para o termino da obra ~ de 02 a nos.
2. A ponte a ser constru fda sobre o rio Tacutu fara parte dos esquemas de interconexao viaria entre as capitais
sul-americanas e representara o passe inicial para a concretizac;:ao da interconexao rodoviaria com a Guiana, que se
completara com a construc;:ao de uma rodovia entre Boa
Vista e Georgetown (788Km). Do lado brasileiro, os 123
Km de distancia entre Boa Vista e Bonfim, na fronteira
com a Guiana, sao cobertos pela BR 401, rod::JVia ja implantada. Do lado guianense, a distancia entre Lethem, na
fronteira com o Brasil (em frente a Bonfim) e Georgetown
e de 665 Km, dos quais 110 sao pavimentados, 282 implantados e 273 apenas planejados (entre as localidades
guianenses de Lethem e Mabura Hill). Para os estudos de
viabilidade e o projeto de engenharia do trecho LethemMabura Hill seriam necessaries recursos de US$ 5 milhoes, devendo ser ressaltado que algumas empresas brasileiras ja demonstraram interesse pela construc;:ao desse
trecho restante da rodovia.
3. Quando concretizada, a interconexao viaria com a
Guiana, alem de facilitar o trafego eo interciimbio comercia! na regiao fronteiric;:a eo transporte de pessoas entre os
do is pafses, proporcionara o acesso por terra das exportac;:oes brasileiras ao mercado do pals vizinho. A conclusao
da rodovia devera, igualmente, abrir amplas perspectivas
para o desenvolvimento da Guiana, favorecendo o escoamento da produc;:ao agropecuaria do Distrito de Rupununi
e permit indo o acesso as regioes de grande potencial mineral, notadamente de petr61eo, situ ad as naquela area.

secretario geral do
comercio da espanha
mantem contatos no
brasil
0 Secretario Geral do Comercio do Ministerio da Economia e Fazenda da Espanha, Guilhermo de La Dehesa visitou o Brasil em dezembro de 1985. Compunham a sua delegac;:ao as seguintes autoridades: Senhor Apolonio Ruiz
Ligero, Diretor Geral de Polftica Comercial do Ministerio
da Economia e Fazenda; Senhor Jose Antonio Garcia Lopez, Conselheiro Econ6mico e Comercial da Embaixada
da Espanha, Chefe do Escrit6rio Comercial da Espanha no
Brasil; Senhor Manuel de Ia Camara, Subdiretor Geral de
Relac;:oes Econ6micas Bilaterais do Ministerio de Assuntos Exteriores; e Senhor Jose Luis Oterino, Chefe do Servic;:o de Relac;:oes Bilaterais com a lberoam~rica, do Minist~rio da Economia e Fazenda.
0 objetivo desta visita foi manter entendimentos e discutir formulas que permitam minorar o desequilrbrio, favoravel ao Brasil, na balanc;:a de comercio bilateral e analisar aspectos do intercambio comercial Brasii-Espanha.
0 Senhor De La Dehesa foi recebido, em Brasflia, pelo
Secretario-Geral das Relac;:oes Exteriores, tendo, no Rio
de Janeiro, sido recebido pelo Senhor Roberto Fendt
Junior, Diretor da CACEX.
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