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presidente jose sarney
decreta o plano de
estabilizacao economica
Discurso do Presidente Jose Sarney, em Brasilia, em 28
de fevereiro de 1986, ao anunciar a assinatura do
Decreto-Lei 2283, que implantou o Plano de
Estabilizacao Economica; e texto do Decreto-Lei 2284,
assinado em 1 0 de marco de 1986 e publicado pelo
Diirio Oficial de 11 de marco de 1986, Secao I, pagina
3629, revogando o Decreto-Lei 2283, por conter
incorrecoes.

DISCURSO DO PRESIDENTE JOSE SARNEY

Brasileiras e Brasileiros,
Esta e uma convocacao para que juntos,
Governo e Povo, tomem uma decisao grave
e dificil. Ela marcara a sorte de nossa sociedade nos proximos anos.
Venho meditando ha tempos sobre sua
oportunidade. Medimos consequencias, avaliamos riscos e pesamos resultados. Minha
consciencia e meu dever para com o Pais
nao me fizeram hesitar.

vos, nos tratamentos topicos. E nao foi para isso que os inexplicaveis caminhos do
destino me fizeram Presidente da Republica.
Meu compromisso e com o Brasil, com a
Historia, e assim eu devo agir. Este compromisso nao colida com meus deveres eticos
para com os partidos da Alianca Democratica, uma vez que nossos objetivos sao
comuns.
Brasileiros,
As principais decisoes adotadas sao:
-

A politica tem um compromisso com a coragem, e os homens de Estado nao podem
fugir 2 forca do destino, na hora das definicoes maiores.
Determihei mudancas fundamentais na economia.

criacao de uma nova moeda, o Cruzado;

- extincao do cruzeiro, com paridade inicial de um Cruzado por mil Cruzeiros;

- conversao

automatica, em cruzados, de
notas, moedas e depositos a vista no sistema bancario;

- extincao da correcao monetaria generaliChegamos a exaustao nos caminhos paliati-

zada;
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escala movel de salarios;
congelamento total de precos, tarifas e
servicos;
criacao de um mercado interbancario;
seguro-desemprego, antiga e justa aspiracao da classe trabalhadora;
garantia de rendimento dos depositos da
Caderneta de Poupanca; e
fortalecimento da nossa moeda em face
de outras moedas.
As medidas nao sao copia de nenhum programa institui'do por qualquer outro pais.
A nossa economia tem peculiaridades e
condicoes proprias, que exigem solucoes
proprias.
Minha decisao nao foi tomada, assim, em
nenhuma hora de precipitacao. Ela e assumida num momento de confianca no meu
pais. O Brasil cresce, o desemprego cai, as
financas publicas estao sadias.
Mas essa medida se impoe justamente para
evitar que essa solucao corra risco.
Afirmei em discurso a Nacao
"Combater a inflacao e ponto de honra do
Governo. Faremos todos os sacrificios, e
acentuei : tomaremos todas as decisoes para que ela nao fuja aos nossos controles."
"O exemplo de outros povos revela aonde
chegam as nacoes, quando os governantes
vacilam nesse combate. A inflacao tem sido o pior inimigo da sociedade. Ela nao
confisca apenas o salario: confisca o pao!"
Este portanto e um programa de defesa do
poder de compra dos assalariados. A inflacao, a continuarem os indices-atuais, em
poucos meses, e ate mesmo em poucos
dias, tornaria letra morta os reajustes e os
aumentos reais de salarios que o trabalhador obteve com suor e com tanto risco.

A estabilizacao dos precos que o Governo
vigiara com energia vai acabar com este pesadelo. Para demonstrar que o proposito e,
antes de tudo, a protecao dos salarios, decidi conceder um abono geral, para devolver
ao assalariado o que foi corroido pela alta
de precos. Cuidei de estabelecer tambem o
reajuste automatico dos salarios na nova
moeda.
Criamos, pois, o salario movel, na certeza
de que havera estabilidade monetaria, mas
que, a menor distorcao do sistema, o primeiro a ser defendido sera o trabalhador
brasileiro. Sua poupanca continua protegida pelo seguro contra a inflacao. 0 s alugueis e prestacao do BNH, convertidos na
nova moeda permanecem congelados pelo
prazo de um ano.

O programa de estabilizacao com a nova
moeda forte, o Cruzado, respeitara as condicoes estabelecidas nos contratos celebrados em cruzeiros. Sob este aspecto, a reforma acata a vontade privada e e neutra no
que diz respeito as relacoes entre credores
e devedores.
O congelamento de precos e a transicao para a estabilidade. Se por um lado desejamos
cortar a inercia inflacionaria, por outro nao
pretendemos imobilizar o dinamismo do
mercado e a pujanca da iniciativa privada.
Vamos continuar crescendo, agora livres do
ilusionismo inflacionario. Estamos certos
de que o sistema financeiro, neste novo ambiente de seguranca, cumprira, com eficienca redobrada, suas funcoes de transferir
fundos para a atividade produtiva.
Brasileiras e Brasileiros,
Estamos derrubando os muros da fortaleza
inflacionaria. Ainda enfrentamos a forca de
habitos ha tempos arraigados. Basta lembrar que a inflacao e a correcao monetaria
fazem parte da vida e dos habitos das nossas novas geracoes que nao conhecem outra
economia senao essa. Elas nao conhecem
uma economia livre dessas distorcoes.
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O caminho que escolhi nao e o caminho
dos fracos.
Por isso, o Governo nao poupara empenho
e energia para fazer cumprir os seus propositos. Mas nao bastara a nossa firmeza se
faltar a coragem do povo. Foi a coragem do
povo que nos reintroduziu na democracia.
Foi a coragem do povo que restabeleceu o
crescimento. Foi a coragem do povo que
assegurou a negociacao soberana da d ivida
externa. Sera a coragem do povo que vai
derrotar a inflacao,

E essa coragem do povo sera e e a minha
coragem.
A Nova Republica instalou-se entre esperanca e angustia. A esperanca da liberdade,
das mudancas e da democracia, e a angustia da tutela estrangeira sobre a nossa politica economica, da inflacao corrosiva e
iniqua, do medo a recessao, do pavor ao
desemprego.
Resgatamos a democracia. Recuperamos a
economia. Devolvemos os empregos e promovemos a restauracao do poder de compra dos salarios. Voltamos a comandar nosso destino de economia dinamica e autodeterminada. O Brasil passou a ser respeitado.
O povo e o Governo, juntos, edificaram essa primeira etapa da obra da restauracao nacional.
Mas das angustias, sobrou uma, solitaria.
Solitaria mas insidiosa, cruel na sua injustica, implacavel com os mais desprotegidos.
A inflacao tornou-se o inimigo numero um
do povo.
Iniciamos hoje uma guerra de vida ou morte contra a inflacao. A decisao esta tomada.
Agora, cumpre executa-la, e vencer. Estou
convencido de que este e o caminho. Com
angustia assisti ao cruzeiro dos salarios sucumbir diante da ORTN dos titulos, das
prestacoes do BNH, dos alugueis, e das dividas.
Mas o sucesso deste programa nao reside

num decieto. Preparei com muito trabalho
o caminho para que esta medida pudesse
ser tomada. Desde o inicio do Governo
acompanhamos cuidadosamente a evolucao
da economia e estabelecemos algumas alternativas. Tudo foi estudado criteriosamente
e com seriedade.
Mas este programa tem que ser um programa do povo brasileiro. Todos estaremos
mobilizados nesta luta. Cada brasileira ou
brasileiro sera um fiscal dos precos. E a i
posso me dirigir a voce, brasileiro ou brasileira: voce esta investido pelo Presidente
para ser um fiscal dos precos em qualquer
lugar do Brasil. Ninguem podera, a partir
de hoje, praticar a industria da remarcacao. O estabelecimento que o fizer podera ser fechado, e essa pratica ensejara a
prisao dos responsaveis. Conclamo para
esta luta os governos estaduais a colaborarem.
Convoco o povo brasileiro para viver este
grande momento.
Este Programa nao e um programa meu. Ele
e do Brasil. E pelo Brasil que estamos lutando. A sua vitoria sera uma vitoria de
todos.

O Excelentissimo Senhor Ministro da Fazenda vai dizer dos detalhes e as providencias a serem tomadas. Ele apresentara o
programa que sera de mudancas e destinado a estabilidade e crescimento.
Peco a todos os Ministros, aos Congressistas, para que nos fortalecam com apoio e
com determinacao.
E Deus, que nao me tem faltado, ajude-me
nesta hora.
Muito obrigado.
DECRETO-LEI 2284

O Presidente da Republica, usando das atribuicoes que lhe confere o artigo 55, itens
I e I I, da Constituicao, e
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Considerando que o Decreto-Lei n? 2.283,
de 28 de fevereiro de 1986, foi publicado
com algumas incorrecoes;
Considerando que a adesao unanime do povo brasileiro, ao plano monetario de combate a inflacao, foi, igualmente, fonte de
sugestoes para o aperfeicoamento das medidas;
Considerando que as correcoes e os aperfeicoamentos devem constar de texto consolidado sem solucao de continuidade para a
vigencia das normas inalteradas e aqui repetidas, decreta:
DAS DISPOSICOES PRELIMINARES
Art. l ? Passa a denominar-se "cruzado" a
unidade do sistema monetario brasileiro,
restabelecido o centavo para designar-se
a centesima parte da nova moeda.
•˜ l ? O cruzeiro corresponde a um milesimo
do cruzado.
•˜ 20 As importancias em dinheiro escrever-se-ao precedidas do simbolo Cz$.

Art. 20 Fica o Banco Central do Brasil incumbido de providenciar a remarcacao e
aquisicao de cedulas e moedas em cruzeiros, bem como a impressao das novas cedulas e a cunhagem das moedas em cruzados,
nas quantidades indispensaveis a substituicao do meio circulante.
•˜ 1 ? As cedulas e moedas cunhadas em cruzeiros circularao concomitantemente com o
cruzado, e seu valor paritario sera de mil
cruzeiros por um cruzado.
•˜ 20 No prazo de 12 (doze) meses, a partir
da vigencia deste Decreto-Lei, os cruzeiros
perderao o valor liberatorio e nao mais terao curso legal.
•˜

30 O prazo fixado no paragrafo anterior

podera ser prorrogado pelo Conselho Mo-

netario Nacional.

Arf. 38 Serao grafadas em cruzados, a partir de 28 de fevereiro de 1986, as demonstracoes contabeis e financeiras, os balancos,
os cheques, os titulos, os precos, os precatorios, os valores de contratos e todas as expressoes pecuniarias que se possam traduzir
em moeda nacional, ressalvado o disposto
no artigo 34.
Paragrafo Unico. O Poder Executivo, mediante normas expedidas pelos orgaos competentes, podera determinar as pessoas juridicas o' levantamento de demonstracoes
contabeis e financeiras extraordinarias, relativas a 28 de fevereiro de 1986, com vistas a adaptacao dos respectivos lancamentos aos preceitos deste Decreto-Lei.
Art. 40 Obedecido o disposto no •˜ l?, do
artigo 10, sao convertidos em cruzados, no
dia 28 de fevereiro de 1986, os depositos a
vista nas entidades financeiras, os saldos das
contas do Fundo de Garantia do Tempo de
Servico, do Fundo de Participacao PISI
PASEP, as contas correntes, todas as obrigacoes vencidas, inclusive salarios, bem como os valores monetarios previstos na legislacao.
Paragrafo unico. A conversao para cruzados, de que trata este artigo, dos saldos de
cadernetas de poupanca, bem como do
Fundo de Garantia do Tempo de Servico e
do Fundo de Participacao PISIPASEP, devera ser precedida de uma aplicacao "pro
rata" da correcao monetaria e juros, na forma da legislacao especi'fica que vigorava em
27 de fevereiro de 1986.
Art. 50 Serao aferidas pelo Indice de Precos
ao Consumidor - IPC as oscilacoes do ni'
vel geral de precos em cruzados, incumbida dos calculos a Fundacao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica e observada
a mesma metodologia do Indice Nacional
de Precos ao Consumidor.
Art. 60 A Obrigacao Reajustavel do Tesouro Nacional - ORTN, de que trata a Lei n?
4.357, de 16 de julho de 1964, passa a denominar-se Obrigacao do Tesouro Nacional
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- OTN e a emitida a partir de 3 de marco
de 1986 tera o valor de Cz$ 106,40 (cento
e seis cruzados e quarenta centavos), inalterado ate 1? de marco de 1987.
Paragrafo unico. Em l ? de marco de 1987,
proceder-se-a a reajuste, para maior ou para menor, no valor da OTN em percentual
igual a variacao do IPC, no periodo correspondente aos 12 (doze) meses imediatamente anteriores. Os reajustes subsequentes observarao periodicidade a ser fixada
pelo Conselho Monetario Nacional.
Art. 70 A partir da vigencia deste Decreto-Lei, e vedada, sob pena de nulidade, clausula de reajuste monetario nos contratos de
prazos inferiores a 1 (um) ano. As obrigacoes e contratos por prazo igual ou superior
a 12 (doze) meses poderao ter clausula de
reajuste, se vinculada a OTN em cruzados.
DA CONVERSA0 DAS OBRIGACOES
Art. 80 As obrigacoes de pagamento, expressas em cruzeiros, sem clausula de correcao monetaria ou com clausula de correcao
monetaria prefixada, constituidas antes de
28 de fevereiro de 1986, deverao ser convertidas em cruzados na data dos seus vencimentos dividindo-se o montante em cruzeiros pelo fator de conversao fixado no
•˜

10.

•˜ 10 O fator de conversao sera diario e calculado pela multiplicacao da paridade inicial ( 1.O00 cruzeiros/l cruzado), cumulativamente por 1,0045 para cada dia decorrido a partir de 3 de marco de 1986.
•˜ 20 As taxas de juros estabelecidas nos
contratos referentes as obrigacoes, de que
trata este artigo, deverao incidir sobre os
valores em cruzeiros, anteriormente a sua
conversao para cruzados.

Art. 90 As obrigacoes pecuniarias anteriores a 28 de fevereiro de 1986 e expressas
em cruzeiros, com clausula de correcao
monetaria, serao naquela data reajustadas

"pro. rata", nas bases pactuadas e em seguida convertidas em cruzados na forma do
•˜ l ? do artigo l ? .
Art. 10. As obrigacoes constituidas por
alugueis residenciais, prestacao do Sistema
Financeiro Habitacional e mensalidades escolares, convertem-se em cruzados em l ?
de marco de 1986, observando-se seus respectivos valores reais medios na forma disposta no Anexo I.
•˜ 1 ? Em nenhuma hipotese a prestacao do
Sistema Financeiro da Habitacao sera superior a equivalencia salarial da categoria profissional do mutuario.

•˜ 20 Nos contratos de financiamentos do
Sistema Financeiro de Habitacao e com
prazo superior a 12 (doze) meses, o mutuante podera cobrar, a partir de 10 de
marco de 1986, a variacao comulativa do
IPC em caso de amortizacao ou liquidacao
antecipadas.
•˜ 30 Os alugueis residenciais, convertidos
em cruzados de conformidade com o disposto neste artigo, permanecerao inalterados ate 28 de fevereiro de 1987.

DO MERCADO DE CAPITAIS
Art. 1 1 . O Conselho Monetario Nacional,
no uso das atribuicoes estatuidas pela Lei
n? 4.595, de 31 de dezembro de 1964, baixara normas destinadas a adaptar o mercado de capitais ao disposto neste DecretoLei.
Art. 12. Os saldos das cadernetas de poupanca, bem como os do Fundo de Garantia do Tempo de Servico e do Fundo de
Participacao PISIPASEP, serao, a partir
de l? de marco de 1986, reajustados pelo
IPC institu ido no artigo 50 deste Decreto-Lei, sob criterios a serem fixados pelo
Conselho Monetario Nacional.
Art. 13. Pode o Banco Central do Brasil
fixar periodo minimo dos depositos a prazo em instituicoes financeiras e permitir
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que elas recebam depositos a prazo de outras, ainda que sob o mesmo controle acionario ou coligadas.
Art. 14. Ficam introduzidas na Lei n?
4.595, de 31 de dezembro de 1964, as seguintes alteracoes:
I - ao artigo 40 acrescenta-se o seguinte inciso:
"XXXI I - regular os depositos a prazo
entre instituicoes financeiras, inclusive
entre aquelas sujeitas ao mesmo controle
acionario ou coligadas."
I I - o inciso I I I do artigo 1.0 passa a vigorar
com a seguinte redacao:
"1 1 1 - receber os recolhimentos compulsorios de que trata o inciso XIV, do artigo 40, desta Lei, e tambem os depositos voluntarios a vista, das instituicoes
financeiras, nos termos do inciso I I I e
•˜ 20, do artigo 19, desta Lei."
I I I - o inciso I I I do artigo 19 passa a ter a
seguinte redacao:

"1 1 1 - arrecadar os depositos voluntarios, a vista, das instituicoes de que trata
o inciso I l I, do artigo 10, desta Lei, escriturando as respectivas contas."
Art. 15. O ar-tigo 40 do Decreto-Lei n?
1.454, de 7 de abril de 1976, passa a vigorar com a seguinte redacao:
"Art. 48 O Banco Central do Brasil estabelecera os prazos minimos a serem
observados pelas instituicoes financeiras
autorizadas para recebimento de depositos a prazo fixo e para emissao de letras
de cambio de aceite dessas."
Art. 16. O artigo 17 e o inciso I I, do artigo
43, da Lei n? 7.450, de 23 de dezembro de
1985, passam a ter a seguinte redacao:

de 1985, tenha sido igual ou superior a
40.000 (quarenta mil) OTN (artigo 20
do Decreto-Lei n? 1.967, de 23 de novembro de 1982) serao tributadas com
base no lucro real ou arbitrado, apurado
semestralmente nos meses de junho e dezembro de cada ano, salvo se demonstrarem ter praticado a politica de precos
nos criterios adotados pelos orgaos competentes do Ministerio da Fazenda.

Art. 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I I - excluir o rendimento real e o desagio concedido na primeira colocacao de
titulos e obrigacoes da base de calculo
de que trata o artigo 70 do Decreto-Lei
no 1.641, de 7 de dezembro de 1978, e
dos artigos 39 e 40 desta Lei."
DOS VENCIMENTOS, SOLDOS,

SALARIOS, PENSOES E PROVENTOS
Art. 17. Em 10 de marco de 1986 o salario
minimo passa a valer Cz$ 804,OO (oitocentos e quatro cruzados), incluido o abono supletivo de que trata este Decreto-Lei
e restabelecido o reajuste anual para 10 de
marco de 1987, ressalvado o direito assegurado no artigo 21.
Art. 18. Sao convertidos em cruzados, em
10 de marco de 1986, pela forma do artigo 19 e seu paragrafo unico, os vencimentos, soldos e demais remuneracoes dos servidores publicos, bem assim os proventos
de aposentadorias e as pensoes.
Art. 19. Todos os salarios e remuneracoes
serao convertidos em cruzados em 10 de
marco de 1986, pelo valor medio da remuneracao real dos ultimos 6 (seis) meses segundo a formula do Anexo I I, utilizando-se
a tabela do Anexo I I I (Fatores de Atualizacao).

"Art. 17. As pessoas juridicas cujo lucro

real ou arbitrado, no exercicio financeiro

Paragrafo unico - Sobre a remuneracao
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real resultante em cruzados sera concedido
abono de 8% (oito por cento)
Art. 20. Fica estabelecida a anualidade para os reajustes, pelo IPC, dos salarios, vencimentos, soldos, pensoes, proventos de aposentadoria e remuneracao em geral, ressalvados os reajustes extraordinarios instituidos no artigo subsequente e mantidas as
atuais datas-base.
Paragrafo unico. O reajuste salarial na data-base sera obrigatorio ate 69% (sessenta por
cento) da variacao acumulada do IPC, assegurada a negociacao dos restantes 40%
(quarenta por cento).
Art. 21. Os salarios, vencimentos, soldos,
pensoes, proventos de aposentadoria e remuneracoes serao reajustados automaticamente pela variacao acumulada do IPC, toda vez que tal acumulacao atingir 20% (vinte por cento) a partir da data da primeira
negociacao, dissidio ou data-base de reajuste. O reajuste automatico sera considerado
antecipacao salarial.
Art. 22. A negociacao coletiva e ampla, nao
estando sujeita a qualquer limitacao que se
refira ao aumento do salario a ser objeto de
livre convencao ou acordo coletivos.
Art. 23. As empresas nao poderao, sem previa autorizacao do Conselho lnterministeria1 de Precos - CIP, repassar para os precos de seus produtos ou servicos os reajustes ou aumentos de que tratam os artigos
20 e 22, sob pena de:
I - suspensao temporaria de concessao de
emprestimos e financiamentos por instituicoes financeiras oficiais;
I I - revisao de concessao de incentivos fiscais e de tratamentos tributarios especiais.
Art. 24. Nos dissidios coletivos, frustrada a
negociacao a que se refere o artigo 22, nao
sera admitido aumento a titulo de reposicao salarial, sob pena de nulidade da sentenca.

Paragrafo unico. Incumbe ao Ministerio Publico velar pela observancia desta norma,
podendo, para este efeito, interpor recursos
e promover acoes rescisorias contra as decisoes que a infringirem.
DO SEGURO-DESEMPREGO
Art. 25. Fica institu i'do o seguro-desemprego, com a finalidade de prover assistencia
financeira temporaria ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem
justa causa, ou por paralisacao, total ou
parcial, das atividades do empregador.
Art. 26. Tera direito a percepcao do benef (cio o trabalhador conceituado na forma do artigo 30 da Consolidacao das Leis
do Trabalho e que preencha os seguintes
requisitos:
I - haver contribui'do para a Previdencia
Social, durante, pelo menos 36 (trinta e
seis) meses, nos ultimos 4 (quatro) anos;
I I - ter comprovado a condicao de assalariado, junto a pessoa juridica de direito
publico ou privado, durante os ultimos 6
(seis) meses, mediante registro na Carteira
de Trabalho e Previdencia Social;

1 1 1 - haver sido dispensado ha mais de 30
(trinta) dias.
Art. 27. O beneficio sera concedido por um
periodo maximo de 4 (quatro) meses ao
trabalhador desempregado que nao tenha
renda propria de qualquer natureza, suficiente a manutencao pessoal, e de sua familia, nem usufrua de qualquer beneficio da
Previdencia Social ou de qualquer outro tipo de auxilio-desemprego.
•˜ 10 Sera motivo de cancelamento do seguro-desemprego a recusa, por parte do desempregado, de outro emprego.

5 29 O trabalhador somente podera usufruir do beneficio por 4 (quatro) meses a
cada periodo de 18 (dezoito) meses, seja
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DAS DISPOSICOES FINAIS
Art. 43. Dentro de 30 (trinta) dias o Presidente da Republica regulamentara este Decreto-Lei, ressalvado o disposto no artigo

31.
Art. 44. Este Decreto-Lei entra em vigor
na data de sua publ icacao, revogados o artigo 47 da Lei n? 7.450, de 23'de dezembro de 1985, o Decreto-Lei n? 2.283, de
28 de fevereiro de 1986, e todas as demais
disposicoes em contrario.
Jose Sarney - Presidente da Republica
Paulo Brossard.
Henrique Saboia.
Leonidas Pires Goncalves.
Roberto Costa de Abreu Sodre.
Dilson Domingos Funaro.
Jose Reinaldo Carneiro Tavares.
Iris Resende Machado.
Jorge Bornhausen.
Almir ~azzianottoPinto.
Octavio Julio Moreira Lima.
Roberto Figueira Santos.
Jose Hugo Castelo Branco.
Aureliano Chaves.
Ronaldo Costa Couto.
Antonio Carlos Magalhaes.
Raphael de Almeida Magalhaes.
Celso Monteiro Furtado.
Deni Lineu Schwartz.
Renato Archer.
Nelson Ribeiro.
Rubens Bayma Denys.
Marco Maciel.
Ivan de Souza Mendes.
Jose Maria do Amara1 OI iveira.
Joao Sayad.
Aluizio Alves.
Vicente Cavalcante Fialho.
ANEXO I AO DECRETO-LEI NO 2.284,
DE 10 DE MARCO DE 1986
CONVERSAOPARA CRUZADOS DAS
O B R I G A C ~ E SDE QUE TRATA
O ARTIGO 10

I. O valor

do ultimo aluguel, pago em cru-

zeiros, sera multiplicado pelo fator de atualizacao, constante do Anexo I I I correspondente ao mes do ultimo reajuste ou, na hipotese de contrato de locacao celebrado
posteriormente a fevereiro de 1985, ainda
nao reajustado, ao mes da respectiva celebracao. Multiplicar-se-a o valor resultante
dessa operacao pelo fator 0,7307 (contratos com clausula de reajuste semestral) ou
pelo fator 0,5266 (contratos com clausula
de reajuste anual). Obtido, assim, o valor
do aluguel medio real, em cruzeiros, sera
o mesmo convertido em cruzados nos termos do artigo l ? , •˜ 1 ?.

2. Em relacao as prestacoes do Sistema Financeiro da Habitacao, a determinacao do
seu valor medio far-se-a multiplicando-se
seus valores em cruzeiros, considerados os
6 (seis) meses anteriores a marco de 1986,
pelos correspondentes fatores de atualizacao, constantes do Anexo I I I. Os valores resultantes desse calculo serao somados, dividindo-se o total por 6 (seis). O valor dessa
media aritmetica converter-se-a em cruzados, observada a regra da conversao fixada
no •˜ 10 do artigo I?.
3. Quanto as mensalidades escolares, a determinacao do seu valor medio resultara
da aplicacao de coeficientes, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo, procedendo-se em seguida a sua
conversao para cruzados, na forma do •˜ 10
do artigo I?.
ANEXO I I
CALCULO DO SALARIO EM
CRUZADOS REFERENTES
CONTRATOS VIGENTES EM
SETEMBRO DE 1985
O salario medio real, considerados adiantamentos, abonos, antecipacoes ou outros
beneficios afins e exclui'dos do computo
o 130 salario e outros salarios adicionais,
nos contratos individuais de trabalho, vigentes em setembro de 1985, sera calcula-

do pela multiplicacao de seu valor em cru-
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zeiros, considerados os 6 (seis) meses anteriores a marco de 1986, pelos fatores de
atualizacao, constantes da Tabela do Anexo I I I, correspondentes a cada um deles. Os
valores resultantes desse calculo serao
somados e o total dividido por 6 (seis). O
valor dessa media aritmetica converter-se-a
em cruzados, observada a relacao paritaria
fixada no artigo 10, •˜ 10 (Cr$ 1.000/Cz$
1,OO). Aos empregados cujos empregadores
adotem quadro de pessoal organizado em
carreira e aos servidores publicos, em qualquer data admitidos, a mesma formula sera aplicada, tendo por base os salarios recebidos nos ultimos 6 (seis) meses anteriores a marco de 1986, pelos ocupantes de
identicos cargos ou funcoes.

CALCULO DE SALARIOS EM
CRUZADOS REFERENTES
CONTRATOS CELEBRADOS AP6S
SETEMBRO DE 1985
Para calculo do salario medio real em cruzados, considerados adiantamentos, abonos, antecipacoes ou outros beneficios
afins e excluidos do cdmputo o 130 salario
e outros salarios adicionais, nos contratos
individuais de trabalho celebrado apos se-

tembro de 1985, multiplicar-se-ao valor referente ao mes de fevereiro de 1986 pelo
fator de atualizacao, constante do Anexo
I I I, correspondente ao mes inicial da vigencia contratual. O valor, assim atualizado,
sera multiplicado por fator variavel, a ser
especificado no Regulamento deste Decreto-Lei, guardando proporcional idade com a
variacao salarial dos contratos vigentes em
setembro de 1985, pelos ocupantes de mesmo cargo ou funcao. Tal valor sera convertido em cruzados, observada a regra fixada
no artigo 10, •˜ 10 (Cr$ 1.000/Cz$ 1,OO).
ANEXO II I
TABELA DE FATORES DE
ATUALIZACAO
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1986

Marco . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maio . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Junho . . . . . . . . . . . . . . . . .
Julho.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Agosto.. . . . . . . . . . . . . . . .
Setembro. . . . . . . . . . . . . . .
Outubro . . . . . . . . . . . . . . .
Novembro. . . . . . . . . . . . . .
Dezembro . . . . . . . . . . . . . .
Janeiro . . . . . . . . . . . . . . . .
Fevereiro. . . . . . . . . . . . . . .

3,1492
2,8945
2,7 112
2,5171
2,3036
2,0549
1,8351
1,6743
1,5068
1,3292
1,1436
1,0000
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assuntos diplomaticos atingiu, em suma,
um grande nivel de transferencia.
Propus-me a realizar uma Diplomacia para
Resultados. Esses resultados deveriam medir-se numa maior capacidade de avaliarmos a complexidade da vida internacional
contemporanea e nela atuarmos de maneira
coerente, flexivel e realista e de preservarmos aquelas areas de autonomia indispensaveis a manutencao do projeto nacional de
desenvolvimento social e economico.

O tecido social e as estruturas economicas
do Brasil sofreram transformacoes de grande significado nas ultimas decadas. A base
industrial diversificou-se; a agricultura modernizou-se e incorporou novas culturas; os
servicos se sofisticaram. A integracao ao
mundo exterior aumentou aceleradamente,
tanto no plano comercial quanto nos planos financeiro e tecnologico. Hoje pudemos dizer que nunca foi tao critica, tao decisiva para o pai's sua vinculacao a comunidade internacional.
As novas dimensoes do comercio e da tecnologia tornaram obsoletas as concepcoes
adquiridas sobre a natureza das fronteiras
politicas e economicas entre as nacoes. Temos, portanto, que fazer face a um desafio
de natureza dinamica, mutavel, que exige
dos dirigentes a capacidade de distinguir
prioridades e maior criatividade na frente
negociadora.

A natureza da crise brasileira, com suas
componentes sociais e economicas e suas
manifestacoes simultaneamente domesticas
e exteriores, pressiona a dipl'omacia e impoe-lhe tarefas de longo alcance. A negociacao economica com o exterior mobiliza hoje e tendera, a meu ver, a mobilizar mais
ainda, no futuro, parcela substancial das
energias desta Casa.
Dediquei, naturalmente, atencao especial a
essa missao desde os meus primeiros momentos no Itamaraty. A partir do passo inicial, vi reforcada a conviccao de que existe
uma conexao organica entre as questoes in-

ternacionais de ordem politica e as de ordem comercial e financeira, e fortalecida
minha disposicao de encara-la em conjunto e assim discuti-las com os nossos parceiros no exterior.
Verificamos com satisfacao que o pensamento brasileiro - expressado tantas vezes pelo proprio Presidente Jose Sarney de que o encaminhamento do problema
da divida precisa levar em conta suas implicacoes internas de ordem social, tem hoje validade reconhecida por segmentos influentes de opiniao nos paises ricos.

A crise da divida externa brasileira resultou da conjugacao de fatores adversos
alheios ao controle do pais e em muitos casos representados por medidas unilaterais
de poli'tica economica adotadas por importantes protagonistas da cena internacional.
Ela tem, portanto, um carater eminentemente politico e nao perdemos oportunidade para salientar essa evidencia e reivindicar uma solucao acima dos criterios tecnico-bancarios e do jogo das forcas do mercado. Se este mercado foi deformado por
interesses nacionais poderosos, com efeitos
danosos para os paises devedores, por que
nele nao intervir outras vezes para compen;ar as perdas desses mesmos paises?
Juntamente com outros dez paises latino-americanos, mantivemos intensa atividade
de coordenacao no quadro do Grupo de
Cartagena. Durante a ultima reuniao ministerial do Grupo, realizada em Montevideu,
a qual compareci com o Ministro da Fazenda, foi decisiva a atuacao do Brasil no estabelecimento de um Comite de Acompanhamento da Situacao Internacional e na elaboracao de propgstas de carater emergencial. O Grupo de Cartagena representa um
foro de inegavel valia, pois nele se geram
concepcoes coletivas latino-americanas e
dele se originam proposicoes e analises que
vao influenciar as avaliacoes levadas a cabo
pelas grandes instituicoes financeiras internacionais.
Dentro da perspectiva de negociacao econo-
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mica externa assumida pelo Itamaraty durante os ultimos onze meses, o outro polo
prioritario de acao foi representado pelas
discussoes sobre comercio no ambito do
GATT. Ali, tivemos de enfrentar a questao
de uma nova rodada de negociacoes internacionais sobre o intercambio de mercadorias, a que os paises desenvolvidos, liderados pelos Estados Unidos da America, desejavam acrescentar o debate das questoes
relacionadas ao fluxo de servicos. Antevendo a formacao de um impasse que seria nocivo a todas as partes, propus, durante a
reuniao ministerial realizada em Estocolmo,
em junho de 1985, que se convocassem
duas rodadas de entendimentos inteiramente separadas, uma sobre bens, com base
nas regras e mecanismo do GATT, e outra
sobre servicos, independente do GATT e
que poderia levar a constituicao de um
compromisso internacional novo nesse dominio.

-

Nosso objetivo que coincide com os paises lideres do Terceiro Mundo - e preservar as condicoes institucionais para o desenvolvimento nacional. Tendo chegado ao estagio de industrializacao em epoca tardia
face aos paises centrais, necessitamos manter certas condicoes especiais que ensejem
a maturacao de setores estrategicos ainda
incipientes e sua consequente capacitacao
para a concorrencia aberta com os poderosos congeneres estrangeiros.
Nossa diplomacia economica visou tambem
objetivos no territorio das relacoes bilaterais. Mantivemos dialogo franco e permanente com o Governo dos Estados Unidos,
nosso maior parceiro econhico-comercial
e com quem partilhamos ampla heranca no
campo da cultura e das ideias. Visitei Washington e ali mantive encontros muito uteis
com autoridades da area politica e economica, na busca do encaminhamento para
problemas na area comercial, em especial
sobre ameacas que pesavam sobre as importacoes de calcados brasileiros. A questao do comercio de produtos no setor de
informatica foi posteriormente suscitada

pelo Governo daquele pais e iniciadas investigacoes, com base na sua legislacao interna, sobre orientacoes adotadas por diversos parceiros - entre eles o Brasil nesse dominio. Lamentamos tal decisao e
reafirmamos os objetivos da nossa politica
de informatica, que atende aos interesses
nacionais de desenvolvimento economico
e tecnologico e nao implica praticas inaceitaveis de comercio. Essa posicao foi reiterada em fevereiro deste ano, quando uma
delegacao brasileira manteve em Caracas
reuniao com funcionarios da administracao
norte-americana, para trocar informacoes
sobre as posicoes dos dois pai'ses nesse
campo.
A integracao com os paises da America Latina, tanto no plano politico quanto no
economico, foi uma preocupacao constante
da nossa gestao. As relacoes com a Argentina, grande pais vizinho e amigo, mereceram
atencao particular. Fizemos o balanco dos
problemas existentes no intercambio comercial e cheguei a conclusao de que tinhamos ali um serio desafio a nossa capacidade
de acao. Se nao estivessemos aptos a equacionar tais problemas, dificilmente poderiamos acreditar na nossa propria capacidade
para construir, como desejamos, formas
modelares de cooperacao Sul-Sul com outros paises em desenvolvimento. Acredito
que esse desafio, merce de um trabalho
conjunto que mobilizou diversas Pastas, sob
a coordenacao do proprio Presidente da Republica, foi finalmente vencido. Podemos
dizer que as relacoes brasileiro-argentinas
sao hoje um exemplo de harmonia e cooperacao a reforcar em termos muito concretos o processo de integracao latino-americano.
Preocupou-me profundamente, ao longo
desses ultimos onze meses, a situacao de
crise social e politica na America Central.
Participei de numerosas reunioes com
Chanceleres de outras nacoes latino-americanas, que, igualmente sensibilizados para
a gravidade do problema, buscavam contribuir para o encaminhamento de um acordo
entre as diversas partes em conflito. Nosso
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suporte aos esforcos do Grupo de Contadora recebeu expressao mais efetiva quando
criamos em Lima, em julho de 1985, o Grupo de Apoio, integrado pela Argentina,
Brasil, Peru e Uruguai. Quatro grandes democracias sul-americanas deixaram, dessa
maneira, clara sua opcao em favor de
uma solucao negociada para as tensoes
centro-americanas. Diante do que parecia
um arrefecimento do processo de pacificacao regional, reunimo-nos, ja no inicio
deste ano, em Caraballeda, Venezuela, os
quatro Chanceleres do Grupo de Contadora mais os quatro do Grupo de Apoio e ali
emitimos a Mensagem de Caraballeda para
a Paz, a Seguranca e a Democracia na America Central. Logo a seguir, tivemos a satisfacao de ver a Mensagem de Caraballeda ser
subscrita pelos cinco paises centro-americanos que sao principais protagonistas da
crise regional. Estive em Washington ha
poucos dias, juntamente com os demais
Chanceleres do Grupo de Contadora e do
Grupo de Apoio. Renovamos junto ao Secretario de Estado norte-americano nosso
desejo de que se possa solucionar os problemas existentes pela via da negociacao e da
transigencia reciproca, sob a egide de um
movimento genuinamente latino-americano de defesa dos valores da autodeterminacao, da nao-ingerencia e da democracia.
Dentro do espi'rito universalista que preside
nossa politica externa, determinei a elaboracao de estudos sobre o reatamento de relacoes diplomaticas com Cuba. Essa avaliacao foi concluida e encaminhada a alta
apreciacao do Senhor Presidente da Republica, que tomara, a respeito, a decisao de
que melhor atenda ao interesse nacional.
Outro tema a concentrar nossas atencoes
na gestao que ora se encerra foi o da crise
na Africa Austral. Democrata e liberal por
formacao, sempre alimentei um sentimento instintivo de repulsa pelo racismo, sentimento, de resto, que sei compartilhado pelo conjunto da populacao brasileira, cuja
base etnica e o resultado da convergencia
de multiplas racas e culturas. Foi, portanto, exprimindo um impulso nacional au-

tentico que aprofundamos e explicitamos
nossa condenacao da politica do apartheid
praticada pela Africa do Sul. Em medida
firmada pelo Presidente Jose Sarney, impos o Brasil sancoes aquele pais nas areas
comercial, turistica e cultural. Os paises
africanos objeto de agressao armada sul-africana receberam, em todas oportunidades, a solidariedade brasileira, cuja
expressao, nesse particular, nao pode ser
nunca ambigua ou vacilante.
Nosso relacionamento com os paises da
Europa Ocidental manteve-se em alto nivel e a vinda ao Brasil do Presidente Francois Miterrand, da Franca, foi significativa da disposicao de maior aproximacao poI itica das grandes democracias europeias
face a Nova Republica.
Demos tambem um passo que estimo duradouro ho sentido de um estreitamento dos
vinculos com a Uniao Sovietica. Visitei
Moscou - sendo o primeiro Ministro das
Relacoes Exteriores do Brasil a faze-lo imbuido da conviccao de que devemos diversificar nossas relacoes com a URSS, sobre a base de uma postura pol itica de respeito mutuo e de pleno acatamento das
diferencas de opcao institucional entre as
duas Dartes.
As frentes de contato com a Republica
Popular da China ampliaram-se nos ultimos
onze meses, durante os quais recebemos a
visita do Primeiro-Ministro Zhao Ziyang.
Visitou-nos tambem o Ministro dos Negocios Estrangeiros do Japao, em retribuicao
a visitas anteriores de altas autoridades brasileiras e numa demonstracao de que a amizade e a cooperacao nipo-brasileiras sao
uma realidade plenamente consolidada.
Num gesto que situo como expressivo do
desejo brasileiro de desenvolver a cooperacao de tipo horizontal com outras nacoes
do mundo em desenvolvimento e ao mesmo
tempo intensificar o dialogo com uma nacao de notavel peso territorial, demografi-

co, politico e cientifico, visitei oficialmen-
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te a lndia, onde concluimos diversos compromissos sobre a colaboracao cientifica e
tecnolbgica e sobre a realizacao de consultas politica em bases periodicas.
Nao pretendo fazer aqui um relatorio circunstanciado da minha gestao a frente do
Itamaraty. Que essas referencias, as vezes
tangenciais, sirvam tao-somente para esbocar um quadro geral do que pudemos
empreender em onze meses de trabalho. No
campo da diplomacia parlamentar, multilateral, foi igualmente itensa a nossa atividade. A participacao do Presidente Jose Sarney na Assembleia-Geral das Nacoes Unidas e a repercussao obtida pelo seu pronunciamento bastariam, por si sos, como
realizacao nacional nesse plano das relacoes
exteriores. Tomamos igualmente a decisao
de pleitear a volta do Brasil ao Conselho
de Seguranca das Nacoes Unidas, depois
de quase vinte anos de ausencia daquele
foro, para onde convergem as grandes crises politicas do nosso tempo. Estivemos
presentes e atuantes nos grandes organismos multilaterais, tanto no ambito mundial quanto regional e sub-regional. Chefiei pessoalmente a delegacao brasileira
que participou de reuniao em Cartagena
das Indias, na Colombia, com a finalidade
de estudar a reformulacao dos instrumentos
basicos da Organizacao dos Estados Americanos.

Voltamos ainda as nossas atencoes para o
proprio funcionamento do servico diplomatico. Realizamos estudos abrangentes sobre
todos os aspectos de administracao e pessoal do Itamaraty e deixo praticamente
pronto um projeto de reformulacao das
normas administrativas da diplomacia brasileira. A observacao do trabalho diario de
acompanhamento e atuacao politica da
Chancelaria levaram-me tambem a propor
ao Senhor Presidente da Republica a separacao do trato dos assuntos politicos de
natureza bilateral dos de natureza multilateral, por intermedio de duas Subsecretarias-Gerais distintas. Instituimos tambem
o Conselho de Assessoramento do Minis-

tro, orgao colegiado da Alta Chefia da Casa, cujas reunioes semanais representam
hoje um instrumento precioso de analise
politica e formacao de decisoes pelo titular da pasta.
Cumpre-me o dever de registrar que as medidas de austeridade e contencao de gastos
adotadas no Itamaraty, com significativos
resultados, nao foram induzidas, nao resultaram da iniciativa pessoal de um Ministro
nao pertencente aos quadros da carreira.
Foi a propria instituicao que as identificou
e as submeteu a aprovacao superior. Nisso,
o Itamaraty apresentou-se a Nacao como
instituicao exemplar, e com tal conduta
muito tera contribuido para caracterizar
o clima de austeridade e correcao da Nova
Republica.
Senhor Ministro Abreu Sodre,
Minhas Senhoras, Meus Senhores,
Nada do que pudemos fazer teria sido possivel sem a experiencia, o apoio e a lealdade dos funcionarios desta Casa. Ao vir dirigi-la, ja sabia das suas tradicoes, ja conhecia sua reputacao de eficiencia e profissionalismo. Essa imagem reforcouse no
convivio com o corpo funcional do Itamaraty. O diplomata brasileiro e um agente
eficaz e moderno dos interesses nacionais,
que sao por ele visto de forma objetiva e
realista como as aspiracoes de um pais em
desenvolvimento com tarefas complexas a
desempenhar no horizonte das relacoes internacionais. Nada poderia ter eu realizado
sem a colaboracao desse conjunto de funcionarios atentos, sem a participacao ativa
de toda a Casa, no Brasil e no exterior. Essa
colaboracao, eu a recebi do Secretario-Geral, cuja competencia e inteligencia honram
os quadros do Itamaraty; dos Subsecretarios-Gerais, individualmente e nas reunioes
semanais do Conselho de Assessoramento
do Ministro; dos colaboradores diretos do
Gabinete, que foram a minha equipe dedicada de todas as horas; dos Chefes de Departamento; dos Chefes de Divisao, que sao
a celula mater do trabalho cotidiano da
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instituicao; dos Chefes de representacoes
diplomaticas e consulares no exterior; em
suma, de todos os funcionarios diplomaticos e administrativos que constroem no
dia-adia a dimensao internacional do
Brasil.
Despeco-me do Itamaraty com tristeza e
so o faco para atender a convocacao de
um destino de lutas democraticas e ao desejo de servir ao meu estado natal. Ter dirigido o Ministerio das Relacoes Exteriores ficara para mim como uma memoria
grata, uma honra e uma distincao.
Dirijo nesta hora o meu pensamento a
memoria de Tancredo Neves, idealizador
da Nova Republica e expressao dos nossos melhores ideais de democracia, liberdade, independencia e justica social. Os
caminhos da nova democracia brasileira
sao hoje lancados pelo Presidente Jose
Sarney, cuja firmeza e serenidade na tormenta nos alentaram e nos deram confianca no futuro. Seu apoio, sua orientacao
segura, sua participacao direta representaram e continuarao a representar uma garantia de exito para a diplomacia brasileira.
Senhor Ministro Abreu Sodre,
E com especial satisfacao que passo o car-

go de Ministro de Estado das Relacoes Exteriores as maos experientes e capazes de
Vossa Excelencia. Faco-o pensando no
homem publico ilustre, que galgou tantos
degraus da representacao popular no nosso
Sao Paulo, como Deputado Estadual, lider
do Governo Carvalho Pinto e Piesidente da
Assembleia Legislativa estadual, de cuja sede o Palacio Nove de Julho, foi o construtor; como Governador do estado, com
enorme folha de realizacoes em beneficio
da populacao paulista. Faco-o tambem
pensando no velho amigo, no companheiro
de bancos universitarios e, no momento
atual, no correligionario de lides partidarias. Estou certo de que a diplomacia brasileira tera em Vossa Excelencia um timoneiro seguro, a altura das suas tradicoes e

tambem do seu espirito de renovacao e
eficacia. A ajuda-lo, Vossa Excelencia tera o Embaixador Paulo Tarso Flecha de
Lima, que escolhi como meu Secretario-Geral e que tive a satisfacao de ver convidado tambem pelo novo Chanceler para
continuar em suas relevantes funcoes. O
Embaixador Flecha de Lima, disse-o eu
em meu discurso de posse e repito-o agora, depois de quase um ano de convivio
diario, sintetiza em sua personalidade as
caracteristicas de dinamismo e inovacao
dentro da continuidade, que sao a marca
do moderno diplomata brasileiro.
Formulo os melhores votos pela gestao
que Vossa Excelencia inicia. Suas qualidades pessoais, comprovadas por tantos servicos prestados ao seu pais, se somarao
ao potencial de trabalho e conhecimento
do Itamaraty e, estou certo, resultarao em
novas realizacoes em beneficio do Brasil.
Este e o nosso desejo comum.
Muito obrigado.
DISCURSO DE ABREU SODRE

Excelentissimo
Setubal,

Senhor

Ministro Olavo

Excelentissimos Senhores Membros do
Corpo Diplomatico,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Com a experiencia de uma vida publica que
se aproxima de nove lustros - iniciada nos
carceres da ditadura, praticada em diversos
mandatos parlamentares, quase sempre na
lideranca da oposicao, e que incluiu a responsabilidade de governar um Estado com
dimensoes de Nacao - sou agora convocado, pelo eminente Presidente Jose Sarney,
para dirigir o Ministerio que concebe e executa a politica externa do Pais, sob a inspiracao e as diretrizes do Chefe de Estado.
A afinidade que me liga ao Presidente Sarney facilita a tarefa desta Pasta, pois hon-
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ro-me de, com Sua Excelencia, comungar
dos mesmos ideais politicos, desde nossa
juventude ate a ultima etapa de transformacao da democracia brasileira, unida em
torno da Frente Democratica que criou a
Nova Republica.
Assumo este Ministerio com espirito de
reverencia ante o tesouro de realizacoes
desses inexcediveis profissionais da diplomacia que fazem o Itamaraty; e com o espirito de humildade frente a desproporcao
entre a missao a executar e o seu novo
executor.
RELACOES INTERNACIONAIS E
NEGOCIOS INTERNOS
Tem-se como caracteristica da politica exterior o fato de expressar os interesses de
um Estado em relacao aos demais.
Mas esse conceito se ampliou no mundo
contemporaneo quando ja nao existem
Nacoes ou interesses isolados, e quando
esmaecem os contornos da distincao entre
negocios estrangeiros e negocios do interior.
Quando as atividades de empresas publicas justificam a qualificacao de "Estado
Empresario", e mesmo empresas da iniciativa privada participam de transwoes
com Nacoes, o Direito Internacional Publico e o Direito Internacional Privado se
confundem - e assim cresce a responsabilidade e se ampliam as atribuicoes do Ministerio das Relacoes Exteriores.
AFRONTAS CONTEMPORANEAS
A SOBERANIA
Entre os muitos problemas a desafiar o
tino e a pertinacia dos diplomatas, estiveram, sempre, aqueles relacionados com a
delimitacao de fronteiras e com a ameaca
de ocupacao territorial.
Era a luta da razao contra a forca; a tarefa
herculea para impedir que "inter arma silent leges"; ou entao - quando nao evita-

do o fragor das armas, a tornar inaudivel a
voz do direito - era o trabalho de restabelecer a ordem juridica apos a contenda.
No presente, sem que se tenham de todo
dissipado as preocupacoes com tais formas de conflito, o desafio e resguardar a soberania politica e economica, mediante
clara definicao de normas de convivencia
com empresas e tecnologia de fora, evitando novas modalidades de ocupacao r, conquista; nao se pode confundir o protecionismo, "... com que se procura cercar setores obsoletos dos paises desenvolvidos,
com o legi'timo direito dos pai'ses em desenvolvimento de criarem condicoes propicias e transitorias para a instalacao de
industrias nascentes que absorvam tecnologias modernas indispensaveis a sustentacao de nosso crescimento, exercendo, assim, a nossa soberania e independencia".
Assim definiu o Presidente Sarney a diretriz para a apreciacao desse problema. Outro desafio e o que nos traz a revolucao telematica e a difusao da informacao por
todo o planeta. Deve ser estimulado tanto
o que representa alargamento de conhecimentos como, tambem, e preciso conter
aquilo que representa perigo de descaracterizacao da cultura de nossa gente.
DEMOCRACIA DE IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES NA DESIGUALDADE
DE DESENVOLVIMENTO
Aspiramos a uma democracia de igualdade
de oportunidades na desigualdade do desenvolvimento.
Devemos aceitar a realidade do mundo
de hoje em nome da mera igualdade juridica entre os Estados - longa batalha e ardua vitoria dos principios de igual regra de
convivencia entre as Nacoes poderosas e
as Nacoes desvaldas?
Hoje a grande aspiracao nao esta limitada
ao conceito juridico: ela o ultrapassa, ela
reclama, ela exige, em nome de uma diplomacia de liberdade, uma diplomacia de
igualdade de oportunidades na desigualdade de de.senvolvimento.
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Apenas um enfoque da questao: e inaceitavel que o mundo ha regioes que asseguram superproducao de alimentos, persista,
em outras, o f lagelo da fome, que chega a
enquistar bolsoes ate mesmo em paises
grandes produtores de alimentos. E incompreensivel que homens capazes de atingir e
conquistar o espaco sideral, continuem incapazes de chegar o pao a boca de todos.
Por isso, Vossa Excelencia, Ministro Olavo
Setubal, em seu memoravel discurso de
posse, condenou com veemencia e acerto
"... as formas tensas e conflituosas de apropriacao do produto social, levando os paises avancados a esforcar-se pela manutencao do status quo, mediante a cristalizaca~
do poder mundial em bases assimetricas".
E, nesse contexto, nos latino-americanos
nao podemos deixar de abordar um problema que atinge a grande maioria dos paises
deste Continente e afeta em profundidade
nosso balanco de pagamentos: principalmente os produtos primarios. Essas riquezas precisam encontrar seu equilibrio de
precos, que nao empobreca as nacoes produtoras nem afaste os grandes mercados
consumidores.

A CONVIVENCIA S 6 PODE SER
PACIFICA
Ja nos tempos perdidos, almejava-se a paz
perpetua mediante artigo, em proposta de
lei internacional, dispondo fosse o Direto
das Nacoes baseado em uma "Liga de Estados Livres".

O Brasil sempre colocou - e continuara colocando - a sabedoria e a inteligencia de
seus diplomatas ao servico das organizacoes
internacionais construtoras de instrumentos
e caminhos para o entendimento e a cooperacao entre os povos.
E incontestavel a realidade de "um mundo
so", "aldeia global", e demais expressoes
indicativas da interpenetracao e interdependencia das Nacoes no mundo de hoje.

Uma politica externa realista ha de estar

atenta para todo tipo de entendimento,
quer bilateral, quer multilateral, conducente a convivencia pacifica.
Porque a convivencia so pode ser pacifica.
Pacifica ela sera, ou, em caso contrario, as
armas nucleares estirpariam as condicoes de
vida no planeta.
Conforta-nos constatar que e pertinaz e intenso, hoje mais do que nunca, o esforco
para evitar a destruicao, vislumbrando-se
caminhos mais largos de entendimento entre as Nacoes detentoras daquele mortifero
poder.
Mas nao basta eliminar os arsenais nucleares - sintoma e nao causa. E preciso banir
a intolerancia racial, religiosa e ideologica.
Esta tem sido a posicao historica do Brasil,
na ONU e em outros foros internacionais,
que, como homem publico, sempre defendi e que reafirmo solenemente ao assumir
as responsabilidades de Ministro das Relacoes Exteriores do Brasil.

AMERICA LATINA
O Brasil caracteriza-se por uma absoluta
ausencia de pretensoes hegemonicas. Por isso somos uma Nacao aberta a todas as iniciativas que visam a integracao continental,
regional e sub-regional. Fortalecemos os lacos de amizade e cooperacao com os paises latino-americanos e demos adesao vigorosa, entusiastica e convicta aos processos
de apoio ao Grupo de Contadora, e ao Consenso de Cartagena.
Para esta posicao brasileira - Senhor Ministro Olavo Setubal - Vossa Excelencia contribuiu de maneira inestimavel, marcando
sua presenca na diplomacia internacional.
O ITAMARATY E SUAS
POTENCIALIDADES
Com a Nova Republica, cresce a importancia da diplomacia no debate politico interno. Alias, o Itamaraty sempre foi um cen-
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tro nao apenas de politica externa mas verdadeira academia de problemas brasileiros;
tanto assim que o acervo de sua experiencia, sua tecnologia, seus talentos, tem servido a administracao publica e a iniciativa
privada e tem alimentado os mais frutiferos
debates de ideias e doutrinas politicas.

E nosso proposito incrementar o ja proficuo intercambio entre esta Casa e a Nacao,
bem como ampliar o debate de grupos representativos nacionais com centros de cultura e de opiniao de outros paises e internacionais.
Grande atencao sera tambem dada ao imprescindivel dialogo com a Suprema Corte e com o Parlamento; neste, especialmente com as Comissoes de Relacoes Exteriores do Congresso, a fim de garantir uma
acao concertada e iluminadora entre o
Executivo, o Judiciario e.o Legislativo, este representando hoje, na Nova Republica, com plena fidelidade e independencia,
a vontade popular.
Pretendemos tambem valorizar ainda mais
o Instituto Rio Branco para que, da semente de seus atuais cursos, florescam outras
atividades proprias a uma entidade universitaria.
Ao longo de muitos anos, venho observando, com interesse, o zelo com que persevera esta Casa em recrutar e estimular pessoal
de alta qualificacao. Nao deixarei de estudar com diligencia a possibilidade de assegurar melhores perspectivas aos seus fu ncionarios, que Ihes permitam por ao servico da instituicao a plenitude das inteligencias e da rica formacao que se exige para

nela ingressar, e que permitam manter o
invejavel prestigio internacional que atingiu.
Senhor Ministro Olavo Setubal
E uma honra sucede-10. Sua experiencia de
empresario e sua revelacao na vida publica
estiveram a servico do Itamaraty. Em tao
curta passagem por esta Casa, Vossa Excelencia, imprimiu, em seus anais, as marcas
indeleveis de uma gestao fecunda. Deixa
um dos mais ricos saldos de dinamizacao
das relacoes do Brasil com os demais paises
do mundo, e em especial com a America
Latina.

Sem a pretensao de supera-lo, confio que
- com a ajuda de Deus, com apoio de minha mulher, Maria do Carmo, e de toda a
minha familia - nao deixarei declinar a trajetoria ascendente da diplomacia brasileira.
Para isso conto tambem, irrestritamente,
com a colaboracao de todos os integrantes
desta Casa.
Meus colaboradores na Casa de Rio Branco:
Esta A a Casa de Rio Branco,
DOMUS, e lar,
E lareira,
E espirito de familia,
E comunidade,
E memorial,
historia,
E, em suma, a Patria.
Por isso, reverente a grandeza desta Casa,
quero, como Ministro, ser Chefe com o espirito de Bernardo, o Santo Abade de
Clairvaux, cuja divisa ("Praesis ut prosis,
not ut imperes") adoto.
Serei, pois, Chefe - como quem serve,
nao como quem manda.
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reuniao de chanceleres
dos paises-membros do
grupo de contadora
Discurso do Ministro de Estado das Relacses Exteriores, Olavo
Setubal, em Caracas, em 11 de janeiro de 1986, saudando o
Presidente da Venezuela, Jaime Lusinchi, por ocasiao da
abertura da reuniao de chanceleres dos paises-membros do
Grupo de Contadora.

Senhor Presidente
Senhores Chanceleres
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
E para mim motivo de grande satisfacao
voltar, pela terceira vez, em poucos meses,
a Venezuela. A cordialidade do Governo e
a simpatia do povo deste Pais com o Brasil
tornaram, no passado, e tornam, no presente, singularmente proveitosos os contactos
e as iniciativas que aprofundam a cooperacao entre nossos dois paises.

Honrado pela indicacao dos meus colegas
e amigos aqui presentes, coube-me a grata
missao de, em seu nome, expressar a Vossa
Excelencia, ao Governo e ao povo venezuelanos os agradecimentos pela fidalga acolhi.
da e pela iniciativa de convocar uma reuniao do Grupo de Contadora e do Grupo de
Apoio. Essa iniciativa e ainda mais importante quando se conhece a dif i'cil situacao
com que a crise da America Central confronta os esforcos de paz e de conciliacao
desenvolvidos por esse grupo de nacoes latino-americanas.

A reuniao que hoje se inicia, no momento
em que o Grupo de Contadora completa o
seu terceiro ano, e cheia de significados.
Pela primeira vez, nossos oito paises se encontram, com aquele objetivo, na generosa
terra venezuelana. Mais uma vez, como tantas outras ao longo de sua historia, a Venezuela demonstra a sua vocacao tradicional
para o entendimento, o dialogo e a busca
de solucoes negociadas.
Senhor Presidente
Ouvimos com especial atencao e interesse
as inspiradas palavras de Vossa Excelencia.
Representam elas indubitavelmente o roteiro que nos guiara nas conversacoes que
manteremos hoje e amanha. Vossa Excelencia soube interpretar com grande oportunidade o sentimento que anima os nossos governos, no instante em que muitos acreditam que o processo de Contadora se debilita e esta proximo do esgotamento e algumas vozes mais pessimistas chegaram mesmo a fazer o seu obituario. Nossa tarefa e
demonstrar ao mundo que o processo de
Contadora esta vivo e atuante e e um fator
fundamental para se conseguir uma solucao
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para a crise da America Central. Atraves
do dialogo e da negociacao diplomatica,
pois deles depende, como Vossa Excelencia bem ressaltou, "o entendirrient-, e a
convergencia de posicoes".
Nao ha precedente na historia diplomatica
latino-americana de um esforco que aglutinasse diferentes pakes, durante tanto tempo, em busca de um objetivo comum, inspirado nos altos ideais que todos partilhamos. O Grupo de Contadora significou, ao
longo dos tres anos de sua existencia, um
extraordinario trabalho diplomatico das
Chancelarias que, porque nao dize-lo, determinou por sua importancia um envolvimento direto e pessoal dos Chanceleres.
Nao pouparam eles esforcos e tempo em
busca de formulas que pudessem ser aceitas por todas as partes. A America Latina
fica devedora a esses paIses por relevantes
servicos prestados a causa da paz e da harmonia no hemisferio.
Mais recentemente, reconhecendo a importancia da atuacao do Grupo de Contadora,
integrado por paises que mais de perto conhecem os problemas da America Central,
a Argentina, o Brasil, o Peru e o Uruguai
decidiram adotar uma atitude mais explicita, direta e proxima de respaldo a essas
iniciativas, atraves da decisao de criar o
Grupo de Apoio. O acerto dessa decisao
foi inegavel. O Brasil, como um dos participantes do Grupo de Apoio, continuara
a emprestar um decidido respaldo politico
aos paises do Grupo de Contadora que, pela importancia e presenca na regiao centroamericana, deverao continuar a conduzir
as negociacoes, dificeis e delicadas, a bom
termo. E expressivo o fato de que esse
Grupo tenha surgido em Lima em singular
momento de afirmacao democratica da
America Latina.
Nao podemos deixar de reconhecer que
o Grupo de Apoio nasceu como decorrencia de profundas transformacoes internas
em nossos paises e de uma feliz simultaneidade na consolidacao de nossas instituicoes democraticas. Tornou-se quase impera-

tivo o apoio a todas as acoes que visem a
preservar valores em que acreditamos e a
defender uma solucao latino-americana para a crise da America Central. Estava tambem presente em nossos espiritos uma inquestionavel solidariedade aos paises irmaos da America Central e um claro interesse nacional em manter a unidade politica
interna, que, sem duvida, sera afetada por
um desfecho violento da crise.
Estou certo de que, nas conversacoes que
manteremos nesta oportunidade serao examinadas formulas que possibilitem o encaminhamento de solucoes conformes com as
mais legitimas aspiracoes latino-americanas.
Como no passado, os valores incorporados
a melhor tradicao diplomatica do continente, como os princi'pios de nao-intervencao,
de auto-determinacao, do respeito a soberania e do pluralismo democratico devem ser
os marcos de referencia a - nortear nossas
de1iberacoes.
A America Latina exige que continuemos
nossos esforcos no sentido de buscar uma
solucao negociada para os problemas centro-americanos, a fim de que o seu contexto eminentemente regional nao seja ampliado de forma a transforma-los em mais um
conflito regional inserido no contencioso
das superpotencias.
Estou seguro de que interpreto, com fidelidade, o pensamento e o sentimento unanimes de meus colegas ao afirmar a conviccao de que nossas conversacoes certamente
farao com que o processo de Contadora se
fortaleca, se revigore e se dinamize, consolidando-se como elemento fundamental e
decisivo para o encontro de uma solucao
satisfatoria na America Central. Os nobres
ideais bolivarianos que, nascidos nesta terra
venezuelana, frutificaram em toda a America Latina, nos servirao de guia e inspiracao nesta tarefa tao ardua, mas tao necessaria para a preservacao da paz e da democracia em nosso continente.
Senhor Presidente, meus colegas Chanceleres,
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Ao finalizar estas breves palavras de agradecimento ao Governo da Venezuela e de
esperanca no futuro do processo de Contadora, nao posso deixar de transmitir um
depoimento muito pessoal. Devendo deixar, em meados do proximo mes, a chefia
da diplomacia brasileira, desejo assegurar
minha conviccao de que o Governo do Brasil continuara a acompanhar, com o maior
interesse e atencao, os entendimentos mantidos pelo Grupo de Contadora e pelo Grupo de Apoio. Levo de minha participacao
nos ultimos onze meses nesse processo uma

profunda e indelevel impressao do convivio
franco e cordial que mantivemos. Muito me
beneficiei da inteligencia, do sentido politico e da habilidade diplomatica de cada um
de meus colegas. Esse continuado contacto
pessoal, alem de ter propiciado lacos de.
amizade que muito apreciei, foi para mim
extremamente enriquecedor. Continuarei
minha vida publica com minhas conviccoes
democraticas fortalecidas e renovada fe no
futuro da paz, do entendimento e de integracao do continente latino-americano.
Muito obrigado.
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brasil e paraguai assinam
acordos sobre a
usina de itaipu
Discurso do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores,
Olavo Setubal, em Assuncao, em 28 de janeiro de 1986, por
ocasiao da assinatura de Acordos sobre a Usina
Hidreldtrica de Itaipu.

Excelentissimo Senhor Doutor Carlos Augu;to Sald ivar, Ministro das Relacoes Exteriores da Repiit=l;cado Paraguai,
Minha satisfacao em estar hoje nesta acolhedora cidade de Assuncao tem mais de
um sentido. Reflete ela a elevada importancia dos instrumentos que agora assinamos
e sua projecao futura. E acima de tudo, traduz o particular apreco do Brasil pelo Paraguai e a intimidade e a dinamica atingida no
relacionamento entre os dois pai'ses.
Esses aspectos estao bem presentes nos contatos que tenho mantido com Vossa Excelencia. Aproximadamente um mes apos
iniciada minha gestao a frente do Itamaraty, tive o prazer de recebe-lo em Brasilia,
numa das primeiras visitas de trabalho de
um Ministro das Relacoes Exteriores ao
meu pais. Passados alguns meses, Vossa Excelencia deu-me novamente a honra de sua
presenca quando da assinatura do Acordo
para a isencao, no Brasil, da Taxa de Melhoramento dos Portos para produtos paraguaios. Ainda no ano passado, voltamos a
nos encontrar, em ambito eminentemente
bilateral, quando do encontro mantido en-

tre os Excelenti'ssimos Presidentes da Republica para a comemoracao da entrada em
funcionamento da terceira turbina de ItaiPU.
A hidreletrica de Itaipu tem, de fato, conotacoes especiais no contexto dos auspiciosos resultados dos contatos bilaterais. A
permanente aproximacao f i'sica e espiritual
entre os povos brasileiro e paraguaio e o lastro certo e seguro da consecucao do impressionante empreendimento comum. Itaipu
tambem demonstra, de modo eloquente,
como a cooperacao franca e decidida entre
duas nacoes e suscetivel de gerar os mais
profundos efeitos mu Itiplicadores.
A exemplar experiencia binacional traz,
sobretudo, a marca da continuidade. Todos
podem testemunhar o extraordinario avanco, no espaco de poucos anos, desse projeto de dimensoes unicas. Se a obra esta firme e definitivamente implantada no acervo
de realizacoes para o progresso de ambos os
povos, solido e tambem seu arcabouco institucional. Merce da sabedoria e da visao
historica com que fo.ram elaborados, os
textos do Tratado de Itaipu e dos docu-
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mentos a ele estreitamente vinculados sao
um dos perfis mais admiraveis e estaveis do
trabalho desenvolvido conjuntamente entre
o Brasil e o Paraguai. Bem demonstra a
grande pertinencia de seus dispositivos a
previsao explicitada da atualizacao futura
de alguns deles, de comum acordo entre
ambos os Governos. Os instrumentos que
hoje subscrevemos atendem a essa atualizacao e consubstanciam novos patamares de
entendimento reciproco.

A preservacao do espi'rito e da letra do Tratado de Itaipu e dos demais instrumentos
bilaterais a eles conexos e a principal garantia do pleno exito daquele aproveitamento
hi'drico no rio Parana. Com os presentes
acordos, nossos Governos reafirmam, mais
uma vez, a permanencia e o acerto dos preceitos que regem I taipu.
Senhor Ministro,
No mesmo sentido de continuidade alicerca-se o panorama mais abrangente das relacoes entre o Brasil e o Paraguai. A prevalencia do desejo do Brasil de cooperar, nos
mais diversificados campos, com o Paraguai, predispoe-nos a sempre examinar novas iniciativas suscetiveis de concretizacao

Ne -80

na medida da existencia dos meios e recursos necessarios. Timbramos em conferir
rumos positivos, realistas e construtivos ao
encaminhamento dos nossos interesses comuns. Essa orientacao converge perfeitamente com a profundidade dos sentimentos
de fraternidade e das afinidades e aspiracoes compartilhadas entre os povos brasileiro e paraguaio.
Senhor Ministro,
Minha passagem por Assuncao constitui
uma das ultimas viagens que deverei realizar
nas minhas atuais funcoes. Em breve estarei
plenamente dedicado, em meu pais, a campanha politica visando a eleicao para o Governo de Sao Paulo. Estou, porem, convencido de haver contribuido positivamente,
no curso da minha gestao no Itamaraty, para um ainda maior estreitamento das relacoes brasileiro-paraguaias. Congratulo-me,
assim, com Vossa Excelencia pelos relevantes acordos que hoje assinamos, voltados
para um futuro de crescente entendimento,
fluidez de dialogo e aprofundamento da
convivencia entre o Brasil e o Paraguai.
Muito obrigado. *

Trimaor, Aeonlos, Convonios, m i n a 59, os textos dos Acordos entre o Brasil e o Paraguai, relativos a Usina

Hidrddtrica de ltalpu.
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brasil e argentina
assinam protocolo
de intercambio cultural
Discurso do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, Olavo
Setdbal, no Palacio do I tamaraty, em Brasilia, em 5 de
fevereiro de 1986, por ocasiao da assinatura do Protocolo
Adicional ao Convenio de Intercambio Cultural
Brasileiro-Argentino.

Senhor Embaixador da Republica Argentina,
E com especial satisfacao que, proximo ao
termino de minha gestao a frente do Ministerio das Relacoes Exteriores, tenho ainda a oportunidade de firmar com Vossa
Excelencia este Protocolo Adicional ao
Convenio de Intercambio Cultural Brasileiro-Argentino, de 25 de janeiro de 1968.

2. O presente protocolo tem por objetivo
estimular a cooperacao universitaria bilateral no campo do ensino superior e preve a
formacao e o aperfeicoamento de docentes
e pesquisadores; a troca de informacoes e
experiencias, alem do intercambio da producao cientifica, constituindo assim uma
das maneiras proficuas de promover o desenvolvimento cultural, cientifico e tecno-

logico entre o Brasil e a Argentina.

3. O Convenio de Intercambio Cultural
existente entre os nossos dois paises e as
Comissoes Mistas por ele estabelecidas temse revelado instrumento adequado para sistematizar e enriquecer o intercambio entre
as nossas nacoes na area da educacao e cultura.
4. O Brasil continuara a estreitar os lacos
de cooperacao com a Argentina que traduzem a amizade entre os nossos povos, ligados por uma ampla gama de inte-reses.
As afinidades e valores que partilhamos
conferem as nossas relacoes um significado
especial, que nos infunde a necessaria confianca de prosseguir na busca de niveis mais
elevados para o dialogo brasileiro-argentino.
Muito obrigado."

Na secso Tratados, Acordos, Convlnior, doina 65, o Protocolo Adlclonal ao Convhio do Inmrc4mblo Cultural Bro111Argentina.
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brasilia recebe
o secretario geral da oea,
joao clemente baena soares
Discurso do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores,
Roberto de Abreu Sodre, no Palacio do Itamaraty, em Brasilia,
em 4 de marco de 1986, por ocasiao do almoco oferecido ao
Secretdrio Geral da Organizacao dos Estados Americanos,
Joao Clemente Baena Soares.

Excelentissimo Senhor Secretario Geral da
OEA, Embaixador Joao Clemente Baena
Soares.
ExcelentiSsimos Senhores Embaixadores de
El Salvador, do Mexico, da Guiana e da
Venezuela,
Excelent issimos Senhores Parlamentares,
Senhor Encarregado de Negocios dos
Estados Unidos da America,
Meus caros amigos da Imprensa.
Em seu recente pronunciamento sobre as
diretrizes do novo Ministerio, o Presidente
Jose Sarney determinou-me, entre outros
objetivos de politica externa que deseja ver
implementados pelo Itamaraty, que se desse prioridade crescente a America-Latina e
se atuasse de forma a contribuir para o fortalecimento e o prestigio da OEA.
Gracas a coerencia de nossa diplomacia,
sempre nos beneficiamos de grande credibilidade nos parlamentos mundiais. Pretendo levar adiante, com renovado empenho,
a tarefa de manter vivo o grande interesse
tradicional do Brasil com relacao aos foros

multilaterais. Interessa-nos o fortalecimento desses foros, porque sabemos que a diplomacia multilateral nao se confunde ou
concorre com a bilateral e nao podera nunca ser substitui'da com proveito, por esta
ultima, no que tem de especi'fico.
No limiar dos cem anos do sistema interamericano, a intri'nseca legitimidade da Organizacao que o Embaixador Baena Soares
secretaria, a relevancia poli'tica dessa tribuna e desse foro de negociacao para os paises
do Continente, sao elementos evidentes de
sua recente revital izacao .

Ha alguns anos, a OEA encontrava-se em situacao verdadeiramente critica: os sintomas
eram diagnosticados por suas insuficiencias
diante de importantes conflitos sub-regionais. Evidenciava-se o encolhimento de seu
perfil cooperativo. Notava-se a reducao de
seu papel catalizador no plano economicocomercial e a persistencia de alguns significativos entraves em seu arcabouqo institucional. Todos, exigiam uma manifesta revisao da Carta da Organizacao.
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Nao foi por acaso que surgiu o interesse do
Brasil pelo revigoramento da OEA. Manifestou-se atraves da iniciativa do Governo brasileiro, em 1984, colocando a disposicao do
sistema interamericano, um nome que sempre honrou as melhores tradicaes da diplomacia brasileira e que serve, com excepcional devocao, os interesses comuns dos que
integram a Organizacao. Cumpre-nos, hoje,
constatar o acerto dessa decisao, na medida
em que o crescente fortalecimento do papel
da OEA, vinculava-se aos sucessos do mandato do Embaixador Baena Soares.
O exemplo do Embaixador Baena Soares
mostra que estamos reatando com uma antiga tradicao: dando proeminencia a brasileiros ilustres, de grande capacidade de trabalho e habilidade diplomatica, para o exerci'cio da dif IciI funcao publica internacional.
Queria, nesse sentido, Embaixador, em um
tom mais pessoal, expressar-lhe todo o caloroso apreco que lhe devo, em razao de seu
brilhante desempenho na OEA.
Os resultados positivos da recente XIV
Assembleia-Geral da Organizacao, para os
quais seu Secretario-Geral tanto contribuiu,
representam, a meu ver, o ini'cio de uma
brilhante fase para o foro interamericano.
Adotou-se, naquele momento, em Cartagena de Indias, Protocolo que emenda a Cart a da OEA, em termos que contribuirao
efetivamente para a revitalizacao da Organizacao.
Encontram-se, com efeito, agora consagrados, na Carta, os princi'pios de democracia
representativa e de escolha soberana, pelos Estados, de seu sistema politico, economico e social, sem qualquer ingerencia externa, bem como o conceito de desenvolvimento integral. Criaram-se novas condicoes para o bom funcionamento dos mecanismos de solucao pacifica de controversias, oferecendo, ao Conselho Permanente
da OEA, competencia para estabelecer comissoes ad hoc, com a anuencia das partes interessadas. Deu-se novo impeto ao
principio e objetivo da universalidade da

Organizacao, no ambito interamericano.
Eliminaram-se os obstaculos que impediam
a adesao a OEA, de varios paises. Racionalizaram-se as atribuicoes e metodos de trabalho da Assembleia-Geral e do Conselho
Permanente. Deram-se maiores poderes ao
Secretario-Geral da Organizacao, o que permitira que este exerca plenamente suas funcoes.
Em uma palavra, apos Cartagena de Indias,
estao reunidas as condicoes institucionais
para o funcionamento adequado da OEA e
para o pleno exercicio do importante papel
que esta Organizacao deve ter em prol da
paz, da seguranca, da cooperacao e do desenvolvimento. O protocolc de Cartagena
de Indias sera submetido brevemente a
aprovacao do Congresso Nacional, e sentimos as altas razoes de sua aprovacao.
Cumpre-nos, agora, prestigiar o foro interamericano, repositorio de principios e de
normas modelares para o convivio entre os
paises do Continente e instrumento catalizador de cooperacao no Hemisferio.
Em abril realizar-se-ao, no Rio de Janeiro,
os trabalhos de Conferencia Especializada
I nteramericana sobre Entorpecentes, obvia
manifestacao da operatividade da OEA em
questoes de importancia para os paises da
area. Ressalto, aqui, a relevancia do tratamento equilibrado que o foro da OEA podera trazer para a solucao de problemas de
grande complexidade tecnica e abrangencia,
bem como de graves implicacoes sociais,
pol it icas e economicas para nossos paises,
e que estao a exigir uma cooperacao efetiva
entre Governos.
Senhor Secretario Geral.
Embora .as organizacoes internacionais nao
deixem de espelhar relacoes de poder e seu
funcionamento esteja diretamente vinculado a vontade politica dos Estados, constituem, elas, pilares, balizas e tribunas insubstituiveis.
Renegar a essencia naturalmente pluralista
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do sistema internacional ou pretender utiliza-lo na perspectiva de ganhos conjunturais e da maximizacao do poder seria fazer
prova de manifesta ausencia de visao pol Itica, pondo-se em cheque instrumentos e
principios que estimulam e regem o bom
entendimento entre as nacoes. \A chamada
"crise" do multilateralismo e induzida e
exacerbada pelos que advogam uma visao
bipolar do mundo e o exercicio de uma diplomacia bilateralizante. Curiosamente, devemos constatar que a critica ou mesmo
rejeicao dos mecanismos multilaterais so se
verifica nos foros em que os ditames de
uma minoria atuante nao sao contrariados
pelos justos anseios que envolvem interesses
da maioria.
A OEA nao poderia permanecer alheia as
crises maiores, de cunho politico e economico, que afetam as nacoes em desenvolvimento do Hemisferio. Nossos paises ja demonstraram, atraves de iniciativas e tomadas de posicoes conjuntas, que estao dispostos a agir para a solucao dessas crises, galgando, assim, mais um patamar de credibilidade no cenario internacional. Os processos
de Contadora e de Cartagena a I estao para
prova-lo.
Acredito que, juntamente com esse novo
sopro de vitalidade diplomatica que procura lidar com problemas que concernem o
Continente como um todo, venha a caber a
OEA maior espaco para uma contribuicao

construtiva, como foro de dialogo e de solucoes negociadas.
O sistema interamericano e o repositorio do
ideario da solidariedade hemisferica e de valores essencialmente liberais e democraticos. Os paises do Hemisferio recobram hoje, internamente, a coerencia entre seus
ideais, sua retorica e suas praticas e sistemas
politicos. Estamos em condicoes, portanto,
de exigir que os principios de nao-intervencao, do respeito a soberania dos Estados, da
solucao pacifica de controversias, do respeit o a individualidade nacional, esteios do sistema interamericano, sejam escrupulosamente respeitados.
Sabemos que uma diplomacia com liberdade esta alicercada nao somente no reflexo
natural das auspiciosas tendencias democraticas internas que passaram a guiar as nacoes do Continente, mas tambem na garantia de condicoes externas que tornem possiveis esses alentos. As facetas politicas e
economicas das situacoes de nossos paises
formam, nesse sentido, a mesma trama inconsutil de uma problematica interamericana.
Cabe a Organizacao dos Estados Americanos fortalecer-se como foro privilegiado da
solidariedade hemisferica. Conforta-me, no
inicio de minha gestao a frente do Itamaraty, poder saudar o Secretario-Geral da
OEA, renovando nosso firme proposito em
contribuir para esse objetivo cardeal da diplomacia brasileira.
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instalada a comissao
geral de coordenacao
brasileiro-uruguaia
Discursos d o Ministro de Estado das Relacoes Exteriores,
Roberto de Abreu Sodr6, e d o Ministro das Relacoes Exteriores
do Uruguai, Enrique Iglesias, por ocasiaoda instalacao da
Comissao Geral de Coordenacao Brasileiro-Uruguaia, no Palacio
d o Itamaraty, em Brasilia, em 21 de marco de 1986.

DISCURSO DO CHANCELER ROBERTO DE
ABREU SODRE

E com viva satisfacao que dou as boas-vindas aos ilustres membros da Secao Nacional
uruguaia da Comissao Geral de Coordenacao que acabamos de instalar. SaTisfacao
que decorre dos vinculos fraternais que
unem, solidamente, brasileiros e uruguaios,
e da relevancia excepcional que atribuo a
este evento. Para mim, pessoalmente, e
motivo de especial agrado. Tambem, reencontrar amigos com os quais tive o privilegio de estar ha pouco em Montevideu e
Punta de1 Este, e poder retribuir - ou tentar retribuir - a tao generosa acolhida que
deles entao recebemos, minha Delegacao e
eu proprio.
E com grande satisfacao, igualmente, que
saudo os integrantes da Secao Nacional brasileira, que me honra sobremodo presidir.
Embora patente sua ampla representatividade, e notoria sua elevada competencia, nao
quero deixar de assinalar aquelas qualificacoes, com enfase, perante nossos visitantes
uruguaios. O alto nivel da Delegacao do

Brasil e testemunho cabal do empenho que
pomos em contribuir com o melhor de nossos recursos para o exito dos trabalhos que
ora tem inicio, e dos quais, nos dois paises,
tanto esperamos.
Esta reuniao constitui passo essencial na
imp lementacao das decisoes tomadas pelos
Presidentes Jose Sarney e Julio Maria Sanguinetti em seu memoravel encontro de
agosto passado em Montevideu.
Pela primeira vez se reune, com efeito, a
Comissao Geral de Coordenacao, concebida
para avaliar, planejar, fortalecer e expandir
as relacoes entre o Brasil e o Uruguai. Seu
abrangente escopo reflete a diversidade de
nosso intercambio atual e estabelece bases
para cooperacao futura ainda mais extensa
e reciprocamente vantajosa. As subcomissoes especificas que a integram - para atuacao nas areas comercial, sanitaria, cultural,
cientif ico-tecnologica e tecnica, de desenvolvimento fronteirico - cobrem uma parcela significativa do relacionamento bilateral. Mas nao o esgotam. Nossos esforcos e
nossas expectativas sao mais ambiciosos e
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comportam outros campos igualmente relevantes, como os dos transportes, do aproveitamento da Lagoa Mirim, da integracao
f i'sica e da energia.

de nos ajudar a resgatar o passado perdido
e, ainda em tempo, conquistar para nossos
povos os benef i'cios do futuro.

A Comissao Geral esta reservado o papel de
coordenar as iniciativas destinadas a converter em proveitos concretos os propositos de
cooperacao que firmemente estabelecemos,
compatibilizando nossos mecanismos diplomaticos com a densidade crescente de nosso relacionamento. A lastrea-Ia, tem a comissao o perfeito entendimento politico
que nossos Presidentes identificaram e reiteraram em Montevideu. Desnecessario i nsistir no quanto a presente Sessao traduz a
vontade politica comum dos dois paises.
A composicao das duas Secoes Nacionais
espelha a prioridade que o Brasil e o Uruguai se conferem mutuamente no ambito
de suas poli'ticas externas. Prioridade expressa na visita do Presidente Sarney - a
primeira que realizou ao exterior, em seu
mandato - e nas duas ocasioes em que o
Presidente Sanguinetti ja esteve entre nos,
marcando com sua presenca solidaria momentos indeleveis da Nova Republica. Na
mesma disposicao, de avancar invariavelmente em nossas relacoes, aguardamos a
visita que o Chefe de Estado uruguaio concordou em fazer-nos em agosto vindouro.

Pois a presenca dos ilustres Ministros da nacao amiga do Uruguai e a presenca dos dois
ilustres colegas do Ministerio do Brasil dao
provas de que poderemos sair desta reuniao
bilateral entre o Uruguai e o Brasil com rumos e proposicoes absolutamente bem assentadas. E esta caminhada que hoje iniciamos constituam em passos firmes Senhor
Ministro Iglesias, para que a amizade nossa
que nunca foi interrompida possa cada vez
mais se estreitar. Lembro-me na recente visita que fiz ao pais que Vossa Excelencia
representa, muitos assuntos comuns foram
discutidos e abordados. Alguns de fundamental importancia para o Brasil e outros
creio sim tambem, de magnitude para o
Uruguai na sua missao de estreitamento das
relacoes que devemos ter entre as duas nacoes tao irmas. Pois os trabalhos que hoje
estamos iniciando serao um imenso passo,
Ministro Iglesias, com a ajuda e a clarividencia dos dois Ministros brasileiros que
honram o Itamaraty com a sua presenca,
Ministro Aureliano Chaves e Ministro Ronaldo Costa Couto, ambos saberao conduzir comigo o trabalho que e de grande valia para o Brasil e para o Uruguai e para a
unidade latino-americana.

Senhor Ministro das Relacoes Exteriores,
Poucas nacoes tiveram convivencia tao estreita e apresentam lacos tao profundos e
perenes de amizade. Experiencias historicas
comuns nos aproximaram desde nossas origens. E esse patrimonio invejavel adquire
novas e mais ricas dimensoes com a vigorosa reafirmacao, em nossos pai'ses, da inarredavel vocacao democratica que comanda
nossos destinos. Perante o Parlamento uruguaio, o Presidente Sarney observou que
"estamos atrasados na obrigacao de colocar
a disposicao de nossos povos os instrumentos necessarios a seu bem-estar, a sua qualidade de vida. Todos estamos com pressa de
recuperar o passado". Estou seguro de que
a Comissao hoje instalada sera um desses
instrumentos - valioso instrumento, capaz

Obrigado pela presenca do representante
do Uruguai e dos meus colegas brasileiros.
Desejo prosseguir agora, com essas palavras
iniciais, tendo a honra de dar a palavra ao
Ministro das Relacoes Exteriores do Uruguai, Enrique Iglesias.
Muito obrigado.
DISCURSO DO CHANCE LER ENRIQUE
IGLESIAS

Muchas gracias Sefior Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil,
Estimado amigo Sefior Roberto Sodre,
Sefior Ministro Aureliano Chaves,
Sefior Ministro Ronaldo Costa Couto,
Sefior Secretario General Paulo Tarso,
Estimados Amigos y Amigas,
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Ministro, quiero antes de todo expresarle Ia
profunda satisfaccion de1 que habla y de
mis colegas de1 Gabinete uruguayo, aqui'
presentes, por asistir juntamente con usted
y sus colegas a Ia instalacion formal de esta
Comision de Coordinacion que fuera instituida en el ano de 1975 y que, por primera
vez, luego de diez anos, fue constitui'da formalmente en ocasion de Ia historica visita
que tanto nos honrara de1 Sefior Presidente
Sarney a1 Uruguay en el mes de agosto pasado. Creo que debemos sentirnos plenamente satisfechos que uno de 10s primeros
resultados de esta comun existencia en un
mismo pentagrama democratico, de Uruguay y de Brasil haya sido Ia de dar vigencia
de Ia constitucion de este importantisimo
instrumento de Ia cooperacion y Ia integracion en todos 10s planos entre Brasil y Uruguay.
Ciertamente que estamos aqui' para responder a ese acto de voluntad politica de nuestros dos Presidentes, que responde a un
acto de voluntad popular, porque creo que
10s Presidentes no han hecho otra cosa que
interpretar esta vocacion de amistad, de
complementacion y de cooperacion que ha
existido siempre y que existe hoy, mas que
nunca, entre 10s pueblos de Brasil e Uruguw.
Nuestra mision, como usted bien dice, es
dar forma a ese acto politico y dar contenido a esa vocacion de nuestros pueblos de
ir constru yendo a niveles siempre superiores nuevos lazos de cooperacion en paises
vecinos, que estan destinados por Ia historia a construir una relacion de paz y de
cooperacion por Ia voluntad de sus pueblos y por esa absoluta identificacion que
marca nuestras fronteras que hace sin duda
alguna, a esa experiencia, uno de tos casos
de paz mas importantes en el mundo entero. La tarea de esta Comision, Sefior Ministro, debe ser facil, porque nos estamos
forzando Ia historia, estamos basandonos
en Ia historia. Y Ia historia de nuestras relaciones en todos 10s campos ha sido de una
permanente complementacion; miramos

con gran esperanza el area comercial de
nuestro trabajo.
Basta recorrer Ias estadi'sticas de 10s anos
recientes para ver como se ha generado una
capacidad reciproca de compra de uno y
otro lado, donde afluyen bienes industriales, equipos, maquinarias, ingenieria, compra de servicios de una parte y como de1
otro lado, tambien hay un potencial de generacion de mercado de1 lado agricola y
de1 lado industrial, que impulsados con
acciones de nuestros Gobiernos pueden alcanzar niveles muy superiores para mutuo
beneficio.
No estamos trabajando para relaciones desequil ibradas que siempre exigen voluntarismos dif iciles y, a veces dificilmente sostenibles en el tiempo, estamos trabajando
en corrientes naturales que podrian encontrar equilibrios dinamicos de mutuo beneficio y estoy cierto, Sefior Ministro, que nosotros podriamos dar un ejemplo de revertir estas tradicionales relaciones industriasmaterias primas, por una relacion mucho
mas integrada, mucho mas compleja, donde
junto con materias primas se intercambiari
productos industriales, servicios y Ias inversiones que son Ias que en ultima instancia,
van a fomentar y pavimentar caminos de integracion progresiva. Miramos tambien con
gran expectativa Ias posibilidades en el campo de nuestras fronteras que nosotros hemos tomado con gran interes y entusiasmo,
Ia posibilidad de hacer de nuestras fronteras
un progresivo sector, progresivas areas de
complementacion y trabajo conjunto.
Algunos de 10s trabajos que acordamos
oportunamente y que han sido realizados
en forma exploratoria, nos permiten mirar
con gran optimismo Ia posibilidad de hacer
cosas en un estrechamiento progresivo de
areas, que en lo humano, ya estan profundamente integradas y que en lo economico,
tienen que hacer conjunto muy importante
hacia el futuro.
Nos preocupa Ia integracion cultural. Nuestros paises y nuestros pueblos ya Ia estan
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haciendo, hasta Ia creacion de un lenguaje
comun que es el punto de partida de cualquier integracion cultural. Ya esta en marcha, lo que tenemos que hacer es avanzar
por 10s trillos y tos caminos que nuestros
propios pueblos han abierto. Y en materia
cientif ico-tecnologica este vigoroso Brasil
de hoy, es ciertamente, para nosotros un
punto de referencia al que miramos con
gran expectativa, no solamente por todo lo
que podemos hacer y recibir de una relacion vigorosa, sino porque sabemos que el
campo de Ia integracion tecnologica es Ia
antesala a Ia integracion en materia de inversiones.
Por todo eso, le damos a esta Comision y a
sus subcomisiones que esperamos poder
concretizar en esta reunion en sus proximas
etapas, un papel de gran significacion y
consideramos que debe ser, ciertamente, Ia
respuesta que nuestros paises dan a 10s momentos tan dificiles que nos toca vivir.
Las consultas politicas entre su Gobierno y
el nuestro han alcanzado en 10s ultimos meses, niveles muy altos que nosotros apreciamos y valorizamos y quisieramos sostener
en Ia misma forma. En Ia medida que podamos darle contenido a esta relacion bilateral en planos economicos, en niveles mucho
mas altos, estaremos tambien respondiendo
con nuestras fuerzas a Ia situacion critica
en un mundo que sera cada vez mas competitivo, quiza, cada vez mas cruel, y donde,
priorizar Ias relaciones en Ia region constituye hoy, un objetivo de su Gobierno y
de su Ministerio; es una obligacion que tenemos frente a la historia.

Si en el pasado Ia integracion y Ia complementacion entre 10s paises de Ia region pudo haber sido un ideal romantico, hoy es
casi una necesidad de sobrevivencia frente
a un mundo que va a ser necesariamente e
inevitablemente un mundo de competencias y de bloques, a 10s cuales tenemos que
responder con nuestra propia capacidad de
imaginacion y de respuesta para una piogresiva complementacion e integracion en
todos 10s planos.
Vemos esta reunion de Ia Comision, Seflor
Ministro, Sefiores Ministros y amigos, como
un paso importante al Ilamado de nuestros
Presidentes, creemos que hoy, simplemente,
es e1 punto de partida para un dialogo de
progresivas realizaciones concretas que culminaran en Ia visita, que con tanta expectativa vemos nosotros, de1 Presidente Sanguinetti al Presidente Sarney y a su pueblo en
el mes de agosto. Yo le puedo augurar que
de Ia parte uruguaya no habra de faltar el
entusiasmo, Ia capacidad de comprension
de todos 10s problemas y, especialmente,
nuestra firme voluntad de hacer de Ia relacion con ustedes un modelo y un ejemplo
de cooperacion en todos 10s planos, que
queremos que lo sea para nuestros pueblos
pero tambien para toda Ia America Latina.
Es con este espi'ritu que estamos aqui' y
es con este esp iritu, Sefiores Ministros, que
queremos empezar a trabajar con todos
ustedes, a partir de1 dia de hoy.
Muchas gracias.
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itamaraty celebra o dia
internacional para a
eliminacao da
discriminacao racial
Discurso do Ministro de Estado das Relacaes Exteriores,
Roberto de Abreu Sodre, no Palacio do Itamaraty, em
Bras~lia,em 21 de marco de 1986, por ocasiao da sessao solene
comemorativa do Dia Internacional para a Eliminacao da
Discriminacao Racial.

Transcorre hoje o vig6simo sexto aniversario do massacre de Sharpeville, em que a
brutalidade com que a policia sul-africana
reprimiu as justas reivindicacoes da populacao negra causou numerosas vitimas.
A Assembleia-Geral das Nacoes Unidas proclamou o dia 21 de marco como o Dia Internacional para a El iminacao da Discriminacao Racial, para marcar o repudio universal a esta odiosa forma de violacao dos direitos humanos e liberdades fundamentais,
especialmente sob sua forma institucionalizada que e o apartheid.

O Presidente Jose Sarney enderecou, para
leitura em sessao solene que se realiza hoje
nas
Unidas. a seguinte mensagem
alusiva a data:
"Ao comemorar-se o Dia Internacional para a Eliminacao da Discriminacao Racial,
reitero as profundas conviccoes do povo
brasileiro, contrario a todas as formas de racismo. Incompativel com os mais elementa-

res princi'pios que protegem e promovem a
dignidade humana, a discriminacao racial e
particularmente repugnante para a sociedade brasileira, que se fundamenta na miscigenacao fecunda de racas e na harmoniosa interacao de culturas.
Causa-nos repulsa ainda maior a existencia
de um regime que, para consternacao da
comunidade internacional, insiste em desafiar o proprio movimento da Historia e
continua a organizar institucionalmente a
vida de uma Nacao a partir de criterios infundados de superioridade racial que conduzem a segregacao caracteristica do odioso regime do apartheid.

Para marcar a clareza de sua posicao, o
Governo brasileiro consolidou, em agosto
passado, atraves do Decreto nQ 91.524,
medidas restritivas ao relacionamento com
a Africa do Sul, tais como a proibicao de
exportacoes de armas e material correlato,
de petroleo e derivados, e a imposicao de
embargo ao intercambio cultural, artistico e desportivo.
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Uma vez mais o Brasil se solidariza com a
maioria oprimida da populacao sul-africana e renova seci apoio a todos os que, no
interior da Africa do Sul, lutam pelos seus

direitos, em prol da superacao desse regime
iniquo e da sua substituicao por nova forma de convivencia politica efetivamente
pluralista e democratica".
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ministro das relacoes
exteriores do paraguai
visita o brasil
Discurso do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores,
Roberto de Abreu Sodre, no Palacio do Itamaraty, em Brasilia,
em 24 de marco de 1986, por ocasiao de almoco oferecido ao
Ministro das Relacoes Exteriores do Paraguai. Carlos Augusto
Sald ivar.

Excelentissimo Senhor
Doutor Carlos Augusto Saldivar,
Ministro das Relacoes Exteriores da
Republica do Paraguai,
A honrosa visita de Vossa Excelencia a
Brasilia, para um encontro de trabalho,
bem demonstra a a l t a prioridade que nossos
dois Governos conferem ao relacionamento
entre o Brasil e o Paraguai.
Foram extremamente proveitosas as conversacoes que acabamos de manter. Vossa
Excelencia, conhecedor experiente dos amplos e variados assuntos que dizem respeito
as relacoes brasileiro-paraguaias, e um interlocutor cordial, agil e franco, que aproxima
nossos paises, atraves de dialogos consolidadores de nossa tradicional amizade.
Somos Nacoes vizinhas, ligadas por vasta
gama de interesses reci'procos. O Brasil e o
Paraguai demonstram grande capacidade
para fazer desse patrimonio comum a base
para novas e ousadas iniciativas,.em benef i'cio do progresso e bem-estar de seus povos.

Esta a i Itaipu, majestosa obra da engenharia humana, a atestar o arrojo, a coragem e
o trabalho incansavel de brasileiros e paraguaios. A obra e mais uma eloquente demonstracao de amizade, de cooperacao, de
alta tecnologia hidro-energetica entre duas
Nacoes vizinhas e fraternas.
Nesse contexto, caberia referir-me ainda a
fluidez com que se tem verificado o transito, por rodovias e portos brasileiros, das exportacoes paraguaias de soja com destino
aos mercados internacionais. Tal fluidez e
fruto da ampla experiencia das duas partes
no trato do assunto e de um sistema bem
articulado de intercambio de informacoes e
coordenacao de atividades. Reflete, ademais, a vontade do Governo brasileiro de
empenhar seus esforcos para facilitar os
meios de acesso de nosso irmao Paraguai a
costa do Atlantico.
Tambem, como providencia sumamente
oportuna, merece relevo a atuacao do Grupo de Cooperacao Consular Brasil-Paraguai,
cujos trabalhos, baseados na profunda capacidade de entendimento reci'proco, pode-
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rao dar encaminhamento a medidas de alcance positivo para as parcelas de nossas
populacoes que vivem na regiao proxima a
fronteira.
Iniciativas como essas que mencionei, criativas e compativeis com recursos dispon i'veis, sao a nossa resposta ao desafio de progredir concreta e continuadamente na
cooperacao bilateral. Seu exito certamente
estimulara o nascimento de novos projetos
que, como esses, possam contribuir para
melhorar consideravelmente o dia-a-dia de
brasileiros e ~araguaios.

ao longo de muitos anos de estreita convivencia e de um sem-numero de empreendimentos em comum. Vossa Excelencia, com
o brilho que lhe e peculiar e sobejamente
conhecido, sabera transmitir ao Governo e
ao povo do Paraguai nosso desejo sincero
de envolvimento nesse relacionamento harmonioso e produtivo, que enobrece as duas
nacoes.

Senhor Chanceler,

Ao agradecer-lhe sua ilustre visita, que muit o nos sensibiliza, convido os presentes a
brindarem pela felicidade de Vossa Excelencia, dos eminentes membros de sua
comitiva e da Nacao paraguaia.

O dialogo entre o Brasil e o Paraguai revela
elevado grau de amadurecimento, forjado

Muito obrigado.
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no brasil, o secretario
geral da organizacao
das nacoes unidas
Discurso do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores,
Roberto de Abreu Sodre, no Palacio do Itamaraty, em Brasilia,
em 31 de marco de 1986, por ocasiao de jantar oferecido ao
Secretdrio-Geral das Nacoes Unidas, Javier Perez de Cuellar;
e discurso de Perez de Cuellar (traducao nao-oficial) na mesma
solenidade.

DISCURSO DO CHANCELER ABREU SODRE

Excelentissimo Senhor Secretario-Geral das
Nacoes Unidas e
Senhora, Don Javier Perez de Cuellar,
Excelentissimo Senhor Presidente da Camara dos Deputados,
Excelentissimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Excelentissimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,
Excelentissimos Senhores Ministros de Estado,
Excelentissimo e Reverendi'ssimo Nuncio
Apostolico,
Excelentissimos Senhores Embaixadores,
Excelentissimo Senhor Governador do Distrito Federal,
Excelentissimos Senhores Parlamentares,
Senhores e Senhoras,

O Brasil e seu povo, com amizade e admiracao, tem a honra e a satisfacao de receber a
visita de Vossa Excelencia e da Senhora
Perez de Cuellar. Estes sentimentos se veem
particularmente acentuados pela circuns-

tancia de ocupar o elevado cargo de Secretario-Geral das Nacoes Unidas um insigne
diplomata latino-americano, com relevante
pauta de servicos prestados a seu pai's e a
comunidade internacional.
A amizade e a admiracao - Senhor Secretario-Geral - nao sao novas, pois o Brasil
e os brasileiros tiveram o privilegio de conviver com Vossa Excelencia por um periodo de quatro anos, de 1956 a 1960, quando
Vossa Excelencia ocupou o cargo de ConseI heiro da Embaixada do Peru, entao sediada
no Rio de Janeiro.

Reencontra Vossa Excelencia um Brasil plenamente democratico que ora se dedica,
com renovado entusiasmo, a tarefa de promover o desenvolvimento economico e social do pais e que pretende ver reconhecidos, no cenario internacional, seu perfil singular e sua firme presenca.
Senhor Secretario-Geral,
Tenho que a humanidade deu o mais signi-

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

ficativo passo de toda a sua historia, em
busca de uma paz duradoura, firmando a
Carta das Nacoes Unidas e materializando a
Organizacao das Nacoes Unidas. A primeira
Sessao da Assembleia-Geral da Organizacao,
em 1946, ja contava com a presenca de
Vossa Excelencia como membro da Delegacao Peruana. Naquela ocasiao Vossa Excelencia certamente pode constatar que o
Brasil tivera papel importante nas tratativas
que culminaram com a assinatura da Carta
das Nacoes Unidas.

A evolucao politica que o Brasil vem sofrendo nos ultimos anos tem tornado ainda
mais acentuada a identidade que existe entre os ideais brasileiros e aqueles propositos
e principios que, incorporados a Carta das
Nacoes Unidas, constituem o fundamento
juridico indispensavel para que as relacoes
internacionais se processem dentro de um
quadro institucional democratico, justo e
progressista. Sao, estes principios, um patrimonio de normas de conduta que constituem, hoje, objetivo permanente da politica externa brasileira.
Tem sido inesgotavelmente valiosa a contribuicao da Organizacao das Nacoes Unidas para o desenvolvimento e o ordenamento das relacoes internacionais, principalmente agora, em que a velocidade das transformacoes por que passa a humanidade esta
particularmente acelerada.

A ONU tem desenvolvivo e ainda desenvolve uma grande luta na extincao do colonialismo, sob todas as formas; assim como na
formulacao e promocao ao respeito dos direitos humanos e no estabelecimento de
normas para a sua protecao internacional.
O mesmo relevante papel, a ONU tem desempenhado na luta contra o racismo, contra a discriminacao racial e principalmente
contra o apartheid, a sua forma mais odiosa, conforme teve oportunidade de salientar o Excelentissimo Senhor Presidente
Jose Sarney, no discurso que proferiu na
abertura da atual Sessao da Assembleia-

Geral.

Foi gracas aos estudos e as negociacoes promovidas no ambito da organizacao das Nacoes Unidas que se fortaleceu, entre os paises em desenvolvimento, a consciencia de
seus interesses comuns e que foi levada ao
reconhecimento universal de que as desigualdades economicas e sociais nao decorrem de fatalidades naturais ou culturais,
mas sobretudo das circunstancias historicas.
Nao ha duvida tambem de que a Organizacao das Nacoes Unidas tem atividade destacada no campo da afirmacao progressiva do
direito internacional e no alargamento do
seu ambito para areas novas, como os fundos marinhos e o espaco exterior.
Novos conceitos, como os de "patrimonio
da humanidade", "nova ordem economica
internacional" e "direito ao desenvolvimento", sao frutos do exame, sob o angulo do
interesse geral das Nacoes, de problemas
que alcancaram escala mundial e que nao
.poderiam ser corretamente equacionados
pelos Estados individualmente.
Interessa-nos o fortalecimento dos foros
multilaterais, porque sabemos que a diplomacia multilateral nao se confunde ou concorre com a bilateral e que nunca podera
ser substituida por esta ultima, no que tem
de especifico. O fortalecimento das Nacoes
Unidas e uma prioridade da politica externa da Nova Republica brasileira, expressamente ressaltada pelo Presidente Jose Sarney.
Senhor Secretario Geral,

E forcoso reconhecer que os objetivos mais
importantes lancados na Carta das Nacoes
Unidas e que motivaram a criacao da Organizacao, estao ainda, infelizmente, longe de
nosso alcance.
Seria ilusorio, sob este aspecto, esperar que
os foros multilaterais nao espelhem relacoes
de poder ou que o seu funcionamento nao
esteja diretamente vinculado a vontade poI itica dos Estados. Preocupam profundamente ao Brasil, entretanto, os reflexos, no
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sistema das Nacoes Unidas, das tendencias
atuais a bipolarizacao e a fragmentacao da
ordem internacional, assim como a regressao a uma retorica da confrontacao e as
praticas incontidas de poder. Nao devemos
deixar que se esvaia o "ethos" que motivou
a criacao das Nacoes Unidas. Nao podemos
permitir que perdure, indefinidamente, a
chamada "crise do sistema multilateral". O
desgaste a que esta sendo submetido o mult ilateral ismo nao decorre de uma insuficiencia de instrumentos e de marcos juridicos
para a solucao de crises e problemas, mas,
antes de tudo, da inexistencia de uma vontade de utiliza-los efetivamente.
Refiro-me, em particular, a funcao primordial das Nacoes Unidas: a preservacao da
paz e da seguranca internacionais.
Entende o Brasil ser necessario assegurar a
Organizacao das Nacoes Unidas a possibilidade de uma acao mais decidida e eficaz
na prevencao e solucao dos problemas que
afetam a paz e a seguranca internacionais.
E isto, evidentemente, somente sera possivel mediante o emprego amplo e irrestrito
dos mecanismos estabelecidos originariamente na Carta da ONU para a solucao pacifica das controversias.
O Brasil, Excelencia, advoga a tese de que e
preciso reforcar a atuacao do Conselho de
Seguranca, de tal forma que ele assuma integralmente as suas responsabilidades e
cumpra o seu destacado papel na prevencao e solucao dos conflitos, com a urgencia
que as situacoes exigem.
Exatamente com vista a contribuir para esse reforco da atuacao do Conselho de Seguranca e que o Brasil apresentou a sua candidatura para as eleicoes que se realizarao em
1987, certo de que podera prestar a Comunidade Internacional, nao so por seu exemplo de amante da paz mas sobretudo por
sua atuacao, servico de real valia em prol de
toda a humanidade.
Nesse contexto, quero tambem deixar registrado do reconhecimento do Brasil pelo

papel que Vossa Excelencia vem desempenhando na busca de solucoes para as principais crises internacionais.
Senhor Secretario Geral,

O Brasil acolheu com satisfacao a retomada
dos entendimentos a respeito do controle
de armamentos entre as duas super-potencias, indispensavel para reduzir as graves
tensoes globais. Talvez agora, efetivamente,
possa se iniciar um processo de implementacao de medidas que venha a por fim a
corrida armamentista nuclear que ameaca a
sobrevivencia da humanidade e absorve recursos indispensaveis ao seu progresso e a
eliminacao definitiva da fome.
Entendemos, todavia, que a solucao de tao
importantes questoes, que afetam toda a
humanidade e a sua propria existencia,
nao pode ficar adstrita as negociacoes que
estejam as super-potencias dispostas a realizar, nem a percepcao de seguranca de um
ci'rculo restrito do poder. Por isso, advogamos uma participaqao mais ativa dos foros
multilaterais nas negociacoes a respeito dessas questoes de tal forma que quaisquer
acordos de seguranca e desarmamento levem em conta os interesses de toda a comunidade das nacoes.
Tem sido possivel evitar, por enquanto, a
eclosao de uma conflagracao universal, que
seria certamente fatal para a humanidade.
Contudo, nao se pode afirmar que o mundo
tem vivido em paz.
Objeto de disputas de influencias e de intervencoes estrangeiras, tornaram-se os paises
do Terceiro Mundo o palco de prolongados
e preocupantes conflitos.
Sao bem conhecidas, Excelenti'ssimo Senhor Secretario-Geral, as posicoes brasileiras no que diz respeito a questao das Malvinas e aos conflitos da Africa Austral, do
Oriente Medio, do Afeganistao e do Campucheia, todas elas voltadas para a aplicacao dos propositos e principios consagrados
na Carta das Nacoes Unidas.
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Desejo apenas ressaltar a contribuicao que
o Brasil vem dando aos esforcos do Grupo
de Contadora com vistas a que se encontre
uma solucao negociada e eficaz para os conflitos centro-americanos.

O processo de Contadora tem a seu credito
nao somente o merito ostensivo, de imediato evidente e incontestavel, de haver mantido abertos os canais indispensaveis da negociacao e oferecido alternativas de entendimento realmente concretas, criativas e
promissoras. Para avaliar com justica seus
resultados, ha que considerar Contadora,
simultaneamente, tanto pelo que de positivo alcancou quanto pelo que de negativo
evitou que acontecesse. Nao seria grato
exerci'cio especular em torno do que poderia ter ocorrido, de grave e irremediavel,
houvessem faltado, no tratamento da crise
na America Central, a oportuna iniciativa, a
habil mediacao e a dedicacao persistente
dos Governos da Colombia, do Mexico, do
Panama e da Venezuela. Aqueles pai'ses devemos, os povos sinceramente amantes da
paz, nossa homenagem e nosso reconhecimento.
Na qualidade de membro do Grupo de
Apoio, juntamente com os pai'ses irmaos da
Argentina, do Peru e do Uruguai, e sem prejuizo da atuacao principal reservada a Contadora, o Brasil tem buscado contribuir, na
medida de suas possibilidades, para que nao
se interrompa o dialogo entre os protagonistas centrais da crise. Integrante desse
Grupo, desde a origem, em Lima, chamado "de Apoio", o Brasil se da conta, no entanto, de que o processo de Contadora merece suporte significativamente mais amplo,
que nao e meramente regional, que extravaza as fronteiras poli'ticas do Continente
americano e adquire dimensao praticamente universal. E importante que se tente mobilizar, ativamente, esse sentimento tao vasto e espontaneo de apoio, a fim de que
Contadora possa reunir as condicoes mais
favoraveis para lograr exito por todos nos
desejado.

Nao deveria escapar a ninguem que Conta-

dora e o unico mecanismo articulado ora
em operacao na busca de saidas negociadas
para as disputas que abalam a America Central. Por Contadora passam os caminhos da
paz; e nosso imperativo dever participar
com a maior colaborafio a nosso alcance
da ardua tarefa de desimpedi-los.
Senhor Secretario Geral,
Nos foros multilaterais de natureza economica - a exemplo do que se registra no
campo politico - ocorrem sintomas de
fragmentacao, com uma perigosa tendencia ao recurso a acoes unilaterais. Urge que
paises em desenvolvimento e pai'ses desenvolvidos, com base no interesse comum, retomem um dialogo serio, equilibrado e
construtivo com vistas ao equacionamento
dos problemas economicos e financeiros
mundiais.
Nao reiterarei, aqui, os termos, altamente
eloquentes, com que o Presidente Jose Sarney abordou as questoes cruciais da divida
externa e do protecionismo, em seu discurso perante a Quadragesima Sessao da Assembleia-Geral das Nacoes Unidas. Apenas
reafirmarei sua conclusao, a meu ver inescapavel: "nao ha solucao fora de uma reestruturacao profunda das estruturas economicas internacionais".
Senhor Secretario Geral,
A visita de Vossa Excelencia ocorre em momento em que as Nacoes Unidas atravessam seria crise, em decorrencia de decisoes
que, ao minar as bases financeiras da organizacao, podem por em risco sua propria
viabilidade como instituicao.
Como tem assinalado Vossa Excelencia, a
retencao voluntaria, por Estados-membros,
de suas contribuicoes obrigatorias ao orcamento, contraria os dispositivos da Carta e
prejudica a implementacao das decisoes
regularmente adotadas pela organizacao.
Distingue-se nitidamente esta pratica, que
visa ao exercicio de poder de veto ou de

controle sobre as decisoes dos orgaos poli-
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ticos da ONU, dos atrasos decorrentes de
dificuldades financeiras enfrentadas pelos
Estados-membros, situacao em que se encontra o Brasil. Todos os esforcos serao envidados para supera-la.
O funcionamento administrativo e financeiro das Nacoes Unidas comporta reexame
serio e cuidadoso, com vistas ao aumento
de sua eficacia e a racionalizacao de atividades e de despesas, sempre que sejam resguardados os principios basicos e o mandato politico da organizacao. A esta tarefa dadaremos nossa melhor colaboracao.

uma nova linda e pujante capital, e motivo
da mais alta satisfacao pessoal.
Eu tinha que fazer esta viagem para que
ninguem pudesse duvidar que, tendo assumido as responsabilidades mundiais que a
minha funcao me confere, jamais deixei de
ser um latino-americano profundamente
identificado com a sua propria regiao e
preocupado com o seu futuro. Queria tambem saudar, nos quatro paises que estou visitando, o retorno a democracia civil que
suscitou grandes esperancas tanto entre
seus proprios cidadaos como em toda a comunidade internacional.

Senhor Secretario Geral,
O respeito aos dispositivos da Carta das Nacoes Unidas constitui elemento insubstitu ivel para a boa marcha das relacoes internacionais. Esta sera a melhor maneira de
observar-se o Ano Internacional da Paz.
Faz assim o Brasil um apelo a totalidade
dos Estados-membros para que, num esforco concentrado, possamos superar as divergencias e nos rededicar aos ideais das Nacoes Unidas.
Confiante em que, nesse objetivo, muito
continuaremos a dever a dedicacao de Vossa Excelencia, convido os presentes a brindar comigo pela paz, pela amizade entre os
povos, pela realizacao dos ideais das Nacoes
Unidas e pela felicidade pessoal de Vossa
Excelencia e da Senhora Perez de Cuellar.

DISCURSO DO SECRETARIO-GERALPEREZ
DE CUELLAR

Senhor Ministro, Excelencias,
Senhoras e Senhores
Permitam-me, de inicio, expressar a minha
alegria por ter sido possivel aceitar o convite amavel de vosso Governo e por me encontrar uma vez mais em vosso grande pais.
Eu tive a honra e o enorme prazer de servir
durante seis anos nesta terra, como diplomata peruano, e para mim este retorno a

Queria igualmente assegurar a America Latina o apoio das Nacoes Unidas no periodo
de dificuldades financeiras que ela atravessa atualmente. Desejava, enfim, pedir vosso
apoio aos esforcos para que a Organizacao
possa superar a crise por que esta passando
e vossa contribuicao a renovacao do multilateralismo que o mundo de hoje exige,
um mundo tao estreitamente interdependente. Por todas essas razoes, regozijo-me
de estar em vosso meio e vos agradeco sinceramente a acolhida cordial e a hospitalidade tao caracteristica do temperamento
brasileiro.
Nos breves momentos que venho de passar
no Rio de Janeiro, me senti tocado pelo
otimismo com o qual os brasileiros encaram
seu futuro. Creio que esse otimismo vem da
solidez demonstrada pelo seu novo regime
que soube superar, logo de ini'cio, uma prova tao cruel quanto imprevista, e que, mais
recentemente, soube tomar as medidas severas que a conjuntura exigia. Os brasileiros
se sentem felizes com a reconquista, ao termino de um longo peri'odo de maturacao,
de uma verdadeira democracia edificada sobre novas bases, democracia que, o povo
brasileiro confia, sabera resistir as piores
tormentas, porque responde plenamente as
suas aspiracoes legi'timas.
Eles apoiam seu Presidente com uma confianca solida que se baseia no reconhecimento de suas virtudes de dialogo, coragem
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e moderacao, as virtudes dos grandes democratas. Eles se sentem orgulhosos de sua
maior participacao na gestao dos negocios
publicos e de ter recuperado, com inteira
liberdade, a direcao de seu proprio destino.
Provavelmente o otimismo do povo tem
tambem em suas origens a vitalidade da
economia brasileira. Nao registrou o Brasil no ano passado o ni'vel de crescimento
mais alto de todo o mundo? E verdade que
o Brasil continua sobrecarregado sob o peso de uma divida consideravel, mas pode se
congratular por ter conseguido recentemente uma reducao das taxas de juros, o que
representa um precedente auspicioso. Mais
a longo prazo, o Brasil pode contar com os
frutos de uma prosperidade sempre maior
como resultado da exploracao de suas enormes riquezas naturais e humanas.
Em suma, o povo brasileiro, alem de estar
progredindo rapidamente, pode contar que
a melhoria de suas condicoes de vida continuara ainda por muito tempo. Como poderiam nao se sentir confiantes e entusia*
tas?

sejo expresso pela quase totalidade dos paises da regiao de contribuir a pacificacao da
America Central. A ONU apoia os seus esforcos pois, como eles, esta convencida da
necessidade de que se ponha um fim as intervencoes estrangeiras e de que se renuncie
a violencia. Nao ha possibilidade de nenhum outro caminho e a comunidade internacional deve tentar persuadir os paises implicados no conflito antes que seja demasiado tarde.
Quanto a questao da di'vida internacional,
a qual, como o Brasil deixou claro, nao se
trata apenas de um problema latino-americano: suas consequencias economicas, sociais e pol iticas sao demasiadamente serias
para que a ONU pudesse dela se desinteressar. Cabe a ONU, ao contrario, continuar a
alertar a comunidade internacional para a
gravidade de uma situacao que exige dos
paises endividados o sacrificio de seu crescimento e de seu nivel de vida, e que poe
em jogo a sua estabilidade politica apenas
para que possam cumprir as suas obrigacoes
financeiras.

Apesar disso, o Brasil esta consciente de
que o seu futuro esta ligado ao das outras
nacoes. Ele sabe que, para firmar suas instituicoes democraticas e consolidar seu
crescimento economico, deve se preocupar
com a seguranca e o desenvolvimento do
resto do mundo, particularmente, da America Latina.

Cabe a ONU tentar suscitar uma reflexao a
longo prazo sem deixar de lado nenhum aspecto de um problema que nao deve ser politizado mas antes humanizado. Cabe a
ONU, finalmente, continuar a pleitear em
favor da instauracao de relacoes mais equilibradas entre o Norte e o Sul, das quais todos os paises se beneficiariam.

O Brasil participa ativamente como membro do grupo de apoio ao Grupo Contadora nos esforcos para chegar a uma solucao
pacifica do conflito na America Central e
a fim de evitar sua expansao, o que teria
repercussoes graves para toda a regiao. Participa tambem nos trabalhos do Grupo de
Cartagena o qual, procurando evitar a armadilha das confrontacoes estereis, procura
negociar uma reparticao mais equitativa do
fardo da divida entre paises credores e devedores.

Para que ela possa prosseguir e mesmo reforcar a sua acao nesse dominio, e de maneira mais geral, intensificar todas as formas de cooperacao mundial, a ONU necessita, mais do que nunca, de vosso apoio. E
certo que o Brasil, um dos seus membros
fundadores, nunca deixou de ter um papel
ativo em seu seio, como testemunha simbolicamente a tradicao de que seja sempre
o primeiro a fazer uso da palavra no debate
geral, e mais concretamente, a importante
contribuicao feita pelas valorosas tropas
brasileiras as operacoes de manutencao da
paz das Nacoes Unidas.

De sua parte, causa satisfacao a ONU o de-
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Atraves de seus diplomatas e especialistas
cuja competencia e uma tradicao bem reconhecida, assim como dos funcionarios
brasileiros a servico do Secretariado, o Brasil da a Organizacao uma valiosissima contribuicao. Nao somente ele participa em
numerosos conselhos, comissoes e comites
permanentes, como tambem na preparacao
das proximas conferencias sobre a utilizacao pacifica da energia nuclear e sobre as
relacoes entre o desarmamento e o desenvolvimento. Pessoalmente, dou a maior importancia a essa ultima conferencia.
Espero que ela leve os I ideres do mundo todo a melhor entender o interesse pol itico e
economico que Ihes adviria se se empenhassem seriamente no caminho do desarmamento. Com respeito a America Latina,
penso que com o advento dos regimes democraticos num grande numero de paises,
o momento chegou para iniciar esforcos regionais visando a reducao dos armamentos
convencionais. O futuro da regiao inteira
poderia liberar-se assim de uma pesada hipoteca.
O Brasil participa tambem no Comite Consultivo sobre Questoes Administrativas e
Orcamentarias, no Comite de Contribuicoes
e, particularmente importante na presente
conjuntura, no Grupo de Especialistas I ntergovernamentais Encarregados de Examinar a Eficiencia do Funcionamento Administrativo e Financeiro da ONU. Quer dizer
que o Brasil se interessa diretamente pela
reforma da Organizacao, a qual, espero, nao
resultara na reducao dos seus meios de
acao, mas, ao contrario, vira a dota-la das

estruturas e do pessoal necessarios a renovacao do multilateralismo mundial que a
atualidade impoe.

No brilhante discurso que proferiu o Presidente do Brasil por ocasiao da abertura
da quadragesima sessao da Assembleia Geral, ele pteiteou pela revitalizacao da ONU.
Tambem notei que, quando da primeira
reuniao de seu novo Gabinete, no fim de fevereiro ultimo, o Presidente solicitou a
seu Ministro de Relacoes Exteriores que
contribuisse ao reforcamento e ao prestigio
das Nacoes Unidas e de suas agencias. Devo
agradecer muito sinceramente esse gesto. Se
a ONU pode contar com o apoio de homens de Estado tao clarividentes e tao resolutos, a organizacao sabera se desempenhar
da alta missao que lhe foi confiada.

Sera capaz de por em execucao, a despeito
das rivalidades ideologicas e das hegemonias,
uma cooperacao eficaz que podera trazer
mais ordem e equil ibrio a um mundo caracterizado por uma interdependencia anarquica. A ONU sabera, com o concurso de todas as nacoes e, particularmente do Brasil,
edificar "um mundo melhor".

Com essa esperanca, eu vos convido, Excelencias, Senhoras e Senhores, a brindar
a saude do Ministro de Relacoes Exteriores, a felicidade dos brasileiros, e o estreitamento ainda maior dos lacos que unem
o Brasil e a organizacao das Nacoes Unidas.
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entrega de
credenciais de
embaixadores
estrangeiros
Carlo Enrico Gilglioli, da Ordem Soberana
Militar de Malta, e Fernando Gerbasi, da
Venezuela, em 25 de fevereiro de 1986.

Raul Schimidt Dussaillant, do Chile, e
Hugo Palma Valderrama, do Peru, em 25
de marco de 1986.
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brasil e republica federal
da alemanha assinam
tres acordos de
cooperacao tecnica
O Ministro de Estado das Relacoes Exteriores,
Olavo Egydio Setubal, e o Embaixador
Extraordinario e Plenipotenciario da Republica
Federal da Alemanha, Walter Gorenflos, assinaram,
n o Palacio d o Itamaraty, e m Brasllia, os seguintes
Ajustes Complementares ao Acordo Basico de
Cooperacao Tecnica: Ajuste sobre o p r o j e t o de
C o o p e r g a o Tecnica, "Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnologico na Area Biomedica/FIOCRUZ" e
Ajuste sobre o p r o j e t o "Cooperacao Cientlfica
c o m o I n s t i t u t o Central de Quimica da
Universidade Federal de Santa Maria", assinados
em 10 de janeiro de 1986; e Ajuste sobre o
prosseguimento d o p r o j e t o "Desenvolvimento da
Pesquisa Bioqu imica sobre Ferrugem d o Cafeeiro",
assinado em 5 de fevereiro de 1986.

O Governo da Republica Federal da Alemanha e o Govern o da Republica Federativa d o Brasil apoiarao conjuntamente, pelo periodo de 4 anos, o I n s t i t u t o Nacional de
Controle de Qualidade em SaudeilNCOS da Fundacao
Oswaldo Cruz n o R i o de Janeiro, com o objetivo de melhorar o controle de qualidade dos medicamentos e alimentos consumidos n o pais, atraves d o aperfeicoamento
de pessoal de laboratorio qualificado d o INCOS.

A o Governo da Republica Federal da Alemanha cabera:
enviar
u m coordenador, especializado em controle de qualidade de produtos farmacologicos, p o r u m periodo max i m o total de 2 4 homens/mes,
ate 1 0 peritos a c u r t o prazo para fins de consultoria e
assistencia as diversas secoes n o INCOS, p o r u m period o m a x i m o total de 3 0 homenslrnes.

AJUSTE SOBRE PROJETO "PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO TECNOL6GICO
N A AREP. BIOMEDICA"

fornecer u m analizador de aminoacido, aparelhos pequenos de laboratorio, reagentes e produtos farmacologicos especiais, n o valor total de ate DM 404.421,
(quatrocentos e quatro m i l quatrocentos e vinte e u m
marcos alemaes);

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

custear as despesas de transporte e seguro d o equipam e n t o acima mencionado ate o p o r t o d e desembar-

Senhor Embaixador.
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota n ? E Z
624.4012Bl10186, datada de hoje, cujo teor em p o r t u gues 6 o seguinte:

que:
facultar estagios de aperfeicoamento fora d o projeto,
p o r u m prazo de ate 2 meses, para ate 1 0 tecnicos de laboratorios brasileiros d o INCOS, os quais, apos o seu regresso, atuarao n o projeto;

"Senhor Ministro,
referencia a nota DCOPTIDE-112781644 ( 8 4 6 )
(F36),
de 12 de novembro de 1980, b e m c o m o ao Acord o Bdsico de Cooperacao Tecnica, de 3 0 d e novembro
de 1963, concluido entre os nossos dois Governos, tenho
a honra de p r o p o r a Vossa Excelencia, em nome d o G o verno da Republica Federal da Alemanha, o seguinte Ajuste Complementar sobre o projeto de Cooperacao Tecnica
"Pesquisa e Desenvolvimento Tecnologico na Area Biomedica/FIOCRUZ" (PN 81.2127.9):

Com

4. financiar ate 8 viagens destinadas ao aperfeicoamento
de chefes de secao d o INCOS na Republica Federal da
Alemanha, p o r u m prazo m a x i m o individual de 1 mes.

III
A o Governo da Republica Federativa d o Brasil cabera:
1. facultar, para a implementacao d o projeto, tecnicos e
pessoal administrativo e auxiliar em numero suficiente;
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2. designar, em colaboracao com o coordenador alemao,
ate 10 tecnicos brasileiros do INCOS, com formacao superior, para fins de aperfeicoamento a curto prazo na Republica Federal da Alemanha;

2. N o exercicio de suas atividades, delineadas no paragrafo 1 deste item, os tecnicos enviados serao responsaveis perante o Diretor d o INCOSIFIOCRUZ, obedecendo
as suas instrucoes tecnicas, sempre que estas nao afetem as
relacoes contratuais com o seu empregador alemao.

3 . autorizar a saida de ate 8 chefes de secao do INCOS,
para visitarem as instituicoes especializadas na Republica
Federal da Alemanha;
4. Manter os salarios dos candidatos referidos nos paragrafos 2 e 3 deste item durante os estagios de aperfeicoamento;

5. colocar a disposicao dos tbcnicos alemaes lugares de
trabalho adequados nos laboratorios e salas de escritorio
para a execucao de suas tarefas especificas;

6. equipar o INCOS com aparelhos de laboratorios e
acesst~rios,desde que nao estejam incluidos na cota a ser
fornecida pela parte alema;
7 . custear todas as despesas de funcionamento e manutencao do INCOS;

8. prestar aos tecnicos enviados todo o apoio necessario
a execucao das tarefas que Ihes forem confiadas, proporcionando-lhes todo o material de trabalho necessario;
9. isentar o equipamento fornecido ao projeto, por incumbencia d o Governo da Republica Federal da Alemanha, de licencas, taxas portuarias, direitos de importacao
e demais encargos fiscais, bem como garantir seu pronto
desembaraco alfandegario;
lO.conceder, a requerimento d o orgao executor, as mesmas isencoes acima mencionadas ao material adquirido no
Brasil. O equipamento fornecido passara, quando da sua
chegada n o Brasil, ao patrimonio do Governo da Republica Federativa d o Brasil, e permanecera a inteira disposicao d o projeto e dos tecnicos enviados para a execucao
das tarefas nele previstas;
11 .arcav com as despesas de viagens a servico dentro do
Brasil, dos tecnicos enviados. fornecendo-lhes, alem das
despesas com as viagens, diarias adequadas;
12.custear as despesas de moradia dos tecnicos enviados
ou parcela adequada das despesas de locacao;
13.permitir ao coordenador alemao enviado, durante periodos breves e em casos especificos, sua participacao em
cursos, seminarios e congressos dentro e fora do Brasil, no
ambito de outros projetos de Cooperacao Tecnica e Financeira em andamento.

1. Os tecnicos enviados tem a missao de conseguir, atraves d o aperfeicoamento especifico d o pessoal de laboratorio no INCOS, uma melhoria dos resultados dos controles de qualidade.

1. O Governo da Republica Federal da Alemanha encarregara da execucao das suas coitribuicoes
a "Deutsche
Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)
mbH", 6236 Eschborn.

2. O Governo da Republica Federativa d o Brasil encarregara da implementacao d o projeto o Instituto Nacional de
Controle de Qualidade em Saude (INCOS) da Fundacao
Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro.
3. Os orgaos encarregados nos termos dos paragrafos 1 e
2 deste item estabelecerao conjuntamente os pormenores
para a implementacao d o projeto n o plano operacional,
adaptando-o, caso necessario, ao andamento do projeto.
VI
Aplicarse-ao tambem ao presente Ajuste Complemeqtar
as disposicoes d o Acordo Basico de Cooperacao Tecnica,
de 3 0 de novembro de 1963, inclusive a clausula de Berl i m (Artigo 10).
Caso o Governo da Republica Federativa d o Brasil concorde com as propostas contidas nos itens I a VI, esta nota e
a de resposta de Vossa Excelencia, em que se expresse a
concordancia d o seu Governo, constituirao u m Ajuste entre os nossos dois Governos, a entrar em vigor na data da
nota de resposta de Vossa Excelencia.
Permita-me Senhor Ministro, apresentar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta consideracao".
2. E m 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 u m Ajuste entre os nossos dois Governos, a entrar em vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta consideracao.
Olavo Egydio Setubal
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores

AJUSTE SOBRE O PROJETO "COOPERACAO
CIENTIFICA COM O INSTITUTO CENTRAL DE
QUIMICA D A UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA MARIA"
A Sua Excelencia o Senhor Walter Gorenflos
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da
Republica Federal da Alemanha.
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Senhor Embaixador.
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota no EZ
624.40151792185. datada de hoje, cujo teor em portugues e o seguinte:
"Senhor Ministro,
Com referencia a nota verbal . . . . . . . . . . . . . . . . .
de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e ao Ajuste de 12 de
junho de 1979, bem como em execucao d o Acordo sobre Cooperacao Tecnica, de 3 0 de novembro de 1963,
concluido entre os nossos dois Governos, a Embaixada
da Republica Federal da Alemanha tem a honra de propor ao Ministerio das Relacoes Exteriores da Republica
Federativa d o Brasil o seguinte Ajuste Complementar sobre o projeto "Cooperacao Clentifica com o Instituto
Central de Quimica da Universidade Federal de Santa Maria":

O Governo da Republica Federal da Alemanha e o Governo da Republica Federativa do Brasil estao de acordo
em dar prosseguimento, ate 31 de dezembro de 1985, a
promocao conjunta d o mencionado projeto da Universidade Federal de Santa MariaIUFSM.
Para esse fim, ao Governo da Republica Federal da Alemanha cabera:
prorrogar o periodo da atuacao d o tecnico Doutor
Clar, ate 31 de dezembro de 1985;
enviar outros tecnicos a curto prazo, por u m periodo
maximo total de 5 homenslmes;
fornecer os equipamentos e aparelhos cientificos que
sejam necessarios ao prosseguimento d o projeto.

De resto, aplicar-se-ao ao presente Ajuste nao somente as
disposicoes d o acima referido Acordo, de 3 0 de novembro
de 1963, inclusive a clausula de Berlim (Artigo 10). mas
tambem as do Ajuste de 12 de junho de 1979.
Caso Vossa Excelencia concorde com as propostas apresentadas nos itens I e II, esta nota e a de resposta d o Ministerio das Relacoes Exteriores da Republica Federativa
d o Brasil, em que expresse sua concordancia constituirao
u m Ajuste entre os nossos dois Governos, a entrar em vigor na data da nota de resposta do Governo brasileiro.

transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a
constituir u m Ajuste entre os nossos dois Governos a
entrar em vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta consideracao.
Olmo Egydio Setubal
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores

AJUSTE SOBRE O PROSSEGUIMENTO DO
PROJETO "DESENVOLVIMENTO DA
PESQUISA BIOQUILICA SOBRE A FERRUGEM
DO CAFEEIRO"
A Sua Excelencia o Senhor Walter Gorenflos,
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da
Republica Federal da Alemanha.
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar receoimento da nota numero
EZ445/138/136/86, datada de hoje, cujo teor em portugues e o seguinte:
"Senhor Ministro,
Com referencia 5 sua nota DCOPTIDE-Il153/644(46),'de
26 de junho de 1984, a Ata das Negociacoes intergovernamentais Teuto-Brasileiras, de 12 de dezembro de 1984, ao
Ajuste de 5 de maio de 1981, bem como em execucao d o
Acordo Basico de Cooperacao Tecnica, de 30 de novembro de 1963, concluido entre os nossos dois Governos,
tenho a honra de propor a Vossa Excelencia, em nome d o
Governo da Republica Federal da Alemanha, o seguinte
Ajuste Complementar sobre o prosseguimento d o projeto
"Desenvolvimento da Pesquisa Bioquimica sobre Ferrugem d o Cafeeiro" (PN 79.2186.9) :

O Governo da Republica Federal da Alemanha e o Governo da Republica Federativa d o Brasil darao prosseguiment o a cooperacao iniciada em 1981, na area de fitopatologialbioquimica, pelo periodo de mais 5 anos, isto e, ate
31 de maio de 1989, para fins de inducao de resistencia
contra a ferrugem em cafeeiros.
O projeto tem os seguintes objetivos:
Continuacao do desenvolvimento de processos de induciio de resistencia em cafeeiros contra o agente causador da ferrugem, como alternativa ao combate quimico e para acelerar o cultivo de cafeeiros resistentes;
estudo da natureza material das diferencas de resistencia nos cafeeiros, com o fim de simplificar e encurtar
programas de cultivo.

A Embaixada da Republica Federal da Alemanha aproveita a oportunidade para reiterar ao Ministerio das Relacoes
Exteriores da Republica Federativa d o Brasil os protestos
da sua mais elevada consideracao."

A o Governo da Republica Federal da Alemanha cabera:
2. E m resposta informo Vossa Excelencia de que o Governo brasileiro concorda com os termos de Nota acima

(1)
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Enviar, na qualidade d e consultores, os seguintes tecnicos:

1 tecnico e m bioquimica, pelo prazo m a x i m o de 1 0
homenslmes;
especialistas a c u r t o prazo e peritos para o equacionam e n t o de questoes especificas, particularmente nas
areas de:
fisiologia, bioquimica,
micologia (fungos causadores de ferrugem),
epidemiologia,
histoiogia e histoquimica (microscopia d e fluorescencia),
resistencia e inducao d e resistencia,
avaliacoes intermediarias da GTZ e atividades de "management",
aperfeicoamento e consultoria, p e l o prazo m a x i m o t o tal d e 1 3 homenslmes;
fornecer material tecnico necessario a execucao d o
projeto, n u m valor m a x i m o total de D M 400.000
(quatrocentos m i l marcos alemaes). e m especial:
equipamentos laboratoriais,
literatura especializada,
incubadora para culturas de fungos e celulas,
pecas sobressalentes e acessorios para aparelhos laboratoriais ja existentes,
reagentes e outros materiais de consumo.

facultar estagios de formacao e aperfeicoamento f o r a
d o projeto, na Republica Federal da Alemanha, p o r
u m p e r i o d o d e 3 a 12 meses, para u m numero de 5
tecnicos, os quais, apos o seu regresso, atuarao n o p r o jeto;
p e r m i t i r a u m n u m e r o m a x i m o de 1 5 tecnicos a participacao e m seminarios, congressos e outras atividades especificas da Republica Federal da Alemanha o u
e m terceiros paises.
A selecao das atividades especificas e dos bolsistas sera feit a e m c o m u m acordo entre o orgao executor d o p r o j e t o
e a "Deutsche Gesellschaft f u r Technische Zusammenarbeit".
Custear:
o alojamento dos tecnicos enviados, dos especialistas a
c u r t o prazo e dos seus familiares, desde que os tecnicos enviados nao arquem c o m as respectivas despesas;
transporte e seguro d o material referido n o paragrafo
1, letra b , ate o local d o projeto;
os custos d e operacao, e m escala limitada, e m situacoes especiais de escassez d e recursos;

-

material didatico;
instrucoes i n loco;
contratos d e cooperacao c o m instituicoes cientificas;
traducoes, publicacoes, trabalhos d e datilografia e d e
copiagem,

A o Governo d a Republica Federativa d o Brasil cabera:

facultar os tecnicos necessarios e o pessoal administrat i v o e auxiliar e m numero suficiente para a implementacao d o projeto;
prestar aos tecnicos enviados t o d o o a p o i o necessario
na execucao das tarefas q u e Ihes f o r e m confiadas, colocando-lhes B disposicao t o d a a documentacao indispensavel ;
colocar a disposicao as instalacoes necessarias, tais com o laboratorios, escritorios e estufas;
conceder, quando necessario, vagas para treinamento
d e tecnicos provenientes de outros paises latino-americanos produtores de cafe; as despesas d e viagem e estada serao custeadas c o m recursos d e terceiros;
arcar c o m as despesas d e combustivel, manutenczo,
conservacao e seguro dos veiculos d e servico e d e o u tros equipamentos operados na area d o projeto;
p e r m i t i r a funcionarios d o I n s t i t u t o Biologico d e Sao
Paulo a participacao e m cursos d e aperfeicoamento especiais que f o r e m realizados n o a m b i t o d o p r o j e t o e
arcar c o m as respectivas despesas d e pessoal, viagem,
alimentacao e alojamento que surgirem para os estagiarios.

Realizar as seguintes atividades:
Equipar o servico local d o I n s t i t u t o Biologico e m Campinas, c o m material de consumo, veiculos, recursos
monetarios e pessoal qualificado, necessarios a execucao d o projeto;
estabelecer o u proporcionar contatos c o m os centros
de extensao rural, e outras organizacoes paraestatais
nas quais sejam realizadas atividades d e formacao, c o m
o objetivo d e divulgar os dados ja elaborados;
realizar u m planejamento orcamentario p r o p r i o e d i ferenciado para todas as atividades parciais, destinado
a possibilitar a entrega posterior d o projeto;

a remuneracao d e u m n u m e r o l i m i t a d o d e auxiliares;

intensificar a cooperacao c o m o I n s t i t u t o A g r o n o m i c o
de Campinas;

outras contribuicoes, tais como:

pagar hospedagem e diarias adequadas, b e m c o m o t o -
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das as despesas resultantes de viagens a servico dos tecnicos brasileiros e do tecnico enviado, dentro do Brasil;
f ) isentar o material fornecido por incumbancia d o Governo da Republica Federal da Alemanha de licencas,
taxas portuarias, direitos de importacao e demais encargos fiscais.

Atribuicoes dos tecnicos enviados:
1. Os especialistas enviados e os seus tecnicos parceiros
terao as seguintes atribuicoes:
a) estudo do funcionamento e da natureza quimica de fatores indutores de resistencia;
b ) analise das qualidades biologicas e fisiologicas do agente da ferrugem no cafeeiro;
C) pesquisa a nivel celular e molecular da interacao patogeno-hospedeiro;
d ) isolamento e caracterizacao de substancias das plantas
de cafe, com vistas a relevancia dos mesmos para a resistencia contra a ferrugem d o cafeeiro;
e) realizacao de atividades de fomacao e consultoria
2. Dentro das suas atividades, delineadas no paragrafo 1
deste item, os tecnicos enviados serao responsaveis perante a diretoria brasileira d o projeto, obedecendo as suas instrucoes tecnicas.

O material fornecido por incumbencia do Governo da
Republica Federal da Alemanha passara, quando da sua
chegada no porto de desembarque, ao patrimonio da Republica Federativa d o Brasil, ficando a inteira disposicao
d o projeto e dos tecnicos enviados durante a execucao
das suas tarefas.

Da execucao d o projeto:
1. O Governo da Republica Federal da Alemanha encarregara da execucao das suas contribuicoes a "Deutsche
Gesellxhaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)
GmbH", 6236 Eschborn 1.
2. O Governo da Republica Federativa d o Brasil encarregara da implementacao do projeto o Instituto Biologico
de Sao Paulo - Secao Bioquimica Fitopatologica d o Departamento de Fitopatologia.
3. Os orgaos encarregados nos termos dos paragrafos 1 e
2 deste item estabelecerao conjuntamente, atraves de u m
plano operacional, os pormenores da implementacao do

projeto, adaptando-os, caso.necess5rio. ao andamento do
projeto.

De resto, aplicar-se-ao tambem ao presente Ajuste as disposicoes d o acima mencionado Acordo Basico, de 30 de
novembro de 1963, inclusive a clausula de Berlim (artigo
10).
Caso o Governo da Republica Federativa d o Brasil concorde com as propostas apresentadas nos itens I a VII, esta
Nota e a de resposta de Vossa Excelencia, que expresse a
concordancia do seu Governo, constituirao u m Ajuste
entre os nossos dois Governos, a entrar em vigor na data
da Nota de resposta de Vossa Excelencia.
Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta consideracao".

2. Em resposta, informo Vossa Excelencia de que o Governo brasileiro concorda com os termos da nota acima
transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a
constituir u m Ajuste entre os nossos dois Governos, a entrar em vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta consideracao.
Olavo Egydio Setubal
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores

os acordos entre o brasil
e o paraguai, sobre a
usina hidreletrica de
itaipu
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, Olavo
Egydio Setubal, e o Ministro das Relacoes
Exteriores d o Paraguai, Carlos Augusto Saldlvar,
assinaram, em Assuncao, em 28 de janeiro de 1986,
os seguintes acordos relativos ao Tratado de Itaipu:
Acordo que modifica o Estatuto da Itaipu
Binacional; Acordo sobre pagamento de royalties
e Acordo sobre cronograma de pagamento da
energia fornecida pela Usina Hidreletrica de Itaipu.

ACORDO QUE MODIFICA O ESTATUTO
DA ITAIPU BINACIONAL
A Sua Excelencia o Senhor
Doutor Carlos A u g ~ s t oSaldivar,
Ministro de Relacoes Exteriores da
Republica do Paraguai.
Com referencia a Nota DAM-1/DEM/DAI/10/241 i 846)
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(844). de 1 1 de maio de 1984,do Ministro das Relacoes
Exteriores do Brasil, e a Nota Reversal no 6,d o Ministro
de Relacoes Exteriores do Paraguai, de identico teor e
mesma data, e tendo em conta o que dispoe o Artigo II I,
paragrafo 20 do Tratado de ITAIPU, tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelencia que o Governo
do Brasil esta de acordo em modificar o Anexo A (Estatuto da ITAIPU), da seguinte maneira:

"ESTATUTO D A ITAIPU

dos da America), pertencente a ELETROBRAS e a ANDE
em partes iguais e intransferiveis.
Paragrafo Unico - O capital manter-se-a com valor constante, de acordo com disposto no paragrafo 40 d o Artigo
15 d o Tratado.
CAPiTULO III
Administracao
ARTIGO 7 0

C A P ~ ~ U L1 O
Denominacao e Objeto

Sao orgaos da administracao da ITAIPU o Conselho de
Administracao e a Diretoria Executiva.

ARTIGO 10

ARTIGO 89

A ITAIPU e uma entidade binacional criada pelo Artigo
III d o Tratado assinado pelo Brasil e Paraguai, em 26 de
abril de 1973,e tem como partes:

O Conselho de Administracao compor-se-a de doze Conselheiros nomeados:

a) a Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS,
sociedade anonima de economia mista brasileira.

a) seis pelo Governo brasileiro, dos quais u m sera indicado pelo Ministerio das Relacoes Exteriores e dois pela
ELETROBRAS;

b ) a Administracion Nacional de Eletricidar:
entidade autarquica paraguaia.

ANDE,

ARTIGO 20
O objeto da ITAIPU e o aproveitamento hidrelbtrico dos
recursos hidricos do rio Parana, pertencentes em condominio aos dois paises, desde e inclusive o Salto Grande de
Sete Quedas ou Salto de Guaira ate a foz d o Rio Iguacu.
ARTIGO 30
A ITAIPU reger-se-a pelas normas estabelecidas no Tratad o de 26 de abril de 1973,no presente Estatuto e nos demais Anexos.
ARTIGO 40
A ITAIPU tera, de acordo com o que dispoem o Tratado e
seus Anexos, capacidade juridica, financeira e administrativa. e tambem responsabilidade tecnica, para estudar,
projetar, dirigir e executar as obras que tem como objeto,
coloca-las em funcionamento e explora-las, podendo, para tais efeitos, adquirir direitos e contrair obrigacoes.

b) seis pelo Governo paraguaio, dos quais u m sera indicad o pelo Ministerio de Relacoes Exteriores e dois pela
ANDE.
Paragrafo l? - O Diretor Geral Brasileiro e o Diretor Geral Paraguaio, previstos n o Artigo 120, tambem integrarao
o Conselho com voz e sem voto.
Paragrafo 20 - As reunioes do Conselho serao presididas,
alternadamente, por u m Conselheiro de nacionalidade
brasileira ou paraguaia e, rotativamente, por todos os
membros d o Conselho.
Paragrafo 30 - O Conselho nomeara dois Secretarios, u m
brasileiro e outro paraguaio, que terao a seu cargo, entre
outras atribuicoes, a de certificar os documentos da
ITAIPU em portugues e em espanhol, respectivamente.
ARTIGO 90
Compete ao Conselho de Administracao cumprir e fazer
cumprir o Tratado e seus Anexos e decidir sobre:
a) as diretrizes
ITAIPU:

ARTIGO 50
A ITAIPU tera sedes em Brasilia, Capital da Republica
Federativa d o Brasil, e em Assuncao, Capital da Republica
d o Paraguai.

CAPITULO
11

fundamentais

de

administracao

da

b) o Regimento Interno;
c) o plano de organizacao dos servicos basicos;
d) os atos que importem em alienacao d o patrimonio da
ITAIPU, com previo parecer da ELETROBRAS e da
ANDE;

Capital
ARTIGO 60
O capital da ITAIPU sera equivalente a US$

........

100.000.000.00 (cem milhoes de dolares dos Estados Uni-

e) as reavaliacoes de ativo e passivo, com pr6vio parecer
da ELETROBRAS e da ANDE, tendo em conta odis-

posto no paragrafo 40 do Artigo 150 do Tratado;
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as bases de prestacao dos servicos de eletricidade;
as propostas da Diretoria Executiva referentes a obrigacoes e emprdstimos;
a proposta de orcamento para cada exercicio e suas
revisoes, apresentadas pela Diretoria Executiva.
Paragrafo 1 0 - O Conselho de Administracao examinara o Relatorio Anual, o Balanco Geral e a demonstracao
da Conta de Resultados, elaborados pela Diretoria Executiva e, os apresentara com seu parecer, a ELETROBRAS
e a ANDE, conforme o disposto n o Artigo 240 deste Estatuto.
Paragrafo 2P - O Conselho de Administracao tomara conhecimento d o curso dos assuntos da ITAIPU atraves das
exposicoes que serao feitas habitualmente pelo Diretor
Geral Brasileiro e/ou pelo Diretor Geral Paraguaio ou de
outras que o Conselho solicite por intermedio deles.
ARTIGO 100
O Conselho de Administracao se reunira. ordinariamente,
cada dois meses e, extraordinariamente, quando convocado, por intermddio dos Secretarios, pelo Diretor Geral
Brasileiro alou pelo Diretor Geral Paraguaio ou pela metade menos u m dos Conselheiros.
Paragrafo Unico - O Conselho de Administracao so podera decidir validamente com a presenca da maioria dos
Conselheiros de cada pais e com paridade de votos igual a
menor representacao nacional presente.

Paragrafo 20 - Os membros da Diretoria Executiva serao
nomeados pelos respectivos Governos, por proposta da
ELETROBRAS ou da ANDE, conforme o caso.
Paragrafo 30 - Os membros da Diretoria Executiva exercerao suas funcoes por u m periodo de cinco anos, podend o ser reconduzidos.
Paragrafo 40 - A qualquer momento os Governos poderao substituir os Membros da Diretoria Executiva que
houverem nomeado.
Paragrafo 50 - Em caso de ausencia ou impedimento
temporario de u m Membro da Diretoria Executiva, a
E L E T R O B R A S ou a ANDE, conforme o caso, designara
o substituto dentre os demais Membros, que tera tambem direito ao voto d o Membro substituidn
Paragrafo 60 - A o ocorrer vacancia definitiva de um cargo de Membro da Diretoria Executiva, a E L E T R O B R A S
ou a ANDE. conforme o caso, indicara o substituto que,
uma vez nomeado, exercera o mandato pelo prazo remanescente.
ARTIGO 130
Sao atribuicoes e deveres da Diretoria Executiva:
dar cumprimento ao Tratado e seus Anexos e as decisoes do Conselho de Administracao;
cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno;
praticar os atos de administracao necessarios a conducao dos assuntosda Entidade;

ARTIGO l l ?
Os Conselheiros exercerao suas funcoes por um periodo
de quatro anos, podendo ser reconduzidos.
Paragrafo 1 0 - A qualquer momento os Governos poderao substituir os Conselheiros que houverem nomeados.

-

Paragrafo 20
A o ocorrer vacancia definitiva de u m cargo de Conselheiro, o respectivo Governo nomeara substit u t o que exercera o mandato pelo prazo remanescente.

ARTIGO 120
A Diretoria Executiva, constituida por Membros nacionais
de ambos os paises, em igual numero e com a mesma capacidade e igual hierarquia, compor-se-a d o Diretor Geral
Brasileiro, d o Diretor Geral Paraguaio, dos Diretores Executivos:.T6cnico, Juridico, Administrativo, Financeiro e
de Coordenacao, e dos Diretores: Tecnico, Juridico,
Administrativo, Financeiro e de Coordenacao, todos com
VOZ e voto.
Paragrafo 1 0 - A cada Diretor Executivo, brasileiro ou
paraguaio, correspondera u m Diretor da outra nacionalidade.

propor ao Conselho de Administracao as diretrizes
fundamentais de administracao;
propor ao Conselho de Administracao normas de
administracao d o pessoal ;
elaborar e submeter ao Conselho de Administlnccc.
em cada exercicio, a proposta de orcamento para o er.ercicio seguinte e suas eventuais revisoes;
elaborar e submeter ao Conselho de Administracao o
Relatorio Anual, o Balanco Geral e a demonstracao da
Conta de Resultados d o exercicio anterior;
por em execucao as normas e as bases para prestacau
dos servicos de eletricidade;
criar e instalar os escritorios tecnicos elou administrativos que julgar necessarios, onde for conveniente;
aprovar o plano global de classificacao de cargos, de lotacao e de salarios e benef icios dos empregados.
ARTIGO 140
A Diretcria Executiva reunir-se-a, ordinariamente, pelo
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menos duas vezes ao mes e, extraordinariamente, quando
convocada por u m dos Diretores Gerais.
Paragrafo l? - As resolucoes da Diretoria Executiva serao
adotadas por maioria de votos.
Paragrafo 20 - A Diretoria Executiva instalar-se-a no local que julgar mais adequado ao exercicio de suas funcoes.
ARTIGO 150
A ITAIPU somente podera assumir obrigacoes ou constituir procuradores mediante a assinatura conjunta dos dois
Diretores Gerais.
ARTIGO 160
Os honorarios dos Conselheiros e dos Membros da Diretoria Executiva serao fixados pela ELETROBRAS e pela
ANDE, de comum acordo.
ARTIGO 170
Os dois Diretores Gerais sao responsaveis, solidariamente,
pela coordenacao, organizacao e direcao das atividades da
ITAIPU e a representarao, em juizo ou fora dele, competindo-lhes praticar todos os atos de administracao ordinaria necessarios ao funcionamento da Entidade, com exclusao dos atribuidos ao Conselho de Administracao e a Diretoria Executiva. Cabem-lhes, ademais, os atos de admissao e demissao de pessoal em seus respectivos paises.
ARTIGO 180
O Diretor Tecnico Executivo e o responsavel pelo comand o d o projeto, construcao das obras e operacao das instalacoes.

jetos e obras de infra-estrutura, das vias de acesso, das vilas residenciais e outros servicos e obras que lhe forem
atribuidas pela Diretoria Executiva fora da area das instalacoes destinadas a producao de energia eletrica.

ARTIGO 239
Os Diretores terao as atribuicoes executivas especificas
que, de comum acordo, Ihes forem delegadas pelos Diretores Executivos das respectivas areas, com vistas a perfeita
consecucao dos objetivos da Entidade Binacional.
Paragrafo Unico - Os Diretores manter-se-ao informados
dos assuntos das respectivas Diretorias e informarao sobre
o andamento daqueles que Ihes forem confiados.
cAPI'TuLO I V
Exercicio Financeiro
ARTIGO 240
O exercicio financeiro encerrar-se-a em 31 de dezembro
de cada ano.
Paragrafo l? - A ITAIPU apresentara, ate 30 de abril de
cada ano, para decisao da ELETROBRAS e da ANDE, o
Relatorio Anual, o Balanco Geral e a demonstracao da
Conta de Resultados do exercicio anterior.
Paragrafo 20 - A ITAIPU adotara a moeda dos Estados
Unidos da America como referencia para a contabilizacao de suas operacoes. Esta referencia podera ser substituida por outra, mediante entendimento entre os dois
Governos.

C A P Iu
~ LO V
Disposicoes Gerais

ARTIGO 199

ARTIGO 250

O Diretor Juridico Executivo e o responsavel pela conducao dos assuntos juridicos da Entidade.

Serao incorporados pela ITAIPU, como integraliracao de
capital por parte da ELETROBRAS e da ANDE, os dispendios realizados pelas referidas empresas, anteriormente
a constituicao da Entidade, nos seguintes trabalhos:

ARTIGO 200
O Diretor Administrativo Executivo e o responsavel pela
Administracao d o pessoal e pela direcao dos servicos gerais.

a) estudos resultantes d o Convenio de Cooperacao firmado em 10 de abril de 1970;
b ) obras preliminares e servicos relacionados com a construcao do aproveitamento hidreletrico.

ARTIGO 210

O Diretor Financeiro Executivo e o responsavel pela execucao da politica economico-financeira, de suprimento e
de compras.
ARTIGO 220

ARTIGO 260
Os Conselheiros, Membros da Diretoria Executiva e demais empregados nao poderao exercer funcoes de direcao,
administracao ou consulta em empresas fornecedoras ou
contratantes de quaisquer materiais e servicos utilizados
pela ITAIPU.

O Diretor de Coordenacao Executivo e o responsavel pelos servicos relacionados com a preservacao das condicoes
ambientais na area do reservatorio, a execucao dos proje-

ARTIGO 279

tos e obras portuarias e de navegacao, a execucao dos pro-

Poderao prestar servicos a ITAIPU os funcionarios publi-
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cos, empregados de autarquias e os de sociedades de economia mista, brasileiros ou paraguaios, sem perda d o vinculo original e dos beneficios de aposentadoria elou previdencia social, tendo-se em conta as respectivas legislacoes nacionais.
ARTIGO 280
O Regimento Interno da ITAIPU, mencionado no Artigo
9 9 serA proposto pela Diretoria Executiva 3 aprovacao
d o Conselho de Administracao e contemplara, entre outros, os seguintes assuntos: o regime contabil e financeiro;
o regime para a obtencao de propostas, adjudicacao e contratacao de servicos e obras, a aquisicao de bens; normas
para o exercicio das funcoes dos integrantes do Conselho
de Administracao e dos Membros da Diretoria Executiva.
ARTIGO 290
Os casos nao previstos neste Estatuto, que nao puderem
ser resolvidos pelo Conselho de Administracao, serao solucionados peros dois Governos, com previo parecer da
ELETROBRASe da ANDE."

2. O Estatuto aprovado pelo presente Acordo tera vigencia a partir da data de 17 de maio de 1986 ate 17 de maio
de 1991.

3. Nessa data, mediante novo Acordo, ambos os Gover-

Excelencia que o Governo d o Brasil convem com o Governo d o Paraguai no seguinte:
o Diretor Geral Brasileiro, o Diretor Tecnico Executivo, o Diretor Financeiro Executivo, o Diretor Administrativo, o Diretor Juridico e o Diretor de Coordenacao serao nomeados pelo Governo d o Brasil;
o Diretor Geral Paraguaio, o Diretor Administrativo
Executivo, o Diretor Juridico Executivo, o Diretor de
Coordenacao Executivo, o Diretor Tecnico e o Diretor
Financeiro serao nomeados pelo Governo do Paraguai;
este Acordo sobre nomeacao dos Diretores Gerais, Diretores Executivos e Diretores tera efeito ate 17 de
maio de 1991 ;
a partir dessa data os mesmos serao nomeados de acordo com o que convierem os dois Governos.
A presente Nota e a de Vossa Excelencia, de identico
teor e mesma data, constituem Acordo entre os dois Governos.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta consideracao.
Olavo Egydio Setubal
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores

nos d o t a r a o a decisao que julgarem conveniente sobre o
Anexo A (Estatuto da ITAIPU).

ACORDO SOBRE PAGAMENTO DE ROYALTIES

4. A presente Nota e a de Vossa Excelencia, de identico
teor e mesma data, constituem Acordo entre os dois Governos.

A Sua Excelencia o Senhor
Doutor Carlos Augusto Saldi'var,
Ministro de Relacoes Exteriores da
Republica d o Paraguai.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos de minha mais alta consideracao.

Senhor Ministro,

Olavo Egydio Setubal
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores

ACORDO SOBRE NOMEACAO DA DIRETORIA
D A ITAIPU BINACIONAL

A Sua Excelencia o Senhor
Doutor Carlos Augusto Saldivar,
Ministro de Relacoes Exteriores da
Republica d o Paraguai.
Senhor Ministro,
Com referencia ao Artigo 120, paragrafos 10, 2 0 e 30 d o
Anexo A (Estatuto da ITAIPU), acordado entre a Republica Federativa d o Brasil e a Republica d o Paraguai, pela
Nota DAM-I/DEM/CAI/Ol /PAI NL/00/05, de 28de janeiro
de 1986, d o Ministro de Estado das Relacoes Exteriores
do Brasil, e a Nota DMITIN.R.ln0 1, do Ministro de Relacoes Exteriores d o Paraguai, de identico teor e mesma data, tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa

Com referencia ao Artigo X V do Tratado de ITAIPU, celebrado em 26 de abril de 1973, entre o Governo da Republica Federativa d o Brasil e o Governo da Republica do
Paraguai, e a Nota n0 9 e a correspondente Nota nP R.1
de 11 de fevereiro de 1974, do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores da Republica Federativa do Brasil e do
Ministro de Relacoes Exteriores da Republica d o Paraguai,
tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelencia que o entendimento d o Governo da Republica Federativa do Brasil e o seguinte:
1. Os valores estabelecidos no Anexo C d o citado Tratado, nos itens 1 1 1.4; 1 1 1.5 e 1 1 1.8, correspondentes a: o montante necessario para o pagamento dos "royalties" 2s Altas Partes Contratantes; o montante necessario ao pagamento, a ELETROBRAS e a ANDE em partes iguais, a
titulo de ressarcimento de encargos de administracao e
supervisao relacionados com a ITAIPU; e o montante necessario a remuneracao a uma das Altas Partes Contratantes, por gigawatt-hora cedido a outra Alta Parte Contratante serao multiplicados por 3.5 (tres e meio) em 1985 e
1986; por 3,58 (tres inteiros e cinquenta e oito centesi-
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mos) em 1987; por 3.66 (tres inteiros e sessenta e seis centesimos) em 1988; por 3.74 (tres inteiros e setenta e quat r o centesimos) em 1989; por 3,82 (tres inteiros e oitenta
e dois centesimosi em 1990; por 3 9 0 (tres inteiros e noventa centesimos) em 1991; e, por 4,O (quatro) a partir de
1992.
Fica entendido, no que se refere ao montante necessario
para o pagamento dos "royalties" as Altas Panes Contratantes, que este montante nao podera ser inferior, anualmente, a dezoito milhoes de dolares dos Estados Unidos
da America, a razao da metade para cada Alta Parte Contratante, multiplicado pelos mesmos indices anuais indicados acima.
2. O valor real da quantidade de dolares dos Estados Unidos da America estabelecido no Anexo C do citado Tratado e modificado pelo item 1 acima, sera mantido constante mediante a seguinte formula:
1 + 0,5 VIG

+ 0.5

V c p , onde:

Fator de ajuste;
Variacao percentual sobre cem (100) d o lhdice
MBdio Anual de "Industrial Goods", nos Estados
Unidos da America, correspondente ao ano a ser
ajustado, publicado na "Internacional Financia1
Statistics", d o Fundo Monetario Internacional, e
relativa ao mesmo indice medio de 1986;
Variacao percentual sobre cem (100) d o lndice
Medio Anual de "Consumer Prices", nos Estados
Unidos da America, correspondente ao ano a ser
ajustado, publicado no mencionado documento
d o Fundo Monetario Internacional, e relativa ao
mesmo Indice Medio de 1986;

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia meus protestos da mais alta consideracao.
Olavo Egydio Setubal
Ministro de Estado das RelacBes Exteriores

ACORDO SOBRE CRONOGRAMA DE
PAGAMENTO DA ENERGIA FORNECIDA
PELA USINA HIDRELETRICA DE ITAIPU
A Sua Excelencia o Senhor
Doutor Carlos Augusto Saldivar,
Ministro de Relacoes Exteriores da
Republica do Paraguai.
Senhor Ministro,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia, com o
objetivo de manifestar-lhe que, considerando as caracteristicas do mercado de energia eletrica a ser abastecido pela ITAIPU no periodo de 1985-1991 e que o termino das
obras exigem u m esforco financeiro excepcional, o Governo da Republica Federativa d o Brasil concorda com o Governo da Republica d o Paraguai que os montantes correspondentes aos pagamentos devidos mencionados nas Notas DAM-I/DEM/CAI/03/PAINLOOE05 e DMlT1N.R. n(>
3, excluidos os pagamentos correspondentes ao ressarcimento a ELETROBRAS e a ANDE previstos no item 111.5
do Anexo C do Tratado de ITAIPU, sejam parcialmente
diferidos, conforme o seguinte cronograma:

ANO

I

Porcentagem de
Pagamento a vista %

I

Porcentagem de
Pagamento diferido %

O referido reajuste devera ser feito uma vez por ano, depois de conhecidos os indices relativos aos doze ( 12) meses d o ano anterior, e considerandose como lndice Medio
Anual o lhdice resultante da media aritmetica dos indices
mensais correspondentes aos doze ( 12) meses do exercicio
anterior.
A cobranca do ajuste sera efetuada em fatura complementar, tomando-se sempre por base para seu calculo os montantes estabelecidos na forma prevista no item 1, acima.
Caso a formula de ajuste e os respectivos indices convencionados nesta Nota sofrerem uma variacao que desfigure, de forma evidente, o objetivo de manter constante o
valor d o dolar dos Estados Unidos da AmBrica, a mesma
podera ser reestudada de comum acordo entre os Governos da Republica Federativa do Brasil e a Republica do
Paraguai .

2. A presente Nota e a de Vossa Excelencia, de identico
teor e mesma data, constituem Acordo entre os dois Governos.

2. Os montantes diferidos, devidamente documentados
pela ITAIPU, serao pagos nas seguintes condi~oes:
a) prazo de carencia: ate 1992, com pagamentos dos juros neste periodo;
b ) prazo de amortizacao: 1 0 (dez) anos a partir de 1992;
C) juros anuais: iguais e media dos juros a serem pagos,
em cada ano, sobre emprestimos e financiamentos,
contraidos pela ITAIPU, originarios de terceiros paises.
3. A divida assim assumida por ITAIPU sera considerada
no calculo de suas tarifas; o montante correspondente a
compensacao sera incluido exclusivamente na tarifa a ser
paga pela Parte que consuma energia cedida.
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4. Nos casos em que for considerado necessario,a ITAIPU
consultara a ELETROBRAS e a ANDE para a execucao
do estabelecido na presente Nota.
A presente Nota e a de Vossa Excelencia, de identico teor
e mesma data, constituem Acordo entre os dois Governos.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestosda minha mais alta consideracao.
Olavo Egydio Setubal
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores

intercambio cultural
brasil-argentina no
campo do ensino
superior
Protocolo adicional ao Convenio de Intercambio
Cultural entre o Brasil e a Argentina, para o
desenvolvimento de programas de cooperacao
n o campo d o ensino superior, assinado, no
Palacio d o Itamaraty, em Brasllia, em 5 de
fevereiro de 1986, pelo Ministro de Estado das
Relacoes Exteriores, Olavo SetUbal, e pelo
Embaixador da Argentina, Rafael Maximiniano
Vazquez.

O Governo da Republica Federativa do Brasil,
e
O Governo da Republica Argentina,
Em conformidade com os principios enunciados no Convenio de Intercambio Cultural, concluido em 25 de janeiro de 1968,
Considerando que os dois Governos desejam favorecer o
desenvolvimento de programas de cooperacao interuniversitaria, e

2. Os objetivos acima enumerados serao impiemeritados
mediante Convenios firmados diretamente entre as instituicoes de ensino superior interessadas dos dois paises.
ARTIGO II
Os objetivos estabelecidos no Artigo I serao alcancados
atraves de atividades que compreendem:
Intercambio de docentes e pesquisadores para a realizacao de cursos de pos-graduacao "stricto" e "lato
sensu" em instituicoes de ensino superior;
Intercambio de missoes de ensino e de pesquisa, de
docentes e de pesquisadores, de curta ou de longa duracao, para desenvolvimento de atividades acordadas
previamente entre instituicoes de ensino superior;
Elaboracao e execucao conjunta de projetos de pes
quisa, nas areas listadas no Anexo I;
Troca de documentacao e publicacao dos resultados
das pesquisas realizadas conjuntamente.
ARTIGO III
Sempre que houver acordo entre as instituicoes envolvidas, as despesas decorrentes dos programas acima mencionados poderao ser assim discriminadas:
cada pais se responsabilizara pelos gastos de transporte e remuneracao resultantes do envio de seu pessoal
tecnico, docente e de pesquisa;
os gastos de estada ficarao a cargo d o pais onde o docente desenvolvera a sua atividade academica;
os Governos da Republica Federativa d o Brasil e da
Republica Argentina poderao, sempre que julgarem
necessario e conveniente, solicitar a participacao de
Organismos Internacionais para o financiamento dos
Projeios a se realizarem no quadro do presente Protocolo.
ARTIGO I V

Considerando que o intercambio universitario e uma das
maneiras mais proficuas de estimular o desenvolvimento
cultural, cient ifico e tecnologico,
Acordam o seguinte :
ARTIGO I

O presente Protocolo entrara em vigor na data de sua assinatura, e tera vigencia ate que uma das Partes decida
denuncid-10. Neste caso, a denuncia sera efetivada see
senta dias apos o recebimento da notificacao, por via diplomatica. A denuncia nao prejudicara o programa de trabalho ja acordado e em curso.

O presente Acordo tem por objetivo:

Feito em Brasilia, aos 05 dias d o mes de fevereiro de
1986, em dois exemplares originais, em portugues e em

a formacao e o aperfeicoamento de docentes e pesqui
sadores;

espanhol, sendo ambos os textos igualmente autenticos.

o intercambio de informacoes e experiencias;
o intercambio da producao cient ifica

Pelo Governo da Republica
Federativa d o Brasil :
Olavo Egydio Setubal
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.

Pelo Governo da Republica
Argentina:

3. Sistemas Eletricos.
4 . Fisica

Rafael Maximiniano Vazquez

5. Engenharia Quimica
ANEXO I

6. Engenharia Sanitaria.

Sao as seguintes as areas estabelecidas para a execucao de
projetos de pesquisa tecnico-cientifica:

7 . Energia Nuclear (aplicada a agricultura)

1 . Planejamento Energetico.

2. Tecnicas de A l t a Tensao:

8. Industria T e x t i l .
9. Couros
Esta lista podera ser ampliada a criterio das partes.
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itamaraty desmente
operacoes de vendas
de material belico
Comunicado d o Itamaraty a imprensa, divulgado
e m Brasllia, n o d i a 13 de janeiro de 1986:

estado de guerra, estado de s i t i o o u de comocao intestina,
suspensa de garantias constitucionais, instabilidade p o l i t i ca interna ou situacoes de emergencia ou calamidade p u blicas.
A assinatura da Convencao pelo Brasil constitui compromisso adicional, nas esferas nacionais e internacionais, e
efetiva protecao contra a violacao dos direitos humanos.

Foram publicadas na imprensa, domingo, informacoes segundo as quais vultosos contratos de fornecimento de armamento brasileiro a Arabia Saudita teriam sido firmados
em dezembro u l t i m o . O Ministro da Defesa daquele pais,
bem c o m o o Embaixador saudita e m Brasilia ja desmentiram a suposta operacao. O Ministerio das Relacoes Exteriores tampouco tem conhecimento dos contratos alegadamente assinados em dezembro.

encontro dos chanceleres
dos grupos de contadora
e apoio com o secretario
de estado george shultz

Igualmente foram publicadas, ainda n o domingo, noticias
segundo as quais missao l i b i a viria em fevereiro p r o x i m o
ao Brasil a f i m de tratar c o m o Itamaraty da assinatura de
contrato de compra de material belico brasileiro n o valor
de u m bilhao de dolares. O Ministerio das Relacoes Exteriores nao tem conhecimento da vinda dessa missao, nem
de que c o n t r a t o c o m o o mencionado esteja em processo
de negociacao.

N o t a a imprensa, divulgada em Washington, n o d i a
10 de fevereiro de 1986, ao final d o encontro dos
Chanceleres dos Grupos de Contadora e de A p o i o
c o m o Secretario de Estado George Shultz:

brasil assina convencao
interamericana
sobre a tortura
Comunicado d o Itamaraty a imprensa, divulgado
e m Brasilia, n o dia 24 de janeiro de 1986:
O Embaixador Dario Moreira de Castro Alves, Chefe da
Missao d o Brasil j u n t o a Organizacao dos Estados Americanos, assinou, em 24 de janeiro de 1986, em Washington,
D.C., E U A . a "Convencao Interamericana para Prevenir e
Sancionar a Tortura".
O p r o j e t o de Convencao proposto em junho de 1978 pela
Comissao Interamericana de Direitos Humanos f o i objeto
de ampla discussao pelos Governos e Organismos interessados, chegando-se ao t e x t o final p o r ocasiao da X V Assembleia Geral Ordinaria da OEA, celebrada de 5 a 9 de
dezembro u l t i m o e m Cartagena das Indias, Colombia.
A Convencao obriga os Estados-Partes a prevenir e sancionar a tortura praticada, e m qualquer de suas formas, p o r
funcionarios publicos o u pessoas p o r eles instigadas, nao
se a d m i t i n d o c o m o justificacao circunstancias tais c o m o

"Los Ministros de Relaciones Exteriores de1 Grupo Contadora (Colombia, Mexico, Panama y Venezuela) y el
Grupo de A p o y o (Argentina, Brasil, Peru y Uruguay) se
reunieron el dia de h o y con e1 Secretario de Estado George P. Shultz con el proposito de impulsar el proceso de negociacion de Contadora y poner en marcha las acciones
previstas en el "Mensaje de Caraballeda", en el marco de1
dialogo que 10s ocho gobiernos latinoamericanos se han
propuesto realizar c o n todas Ias partes interesadas en el
conflicto centroamericano.
Dicho mensaje, que constituye una iniciativa latinoamericana de accion inmediata para Ia paz, Ia seguridad y el desarrollo democratico de America Central, propone las siguientes medidas fundamentales:
-

reanudacion de Ias negociaciones tendientes a Ia firma
de1 Acta de Contadora para Ia paz y Ia cooperacion en
Centroarnerica.

-

cese de1 apoyo exterior a Ias fuerzas irregulares que
operan en Ia region.

--

cese de1 apoyo a 10s movimientos insurreccionales en
todos 10s paises de Ia region .

- congelamiento de Ia adquisicion de armamentos y su
disminucion programada.
-

suspension de Ias maniobras militares internacionales.

- reduccion progresiva hasta eliminar Ia presencia de 10s
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asesores militares extranjeros y de Ias instalaciones
militares foraneas.

Comunicado d o Itamaraty a impmnsa, divulgado
e m Brasllia, n o dia 19 de fevereiro de 1986.

Compromiso de i:o agresion p o r parte de 10s cinco paises centroamericanos mediante declaraciones unilaterales.

Com relacao a noticiario da imprensa de hoje sobre declaracoes relativas ao M-19, informa o Ministro das Relacoes
Exteriores que, da natureza e da brevidade de seu contact o c o m os reporteres resultou u m entendimento truncado
e parcial de suas expressoes.

pasos efectivos tendientes a producir Ia reconciliacion
nacional y Ia plena vigencia de 10s derechos humanos y
Ias libertades individuales.
promover Ia cooperacion regional e internacional para
aliviar 10s apremiantes problemas economicos y sociales que aflijen a Ia region centroamericana.
anterior iniciada fue respaldada p o r todos 10s gobiernos centroamericanos en Guatemala, el 14 de enero pasado, y ha recibido el apoyo explicito de 10s paises de Ia
Cornunidad Economica Europea y en general de Ia comunidad internacional.
Los Cancilleres latinoamericanos destacaron ante el secretario Shultz Ia necesidad de que Ias acciones descritas sean
emprendidas en f o r m a urgente y avanzar de m o d o simultaneo, e n este sentido se reitero que el cese de apoyo externo a Ias fuerzas irregulares que actuan en Ia region
constituye u n aporte indispensable para Ia paz. A I mismo
t i e m p o se recordo que Ia adopcion de medidas efectivas
de reconciliacion nacional en todos 10s casos en que se ha
producido una profunda division e n Ia sociedad, es igualmente imperativa.
Los Cancilleres afirmaron que Ia estabilidad y Ia seguridad
regional exigen el respeto a l o que ocho democracias latinoamericanas definieron en Caraballeda c o m o bases permanentes para Ia paz, es decir, solucion latinoamericana,
autodeterrninacion, n o ingerencia en 10s asuntos internos
de otros estados, integridad territorial, democracia pluralista, n o presencia de armamento o bases militares, n o realizacion de actos de agresion, n o presencia de tropas o
asesores extranjeros, n o apoyo a grupos subversivos y resp e t o a 10s derechos humanos.
Expresaron, igualmente su f i r m e decision de proseguir
Ias gestiones tendientes a lograr una solucion pacifica a Ia
crisis regional c o n Ias partes directamente involucradas en
el c o n f l i t o centroamericano y con 10s paises con vinculos
e intereses en Ia region.
E n u n clima franco 10s Cancilleres latinoamericanos y el
Secretario de Estado Shultz coincidieron plenamente en
que Ia solucion a Ia crisis centroamericana debe encontrarse p o r Ias vias politicas y negociadas.

Reitera pois o Ministro das Relacoes Exteriores ser p r i n c i p i o basico de politica exterior brasileira a mais escrupulosa adesao a politica de nao-interferencia nos assuntos
internos de qualquer pais. Conforme declaracao expressa
d o Excelentissimo Senhor Presidente da Republica o
problema d o M-19 e assunto de exclusiva competencia d o
Governo colombiano.
As declaracoes de ontem d o Chanceler Abreu Sodre devem pois ser estritamente entendidas a luz desse principio.

brasil reitera apoio
aos esforcos de
paz no Iibano
Nota d o Itamaraty a imprensa, divulgada e m
Brasllia, e m 19 de fevereiro de 1986:
A salvaguarda da integridade territorial, soberania e independencia d o Libano, v i t i m a de repetida agressao, volta a
ser objeto de especial preocupacao para o Brasil, pais onde se integra plenamente u m a ampla comunidade de origem libanesa.

O governo brasileiro manifesta seu empenho em que possam ser encontradas condicoes favoraveis a retirada de
tropas estrangeiras e solucoes que atendam aos direitos,
interesses e anseios de todos os segmentos da sociedade
libanesa.
A esse respeito, o Brasil reitera seu apoio a acao e 5s Resolucoes das Nacoes Unidas e confia que os esforcos de
paz da comunidade internacional serao ainda mais intensificados.

governo brasileiro
concede asilo diplomatico
a cidadaos haitianos

itamaraty reafirma
politica de naointervencao em assuntos

Comunicados d o Itamaraty a imprensa, divulgado
e m Brasllia, respectivamente, e m 24 e 25 d e
fevereiro de 1986:

internos de outros paises

O Governo brasileiro, p o r sua Embaixada e m P o r t o Prin-

COMUNICADO DE 24 DE FEVEREIRO
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cipe, concedeu asilo diplomatico aos seguintes cidadaos
haitianos:
1. em 04 de fevereiro, a Edner Pageotte Andre, deputado
a Assembleia Legislativa;

2. em 10 de fevereiro, ao Coronel Albert Pierre e esposa
Marie-Ange Legros Pierre;
3. em 10 de fevereiro. a Gener Cotin.

2. O deputado Edner Pageotte Andre renunciou voluntariamente ao asilo no dia 23 de fevereiro, por nao mais se
sentir sob risco.
3. A concessao d o asilo diplomatico se deu em cumprimento das normas legais que regem o instituto na America Latina, notadamente as que foram consolidadas na
Convencao de Havana sobre Asilo Diplomatico de 1928,
na Convencao de Montevideu sobre Asilo Politico de
1933 e na Convencao de Caracas de Asilo Diplomatico de
1954,dasquais tanto o Brasil como o Haiti sao signatarios.

brasil manifesta
preocupacao com a
intensificacao do
conflito ira-iraque
Nota do Governo brasileiro, divulgada pelo
Palacio d o Itamaraty, em Brasilia, em 7 de marco
de 1986:

O Brasil v6 com preocupacao a intensificacao do conflito
Iraque-Ira, o risco de sua ampliacao regional e, com enorme consternacao, a continuacao das perdas de vidas humanas, danos a objetivos nao-militares e os prejuizos
causados a dois paises em desenvolvimento.
O Brasil expressa seu firme apoio as iniciativas conducentes ao termino d o conflito, muito especialmente aos esforcos desenvolvidos pelas Nacoes Unidas, e renova seu
apelo no sentido da cessacao das hostilidades e por uma
paz honrada. justa e duradoura atraves de negociacoes
pacificas.

4. De acordo com as Convenc6es citadas, e na linha da
tradicao latinoamericana na materia, os criterios observados para exame e aceitacao dos pedidos de asilo levaram em conta circunstancias estritamente objetivas, excluindo qualificacoes politico-ideologicas que desvirtuariam a essencia puramente humanitaria do instituto.

itamaraty anuncia visita
do presidente sarney a
portugal e cabo verde

COMUNICADO DE 25 DE FEVEREIRO
O Coronel Albert Pierre, sua esposa e o Senhor Gener
Cotin, que receberam asilo diplomatico d o Brasil, encontramje, por decisao de Governo, a caminho do Arquipelago de Fernando de Noronha, onde deverao permanecer
enquanto se define o quadro juridico de sua presenca n o
Brasil.

itamaraty anuncia
visita do presidente
do uruguai
Comunicado d o Itamaraty a imprensa, divulgado
em Brasllia, n o dia 26 de fevereiro de 1986:

O Presidente da Republica Oriental d o Uruguai, Dr. Julio
Maria Sanguinetti, visitara o Brasil, em carater oficial, a
partir do proximo dia 11 de agosto, em retribuicao a
visita efetuada pelo Senhor Presidente da Republica ao
Uruguai, em agosto de 1985. O roteiro da visita d o Presidente Sanguinetti incluira Brasilia, Rio de Janeiro, Sao
Paulo e Porto Alegre.

Comunicado d o Itamaraty a imprensa, divulgado
em Brasllia, em 13 de marco de 1986:
A convite dos Excelentissimos Senhores Presidentes da
Republica Portuguesa e da Republica de Cabo Verde,Sua
Excelencia o Senhor Presidente Jose Sarney devera efetuar visita oficial a Portugal, nos dias 4 a 8 e a Cabo Verde, nos dias 8 e 9 de maio vindouro, havendo, para tanto,
solicitado a competente autorizacao ao Congresso Nacional.

o sequestro das
missionarias brasileiras
em angola
Comunicado d o Itamaraty a imprensa, divulgado
em Brasilia, em 13 de marco de 1986:

O Ministerio das Relacoes Exteriores comunica que, de
acordo com informacoes recebidas do Comite Internacional da Cruz Vermelha e da Embaixada em PretCiria, as missionarias Miriam e Margarida Horvath, sequestradas no i n terior de Angola em 3 0 de dezembro ultimo, foram entre-
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gues, nesta data, as 1 1 horas da manha, aos cuidados d o
Encarregado de Negocios d o Brasil em Pretoria, SegundoSecretario V i t o r Mello Vianna.
O Itamaraty instruiu o referido diplomata a prestar toda
a assistencia possivel as irmas Horvath, na sua chegada e
nos dias em que permanecerao na capital sul-africana, de
onde deverao embarcar para o Brasil. Nesta oportunidade, o Governo brasileiro deseja expressar t o d o o seu reconhecimento a valiosa colaboracao recebida d o Comite
Internacional da Cruz Vermelha b e m c o m o da Cruz Vermelha Brasileira, cujos esforcos de mediacao foram decisivos para o desfecho feliz deste lamentavel episodio.

a reuniao do comite
intergovernamental
coordenador dos paises
da bacia do prata
Traducao nao-oficial d o Comunicado de Imprensa
d o Presidente d o C o m i t e Intergovernamental
Coordenador dos Palses da Bacia d o Prata, Ministro
Jorge R. Talice, divulgado simultaneamente em
h e n o s Aires, La Paz, Brasilia, Assuncao e
Montevideu, e m 21 de marco de 1986:
O Comite Intergovernamental Coordenador dos Paises
da Bacia d o Prata ( C I C J , integrado pelas Representacoes
da Argentina, da Bolivia, d o Brasil, d o Paraguai e d o U r u guai, tendo em vista a proposta d o Governo da Republica
Argentina e o consenso existente sobre o tema, resolveu
fixar a data de 3 e 4 de abril de 1986 para a realizacao, e m
Buenos Aires, da I I Reuniao Extraordinaria e da X V I
Reuniao Ordinaria dos Chanceleres dos Paises da Bacia
d o Prata.
Na II Reuniao Extraordinaria, convocada de acordo c o m
o mandato da "Declaracao de Punta de1 Este", emanada
da X V Reuniao de Chanceleres, realizada em 1984, serao
examinadas novas propostas para dinamizar o Sistema pla-

tino, a f i m de melhor cumprir os objetivos d o Tratado de
Brasilia. Para isso, ter-se-a e m conta o Relatorio da Reuniao de A l t o Nivel, realizada em Buenos Aires, e m novembro de 1985.
Por o u t r o lado, na X V I Reuniao Ordinaria, serao examinados os projetos da Resolucao que os Senhores Chanceleres apresentarem sobre temas de integracao e de desenvolvimento, que sejam de interesse para o Organismo
regional.
As Reunioes de Chanceleres, realizadas anualmente,
tem a finalidade de tracar as diretrizes basicas para u m a
politica c o m u m e m p r o l dos objetivos de integracao f i sica e de desenvolvimento harmonico da regiao, estabelecidos n o Tratado da Bacia d o Prata.

governo norte-americano
esclarece declaracoes
sobre a nicaragua
Comunicado d o Itamaraty a imprensa, divulgado
em Brasilia, em 25 de marco de 1986:
Por IntermBdio de sua Embaixada e m Bras~lia,o Governo
norte-americano i n f o r m o u o Governo brasileiro de q u e
nem o Presidente Reagan, nem o Secretario de Estado
Shultz, disseram, ou quiseram sugerir, que extremistas
brasileiros, treinados na Nicaragua, estivessem operando
atualmente n o Brasil.
Conforme a Embaixada, o que se desejou dizer e que a N i caragua teria dado assistencia a extremistas de varios paises latino-americanos, inclusive brasileiros, fornecendoIhes treinamento militar e passaportes fraudulentos, entre
outras ac6es.

O Governo norte-americano declarou nao poder precisar
a assistencia que teria sido prestada especificamente a
brasileiros.
O Governo brasileiro t o m o u nota desses esclarecimentos, na certeza de que nao virao a ocorrer declaracoes o u
interpretacoes equivocadas.
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sarney manda mensagem
a reagan sobre catastrofe
com a nave challenger
Mensagem d o Presidente Jose Sarney ao
Presidente Ronald Reagan, enviada em 28 de
janeiro d e 1986, a proposito da catastrofe
com a nave.Challenger:
Neste momento de tragedia na vida norte-americana,
transmito a Vossa Excelencia, em meu nome e em nome
d o povo brasileiro, os mais profundos sentimentos de solidariedade. Saiba que a forca dos lacos que unem historicamente os nossos paises coloca-nos sem vacilacoes ao
lado d o povo norte-americano nos momentos de dificuldade e tristeza.

2. O esforco de conquista d o espaco que os Estados Unidos empreendem e uma licao permanente da capacidade
d o homem de se superar, de tornar realidade alguns de
seus sonhos maiores. Os beneficios que o programa espacial tem trazido a humanidade sao amplamente reconhecidos. Acreditamos que, nos amplos horizontes d o espaco, a humanidade sabera encontrar os caminhos para o
reforco da causa da paz e da cooperacao internacionais.
3. Os Estados Unidos, ao longo de sua hist6ria. tem sabid o enfrentar desafios e momentos de angustia. Mas a forca de seu povo e seu grande destino sao maiores d o que as
tragddias. Essa forca e a grande prece confortadora deste
instante.

4. Peco a Vossa Excelencia que seja portador dos meus
mais sentidos pesames as familias enlutadas pela tragedia.
Alta consideracao,
J O S ~SARNEY, Presidente da Republica Federativa d o
Brasil

governo brasileiro
envia mensagem ao
presidente-eleito
de portugal
Mensagens d o Presidente Jose Sarney e d o
Chanceler Abreu Sodre ao Presidenteeleito de
Portugal, Mario Soares, enviadas em 1 7 de
fevereiro de 1986:

MENSAGEM DO PRESIDENTE JOSE S A R N E Y
N o momento em que Vossa Excelencia, pela vontade
majoritaria d o povo de seu pais, e eleito Presidente da
Republica Portuguesa, peco que aceite, em meu nome e
n o da Nacao brasileira, as mais sinceras e efusivas felicitacoes, com os melhores votos de felicidade pessoal. Coloco-me desde ja a seu lado para iniciarmos, juntos, nova e
promissora caminhada, que estreite ainda mais as relacoes
fraternas e singulares que, desde sempre, t e m unido
nossas Patrias.
Jose Sarney
Presidente da Republica Federativa d o Brasil

MENSAGEM DO CHANCELER ABREU SODRE
Sinto-me honrado e feliz c o m a oportunidade de, recemempossado n o cargo de Ministro das Relacoes Exteriores
de meu pais, poder felicitar Vossa Excelencia, m u i t o efusivamente, p o r sua eleicao para a Presidencia da Republica Portuguesa. A o expressar-lhe votos de sucesso e felicidade pessoal, manifesto-lhe a seguranca de que, na
gestao que Vossa Excelencia esta prestes a iniciar, m u i t o
ainda poderemos fazer n o sentido de enriquecermos e intensificarmos, ainda mais, as relacoes unicas e fraternais
que unem o BraSil a Portugal.
Roberto de Abreu Sodre
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores

a posse de corazon
aquino na presidencia
das f ilipinas
Mensagem d o Presidente Jose Sarney a Corazon
Aquino pela sua posse c o m o Presidente d a
Republica das Filipinas, enviada em 26 d e
fevereiro de 1986:
Tenho a honra de enviar a Vossa Excelencia, e m nome d o
povo brasileiro e e m meu proprio, os melhores votos p o r
sua felicidade pessoal, na ocasiao de sua posse como Presidente da Republica das Filipinas. Desejo expressar, neste momento, minhas mais sinceras felicitacoes pelo retorn o das Filipinas 5 vida democratica plena, b e m c o m o meu
desejo e esperanca de que as relacoes entre nossos dois
paises se fortalecam para beneficio d e nossos povos.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta consideracao.
Jose Sarney
Presidente da Republica Federativa d o Brasil
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a mensagem do
governo brasileiro
ao presidente-eleito
da costa rica
Mensagem d o Presidente Jose Sarney ao
Presidente-eleito da Costa Rica, Oscar Arias
Sanchez, enviada em 28 de fevereiro de 1986:
Desejo apresentar a Vossa Excelencia as minhas calorosas
congratulacoes por sua eleicao para a Presidencia da Republica da Costa Rica, mais u m significativo testemunho da
maturidade politica d o continente latino-americano e da
prevalencia de ideais democraticos e das aspiracoes de paz
que nos sao comuns.

2. Ao expressar meus mais sinceros votos por sua felicidade pessoal, estou certo de que, durante a gestao de Vossa
Excelencia, os tradicionais lacos de amizade e cooperacao
que unem nossos povos continuarao a estreitar-se, tornando-se mais proficuas as nossas relacoes. Mais alta consideracao.
Jose Sarney
Presidente da Republica Federativa do Brasil

o falecimento do
primeiro-ministro
da su6cia. olof paime
Mensagens d o Presidente Jose Sarney B Sua
Majestade Carlos X V I Gustavo, Rei da Suecia,
ao Primeiro-Ministro interino d o R i i n o da Suecia,
Ingvar Carlsson; a Senhora Olof Palme; e d o
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores,
Roberto de Abreu Sodre, ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros da Suecia, Sten Anderson, em
1P de marco de 1986, a proposito d o falecimento
d o Primeiro-Ministro sueco Olof Palme:

MENSAGEM D O PRESIDENTE JOSE SARNEY
A SUA MAJESTADE CARLOS X V I GUSTAVO
Profundamente consternado pelo assassinato do PrimeiroMinistro Olof Palme, respeitado mundialmente por sua
vida devotada a causa dos direitos humanos, a justica social, a paz e a democracia, desejo transmitir, por intermedio de Vossa Majestade, ao povo sueco, em nome d o
povo brasileiro e no meu proprio, a expressao de nosso
mais profundo pesar e simpatia.

MENSAGEM DO PRESIDENTE JOSE SARNEY
AO PRIMEIRO-MINISTRO INTERINO,
INGVAR CARLSSON
E com profundo pesar que lhe peco aceitar e transmitir
aos seus concidadaos, em nome d o Governo e do povo
brasileiros, nossos mais profundos sentimentos pelo falecimento d o Primeiro-Ministro Olof Palme, vitima de u m
ato insano que privou nao so a Suecia, mas O mundo inteiro, de u m de seus mais eminentes lideres.

Jose Sarney
Presidente da Republica Federativa d o Brasil

MENSAGEM DO PRESIDENTE
A SENHORA OLOF PALME

JOSE SARNEY

Tendo sido informado d o tragico falecimento d o Primeiro-Ministro Olof Palme, peco-lhe aceitar, em nome d o povo brasileiro e no meu proprio, a expressao de nosso profundo pesar e simpatia. Permita-me tambem transmitirlhe, juntamente com minha mulher, nossos melhores votos de pronto restabelecimento.
J o d Sarney
Presidente da Republica Federativa d o Brasil

MENSAGEM DO CHANCELER ABREU SODRE
AO MINISTRO DOS NEGOCIOS
ESTRANGEIROS, STEN ANDERSON
Profundamente contristado pelo tragico falecimento d o
Primeiro-Ministro Olof Palme, permita-me transmitir a
Vossa Excelencia a expressao das minhas mais sinceras
condolencias. Mais alta consideracao.
Roberto de Abreu Sodre
Ministro de Estado das RelacSes Exteriores da Republica
Federativa d o Brasil

mensagem de sarney ao
presidente da conferencia
do desarmamento
Mensagem d o Presidente JosE Sarney ao
Embaixador Celso Antbnio de Souza e Silva, por
ocasiao de sua posse na presidencia da Confedncia
d o Desarmamento, enviada em 31 de marco de
1986:

Jose Sarney

N o momento em que cabe ao Brasil, no corrente mes de
abril, a honra de presidir a Conferencia d o Desarmamento,
desejo reiterar de maneira formal e solene o compromisso d o meu Governo com os esforcos e propdsitos do unico
foro multilateral com mandato da comunidade internacional para negociar medidas e acordos que interessam vital-

Presidente da Republica Federativa do Brasil

mente a paz e a seguranca de todos os palses.
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Este e o mesmo compromisso que o Brasil assumiu ha u m
quarto de seculo, quando se instituiu o Comite d o Desarmamento de Dezoito Nacoes, d o qual faziamos parte.
Desde entao, temos mantido com absoluta fidelidade a
mesma linha de conduta.
E m recente reuniao com todos os Ministros de Estado de
meu Governo, a 20 de fevereiro passado, quando expus
as diretrizes basicas da atual administracao, estabeleci as
prioridades da nossa politica exterior, a primeira das quais
esta formulada nos seguintes termos: "o desarmamento e
a distensao, para os quais o Brasil dara uma contribuicao
inspirada em sua tradicao e conciliacao, equili'brio e realismo".
Estou certo de que esta prioridade esta em consonancia
com as apreensoes e anseios nao somente dos quarenta
governos membros desse ilustre foro, mas tambem de todos os povos d o mundo. Nem poderia ser de outra maneira. Enquanto uma porcao expressiva da humanidade se
alimenta com pouco mais d o que a esperanca de poder sobreviver, as despesas militares anuais, diretas e indiretas,
aproximam-se da casa de u m trilhao de dolares, acrescentando redobrada ameaca a sobrevivencia de todos. Enquanto paises em vias de desenvolvimento, como o Brasil,
enfrentam sacrificios severos, inclusive d o seu ritmo ideal
de crescimento, a fim de honrar e saldar os seus compromissos internacionais, os mais ricos e superarmados continuam a ignorar as obrigacoes politicas e juridicas que
formalmente assumiram para a reversao da carreira armamentista com a consequente reducao do desperdicio de
recursos de que tantos se encontram tao carentes.
Com essa preocupacao, que acredito compartilhada por
todos, e que estabeleci a segunda das prioridades da politica externa brasileira: "uma ordem economica justa e que
se reflita, desde ja, em procedimentos equitativos no encaminhamento da crise da divida".

Ja se prolongam em demasia, situacoes de fato que so tendem a agravar as discrepancias de riqueza e poder entre as
nacoes. Impoe-se a reversao dessas tendencias e das expectativas negativistas que as alimentam. O Brasil saudou a re-

tomada das negociacoes bilaterais entre os Estados Unidos
e a Uniao Sovietica e tomou nota com satisfacao d o objetivo comum dos seus respectivos lideres de que a humanidade, mais cedo ou mais tarde, devera viver livre das armas
nucleares. Sem abrir mao d o nosso direito de opinar e participar de decisoes tomadas pelas grandes potencias que
possam afetar os nossos interesses, acompanhamos com
atencao crescente as propostas e contrapropostas que procuram aproximar as posicoes conflitantes, sobretudo das
nacoes mais fortemente armadas.
De nossa parte, e de acordo com os nossos meios, nao
temos poupado esforcos, nem evitado compromissos que
possam contribuir para entendimentos e, particularmente,
para o alargamento das areas em que a arma nuclear devera ser totalmente banida.
Fizemos a opcao em favor da sua proscricao n o territorio
nacional e, posteriormente, assinamos e ratificamos o Tratado para a Proscricao de Armas Nucleares na America
Latina. Mais recentemente, na abertura dos trabalhos da
Quadraggsima Sessao da Assembleia-Geral das Nacoes Unidas, em 23 de setembro ultimo, tive a oportunidade de
propor a extensao daquela proibicao ao Atlantico Sul
quando declarei que "o Brasil fara todos os esforcos que
estiverem a seu alcance para preservar o Atlantico Sul com o area de paz, afastada da corrida armamentista, da presenca de armas nucleares e de qualquer forma de confront o oriunda de outras regioes".
Os vossos esforcos conjugados em busca de objetivos comuns, elevando os interesses coletivos da comunidade internacional acima dos interesses transitorios e particulares de cada um, permitirao que se cumpram finalmente as
relevantes tarefas que vos foram confiadas.
Com esses propbsitos em vista, e com genuino espirito de
cooperacao, em nome do Governo brasileiro formulo os
melhores votos para o exito dos trabalhos presentes e futuros da Conferencia do Desarmamento.
Jose Sarney
Presidente da Republica Federativa do Brasil
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brasil celebra o dia da
mulher das americas
O Brasil junta-se as nacties d o Continente Americano para
comemorar, na data de hoje, o Dia da Mulher das Americas, e m reconhecimento ao papel de crescente relevo desempenhado pela Mulher na sociedade brasileira e internacional.
O Governo brasileiro atribui enfase especial a promocao
dos direitos da Mulher, objetivando consolidar as condicoes que venham a efetivar a igualdade de direito existent e entre homens e mulheres.
Por essa razao, o Brasil aderiu a Convencao das Nacoes
Unidas para a Eliminacao de Todas as Formas de Discriminacao contra a Mulher, na conviccao de que este e o
instrumento internacional mais importante na luta em favor das oportunidades da Mulher. Outra conquista significativa para as mulheres brasileiras foi, sem duvida, a criacao d o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que dara impulso aos crescentes reclamos femininos em p r o l de
uma participacao mais ativa nos destinos d o pais.

E louvavel o empenho da Mulher e m ocupar novos espacos n o universo brasileiro. A abrangencia da data, valoriza,
mais ainda, a Mulher nos seus direitos e responsabilidades.

primeira reuniao da
comissao mista cultural
brasil-republica
federal da alemanha
Realizou-se nos dias 12, 1 3 e 14 de marco de 1986,n o
Palacio d o Itamaraty em Brasilia, a la Reuniao da Comis-

sao Mista Cultural Brasil-Republica Federal da Alemanha,
com o objetivo de estabelecer os termos d o intercambio
cultural e educativo entre os dois paises para o periodo de
1986 a 1988. As duas delegac6es ofereceram propostas
concretas para dinamizar e fortalecer o intercambio cultural entre os dois paises. Tratase da primeira reuniao
sobre o assunto desde a assinatura d o Acordo Cultural
Brasil-Alemanha, de 09 de junho de 1969.

A delegacao foi chefiada pelo Embaixador Barthold C.
Witte, Chefe d o Departamento Cultural d o Ministerio dos
Neg6cios Estrangeiros e a delegacao brasileira pelo Embaixador Jose O l y m p i o Rache de Almeida, Chefe d o Departamento de Cooperacao e Divulgacao Cultural d o Ministerio das Relacoes Exteriores.

Na oportunidade, foram discutidos temas sobre cooperacao na area educacional, desportiva, cultural e artistica
(artes plasticas, cinema, etc.) e literatura.

despedidas de
embaixadores
estrangeiros
ND primeiro trimestre de 1986,os seguintes Embaixadores estrangeiros deixaram suas funcoes n o Brasil e foram
homenageados pelo Governo brasileiro, c o m a entrega das
insignias da G r a C r u z da Ordem Nacional d o Cruzeiro d o
Sul: Diego C. Asencio, dos Estados Unidos da America,
e m 23 de janeiro; Jose Miguel Gusman Herrera, d o Peru,
e m 5 de fevereiro; Rafael Maximiniano Vazquez, da A r gentina, e m 1 2 de marco; e A l i Zakaria AI-Ansari, d o
Coveite, e m 13 de marco.
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presidente jose sarney decreta o plano de estabilizacao economica
discurso d o presidente jose sarney, em brasilia, ao anunciar a assinatura d o decreto-lei que implantou
o plano de estabilizacao economica; e integra d o decreto-lei 2284, assinado em 10 de marco de 1986 e
publicado pelo diario oficial de marco de 1986, secao I, pagina 3629

roberto de abreu sodre assume o ministerio das relacoes exteriores
discurso d o ministro de estado das relacoes exteriores, olavo setubal, n o palacio d o itamaraty, e m
brasilia, ao transmitir o cargo ao novo chanceler, roberto de abreu sodre; e discurso d o novo chanceler
ao assumir o cargo

reuniao de chanceleres dos paises-membros do grupo de contadora
discurso d o ministro de estado das relacoes exteriores, olavo setubal, e m Caracas, saudando o presidente d a venezuela, jaime lusinchi, p o r ocasiao da abertura da reuniao de chanceleres dos paises-membros d o grupo de contadora

brasil e paraguai assinam acordos sobre a usina de itaipu
discurso d o chanceler olavo setubal. e m assunqao, por ocasiao da assinatura de acordos sobre a usina
hidreletrica de itaipu

brasil e argentina assinam protocolo de intercambio cultural
discurso d o ministro de estado das relacoes exteriores, olavo setubal, n o palacio d o itamaraty, em brasilia, p o r ocasiao da assinatura d o protocolo adicional ao convenio de intercambio cultural brasileiroargentino

brasilia recebe o secretario geral da oea, joao clemente h e n a soares
discurso d o ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, n o palacio d o itamarat y , e m brasilia, p o r ocasiao d o almoco oferecido ao secretario geral da o r g a n i z a g o dos estados americanos, joao clemente baena soares

instalada a comissao geral de coordenacao brasileiro-argentina
discursos d o chanceler roberto de abreu sodre e d o ministro das relacoes exteriores d o uruguai, enrique
iglesias, n o palacio d o itamaraty. e m brasilia, p o r ocasiao da solenidade de instalacao da comissao geral
de coordenacao brasileirouruguaia

itamaraty celebra o dia internacional para a eliminacao da discriminacao racial
discurso d o ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, n o palacio d o itamarat y , e m brasilia, p o r ocasiao da solenidade comemorativa d o dia internacional para a eliminacao da discriminacao racial

ministro das relacoes exteriores do paraquai visita o brasil
discurso d o chanceler abreu sodre, n o palacio d o itamaraty. em brasilia, p o r ocasiao de almoco oferecido ao m i n i s t r o das relacoes exteriores d o paraguai, carlos augusto saldivar

no brasil, o secretario geral da organizacao das nacoes unidas
discurso d o ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, n o palacio d o itamarat y , e m brasilia, p o r ocasiao de jantar oferecido ao secretario geral da organizacao das nacoes unidas,
javier perez de cuellar; e discurso de perez de cuellar (traducao nao-oficial) na mesma solenidade

relacoes diplomaticas
entrega de credenciais de embaixadores estrangeiros
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tratados, acordos, convenios
brasil e republica federal da alemanha assinam tres acordos de cooperacao
tecnica
os acordos entre o brasil e o paraguai, sobre a usina hidreletrica de itaipu
intercambio cultural brasil-argentina no campo do ensino superior
comunicados e notas
itamaraty desmente operacoes de vendas de material belico
brasil assina convencao interamericana sobre a tortura
encontro dos chanceleres dos grupos de contadora e apoio com o secretario
de estado george shultz
itamaraty reafirma politica de nao-intervencao em assuntos internos de outros paises
brasil reitera apoio aos esforcos de paz no Iibano
governo brasileiro concede asilo diplomatico a cidadaos haitianos
itamaraty anuncia visita do presidente do uruguai
brasil manifesta preocupacao com a intensificacao do conflito ira-iraque
itamaraty anuncia visita do presidente sarney a portugal e cabo verde
o sequestro das missionarias brasileiras em angola
a reuniao do comite intergovernamental coordenador dos paises da bacia do
prata

governo norte-americano esclarece declaracoes sobre a nicaragua
mensagens
sarney manda mensagem a reagan sobre catastrofe com a nave challenger
governo brasileiro envia mensagem ao presidente eleito de portugal
a posse de corazon aquino na presidencia das filipinas
a mensagem do governo brasileiro ao presidente-eleito da costa rica
o falecimento do primeiro-ministro da suecia, olof palme
mensagem de sarney ao presidente da conferencia do desarmamento
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