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sarney em portugal
reafirma os lacos
luso-brasileiros
Discurso do Presidente Jose Sarney, no Palacio da Ajuda, em
Lisboa, em 04 de maio de 1986, por ocasi50 de banquete
oferecido pelo Presidente de Portugal, Mario Soares.

Excelent i'ssimo Senhor Doutor Mario Soares,
Presiuente da Republica Portuguesa,
Excelentissima Senhora Doutora Maria de
Jesus Soares,
Excelentissimo Senhor Doutor Fernando
Amaral, Presidente da Assembleia da Republica,
Excelentissimo Senhor Professor Doutor
Ani'bal Antonio Cavaco Silva,
Primeiro-Ministro de Portugal,
Excelentissimo Senhor Conselheiro Octavio
Dias Garcia, Presidente do Supremo Tribunal de Justica,
Excelentissimo Senhor Engenheiro Pedro
Pires de Miranda,
Ministro dos Negocios Estrangeiros,
Senhoras e Senhores integrantes da Comitiva que me acompanha,
Minhas Senhoras, meus Senhores,
Emocionado pela generosidade da acolhida,
honrado em ser o primeiro Chefe de Estado
a visita-lo depois de sua eleicao a Presidencia, agradeco as nobres palavras que Vossa
Excelencia acaba de pronunciar, tao ricas
de significado para os nossos povos e para
as relacoes entre o Brasil e Portugal. Elas reforcam a extraordinaria hospitalidade e o
clima de fraternidade que me vem cercando

desde o primeiro instante de minha estada
em Portugal.
Vindas de Vossa Excelencia, Senhor Presidente, ganham suas palavras tambem um
sentido especial, ao trazerem em si a marca
do estadista inovador, do socialista, do democrata convicto, de um dos principais artifices do moderno Portugal que nos brasileiros tanto admiramos, figura corajosa na
resistencia democratica como na consolidacao das instituicoes que fazem hoje o orgulho de toda a Nacao portuguesa.
Aberto ao futuro e a modernidade, predestinado a crescente papel no cenario internacional, o povo portugues demonstrou, uma
vez mais, na saga da sua redemocratizacao,
a mesma determinacao e a mesma coragem
que colocaram Portugal a frente da Historia, quando o homem abria a imensidao dos
espacos oceanicos e descerrava as fronteiras
de novos mundos.
Os brasileiros, que ha pouco reconquistaram a plenitude da sua cidadania e da liberdade, juntamos hoje aos intensos lacos de
afeto e de comunhao que sempre os uniram
aos irmaos portugueses o novo e poderoso
elo de um mesmo projeto politico: a demo-
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cracia, o pleno exercicio da representatividade, a conducao dos proprios destinos.

Ha doze anos o povo portugues ajudou-nos
a compreender o valor da democracia na
construcao de instituicoes estaveis. A primavera politica portuguesa despertou imensas esperancas no Brasil, teve repercussao
mundial; foi o anuncio desse renascer da
democracia que se afirma e consolida nos
mais diversos quadrantes.
O inesquecivel Presidente Tancredo Neves,
fundador da Nova Republica, em visita
plena de evocacoes e hoje inspiradora de
tanta saudade, trouxe ha mais de um ano a
este mesmo Portugal a palavra de um Brasil
que iniciava uma nova era da sua Historia.
Aquela visita testemunhava a importancia
especial que os brasileiros passavam a atribuir a Portugal, com o espirito de conferir
redobrado impulso de vitalidade ao conteudo eminentemente humano que nos enlaca
desde o principio da Historia do Brasil.
Guia-nos nesse rumo o sentimento comum
de que relacoes de tao profunda identidade
nao podem ser patrimonio apenas do passado, de recordacao e de saudade, mas de
uma realidade positiva, voltada para a construcao do futuro.

O passado oferece-nos os alicerces de uma
amizade solida e de lacos de afeto quase
unico entre povos contemporaneos. Lacos
que se expressam ate no especial regime juridico com que cada pais estendeu aos nacionais do outro prerrogativas proprias de
seus cidadaos, como o exercicio da representatividade democratica.
O presente brinda-nos a realidade da democracia feita instrumento de um projeto
nacional generoso, voltado para a edificacao da justica social e da participacao popular. Oferece-nos tambem a coragem de medidas de largo alcance politico, social e economico. Portugal ingressou na Comunidade
Economica Europeia, a mais ampla experiencia de integracao politica, juridica e
economica da Historia. O Brasil acaba de
realizar, com o apoio e a participacao do
seu povo, uma vasta reforma economica,

que devolveu ao pais a l impidez da sua economia, baniu a especulacao financeira e o
flagelo da inflacao, restaurou a dignidade
do valor do trabalho e da producao e criou
no Pais uma nova mentalidade, ensejando a
efetiva mobil izacao popular na edif icacao
de sua Historia.
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores,
Debruco-me com interesse sobre as relacoes
luso-brasileiras, e vejo que permanecem fortes os lacos humanos e culturais que sempre
aproximaram os dois povos. Mas vejo tambem, com outro sentimento, que nossos
vincu 10s de cooperacao, de intercambio. e
mesmo de dialogo politico nunca representaram a contrapartida da expressao perfeita do sentido de comunhao que a historia,
a cultura e a lingua nos legaram e de que
tanto nos orgulhamos.
Crescem as responsabilidades de nossos
paises diante dos numerosos temas internacionais que Ihes tocam de perto.
Vozes de seus proprios povos, legitimados
pelo exercicio constante da democracia,
nossos governos tem o direito e o dever de
levar ao plano das relacoes internacionais os
valores que brotam genuinos da experiencia historica brasileira e portuguesa. A paz,
a concordia, a cooperacao igualitaria entre
os povos, a permanente disposicao ao dialogo e A conciliacao sao expressoes de uma
pratica que se tornou real na vida poli'tica
de nossos paises. E o sentido da coerencia
que nos leva a projetar, no plano internacional, esses valores e essas aspiracoes.
Nao e essa, contudo, tarefa simples ou facil: pai's em desenvolvimento, diante de
imensos desafios na area social - a nossa
maior divida moral, nossa primeira prioridade -, o Brasil ve preocupado a multiplicacao de focos de confronto que desviam
para debates estereis a atencao e os recursos
que deveriam estar comprometidos na promocao do homem, com a causa do dialogo
e da cooperacao, com o fim da fome e da
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miseria, com a promessa de um mundo
mais digno.
Os sinais de esperanca no progresso do entendimento entre as superpotencias sao claroes fugazes que nos surpreendem, pela
distancia e pela rapidez com que, assim como aparecem, logo sao apagados pelo recrudescimento de antagonismos ou o surgimento de uma nova tensao.
A America Central, o Oriente Medio, a
Africa Austral, o Afeganistao e o Camboja
e, mais recentemente, o Mediterraneo, balizam, como pontos incandescentes, a geografia das crises do nosso tempo. Alimentando ou sendo alimentados pelo armamentismo, pelo terrorismo, pela fome, pelo desemprego e as desigualdades, os problemas
deste fim de seculo desafiam a capacidade
do homem de buscar na razao as solucoes
para edificar um mundo de paz, de respeito
ao direito, de harmoniosa convivencia entre os povos.
No empenho de contribuir para a solucao
dos problemas mundiais, o Brasil tem participado dos esforcos do Grupo de Contadora para abrir a America Central uma via
pacifica e negociada, que ofereca respostas
as questoes estruturais de ordem economica
e social que fazem brotar a violencia na regiao. Gostariamos de que um numero cada vez maior de nacoes se dispusesse a agir
conosco para fazer cessar o derramamento
de sangue, para reconciliar faccoes cujas
divisoes tradicionais sao agravadas pela importacao da disputa ideologica LesteIOeste, e iniciar a reconstrucao de uma sociedade justa e prospera, democratica e pluralista.

Causa-nos especial preocupacao as graves
condicoes que o povo de Angola enfrenta
na luta para consolidar-se como Nacao e as
adversidades em que se debate no seu esforco de desenvolvimento economico e social. Fraternamente solidario com o povo
angolano, o povo brasileiro repudia com
veemencia as agressoes externas aquele

pais-irmao e repele o desrespeito a sua soberania e ao direito de livre determinacao
de seu povo.
Enquanto nao cessarem as agressoes a Angola e as ingerencias externas no apoio as
forcas irregulares que operam no Pais; enquanto nao se processar a independencia
inadiavel da Namibia; enquanto nao se eliminar de vez o doloroso estigma do Apartheid da Africa Austral, essa imensa regiao
permanecera a merce de grave instabilidade,
capaz de levar a confrontacao e a corrida
armamentista ao Atlantico Sul, area que os
povos da regiao desejam preservar do flagelo dos conflitos e aberta a cooperacao e
ao entendimento.
Por diferentes que sejam os conflitos regionais, todos se nivelam no padrao comum
de rejeitar a diplomacia e o entendimento,
de preferir o monologo imposto ao dialogo
consentido, de buscar refugio na falsa seguranca da defesa da "desordem estabelecida".
Devemos assinalar contra isso a via alternativa das solucoes consensuais, da mudanca
atraves da consolidacao, do equilibrio de
interesses que se compoem, sem se excluirem ou ignorarem.
E essa via do dialogo e da persuasao que temos incansavelmente proposto como unico
caminho seguro, sem extravios nem ilusoes,
para a solucao do problema da dkida externa.

O Brasil fez uma opcao irrenunciavel pela
retomada do crescimento economico.
Sera nesse rumo que iremos perseverar, porque nao estamos lidando com a frieza dos
numeros, mas com o destino e a felicidade
de milhoes de seres humanos dos quais nao
se pode exigir sacrificios sem a contrapartida de esperancas palpaveis.
E do exercicio permanente do dialogo e da
abertura da negociacao entre as partes que
surgirao as formulas realistas que contemplem e harmonizem os interesses de todos.
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Os juros exorbitantes e instaveis, o protecionismo que fecha os mercados aos produtos competitivos dos pai'ses em desenvolvimento, as barreiras a transferencia da tecnologia sao realidades que trabalham contra os interesses coletivos de toda a humanidade. A longo prazo, ninguem pode ganhar
investindo no atraso, na instabilidade, na
fraqueza e na exploracao.
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores,
Formamos, as antigas e as jovens nacoes de
l i'ngua portuguesa, um universo humano capaz de tornar efetivos numerosos interesses
comuns e de construir um espaco de paz no
mundo do futuro.
O Brasil tem procurado desenvolver, com
os povos irmaos no idioma e nos lacos culturais e etnicos, mecanismos de cooperacao
e intercambio, sobre bases igualitarias e
interesses reciprocos, intransigentemente
fiel aos princi'pios da autodeterminacao
dos povos, do direito ao desenvolvimento
e do respeito a soberania.
Colocadas sob o signo do novo, essas relacoes nao deveriam ser exclusivas da acao
dos Governos ou dos entendimentos entre
as Chancelarias. 0 s novos tempos sao de
participacao, e estou seguro de que nada
pode ser melhor garantia das relacoes entre dois paises do que o engajamento dos
seus povos, dos meios de comunicacao, das
entidades de cu Itura e educacao. E, mais do
que nada, a dinamica participacao da sua
juventude.

Sera conhecendo-nos melhor, sera fazendo
do afeto que nos une um motivo de aproximacao e nao s6 de saudade que estaremos
criando a base de um relacionamento voltado para o presente e para o futuro. Um relacionamento que alcance as esferas do dialogo politico e atraves de Portugal, abranos mais uma janela de entendimento e
cooperacao com a Europa, de prestigio revigorado pela moderacao e independencia.
Um relacionamento que crie bases reais para o intercambio comercial. Que identifique e faca crescer as oportunidades de colaboracao em ciencia, tecnologia, cultura e
tantos outros campos em que temos algo a
oferecer-nos mutuamente. Um convivio
que, pondo em contato mais estreito os
dois povos, e sobretudo suas juventudes,
capte e aproveite o potencial insuspeitado
de riqueza e boa vontade que alimenta COmo aguas subterraneas a amizade fraterna
que une nossos paises.

E com esse espirito que peco a todos os
presentes para comigo erguerem um brinde
a nova era que se abre nas relacoes entre o
Brasil e Portugal, a prosperidade crescente
da Nacao portuguesa e a felicidade e venturas pessoais da Senhora Maria Barroso, e
de Vossa Excelencia, Senhor Presidente,
que tao bem encarna a imagem que nos os
brasileiros fazemos do homem portugues,
com sua cordialidade, com sua operosidade voltada para o futuro, com a carinhosa
maneira com que se expressa, como se suas
palavras nos desejasse a todos abracar. A
carinhosa maneira de um povo que volta
hoje a estar a proa de seu tempo.
Muito Obrigado.

presidente jose sarney na academia
das ciencias de lisboa
Discurso d o Presidente Jos6 Sarney na Academia das
Ciencias, em Lisboa, em 05 de maio de 1986.

Confesso a minha vaidade em pertencer a
Acddemia das Ciencias de Lisboa, irma mais

velha de minha Academia Brasileira de Letras.
Agradeco sensibilizado as palavras de sauda-
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cao com que me distinguiu Vossa Excelencia,, senhor professor Jacinto Nunes, nosso
presidente, cujo renome internacional como economista e cujas qualidades de homem devotado a esta academia e aos seus
ideais emprestam um brilho especial ti esta
cerimonia para mim inesquecivel.
Minha gratidao pelas palavras carregadas de
magnanima benevolencia do academico
Jose Hermano Saraiva, que nao pode esconder seu conhecimento e amizade ao
Brasil. Ele, grande historiador e divulgador
das ciencias, letras e artes. Alegrou-me sua
saudacao da chegada, em nome desta Casa
que tem o peso dos seculos, a carga da historia, o trabalho permanente que passa de
uns a outros; no milagre do tempo, entre
vidas, nascimentos e mortes, guardando a
tradicao, a perpetua memoria da busca incessante do saber.
Sucedo a Pedro Calmon, escritor extraordinario, orador extraordinario que uma tarde
no Instituto Historico e Geografico do Brasil saudou o doutor Mario Soares, atual
presidente de Portugal.
Escritor dos mais altos da lingua, nao se sabe quantos livros escreveu. ~ o r t o 'continua
,
a publica-los, como o legado de suas ultimas l icoes.
O que estou a dizer coincide com o que sabeis.
Aqui sua voz foi ouvida e aplaudida. Poucos brasileiros, e, talvez, poucos portugueses saberiam tanto sobre Portugal quanto
ele o sabia, gracas a sua paixao sobre o passado.
Esta academia tem objetivos bem diversos
daqueles em que se fundaram as academias.
Portugal vivia um tempo de grandes mudancas.
Seu desejo era "propiciar pelo estudo o desenvolvimento economico e a industria".
Aragao Morato, que sintetizou estas ambicoes, explica que seus criadores ". . .animados por um varao ilustre que, cultivando as

letras desde os seus primeiros anos e havendo examinado os progressos que elas haviam feito nas cidades polidas da Europa, as
desejava ver nao so restauradas, mas vulgarizadas na sua patria, estabeleceram esta Academia das Ciencias. . ."
O objetivo nao era circunscreve-la a elites
nem restringi-la ao exercicio intelectual de
alguns, mas vulgarizar os beneficios da ciencia, democratiza-los de modo a servir a todos. AI' estava o espirito moderno, o sentido social, a vocacao do bem comum, a cultura como um bem coletivo.
Veja-se que a Academia das Ciencias nao
nasceu para difundir a ciencia, as letras e as
artes, nem para populariza-las, mas para
vulgariza-las, isto e, derrama-las de modo a
se tornar mais do habito, saber e costume,
mais do cotidiano, o vulgo, uma forma de
vida.
Naquele tempo das nobrezas, a Academia
das Ciencias de Lisboa nascia para a maior
nobreza de todas as nobrezas, a nobreza de
ser povo.
Nao era cultura vulgar, mas vulgarizar a cultura.
Mas para difundir e preciso saber. Esse saber foi o barro do trabalho dos seus pioneiros, em busca de atualizar conhecimentos e
destinacao ao progresso da Patria. A alianca
da ciencia e da tecnica a servico do homem.
Foi assim que num tempo de deli'rio Jose
Joaquim de Barros, ha duzentos anos, em
tempo inaugural dissertava sobre o movimento progressivo da luz nos espacos celestes, divagando sobre o infinito, imaginando
equacoes, medindo estrelas. Dois seculos
depois, o mesmo espirito, com a mesma
forca, voltaria, com outras memorias, outras buscas de conhecimento como Tiago
de Oliveira e Epstein no manejo dos avancos dos estudos estatisticos, no estudo das
coisas atuariais. Exemplos nao faltam nesta
comparacao dos tempos.
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Os compendios sobre agricultura, memorias
econdmicas, flora pharmaceutica e elementar portuguesa, no passado e, nos tempos
modernos, o conhecimento cientifico de
Angola, estudos de geologia, palentologia
e micologia, sao afirmacoes permanentes do
espirito do saber para todos, aplicado e nao
o puro exercicio intelectual das letras e das
artes.
Mas nao se diga que estas foram abandonadas. Pedro Jose da Fonseca tracava o plano
do dicionario portugues em 1780 e em
1983 Monsenhor Dalgado editava o Glossario Luso Asiatico.
E o vivo espirito desta academia. E Portugal, somos nos, herdeiros da aventura desse povo heroico e santo. E o sentido do passado e a visao do presente, ser antigo e ser
moderno, ser mais universal quanto mais
foi local. "O mundo comeca dentro da minha casa", dizia Andrade Figueira, um brasileiro do seculo XIX.

Senhores Academicos,.
Sou politico e escritor. A sensibilidade do
escritor esteve a servico da politica, porque
a politica tem muito de sonho e realidade.
Desejo expor algumas ideias, que defendo
ha muito tempo, e tento concretizar agora,
sobre o problema cultural.
Os valores da sociedade industrial sao valores materiais. Os valores culturais vao sendo
trucidados. A sociedade industrial, na af irmacao de Strauss, esta "segregando toxinas psicologicas". A quantidade dos bens
passou a ser mais importante do que a qualidade de vida.
Bergson, no inicio da segunda Revolucao
Industrial, reclamava um "suplemento de
alma", para o descomunal corpo tecnizado
da cultura de nosso tempo.

organizacao dos fatores de producao. Nao e
o planejamento que esta em questao, e sim,
a sua reducao aos interesses do sistema de
producao. O que se reclama nao e a reducao do planejamento, mas a sua extensao a
outros campos que nao os de interesse da
producao e do consumo de massa.
Na medida em que esse planejamento e insuficiente, isto e, na medida em que ele so
contempla os interesses do sistema industrial (expansao conti'nua de producao, aumento continuo de seu consumo, preferencia pelos bens contra o lazer, dedicacao total as mudancas tecnologicas, autonomia
para a tecno-estrutura e o suprimento adequado de material humano treinado) reduzse o nivel de aspiracoes do homem ao que
e material, ao que pode ser produzido em
grande escala.
Assim, torna-se facil atribuir e justificar recursos para aumentar a producao de bens,
enquanto nao se percebe a importancia de
outras atividades nao diretamente relacionadas com o sistema.
Esse desequilibrio provocado pela mobilizacao da sociedade para reduzir seus interesses ao nivel dos bens colocados no mercado
pelo mundo industrial esta gerando uma
contestacao radical da cultura em que vivemos. Os jovens e os artistas ja perceberam que os padroes de comportamento
objetivo exigidos sao objetivos apenas na
medida em que tomam o homem como
uma unidade de producao e de consumo de
bens.
A visao de uma sociedade dominada pela
tecnica e pela organizacao, mas impotente
para compreender que o homem nao se reduz ao que produz e ao que consome, gerou uma literatura, uma arte e uma sociologia da contestacao.

O que se percebe hoje, em todos os paises
desenvolvidos, e que o planejamento ope-

Assim, a sociedade que estamos criando sofre a mais radical contestacao, nao de seus
inimigos ideologicos, mas justamente por
parte daqueles a quem ela promete um

rou milagres e so ele pode obter sucesso na

mundo de abundancia e de bem-estar. "O
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nosso mal-estar nasce da preocupacao exclusiva com o nosso bem-estar", disse um
dos filosofos da contracultura.
Seria ingenuo e perigoso supor que esse
movimento, hoje universal, e passageiro ou
que pode ser suprimido. O certo e estudarmos as suas rai'zes, que sao as mesmas da
nossa concordancia, e tirar a licao politica
que esse movimento encerra na sua insolita e crua negacao dos valores que consideramos dignos de defesa.
A tecnica veio para ficar. Nao podemos
prescindir de solucoes tecnicas para problemas cuja complexidade ultrapassa a nossa compreensao comum. Cabe, entretanto,
estar atento para as deformacoes da reducao dos interesses do homem e nao cair
nessa passividade que gera o mais pobre e
o mais desconfortavel conforto que a humanidade ja conheceu.
Que haja recursos para a pesquisa, para a
invencao e para a producao de novos bens.
Mas que se destinem, tambem, recursos
para as artes, para a literatura, para as pesquisas historicas, para as ciencias, para a
defesa do patrimonio cultural.
Como exemplo da tecnologia a servico desses valores culturais mais amplos, estou trazendo para ofertar a Academia das Ciencias
de Lisboa um banco de dados com 400 mil
verbetes do vocabulario ortografico da Iingua portuguesa, 70 mil do dicionario da
Academia Brasileira de Letras de Antenor
Nascentes e informaqoes sobre 12 mil escritores do Brasil, de Portugal, Angola,
Cabo Verde, Guine-Bissau, Mocambique e
Sao Tome e Principe, aos quais se poderao
incorporar futuramente escritores de Macau
e Timor.
Atraves dos computadores, que serao aqui
operados e postos a disposicao das consultas do publico, manteremos permanente intercambio com a Academia das Ciencias para constante atualizacao e enriquecimento
do programa.

Senhor Presidente,
Ao falar nesta Academia, nao posso deixar
de dizer que, assim como o presidente nao
pode abandonar o escritor, este nao pode
deixar de exigir do presidente a preservacao
dos valores culturais, porque mais altos e
impostergaveis, sem os quais o homem e
apenas uma aspiracao de engordar. E aqui
encontro-me em absoluta confluencia com
o presidente de Portugal. Ambos poli'ticos,
ambos escritores, juntos na mesma visao
transcendental do homem.
Ao longo do tempo vem prestando a Academia das Ciencias de Lisboa uma grande e
inestimavel contribuicao a Ciencia, as Letras, a todo o mundo de cultura de I ingua
portuguesa, e especialmente ao Brasil. O
fundador do Estado brasileiro, Jose Bonifacio de Andrada e Silva, foi aqui secretarioperpetuo. Desta tribuna ele anunciou o imperio que surgiria tres anos depois, ao despedir-se, voltando, aos 56 anos, a terra natal:
"E que pais esse, senhores, para uma nova
civilizacao e para novo assento das ciencias!
Que terra para um grande e vasto imperio!
Banhadas suas costas em triangulo pelas
aguas do Atlantico; com um sem-numero
de rios caudais, e de ribeiras empoladas,
que o retalham em todos os sentidos, nao
ha parte alguma do sertao, que nao participe mais ou menos do proveito que o mar
lhe pode dar para o trato mercantil, e para
o estabelecimento de grandes pescarias (...)
qual outra regiao se pode igualar? Riquissimo nos tres reinos da natureza, com o andar dos tempos nenhum outro pais podera
correr parelhas com a Nova Lusitania".

Foi a lideranca de um homem ligado a Portugal, tao intimo da cultura portuguesa,
que permitiu que nossa independencia se
fizesse sem excesso de dor e mantendo integro e uno o territorio descoberto pelos
portugueses, presentes desde os pampas a
selva amazonica.
Sou de uma regiao do Brasil que tem Portugal nas veias e nos olhos. No sangue dos
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que atravessaram em caravelas para a conquista do novo mundo, e de geracao em geracao mantiveram suas querencias e saudades. 0 s que primeiro chegaram para manter
lembrancas, para viver sujeicoes de bem
querer davam as cidades que plantavam o
nome de Alcantara, Guimaraes, Moncao;
as vilas Alcobaca, Salvaterra, Leiria; as ruas
do Ouro, da Alegria, da Viracao, da Misericordia, do Sul, do Desterro; e se abriam
uma praca, no meio da mataria densa e
desconhecida, onde seria no futuro a cidade de Sao LuiS do Maranhao, davam-lhe o
nome de Campo do Ourique. E se nao bastassem tantas saudades, criaram uma Praca
da Saudade.
Portugal nos olhos, porque a arquitetura
e toda ela guardada em casaroes de azulejos, escadas em caracois, patios internos,
sacadas de cantaria, fontes como as vossas,
becos como os vossos, ruas como as vossas
e mais ainda, gente como a vossa.
Os azulejos que aqui eram fabricados, e nao
eram de boa qualidade, eram mandados
para la (e ja nao sei se 'falo aqui e la, ou la e
aqui), nos tempos de Dom Jose I. Entao
foram aproveitados para evitar que a maresia destrui'sse o barro das casas. Em vez de
interiores, os azulejos de Portugal de repente cobriram as casas do Maranhao e transformaram a cidade, na cidade dos azulejos,
porcelanas que brilham naqueles calores e
sois, e ventos que ventam de Africa, trazendo o passado e o gosto dos mares, sao cores
do Maranhao, cheiros de Portugal.
Eu mesmo, ha anos, em livro de versos, agora reeditado aqui em Lisboa, cantei uma
fonte nossa, bem portuguesa, a Fonte do
Ribeirao:

...........................
Sao torrentes de agua e sangue
dos herois de Europa e Africa
que aqui passaram e ficaram.
Sao gemidos de Timbiras,
sao carruagens de ossos
nas ruas de Sao Lu i's
que a noite navegam a toa

nesse oceano sacra1
Rossio, Alfama, Lisboa,
saudades de Portugal.
A matriz de Sao Luis era sufraganea de Lisboa, era mais facil vir aqui do que ir ao Rio
de Janeiro ou a Bahia. Pombal criou a
Companhia de Comercio do Maranhao e
nos mandou um sobrinho seu, Joaquim de
Melo e Povoas, como governador, recomendando-lhe:
"Engana-se quem entende que o temor com
que se faz obedecer e mais conveniente do
que a benignidade com que se faz amar; pois
a razao natural ensina que a obediencia forcada e violencia, e a voluntaria segura. Em
qualquer resolucao que Vossa Excelencia
intentar observe estas tres coisas: prudencia para deliberar, destreza para dispor e
perseveranca para acabar".

0 s maranhenses expulsaram os holandeses
em 1640. Pela bravura receberam Del Rey
de Portugal pelas provisoes regidas de 15 a
20 de julho de 1655 os mesmos privilegios
de que gozavam os cidadaos do Porto, concedidos pela Carta Regia de 1.7.1490, no
tempo da Revolucao de Dona Maria da
Fonte; e entre esses privilegios, que eu tenho, esta aquele de:
"O gozarem de todas as gracas, liberdades e
privilegios dos de Lisboa, mesmo andarem
em bestas muares. . . ". . . portar espadas
com bainhas de veludo, usar tercos dourados, punhos de fio de ouro e trazer roupas
de seda. . ."
Josue Montenello, que aqui esta, de fardao,
exercita esses direitos.
Direitos que foram ratificados em Carta
Regia de 24.7.1736, de 1.6.1755 e de 8.2.
1762.
Conheci Portugal pelos ensinamentos, pelas
paisagens dos seus escritores, pela lembranca dos seus filhos e pelo amor brasileiro. As
primeiras coicas podiam existir, mas nao
existiriam sem o amor brasileiro; sem este,
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certamente, nao se repetiria aquilo que nao
se repete em lugar nenhum do mundo e em
relacionamento com nenhuma nacao: este
sentimento que nos liga a Portugal e a todo o mundo de fala portuguesa. Onde se falar "a nevoa da apagada e vil tristeza" e for
assim entendido, ai estara o sentimento do
amor brasileiro.
Amor proibido de um caboclo maranhense
por uma maranhense "branca" teve em Lisboa seu desfecho poetico: Nestas ruas Goncalves Dias encontrou sua Ana Amelia,
ambos casados, ambos infelizes, e deste encontro nasceram os versos que, como meus
companheiros, aprendi na minha juventude
para nao mais esquecer:
"Enfim te vejo. - Enfim posso
curvado a teus pes, dizer-te,
que nao cessei de querer-te,
..............................

"Este, que teve a fama e a gloria tem,
imperador da I Ingua portuguesa,
foi-nos um ceu tambem".
Simao Estacio da Silveira, um dos navegadores portugueses do seculo XVI I I, que andou naqueles mares e naquelas terras, disse:
"Eu me resolvo que esta e a melhor terra
do mundo, onde os naturais sao muito fortes e vivem muitos anos, e consta-me que,
das que correram os portugueses, o melhor
e o Brasil, e o Maranhao e o Brasil melhor".
A minha terra deve a Academia Real das
Ciencias de Lisboa a edicao, em 1812, do
manuscrito encontrado na Biblioteca do
30 Conde de Ericeira, Jornada do Maranhao, em que se relatam os sucessos da conquista do Maranhao, documento este somente ha 4 anos editado no Brasil e que tive a satisfacao de prefaciar. Nele ha um episodio extraordinario:

A nao lembrar-me de ti.

Aqui, tambem em Lisboa, soou o desafio
do Maranhao, na palavra de ferro e fogo do
padre Antonio Vieira, que pregou em nossas igrejas, ali viveu grande parte de sua vida
e teve oportunidade de dizer, de suas lutas
pela catequese, que se torcesse sua batina
andarilha, nao sai'a suor, mas sangue. E depois, velho, perguntado onde queria morrer, respondeu:

Jeronimo de Albuquerque, conhecedor profundo das guerras da conquista, quase sexagenario, lutando nas praias desertas do Maranhao do seculo XVI I, antes da batalha,
chama o seu capitao Diogo de Campos Moreno, e com ele aposta suas ambicoes, o espolio da batalha.
- "Apostemos umas meias de seda, que antes de sabado tenho, Indios do Maranhao..."

Diogo de Campos lhe responde:

- "No Maranhao."
Ele escreveu a Dom Joao I V sobre a responsabilidade dos que escravizavam indios, os
maus administradores coloniais e invocou o
EspIrito Santo para proteger os que governavam. Dizendo que aquele tinha espinho
nos ouvidos, para que as palavras nao entrassem de uma vez so. Era a licao de Pombal, que os governadores tenham dois ouvidos, um para ouvir o presente, outro, o ausente.
De Vieira, nada mais que o verso de Fernando Pessoa:

"Sou contente de as perder. . . porem se as
ganhar lembro que mais ha de dar vossa
merce."
E ficamos portugueses para a eternidade,
expulsando os franceses, nas disputas destas
magicas "meias de seda".
Senhores Academicos,
Nao e por falta de evocacoes que eu mudaria aqui o gosto de falar de nossos do barro comum, oleiros de nossas querencias, e a
necessidade do tempo.
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Eu nao falo de Portugal pelo que eu vi, mas
pelo que l i e vivi. Nao posso vos encantar,
como o fez meu conterraneo, Odylo Costa,
filho, das mesmas terras do Maranhao - a
vos falar da agua cantante da Serra da Estrela, do Mercado da Covilha, do Alto de
Mogadouro, das Pedras do Algarves, perto
das falesias onde se debrucara o Sonho do
Infante; Nem das acoteias, nem de ouvir o
Mirandes, da Aldeia Transmontana. Nem
vos transmitir o saber de Jose Antonio de
Freitas, amigo de Eca de Oueiroz, amigo do
rei Dom Luis, primeiro maranhense a perterrcer a Academia das Ciencias de Lisboa,
grande tradutor de Shakespeare, extraordinario revolvedor de papeis historicos. na
Torre do Tombo e a quem devemos, segundo Rui Barbosa, a descoberta do documento fundamental que nos permitiu ganhar a
causa das Missoes.
Minha Lisboa tem ainda o tempo dos cafes
Martinho e Montanha, a Perfumaria Godefroy, a Taberna Inglesa, o Cassino Lisboense, no Largo da Abegoaria, que eu soube
ter-se transformado em Bordalo Pinheiro;
que nem O tempo nem a vida me deixaram
viver com os olhos, e como sao sonhos, passo a dizer como o mestre Jorge Luis Borges
que so o sonho e eterno porque nao se modifica nunca. Portugal sempre foi um sonho constante em minha vida. Uma mudanca qualquer em qualquer sonho e outro
sonho. Acompanhei os monges dos Jeronimos que mais recentemente vivi nas paginas
escritas por Candido Dias dos Santos, no
seu livro "Os Monjes de Sao Jeronimo", em
que o Mosteiro deserto e lento, em ver-se
olhado, nos olha indiferente, a nos que
passamos, enquanto definitivos ficam nos
marmores brancos as invisiveis sandalias
de oracao que pastoreiam as noites da eternidade entre as redondilhas e os sonetos de
Camoes, e ecoa para sempre o cantar dos
Luz iadas.

"Enquanto o fero canto ecoar na mente
da estirpe que em perigos sublimados
plantou a cruz em cada continente, nao
morrera sem poetas nem soldados a I ingua
em que cantaste rudemente as armas e os
baroes assinalados."
Gongora dizia que o tempo tem caricias para as coisas velhas. E com carinho que me
permito recontar a Academia das Ciencias
de Lisboa o meu caminho academico.
Contei na Academia Brasileira:
Eu era bem jovem, publicara a "Cancao
Inicial" e, festejado na provincia, elegeramme para o que se chamava o "Alto Sodalicio". Escrevi ao velho avo, que morava na
roca, lavrando a terra de machado e foice
num lugar que ele mesmo batizara de "Salvacao", dizendo do meu grande feito e da
minha alegria. Com a noticia chegada, soltaram-se fogos de festa naquela casa de barro, e houve sorrisos e orgulhos. A vizinha,
dona Tudinha, sem saber o motivo, perguntou ao velho a razao da folganca:
-

Meu neto Jose entrou para a Academia.
E ela, curiosa, perguntou:
- E o que e academia, seu Assuero?
Ele respondeu :
- Eu nao sei. Eu sei que e "coisa grande".
-

"Coisa grande", aqui se guardam os valores
espirituais.
Academico, no Maranhao, da Academia
Brasileira de Letras, socio da Academia das
Ciencias de Lisboa.
E coisa grande

Maior de todas.
Agradeco-lhes, a todos e a cada um, a unanimidade da escolha, a grandeza do gesto.

Manuel Bandeira, o grande poeta brasileiro,
daqueles que moram no Olimpo, que este
ano completa cem anos do seu nascimento,
num soneto muito difundido no Brasil de-

Agora peco licenca. Vou sentar-me a espera
da passagem do tempo.

dicou-lhe estes tercetos admiraveis:

Algum dia, um estudante em tese de mes-
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trado descobrira o orgulho escondido desta noite em que o presidente do Brasil viveu
as alegrias da generosa alma lusitana. O poder era nada, o espirito era tudo,. . .
E se for pouco e grande. Se for grande e
gloria.
Vim a Portugal para aplaudir. Aplaudir o
povo portugues, a que tambem pertenco

por minhas origens. Aplaudir seu governo,
na pessoa do presidente Mario Soares, e do
ministro Cavaco Silva. Aplaudir os oito seculos de glorias de vosso passado heroico,
em que tambem se insere a formacao historica da nacionalidade brasileira. E aplaudir,
repetindo Eca de Queiroz, no fecho de
A Ilustre Casa de Ramires, esta formosa
terra de Portugal, tao cheia de graca, para
que sempre bendita seja entre as terras.

sarney ao primeiro-ministro portugues:
brasil e um pais voltado para o moderno
Discurso do Presidente Jose Sarney, no Palacio Real de Sintra,
em 05 de maio de 1986, por ocasiao de almoco que lhe foi
oferecido pelo Primeiro-Ministro de Portugal, Anibal
Antonio Cavaco Silva.

Excelent issimo Senhor Professor Dr. Anibal Antonio Cavaco Silva,
Primeiro-Ministro de Portugal,
Excelentissima Senhora Cavaco Silva,
Excelentissimo Senhor Conselheiro Octavio
Dias Garcia, Presidente do Tribunal Constitucional,
Excelentissimo Senhor Engenheiro Pedro Pires de Miranda, Ministro dos Negocios Estrangeiros,
Senhoras e senhores integrantes da Comitiva que me acompanha,
Minhas senhoras, meus senhores,
Agradeco a Vossa Excelencia suas calorosas
palavras, que refletem a generosa hospital idade do povo portugues e a inigualavel acolhida que os brasileiros encontram nesta
terra devota a amizade.
Sao elas tambem a confirmacao de que, em
Vossa Excelencia, Portugal encontrou o
Chefe de Governo jovem, dinamico e qualificado para orientar as mudancas modernizadoras que a integracao com a Europa havera de exigir da economia e da sociedade
portuguesas.

O patrimonio de simpatia e afinidade que
aproxima brasileiros e portugueses esta na

base de um duradouro congracamento entre nossos paises, cujos vinculos privilegiam-se da comum heranca historica, cultural e etnica, de que tanto se orgulha e beneficia o Brasil.
Quando nos voltamos em busca das raizes
mais autenticas da maneira de ser brasileira, a dimensao lusitana ressalta como um
pilar fundamental da nossa identidade.
O sentimento de veneracao, de solidariedade que sempre nos ligou a Portugal hoje se
enriquece com a profunda comunhao de
ideais democraticos e de sistema politico
nos dois paises.
Senhor Primeiro-Ministro,
Somos governantes de povos que anseiam
por transformacoes, que tem urgencia de
desenvolvimento e de justica social.
Herdeiros de navegantes que romperam as
fronteiras maritimas do homem, Brasil e
Portugal nao se resignam a ser meras testemunhas da Historia, figurantes da aceleracao que marcou a evolucao do ultimo seculo e meio.
O ingresso de Portugal na Comunidade Economica Europeia e a mais Iimpida e recente
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demonstracao do sentido de mudanca que
permeou a sociedade portuguesa desde a
admiravel restauracao democratica. No Brasil, pouco mais de um ano depois da implantacao da Nova Republica, passamos rapidamente da realizacao de reformas politicas e institucionais de longo alcance a execucao de uma reformulacao da economia
sem precedentes. E essa mudanca que esta
devolvendo ao Pais o sentido do valor do
trabalho e da producao, com a liquidacao
definitiva da especulacao e a criacao de
uma nova mentalidade de participacao popular na conducao dos destinos do Pais.
Esses dois paises, que se mostram ao mundo sob o signo do novo, do dinamismo do
seu processo politico, social e economico,
ganham com essa realidade um impulso adicional que os aproxima.
O passado e a comunhao de valores inspiram-nos um permanente sentido de identidade, uma empatia que alcanca a esfera de
lacos humanos, inclusive sob a forma de ascendencia direta, da memoria de antepassados distantes ou proximos. Esse signo do
povo e o fator que nos permitira, sobre a
base de tantos elos, impulsionar e intensificar nossas relacoes no presente e no futuro.
Somos paises voltados hoje para o moderno. Nossas relacoes nao podem mover-se ao
sabor somente das evocacoes, ao apelo exclusivo do sentimento, a forca das recordacoes, por mais caras que elas sejam. Este e
um mundo que chega ao limiar do seculo
X X I, em que, aos desafios tradicionais, vem
somar-se novos reptos no campo das ciencias e da tecnologia. Nao podemos excluirnos desse movimento da Historia, sob pena
de virmos a ser condenados a aceitar passivamente a hegemonia, nao mais das armas,
mas do saber e da competitividade economica e comercial.
As exigencias dos tempos obrigam-nos a
reorientar nessa direcao uma cooperacao
pela qual novas areas virao acrescentar-se as
areas tradicionais.

Ao mesmo tempo, uma importante dimen-

sao politica - a base de dialogo, de consultas, de coordenacao
conferira a relevancia e a intensidade que nossos povos esperam das nossas relacoes.
A ultima decada assistiu ao declinio da
cooperacao internacional. A disposicao ao
dialogo, os acenos de distensao, a vontade
politica de tratar de reformas mais profundas no sistema internacional, a ajuda ao desenvolvimento, a transferencia de recursos
e tecnologia, que pareciam marcar a vida
entre as nacoes, cederam lugar a uma competicao egoista, aos interesses de curto prazo, a retorica da confrontacao, ao abandono do dialogo, ao desprezo da ordem juridica e das solucoes multilaterais, ao retraimento de toda ou parcial solidariedade entre os povos.
Assistimos ao espetaculo duplamente angustiante das inumeras crises politicas que
se superpoem a um quadro economico de.
suma gravidade, de endividamento, desemprego, recrudescimento do protecionismo,
de novas e sofisticadas tentativas de impor
hegemonias tecnologicas. As nacoes poderosas procuram promover seus interesses
externos e seus ajustes internos ignorando
as repercussoes negativas que tais medidas
acarretam para a imensa maioria da humanidade.
Os conflitos antigos perpetuam-se na disput a de espaco com novas crises. A verdadeira

paz passa a ser um ideal distante, negado
pelo equilibrio do terror e pelas violacoes
aos mais elementares principios da boa convivencia: o respeito a soberania, o direito a
autodeterminacao, a nao-intervencao, o d ireito ao progresso social.
A America Central, a Africa Austral, o
Oriente Medio, o Afeganistao, o Camboja,
o Golfo Persico e agora o Mediterraneo sao
cenarios claros de intransigencia, arenas de
belicosidade que arma os espiritos e divide
os paises.
Toca-nos de muito perto, como brasileiros,
como latino-americanos, como paises em
desenvolvimento, a sorte dessas regioes.
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Na America Central, defendemos a necessidade de que todas as partes envolvidas
abandonem as formas de pressao e a intransigencia e se engajem plenamente em
esforco negociador que leve ao cabal coroamento da iniciativa de pacificacao que empreendemos atraves do Grupo de Contadora e do Grupo de Apoio a Contadora.
Na Africa Austral, condenamos de forma
energia as agressoes contra o povo-irmao
de Angola, com o qual tantas identidades
culturais e humanas n6s partilhamos. E
indispensavel que a comunidade internacional exija de todos os paises o respeito
ao principio de nao-ingerencia, base insubstituivel da convivencia entre as nacoes
e as condicoes para que Angola encontre,
por si mesma, o caminho para sua auto-real izacao.

O Atlantico Sul e um oceano de paz, que
os paises de sua area desejam ver preservado das confrontacoes estereis e da corrida
armamentista.
Tive a oportunidade de dizer nas Nacoes
Unidas que a politica futura externa do
Brasil tudo fara para manter o Atlantico
Sul como urna zona de paz.
Esta paz esta ameacada pelos conflitos que
transtornam a vida dos paises da Africa
Austral, pela inaceitavel demora da independencia da Namibia e pela intoleravel
persistencia do apartheid, cuja injustica se
manifesta sempre, de forma chocante, nos
conflitos sangrentos que marcam o quotidiano sul-africano. O Brasil orgulha-se de
ser uma democracia racial.
Inquieta-nos o tratamento rotineiro e unilateral que vem sendo dispensado a questao
do endividamento externo. A solucao definitiva desse problema, na visao brasileira,
nao sera alcancada apenas pelas forcas do
mercado, mas passa necessariamente pelas
reformulacoes dos mecanismos que reguIam
o comercio e as financas internacionais,
atraves de negociacoes que nao se prendam
apenas aos aspectos tecnicos e financeiros,

mas os integrem numa dimensao politica
mais abrangente.
Senhor Primeiro-Ministro,
A cada dia, cresce significativamente o numero de assuntos importantes que se acrescentam as varias areas em que se espraia o
nosso relacionamento bilateral. Queremos
permanentemente, Brasil e Portugal, tratar
desses assuntos.

O estabelecimento de um Bialogo permanente e amplo sobre esses temas cria uma
nova e relevante vertente no contato entre
os nossos governos. E preciso que a lingua
portuguesa chegue cada vez mais aos foros
internacionais e asaltas tribunas de onde se
decide o futuro da humanidade.
No campo especifico das nossas relacoes bilaterais, eu vejo com satisfacao a possibilidade de explorarmos agora, em conjunto, o
potencial existente em numerosas areas.
Hoje, os resultados da cooperacao ficam
ainda muito aquem do que podemos justificadamente esperar para um futuro proximo.
Anima-nos, especialmente, a ideia de colocar a cooperacao e o intercambio cultural
e educacional a servico dessa nova era de relacoes que se abre para nos. Sera compartilhando experiencias que teremos condicoes de dar a dimensao real que podem
alcancar as nossas relacoes, as relacoes lusobrasileiras.
Precisamos engajar principalmente a juventude de nossos paises e enfatizo mais uma
vez este ponto, nesse projeto comum, agregando-lhe a dimensao do futuro, que e a
dos jovens.

O ingresso de Portugal no Mercado Comum
e a resultante expansao de suas perspectivas
rconomicas tendem a difundir seus benefi50s por todas as esferas da vida portuguesa
e especialmente nas suas relacoes exteriores.

A medio e longo prazos, nossas paises po-
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derao beneficiar-se de iniciativas conjuntas,
destinadas a explorar o potencial da ampliacao dos mercados.

que esta visita enseja e um eloquente testemunho da riqueza do campo de int,~resse
de nossas relacoes.

Por seu lado, a retomada do crescimento
economico do Brasil, que fundamenta a
principal opcao politica do governo, se destina a ter um efeito positivo no crescimento
do in.tercambio bilateral e no desenvolvimento de projetos, dentre os quais ressalto
especialmente os da cooperacao naval e
construcao civil e portuaria.

Esta, tenha absoluta .certeza, e uma nova
era para brasileiros e portugueses, um iempo
de criacao, de fecundidade, para o qual espero esta visita trazer uma ponderavel contribuicao. E estou certo de que, a partir dos
contatos proveitosos que venho tendo, estamos no caminho que melhor nos servira
nessa asp iracao comum.

Temos, juntamente com os paises africanos
de I i'ngua portuguesa, uma responsabilidade
comum no dominio da cultura, da cooperacao tecnica e educacional, da promocao da
nossa Iingua, da valorizacao conjunta do
patrimonio artistico e intelectual de cada
um de nos.

A conversa, que hoje tivemos, causou-me
uma profunda impressao pela sinceridade,
pela transparencia com que foram tratados
os assuntos que nos sao comuns.

Senhor Primeiro-Ministro,

E firmemente empenhado nessa tarefa, e
com o espirito aberto a luz dos novos tempos, que se abrem para nos, que eu convido todos os presentes a comigo brindarem
pela prosperidade do povo portugues, pelo continuo aperfeicoamento de nossas relacoes de fraterna amizade, pela saude e
ventura pessoais de Vossa Excelencia, Senhor Primeiro-Ministro, e da Senhora Cavaco Silva, e pelo exito de seu governo.

A multiplicidade de eventos e contratos

Muito obrigado.

Estara em curso, no Rio de Janeiro, como
acentuou Vossa Excelencia, nestes dias que
correm, uma reuniao dos paises de Iingua
portuguesa com vistas a unificacao ortografica do idioma, que e expressiva do alcance
e da importancia desse aspecto das nossas
relacoes.

o encontro do presidente brasileiro
com escritores portugueses
Discurso do Presidente Jose Sarney, em Lisboa, em 06
de maio de 1986, por ocasiao de almoco com
escritores portugueses.

Sou-lhes muito grato por haverem aceito
esta convocacao da amizade, que 00s permite estar aqui, ao redor destas mesas, escritores portugueses e brasileiros, a continuar a longa conversacao, que raras vezes
se interrompeu ao longo desses duzentos
anos em que as duas culturas de origem lu-

sitana assumiram destinos diferentes, Pode

dizer-se que, ate a geracao de Tomaz Antonio Gonzaga, as historias de Portugal e do
Brasil eram uma so historia. E que foi a partir do romantismo, que coincide com a independencia do Brasil, que os nossos dois
povos bifurcaram os seus caminhos, ainda
que assentados na unidade da Iingua e numa heranca que a ambos igualmente perten-
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ce, como luso-descendentes. Essas duas culturas, a portuguesa e a brasileira, estiveram,
contudo, sempre entrelacadas, a se trocarem influencias, a se sentirem amorosamente proximas, muitas vezes - menos,
embora, do que desejariamos a conviverem
intimamente uma com a outra, no prenuncio deste ideal de que voltem a ser vistas,
qual no passado, como um so universo.
Como leitor brasileiro nao deixei jamais de
seguir o que se escreve e publica neste outro lado do Atlantico. E acompanhei, com
as emocoes e as alegrias dos sucessivos encontros, esta especie de renascimento literario que se processa em Portugal desde o
apos-guerra e que se acentuou nos ultimos
anos, atraves de uma serie de obras poderosas e inovadoras, com que varios grandes
escritores cumpriram os compromissos de
criacao que com eles proprios e conosco haviam assumido, e atraves de incessante surgimento de novos nomes e de novos processos de invencao,
mao quero dizer com isso que tenha havido
uma so geracao portuguesa que haja deixado diante dela o papel em branco, sem
obras ou figuras que se acrescentassem a
nossa vida e ao nosso mundo, sem dar continuidade ao dialogo entre a tradicao e a
inovacao, entre o que ja esta escrito e o que
vai escrever-se. Mas os renascimentos nao
se revelam pela excelencia de alguns nomes
isolados. O que os caracteriza e exatamente
a abundancia de autenticos criadores, a
confluencia de numerosos modos distintos
e ate divergentes de ver, entender e explicar o universo e o homem, de multiplicados metodos de composicao, de ritmos de
exposicao e de formas de leitura. E e a um
desses momentos de expansao e potenciada
inventiva que estamos a assistir em Portugal, e isso nao passa despercebido ao Brasil,
que reconhece nos que aqui estao hoje conosco alguns dos protagonistas dessa floracao afortunada.
Nao nos passa despercebido, mas desejariamos que tudo isso nos chegasse com a na-

turalidade do pao quotidiano. Como, estou certo, gostariam os portugueses de encontrar-se sem esforco com as obras que,
no mesmo idioma, escrevem os brasileiros.
Que escrita, leitura e critica, invencao, reinvencao e comentario, as apologias, as contestacoes e as exegeses se fizessem prontamente atraves do Atlantico e que se refletissem como num espelho em cada fim de
viagem e dele retornassem enriquecidos. Assim, restaurar-se-iaa unidade.

Para isso, cumpre que portugueses e brasileiros publiquem, com constancia, uns no
territorio dos outros e que ali sejam lidos
como o sao os de casa. Impoe-se se transforme em rotina aquilo que ate agora tem
sido esporadico - - como um Eca de Queiroz
ou um Joao Gaspar Simoes a colaborarem
sistematicamente na imprensa brasileira, e
um Ronald de Carvalho ou um Ribeiro
Couto na imprensa portuguesa. Forca e que
frutifiquem os trabalhos comuns, como este admiravel exemplo que e a "nova gramatica do portugues contemporaneo", de Celso Cunha e Lindley Cinira.

A nossa vocacao e a nossa aspiracao sao o
convivio e a unidade. Devemos, por isso,
tomar como paradigmas e patronos aqueles
portugueses e brasileiros que, nas letras, no
pensamento e nas artes, dividiram suas vidas entre Portugal e o Brasil, como Goncalves Crespo, Rafael Bordalo Pinheiro, Carlos
Malheiros Dias, Correia Dias, Jaime Cortesao, Fidelino de Figueiredo, Waldemar da
Costa, Agostinho da Silva, Eudoro de Souza e Fernando Lemos, para citar apenas alguns nomes que pertencem ao mesmo tempo as historias da cultura em Portugal e no
Brasil.

E e para que se volte em pao quotidiano o
que hoje infelizmente e ainda auspiciosa excecao, que desejo brindar, e tambem pela
felicidade de cada um dos presentes e pela
amizade que entre nos se consolida e reforca.
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presidente jose sarney encerra encontro
de empresarios brasileiros e portugueses
Discurso d o Presidente Jose Sarney, em Lisboa, em 06 de maio
de 1986, por ocasiao d o encerramento d o
Encontro Empresarial Brasil-Portugal.

Foi com prazer que aceitei o convite para
comparecer a este oportuno encontro de
empresarios de Portugal e Brasil.
Agradeco o honroso titulo de Socio Honorario da Associacao Industrial Portuguesa,
que recebo como uma demonstracao a mais
da generosidade portuguesa e como testemunho do proveitoso convivio entre dirigentes empresariais de ambos os paises.
Numa reuniao de empresarios, e natural
que a atencao se volte hoje para o Plano de
Estabilizacao Economica, o qual, alem do
seu aspecto de combate tecnico a inflacao,
reflete um projeto de toda a sociedade brasileira, conscia de que ele atende nao so aos
requisitos da racionalidade economica, como tambem aos imperativos da justica social e da democracia.
Trata-se de uma opcao pelo crescimento
auto-sustentado e uma atitude decidida de
um basta a recessao e de um nao ao desemprego.
Medidas drasticas impuseram-se face a insuficiencia comprovada dos mecanismos classicos de corte nos gastos e restricao de moeda. Estavam sob controle as fontes primarias da inflacao; o deficit operacional do
setor publico havia sido reduzido, as taxas
de juros cai'am, a estabilidade dos precos
agricolas fora restaurada e as contas externas mantinham equilibrio. No entanto, a
alta de precos nao cedia. A indexacao tinha-se transformado no mecanismo autoalimentador da propria inflacao. Havia,
pois, que executar um programa viavel e
corajoso, um ato que, sem recorrer a receituarios ortodoxos, atendesse as exigencias de funcionamento da economia brasileira.
Em 28 de fevereiro ultimo. criou-se uma

moeda forte - o cruzado - em substituicao ao cruzeiro, que se desvalorizava quase 0,5% ao dia; suprimiu-se a um so tempo
a indexacao generalizada da economia pela
inflacao passada. A grande maioria da populacao dera-se conta de que os reajustes
traziam apenas uma recuperacao temporaria de suas rendas, mantendo, por conseguinte, as incertezas futuras.
Determinou-se, como medida complementar, o congelamento dos precos. Era imperioso que todas as atividades produtivas
passassem a funcionar em um sistema de
estabilidade de precos. Sob a egide de uma
nova mentalidade, valoriza-se o trabalho,
remunera-se o risco e a criatividade do investimento, recompensa-se o aumento da
produtividade e a reducao de custos. Era
igualmente imprescindi'vel que o fim do flagelo inflacionario nao implicasse, como no
passado, sacrifi'ciou adicionais aos trabalhadores. Os salarios foram convertidos, de
cruzeiros para cruzados, pela media real dos
ultimos seis meses, acrescentando-se um
abono de 8% e de 16% para o salario minimo. Tomamos, assim, especial precaucao
para proteger o poder de compra dos trabalhadores, sobretudo os de baixa renda.
Devo, aqui, referir-me a um aspecto que fui
obrigado a confessar nas Nacoes Unidas. O
salario minimo, no Brasil, quando eu assumi o Governo, era cerca de 25 dolares por
mes, quantia extremamente baixa e incapaz
mesmo nos nIveis menores de sobrevivencia. Duplicamos o salario minimo, mas,
com a inflacao, a cada dia ele voltava aos
mesmos niveis. E agora, nos o fixamos quase em 70 dolares, que e uma quantia extremamente baixa, mas que ja representa, em
termos reais, grande avanco, porque nos
acreditamos que na America Latina se nos
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nao dermos uma remuneracao condigna aos
trabalhadores n6s colocaremos em perigo
as proprias instituicoes e o proprio sistema
da livre iniciativa que todos nos sabemos
que e o unico capaz de assegurar o desenvolvimento dentro da liberdade.
Criaram-se o seguro-desemprego e uma escala movel de salarios como respostas a
preocupacao central com a imensa maioria
da populacao economicamente ativa.
As negociacoes entre empregadores e empregados prosseguem livremente, facilitadas, pelo fim da ilusao monetaria e calcadas
em temas concretos, como indices de produtividade e melhoria das condicoes de trabalho.

O povo brasileiro soube ver o carater equilibrado e imparcial do programa, com serena
euforia, com uma grande determinacao e
um profundo sentimento patriotico. A especulacao financeira foi eliminada e a poupanca volta a ser canalizada para as atividades produtivas.
Apos um mes e meio de implantacao do
programa, anunciei com alegria um fato
inedito para as ultimas geracoes de brasileiros: uma taxa de inflacao negativa. Um
exito de tal envergadura se obteve em meio
ao entusiasmo da populacao e sem qualquer
perturbacao da ordem. Nao se concretizaram os augurios pessimistas que nos acenavam com os fantasmas de crise no abastecimento, com a derrocada do sistema financeiro e com a recessao. Ao contrario, temos assistido a uma aceleracao em todos os
setores produtivos. Prognosticos realistas
apontam um crescimento de 5 a 6% ao ano
do produto interno bruto para 1986. E no
setor industrial, no mes de marco, nosso
crescimento foi de cerca de 10%.
Senhoras e Senhores, desejo expressar mais
uma vez meu reconhecimento a classe empresarial brasileira, representada neste encontro, pela maturidade e pelo discernimento em tao bem compreender a necessidade de sua contribuicao para um projet o que, como poucas vezes na histo~iado

Pais, uniu e une todos os brasileiros, em um
so espirito e uma so determinacao.
Naturalmente, o Programa de Estabilizacao
Economica e um primeiro passo que por si
nao resolve os problemas herdados de estrutura economica e social anacronica, que
nao satisfaz os anelos concretos por melhores condicoes de vida, de alimentacao, moradia, saude, educacao, etc. No entanto, todos hoje, no Brasil, compreendem que a inflacao descontrolada nao nos dava espaco,
novo horizonte para planejar e instrumentar um programa de investimentos de claro
direcionamento social. O urgente bloqueava
o importante. Afastada a instabilidade de
precos, teremos condicoes de fazer contas
certas, alocando recursos de forma mais
equilibrada, entre os setores de maior premencia social e aqueles mais dinamicos e
modernos. Podemos provar que investir
socialmente e util e igualmente rentavel e
eficiente e nao agride qualquer postulado
economico.
A entrada de Portugal na Comunidade Economica Europeia foi outro tema que, certamente, centralizou a atencao deste plenario. Portugal deu um passo decisivo na
construcao de seu futuro, ao aderir a um
mercado de mais de 320 milhoes de consumidores de alta renda. Como observador,
vislumbro amplas perspectivas para a nacao
portuguesa, com acesso facilitado a essas
novas fontes de recursos e tecnologia.
A adesao de Portugal a CEE, na verdade,
suscita oportunidades novas a empresas dos
dois paises: a lingua comum, o fato de os
portos portugueses serem, na Europa, os
mais proximos do Brasil. O estagio de desenvolvimento da industria portuguesa, sua
reestruturacao e modernizacao, sao alguns
dos fatores propicios a projetos.
Nao me surpreende, pois, que ja estejam
prosperando entendimentos nesta area,
com um interesse manifesto de crescente
numero de empresas. A enorme experiencia
portuguesa na area de turismo - citando
apenas um exemplo - pode contribuir,
sobremaneira, para este setor que, no Bra-
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sil, ja apresenta grande dinamismo. As companhias de comercializacao internacional
podem igualmente juntar esforcos e experiencias no sentido de multiplicar e expandir oportunidades de intercambio, inclusive em terceiros mercados.

O intercambio comercial bilateral carece
ainda de maior expressividade, pois nao reflete potencialidades que estejam a altura
deste novo membro da comunidade e do
Brasil, a oitava economia de mercado do
mundo, em termos de producao interna.
Nos, brasileiros, sabemos ver que a adesao
a CEE representa a coragem da capacidade
de enfrentar desafios, sem sombra de duvida, a serem bem vencidos e que abrirao amplas possibilidades de progresso e que refletirao de forma permanente na esfera do comercio bilateral.
E bem verdade que o contexto economico
internacional muitas vezes conspira contra
nossas vontades nacionais. Nos ultimos 10
anos, o Brasil teve que arcar com uma sobrecarregada conta de petroleo e dispendeu valores crescentes para o pagamento de
juros sobre a divida externa, a taxas exorbitantes.

Esse e um problema generalizado, a espera
de solucoes mais permanentes, mais equanimes, e, sobretudo, ajustadas ao princi'pio
indeclinavel do crescimento economico.
Salta aos olhos que o Brasil nao pode continuar transferindo ao exterior renda equivalente a 5% do seu PIB. Temos, aqui, um
constrangimento financeiro comum, na
frente externa, a nos aconselhar uma reflexao conjunta.
Senhoras e Senhores, compreender as implicacoes do Plano Brasileiro de Estabilizacao Economica e avaliar o alcance da participacao de Portugal na CEE sao tarefas do
momento presente. Desse entendimento reciproco, surgirao novas luzes para a cooperacao bilateral para enfrentarmos juntos
nossos condicionamentos externos.
Na qualidade de Presidente do Brasil e,
agora, como socio honorario da Associa-

cao Industrial Portuguesa, terei sempre
presente a grandeza dessas tarefas e a elas
votarei meu interesse pessoal e o decidido
apoio do Governo brasileiro.
Senhor Presidente, ouvi com grande atencao a frase de Vossa Excelencia de que estavamos no momento de sairmos da retorica para a acao. Esse e, sem duvida, o lema
principal da nossa visita a esta terra. Queremos que as relacoes do Brasil com Portugal
saiam do terreno somente frio dos acordos
escritos para uma efetiva realizacao em todos os setores: no setor cultural, no setor
politico e no setor empresarial.
Nos nao podemos nos conformar, portugueses e brasileiros, que o Brasil, sendo a
oitava economia mundial, tendo o terceiro
saldo de exportacao, que o Brasil com as
potencialidades que tem hoje, com a experiencia internacional de comercio que tem,
vendendo em todos os lugares do mundo,
dominando tecnologias de ponta, possa ter
relacoes empresariais tao limitadas com este Pais onde e ilimitado o nosso sentimento
humano. E esse o desejo que todos nos temos, de sairmos dessa situacao. Posso dizer
ao Senhor Presidente da Republica e ao Sr.
Presidente da Associacao Industrial que,
pessoalmente, ao voltar ao Brasil terei com
empresarios brasileiros uma conversa definitiva no sentido de incentiva-los, dando o
respaldo necessario do Governo para que
eles possam, junto com os empresarios portugueses, estabelecer uma nova era de relacionamento nesse setor, que mais que relacoes comerciais, essas relacoes empresariais
trazem beneficios que serao democratizados. Democratizados no sentido de atingir
todo povo brasileiro e todo povo portugues
atraves da criacao de novos mercados, atraves da abertura de amplos espacos de
cooperacao que virao, sem duvida. E, e, sob
a egide desta visao, destes novos tempos
que eu encerro este seminario, dizendo que
espero que as nossas relacoes vao tomar um
novo rumo. Para repetir o que foi dito por
um Ministro que me acompanha e uma frase bem brasileira: Nos temos seguranca de
que agora vai dar certo.
Muito obrigado.
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sarney a mario soares: convivencia
estimulante entre brasileiros e portugueses
Discurso do Presidente JosB Sarney, em Lisboa, em

06 de maio de 198o. por ocasiao de banquete oferecido ao
Presidente de Portugal, Mario Soares.

E um privilegio poder retribuir neste palacio tao rico de recordacoes para o meu pais
as honrosas homenagens que me foram
prestadas nos palacios de Ajuda e Sintra,
cenarios de decisoes que marcaram para
sempre a historia de Portugal e do Brasil.
Nao se apagarao de minha memoria as ,imagens registradas nestes dias, nem perecerao
as lembrancas do carinho com que me tem
distinguido o povo portugues em todos os
momentos desta visita.
Nossa comunidade de sentimentos e valores
deita fundas raizes na experiencia brasileira. Da resistencia aos invasores estrangeiros
da Colonia, a imigracao ainda tao presente
em nosso quotidiano, o Brasil sempre foi
palco de uma convivencia reciprocamente
estimulante entre portugueses e seus irmaos
de alem-mar.
Os sinais desse convivio ficaram indeleveis
na memoria historiografica, nas tradicoes,
nos costumes, na propria arquitetura de
meu pais, fiel, ao mesmo tempo, as raizes
dos velhos mesires de obra lusitanos e a originalidade criadora dos habitantes da nova
terra. Exemplo dessa mutua fecundacao e
Sao Lu is, no meu Maranhao natal, unica capital que nao foi fundada pelos portugueses
na costa do Brasil, e, no entanto, a mais
portuguesa das nossas cidades pela arquitetura que fez dela o mais representativo conjunto urbano do seculo XIX no Brasil.
Queluz evoca-me a memoria de dois homens que fizeram de suas vidas a ponte entre dois mundos, entre duas nacoes irmas:
D. Joao VI e D. Pedro, I do Brasil e I V de
Portugal. Pai e filho estiveram, em uma etapa decisiva na formacao nacional brasileira,
a frente de movimentos que abriram os caminhos da construcao da nossa nacionalida-

de. D. Joao foi o agente do destino atraves
do qual chegou a Colonia o sopro dos ventos modernizadores que agitavam o panorama economico, politico e cultural da Europa. D. Pedro, primeiro governante do Brasil
independente, soube dirigir e inspirar a luta
do povo brasileiro pela conquista da soberania politica e pela edificacao da patria livre
e independente.
Cento e cinquenta anos depois, brasileiros
de origem portuguesa continuam a enriquecer com sua participacao, iniciativa e talento os mais diversos setores da vida nacional. Dois desses nomes honram com sua
presenca a minha comitiva: o deputado Jose Lourenco, ativo congressista e um dos
mais destacados lideres da Alianca Democratica em nosso Congresso; e Ruth Escobar, incansavel animadora do nosso movimento cultural e artistico e detentora de
uma lideranca indiscutivel no movimento
de promocao dos direitos da mulher. Recordo ainda, em sua ausencia de ultima
hora, Maria da Conceicao Tavares, que encarnou, pelo saber, pela veemencia e emocao na defesa da verdade e pela combatividade tenaz, o proprio espirito de aguerrido
apoio que o povo brasileiro deu a profunda
revolucao operada na economia brasileira.

O Brasil, pais aberto a convivencia harmoniosa de todas as racas e culturas, deve muito da capacidade integradora de sua propria
cultura ao sentido universalista do legado
portugues. Este povo, que abriu ao mundo, no alvorecer da historia moderna, as
rotas que permitiram a unificacao do planeta, desenvolveu essa extraordinaria capacidade de miscigenar-se e abrir-se ao aporte
de outras culturas, tao caracteristicas tambem do povo brasileiro.
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Senhor Presidente,
Senhor Primeiro Ministro,
Senhoras e Senhores,
Levo destes primeiros dias de minha estada
em Portugal nao apenas a emocao do reencontro com esta terra que ocupa um lugar
especial no afeto de todos os brasileiros.
Levo tambem a certeza de que os brasileiros e portugueses de hoje, animados por um
renovado espirito de congracamento, estao
dando passos firmes para fazer de suas relacoes um espaco privilegiado no exerci'cio
do dialogo, na promocao da cooperacao e

na intensificacao do intercambio que os
une.
Honrado em poder colocar-me ao servico
dessa antiga e renovada amizade, peco a todos que me acompanhem num brinde pela
crescente prosperidade da nobre nacao portuguesa, pela felicidade de seu povo fraterno, pelo continuo aperfeicoamento de nossas relacoes e pela felicidade e ventura pessoais de Vossa Excelencia e da senhora Soares.
Muito obrigado.

sarney na assembleia legislativa portuguesa:
"brasil nao e caudatario das grandes potencias"
Discurso do Presidente Jos6 Sarney, na AssernblBia
Legislativa Portuguesa, em 06 de maio de 1986.

Saudo, em Vossas Excelencias, o Portugal
que se renova, e se integra em uma Europa
unida na prosperidade.
Saudo tambem o velho Portugal que deu ao
mundo as licoes de ousadia e perseveranca,
que rasgou os mares com suas caravelas e
plantou as cruzes da conquista nas quartas
partes do mundo.
Somos, os brasileiros, orgulhosamente portugueses.
Ate mesmo as razoes que nos levaram a
romper com os vinculos politicos, nos as
buscamos na espada de Afonso Henriques e
no verbo de Joao das Regras.
Vos, portugueses, soubestes, em toda a rica
historia desta peninsula, conciliar a bravura
e a diplomacia para preservar a nacao.
Nao vos contentastes com a mera aventura
peninsular. Em Ourique tracastes o destino
nacional, e poucos estados mantem, na historia, fronteiras tao antigas e tao solidas como Portugal.
Vossa divisa era a de sempre: ousar. Nao a

ousadia desatada do saber, mas a ele submissa. Levantastes as moveis pontes sobre o
mar oceano com os pinhais da Leiria; era a
visao do poeta, sonhador - mas energico
amestrador do futuro - que foi, sem duvida, D. Diniz.
Amestrar o futuro, fazer caravelas e plantar
arvores. Convocar o pensamento, reunir os
saberes e multiplica-los na reflexao e nos
debates. Amestrar o futuro e construir a
Universidade de Coimbra, antes de levantar
a Escola de Marinha de Sagres.
Se saudo vossa historia com emocao, e porque esta e nossa propria porcao de gloria na
cronica do mundo. Todos somos o que fomos, embora nos cumpra acrescentar, em
nossa propria geracao, fatos a legar ao amanha.
Viveis um tempo que se guardara na memoria nacional. Vinte e cinco de abril de 1974
e data carregada de grandeza, que se fez
com cravos e ao som da doce poesia da
"Grandola, vi Ia morena".
Mas e preciso que se diga, que antes de
eclodir nos quarteis, a resistencia se fazia
neste plenario.
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Tenho grande gratidao pela fidalguia desta
acolhida.

mundo interligado pelas convergencias e
contradicoes. Portugal e europeu mas nao
se libertara de sua vocacao atlantica.

Sei que sou apenas o mensageiro, porque
ha nesse gesto o Brasil. Mas ter nas maos o
coracao de Portugal entregue ao amor do
Brasil e ser o instrumento de uma continuidade de uma permanencia que nem os descuidos daqueles que la e ca nos amaram
pouco conseguiram diminuir o amor demais.

O Brasil e America Latina, a ela estamos ligados indissoluvelmente pela geografia e
pela solidariedade, pela injustica e pelo sofrimento, mas o Brasil tambem nao abdica
de sua missao no Atlantico Sul e o deseja
preservar como uma zona de paz, desnuclearizada.

Falo em nome de um Brasil em que os ventos da liberdade sacodem todas as forcas
vivas da nacao, em todos os cantos, em todos os espiritos.

Portugal e para nos a porta privilegiada onde nos sentimos em casa, que nos aproxima
das ra izes culturais europeias que mo Idaram
nosso modo de vida e nossas instituicoes.

De um Brasil independente, que nao e caudatario das grandes potencias nem prisioneiro dos pequenos conflitos.
Falo de um Brasil que esta mais bonito,
com os olhos mais brilhantes porque tem
esperanca. De um Brasil respeitado, restaurado em seus valores democraticos, uma
terra dedicada ao trabalho, livre da especulacao, do ganho facil, da ciranda financeira que vinha transformando o pais no paraiso dos papeis, com a exploracao do povo, submetido a constante desvalorizacao
dos seus salarios pela inflacao devastadora
que premiava o capital e punia os assalariados.

O povo quis mudar e mudamos. Tivemos a
coragem de ousar e ousamos. Dizemos estes
fatos, nesta assembleia, porque sei que agrada aos portugueses a saude do Brasil. Nao
existem dois paises no mundo, devo repetir, que em suas relacoes repitam o que se
pratica entre os nossos. Sao relacoes diplomaticas, comerciais, politicas, historicas,
culturais, pessoais.
Mas e tudo isso e mais do que isso, porque
elas vao alem do formalismo para ser um estado de alma, um permanente afeto, um desejo constante de estar juntos, sermos irmaos, caminharmos de maos dadas, termos
as mesmas visoes, os mesmos sonhos.

O mundo marcha cada vez mais para ser um

Somos a oitava economia do mundo ocidental e ate o final do seculo estaremos,
sem duvida, entre as cinco primeiras. Nossa forca queremos destina-la aos ideais que
fizeram nossa grandeza.
Ideais de paz, de convivencia pacifica, de
solucoes negociadas, de bem-estar dos povos. O Brasil nao tem, nao teve e nao tera
posicoes hegemonicas, mas nao abdica da
defesa dos seus interesses e entre estes estao, sem duvida, tambem os das comunidades de lingua portuguesa. Nos nos proclamamos, com muito orgulho, um pais mestico. Nossas vinculacoes com a Africa sao
historicas e fazem parte da nacionalidade.
Como Presidente da Republica, pela primeira vez, saio do continente americano. Visito
Portugal e outro nao podia ser meu destino.

Ha trinta anos parlamentar, minha area de
formacao politica, aqui estou em casa e
tenho a memoria do cotidiano do trabalho
de Vossas Excelencias, a consciencia da
grandeza desta instituicao, a mais alta ja
descoberta pelo homem no terreno politico. Sem parlamento nao ha democracia,
sem democracia nao existe liberdade e, sem
liberdade, o homem nao merece a vida, porque, sem liberdade, sera uma contrafacao
da graca de existir.
Honra-me ser recebido, nesta assembleia
que espelha a soberania do povo portugues, por figuras tao ilustrativas do elevado
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nivel cultural e politico que alcanca, neste
pais, o exercicio da representatividade democratica, saudado pelo zelo politico e pela competencia ci'vica dos nomes mais destacados desta instituicao, de que e Vossa
Excelencia, Senhor Presidente, simbolo inspirador de admiracao e aplauso.
Venho a esta Assembleia com a reverencia
de qu.em deseja homenagear um dos pilares
da moderna democracia portuguesa, que
tantas e tao profundas impressoes causou
ao mundo e especialmente ao Brasil.
Parte substancial da historia portuguesa
contemporanea esta aqui pelo exerci'cio incansavel da convivencia, do pluralismo e da
liberdade. Estes foram os caminhos da modernidade.
Renovo lembranca do reencontro dos brasileiros com a democracia, tao afetuosamente
saudado pelo povo portugues e por seus representantes.

E um Brasil novo e vibrante de participacao popular que fala pela voz de seu Presidente. Ha pouco mais de um ano, a democracia renascida no Brasil sob o-signo da
conciliacao e da esperanca era saudada
entusiasticamente neste mesmo recinto, na
pessoa do saudoso Presidente Tancredo Neves, homem extraordinario que a historia
preparou para fazer a transicao, e que Deus
nos levou para por a prova nossa capacidade de resistir a tragedia e ao vazio.
Sigo hoje, como Presidente de um Brasil
transformado por profundas reformas poli'ticas, institucionais e economicas, os passos
de Tancredo Neves, que encontraram nesta
Casa um recinto especialmente acolhedor
para os projetos de transformacao politica
e social do Brasil.

O povo brasileiro fez uma opcao irrenunciavel pela liberdade, pelo crescimento economico e pela reforma social como instrumentos de sua participacao mais ativa na
historia.
A democracia, o progresso economico, a
autonomia internacional, a plena soberania

interna e externa de toda a nacao apresentaram-se como os meios mais eficazes para
operar essa grande transformacao qualitativa no fluir do nosso destino.

A todos esses esforcos, o Congresso brasileiro emprestou seu mais decidido apoio,
estando sempre presente e a frente das instituicoes democraticas e a afirmar, pela
acao, a prioridade social que o pai's se impos como condicao para ingressar na modernidade.
Em Portugal, o ingresso do pais nas comunidades vira transformar numerosos campos
da atividade humana, sobre os quais se estendem as praticas inovadoras desse que e o
maior esforco de integracao economica, politica e social da historia da humanidade. A
propria experiencia parlamentar comunitaria, a que acede agora Portugal, traz uma dimensao nova e desafiadora para o exercicio
da atividade parlamentar portuguesa.
Os foros politicos das comunidades crescem de importancia e dao aos seus integrantes tarefas cuja dimensao internacional ampliam em muito as responsabilidades de representacao popular.
Saudo, neste instante, com grande alegria,
a comissao que a Assembleia acaba de criar
para estudo dos problemas luso-brasileiros. Acredito que o nosso parlamento seguira a mesma trilha e em breve essas duas comissoes conjuntas discutirao de povo para
povo os nossos problemas e as solucoes que
encontraremos para eles. O processo de
adaptacao de Portugal aos parametros comunitarios em diversas materias de conteudo politico, social e economico da uma amplitude nova e fecunda as atividades que
aqui se desenvolvem. Uma nova dignidade
vem acrescentar-se aquela de trazer para o
seio da politica a voz, as esperancas e as reivindicacoes do povo portugues.
Senhor Presidente,
Senhores Parlamentares,
Vim propor-lhes uma nova era das nossas
relacoes.
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Uma era que faca do patrimonio do passado e da fraternidade e da comunhao de
valores e sentimentos uma fonte de impulsos reais de aproximacao, de coordenacao
e de convivencia. De uma convivencia nao
apenas no estrito sentido das relacoes bilaterais, mas tambem da acao conjunta, a base de coordenacao e dialogo sobre o crescente numero de temas internacionais que
interessam cada vez mais aos nossos pai'ses.
Nossos parlamentares tem um papel da
maior relevancia a cumprir dentro desse
projeto. Nossas relacoes somente alcancarao o grau de intensidade e dinamismo,
compativel com os sentimentos de fraternidade e simpatia dos dois povos, se ganharem um conteudo politico que as alce a um
novo patamar.

O Brasil, por exemplo, volta-se com especial atencao a participacao lusa nos foros
das comunidades, atraido nao apenas pelas repercussoes positivas dessa participacao
em toda a vida portuguesa, mas tambem
porque as decisoes comunitarias refletemse diretamente sobre inumeros setores brasileiros, dada a intensidade de nossas relacoes com a Comunidade Economica Europeia, nosso maior parceiro comercial.
Venho a Portugal e desejo propor, como
uma vontade politica uma nova dinamica
em nossas relacoes.
Hoje, o Brasil, dispondo de imensas potencial idades, caminha para relacoes estreitas
com o mundo todo. Estamos hoje em toda
parte e grande e nosso dinamismo, quer no
setor comercial, quer no politico e cultural.
Queremos que, nessa nova etapa, Portugal
esteja junto conosco de modo mais estreito
e intenso.

O mundo atravessou o corredor do pessimismo da decada de 70. Nao tem limites as
perspectivas que as descobertas cientificas
oferecem. Nao ha mais paises pequenos ou
grandes. Ha paises que dominam a ciencia,
criam e desenvolvem tecnologias ou paises
condenados a escravidao tecnologica.
Esse caminho nao sera o do Brasil e nao ha
por que seja o da comunidade de lingua
portuguesa.
Estamos firmemente defendendo nossa participacao no futuro da informatica, das fontes alternativas de energia, da biotecnologia
e em todos os ramos de tecnologia de ponta
que possam assegurar a nossa verdadeira liberdade. Nesse sentido seremos cada vez
mais decididos. A reforma economica que
fizemos nos assegura vislumbrar recursos
para essa caminhada, que e uma vontade'
da Nacao.
Convidamos Portugal a participar conosco
desses programas, a intercambiar recursos
humanos, a engajarmos nossas universidades em trabalhos conjuntos. E os parlamentares nossos serao o suporte politico,
nessa vontade decidida de inaugurarmos esse novo tempo.
Temos dificuldades. Mas quem pode dizer
que em algum tempo o povo portugues foi
vencido por dificuldades?
Temos imenso caminho a percorrer, mas
nao vamos esmorecer.
Em nossa alma temos o lastro da obstinacao que Portugal levava nas naus descobridoras e que foi legada ao nosso espirito.
Navegar no tempo e como marinhar em
aguas desconhecidas.
Para isso bastam-nos as estrelas e a coragem.

sarney recebe titulo de doutor honoris
causa da universidade de coimbra
Discurso do Presidente Jose Sarney, na Universidade
de Coimbra, em 7 de maio de 1986, ao
receber o titulo de Doutor Honoris Causa.
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Chego a essa Universidade carregado de permanentes lembrancas. Nao daquelas que a
vida vivida acumula em nossa memoria, sedimentadas pela experiencia, e sim das que
nos vem dos livros, das conversas, das cronicas de jornal, com transunto das vivencias
alheias.
Parece-me que ja andei por estes corredores, por estes patios, por estas salas de aula,
por estes saloes capitulares, com a tradicional capa e meus compendios, e recitei, tambem, os meus poemas.
Nao precisei ler o velho Teofilo Braga para
viver este ambiente. Bastou-me ler as cartas
que daqui mandou o poeta Antonio Goncalves Dias aos seus amigos do Maranhao e
em que nos fala de seus companheiros, de
seus estudos, de seus livros, de seu teatro,
de sua poesia, de seus amores, porque foi
aqui que se formaram os mestres que deram
as glorias da cultura literaria ao Brasil e,
principalmente, a minha terra natal.
Ao tempo em que os estudantes brasileiros
saiam ds suas Provincias para o Recife, para o Rio de Janeiro e para Sao Paulo, a fim
de recolherem ali os seus titulos superiores,
era para Coimbra que vinham os estudantes
do Maranhao.
Por essa epoca, uma linha de navegacao direta unia Lisboa a Sao Luis. Ora levava novos imigrantes, ora trazia os futuros bachareis. Era mais facil estudar em Portugal do
que em Pernambuco. Por isso mesmo realizamos ali este milagre: Nao precisamos ter
qualquer instituto de ensino superior, alem
do velho seminario de Santo Antonio, para
conquistar, no seculo XI X, a preeminencia
intelectual que nos confere um capitulo a
parte da historia da cultura brasileira.
No mesmo corte de tempo, deu o Maranhao ao Brasil o seu maior poeta, na pessoa
de Goncalves Dias, o grande prosador, na
pessoa de Joao Francisco Lisboa, amigo de
Alexandre Herculano, o seu maior homem
de ciencia, na pessoa de Joaquim Gomes de
Souza, o grande matematico de que tanto

nos orgulhamos, o seu maior biografo, na

pessoa de Antonio Henriques Leal, famoso
autor dos quatro tomos de Pantheon Maranhense, amigo de Cami lo Castelo Branco.
Foi a mesma linha de navegacao que daqui
nos levou Manuel de Bittencourt, jornalista
e romancista que preparou a geracao literaria ao final do seculo XIX e comeco deste
seculo, definida por Humberto de Campos,
nas suas Memorias, como o ultimo estilo
de Atenas.
Ao tempo da Colonia, daqui sairam estudantes de teologia para concluirem seus estudos no seminario de Santo Antonio, segundo nos conta o Padre Bettendorf, na sua
Historia dos Jesu {tas no Maranhao.
Entre os bachareis por Coimbra que se
transferiram para o Maranhao, dois, tambem poetas, se destacam: Jose Tomas Quintanilha, Juiz-de-Fora em Sao Luis, que se
fez brasileiro aderindo a Constituicao do
Imperio, foi amigo de Filinto EIisio e de
Bocage, e Joaquim Jose Sabino, autor de
farta producao poetica e de uma tragedia - a "Nova Castro".
Mas a vinda dos maranhenses e mais marcante. O primeiro deles a se graduar foi Jose Pereira da Silva, que de 1777 a 1785
aqui estudou Direito, Matematica e Filosofia, e em nossa terra se tornou jornalista
combativo, poeta repentista a maneira de
Bocage.
Odorico Mendes, ja no ja no inicio do seculo XI X, veio estudar Medicina, estudou Filosofia, e voltou para participar, com seu
jornal "O Argos da Lei", das lutas pela Independencia e sua consolidacao. Neo-classico, tradutor de Homero, Virgi'lio, Voltaire, foi o patriarca e inspirador do Humanismo da geracao de Goncalves Dias e Antonio
Henriques Leal.
Em 1838 aqui chegou um caboclo maranhense de quinze anos. Chamava-se Antonio Goncalves Dias. Durante sete anos viveu
a vida boemia de estudante, estudante pobre, torturado:
"Triste foi minha vida em Coimbra, que e
triste viver fora da Patria, subir degraus

alheios e por esmola sentar-se a mesa es-
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tranha. Esta mesa era entretanto de amigos!
O pao era alheio, era o pao da piedade, era
a sorte do mendigo. Compaixao! E um termo de expressao incompreensivel - nao a
quero. Mas ser desconhecido - ou mal conhecido, mas sentir dores d'alma, mas viver
e morrer sem nome, sonhar de tormentos e
viver deles - e mais triste ainda", escreveu
a Antonio Teofilo de Carvalho Leal, seu
mais querido amigo e colega. Sua turma incluida ainda, entre os maranhenses, Pedro
Nunes Leal, Antonio do Rego, Joao Duarte
Lisboa Serra, Jose Ferreira Vale.
Foi em Coimbra que Goncalves Dias escreveu o mais belo, o mais conciso e o mais
popular de todos os poemas liricos brasileiros. Refiro-me a Cancao do Exilio, que todo brasileiro repete, emocionado, sempre
que o sentimento do desterro lhe aperta o
coracao.
Daqui partiu tambem, com Eca de Queiroz,
a renovacao do romance brasileiro, por intermedio de "O Mulato", de Aluizio de
Azevedo, sensivel ao modelo de "O Crime
do Padre Amaro". As geracoes preparadas
por Coimbra ressoaram no Brasil, participando de nosso processo historico, quer no
plano das ideias politicas, quer no plano
das ideias literarias. Ainda conheci admiradores de Guerra Junqueiro que sabiam de
cor "A Velhice do Padre Eterno". Tambem conheci admiradores de Antonio Nobre, que traziam na ponta da lingua os poemas do So. Eugenio de Castro, a bem dizer, participou do processo simbolista do
meu Pais.
Razao assistiu ao Presidente Tancredo Neves, quando agradeceu a Universidade de
Coimbra a preparacao dos lideres politicos que fizeram a independencia do Brasil.
Nossa autonomia politica tem a singularidade de nos manter fieis as nossas origens,
sem prejuizo da consciencia nacional. Com
razao afirma Joaquim Nabuco, num de seus
estudos literarios, que as duas maiores
obras de Portugal sao Os Lusiadas, no plano da criacao intelectual, e o Brasil, no piano da criacao social politica.

Nossas primeiras liderancas nasceram nestas
salas, nestes corredores, nestes patios. Aqui
se formaram os nossos proceres, aqueles
que moldaram o Pais com a sua consciencia autonomica, preservando os valores de
que nos orgulhamos: a lingua, a unidade
fisica, o sentimento cristao, a vocacao da
liberdade, o gosto de construir e realizar.
Entre vos foi aluno e professor o homem
que organizou o nosso processo de /I ndependencia, o sabio Jose Bonifacio de Andrada e Silva. De 1783 -- onze anos depois
dos Estatutos Pombalinos que modernizaram esta Casa - a 1788 fez seus cursos de
Filosofia e de Leis. Daqui partiu para sua
viagem de estudos a Europa, para usar em
pari< a cocarda tricolor, para, de volta,
aqui criar a cadeira de Metalurgia, recebendo, ao mesmo tempo, gratuitamente, seu
capelo doutoral. Aqui encontrou entao seus
irmaos Antonio Carlos, graduado em Filosofia e Direito, e Martim Francisco, formado em Filosofia, criando-se entao a unidade
de pensamento que seria decisiva na conquista da Independencia e na organizacao
do Estado brasileiro. Aqui tomou em armas: participou do corpo voluntario academico, na primeira invasao francesa, foi major, tenente-coronel, comandante na segunda invasao. Elogiado inumeras vezes em ordens do dia por sua coragem, pode dizer:
". . . Em tais circunstancias mostrei que o
estudo das letras nao desponta as armas,
nem embotou em mim aquela valentia que
sempre circulara em nossas veias, quer nascessemos aquem ou alem do Atlantico".

Nao quero prosseguir sem antes vos falar de
uma divida. Aquela que contrai na minha
adolescencia. Bandeira Tribuzzi, grande
poeta, o mais alto de minha geracao, foi
aqui que estudou. Sua passagem o marcou
tanto que, pouco antes de sua morte, ainda escrevia:

"0 capa preta, manto da noite enrolandome os sonhos, o pedras sabias que D. Diniz
ergue em templo a deusa Ciencia. O Coimbra, inteligencia romantica de um pais sen-
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timental, fonte de santas heresias a pulsar
para sempre nos coracoes que um dia na
agua de tua fonte os labios jovens embriagaram".
Daqui Tribuzzi nos levou os poetas fundamentais de nossa renovacao literaria, Fernando Pessoa, Camilo Pessanha, Jose Regio, Miguel Torga, Antonio Botto, Alberto
de Serpa, Mario de Sa Carneiro, Vitorino
Nemesio, Sebastiao da Gama, e tantos outros. Foi nesses poetas que nos debrucanios
para encontrar nossos proprios caminhos.
Sobre Coimbra nada mais tem-se a dizer.
Ela e maior que a soma de todos os que foram e sao. Nao e mais um predio, ou alunos, os que a ela estao vinculados pela gloria com que se cobriram ou pelo anonimato
em que desapareceram. E porque ela sendo
tudo isso, e mais, pela carga da Historia e
pela forca de sua instituicao. Instituicao
que esta aqui e esta no Brasil. Atravessando
os oceanos. Esta aqui e la. Tem varias e e
uma so. E realidade e e uma nuvem.
Grato e coniovido, recebo este titulo e estas insignias, com que quisestes generosamente associar-me a esta Universidade, cujo nome evoca, na minha Patria, o Brasil, e
na minha terra, o Maranhao, o fluir do espi'rito atraves do tempo, a sequencia de homens, ideias, fatos e obras que sao a cultura
de I ingua portuguesa, e que a inseriram na
cultura de um mundo cuja propria unidade
aqui tomou forma e impulso.
Nunca sera demais repetir que o conceito
de universalidade e o sentimento de ser um
so o genero humano surgiram e ganharam
corpo nesta terra e afirmaram-se dentro
destes muros, entre aqueles que temos, os
dois povos, portugues e brasileiro, como
nossa comum ascendencia. E que o saber
de experiencia feito, de olhar, palpar, ouvir, sentir e viver, aqui, nesta terra que foi o
fim de um mundo e o comeco de outros,
assumiu o desenho sobre o qual se ergueu o
edif (cio da modernidade.

Se essas novas formas de conhecimento ainda chegam ate nos, como novidade, nas palavras de Camoes, de Garcia dlOrta, de Joao
de Barros, de Duarte Pacheco Pereira, de
Francisco Faleiro, de Frei Joao dos Santos,
de Manuel da Nobrega, de Gabriel Soares
de Souza, de Vieira, de Fernao Mendes Pinto, de ~ ade' Miranda, e porque se assentaram na permanencia destas salas, que, hoje
como dantes, abrigam o nosso sabei- e o
preservam 'e renovam.
Aqui o mundo nao se amesquinha: no suceder das geracoes, no encontro de homens
com origens e experiencias distintas, no
confronto entre a Historia e a vida diaria,
entre o livro e a fala, o tempo multiplica as
geografias e amplia o entendimento do que
fomos, do que somos e do que queremos
ser; pois bem sabemos que o que mais importa, no conhecimento que herdamos e
continuamente reconstru (mos, e o que nele
e o conteudo do futuro.
Recebe, pois, estas vestes academicas o que
ha de melhor e menos precario em mim
mesmo, o que se construiu dentro de mim
com a historia da minha gente, com a presenca dos amigos que me chegaram no convivio direto ou atraves das palavras que puseram nos livros que escreveram. Por isso,
ao vos agradecer este novo gesto carinhoso,
que, na minha pessoa, fazeis ao Brasil, nao
posso faltar a expressao de meu reconhecimento aos que nos acompanham dos longes da Historia, aos que, desta Universidade, se projetam desde o passado ate agora e
se fazem visiveis no que somos e no que
nos cerca.
Ninguem estranhara que se coloquem num
politico a borla e o capelo da Faculdade de
Direito. O Direito e o urdume pelo qual
passa, ou deveria passar, a trama da politica. E nao quero referir-me apenas ao quadro constitucional e ao conjunto de leis que
regulam, condicionam e orientam a acao
politica, mas sobretudo ao estudo do Direito, ao progresso da hermeneut ica, ao incessante avanco das doutrinas, ao embate revigorador entre elas, ao surgimento ou res-
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suscitar de ideias que passam do Direito a
politica, da catedra aos partidos, a imprensa, a opiniao publica e ao parlamento.

A ciencia juri'dica nao cessou jamais de alimentar o pensamento poli'tico, de dar forma, justeza, amplitude e rigor as aspiracoes
de permanencia e de mudancas sociais. Do
mesmo modo que o pensar e o agir poli'ticos sao os responsaveis pela propria ordem
juridica, pois e nos partidos e no parlamento que surgem ou se impoem as ideias que
se substituem, modificam, completam ou
renovam democraticamente as leis.
Funda-se na coincidencia de origem e de alvo esse constante dialogar entre dois tipos
de inteligencia e vontade, a politica e a juridica, que tantas vezes convergem numa
so pessoa. Com efeito, ao politico e ao jurista, o ideal de justica esta no ini'cio e no
fim de toda a acao, nao a justica vista na
sua cega impassividade, mas, sim, alerta,
sensivel, imaginosa e voltada completamente para a causa humana, com a qual aspira a confundir-se. E ninguem tampouco
estranhara que um poeta receba o doutorado em Direito. Pois isso que chamamos a
causa humana e uma construcao do espirito poetico, da imaginacao criadora, da
fertilidade das utopias. E e nisso que chamamos a causa humana que o exercicio do
Direito e da Politica encontraram justificativa. Essa causa humana que pode definirse como aspiracao de um convivio perfeito de cada homem com os outros homens,
como o constante aprimoramento da vida
social, para que nela cada um caminhe em
plenitude, fiel a sua verdade, e para que
possa ela responder as necessidades que ca-

da um e todos, sem fome e sem medo, tem
para ser o presente, para contar com o futuro, para sonhar com a eternidade.
Isso esta na essencia de nossa cultura, nao
apenas no consentimento da alma geral das
duas nacoes de ascendencia lusiada, mas no
eixo do pensar de todos os povos que sao
herdeiros da maneira mediterranica de ver
o homem e o mundo. Vivemos, pois, numa
cultura do poetico, que explica por metaforas os espacos, as coisas e os seres, que justifica o presente com a potencia do que
imagina e sonha, um sonho entranhado no
real, na vida pratica, em cada frase que se
diz, em cada ato que se completa, em cada
voto que se deposita.
Os poetas nos compuseram o futuro em
forma de profecias. E de sua voz nao escapamos ninguem, matematicos, fisicos, biologos, filosofos, juristas ou politicos. Sobretudo nos, juristas, politicos e poetas,
que devemos, cada um a seu modo, tudo fazer para que, no espaco do mundo que nos
coube, coincidam o belo, o justo, o puro e
o verdadeiro.
Saudo a Universidade de Coimbra que sempre viveu em mim e era um horizonte distante, que esta perto e esta longe, nos mares que atravessou e que nos atravessaram.
Ela e feita de saber.

A unica forca que aproxima o homem da
eternidade, entre poesia e cravo.
Cravos de Portugal, poesia do nosso amor.

presidente brasileiro recebe homenagem
da camara municipal e da associacao
comercial do porto
Discurso do Presidente Jose Sarney no Palacio da Bolsa,
em 08 de maio de 1986, por ocasiao de jantar
oferecido pela Camara Municipal e pela
Associacao Comercial do Porto.
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Privilegio sera sempre, para qualquer brasileiro, visitar a cidade do Porto, esta epopeia aqui tecida ao longo de oito seculos,
muito tem escrito os cronistas de meu pai's
sobre esta bela e sempre leal cidade do Porto. Faco minhas as palavras do grande poeta Ribeiro Couto, nascido tambem num
porto, a cidade de Santos, pois elas interpretam o que todos nos sentimos:
"O porto e muito meu.

O simples devaneio pelo seu cais, pelas suas
vielas, desperta correspondencias com o
que ha de mais fundo no meu ser moral.
Na minha infancia e na minha adolescencia
senti sempre, na longi'nqua imagem desta
cidade, uma especie de recondita fonte das
minhas energias afetivas. O ideal de simpatia humana que esta nas rai'zes de quem
nasceu numa cidade imigratoria; pode ter
um simbolo, ponto de cristalizacao, aqui,
nesta regiao, de onde irradiou a expansao
portuguesa na pen i'nsu Ia e que, ao longo do
tempo, continuou a dar homens para as caravelas, homens para a fundacao do Imperio, homens para o Brasil."
Mestre Gilberto Freyre define as tres qualidades dos portugueses no Brasil: a adaptabilidade ao tropico, capacidade de aculturacao e de miscigenacao. Essas qualidades,
que sao dos portuenses, proporcionaram no
Brasil a formacao de uma sociedade pluriracial, universalista e aberta ao dialogo.
Gracas a essa versatilidade, no seio da .sociedade brasileira, diferentes etnias convivem num ambiente cordial, voltado para o
progresso comum.

0 s ideais de liberdade tem sido aqui defendidos com vigor. Aqui, reuniram-se as Cortes, em 1820, para debater e aprovar a primeira Constituicao portuguesa.
O Porto soube defender com ardor os principios liberais nela contidos e, sob a lideranca de D. Pedro I V - o Proclamador,
chama e garantia da nossa Independencia afastou as tentativas de recuperacao absolu-

tista, fato que determinou fosse esta cidade
escolhida por D. Pedro como guardia e depositaria do seu nobre e valente coracao.
Aqui, foi o trabalho que fez a terra, como
foi o trabalho que construiu os caminhos,
o comercio e a industria, como foi o trabalho que criou a sua cultura e a diversificou.
E cbmo o espaco fosse pequeno para tanta
vontade, foram os nortenhos, inumeraveis
e fortes, para a nossa terra, onde ajudaram
a construir casas, ruas, cais, cidades que trazem lembrancas do porto.
Gracas, em grande parte, a esses portugueses, o Brasil situa-se hoje entre as dez maiores nacoes industrializadas.
Senhor Presidente da Republica,
Senhor Presidente da Camara do Porto,
Conta o cronista Fernao Lopes que o homem do Porto, Domingos Peres das Eiras,
assim respondeu ao enviado do Mestre de
Avis: "Eu digo por mim e por todo este povo que aqui esta, nos somos prestes com
boa vontade de servir o Mestre, nosso Senhor, fazemos tudo que ele mandar por seu
servico e defensao do reino".
Desejo dizer, neste meu ultimo compromisso, em Portugal, o quanto sai'mos daqui
com o coracao cheio de gratidao por tudo
que recebemos de afeto e carinho e de estima. Eu conhecia o Portugal da sua historia,
conhecia o Portugal de sua literatura, conhecia a geografia de Portugal, o sentimento portugues que, tantas vezes, anonimamente, com minha mulher, tive oportunidade de usufruir, percorrendo as aldeias,
conversando com o povo, conhecendo seus
I inguajares e costumes.
Mas estou certo de que eu nao conhecia como tambem os portugueses nao conheciam,
o Portugal moderno, este Portugal das institu icoes democraticas, consolidadas na
convivencia pluralista e aberta, este Portugal numa transformacao profunda que todos acabamos de testemunhar.
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Trouxe, comigo, nesta comitiva, homens
dos mais representativos do meu pak, para homenagear Portugal, para ajudar o humilde Presidente do Norte e que pudesse a
nossa comitiva prestar uma homenagem
bem maior a Portugal. Trouxemos grandes
escritores: Jorge Amado, Josue Montello,
Francisco de Assis Barbosa, Origenes Lessa,
Luiz Vianna Filho, Jose Guilherme Merchior, Herberto Salles, Marcos Vilaca, Zelia Gattai e a grande Raquel de Queiroz. E
deputados e senadores dos mais representativos do Congresso: Senador Alfredo Campos, que e nosso lider no Senado Federal,
Lider do Governo, Vice-presidente da
Camara dos Deputados, Deputado Wilson
Campos. Trouxemos o Senador Luis Cavalcante, trouxemos o Presidente da Comissao
de Relacoes Exteriores da Camara dos Deputados, e trouxemos dois filhos do Porto
que sao representativos do povo brasileiro,
escolhidos dentre os nossos representantes:
um, o Deputado Jose Lourenco, daqui da
area do Porto, que e tambem Iider do meu
Partido na Camara dos Deputados, e trouxemos Ruth Escobar, Deputada que leva
para o Brasil, permanentemente, esta alma
irrequieta da cidade do Porto, Presidente
do Conselho Feminino dos Direitos da Mulher. As figuras mais representativas do comercio e da industria. Mais de cem industriais brasileiros aqui estavam. E todos nos
somos testemunhas dessa transformacao extraordinaria que hoje nos encontramos em
Portugal e com um espirito que eu acho importante: o progresso sempre destroi os valores culturais, o desenvolvimento acelerado nao substitui a cultura imediatamente
por outra cultura, exerce uma certa desorganizacao. E aqui, em Portugal, nos assistimos que esse desenvolvimento nao matou e
nao esta de maneira nenhuma prejudicando
a identidade cultural, a identidade cultural
de Portugal, porque esta os portugueses
tem de preservar a todo custo, em meio aos
embates dessas transformacoes, porque esse
e um patrimonio que nao e somente do povo portugues, e de todo povo de lingua portuguesa do mundo inteiro.

E trouxemos, tambem, um fato inedito no

Brasil. O Deputado Fernando Santos, que
era o unico de nos todos que, ao saber que,
nas nossas recepcoes, nos teriamos que
usar a casaca, foi-lhe perguntado, ele, que
e de um Partido muito popular, como e que
ia a casaca dele. Ele respondeu: "Tenho
tres".
Trouxemos o Presidente da Federacao Nacional dos Trabalhadores na Industria, Jose
Calixto, que esta abrilhantando conosco a
nossa comitiva. Trouxemos tambem o Ministro Abreu Sodre, esse, representativo dos
restos da nobreza brasileira - ele e ainda do
tempo do Imperio. Tambem tinhamos de
trazer, diante de tantas figuras do pensamento atual brasileiro, esse paulista quatrocentao. E, como Ministro da Cultura,
uma das figuras mais importantes da inteligencia brasileira, com repercussao no mundo inteiro, que hoje colabora com nosso
governo dando a ele brilho, que e o Ministro Celso Furtado.

E representando as nossas Forcas Armadas,
que tem tido um comportamento impecavel em todo o processo da restauracao democratica brasileira, o Chefe da minha Casa
Militar, que e o General Bayma Denys.
Senhor Presidente da Camara Municipal do
Porto, sempre ha oportunidade de se dizer
que era dificil a gente se colocar em lugar
de outros. Ponha-se no meu lugar. E Gilberto Amado, nessas situacoes, dizia como
as palavras, se nos as usarmos de novo, comecam a ficar gastas e perdem aquele sentido verdadeiro que tinham. Ele gostava de
dizer: "Nao tenho palavras". A minha situacao quase que neste instante e aquela de
dizer a todos os portugueses: eu nao tenho
palavras. Mas tenho ainda duas palavras: o
proverbio popular que todos nos temos, em
Portugal e no Brasil (certa vez soube que
nasceu ha alguns seculos na tradicao de despedida dos estudantes de Coimbra), o proverbio que diz: quem parte leva saudades e
deixa saudes. Mas ha tambem um outro
proverbio que procura definir saudade. Diz
que saudade e a vontade de ver de novo. E
quando a gente parte provando no coracao
aquele sentimento de querer voltar. Eu digo
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que todos nos, quando chegamos a Portugal, sentimos a vontade de querer voltar.
Quero dizer a todos, ao seu Presidente da
Republica e a todos os portugueses do Porto e deste pais extraordinario, pais moderno que a gente olha e fica feliz:
Nos, brasileiros, ficamos felizes quando
olhamos as aguas de seus " 0 s . as aguas do
TejO#que tive a
de uma vez
mais olhar.
E aqui quero fazer um parentese, tambem,

para dizer que o primeiro maranhense do
ramo da minha familia, dos Araujo, vem de
Arcos de Valdevez, daqui do norte de Portugal, em 1705. Mas quero dizer que aqui
passaram muitos Presidentes do Brasil. Cada um viveu a sua realidade. Todo Presidente do Brasil tem por dever amar ~ o k t u ~ aEl .
eles devem ter amado com muita
de, M~~ eu quero dizer que, com meu orgulho humilde, nao acredito que nenhum de.
les tenha amado tanto Portuqal,
quanto eu
amo. Muito obrigado.

presidente jose sarney visita
a cidade de guimaraes
Discurso do Presidente Jose Sarney na cidade de
Guimaraes, em 08 de maio de 1986.

E com intensa emocao e profundo respeito
que visito Guimaraes, berco da nacionalidade portuguesa, de onde saiu para a Historia
Dom Afonso Henriques.

Recebo as demonstracoes de carinho com
que acabam de me acolher como um gesto
destinado a todos os brasileiros, unidos em
fraterno congracamento aos seus irmaos
portugueses em todos os momentos da longa Historia comum, e especialmente neste,
em que o processo politico de nossos paises converge em fase de promissora sincronia.
Esta cidade ha oito seculos recebia o seu
primeiro foral. Este conjunto monumental
erguido no sitio outrora ocupado pelo paco
do primeiro Henrique, o Conde Portucalense, marca pelo aspecto compacto de fortaleza medieval. A solidez dessas muralhas
de granito traduz bem o carater arrojado
de seu construtor, Dom Afonso, que participou da heroica jornada de Ceuta.
Meus queridos amigos de Guimaraes,
Tivemos, ontem, minha mulher e eu, junto com os que nos acompanham, o privilegio de andar por este Pais, de Lisboa ao

Porto, e, hoje, do Porto a Guimaraes. Foi
como se estivessemos percorrendo os caminhos da Historia. No bordejar do Tejo, Vila
Franca de Xira, com sua imponente fortaleza medieval; um passo em direcao a Batalha, deixando oliveiras, sobreiros e videiras ao longo da estrada junto com memorias do Mestre de Avis e do condestavel Nuno Alvares Pereira, seis seculos de Aljubarrota. Depois Leiria, desfile interminavel de
pinhais, a recordar D. Diniz, o Rei "plantador de naus a haver". E Coimbra, com o
esplendor de suas tradicoes e de sua universidade: sons de aulas doutas entremeados
com o tanger antigo das guitarras, capas
pretas na vetusta escadaria, juventude de
Portugal, sebentas a mao, olhos presos no
futuro. Colinas cultivadas se amiudam, rio
Vouga, encostas douradas de sol, ja era o
Douro. Carros de boi, modernas estradas, o
eterno Portugal.
Se Guimaraes e a regiao que a tem por cabeca orgulham-se de seu passado glorioso,
tambem hoje se orgulham de ter-se transformado em polo de desenvolvimento industrial do Norte, concentrando ativas industrias texteis.
Esta regiao, onde se localizam cerca de

70%
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de toda a industria portuguesa, naturalmente enfrenta desde agora os desafios de modernizacao acarretados pelo ingresso de
Portugal na Comunidade Europeia.
Minha visita a esta regiao, para alem do priviUlegiode percorrer os marcos da Historia
portuguesa, permite-me transmitir aos senhores industriais e comerciantes o interesse das associacoes industriais e comerciais
brasileiras na busca de oportunidades de investimentos reci'procos, de projetos de
complementacao industrial e na formacao
de joint-ventures entre Brasil e Portugal.
Sr. Presidente, meus senhores e minhas senhoras,

E para mim uma honra encerrar em Guimaraes, e no Porto, minha visita a Portugal,
apos ter vivido momentos tao felizes, dos
quais guardarei as melhores recordacoes.
Em meu nome, de minha mulher, dos que
me acompanham, agradeco a acolhida generosa a nos propiciada nesta historica cidade.
Nao diremos adeus, pois as relacoes entre o
Brasil e Portugal nao comportam despedidas. Deixo aqui as mais sentidas evocacoes
de carinho ao povo de Guimaraes e de Portugal, e manifesto meG sincero desejo pelo
continuo progresso e permanente felicidade do povo portugues.

Queria aduzir, ainda, umas poucas palavras.

O Sr. Presidente da Camara teve a oportunidade de dizer que ha momentos para guardar: momentos para guardar numa vida,
momentos que pertencem a cada um de nos;
ha momentos para guardar que pertencem a
cada povo; e ha momentos para guardar, na
historia da humanidade, porque pertencem
a toda aventura do genero humano.
Este instante em que aqui estou e um momento para guardar na minha vida, e ele indelevel mente ficara, porque jamais poderei
esquecer a visita que faco, como Presidente
do Brasil, a este historico sitio.
Mas, Guimaraes e um momento para guardar. Guardar na historia da humanidade,
porque nesta area a aventura do genero
humano tem um dos momentos mais altos,
no gesto de Dom Afonso Henriques, no
heroismo daqueles que fundaram a Nacao
portuguesa. Aqui comeca uma grande Nacao e, enquanto existir o homem sobre a
terra, enquanto existir a historia de todos
nos, existira sem duvida um momento para
guardar. E este momento, entre os grandes
momentos da humanidade, sera o momento
de Guimaraes.
Muito obrigado.

comunicado conjunto relata os
entendimentos do presidente
jose sarney em portugal
Comunicado Conjunto Brasil-Portu@d, divulgado na cidade
do Porto, em 08 de maio de 1986, ao termino da
visita do Presidente Jose Sarney aquele Pais.

A convite do Presidente da Republica portuguesa, Dr. Mario Soares, o Presidente da
Republica. Federativa do Brasil, Dr. Jose
Sarney, visitou oficialmente Portugal de 4 a
9 de maio de 1986.

O Presidente do Brasil fez-se acompanhar
dos senhores:
Roberto Costa de Abreu Sodre, Ministro
de Estado das Relacoes Exteriores
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Celso Monteiro Furtado, Ministro de Estado da Cultura
General-de-Brigada Ru bens Bay ma Denys,
Ministro de Estado, Chefe do Gabinete
Militar da Presidencia da Republica
Senador Alfredo Jose de Campos Melo
Senador Luiz Viana Filho
Senador Luiz de Sousa Cavalcante
Deputado Federal Carlos Wilson Rocha de
Queiroz Campos
Deputado Federal Jose Lourenco Morais da
Silva
Deputado Federal Pedro Paulo Hings Colin
Deputado Federal Fernando de Sant'Anna
Alberto Vasconcellos da Costa e Silva, embaixador do Brasil em Portugal
Embaixador Josue Montello
Jorge Amado
Deputada Estadual Ruth Escobar
Jose Calixto Ramos
Durante a sua permanencia em Lisboa, o
Presidente da Republica Federativa do Brasil teve encontros com o presidente Mario
Soares, que o acompanhou durante toda
visita, e com o primeiro ministro, professor
Ani bal Cavaco Silva.
Depois da sua estada em Lisboa, o presidente Jose Sarney visitou as cidades de Coimbra, Porto e Guimaraes, onde foi objeto de
homenagem por parte dos diversos setores
da vida local.
As conversacoes havidas entre o Presidente
do Brasil e o Presidente portugues decorreram no ambiente cordial e construtivo que
reflete as tradicionais relacoes de fraterna
amizade entre os dois povos, irmanados
tambem na defesa dos ideais democraticos
e no fortalecimento das suas instituicoes.

Brasil e, por outro lado, da entrada de Portugal na CEE forneceram o quadro em que
foram realizadas as conversacoes ocorridas
durante a visita.

0 s dois presidentes concordaram em acrescentar aos lacos profundos que unem os
seus povos na lingua, na cultura e no afeto,
a dimensao do dialogo politico frequente
e intenso sobre os grandes temas contemporaneos.
Assumiram, consequentemente, um compromisso de acao para revitalizar o tratado
de amizade e consulta e ativar as consultas
sobre a America Latina, a Europa, a Africa,
o Oriente Medio e a Asia, principalmente
em areas e assuntos nos quais a experiencia
particular de cada um podera ser benefica
ao outro.
Nesta perspectiva, consideraram util o aprofundamento do dialogo Norte/Sul e a
cooperacao efetiva de todos os Estados nos
dominios economicos, financeiro, comercial e tecnico.
Ao analisarem a situacao na Africa, expressaram a sua preocupacao perante a escalada
de violencia que se verifica em diversos
pontos daquele continente, em particular
na Africa Austral, e fizeram um apelo a
comunidade internacional no sentido de se
prosseguirem esforcos para o encontro de
solucoes que permitam estabelecer um clima de paz duradouro.
Manifestaram uma vez mais a sua condenacao as praticas de discriminacao racial ainda
existentes na Africa do Sul, reiterando o
seu firme proposito de continuar a tomar as
medidas adequadas a sua total erradicacao.

Sob o signo do reencontro na democracia e
na liberdade, a visita do presidente Jose
Sarney testemunha a vontade politica dos
dois governos de imprimir uma mudanca
qualitativa as relacoes entre os dois paises.

Formularam a sua esperanca de que o processo conducente a independencia da Namibia venha a ser acelerado, de acordo com
as resolucoes pertinentes das Nacoes Unidas.

A sintonia de regimes democraticos e as
transformacoes resultantes por um lado das
reformas institucionais e economicas no

Perante os graves conflitos que afligem a
America Central, reafirmaram a sua conviccao de que os mesmos so poderao ser vali-
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damente solucionados por via pacifica e negociada, atendendo aos justos anseios dos
povos da regiao. Nesta perspectiva, atribuem o maior relevo e significado aos esforcos desenvolvidos e as iniciativas tomadas para t a l fim pelo Grupo de Contadora e
pelo Grupo de Apoio de Lima.
Decidiram igualmente facilitar as condicoes
para que se acelerem os entendimentos em
curso para a formacao de empresas mistas
na industria, no comercio e nos servicos, a
fim de aproveitar as oportunidades criadas
pela expansao das duas economias e pela
entrada de Portugal na CEE.
Com esse objetivo, foi realizado durante a
v'isita um importante encontro entre empresarios dos dois paises. Foi tambem acordado que tera lugar em breve uma reuniao
da Comissao Economica Mista.
A substancia e o dinamismo buscado no intercambio comercial e nos investimentos serao complementados pela coordenacao de
iniciativas no dialogo NorteISul e na procura de solucoes justas e duradouras para os
desequil ibrios e desigualdades da economia,
do comercio e das financas mundiais, dentre as quais destacam os da divida externa.
Sera uma prioridade a colaboracao com os
demais paises de expressao portuguesa, especialmente nos dominios culturais, educacionais e de assistencia tecnica, nos quais a
Iingua representa um poderoso fator de
aproximacao e de comunicacao. Os dois
presidentes mostraram-se convencidos de
que o universo humano dos povos que falam portugues encontra, na diversidade e
riqueza de tendencias que o caracteriza,
vinculos e interesses comuns para se projetar com uma personalidade definida e
atuante no plano das relacoes internacionais.
Sem prejuizo dos setores tradicionais, os
dois governos querem dar um impulso especial a cooperacao cientifica e tecnologica e ao intercambio da juventude para que
as relacoes entre o Brasil e Portugal se vol-

tem cada vez mais para a construcao do
presente e o futuro, atraves da participacao
das geracoes abertas ao desafio modernizacontemporaneo.
dor do m u n d ~
No campo das relacoes financeiras, registraram com agrado a recente conclusao de um
acordo entre o Banco de Fomento Nacional
e o Banco do Estado de Sao Paulo que podera constituir exemplo para outros acordos entre instituicoes publicas ou privadas
dos dois paises.
No campo das relacoes culturais, as duas
partes manifestaram a sua satisfacao pelo
desenvolvimento verificado nos ultimos
anos do intercambio luso-brasileiro neste
importante setor.
As duas partes congratularam-se pela assinatura, durante a visita, de um acordo sobre cooperacao cientifica e tecnolbgica,
refletindo os progressos que alcancaram
nessas importantes areas, ricas em potencialidades no que se refere ao desenvolvimento de ambos.

A parte portuguesa exprimiu a sua satisfacao pelas garantias dadas ao mais alto nivel
pelas autoridades brasileiras relativamente
ao ensino obrigatorio da literatura portuguesa nos cursos de letras no Brasil.
As duas partes concordaram na importancia do prosseguimento de uma politica comum de Iingua portuguesa, manifestando a
esperanca de que brevemente, no seguimento da reuniao que ora se realiza no Rio de
Janeiro, da qual participam delegacoes dos
sete paises de I ingua oficia.1 portuguesa,
possam em breve ser dados passos efetivos
naquele sentido.
A este proposito, recordaram a necessidade de conferir a lingua portuguesa a importancia que lhe cabe em organizacoes internacionais, universais ou regionais, e a vantagem em prosseguir esforcos conjuntos na
fixacao de versoes em portugues nos principais textos internacionais.
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As especiais relacoes de afeto e fraterna
amizade entre os dois paises saem deste encontro renovadas e enriquecidas pelo proposito de nelas incorporar conteudo concreto e pragmatico, por meio de um progra-

ma de trabalho e de contatos destinado a
intensificar em todos os dominios os vincu 10s profundos que os I igam.
Porto, em 8 de maio de 1986.
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presidente jose sarney
visita cabo verde
Discurso, de improviso, do Presidente JosB Sarney, na varanda
do Palacio do Pwo, em Sao Vicente, em 09 de maio de 1986,
por ocasiao de sua chegada a Cabo Verde.

Sr. Presidente Aristides Pereira,
Meus Senhores e minhas Senhoras,
Generoso povo de Cabo Verde, que eu visito a comecar pela cidade de Sao Vicente.
Aqui estou com uma grande emocao. Como
Presidente do Brasil venho trazer o respeito
do nosso Pais, a admiracao de nossa Patria
e a consideracao do nosso Governo ao Governo e ao povo de Cabo Verde.
Mas, bem mais do que isto, venho trazer a
palavra de um Governo identificado com o
povo e assim posso dizer que venho trazer o
abraco fraterno, amigo e irmao de 130 milhoes de brasileiros. Eu acredito e peco que
acreditem que todos os brasileiros desejariam estar aqui, neste instante, para viver as
emocoes do reencontro das nossas origens
comuns e sentir o afeto, o calor humano
desta gente tao extraordinaria que habita
estas ilhas.
Gente que venceu a tudo. Venceu as intemperies, vence as secas, vence os mares e
aqui permanece com esse sentimento de Pa-

tria que esta no coracao de cada um de voces. Povo de Cabo Verde, que vive um raro
instante que cada povo vive na Historia da
humanidade, os senhores estao comecando
o Estado, construindo os primeiros passos
de um Pais. Os senhores lutaram pela independencia e viveram a independencia; os
senhores, obstinadamente, estao plantando
arvores contra tudo e contra os elementos,
mas plantando as arvores porque essas arvores nao sao somente as que estao plantadas no chao, mas as arvores do espirito,
atraves das instituicoes que estao sendo
constru idas em Cabo Verde.
Sao Vicente, este porto, esta ligado a histbria do Brasil e as recordacoes mais profundas de todos os brasileiros. Era um marco
no meio desse oceano, desconhecido do
passado e hoje continua a ser um marco,
um marco de gente obstinada, de grande
gente e de grande povo.
Se os senhores, no passado, venceram tantas dificuldades, atravessaram tantos perigos para chegar ate hoje, quando nao tinham as condicoes que tem hoje a disposicao do homem no mundo inteiro, nada
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mais se tem a temer porque, pela frente, os
senhores tem a alma dos pioneiros que aqui
plantaram a alma definitiva deste povo. Esta alma de Cabo Verde e a mesma alma do
povo brasileiro: somos povos irmaos.

E, orgulhosamente, n6s, do Brasil, dizemos
que somos um pais mestico. E temos muito
orgulho de sermos um pais mestico, ouvindo os mesmos sons que eu ouco aqui, e
que sao os sons que embalam a minha terra.
Sr. Presidente, o Brasil, pela minha palavra,
pelo desejo de todos os brasileiros, estara
sempre ao lado de Cabo Verde, colaborando, ampliando os espacos da nossa amizade, da nossa cooperacao, do nosso desejo
de cada vez mais nos unirmos as nossas ra Czes africanas. Levo desta minha passagem
por Cabo Verde essa lembranca indelevel,
e transmitirei ao povo brasileiro que este
carinho dado ao Presidente e dado ao povo
do Brasil.

Ha muitos anos, numa noite, na area do
Brasil que e o Norte e Nordeste, que tem
as mesmas brisas que correm por aqui, e
que chegaram das costas da Africa, batendo por estas ilhas, chegando ate as costas
do Brasil, eu fiz um poema que esta em l i vro meu, e que e um poema que tem o
titulo de "Cabo Verde".
Era, na minha memoria, na minha lembranca a inspiracao que me vinha, a inspiracao
desta terra que eu nunca pensei um dia visitar como Presidente do Brasil. E, entao, eu
me recordava das caravelas que chegaram,
das caravelas que partiram, e dos sofrimentos das minhas maes escravas de Cabo Verde, de Guine, de Angola, de Mocambique,
de tantos mares e de tantas terras tao distantes.
Em nome do Brasil, deposito o coracao dos
brasileiros no coracao do povo de Cabo
Verde.

sarney em sao vicente: relacionamento
mutuamente proveitoso entre
brasil e cabo verde
Discurso do Presidente JosB Sarney, em Cabo Verde,
em 09 de maio de 1986, por ocasiao de almoco oferecido
pelas autoridades de Sao Vicente.

E com intensa emocao que agradeco as palavras de boas-vindas com que Vossa Excelencia, senhor prefeito, tao bem traduz a
generosa hospitalidade do povo desta ilha.
As referencias a meu Pais e aos lacos de
amizade que nos unem sao para mim motivo de orgulho, por sua sinceridade e pelos
fraternos sentimentos que refletem.
Esta e a primeira visita oficial que realizo a
Africa, uma das principais matrizes da nacionalidade brasileira, de que tanto nos orgulhamos. E significativo que esse contacto

se inicie em Cabo Verde, e precisamente
por Sao Vicente, a que nos unem tantos
vinculos historicos, que remontam a era
dos descobrimentos.
Cabo Verde sempre teve para nos brasileiros um significado tudo especial, por sua
vocacao de elo entre tres continentes, de
enlace entre povos. E Sao Vicente, por sua
posicao privilegiada dentro deste arquipelago, destacou-se sempre nessa tradicao, tornando-se o porto por excelencia na rota entre o Brasil e a Europa.
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Hoje, assisto aqui ao admiravel esforco de
desenvolvimento com que o povo vicentino
colabora na construcao e na consolrdacao
da sua patria. Centro dinamico da economia caboverdiana, Sao Vicente empolga por
sua vitalidade e da mostras claras do importante papel que lhe esta reservado no futuro deste jovem e progressista pais.
Senhoras e Senhores,
Caminhar por Sao Vicente e, para um brasileiro, um reencontro com sua propria terra.
Aqui ressaltam aos olhos e ao sentimento
a simpatia e as afinidades que tornam tao
proximos os povos brasileiro e caboverdiano. Tudo nos identifica. A comunhao da
heranca etnica, historica, cultural e lingu istica manifesta-se a cada instante, no modo
de ser, na musica, nos valores culturais, nas
aspiracoes de progresso social e economico
que unem os dois povos e os fazem parceiros por excelencia na comunidade das nacoes.
Essa identidade esta na base de um relacionamento mutuamente proveitoso, que se
diversifica e ganha crescente dimensao pol itica na medida em que se multiplicam os interesses comuns.
Sao Vicente tem e seguira tendo um papel
da maior importancia nesse processo de estreitamento das nossas relacoes de intercambio e cooperacao. Voltados para a ampliacao das bases solidas sobre as quais se
pauta o desenvolvimento de nossas relacoes, os governos brasileiro e caboverdiano
assinarao', no decorrer desta visita, um acordo comercial que estendera as relacoes economicas e comerciais entre os dois paises
os beneficios que ja alcancamos na cooperacao tecnica e educacional e no dialogo
pol itico.

A realizacao, em julho proximo, de uma exposicao de produtos brasileiros nesta cidade e a posterior instalacao, no Porto de Sao
Vicente, de um entreposto comercial brasileiro, colocarao em novo patamar os vinculos comerciais, dando maior solidez as nossas relacoes.
Reforcam-se, assim, os lacos historicos que
aproximam Sao Vicente ao meu Pais, dentro do quadro mais amplo do fraterno relacionamento entre o Brasil e Cabo Verde.
Senhor Prefeito,
A sincera amizade entre brasileiros e caboverdianos, que se manifestou de forma tao
emocionante na acolhida generosa que o
povo vicentino nos esta oferecendo, faz certamente de nossas relacoes um modelo do
que deve ser a cooperacao entre paises em
desenvolvimento, unidos pela comunhao de
aspiracoes e pela urgencia dos seus desafios.
Levo de Sao Vicente a recordacao indelevel
da forma como essas relacoes, bem conduzidas pelos governos, em bases de igualdade
e fundadas em interesses reciprocos, encontram no povo o seu melhor suporte, a sua
melhor garantia. Esse e, sem duvida, o sentido mais importante de minha estada aqui,
porque me faz ver com confianca e orgulho
o trabalho em que todos nos estamos empenhados.

E com esse espirito que peco a todos que me
acompanhem num brinde pela prosperidade
crescente do povo vicentino, pelo continuo
progresso social e economico de Cabo Verde, pela sincera e fraterna amizade que une
nossos povos e pela saude e ventura pessoais de Vossa Excelencia e do presidente
Aristides Pereira.
Muito obrigado.

presidente jose sarney visita a assembleia
nacional popular de cabo verde
Discurso do Presidente Jose Sarney, na Assembleia
Nacional Popular de Cabo Verde, em 09 de maio de 1986.
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E com a emocao de poli'tico formado na
vida parlamentar que agradeco, sensibilizado, as palavras de saudacao com que Vossa
Excelencia me brindou, senhor Presidente,
e a acolhida fraterna que me dispensa esta
Assembleia. Sao elas expressivas da magn i'fica hospitalidade e do afeto sincero de que
temos sido objeto minha comitiva e eu, neste pais irmao.

Esta Assembleia e a expressao da propria
soberania do povo caboverdiano, tao duramente conquistada. Aqui se expressam, pela voz legitima de seus representantes, as
aspiracoes, reclamos e anseios deste povo
generoso, voltado para o trabalho honroso
de construir seu proprio pai's sobre a base
de uma identidade nacional fecunda e muito particular, de que com razao se orgulha a
gente generosa destas ilhas.

O povo brasileiro acompanha com interesse e atencao o desenvolvimento desta luta
diaria do povo fraterno de Cabo Verde. Nos
mesmos, voltados para o trabalho de consolidar uma independencia que ainda se constroi, vemos nos desafios e na acao do povo
caboverdiano um espelho de nossos proprios desafios.

Tal identidade, que se vem somar ao patrimonio de uma heranca historica, cultural e
linguistica comum, esta na base de um crescente e diversificado relacionamento entre
nossos paises.

Esse relacionamento, que se estende a diversas areas da atividade social e economi'
ca, encontra no intercambio parlamentar
uma de suas faces promissoras. Penso que
as relacoes entre dois pai'ses tao proximos
em termos culturais e unidos por franca
simpatia, nao devem ser mantidas apenas
no formalismo dos contactos governamentais. Delas devem participar os mais variados setores da sociedade, de forma a dar
conteudo humano ao bom entendimento

poli'tico que nossos pai'ses mantem nao s6
sobre temas bilaterais, mas tambem sobre
ampla agenda internacional.

O momento e particularmente feliz para
promovermos essa elevacao do tom das nosz
sas relacoes. O Brasil que fala aos caboverdianos pela voz de seu Presidente e um Pai's
renovado pela reconquista democratica e
pela retomada do crescimento economico.
E um Pais ainda cheio de desafios pela frente, com uma imensa diVida moral no campo
social e com a realidade contrastante dos
varios brasis. Mas e um pai's que reconquistou a esperanca, que despertou para a participacao nas ruas, no Congresso, nos sindicatos, no quotidiano das compras, do trabalho, do lazer.

Realizamos profundas modificacoes institucionais, que devolveram ao povo a sua soberania. Convocamos uma Assembleia Constituinte destinada a dar ao Pai's uma nova
face institucional, compativel com suas aspiracoes de progresso social e politico e capaz de dar-nos os instrumentos necessarios
para nos engajarmos plenamente na luta para alcancar o seculo XXI numa condicao
mais favoravel, com mais estabilidade pol itica e efetiva solidez na base de sustentacao
social do Estado.
Fizemos uma profunda reforma da economia e das financas do Pai's, destinada a reconquistar os valores do trabalho e da producao, a acabar com a inflacao e a por fim
a especulacao. Tornamos mais Iimpida e
transparente nossa economia, criando condicoes efetivas para o planejamento economico, para a retomada dos investimentos
produtivos.
Dessa forma, esperamos poder realizar as
transformacoes necessarias para imprimi rmos com plenitude a grande prioridade social que orienta a acao do Governo e e anseio de toda a sociedade. Compreendemos
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que o Brasil moderno, independente, capaz de contribuir positivamente para o
progresso e a paz, exige a justica social, a
liberdade, o fim da miseria e da fome.
Para o exito dessas iniciativas, foram decisivos o apoio e a participacao do Congresso brasileiro e do povo, que tomou nas
maos a conducao do seu destino.
Sei com que interesse essas transformacoes
em meu pais foram acompanhadas aqui em
Cabo Verde, numa manifestacao de solidariedade e apoio que muito nos alegra. O
que esperamos e poder canalizar para as relacoes bilaterais os resultados promissores
que a nacao brasileira espera alcancar dando passos tao amplos e significativos como
esses.
Desejamos, no contacto estreito com as nacoes mais fraternas, levar ao plano internacional o espirito e os esforcos de mudanca
e dinamizacao que estamos empreendendo
no plano interno, gracas a reconquista da
liberdade e da democracia, gracas a participacao popular.
Senhores Deputados,
Senhoras e Senhores,
Nesta primeira viagem que realizo, como
presidente de meu pais, alem dos limites
do continente americano, encontro em Cabo Verde uma ocasiao especialmente oportuna para reiterar a prioridade que o Brasil
atribui, em sua politica externa, as relacoes
com o continente africano. A Africa, de
que Cabo Verde e imagem promissora e
atuante, e uma das matrizes do Brasil moderno. A ela nos unem inumeras afinidacks
etnicas, culturais, historicas e linguisticas,
alem da natural comunhao de interesses em
inumeras materias internacionais, principalmente aquelas ligadas a paz, ao desenvolvimento economico e social e a cooperacao
entre os povos.
Na ampla convergencia de pontos de vista
entre nossos paises, encontro a materiaprima com a qual havemos de prosseguir na
consolidacao de relacoes densas no plano

pol itico e crescentemente diversif icadas e
dinamicas no plano economico-comercial e
da cooperacao em bases igualitarias.
No campo da politica externa, Cabo Verde
tem pautado sua acao pela defesa intransigente da paz e do desarmamento. Igualmente notaveis vem sendo os esforcos de seu
pais em prol do estabelecimento de uma
nova ordem internacional, mais justa e
equitativa, e do respeito, por todos os Estados, independentemente de suas orientacoes socio-politicas e de seu poder relativo,
as normas juridicas internacionais e aos
principios fundamentais inscritos na Carta
das Nacoes Unidas.
Todos esses temas nos aproximam e tornam a nossa coordenacao importante para
a promocao de interesses comuns. A comunidade linguistica, que nos aproxima por
um lado especialmente sensivel dos demais
paises que falam o portugues, permite-nos
pensar em formulas praticas de levar aos
foros internacionais, em nossa lingua, posicoes construtivas em rnu itas materias de
interesse comum, como o deyrmamento, a
preservacao do Atlantico Sul como um
oceano de paz e de cooperacao, a defesa
intransigente da nao-intervencao e do direito de autodeterminacao dos povos, e tantos
outros.
No que se refere a situacao africana, as avaliacoes do Brasil e de Cabo Verde se associam as posicoes de todas as naqoes livres e
soberanas deste continente. Nossas manifestacoes de repudio ao colonialismo,ao neocolonialismo, bem como a todas as formas
de racismo, em particular aquelas que de
forma odiosa institucionalizam a discriminacao racial como sistema de dominacao,
foram muito mais do que uma plataforma
compartilhada de politica internacional;
constituem clara e abrangente visao do
mundo.
Nunca e demais repetir que a sociedade brasileira, fundamentada na miscigenacao racial e na fecunda integracao de culturas,
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rejeita veementemente o regime injustificavel e retrogrado do "apartheid", ainda
vigente, mas em plena e irremediavel crise,
na Africa do Sul e na Namibia. Coerente
com os anseios do povo brasileiro, meu
Governo tem condenado sistematicamente
a persistencia desse regime, que, alem de
violar os direitos do homem e a dignidade
da especie humana, representa, a nosso ver,
a fonte originaria das graves tensoes e dos
conflitos na Africa Austral.
Imbuido da conviccao do direito dos povos
a se organizarem soberanamente em Estados, especialmente no contexto da luta anticolonial, tem o governo brasileiro reiterado a sua inflexivel condenacao a continuada ocupacao ilegal do territorio da Namibia
pelo Governo de Pretoria, bem como a
politica agressiva e desestabilizadora da
Africa do Sul contra paises vizinhos, em
especial as republicas populares de Angola
e de Mocambique, paises aos quais estamos
ligados, tal qual Cabo Verde, por vinculos
inquebrantaveis de carater historico, Iingu istico e cultural.
Senhoras e Senhores,
Temos acompanhado com preocupacao e
analisado em profundidade a presente situacao na Africa Austral e, em particular,
as graves e complexas condicoes existentes
na Republica Popular de Angola, em decorrencia das agressoes externas aquele
pais irmao. Neste momento em que me encontro em solo africano, manifesto a firme
conviccao de meu Governo de que sao indispensaveis e da maior urgencia a cessacao
nao apenas das agressoes cometidas pela
Republica da Africa do Sul contra Angola
mas tambem de toda assistencia as forcas
irregulares que desestabilizam aquele pais.

das as acoes que conflitem com o estrito
cumprimento dos principios fundamentais
do direito internacional e da Carta das Nacoes Unidas. A posicao brasileira, de inequ ivoco apoio aos legitimos interesses do
povo angolano, traduz a solidariedade de
minha Nacao com a liberdade e a dignidade em Angola e em toda a Africa Austral.
Estou certo de que a complexa problematica da Africa Austral jamais podera ser solucionada no horizonte das tensoes lesteoeste ou sob qualquer otica estrategica de
grandes potencias. A solucao da crise naquela regiao passa primeiramente pelo desaparecimento do "apartheid" e, em seguida, pela solida implantacao de uma estrutura de interacao pacifica entre os Estados
da regiao, que permita a todos eles dedicarse a luta para implementar os projetos nacionais de desenvolvimento.
Nesse contexto, esperamos colaborar, de
forma franca e reciprocamente vantajosa,
para o maior progresso de todas as nacoes
africanas que assim o desejarem. A cooperacao brasileira ja se tornou conhecida por
nossos parceiros africanos como desprovida de intencoes hegemhnicas e vinculacoes
de ordem politica ou ideologica. De nossa
parte, nao pouparemos esforcos para continuar, com imaginacao criadora, a intensificar essa cooperacao.

Reafirmando a alta prioridade atribuida
pelo Brasil a preservacao da soberania, da
independencia e da integridade territorial
da Republica Popular de Angola, reiteramos a firme disposicao do Governo brasileiro de buscar incessantemente favorecer

Como exemplo desse esforco, o Governo
brasileiro esta ultimando novo programa de
cooperacao tecnica para a Africa, consubstanciado em documento assinado com o
programa das Nacoes Unidas para o desenvolvimento. Trata-se da criacao do "Fundo de Cooperacao Tecnica BrasilIPNUD",
que contemplara a formacao de recursos
humanos africanos, atraves da oferta de
bolsas de estudos no Brasil e do fornecimento de servicos de consultoria brasileiros.
Cabo Verde sera um dos primeiros beneficiarios desse programa, atraves da estruturacao do projeto ja existente de treinamento medico nas areas de psiquiatria, trauma-

o estabelecimento da paz e de rechacar to-

tologia, ortopedia e cirurgia-geral.
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Senhor Presidente,
Senhores Deputados,
Esta e a Casa do povo de Cabo Verde. Falando neste recinto, desejo dirigir-me pessoalmente a cada habitante destas ilhas, para retribuir-lhes a acolhida generosa e hospitaleira que a todo instante me vem sendo
brindada durante esta visita.
Sou presidente por oficio, levado pela poI itica e pelo destino, que nos privou da convivencia do grande lider da Nova Republica
brasileira, Tancredo Neves. Mas, parlamentar por formacao e vocacao, empolga-me a
tribuna, o dirigir-me a meus colegas, representando aqueles que, por seu voto, nos in-

dicaram a imensa responsabilidade de por
eles falar na conducao dos destinos de uma
nacao.
Agradeco-lhes esta dupla oportunidade. A
de dirigir-me ao povo caboverdiano daquela
que e a sua tribuna por excelencia, e a de
reviver os momentos emocionantes da vida
parlamentar.
Tenho a certeza de que estes instantes frutificarao, na amizade de nossos povos, na
cooperacao e no entendimento crescentes
entre nossos governos.
Muito obrigado.

aristides pereira recebe a gra-cruz
da ordem do cruzeiro do sul
Discurso do Presidente Jos6 Sarney, em Cabo Verde,
em 09 de maio de 1986, por ocasiao do jantar que lhe foi
oferecido pelo Presidente caboverdiano, Aristides Pereira.
Na ocasiao, o Presidente brasileiro entregou ao Presidente de
Cabo Verde as insignias da Gra-CNZ da Ordem
do Cruzeiro do Sul.

Agradeco com graride emocao as palavras
de amizade e apreco que Vossa Excelencia
me dirigiu e que tao bem traduzem a hospitalidade e o afeto do povo caboverdiano
para com os brasileiros.
Os lacos de fraterna amizade e grande simpatia reciproca que unem nossos povos
saem fortalecidos desta visita em que tantos
aspectos positivos vieram somar-se a intensa
tradicao de relacionamento que se vai forjando entre nos.
Cabo Verde e um pais que desperta especial
interesse e atencao no Brasil. E o faz nao
apenas pelas profundas identidades Btnicas,
culturais e historicas que unem os dois povos e os identificam, mas porque os brasileiros reconhecem o magnifico esforco de
construcao da nacionalidade a que se dedicam com afinco seus irmaos caboverdianos.

Esta e a primeira grande impressao que levo
desta visita: a de um povo dono de um patrimonio cultural genuino, que, por cima
dos desafios de sua independencia recente
e das dificuldades proprias de um pais em
desenvolvimento, lanca-se com intensa forca de vontade na consolidacao do seu Estado, na busca do progresso social e economico e na afirmacao de sua cultura.
Essa tarefa encontra em Vossa Excelencia,
Senhor Presidente, uma das mais expressivas liderancas do mundo africano, forjada
na luta pela independencia e pelo desenvolvimento. A grande simpatia pessoal que
eu ja devotava a Vossa Excelencia, com
quem tenho o prazer de compartilhar excelentes amigos comuns, ganhou aqui uma
nova dimensao: a do politico que reconhece e admira o trabalho de um governante,
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pelo testemunho de suas obras e do afeto
que lhe dedica seu povo.
Sua lideranca, o expressivo trabalho poli'tico realizado pelo seu partido na consolidacao da independencia caboverdiana e de
todos os paises africanos e as qualidades
que distinguem o povo deste pa is, especialmente aberto a convivencia com todos os
povos, fazem de Cabo Verde um foco de
permanente interesse da diplomacia brasileira, no quadro mais amplo da elevada
prioridade que atribu {mos as relacoes com
o continente africano e especialmente com
os paises irmaos de lingua portuguesa.

O grande numero de contactos de alto nivel
entre nossos governos, de que e tao expressiva a visita de Vossa Excelencia ao Brasil,
em 1980, e a intensa cooperacao que estamos desenvolvendo em diversos campos,
notadamente na area de formacao de recursos humanos tem contribui'do para dar um
tom elevado ao dialogo politico entre o
Brasil e Cabo Verde.
Minha presenca nestas ilhas tem hoje o
sentido de aprofundar esse dialogo e procurar criar formulas para que os seus beneficios se transfiram com maior intensidade para as areas do intercambio comercial e da cooperacao tecnica, economica e
educacional.

E a dimensao cultural ganha, nesse quadro,
uma importancia singular, como area em
que temos nao apenas muito a nos oferecer, mas tambem diversas preocupacoes a
compartilhar. Com efeito, sentimos todo o
alcance da nossa identidade de sentimentos
nessa area quando refletimos sobre suas palavras, Senhor Presidente, que, ao debrucarse sobre a cultura de Cabo Verde, arrojou
luz tambem sobre a cultura brasileira quando afirmou: "Dizer que temos uma cultura
propria e afirmar a nossa existencia como
povo, e reivindicar uma identidade. Essa
cultura, essa identidade, sao para nos tao
essenciais, que nao hesitariamos em voltar
aos sacrificios de ontem, se tanto fosse
necessario, para garantirmos a sua preser-

vacao".

Senhor Presidente,
No horizonte das relacoes internacionais,
a comunidade de pai'ses de lingua portuguesa aparece hoje como uma importante
dimensao da politica externa de cada um
de nos. Vejo com grande esperanca a possibilidade de criarmos mecanismos informais, mas efetivos, que nos permitam
coordenar-nos melhor em torno da crescente variedade de temas internacionais
que nos tocam muito de perto e para cuja
discussao temos um aporte positivo a dar.

A comunidade linguistica nos da tambem
condicoes de desenvolver formulas proprias de cooperacao naquelas areas mais
sensiveis para o esforco de desenvolvimento
de nossos povos. E unindo-nos em torno
dos desafios da tecnica, da ciencia e da educacao, que conseguiremos reservar no futuro um lugar compativel com as aspiracoes
de nossos povos.
Estamos iniciando uma era em que as disputas hegemonicas nao mais se limitam a
forca e ao imperio do poder estrategico,
mas alcancam o proprio saber.
Inauguramos, ha p o u c ~ ,um esforco original e valioso de cooperacao no campo da
uniformizacao da ortografia da Iingua portuguesa, esforco a que todos os paises lusofonos emprestaram todo o seu apoio.
Essa e uma iniciativa que bem demonstra a
possibilidade de nossos paises criarem cada
vez mais espacos de interesse compartilhado, de forma a dar organicidade aos lacos
de identidade cultural e historica e deles fazer instrumentos de relacoes mais dinamicas e produtivas. Com o mesmo espirito,
muito poderiamos realizar em outros campos de interesse comum.
Senhor Presidente,
Os lacos de amizade entre nossos paises
tem frutificado sob a forma de uma crescente intimidade, que nos leva por caminhos de entendimento franco e solidario.
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A presenca, entre os caboverdianos que
aqui me acolhem, de numerosos ex-estudantes no Brasil, testemunha a importancia
dos vinculos que estamos criando e a forma
concreta que pode assumir a nossa cooperacao. Orgulhamo-nos, como brasileiros, de
poder contar, em nossas fileiras academicas,
com a participacao de estudantes de Cabo
Verde, que se tem destacado pelo seu nivel
de interesse e por sua dedicacao nao so aos
estudos, mas a propria amizade ja consolidada entre os dois povos.

vo brasileiro ao papel decisivo de Vossa Excelencia no estreitamento de nossas relacoes, que tenho a honra de outorgar-lhe,
em seu mais alto grau, a Ordem do Cruzeiro do Sul. Seja ela como o selo que se estampa sobre uma nova era de entendimento, de dialogo e de cooperacao entre nossos
governos e de amizade fraterna entre os
dois povos.

E sobre essa base que se projetam os resultados proveitosos das conversacoes que venho mantendo com Vossa Excelencia e
com as demais autoridades caboverdianas.

Com esse espirito, peco a todos que comigo
brindem pela prosperidade crescente do povo caboverdiano, pelo constante aperfeicoamento das relacoes entre o Brasil e Cabo Verde, e pela felicidade e ventura pessoais de Vossa Excelencia e da Senhora
Aristides Pereira.

E e para expressar o reconhecimento do po-

Muito obrigado.

os entendimentos do presidente
jose sarney em cabo verde
Comunicado Conjunto Brasil-Cabo Verde, assinado em Praia,
em 10 de maio de 1986, pelos Presidentes do Brasil, Jose
Sarney, e de Cabo Verde, Aristides Maria Pereira

A convite do Presidente da Republica de
Cabo Verde, Sua Excelencia o Senhor
ARISTIDES MARIA PEREIRA, o Presidente da Republica Federativa do Brasil,
Sua Excelencia o Senhor JOSE SARNEY,
efetuou uma visita oficial a Republica de
Cabo Verde de 9 a 10 de maio de 1986.
O Chefe de Estado brasileiro fez-se acompanhar de sua esposa, Dona Marly Sarney,
e de uma importante comitiva.
Por seu lado, o Presidente da Republica de
Cabo Verde estava acompanhado de sua
esposa, Dona Carlina Pereira, e de uma importante delegacao governamental.

de, o Presidente Jose Sarney condecorou o
Presidente Aristides Maria Pereira com o
Grande Colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul.
O Presidente Jose Sarney foi recebido pela
Assembleia Nacional Popular reunida em
sessao solene extraordinaria na Capital do
Pais e deslocou-se a Ilha de Sao Vicente,
acompanhado de sua esposa e da comitiva
o'ficial, onde foi homenageado com um almoco oferecido pelas forcas vivas locais.

A composicao da comitiva brasileira e da
delegacao caboverdiana consta em anexo.

As populacoes das regioes visitadas reservaram aos ilustres hospedes um acolhimento fraternal e caloroso que traduz os .sentimentos de grande amizade e os lacos historicos e culturais que unem os povos brasileiro e caboverdiano.

Durante a sua permanencia em Cabo Ver-

A presente visita, inscrevendo-se no quadro
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dos contactos permanentes entre os dois
paises, confirmou o desejo mutuo de estreitar, cada vez mais, as relacoes bilaterais
entre o Brasil e Cabo Verde, e de situa-las
a um nivel ainda mais alto.
Nas conversacoes entre os dois Chefes de
Estado, que decorreram num clima de cordialidade, foram analisados o desenvolvimento das relacoes brasileiro-caboverdianas e os principais problemas da atualidade internacional, com enfase nas questoes
africanas e latino-americanas, tendo-se verificado uma grande convergencia de opinioes.
No tocante as relacoes bilaterais, os dois
Presidentes exprimiram a conviccao de que
essas conversacoes abrirao novas perspectivas para o seu desenvolvimento e reafirmaram a sua vontade e firme det~rminacaode
envidar esforcos no sentido de as incrementar e diversificar, no espirito da amizade
que une o Brasil e Cabo Verde e das justas
aspiracoes dos povos brasileiro e caboverdiano a um mundo de paz, progresso e
justica social.
Ressaltaram a importancia do bom funcionamento da Comissao Mista de Cooperacao Brasileiro-Caboverdiana como instrumento eficaz para a orientacao e o desenvolvimento de uma cooperacao mutuamente vantajosa com vistas a consecucao
dos respectivos objetivos nacionais. Consideraram que os varios Acordos e Atas assinados entre os dois Governos constituem
um quadro juridico adequado para o aprofundamento e diversificacao dessa cooperacao e sublinharam a necessidade da sua
implementacao e dinamizacao.
Na ocasiao, foi assinado um Acordo Comercial entre o Brasil e Cabo Verde, com o
objetivo de intensificar as relacoes comerciais e economicas entre os dois paises. A
exposicao de produtos brasileiros, a realizar-se em Sao Vicente, de 7 a 13 de julho
de 1986, sob o patrocinio do Ministerio das
Relacoes Exteriores da Republica Federativa do Brasil e da Secretaria de Estado do

Comercio e Turismo da Republica de Cabo
Verde, contribuira para a consecucao desse
objet ivo.
Ao avaliar ainda os resultados da cooperacao bilateral, reafirmaram a sua intencao de
a estender a novas areas e expressaram a
sua disposicao e o interesse comum de procurar canalizar, sempre que possivel, para a
realizacao de projetos comuns, recursos de
terceiras fontes de financiamento.

0 s dois Chefes de Estado sublinharam, em
particular, a importancia da cooperacao
horizontal com base na equidade, no respeito mutuo e na estrita observancia do principio de vantagens reciprocas. Acentuaram
que tal cooperacao se deve inserir no quadro do esforco que os paises em desenvolvimento fazem para atingir metas de progresso social e economico e ser orientada pelos
autenticos interesses desses paises e pelos
propositos e principios da Carta das Nacoes
Unidas.
Analisando a situacao internacional, os dois
Presidentes manifestaram a sua inquietacao
em face do recrudescimento do clima de
confrontacao e dos focos localizados de
tensao, ao crescente recurso ao uso da forca para solucao dos diferendos entre Estados e ao aumento da corrida armamentista
que tendem a agravar os riscos de perturbacao da paz entre as nacoes e exprimiram a
certeza de que somente a pratica conforme
aos principios fundamentais do Direito Internacional, nomeadamente o respeito pela
soberania e igualdade dos Estados e pelo direito a autodeterminacao e independencia
dos povos, permitira prevenir e debelar as
crises que ameacam a paz e a seguranca internacionais. Reafirmaram a esse proposito
a sua conviccao de que a defesa do dialogo
e da negociacao, enquanto vias privilegiadas
para a solucao de conflitos internacionais,
constitui uma contribuicao positiva para o
estabelecimento da paz e da concordia universais.
Ao examinar a situacao na Africa Austral,
os dois Chefes de Estado expressaram a sua
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solidariedade com o povo namibiano, sob
a legitima lideranca da SWAPO, em sua luta
contra a perpetuacao do colonialismo em
seu territorio, e reiteraram a sua conviccao
de que a efetiva independencia da Namibia
so podera ser encontrada no quadro da aplicacao estrita e urgente da Resolucao 435
(1978) do Conselho de Seguranca e das Resolucoes pertinentes das Nacoes Unidas.
Manifestaram a sua repulsa por qualquer
forma de discriminacao racial, particularmente pelo odioso sistema do "apartheid",
que consideram um crime contra a dignidade humana e uma seria ameaca a paz no
Continente Africano. Condenaram com
veemencia, exigindo sua cessacao definitiva,
as acoes de agressao e de desestabilizacao
empreendidas sistematicamente pela Africa
do Sul contra os Estados da Linha de Frente, especialmente a Republica Popular de
Angola e a Republica Popular de Mocambique, as quais reafirmaram a sua solidariedade e o seu apoio.
Com relacao as graves situacoes existentes
em Angola e em Mocambique, assinalaram
a necessidade da suspensao imediata de toda assistencia aos grupos armados e financiados a partir do exterior que desestabilizam aqueles paises. Reiteraram sua firme
disposicao de apoiar o Governo angolano
na sua luta pela preservacao da soberania e
da integridade territorial da Republica Popular de Angola, apelando em favor do estabelecimento da paz, com o estrito cumprimento dos principios fundamentais do
Direito Internacional e da Carta das Nacoes
Unidas.
O Presidente da Republica Federativa do
Brasil felicitou o Presidente da Republica
de Cabo Verde pelo proficuo trabalho desenvolvido pelo seu pais em prol da harmonia do Continente Africano, salientando,
nesse sentido, os esforcos desenvolvidos
com vistas a facilitar uma solucao negociada na Africa Austral. O Presidente Aristides Maria Pereira, por sua vez, sublinhou o
apreco de seu pais pelas posicoes adotadas
pelo Governo brasileiro, em face das principais questoes africanas.

Em relacao a situacao que prevalece na
America Central, os dois Chefes de Estado
apelaram para a necessidade de uma solucao politica duradoura e estavel na zona e
reafirmaram o seu apoio ao Grupo de Contadora pelos esforcos que vem desenvolvendo no sentido de garantir a paz na regiao.
O Presidente Aristides Maria Pereira fel icitou o Presidente Jose Sarney pelo apoio
inestimavel que a Republica Federativa do
Brasil vem dispensando ao Grupo de Contadora na prossecucao de uma politica que
visa ao entendimento entre os povos e os
Estados dessa parte do continente americano, de acordo com as normas internacionais
atinentes a salvaguarda da seguranca coletiva das Nacoes.

.

Os dois Presidentes destacaram, por outro
lado, a importancia do oceano que une os
dois paises como elo natural de aproximacao mutua e via para o estreitamento das
relacoes pacificas entre a America Latina e
a Africa e manifestaram a firme oposicao a
qualquer tentativa de militarizacao do
Atlantico Sul, que deve ser preservado como zona de paz e cooperacao, desnuclearizada militarmente e a salvo das tensoes e
confrontacoes entre potencias alheias a
regiao.
O Presidente Jose Sarney reiterou ao Presidente Aristides Maria Pereira o apreco do
Brasil pelas acoes empreendidas conjuntamente pelos cinco paises africanos de I ingua oficial portuguesa com vistas a aprofundar seus lacos de solidariedade e suas relacoes de amizade e de cooperacao, manifestando a disposicao brasileira de contribuir para o estreitamento da cooperacao
com aqueles paises.
Referindo-se a situacao economica internacional, os dois Presidentes constataram,
com muita preocupacao, a persistencia dos
serios desequilibrios e desigualdades entre
os paises desenvolvidos e os paises em desenvolvimento, lamentaram a falta de progresso real na solucao dessas anomalias e
reiteraram o compromisso dos respectivos
Governos em continuar a estimular o pro-
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cesso de estabelecimento da Nova Ordem
Economica Internacional, baseada na igualdade, na justica, no respeito mutuo e na
cooperacao entre Estados.
Ainda no decorrer das conversacoes, os dois
Chefes de Estado abordaram igualmente
diversos aspectos das relacoes culturais
comuns que consideram como um fator
importante de dialogo permanente, tendo
merecido especial atencao os aspectos ligados .a utilizacao da lingua portuguesa nos
diversos foros internacionais de que ambos
os paises fazem parte. Salientaram, nesse
sentido, a importancia das reunioes e dos
contatos entre os paises de expressao oficial portuguesa com vistas a uniformizacao
ortografica da I ingua.
No final da sua visita oficial, o Presidente
Jose Sarney exprimiu ao Presidente Aristides Maria Pereira sua profunda gratidao,
bem como a de sua esposa e a de sua comitiva, pela calorosa hospitalidade que Ihes
foi dispensada durante a sua estada em Cabo Verde.
O Presidente Jose Sarney renovou o convite
ao Presidente da Republica de Cabo Verde
e Senhora de Aristides Maria Pereira para
visitarem oficialmente a Republica Federativa do Brasil. Este convite foi aceito com
prazer, devendo a data da sua efetivacao ser
fixada por via diplomatica.

Excelentissimo Senhor General-de-Brigada RUBENS BAYMA DENYS, Ministrode Estado
Chefe da Caso Militar da Presidencia da
Republica;
-

Excelentissimo Senhor Senador ALFREDO CAMPOS, Partido do Movimento
Democratico Brasileiro (PMDB) Minas
Gerais
Lider do Governo no Senado Federal;

-

Excelent issimo Senhor Senador LU I Z
CAVALCANTE; Partido da Frente Liberal (PFL) Alagoas
Membro da Comissao de Minas e Energia, Primeiro Vice-presidente da Comissao de Constituicao e Justica do Senado
Federal;

-

-

Excelentissimo Senhor Deputado Federal PEDRO COLIN, Partido da Frente
Liberal (PFL)
Presidente da Comissao de Relacoes Exteriores da Camara dos Deputados;

-

Excelentissimo Senhor Deputado FERNANDO DE SANT'ANNA, Partido Comunista Brasileiro (PCB)
Presidente da Comissao Especial de Reforma Agraria e Primeiro Vice-presidente
da Comissao de Defesa do Consumidor
da Camara dos Deputados;

-

Excelentissimo
Senhor Embaixador
F E R N A N D O BUARQUE FRANCONETTO, Embaixador Extraordinario e
Plenipotenciario do Brasil junto ao Governo de Cabo Verde;

-

Excelentissimo Senhor JORGE AMADO,
Escritor;

Feito na Cidade da Praia, aos 10 dias do
mes de maio de 1986.
Jose Sarney

Arist ides Maria Pereira

LISTA DA COMITIVA OFICIAL
BRASILEIRA
-

-

Excelentissimo Senhor Doutor ROBERTO DE ABREU SODRE, Ministro de Estado das Relacoes Exteriores;
Excelentissimo Senhor Professor CELSO
MONTEIRO FURTADO, Ministro de Estado da Cultura;

Excelentissimo Senhor Deputado Federal CARLOS WI LSON, Partido do Movimento Democratico Brasileiro (PMDB)
Segundo Vice-presidente da Mesa da Camara dos Deputados;

- Excelentissima Senhora ZELI A GATTAI
AMADO, Escritora;
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-

Excelent issima Senhora Deputada Estadual RUTH ESCOBAR, Partido do Movimento Democratico Brasileiro (PMDB)
Sao Pau 10;

-

Excelentissimo Senhor JOSE CAL1XTO
RAMOS, Presidente da Confederacao
Nacional dos Trabalhadores na I ndustria."

Excelentissimo Senhor ROLANDO VERA CRUZ MARTINS,
Vice-presidente da Comissao Especializada Permanente para a Educacao, Ciencia,
Cultura e Desporto;
Excelentissimo Senhor ARISTIDES LIMA, Membro da Comissao Permanente
dos Assuntos Constitucionaise Juridicos;
Excelentissimo Senhor AFONSO GOMES, Presidente da UNTC - CS;

LISTA DA DELEGACAO
CABOVE RDIANA
-

Excelentissimo Senhor TIMOTEO TAVARES, Ajudante de Campo de S.E. do
Presidente da Republica;

Excelentissimo Senhor Primeiro Comandante SILVINO MANUEL DA LUZ,
Ministro dos Negocios Estrangeiros;

Excelent issimo
Senhor ARNALDO
ARAUJO, Diretor de Gabinete do Presidente da Republica;

Excelentissimo Senhor CORSI NO TOLENTINO,
Ministro da Educacao;
--

-

-

-

-

Excelentissimo Senhor Embaixador ANTONIO LIMA, Conselheiro na Presidencia da Republica;

Excelentissimo Senhor DAVI D HOPFFER CORDEIRO ALMADA,
Ministro da Informacao, Cultura e Desportos;
Excelentissimo Senhor Comandante
HERCULANO ADELAIDE VIEI RA,
Ministro Adjunto do Primeiro Ministro;
Excelentissimo Senhor VI RGI-LI0 FERNANDES,
Secretario de Estado do Comercio e Turismo;
Excelentissimo Senhor JOSE EDUARDO BARBOSA,
l ? Secretario de Mesa da Assembleia
Nacional Popular e Presidente da Comissao Especializada Permanente de Relacoes Exteriores e Cooperacao;
Excelentissima Senhora CRISPINA GOMES, Presidente da Comissao Especializada Permanente dos Assuntos de Emigracao;

Excelentissimo Senhor SEVER I NO
SOARES DE ALMEIDA, Diretor-Geral
dos Assuntos Pol i t i c ~ s , Economicos e
Culturais (MNE);
-

Excelentissima Senhora ARCILIA
BARRETO, Conselheira na Presidencia da Republica;

-

Excelentissimo Senhor NELSON FERREIRA SANTOS, Delegado do Gover.no de S. Vicente;

-

Excelentissimo Senhor CAR LOS CARVALHO; Major das FARP;

-

Excelent issima Senhora CRISTINA
FONTES, Assessora do Ministro dos Negocios Estrangeiros;

-

Excelentissima Senhora MAR IA TE REZA RI BEI RO, Chefe da Divisao America
(MNE);
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-

Excelentissimo Senhor JOAO CORREIA,
Assessor do Ministro da Informacao,
Cultura e Desporto;

- Excelentissimo Senhor JORGE MI RANDA ALFAMA, Escritor e Presidente do
ICL;

- Excelentissimo Senhor ALFREDO FORTES, Diretor de Gabinete do Ministro
Adjunto do Primeiro Ministro;

-

Excelentissimo Senhor OSVALDO OS6RIO, Escritor e Ensaista.
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no brasil, o presidente
de el salvador.
jose napoleon duarte
Discurso do Presidente Jos6 Sarney, no Palacio do Itamaraty,
em Brasilia, em 20 de maio de 1986, por ocasiao de jantar
oferecido ao Presidente de El Salvador, Jose Napoleon Duarte.

Em nome do Governo e do povo brasileiro,
e com grande satisfacao que dou as boasvindas a Vossa Excelencia e a sua ilustre
comitiva. Desejamos fazer chegar ao povo
de El Salvador, por intermedio de Vossa
Excelencia, a expressao da nossa amizade
fraterna.

O Brasil recebe a visita de Vossa Excelencia
com um profundo sentimento de solidariedade latino-americana, convencido de que o
dialogo constante e franco e a condicao primeira da fraternidade que une nossos paises
em torno de valores e aspiracoes comuns.
A viagem de Vossa Excelencia a America
do Sul vem acrescentar uma nova dimensao aos contatos cada vez mais estreitos
entre os paises do Continente e expressa,
uma vez mais, a forma positiva com que se
vai afirmando, em todos os terrenos, a verdadeira comunidade latino-americana.
Procede Vossa Excelencia de um pais cujo
povo, ao longo de sua Historia, soube sempre dar provas de sua inteligencia, de sua
vocacao para o trabalho, de sua a bnegacao.
Vencendo inumeras adversidades, proprias

da nossa Historia de povos em desenvolvimento, os salvadorenhos tem sido incansaveis na luta pelo seu progresso economico
em um quadro de profundas distorcoes do
sistema economico internacional. Mais recentemente, o esforco pela reconstrucao
democratica e pelo fortalecimento de suas
instituicoes politicas aproximou o pai's da
reconquista democratica na America Latina, de que tambem o Brasil vem participando com todo o seu empenho.
Nesse processo, Senhor Presidente, o povo brasileiro sabe reconhecer o papel de
Vossa Excelencia na conducao dos destinos do povo salvadorenho e no desempenho das dificeis tarefas que competem a
um Presidente da Republica e a um politico experimentado nos dias de hoje.
Senhor Presidente,
A presenca de Vossa Excelencia entre n6s
constitui uma oportunidade para que nossos Governos passem em revista nao apenas
os temas do relacionamento bilateral, mas
principalmente aqueles aspectos que dao a
viagem de Vossa Excelencia uma importante dimensao regional.
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A redemocratizacao no Continente, a urgente necessidade de retomar o crescimento
economico, as dificuldades que se opoem a
esse esforco, a divida externa, os problemas
comerciais e financeiros e as crises politicas
sao temas que ocupam o primeiro plano nas
preocupacoes da America Latina e acentuam a solidariedade continental.

internacionais decorrentes da confrontacao Leste-oeste; queremos evitar que as
crises regionais contaminem o ambiente de
conciliacao que almejamos e tenham efeitos desagregadores sobre a vida politica e
institucional de nossos paises, num momento em que se afirma a democracia no Continente.

Devemos ser os protagonistas mais ativos
nesses cenarios que tanto nos afetam. Desde a independencia, quando se iniciou a luta pela consolidacao da nossa vida como nacoes soberanas, a America Latina sempre
mostrou uma nitida vocacao para a busca
de solucoes proprias, de formulas originais
que levem em conta as peculiaridades do
nosso processo social e de nossas aspiracoes.

Senhor Presidente,

Contadora e Cartagena sao exemplos de
iniciativas que levam essa marca da disposicao ao dialogo, do repudio a indiferenca
entre os povos, da solidariedade responsavel, da concil iacao.

O Brasil sempre lutou pelo fortalecimento
da convivencia pacifica entre as nacoes. A
nossa politica externa e marcada rigorosamente pelo respeito absoluto a principios
basicos, como os da nao-ingerencia em assuntos internos de outros paises, da autodeterminacao dos povos, do primado do
Direito, da solucao pacifica das controversias, da igualdade juridica dos Estados e
da observancia dos tratados. Sao pontos
fundamentais da diplomacia brasileira, a
guia-la em sua acao diaria, o universalismo,
a plena aceitacao do pluralismo politico e
a luta pela justica e pela equidade nas relacoes internacionais.
Avesso a todas as formas de hegemonia e
contrario as esferas de influencia e a politica de blocos, o Brasil tem sempre, como
objetivo, o dialogo e a conciliacao. Nao
acreditamos nos instrumentos de poder
como solucao legitima para o encaminhamento eficaz de questoes internacionais.
Queremos evitar que as questoes latinoamericanas sejam agravadas pelas tensoes

A presenca de Vossa Excelencia entre nos
representa uma excelente oportunidade para que o Brasil, da forma mais enfatica,
reafirme sua posicao em favor de uma solucao negociada e duradoura para a crise
que rasga a America Central e lanca os povos do istmo centro-americano na desesperanca, no sofrimento e no retrocesso economico e social.
Nao podemos ser indiferentes as engrenagens da violencia e da intolerancia, quando
nos mesmos, com os sentimentos mais caros a sociedade brasileira, promovemos internamente a conciliacao e enfrentamos
unidos os imensos desafios que nos imobilizam.
A crise centro-americana e um testemunho
sofrido dos desequilibrios causados pelo
inadequado funcionamento do sistema economico internacional, pela tentativa de
transferir a confrontacao ideologica a processos nacionais e pelo persistente atropelo
dos principios cardeais da nao-intervencao
e do direito dos povos a autodeterminacao.
O radicalismo, que arma os espiritos e afasta toda possibilidade de concil iacao, longe
de apresentar solucoes viaveis, leva ao estancamento de todo dialogo, a violencia
que gera mais violencia, ao abandono dos
urgentes esforcos de desenvolvimento em
favor de confrontos estereis que comprometem o futuro dos sofridos povos centroamericanos.

E pois necessario desarmar os espiritos, recriar a compreensao, reconstruir a vontade
pol itica de encontrar solucoes negociadas,
jamais impostas ou sectarias. A intoleran-
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cia, opor a paciencia; a confrontacao, responder com o dialogo. Fora da conciliacao,
fora do dialogo, ainda que em torno de divergencias, so existe o caminho da violencia fratricida, da opressao da maioria pelos
embates das minorias. O povo deseja paz,
trabalho, liberdade, participacao, bem-estar, cooperacao. E preciso abandonar os
obstaculos artificiais e os subterfugios processuais, e principalmente cessar toda forma de incentivo a violencia e ao radicalismo.
Contadora foi o caminho mais legitimo e
etico que os povos da America Latina encontraram para contornar as ameacas de
uma conflagracao cujas proporcoes ultrapassariam de muito o ambito da America
Central, para afetar profundamente toda a
solidariedade e a fraternidade latino-americanas. 0 s paises sentaram-se a mesa de
conversacoes, em torno de elementos minimos de consenso, capazes de abrir o caminho para a sua ampliacao. E preciso perseverar nesse caminho, a todo custo.
Com a criacao, em julho de 1985, do Grupo de Apoio, o Brasil, junto a outros tres
paises latino-americanos unidos pelos mesmos ideais, procurou traduzir em uma forma mais concreta de acao e coordenacao o
respaldo decidido que empresta a essa iniciativa diplomatica digna dos melhores
momentos da capacidade negociadora da
America Latina.
O apoio amplo que a comunidade internacional vem dando a Contadora anima-nos a
antecipar a ampliacao do seu exito, ate aqui
voltado para a construcao de um espaco positivo de dialogo e a progressiva e complexa
elaboracao de normas que deem contornos
praticos a paz e a cooperacao na regiao.
Sao contudo os proprios povos centro-americanos os protagonistas maiores desse
grande esforco diplomatico. Os povos tem
a consciencia e a visao de suas necessidades
e de suas aspiracoes. Sua propria dignidade
de povos livres Ihes confere essa autoridade
que ninguem pode substituir. Com base
nelas, sentindo o apoio da comunidade in-

ternacional e de seus vizinhos fraternos,
serao sempre capazes de encontrar as melhores solucoes para os seus problemas.
E sobre os povos centro-americanos que repercutirao as decisoes a que chegue o processo de paz na regiao; sao eles, portanto,
os melhores juizes do seu destino, fortalecidos pela consciencia de que a retomada
do seu crescimento economico e a estabilidade de suas instituicoes sociais e politicas
dependem da solucao positiva dos diferendos.

Todos desejariamos ver a consolidacao da
paz e o florescimento das instituicoes democraticas e pluralistas na America Central. Uma America Central reconciliada e
comprometida com os enormes desafios
sociais e economicos proprios de sua condicao de regiao em desenvolvimento e hoje uma aspiracao de toda a America Latina;
e um desejo sincero de todos e de cada um
dos brasileiros em particular.
Os centro-americanos deram em muitas
ocasioes contribuicoes importantes e originais a convivencia latino-americana. Recordo, apenas de passagem, a experiencia inovadora e fertil em que se constituiu o Mercado Comum Centro-Americano, cujos resultados beneficos para o desenvolvimento
da regiao se fizeram sentir quase que de
imediato, possibilitando um surto de industrializacao e o aumento do intercambio
comercial regional.
A America Central encontrara o Brasil sempre aberto e disposto a coadjuvar esforcos
para que esse seja o caminho por onde se alcancara, com certeza, uma solucao para a
crise centro-americana, dentro dos principios de liberdade, paz social, democracia e
participacao que constituem a promessa do
presente e o alicerce da America Latina do
futuro.
Senhor Presidente,

O Brasil sente-se unido por lacos de proveitosa e franca amizade ao povo salvadorenho.
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E com esse espirito, e esperancoso de que
os contactos realizados durante essa visita
frutifiquem, que convido todos os presentes a comigo brindarem pela prosperidade
do povo salvadorenho, pelo exito da causa
da paz e da conciliacao na America Central,

pela amizade brasileiro-salvadorenha, pela
saude e ventura pessoais de Vossa Excelencia, Senhor Presidente, e da Senhora
Duarte e pelo exito do seu Governo.
Muito obrigado.

comunicado conjunto
brasil-el salvador
Comunicado Conjunto Brasil-El Salvador, divulgado
em Brasflia em 21 de maio de 1986, ao final da visita do
Presidente deste pais, Jose Napoleon Duarte.

A convite do Presidente da Republica Federativa do Brasil, Jose Sarney, o Presidente
da Republica de El Salvador, Jose Napoleon Duarte, efetuou visita oficial a Brasilia, nos dias 20 e 21 de maio de 1986.
Acompanhavam-no sua esposa, D. Ines
Duran de Duarte, e comitiva de altos funcionarios. O Presidente de El Salvador visitou tambem os Governadores do Distrito
Federal e dos Estados do Rio de Janeiro e
de Sao Paulo.
Durante sua permanencia em Brasilia, o
Presidente Jose Napoleon Duarte foi recebido pelo Congresso Nacional, reunido em
sessao solene conjunta, e pelo Supremo Tribunal Federal, reunido em sessao plenaria
solene.
O Presidente Jose Sarney e o Presidente
Jose Napoleon Duarte, no contexto do clima de amizade e entendimento que caracteriza as relacoes entre os dois paises, exami.
naram assuntos de interesses bilateral e regional e trocaram igualmente opinioes sobre a realidade internacional.
Reiteraram, em consequencia, a estrita
adesao de seus paises aos principios internacionalmente consagrados da autodeterminacao dos povos, da nao-intervencao nos
assuntos internos e externos de outros Estados, da exclusao da ameaca ou do uso da
forca nas relacoes internacionais, do cum-

primento dos tratados e da solucao pacifica das controversias.
Reafirmaram sua conviccao de que a democracia e a justica social sao elementos fundamentais a plena realizacao do ser humano
e ressaltaram a importancia de que se garanta, em todos os Estados, o pleno exercicio
das liberdades fundamentais e dos direitos
humanos.
Ambos Presidentes celebraram os avancos
crescentes para a consolidacao do processo democratico e de regimes pluralistas no
Continente, que reputam essencial para o
aprofundamento do dialogo latino-americano, para o fortalecimento da integracao e
cooperacao regionais e para a projecao de
uma America Latina mais coesa no contexto internacional.
Os Presidentes do Brasil e de El Salvador
manifestaram seu sentimento de que solucoes genuinamente latino-americanas sao o
caminho natural para o equacionamento de
conflitos regionais, dentro de um espirito
de dialogo franco e de vontade politica genu ina.
Os dois Presidentes examinaram a atual
conjuntura centro-americana e expressaram
sua preocupacao diante dos desdobramentos do conflito naquela regiao. Reafirmaram, contudo, sua firme confianca nas ges-
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toes de paz conduzidas pelo Grupo de Contadora, cujo processo mediador consideram
o mais abrangente e mais adequado para encontrar a solucao diplomatica e duradoura
que contemple os interesses de todas as partes envolvidas, dentro de uma perspectiva
latino-americana.
Reconheceram, igualmente, que o processo
mediador de Contadora adquiriu importante dimensao adicional com o respaldo decorrente da constituicao do Grupo de
Apoio, que contribuiu para dar alicerces
politico-diplomaticos ainda mais firmes a
iniciativa de Contadora.
Ambos Mandatarios reiteraram sua conviccao de que os cinco paises centro-americanos - responsaveis principais pelo encaminhamento pacifico da crise regional - saberao equacionar suas divergencias e criar o
ambiente propicio para a finalizacao e formalizacao da Ata de Contadora para a Paz
e a Cooperacao na America Central, de modo a ensejar a retomada do desenvolvimento e do progresso social dos povos centroamericanos em clima de paz e harmonia.
Em consequencia, os paises com vinculos
e interesses na regiao devem igualmente
oferecer garantias adequadas para o cumprimento das disposicoes da Ata de Contadora.
O Presidente Sarney e o Presidente Duarte
indicaram tambem sua preocupacao diante
da conjuntura economica mundial, que afeta adversamente os paises em desenvolvimento.
Ao examinarem a questao da divida externa, os dois Presidentes constataram a crescente conscientizacao dos dirigentes dos
paises industrializados e da comunidade financeira internacional quanto a gravidade
da situacao que o endividamento externo
cria para os paises lati no-americanos. Assinalaram, contudo, que, diante das profundas desigualdades que ainda marcam o sistema economico internacional e as dificuldades imensas em realizar negociacoes de
cunho politico que atendam a reivindica-

coes historicas dos PEDs, ainda e cedo para
qualquer atitude otimista. Acreditam que e
longo o caminho para um sistema economico mais justo e que ainda falta muito a percorrer.
Salientaram, por outro lado, que as altas taxas de juros, em indices ainda superiores a
seus niveis historicos, a continuada deterioracao dos precos dos produtos primarios, as
transferencias I iquidas de capital por conta
do servico da divida, a interrupcao dos fluxos de financiamento, a intensificacao do
pro tecion ismo nos paises industrializados e
o incremento de subsidios a exportacoes de
produtos concorrentes repercutem negativamente sobre as economias latino-americanas, com consequencias adversas para o
progresso pol itico-social da regiao. O Presidente Sarney reiterou o firme apoio de seu
Governo as teses defendidas pelo Consenso
de Cartagena e as posicoes enunciadas na
Declaracao de Montevideu aprovada em
dezembro de 1985.
Ambos os Presidentes reafirmaram o compromisso de seus paises com o Acordo Internacional do Cafe, que constitui o instrumento mais apropriado para buscar solucoes para os problemas que ocasionalmente
afetam o mercado mundial do produto, tal
como agora se verifica em razao da quebra
de safra brasileira.
Os dois Presidentes reafirmaram seu empenho em estreitar ainda mais os lacos de amizade que unem o Brasil a El Salvador e em
aprimorar a cooperacao entre os dois paises. O Presidente Duarte referiu-se aos importantes resultados obtidos com o Convenio de Intercambio Cultural assinado por
ambos paises em 1965, o qual ja permitiu
a forrnacao de numero expressivo de profissionais salvadorenhos em universidades
brasileiras. O Presidente Sarney manifestou
sua satisfacao pela contribuicao brasileira a
formacao dos quadros salvadorenhos.
Os dois Presidentes se felicitaram pelos novos instrumentos diplomaticos bilaterais
conchidos durante a visita do Primeiro
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Mandatario salvadorenho, assinalando que
o Acordo de Cooperacao Tecnica, Cientifica e Tecnologica, bem como o Termo
Aditivo ao Convenio de Intercambio Cultural, abrem novas areas importantes de
cooperacao entre os dois pa Ises.

O Presidente Duarte expressou, em seu nome e no de sua comitiva, seus agradecimen-

tos pelas atencoes, cortesias e hospitalidade
que recebeu ducante a sua permanencia no
Brasil. O Presidente Sarney agradeceu cordialmente o convite que o Presidente Duarte lhe formulou para que visite oficialmente
El Salvador em data a ser oportunamente
acordada.
Brasilia, D.F., em 21 de maio de 1986"

Nas paginas 147 a 149, secao Tratados, Acordos, Convenios, o texto de tr@sacordos entre o Brasil e El Salvador.
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Oscar arias sanchez,
presidente-eleito da
costa rica, visita o brasil
Discurso do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores,
Roberto de Abreu Sodr6, no Palacio do Itamaraty, em
Brasilia, em 15 de abril de 1986, por ocasiao de almoco
oferecido ao Presidente-eleito da Costa Rica, Oscar Arias
Sanchez.

Senhor Presidente-eleito,
A visita de Vossa Excelencia e de sua ilustre
comitiva muito nos distingue. Sua presenca
entre nos constitui uma demonstracao a
mais do elevado nivel a que chegaram as relacoes entre o Brasil e a Costa Rica.
A distancia geografica nao impede que a
cooperacao entre nossos dois paises cresca
e se adense. Nossas identidades culturais,
nossa convergencia de posicoes em inumeros topicos no temario internacional e nossa tradicional amizade dao suporte natural
e espontaneo a nosso relacionamento.
Senhor Presidente,

O Brasil vem acompanhando com invariavel atencao os desdobramentos dos conflitos centrg-americanos. Sempre advogou
uma solucao negociada para a crise. Aplaudiu, desde seu inicio, os meritorios esforcos de Contadora; quando necessario fortalece-los, por meio de renovado suporte
politico, passou a integrar, solidariamente,

ao lado da Argentina, do Peru e do Uruguai, o Grupo de Apoio.

O empenho diplomatico latino-americario
tem sido decisivo na preservacao das margens indispencaveis de negociacao na America Central. O Brasil esta convencido do
papel essencial de Contadora e acolhe com
satisfacao o endosso que a comunidade internacional vem conferindo aquele processo. Nao deixam de ser reconfortantes iniciativas como a expressa dias atras na Declaracao dos doze membros das Comunidades Europeias, de reconhecimento a relevancia das gestoes pacificadoras em curso e
de exortacao a que tenham acolhida positiva as propostas do Comunicado do Panama,
expedido no ultimo dia 7 pelos Chanceleres dos Grupos de Contadora e de Apoio.
O Brasil mantera, perseverante, seu respaldo a busca de uma solucao diplomatica, negociada, para a crise centro-americana. Em
sua visita, Senhor Presidente, vemos tambem uma valiosa oportunidade para reiterar
esse nosso firme proposito.
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Senhor Presidente,
Sao exemplos de prof Icua colaboracao
entre nossos paises os programas de estudantes-convenios, em cujo contexto a
Costa Rica e nosso quinto maior parceiro.
Duzentos e vinte estudantes costarriquenhos recebem atualmente formacao superior em diferentes universidades brasileiras. Outros tecnicos e profissionais aqui
tambem realizam estagios de pos-graduacao e especializacao, no quadro do acordo
cultural vigente entre os dois paises. Nossas relacoes economicas e comerciais, relativamente modestas, apresentam significativo potencial de expansao. Na atual conjuntura, tem a inibi-las, infelizmente, as pressoes economicas que tanto afetam as nacoes em desenvolvimento. Estou no entant o persuadido, Senhor Presidente, de que
durante sua gestao poderemos avancar em

nossa tradicional cooperacao, procurando
identificar e pondo a operar, conjuntamente, e em beneficio reciproco, novos e eficazes instrumentos de intercambio. De parte
do Brasil, nao faltara a disposicao e vontade
para tanto.
Senhor Presidente,
~ o & aExcelencia tem pela frente mandato
no qual podera exercer, no mais alto ni'vel,
seus comprovados talentos de estadista em
proveito do paIs a que serve ha tantos anos
e com tanto devotamento. Ao formular
meus melhores votos de exito nas elevadas
funcoes que em breve assumira, convido a
todos para que brindemos a felicidade pessoal do Senhor Presidente Oscar Arias Sanchez e a prosperidade de nosso muito amigo e admirado povo costarriquenho.
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a reuniao dos chanceleres
dos paises da bacia do prata,
na argentina
Discurso do Ministro de Estado das Relw6es Exteriores,
Roberto de Abreu SodrB, na 16a Reuniao Ordinaria e
2a Extraordinaria de Chanceieres dos Paises da Bacia do
Prata, em Buenos Aires, em 3 de abril de 1986.

Senhor Presidente,
Senhores Chanceleres,
Senhores Delegados,
Senhores Observadores,
Compareco a este encontro com a determinacao de meu Governo de contribuir para o
fortalecimento do sistema do Tratado da
Bacia do Prata.
Nossas de1iberacoes sao de importancia si ngular para o futuro da organizacao. Haveremos de saber traduzir em diretrizes eficazes o desejo comum de renovacao e aprimoramento demonstrado ultimamente em
relacao aos trabalhos do foro regional.

A experiencia do passado, conquanto positiva em muitos sentidos, foi objeto de um
frutifero exercicio de reflexao. De modo
realista e pragmatico, examinamos tambem
os novos rumos a serem seguidos daqui por
diante. Os resultados dessas avaliacoes,
apreciados nesta oportunidade, abrem perspectivas para uma cooperacao revigorada
entre as nacoes platinas.

Senhor Presidente,
Sob a conducao habil e segura de Vossa
Excelencia, nossas reunioes serao, certamente, coroadas de pleno exito. Sua destacada trajetoria a frente da diplomacia argentina o credencia sobejamente para dirigir nossos debates num momento decisivo
dp processo iniciado, nesta mesma cidade,
duas decadas atras.
Com grata satisfacao, desfrutamos aqui da
hospitalidade e dos encantos de Buenos
Aires, cenario de e!evadas tradicoes no congracamento dos povos latino-americanos.
Em nome da Delegacao brasileira, agradeco
sinceramente a acolhida tao atenciosa recebida do povo e das autoridades do Governo
argentino.
Senhores Chanceleres,
Com o Tratado de Brasilia, nossos paises
ratificaram solenemente sua vontade de
conjugar esforcos em favor da integracao
fisica e do desenvolvimento harmonico da
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Bacia do Prata. Criou-se, assim, um valioso
arcabouco juridico em apoio as iniciativas
destinadas a concretizacao de estudos, projetos e obras de carater nacional, binaciona1 e multinacional. Dentro do espi'rito e da
letra do Tratado, alcancamos um expressivo
conjunto de realizacoes a evidenciarem a
capacidade empreendedora de nossos povos
e o amplo potencial de colaboracao existente na area. Em diversos pontos, as nacoes
da Bacia do Prata ja estao ligadas por pontes, estradas, hidreletricas e sistemas de comunicacao, encontrando-se projetadas ou
em vias de conclusao outras importantes
obras de infra-estrutura e desenvolvimento.
A regiao apresenta indices elevados de producao industrial, agropecuaria e de energia
renovavel, oferecendo, ao mesmo tempo,
condicoes para uma intensa cooperacao
no campo dos transportes, dos recursos
hidricos e outros recursos naturais, da complementacao economica, da educacao, da
saude e dos servicos publicos.
Nao se deve deixar de considerar, portanto, como altamente favoravel o balanco
geral da experiencia do Tratado. O mesmo
talvez nao se possa dizer dos mecanismos
de cooperaqao multilateral acionados pelos
paises-membros sob a egide daquele instrumento.
A atuacao do Comite Intergovernamental
Coordenador e dos seus diferentes grupos
de trabalho e especialistas tem sido constantemente reavaliada a luz dos resultados
obtidos. Aqui mesmo em Buenos Aires,
quando da VI Reuniao de Ministros, foram tomadas as primeiras medidas tendentes ao aperfeicoamento do sistema e, em
conferencias posteriores, novas orientacoes vieram a ser adotadas com igual proposito.

mister identificar, conforme os interesses
e necessidades mais urgentes de cada pais,
os principais temas e areas de cooperacao
suscetiVeis de resultados profundos e duradouros.
Este foi justamente o proposito da Reuniao
de Representantes Governamentais de Alto
Nivel, celebrada em novembro ultimo na
sede do Comite. Suas conclusoes revestemse de um significado inovador para o funcionamento do sistema platino.
Os novos criterios e metodos de trabalho
acordados, sem a necessidade de alteracoes
na estrutura juridico-institucional, podem
imprimir um sentido mais pratico e dinamico as atividades do foro.

O Governo brasileiro estara empenhado em
colaborar para o desenvolvimento da nova
etapa a iniciar-se a partir das decisoes tomadas neste encontro. Posso adiantar, inclusive, a nossa intencao de aperfeicoar os procedimentos internos relativos a participacao
dos orgaos tecnicos nas iniciativas de relevancia para a Bacia do Prata. A ampliacao
dos contatos e entendimentos entre esses
orgaos e seus congeneres dos demais pai'ses
vizinhos, no quadro dos interesses regionais
mais amplos, e capaz de produzir efeitos
alentadores, em beneficio comum.
Senhores Chanceleres,
Em sua politica externa, o Brasil concede
atencao especial as relacoes com todos
os pai'ses da Bacia do Prata. Estamos, indistintamente, unidos por historicos lacos
de amizade e cooperacao. Temos desenvolvido um esforco permanente para aprofundar esses vinculos e torna-los, sempre,
a expressao dos legitimos sentimentos e aspiracoes de nossos povos.

Em ocasioes mais recentes, prevaleceu o
consenso quanto a conveniencia de serem
definidas prioridades para as acoes dos Governos no ambito da Bacia. O Brasil foi um
dos primeiros a defender esta ideia, sobretudo diante do quadro de limitacoes eco-

Vivemos epoca de grandes transformacoes
e esperancas e estamos conscientes da necessidade de uma efetiva integracao de
nossos paises. A America Latina, como um
todo, confrontada com real'idades adversas,

nomicas reinantes em toda a regiao. Era

tem sabido dar respostas criativas e eficien-
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tes aos seus desafios. O Brasil, em particular, acaba de iniciar uma tarefa de enorme
alcance para o reordenamento de sua economia.
Dif icu Idades conjunturais jamais esmoreceram a disposicao de nossos paises de concretizar os objetivos do Tratado da Bacia
do Prata. Hoje, quando se nota na regiao
uma convergencia crescente de interesses
e preocupacoes, so temos motivo para confiar nos resultados a serem colhidos nesta
nova fase do processo de cooperacao platina.

este proposito e compartilhado por todos
os pai'ses aqui representados. Para reforqar
a nossa confianca comum nos destinos desta regiao, permito-me lembrar palavras do
Presidente Raul Alfonsi'n, que hoje tanto
nos honrou com sua presenca neste encontro - eloquentes palavras pronunciadas
pelo Primeiro Mandatario argentino por
ocasiao da inauguracao da Ponte Presidente
Tancredo Neves, a mais recente obra de integracao fisica a entrar em funcionamento
na Bacia do Prata:

Em discurso proferido na reuniao ministerial de 20 de fevereiro ultimo, o Presidente Jose Sarney estabeleceu, entre outras, a seguinte diretriz para minha gestao
a frente do Ministerio das Relacoes Exteriores: "Uma crescente prioridade 5 America Latina, atraves nao so da participacao,
mas da integracao do Brasil no continente
e em todas as iniciativas conjuntas. . ."

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

Permito-me observar, com satisfacao, que

Muito obrigado.
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x reuniao intergovernamental
brasil-urss de cooperacao comercial,
economica, cientifica e tecnologica
Discurso do Secretario Geral das Relac6es Exteriores,
Paulo Tarso Flecha de Lima, no Palacio do Itarnaraty, em
Brasilia, em 15 de abril de 1986, por ocasiao da abertura da
X Reuniao Intergovernarnental Brasil-URSS de Cooperacao
Comercial, Economica, Cientifica e Tecnologica.

Senhor Vice-ministro,
Tenho a grande satisfacao de dar as boasvindas a Vossa Excelencia e aos delegados
sovieticos a X Reuniao da Comissao Intergovernamental Brasil-URSS de cooperacao
Comercial, Economica, Cientifica e Tecnologica e dizer o quanto me sinto honrado
em chefiar a delegacao brasileira a esta reuniao.

A pratica do universalismo nas relacoes internacionais e uma postura tradicional da
pol itica externa brasileira.. Nao praticamos
uma politica de aliancas globais e nao limitamos o numero de nossos parceiros pelo
estabelecimento de relacionamentos privilegiados e excludentes. Nesse sentido, cabe
registrar a assinatura do memorandum de
entendimento, entre o ex-chanceler Setubal
e o ministro Chevardnadze, em dezembro
ultimo, em Moscou, que passou a fornecer
uma moldura institucional abrangente para
o aperfeicoamento do dialogo politico entre os dois governos sobre questoes mundiais de interesse mutuo.

Na mesma ocasiao, foi renovado por um periodo adicional de tres anos, com o Ministerio do Comercio Exterior de seu Pais,
acordo sobre o fornecimento de maquinas e
equipamentos sovieticos ao Brasil e mercadorias brasileiras a Uniao Sovietica e assinado, com o Comite Estatal de Relacoes Economicas com o Exterior, o acordo de
cooperacao economica e tecnica. Trata-se
de dois importantes instrumentos juridicos
para a promocao das relacoes comerciais e
economicas entre nossos paises, cujos potenciais, infelizmente, nao tem sido plenamente utilizados, haja vista o declinio que
o intercambio comercial vem registrando
desde 1984.
Senhor Vice-Ministro.
Alem disso, ao longo dos ultimos meses, o
Governo brasileiro tem dado inequ ivocas
mostras de que deseja colocar as relacoes
com a Uniao Sovietica em patamar mais
elevado, com base no principio da reciprocidade. Mencionaria, a proposito, a agilizacao da concessao de vistos a cidadaos sovieticos, a autorizacao de pousos tecnicos
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para a empresa aerea sovietica Aeroflot e a
autorizacao para a elevacao do escritorio
comercial da Uniao Sovietica no Rio de
Janeiro a condicao de Consulado-Geral.
A busca de novos caminhos para elevar significativamente os valores de nosso intercambio constitui importante desafio que saberemos enfrentar. Precisamos colocar nosso comercio em patamar quantitativo e
qualitativo condizente com as capacidades
de nossas economias, que se incluem entre
as dez mais importantes do mundo. Nao
obstante, enquanto continuarmos a concentrar o comercio em produtos basicos, sera
dif icil a reversao desse quadro. Mencionaria
como exemplos do esforco brasileiro no
sentido de dar um salto qualitativo na pauta de nosso intercambio comercial, a mostra individual brasileira em Moscou, em
1985, na qual foram apresentados produtos
com alto valor tecnologico agregado, nossa participacao na Feira Internacional de
Telecomunicacoes de Moscou, em maio
proximo, e a nova Mostra Individual Brasileira em Moscou, que esta sendo preparada para o proximo mes de setembro.
As dificuldades cambiais por que passamos
a partir da primeira "crise do petroleo",
exigiram grandes esforcos no processo de
ampliacao de nossa capacidade industrial,
sobretudo na area de equipamentos e bens
de capital, que constituiram, tradicionalmente, os principais itens da pauta de exportacoes sovieticas para o Brasil. Essa contacao de nossas importacoes de equipamentos viu-se agravada com a revisao dos
investimentos das empresas estatais brasileiras.
Esses obices nao devem representar, entretanto, desestimulo ao aprimoramento do
intercambio economico e comercial entre
nossos paises. Mais do que nunca, necessitamos estudar esquemas imaginosos que
nos permitam maximizar as possibilidades
de cooperacao nas mais diversas areas e formas, tanto no Brasil e na Uniao Sovietica,

quanto em terceiros paises.

A associacao de empresas brasileiras com
empresa sovietica na construcao da usina
hidreletrica de Capanda, em Angola; os projetos de construcao de usinas de ferro-guca
e ferro manganes; as negociacoes com vistas
a formacao de uma empresa mista brasileiro-sovietica para a comercializacao de generos alimenticios, representam exemplos
concretos de que sao varias as formas e as
areas em que e possiVel esta cooperacao.
Senhor Vice-Ministro,

A Comissao Intergovernamental, que ora
realiza sua decima reuniao, cabe tracar as
grandes linhas dos projetos de cooperacao
economica e do comercio. Lembro entretanto que, em uma economia de mercado
como a brasileira, o setor privado desempenha um papel fundamental e dinamico e o
Estado brasileiro nao pode a ele se substituir.
Registro com satisfacao a criacao, no ambito desta Comissao Intergovernamental, do
Grupo de Trabalho na area da siderurgia,
definida por ocasiao da visita ao Brasil, em
maio de 1985, do vice-ministro da siderurgia da URSS, senhor Segueiev. A cooperacao na area siderurgica se mostra das mais
promissoras e proximamente delegacao brasileira estara visitando a URSS para novos
contatos com autoridades sovieticas do setor.
Igualmente produtivo sera o contato entre
autoridades brasileiras e sovieticas da area
de patentes com vistas a criacao de um mecanismo de consultas ou mesmo de um
Grupo de Trabalho entre o Instituto Nacional de Propriedade I ndustrial e o Comite
Estatal de Patentes e Inventos da Uniao
Sovietica.
A Subcomissao de Cooperacao Cientifica
e Tecnologica, que se reune pela terceira
vez no ambito desta comissao, e outro
exemplo de cooperacao bem sucedida entre brasileiros e sovieticos. O acordo de
Cooperacao Cientifica e Tecnologica BrasilURSS, de 1981, vem atingindo seus objeti-
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vos e, durante a presente reuniao, serao definidos os setores para os quais sera direcionado o intercambio de cientistas dos dois
pai'ses nos proximos dois anos.

boa-vontade e respeito mutuo que permanentemente vigora no relacionamento entre
nossos dois paises, fortalecem a esperanca
da parte brasileira nos resultados desta reuniao.

A recente assinatura de protocolo de intencoes entre os governos do Estado do Parana
e da URSS com vistas a construcao de usina hidreletrica de Segredo, as assinaturas
previstas para a presente comissao mista,
de protocolos de intencao entre o Governo da URSS e o Estado de Minas Gerais e o
Ministerio da Irrigacao com vistas, respectivamente, a exploracao da turfa e a participacao sovietica no Programa Nacional de
Irrigacao, alem da assinatura de novo ajuste ao acordo de Comercio e Pagamentos
Brasil-URSS de 1963, com novas listas de
mercadorias, sao evidencias inequivocas de
que o Governo brasileiro deseja colocar as
relacoes com a URSS em patamar mais elevado.

Aceite, senhor Vice-Ministro, minhas sinceras boas-vindas a Vossa Excelencia e a
delegacao sovietica e meus votos para que
alcancemos o mais pleno exito nesta nossa
m issao.

Sao esses os fatores que, aliados ao clima de

Muito obrigado.

Todos confiamos em que a X Reunrao da
Comissao I ntergovernamental Brasi I-URSS
de Cooperacao Comercial, Economica,
Cientifica e Tecnologica atinja plenamente
seus objetivos e em que, alem de prosseguirmos com os projetos iniciados em oportunidades anteriores, possamos desenvolver um
debate com propostas criativas de realizacao futura.
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abreu sodre visita
a arabia saudita
Discurso d o Ministro de Estado das Relacses Exteriores,
Roberto de Abreu Sodre, em Riade, e m 26 de abril de 1986,
p o r ocasiao de jantar que lhe f o i oferecido pelo
Principe Sauid A I Faisal.

Nao poderia deixar de expressar, ja ao inIcio desta minha saudacao, meu agradecimento pela generosa acolhida com que Vossa Alteza e seu Governo distinguiram meus
companheiros de delegacao e a mim proprio. Tinha conhecimento da tradicional
hospitalidade deste pais, mas experimentaIa pessoalmente causou-me impressao profunda, que permanecera, indelevel, em minha lembranca.

E esta a primeira visita oficial que faco desde que assumi as funcoes de Ministro das
Relacoes Exteriores. Que essa visita seja a
Arabia Saudita e para mim motivo de particular satisfacao. Minha presenca aqui da
cumprimento a diretrizes estabelecidas pelo
Presidente Jose Sarney e assinala a importancia invariavel que o Brasil atribui a suas
relacoes com a nacao saudita. A Riade tambem convoquei os embaixadores brasileiros
acreditados junto aos paises desta area, para repassar temas relevantes de nossa pauta
diplomatica e considerar os meios de intensificar nosso intercambio. Essa reuniao tambem e significativa de nossa atencao prioritaria aos lacos que rios une ao mundo arabe.

Impressionaram-me esta manha, as referencias de Vossa Alteza a dedicacao dos povos
arabes a causa da justica. O povo brasileiro
compartilha dessa dedicacao. Nao sera por
outra razao que nossos pontos de vista
coincidem quanto a principios basicos em
que devem fundamentar-se as relacoes internacionais - a autodeterminacao, a naoingerencia em assuntos internos de outros
paises e a busca de solucoes negociadas e
pacificas para as divergencias entre as nacoes.
Vossa Alteza referiu-se ao sofrimento do
povo palestino. Meu Governo tem manifestado sua conviccao de que somente uma
solucao justa, global e duradoura podera
restaurar a paz e a seguranca no Oriente
Medio, assegurando a todos os seus povos
e nacoes o direito de viverem dentro de
fronteiras internacionalmente reconhecidas.
Temos afirmado que a solucao do problema
dos palestinos implica o reconhecimento de
seus direitos a autodeterminacao e a independencia, em Estado proprio. Consideramos igualmente necessario que se cumpram
as resolucoes pertinentes das Nacoes Unidas
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para evacuacao dos territorios arabes ocupados.
Tambem a nos preocupa intensamente o
conflito entre o I ra e o Iraque. Lamentamos as perdas causadas pela guerra e temos
reafirmado nosso apoio as iniciativas conducentes ao termino do conflito e ao estabelecimento de uma paz honrada entre os
dois paises. No discurso com o qual abriu a
Quadragesima Assembleia Geral das Nacoes
Unidas, em setembro ultimo, o Presidente
Jose Sarney declarou: "Ligado ao Ira e ao
Iraque os lacos de amizade e cooperacao
crescente, o Brasil exorta esses dois paises
a encaminharem suas divergencias pela via
pacifica e negociada". Com respeito ao
Afeganistao, tambem mencionado por Vossa Alteza, o Presidente de meu pais definiu
claramente a posicao brasileira, ao dizer,
ainda perante a Assembleia Geral das Nacoes Unidas, que nao havera fim para violencia enquanto persistir ali a presenca de
tropas estrangeiras e nao forem reconhecidos expressamente os direitos do povo afegao a livre manifestacao de sua vontade.
Inspirado nas mesmas preocupacoes de justica e de paz, o Brasil nao tem silenciado
seu protesto diante da odiosa discriminacao
racial praticada pelo regime do "apartheid"
na Africa do Sul, nem sua oposicao a ileg itima permanencia daquele pais na Namibia.
Tem o Brasil, por outro lado, emprestado
seu melhor apoio aos esforcos do Grupo de
Contadora com vistas a que chegue a desfecho negociado e pacifico a grave crise
que afeta a America Central.
Outras formas de injustica e discriminacao
que afetam o Brasil sao as que inibem, na
presente ordem economica internacional, o
acesso dos paises em desenvolvimento a patamares mais elevados e justos de progresso
e bem-estar. A interdependencia economica
e uma realidade inescapavel de nossos dias.

Ao inves, no entanto, de proporcionar o
crescimento harmonico das nacoes, vem
acentuando suas diferencas. O desequil ibrio
dos fluxos financeiros internacionais e o
protecionismo dos pai'ses industrializados
constituem obstaculos formidaveis a solucao do problema do endividamento externo, que hoje aflige parte consideravel dos
paises do Terceiro Mundo.
Alteza, as coincidencias entre o Brasil e
Arabia Saudita sao muitas. As reunioes que
mantivemos hoje mostraram que coincidimos tambem em que nossas relacoes bilaterais, se ja alcancaram ni'veis excelentes,
podem ser ainda aperfeicoadas, em proveito
reciproco de nossos povos. De nossa parte,
pomos empenho em incrementa-Ias e diversifica-las. A Arabia Saudita e um supridor
proeminente de petroleo ao Brasil. E nosso
proposito preservar esse vinculo valioso no
intercambio de nossos pai'ses.
Nao poderia deixar de referir, aqui, como
tambem o fez Vossa Alteza, a presenca em
meu pais de numerosa comunidade arabe.
Como ex-governador do Estado de Sao Paulo em que a maior parte dessa comunidade
vive, posso dar o melhor testemunho da importante contribuicao que os imigrantes
arabes e seus decendentes teem dado ao
Brasil, justificando plenamente a fraterna
acolhida que nosso Pai's, sem hesitacao,
sempre Ihes reservou. Essa operosa comunidade faz hoje parte do Brasil, sem c?m iss n perder os tracos que identificam suas
origens arabes e enriquecem sobre modo
nossa cultura nacional.
Alteza,
Ao regressar ao meu pai's levarei a certeza
de que a cooperacao entre o Brasil e Arabia Saudita e permanente e prospera e deve
continuar a ser, para nos inequivocamente
prioritaria.
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a reuniao ministerial do comite
negociador do sistema global
de preferencias comerciais
Discurso d o Ministro de Estado das Relacoes Exteriores,
Roberto de Abreu Sodre, n o Palacio d o Itamaraty, em Brasilia,
em 19 de maio de 1986, p o r ocasiao da fase t6cnica da Reuniao
Ministerial d o Comite Negociador d o Sistema Global de
Preferencias Comerciais (SGPC).

Senhores Chefes de Delegacao,
Senhores Delegados,
Senhoras e Senhores,
Como Ministro das Relacoes Exteriores do
Brasil e como cidadao de um pais em desenvolvimento, e com orgulho e profunda
satisfacao que abro agora os trabalhos da
fase tecnica da Reuniao Ministerial do Comite Negociador do Sistema Global de Preferencias Comerciais. Estou convencido de
que damos hoje em Brasilia um passo decisivo na longa e dificil jornada em busca de
uma participacao justa para o Terceiro
Mundo no cenario da economia mundial.
Em verdade, nessa jornada a criacao de um
sistema de preferencias comerciais constitui
marco historico para a cooperacao entre
nossos pa ises.

latino-americana, Primeiro Secretario Executivo e criador da Comissao Economica
para a America Latina das Nacoes Unidas
(CEPAL) e o primeiro Secretario-Geral da
Conferencia das Nacoes Unidas para o Comercio e Desenvolvimento (UNCTAD).
Prebisch marcou profundamente sua presenca nas lutas dos paises em desenvolvimento por uma ordem economica internacional mais justa. Mais que isso, de semente
brotou uma nova maneira de entendermos
O mundo em desenvolvimento e sua insercao numa economia internacional. Defensor da integracao.entre os paises em desenvolvimento, nao seria exagero afirmar que
na matriz do SGPC estao as concepcoes
de Prebisch.
Senhores Delegados,

Ao pensar nas lutas que empreendemos ate
hoje para assegurar aos paises em desenvolvimento um tratamento digno no comercio entre as nacoes, nao poderiamos deixar
de nos referir ao desaparecimento de Raul
Prebisch, grande argentino e personalidade

A situacao economica internacional ainda
apresenta um quadro de crise. Hoje parece
claro que um impacto negativo tao forte
apenas foi sentido durante a crise economica de 1929.
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Malgrado os Indices crescentes de desempenho economico nas principais nacoes
industrializadas, agravam-se politicas protecionistas que desrespeitam os principios do
sistema internacional de comercio e penalizam os pai'ses em desenvolvimento nos setores em que estes demonstram competitividade.
As dificuldades da comunidade internacional em enfrentar problemas estruturais tem
redundado em uma diminuicao de oportunidades comerciais para pa i'ses em desenvolvimento nos mercados dos pai'ses desenvolvidos, com impacto particularmente constrangedor sobre os paises que necessitam
gerar excedentes para o servico de sua di'vida. Os ajustes de balanco de pagamentos se
realizam assim principalmente a base de
contracao de importacoes, enquanto o saldo comercial e comprometido com o pagamento dos juros da divida sem que se obtenha novas entradas de capital, o que transforma os paises em desenvolvimento devedores em exportadores I iquidos de recursos.
Aliam-se, portanto, as dificuldades enfrentadas pelos pai'ses em desenvolvimento no
plano comercial, dificuldades no plano
financeiro que exigem esforcos individuais
e coletivos para que logremos com nossos
proprios recursos enfrentar com exito a instabilidade e as assimetrias que caracterizam
a atual conjuntura internacional.
Sao dificuldades especificas enfrentadas pelos paises em desenvolvimento no presente
contexto nao so a ameaca representada pelo bilateralismo, a setorializacao comercial
e a discriminacao que sofrem em areas vitais como texteis e vestuario, como a queda nos precos de produtos de base de importancia primordial para as economias de
nossos paises. Tal situacao exige a formulacao de propostas capazes de reverter em
favor de nossos povos um cenario que nos e
estruturalmente desfavoravel.

Sul. Em todos os foros internacionais e possi'vel identificar instancias de bloqueio de
iniciativas ligadas ao dialogo que nao avancam pela inflexibilidade dos pai'ses industrializados.
Assim, nao podemos deixar de ter em mente que estamos manifestando, de maneira
inequ i'voca, nossa capacidade de acao e de
cooperacao no ambito das relacoes Sul-Sul
em um momento de imobilismo nas relacoes internacionais.
A crise do Dialogo Norte-Sul, contudo, nao
e manifestacao isolada. Trata-se, apenas, de
um dos quadrantes da crise do multilateralismo que e fruto do desgaste das instituicoes internacionais motivado pelo bloqueio
do Norte as organizacoes e aos temas que
poderiam contribuir para o estabelecimento
da justica e da equidade nas relacoes economicas internacionais.
No plano comercial, a crise do multilateralismo se expressa de maneira patente no
desrespeito as regras do GATT pelos pai'ses
industrializados, na resistencia de t a i s pai'ses em aceitar compromissos firmes de fortalecimento do sistema multilateral de comercio e de luta contra o piotecionismo e
na tentativa de levar-nos a aceitar transformar o GATT, por sua extensao a novas
areas, como servicos, investimentos e propriedade intelectual, no suporte de nova divisao internacional do trabalho injusta e
excludente.
A cooperacao Sul-Sul assume uma dimensao ainda mais importante com a crise nas
conversacoes Norte-Sul. Nesse sentido, deve-se destacar a relevancia do Plano de Acao
de Caracas como marco de tal cooperacao,
e dentro do Plano de Acao, o SGPC constitui, sem duvida, uma das vigas mestras de
nossos esforcos de auto-ajuda e de seguranca economica coletiva.

Apesar da gravidade do quadro economico
internacional, o Norte tem-se recusado a

O estabelecimento de um sistema global de
preferencias comerciais representa um passo construtivo e importante que, alem de

reativar as iniciativas do Dialogo Norte-

produzir efeitos positivos nas balancas co-
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merciais dos pai'ses em desenvolvimento, tera por certo impacto na atividade economica domestica dos pai'ses participantes. Os
beneficios do SGPC nao se limitarao, ademais, aos meros participantes no sistema,
na medida em que o dinamismo comercial
por ele gerado ha de comportar uma vertente benefica as relacoes economicas internacionais como um todo.
Continuaremos a atribuir toda a importancia ao nosso relacionamento com os paises
desenvolvidos, o qual so podera lucrar com
o surgimento de uma interdependencia em
bases justas, equitativas e igualitarias entre
as economias do Terceiro Mundo.

A fim de que os ganhos projetados se concretizem, entretanto, sera necessario que o
sistema de preferencias que tencionamos
estabelecer seja verdadeiramente global sob
dois importantes aspectos: a) em primeiro
lugar, uma base a mais ampla possivel de
produtos que devem ser inclu i'dos nas negociacoes para que as preferenciais se estendam a todos os principais grupos de produtores; b) em segundo lugar, uma participacao representativa e numerosa de paises em
desenvolvimento membros do Grupo dos
77, provenientes de todas as regioes do globo. O desafio que se nos apresenta nesse
contexto e o de levar a novas fronteiras os
exemplos existentes de cooperacao regional
entre pa i'ses em desenvolvimento, que permanecem validos e essenciais para nossos
esforcos de desenvolvimento, rompendo em
escala mundial os padroes de relacionamento comercial herdados de nosso passado.

A fim de vencermos este desafio devemos
nos dedicar com afinco e sentido de urgencia a finalizacao dos preparativos para o
lancamento da primeira rodada de negociacoes para troca de concessoes comerciais.
A praxe de encontros a ni'vel ministerial,
iniciada ha um ano em Nova Delhi, havera
de propiciar renovadas oportunidades para
a tomada de decisoes concretas para a promocao de uma cooperacao mutuamente be-

nefica. Nao podemos nos furtar a tirar o
maximo proveito de nosso presente encontro para impulsionar a consecucao de objetivos comuns, e resguardar dessa maneira
a credibilidade do exercicio em que nos
empenhamos. Saliento, nesse particular, a
importancia do lancamento da primeira
rodada de negociacoes como demonstracao da capacidade dos pai'ses em desenvolvimento em encontrar solucoes para os serios problemas sociais e economicos com
que defrontam.
Os esforcos conjuntos empreendidos ao
longo do processo de negociacao do Sistema Global de Preferencias Comerciais possibil itaram que passassemos do discurso a
acao, atraves de um exercicio soberano e
criativo em que a vontade de agir transcende visoes teoricas alheias a realidade.
Exemplo desses esforcos e o admiravel trabalho realizado, a partir do impulso poli'tico dado pela historica reuniao ministerial
de Nova Delhi, pelo Comite Negociador
em Genebra, o qual nos permite encarar
com fundado otimismo o curso dos trabaI hos nesta reuniao de Brasi'lia.
Esses trabalhos preparatorios, que denotam
espirito real de compromisso e vontade de
conjugar esforcos, caracteristicas distintivas
da cooperacao Sul-Sul, sentaram bases solidas para o lancamento das negociacoes. Tenho confianca que daqui de Brasilia poderemos aprovar os instrumentos que nos permitirao passar a mesa de negociacoes em setembro. Espero que, sob a egide desta cidade, em si um exemplo de vontade politica e
visao do futuro, seja plasmada uma Declaracao que nos abra o caminho para efetiva
implementacao do Sistema Global de Preferencias Comerciais.
Senhores Delegados,
Nao sao pequenas as dificuldades com que
se defrontam nossos paises. Nao sao menores, contudo, a forca e a coragem de nossos
povos para superar os problemas que nos
afligem. Temos aqui condicoes de dar um
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passo decisivo para a expansao do comercio entre nossos paises, em bases igualitarias, contribuindo para reverter a dependencia dos grandes centros e construir novos
lacos entre nossos povos.

A reuniao de Brasilia da provas de que sabemos o que queremos, que nao nos limitamos a visoes criticas, que temos capacidade
para encontrar solucoes de interesse comu m.
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ix reuniao da comissao
mista brasil-romenia
Discurso do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores,
Roberto de Abreu Sodre, no Palacio do Itamaraty, em Bras~lia,
em 22 de maio de 1 9 8 , por ocasiao da solenidade de
assinatura da Ata Final da I X Reuniao da Comissao Mista
Brasil-Romenia, que contou com a presenca do Ministro do
Comercio Exterior e da Cooperacao Economica Internacional
da Romenia, Vasile Pungan.

Excelentissimo Senhor Ministro do Comercio Exterior e da Cooperacao Economica
Internacional da Republica Socialista da
Romenia, Doutor Vasile Pungan.
Ao firmar a Ata dos trabalhos realizados
durante a IX Reuniao da Comissao Mista
Brasil-Romenia, nao posso deixar de expressar minha satisfacao ante os resultados
obtidos. Com efeito, acredito poder afirmar, sem exagero, que apos dois dias de negociacoes nossas respectivas delegacoes
obtiveram notavel exito no sentido de dar
ainda maior substancia ao nosso relacionamento.
No plano politico, as diferencas do regime
adotado pelos nossos paises nao impedem
que o dialogo se desenvolva num clima de
cordialidade e entendimento. A observancia do universalismo nas relacoes internacionais - uma postura tradicional da politica externa brasileira: que adquire maior
nitidez com a Nova Republica - e tambem

professada pela Romenia. O universalismo
nos leva a manter contatos com Governos
de diversas orientacoes, sem relacionamentos privilegiados ou excludentes, rejeitando
a politica de aliancas globais e a visao simplista que divide o mundo em esferas de
influencia.
Em nossas relacoes bilaterais, o Governo
brasileiro nao se tem mantido indiferente
aos gestos de amizade que nos chegam de
Bucareste. Evidencia desse fato e a circunstancia, inclusive, de que a presente Reuniao da Comissao Mista se processa a n ivel
ministerial.
Ponto alto do nosso relacionamento foi,
sem duvida, a visita com que honrou o Brasil, em junho de 1975, sua Excelencia o
Presidente Nicolae Ceausescu. Mais recentemente, em agosto de 1985, visitou-nos o
Senhor Nicolae Andrei, Vice-Ministro do
Comercio Exterior e da Cooperacao Economica Internacional, ocasiao em que foram
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examinados assuntos ligados ao intercambio bilateral, os quais culminaram com a
assinatura de um novo Protocolo para as
exportacoes de minerio de ferro brasileiro
para a Romenia. Em janeiro ultimo, o Senhor Petru Enache, Vice-presidente do
Conselho de Estado da Romenia, veio ao
Brasil na qualidade de portador de mensagem pessoal do Presidente Nicolae Ceausescu ao Presidente Jose Sarney. O Senhor Enache ja havia vindo anteriormente
a nosso pai's como Chefe da Delegacao romena as cerimonias da posse presidencial,
em marco de 1985. Tendo estado no Brasil
em dois momentos distintos de nossa historia recente, estou certo de que pode testemunhar a permanencia de nossa disposicao
para o entendimento e a cooperacao e a
maneira franca e aberta com que o Brasil se
relaciona com seus diferentes parceiros.
Vossa Excelencia tambem vem ao Brasil
como portador de mensagem pessoal do
Presidente Ceausescu e traz em sua bagagem a edicao romena do livro "Norte das
Aguas", de autoria do Presidente Jose Sarney. Isso em muito nos sensibiliza, Senhor
Ministro, e reforca os lacos de amizade e as
raizes culturais que nos aproximam.
No plano do relacionamento economicocomercial, a Reuniao da Comissao Mista,
que ora se encerra, tratou de temas relevantes do intercambio, da cooperacao economica e tecnico-cienti'fica bilaterais.

da evolucao do intercambio desde a VI I I
Reuniao da Comissao Mista, e foi constatado que, apesar dos esforcos desenvolvidos
por ambas as Partes, o comercio bilateral
ainda esta aquem das potencialidades reais
das economias de nossos paises. A Comissao levou a efeito estudo aprofundado, a
fim de definir medidas tendentes a aumentar e diversificar o intercambio, e procedeu
a uma analise de novas formas de cooperacao economica e tecnico-cienti'fica. Nesse
contexto, destaco possibilidades de negocios concretos com a Petrobras, a Companhia Vale do Rio Doce e outras, bem como
o interesse manifestado pelos Ministerios da
Saude, I rrigacao e da Agricultura em desenvolver projetos em cooperacao com a Romenia. A iniciativa privada, por seu turno,
tambem mostrou interesse em utilizar a experiencia romena em determinados setores
- industria qu imico-farmaceutica e de
equipamentos, por exemplo - a fim de implantar projetos industriais. Considero esses
resultados animadores e na medida do interesse brasileiro em incrementar o intercambio com a Romenia nas mais diversas
areas. O projeto romeno de "Acordo a longo prazo sobre o desenvolvimento do intercambio comercial e da cooperacao economica bilateral" demonstra o desejo de estruturar as relacoes econom icas entre nossos pa i'ses em bases estaveis e com projecao
positiva no futuro. Essa proposta sera cuidadosamente examinada pelos setores competentes do Governo brasileiro.
Senhor Ministro,

Com efeito, durante os trabalhos da IX Comissao Mista, nossas Delegacoes intercambiaram informacoes sobre a economia de
nossos paises, com vistas a facilitar o acesso aos respectivos mercados e, dessa forma,
aumentar as perspectivas para o comercio
bilateral. Alem disso, foi feita uma analise

Creio que podemos encerrar a IX Reuniao
da Comissao Mista com a grata certeza de
que alcancamos novos patamares no relacionamento bilateral. Permita-me, Senhor
Ministro, congratular-me com Vossa Excelencia por esse feliz resultado.
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a reuniao de coordenacao
de alto nivel do sistema
economico latino-americano
Discurso do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores,
Roberto de Abreu Sodre, no Palacio do Itamaraty, em Brasilia,
em 26 de maio de 1986, por ocasiao da abertura da Reuniao
de Coordenacao de Arto Nivel do Sistema Economico
Latino-americano (SELA).

Excelentissimo Senhor Secretario Permanente do SELA,
Embaixador Sebastian Allegrett,
Senhores Delegados,
E com grande satisfacao que me dirijo a esta Reuniao de Coordenacao de Alto Nivel
do Sistema Economico Latino-Americano
para dar-lhes as boas vindas ao meu pais e
ao Itamaraty. A presenca dos Senhores e do
Secretario Permanente do SELA, Embaixador Sebastian Allegrett, em Brasilia, e para
nos de particular importancia: possibilita ao
Governo brasileiro expressar sua firme decisao de fortalecer cada vez mais os lacos que
unem o Brasil ao SELA. Permite-nos tambem realcar a prioridade que atribu,imos a
America Latina e ao Caribe em nossas relacoes externas.

Ha poucos dias, tive a oportunidade de
abrir neste mesmo recinto os trabalhos
da fase tecnica da Reuniao Ministerial de
lancamento da Primeira rodada de negociacoes do Sistema Global de Preferencias Comerciais. Permitam-me observar que a reali-

zacao em Brasilia de encontros como o que
nos une hoje sob a egide do SELA, bem como a Reuniao do SGPC, nao sao frutos do
acaso: revelam a conviccao do Governo brasileiro de que a cooperacao Sul-Sul, o fortalecimento das relacoes economico-comerciais entre os paises em desenvolvimento,
constituem uma responsabilidade impostergavel de nossa parte. Somente atraves dessa cooperacao poderemos assegurar uma
participacao mais justa e equitativa para
nossos povos no cenario economico mundial.
Os resultados da Reuniao do SGPC foram
alentadores. Creio que obtivemos naquele
encontro um dos mais expressivos compromissos politicos assumidos pelos paises em
desenvolvimento. Provamos que nao nos limitamos apenas a uma visao critica das relacoes internacionais: ao contrario, mostramos que somos capazes de iniciativas concretas, que podemos forjar os instrumentos
necessarios para o progresso solidario dos
paises do Terceiro Mundo.
O Sistema Economico Latino-Americano e

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

um desses instrumentos. Os pai'ses da America Latina e do Caribe podem-se regojizar
por ja disporem de um mecanismo como
o SELA. Atraves dele temos condicoes de
desenvolver um trabalho de consulta, coordenacao, cooperacao e integracao entre
nos, sem o qual estariamos cada vez mais
impotentes e isolados diante das grandes
dificuldades geradas por um ordenarnento
da economia internacional, que em grande
parte nos escapa.
Nao necessito estender-me sobre a importancia do SELA para a articulacao dos interesses genu inamente latino-americanos e
caribenhos nos temas em discussao nos
principais foros multilaterais. O Sistema
nos tem permitido, ao mesmo tempo, um
melhor conhecimento de nossas real idades
e, de sua projecao alem dos limites regionais.
Se a importancia do SELA ja e por nos conhecida, creio contudo necessario ressaltar
o valor que o Sistema podera ter para nossos paises na hora presente. Como sabem
os Senhores, vivemos momentos decisivos,
em que esta em jogo a nossa insercao presente e futura na economia mundial. Uma
das principais questoes em debate diz respeito ao tema servicos. As implicacoes desse tema vem justificando seu estudo e analise em diferentes foros. O SELA nao poderia ficar, como nao tem ficado; ausente desses debates.
A Reuniao que agora tenho o privilegio de
abrir, se insere na sequencia daquelas ja
convocadas pelo Sistema para o exame conjunto desse assunto. Nessa sequencia, foi
de especial relevo a reuniao de Coordenacao Latino-Americana em materia de servicos celebrada na sede do Organismo, em
Caracas, em agosto de 1984.
Por seu valor estrategico, a capacitacao
plena no setor de servicos e considerada pelo Brasil uma meta prioritaria, nao s6 no
plano da economia nacional, mas da propria regiao latino-americana e caribenha.

O setor terciario da economia brasileira res
ponde hoje por cerca de 54% do produto
interno bruto do pais e sua tendencia e etevar-se ainda mais. Preservar a possibilidade
de crescimento ern bases autonomas do setor de servicos e uma diretriz poli'tica ja estabelecida por meu pais. Essa diretriz corresponde, de fato, a um consenso nacional.
Como se sabe, a discussao sobre o tema
servicos tem como pano de fundo um processo em curso que diz respeito a propria
evolucao da economia mundial e do relacionamento economico internacional. Esse
processo se fundamenta, de um lado, na
ultrapassagem de uma nova fronteira tecnologica e, de outro, na internacionalizacao e transnacionalizacao do setor de servicos. O impacto produzido em nossas vidas cotidianas pela informatizacao das sociedades ja e bem conhecido. Porem, mais
do que um simples fenomeno de modernizacao, esse processo tecnologico constitui
sobretudo um poderoso motor de transformacoes profundas no sistema economico
como um todo.
A partir dessas transformacoes, surgirao
novos produtos e novas tecnicas as quais
compreenderao por sua vez as correntes
mais dinamicas do comercio internacional.
Dai a relevancia do tema desse encontro.
Pois, se percebemos que estamos no limiar
do que se convencionou chamar de sociedade pos-industrial, vemos com preocupacao
crescerem as barreiras que impedem o acesso dos paises em desenvolvimento as novas
tecnologias.
Com efeito, no setor de servicos observa-se
uma concentracao das transacoes internacionais no ambito dos paises industrializados. Vislumbra-se mesmo um cenario de
uma nova divisao internacional do trabalho, que colocaria de um lado a producao
de manufaturas tradicionais e de outro os
setores de ponta. Esse cenario podera vir a
se materializar, caso aceitemos propostas de
liberalizacao do comercio de servicos, que
na realidade sao uma liberalizacao de flu-
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xos de capitais e investimentos. Na analise
objetiva dessas propostas, nao podemos deixar de considerar os possiveis efeitos que as
mesmas tragam no sentido de limitar o raio
de atuacao de politicas nacionais no setor.
A esse proposito, gostaria de citar as palavras proferidas pelo Senhor Presidente Jose
Sarney, por ocasiao da abertura da Reuniao
Ministerial do SGPC ha pouco realizada em
Brasi'lia: "A negociacao de instrumentos internacionais para a liberalizacao dos fluxos
de investimento apresenta, igualmente, serios riscos de criar novas e mais profundas
formas de dependencia economica e poli'tica e de acentuar a distancia que separa as
nacoes".
Caberiam agora alguns comentarios sobre a
questao de servicos e sua discussao no
GATT. O Brasil acredita que o exame desse
tema naquele foro estravasa de muito seus
aspectos comerciais. O que esta em discussao nao e um movimento internacional de
servicos, mas sim os fluxos de investimentos nessa area .
Nossa objecao a introducao da questao de
servicos e dos demais novos temas, como
investimentos e propriedade intelectual no
GATT decorre de razoes de diversa indole:
No plano juridico, tratam-se de temas fora
da competencia do Acordo Geral, os quais
nao poderiam ser introduzidos no quadro
juridico do GATT pela via indireta de sua
inclusao numa rodada de negociacoes sem

grave violencia as regras do direito internacional.
No plano politico, consideramos que a introducao dos chamados novos temas no
GATT reflete os interesses de ap,Onas um
grupo de Partes Contratantes que desejam
transformar o multi lateralismo comercial
em instrumento para a consecucao de interesses especif icos.
No plano economico, consideramos que a
introducao desses novos temas do GATT
seria a forma de criar bases juridicas naquele foro para abertura dos mercados dos
paises em desenvolvimento, com graves
prejuizos para nossas industrias nascentes.
Meus Senhores,
Estou certo de que este encontro sera util
para um melhor conhecimento reciproco
de nossas posicoes sobre os modos de fortalecer os setores de servicos na economia
caribenha e latino-americana. Acima das
divergencias que podem nos separar na consideracao da questao de servicos, estou seguro de que temos muitas areas de coincidencia. Nosso objetivo nesta reuniao deve
ser justamente o de enfatizar nossas posicoes de convergencia. Essa foi sempre a tradicao da America Latina e do Caribe, a de
afirmar antes de mais nada nossa unidade.

E nesse sentido que formulo aos Senhores
meus votos de exito para o presente encontro.
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primeiro vice-primeiro
iraque
ministro
brasilia
Discurso do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores,
Roberto de Abreu Sodre, no Palacio do Itamaraty, em Brasilia,
em 26 de maio de 1986, por ocasiao de jantar oferecido ao
Primeiro Vice-Primeiro Ministro do Iraque, Taha Yassin
Ramadhan.

E com especial satisfacao que apresento as
boas vindas do Governo brasileiro a Vossa
Excelencia, Senhor Primeiro Vice-Primei ro
Ministro Taha Yassin Ramadhan, e a sua
ilustre comitiva. A visita de Vossa Excelencia tem, para nos, especial importancia, ao
reafirmar larga tradicao de intensos e reciprocamente frutiferos contactos bilaterais.

O Iraque e objeto de nossa especial admiracao por sua longa historia e tradicao cultural.
Vossa Excelencia, governante experiente e
atento a evolucao das relacoes de seu pais
com a comunidade internacional, sabe que,
para o Brasil, o relacionamento com o mundo arabe tem particular significacao. O Senhor Presidente da Republica, em suas recomendacoes ao novo Ministerio, em fevereiro ultimo, marcou claramente a alta
prioridade que pretende imprimir ao relacionamento com o Oriente Medio. Disse
ele, na ocasiao, impor-se uma poli'tica que
nao apenas desenvolva os lacos de amizade
com os paises da area mas tambem contribua para a criacao de um estado nacional

palestino - "aspiracao desse sofrido e
grande povo" - e a evacuacao dos territorios ocupados, acatadas as Resolucoes pertinentes das Nacoes Unidas.
Os profundos e diversificados laqos que nos
unem as nacoes arabes nao sao recentes,
nem meramente conjunturais. Ao contrario, tiram sua razao de ser da longa e proveitosa experiencia do Brasil, ao receber em
seu territorio numeroso contingente do
mundo arabe que forma, com seus descendentes, significativa parcel,a da nossa populacao. Seu trabalho e fator relevante da nossa prosperidade. Suas tradicoes culturais
enriquecem e diversificam a nacionalidade
brasileira.
Senhor Primeiro Vice-Primeiro Ministro,
Alem dessa historica amizade, ligam-nos
interesses complementares e posicoes comuns. Paises do mundo em desenvolvimento, somos afetados, de maneira identica,
pelos graves problemas que constituem o
dia-a-dia do relacionamento internacional.
Vemos com preocupacao que a interdepen-
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dencia economica global, embora amplamente admitida, nao tem levado os pai'ses
industrializados a tomar consciencia da gravidade dos desequili'brios entre o Norte e o
Sul. A interrupcao de fluxos financeiros
para pai'ses como o Brasil, desde a crise de
setembro de 1982, decisoes unilaterais no
plano das financas internacionais e a persistencia das tendencias protecionistas no plano comercial representam obstaculos formidaveis a nosso desenvolvimento.
Seu pai's, e o meu, Senhor Primeiro VicePrimeiro Ministro, trabalham harmoniosamente juntos nos foros internacionais para
a solucao destas e de outras questoes que
nos afetam. A unir-nos, esta a percepcao
compartilhada de que a paz mundial, que
tanto almejamos, repousa no princi'pio basico do respeito ao direito dos povos a
autodeterm inacao. No amago das crises, esta a negacao do direito que tem os povos
de escolher a sua forma de vida, o seu ordenamento juridico, o seu sistema economico e os caminhos que querem seguir para
atingir a tranquilidade e a prosperidade a
que tem legitimamente direito.
Senhor Primeiro Vice-Primeiro Ministro,
No plano bilateral o relacionamento entre
nossos paises ganhou consideravel impulso
a partir da intensificacao do nosso intercambio comercial. Hoje, passados quase
quinze anos das primeiras iniciativas oficiais concretas em favor da aproximacao
entre o I raque e o Brasil, podemos afirmar,
com serenidade e seguranca, que a cooperacao entre nossos pai'ses constitui marco
significativo no ambito do dialogo Sul-Sul.
A construcao desse rico patrimonio de relacoes requereu, muitas vezes, a superacao de
serios desafios. Nos idos de 1973, o Governo brasileiro nao hesitou em hipotecar seu
apoio ao Iraque, por ocasiao do embargo
aplicado a exportacoes petrol i'feras iraquianas. Naquela ocasiao, o Brasil nao apenas
se manifestou formalmente contra as medidas discriminatorias propostas, mas elevou suas aquisicoes do produto ao Iraque

- primeiros passos para que viesse a tornarse, atualmente, o principal importador de
petroleo iraquiano.

Posteriormente, quando a empresa Braspetro descobriu as ricas reservas do Campo
de Majnoon, o Governo brasileiro, num
gesto de boa vontade, atendeu a solicitacao do Governo iraquiano no sentido de renegociar-se o contrato de risco original, o
que viria a possibilitar a restituicao da posse
integral das jazidas ao I raque.
Dentro dessa atmosfera de amizade e
compreensao, cresceu, paralelamente, a presenca de empresas brasileiras no Iraque, sobretudo daquelas ligadas ao setor de servicos. Essa participacao se materializou na
execucao, ja concluida ou ainda em andamento, de importantes projetos de desenvolvimento. Para a realizacao de alguns desses empreendimentos, chegamos a ter, em
certos momentos, 8.000 brasileiros trabalhando em solo iraquiano, em perfeita harmonia com o povo do pai's amigo.

E de nosso interesse ampliar a presenca de
empresas brasileiras no mercado iraquiano,
na area de prestacao de servicos, tomandose como base, para tal, as negociacoes ja
encetadas a ni'vel do Comite Ad-hoc, assim
como no setor de bens tangiveis. Em relacao a estes ultimos, e nosso proposito, alem
de reforcar os fluxos de produtos tradicionais na nossa pauta de comercio - tais como os vei'culos e itens do setor de alimento
- estimular as vendas de bens de capital.
Estes, alem de gozarem de elevada reputacao internacional, poderao adaptar-se plenamente aos projetos de engenharia de nossas empresas, o que redundaria em economia de gastos e maior eficiencia operaciona1 dos empreendimentos a seu encargo.
Ao tecer, Senhor Primeiro Vice-Primeiro
Ministro Ramadhan, essas consideracoes de
natureza comercial, gostaria, no entanto, de
deixar clara a percepcao brasileira de que o
significado maior do nosso relacionamento
nao se encontra na sua expressao quantitativa, mas, sim, no conhecimento, respeito e
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admiracao mutuos desenvolvidos por nossos povos. Por este motivo, estamos desde
ja credenciados para incorporar ao nosso relacionamento bilateral novos e mais dinamicos padroes de cooperacao, consentaneos
com a maturidade por nos conquistada ao
longo do tempo.
Senhor Primeiro Vice-Primeiro Ministro,
Partilhamos as mesmas visoes em relacao
aos principais temas poli'ticos internacionais e desenvolvemos nossas relacoes bi-

laterais de forma particularmente proficua.
Cumpre-nos persistir nesta tarefa. A visita
de Vossa Excelencia e de sua ilustre comitiva representa um passo fundamental nesse processo.
Ergo minha taca formulando meus melhores votos pela saude e felicidade pessoal de
Sua Excelencia o Presidente Saddam Hussein, de Vossa Excelencia e de sua comitiva, pela prosperidade do Iraque e pela ampliacao da amizade entre o povo brasileiro
e o povo iraquiano.

comunicado conjunto
brasil-iraque
Comunicado Conjunto Brasil-lraque, divulgado pelo Palacio do
Itamaraty, em Brasilia, em 29 de maio de 1986, ao final da
visita do Primeiro Vice-Primeiro Ministro do Iraque,
Taha Yassin Ramadhan.

A convite do Governo da Republica Federativa do Brasil, Sua Excelencia o Senhor
Taha Yassin Ramadhan, membro do Conselho de Comando da Revolucao, Primeiro
Vice-Primeiro-Ministro da Republica do
Iraque, visitou oficialmente o Brasil de 26 a
29 de maio de 1986. 0 Primeiro Vice-Primeiro-Ministro da Republica do Iraque estava acompanhado por Sua Excelencia o
Senhor Hassan Ali, membro do Conselho
de Comando da Revolucao, Ministro do
Comercio, e por uma delegacao de alto
n i'vel.
Sua Excelencia o Senhor Jose Sarney, Presidente da Republica Federativa do Brasil,
recebeu em audiencia Sua Excelencia o Senhor Taha Yassin Ramadhan.
Sua Excelencia o Senhor Taha Yassin Ramadhan fez visitas de cortesia a Suas Excelencias os Senhores General-de-Exercito
Leonidas Pires Goncalves, Ministro de Estado do Exercito, Jose Hugo Castelo Branco, Ministro de Estado da Industria e do
Comercio, Almirante-de-Esquadra Jose Ma-

ria do Amaral Oliveira, Ministro de Estado,
Chefe do Estado-Maior das Forcas Armadas, e Tenente-Brigadeiro Paulo Roberto
Coutinho Camarinha, Ministro de Estado,
interino, da Aeronautica.
Sua Excelencia o Senhor Taha Yassin R.amadhan e sua Excelencia o Senhor Roberto
de Abreu Sodre realizaram duas sessoes de
trabalho. As conversacoes abrangeram questoes regionais e internacionais de interesse
comum, as relacoes bilaterais e os meios para desenvolve-las, de maneira consoante
com os fortes lacos existentes entre os dois
paises.
As duas partes expressaram satisfacao com
o clima de grande cordialidade e entendimento que tem caracterizado as relacoes
entre os dois paises e com o incremento
do intercambio bilateral, em todos os campos. Afirmaram sua intencao de reforcar
ainda mais suas relacoes nos setores politico, economico, comercial, cultural, tecnico,
informacao e em outras areas, para benef icio de seus povos, na base de interesses
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mutuos, respeito a soberania e nao-interferencia nos assuntos internos de cada um.

paz e estabilidade na regiao e impede o desenvolvimento e bem-estar de seu povo.

Registraram sua satisfacao ante a ampla
coincidencia de posicoes compartilhada pelos dois paises com relacao a inumeras
questoes internacionais, assim como sua aspiracao a que maior harmonia, justica e
cooperacao permeie o relacionamento entre os Estados.

O Primeiro Vice-Primeiro-Ministro expressou o desejo e determinacao do Iraque de
chegar a uma solucao ampla, justa, honrosa e sem condicoes, do conflito entre o Iraque e o Ira, com base na Carta das Nacoes
Unidas e o direito internacional.

Ao examinarem a situacao internacional,
expressaram preocupacao ante o recrudescimento do clima de confrontacao e de focos localizados de tensao, a crescente preferencia pelo recurso a forca como meio de
solucao de controversias entre Estados e os
novos impulsos dados a corrida armamentista, que tendem a agravar os riscos de perturbacao da paz mundial. Reafirmaram sua
conviccao de que somente a manutencao
do dialogo e da negociacao como vias privilegiadas para a solucao dos conflitos internacionais traz contri buicao positiva para
a paz e a concordia eiitre as nacoes. Da
mesma forma, enfatizaram suas expectativas a respeito do papel a ser desempenhado
pelo Movimento Nao-Alinhado na promocao do respeito aos principios basicos da
cooperacao internacional e pela preservacao da independencia e soberania de todas
as nacoes, e suas aspiracoes por uma paz
permanente, por processos de decisao pol itica independentes e pelo estabelecimento
de uma nova ordem economica internacional.
O lado brasileiro tomou conhecimento de
informacao pormenorizada apresentada pelo hospede iraquiano sobre a evolucao da
guerra entre o Ira e o Iraque e, em particular, sobre a insistencia do Ira em continuar
e ampliar a guerra, e sua rejeicao de todas
as iniciativas do Conselho de Seguranca das
Nacoes Unidas, do Movimento Nao-Alinhado e da Organizacao da Conferencia Islamica para chegar a um acordo de paz justo e
abrangente, de acordo com a Carta das Nacoes Unidas e o direito internacional, rejeicao esta que constitui grave ameaca a

O Ministro Roberto de Abreu Sodre reiterou a grande preocupacao com que o Brasil
acompanha a intensificacao do conflito entre o Iraque e o Ira e expressou o firme
apoio do Governo brasileiro a todas as iniciativas conducentes ao termino das hostilidades, muito especialmente aos esforcos desenvolvidos pela Organizacao das Nacoes
Unidas. Nesse sentido, o Ministro Roberto
de Abreu Sodre externou sua apreciacao
pela resposta positiva do Iraque aos apelos
para a paz e renovou a exortacao para que
as divergencias que separam os dois paises
sejam resolvidas pela via pacifica e negociada, de acordo com a Carta da Organizacao das Nacoes Unidas e o direito internacional.
Ao examinarem a situacao no Oriente Medio, expressaram sua preocupacao com a
persistencia das tensoes na area e reafirmaram sua conviccao de que uma paz justa,
global e duradoura so sera conseguida com
o fim da ocupacao de todos os territorios
arabes, incluindo Jerusalem, e com o exercicio pelo povo palestino de seus inalienaveis direitos, t a i s como o retorno a sua terra
de origem, autodeterminacao, independencia e soberania na Palestina, conforme estabelecem a Carta e as resolucoes relevantes
das Nacoes Unidas. Neste contexto, ambas
partes reiteraram o seu reconhecimento da
Organizacao da Libertacao da Palestina
como o unico e legitimo representante do
povo palestino.
Ao analisarem a situacao na Africa, exprimiram sua preocupacao ante a escalada de
violencia que se verifica em diversos pontos
daquele continente, em particular na Africa
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Austral, e fizeram apelo a comunidade internacional no sentido de se prosseguirem
esforcos para o encontro de solucoes que
permitam estabelecer um clima de paz duradoura.
Manifestaram claramente, uma vez mais, a
sua condenacao ao "apartheid" e as medidas repressivas em vigor na Africa do Sul,
reiterando o seu firme proposito de apoiar
todas as medidas adequadas a total erradicacao das politicas racistas ali predominantes. Expressaram sua firme condenacao as
agressoes cometidas pela Africa do Sul contra paises vizinhos.
Formularam a esperanca de que o processo
conducente a independencia da Nam ibia
venha a ser acelerado, de acordo com as resolucoes pertinentes das Nacoes Unidas.
Perante os graves conflitos que afligem a
America Central, reafirmaram a conviccao
de que os mesmos so poderao ser validamente solucionados por via pacifica e negociada, atendendo aos anseios dos povos da
regiao. Nesta perspectiva, atribuem o maior
significado aos esforcos desenvolvidos e as
iniciativas tomadas para tal fim pelo Grupo
de Contadora e pelo Grupo de Apoio de
Lima.
Reiteraram a importancia da cooperacao
entre os paises em desenvolvimento e registraram, com satisfacao, que o progresso
nas relacoes entre o Brasil e o Iraque constitui exemplar experiencia nesse campo.
No decorrer da estada do Senhor Taha
Yassin Ramadhan .no Brasil, a Comissao
Mista Brasi 1-1 raque reuniu-se em Sessao Especial sob a presidencia do Senhor Hassan
Ali, Ministro do Comercio, pelo lado iraquiano, e Senhor Roberto de Abreu Sodre,
Ministro das Relacoes Exteriores, pelo lado
brasileiro. Durante o encontro, as duas delegacoes examinaram as relacoes entre os
dois paises nos setores do comercio, cooperacao economica, financas e temas relativos
a cooperacao tecnica, cientifica e tecnologica. As duas delegacoes concordaram sobre

meios para alcancar ainda maior volume e
diversificacao em suas relacoes.
Reiteraram a necessidade e viabilidade de
cooperacao aprofundada entre os paises
em desenvolvimento. Essa conjugacao de
esforcos ganha especial sentido no momento em que crescem as dificuldades de acesso das exportacoes dos paises em desenvolvimen to aos mercados dos paises desenvolvidos. Concordaram que maior entrosamento economico no sentido Sul-Sul deve
abranger nao so a area comercial mas tambem todos os demais campos onde a cooperacao se mostre mutuamente benefica. Reafirmaram os propositos de envidar esforcos
para que a criacao de um Sistema Geral de
Preferencias Comerciais, ora em negociacao
entre os paises em desenvolvimento, propicie um maior intercambio economico entre esses pa ises.
Sublinharam que o protecionismo em curso
nos paises mais desenvolvidos e pratica condenavel que vem anulando os ingentes esforcos dos paises em desenvolvimento no
sentido de ajustarem suas contas externas
as limitacoes e incertezas do cenario economico internacional.

Expressaram a conviccao de que as dificuldades financeiras com que se defronta grande numero de paises em desenvolvimento
requerem solucoes mais abrangentes e permanentes. A proposito, consideram imprescindivel um maior envolvimento dos
paises desenvolvidos na questao da divida
externa, com vistas a solucoes que levem
em devida conta os interesses reciprocos e
os vinculos entre materias financeiras e comerciais.

As duas Partes manifestaram sua satisfacao
pela programada realizacao, em julho de
1986, em Brasilia, do "Seminario sobre
Relacoes Politicas, Economicas e Culturais
Latino-Americanas e Arabes". O evento
contara com a participacao de expressivo
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numero de personalidades de paises das
duas regioes e propiciara oportunidade unica de congracamento. Certamente marcara
o inicio de nova fase nas relacoes entre a
America Latina e o Mundo Arabe.

O Primeiro Vice-Primeiro Ministro da Republica do Irayue exprimiu seus agradecimentos pela gerierosa hospital idade recebida do Governo brasileiro, estendida a sua
delegacao.
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abreu sodre no dia do diplomata:
sarney conduz o brasil para
seu grande destino
Discurso do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores,
Roberto de Abreu Sodre, no Palacio do Itamaraty, em Brasilia,
em 27 de maio de 1986, por ocasiao da solenidade
comemorativa do Dia do Diplomata que contou com a
presenca d o Presidente Jose Sarney.

Excelentissimo Senhor Presidente da Republica,
Excelentissimos Senhores Embaixadores,
Senhores D iplomatas,
Meus jovens formandos,
Minhas Senhoras, meus Senhores.

A presenca de Vossa Excelencia nesta cerimonia, Senhor Presidente, muito nos sensibiliza. Tambem nos incentiva sobremaneira,
pois testemunha a atencao que Vossa Excelencia dedica a politica externa, dentre as
mu ltiplas, complexas e intensas preocupacoes que lhe impoe o mais alto cargo da Republica.
Desejo agradecer-lhe, vivamente, Senhor
Presidente, sua honrosa presenca e aquela
generosa atencao, em meu nome e no de todos os que pertencem a Casa de Rio Branco. Em nome dos que o saudam, hoje, aqui,
neste Auditorio, e no daqueles que, embora
ausentes, no exterior, nao deixam de igualmente partilhar esta comemoracao, dispersos nas amplas distancias de nossa acao diplomatica mas unidos firmemente no mesmo e incansavel esforco de bem servir o

Brasil, solidarios sob o lema significativo de
seu excelso Patrono, que hoje reverenciamos: ubique patria memor - onde quer que
eu esteja, a Patria sera lembrada.
Politico de formacao parlamentar, como
Vossa Excelencia, Senhor Presidente, aceitei honrado, grato e com entusiasmo seu
convite para ocupar a pasta das Relacoes
Exteriores. Estou convencido de que poucas atividades podem ser tao relevantes para
um homem publico quanto a Chefia da diplomacia de seu pai's. Nesta funcao, as qualidades do entendimento, da negociacao,
da persuasao - atributos imperativos do
politico - sao exigidas ao maximo. O Itamaraty tem sido para mim experiencia desafiadora, nova e rica, mas aqui tambem
recorro caminhos familiares de minha vivencia politica e me sinto em tudo coerente com minha vocacao essencial.
Diplomata por escolha e distincao de Vossa
Excelencia, Senhor Presidente, nesse relevante oficio posso valer-me de minha opcao
primeira e cumpri'-Ia sem transigencia. Diplomacia e o desempenho da poli'tica em
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seu sentido mais universal. Sao outros os
cenarios, os foros, as dimensoes geograficas
e humanas, mas nela tambem estao presentes os mesmos objetivos do bem comum,
igual vontade de servir, equivalente disposicao ao convivio fertil, proveitoso. Se em
seu exerci'cio, porem, a polis ganha proporcoes de planeta, na diplomacia os partidos,
os grandes protagonistas da pol itica, assumem a forma de soberanias -- soberanias
que nao podem aspirar a governar ou prevalecer, nem podem admitir reduzirem-se
ou se submeterem. O dialogo com equidade
e obrigatorio entre parceiros que se devem
mutuo e identico respeito. Ainda que provoque, as vezes, a impaciencia dos poderosos, diplomacia implica igualdade juri'dica,
acima das realidades do poder.
A posicao do Brasil e clara e incontestavel:
pregamos e praticamos o entendimento
igual, franco e aberto, repudiamos as atitudes unilaterais, de forca e confrontacao.
As instituicoes guardam as marcas de suas
origens. A diplomacia brasileira traz, ni'tida e indelevel, a marca de Rio Branco, cunhada no respeito ao direito e na busca perseverante de solucoes pacificas e negociadas, apurada na sensibilidade para o pratico e o possivel nas relacoes entre nacoes
soberanas. E uma diplomacia solidamente
lastreada no etico e no juridico e tambem
uma diplomacia de eficacia e consequencia.
A legitimidade dos principios que a inspiram e a continuidade historica de sua observancia fazem nossa politica externa confiavel e respeitada dentro e fora do Brasil.
Aos sucessores de Rio Branco cabe ajustar
essa preciosa heranca a um Pai's que se
transforma a cada momento e a uma conjuntura internacional tambem sempre em
mudanca.

Ja se disse que a melhor tradicao desta Casa
e a de saber renovar-se. Tambem ja ouvi
que, diante das alternativas do poeta, entre
o eterno e o moderno, o Itamaraty tem a
veleidade de ser eternamente moderno. Pessoalmente, verifico que esta Casa figura entre as raras instituicoes nas quais se pode di-

zer, com merecido orgulho, que modernizar
e manter os padroes do passado, frente a
circunstancias novas.
Esta Casa soube renovar-se - ate mesmo
antecipar-se - no ajustamento de seus parametros de acao poli'tica perante o Pai's e
o mundo. Em termos de organizacao interna, contudo, para manter-se atual requer
agora passos novos e corajosos. Ha que instrumentar adequadamente o exerci'cio da
diplomacia. Vossa Excelencia, Senhor Presidente, exige com razao um perfil proprio
para o Brasil no sistema internacional. Com
razao adverte para que o Brasil nao quer
que sua voz seja timida, para que o Brasil
"deseja ser ouvido sem aspiracoes de hegemonia, mas com determinacao de presenca". Nao podemos ser ti'midos, ha que sermos determinados tambem na habilitacao
do I tamaraty para a elevada tarefa que lhe
incumbe, de difundir com firmeza e fidelidade a voz brasileira no cenario internacional e ali fincar, solidamente, nossa construtiva presenca.
A reorganizacao sera ampla, mas prudente,
por sucessivas aproximacoes, atacando a cada momento o de imediato indispensavel e
viavel. Vossa Excelencia, sensi'vel a necessidades de atendimento inadiavel, houve por
bem incontinenti aprovar - e aperfeicoar proposta que me permiti submeter-lhe pouco mais de um mes apos haver assumido este cargo. A Camara dos Deputados ja deu
aprovacao a mensagem que Vossa Excelencia lhe encaminhou; o Senado Federal deve
dar inicio a seu exame proximamente. A
decisao pronta de Vossa Excelencia, a presteza e o cuidado da consideracao que lhe
estao dando Senadores e Deputados, nao so
nos sensibilizam, a todos da Casa de Rio
Branco, como tambem consolidam nossa
certeza de que percorremos a trilha certa.
Porque outros passos sao imperativos. Ha
que refinar estruturas, no Brasil e no exterior; sistematizar e codificar procedimentos, aprimorando regras de organizacao e
operacao; avancar ainda mais na ja acelerada informatizacao dos servicos; apurar a
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distribuicao dos recursos, humanos e materiais, em funcao de prioridades politicas
claramente explicitadas; estabelecer relacoes inequivocas entre os objetivos a alcancar e os meios para tanto precisamente recomendaveis. "Nenhum movimento desconforme com propositos", disse certa vez
Fernando Pessoa: ate na poesia se pode encontrar receitas sensatas para a boa gerencia. Indispensavel e resistir a tentacao e as
facilidades da administracao pelo casuismo:
imperativo e ter regras perenes e objetivos
firmes.
Mas nao apenas razoes exclusivas da maquina devem prevalecer. Ate para que os propositos de eficacia sejam atendidos, e imprescindivel ter em conta que a funcao
diplomatica e intrinsecamente pessoal, consuma-se na gestao direta, no trato humano. E o homem, neste Ministerio, esta sujeito a tensoes unicas, a desgastes severos, itinerante sem ser nomade, alternando funcoes e lugares, desafiado repetidamente nao
so para o novo, estimulante, mas tambem
para o inesperado, as vezes desconcertante.
Sao peculiaridades de que os formandos de
hoje tem de estar conscientes. Sua carreira
comporta diferentes momentos, fases distintas no tempo e no espaco, a experiencia
de culturas e climas diversos; sua vocacao
presume aptidao para enfrentar os altos e
baixos da variedade funcional e geografica
inescapavel no universo expandido da acao
diplomatica de nosso Pais. Essencial e que
estejam convictos de sua vocacao e seguros
de que, onde quer que se encontrem, qualquer que seja sua missao, serao lembrados
e considerados, artesaos indispensaveis, todos, de uma obra delicada, que se tece sobre vastas distancias, dia-a-dia, ponto a ponto, e so aparece com seu verdadeiro vulto
quando vista com abrangencia ou na perspectiva da Historia. Nao gostaria de ouvir
novamente queixas como a do Embaixador
que lamentava decadas inteiras de exilio
no exterior e, ao aposentar-se, o exilio em
seu dizer mais triste - o exilio em sua propria terra. O projeto ora em curso no Congresso Nacional ja comporta a preocupacao
de assegurar ao funcionario do Itamaraty

normas de promocao e remocao que lhe
permitam administrar a propria carreira e
sua vida pessoal de acordo com parametros
pre-determinados, justos e confiaveis.
A tarefa e ingente. Nao ousaria mencionaIa se dependesse apenas de mim seu exito.
Mas estou certo de que muito se podera
concretamente fazer se continuarmos contando com a mesma compreensao e o apoio
que vimos ate agora recebendo de Vossa
Excelencia, Senhor Presidente, e dos ilustres membros do Congresso Nacional. Tambem me leva a ousar o fato de ter a meu lado uma Casa competente e unida, empenhada em seu proprio progresso, porque
empenhada no servico do Pais. Igualmente
me alenta em tao ambiciosos projetos ter
como Secretario-Geral desta Casa um profissional com as conhecidas qualidades de
nosso Embaixador Paulo Tarso Flecha de
Lima.
Meus caros formandos,
Vindo de outra Escola, agora sinto mais
proxima a importancia do curso que hoje
concluem. Minha experiencia de poucos
meses nesta Casa so me reforca a conviccao
anterior quanto a extrema valia da formacao que o Instituto Rio Branco proporciona. A qualidade profissional dos recursos
humanos que aqui tenho encontrado so
tem igual em sua intensa e irretocavel dedicacao. E para isso a contribuicao do Rio
Branco e certamente decisiva. Estou a par
dos estudos para que se aperfeicoe ainda
mais essa instituicao exemplar. Merecerao
todo apoio as alteracoes que vierem a ser
propostas para que se viabilize a universidade diplomatica que o Instituto virtualmente ja e, e para que, sem prejuizo da
preparacao academica indispensavel, seu
curriculo de treinamento seja cada vez mais
ajustado a complexa agenda de nossa politica externa e as exigencias acrescidas de
desempenho profissional que o mundo de
hoje impoe.
Saudo aqui os estudantes estrangeiros que
tem distinguido o Instituto Rio Branco
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com sua participacao nos cursos para a carreira de diplomata. E para nos motivo de
elevada satisfacao podermos, ao acolhelos, contribuir para o aprimoramento de recursos humanos em areas certamente de
relevo em qualquer de nossos paises, bem
assim concorrer para a desejavel aproximacao de nossos povos, por meio da amistosa
convivencia entre jovens destinados a ocupar posicoes proeminentes em nossos, Governos.
Os formandos de hoje encetam sua atividade diplomatica em tempos novos, mas nao
necessariamente uma atividade diplomatica
nova. A politica externa pode mudar, em
funcao das mudancas do Pais e do mundo,
mas o cerne da diplomacia permanece. A
diplomacia nao muda, propriamente, em
sua essencia; mudam, sim, suas modalidades, as formas de seu exercicio.
Nao diminui'ram, em importancia e intensidade, as tres funcoes classicas da diplomacia: representar, informar, negociar. Por
mais que os meios de transporte modernos
facilitem a locomocao de pais para pai's, o
agente diplomatico e essencial para a perene representacao dos interesses nacionais
fora de nossas fronteiras. E ele quem zela
pela articulacao, a continuidade e a coerencia dos contactos externos das diversas
areas de seu Governo, por forca esparsos
no tempo, no espaco e nos assuntos. Por
que os meios modernos de comunicacao
colhem e transmitem massa imensa de informacoes, reduz-se o papel de informar
do diplomata? Pelo contrario - acho, e a
experiencia cotidiana comprova. Ao diplomata compete coletar e processar a informacao de especifico proveito para seu
Pai's, que atenda a necessidades nacionais
proprias e responda a perguntas pertinentes aos interesses precisos que lhe cabe
preservar e promover. Na avalancha informativa do mundo de hoje, que nos afoga
sem necessariamente sempre esclarecer, a
informacao, a interpretacao e a aval iacao
seletivas do diplomata sao materia-prima
indispensavel de politica externa. Negociar
continua essencial; o tino e a experiencia

do diplomata ressaltam na medida em que
as questoes internacionais se tornam mais
complexas, em que as trocas de toda sorte
se tornam mais universais no mundo crescentemente interoependente de nossos dias.
O progresso da tecnologia nao reduz o diplomata, nem deve inibi-lo; ela supre o diplomata, habilitando-o a desempenho melhor. Como do punho de renda passamos as
abotoaduras e ao simples botao, da pena
avancamos para a maquina de escrever e
hoje o computador, o editor de textos, a
leitora otica. Mudam as vestimentas e as
ferramentas; nao muda o diplomata, nem
sua importancia.
Meus formandos,
Nao sei se minhas palavras sao de estimulo
ou de advertencia. Quero-os conscientes da
relevancia das funcoes que hoje envergam,
mas tambem preparados para as responsabilidades que assumem. Quero-os tambem
atentos para o que significa ser diplomata
do Brasil de hoje.
Senhor Presidente,
Outra coisa e representar, perante o mundo, o Brasil que Vossa Excelencia preside.
Em um ano Vossa Excelencia promoveu
enormes progressos neste Pai's. Fortaleceu
estruturas po'liticas, firmou solidamente o
imperio da Lei e da justica, alargou as liberdades, preparou a Nacao para a Constituinte que lhe dara arcabouco instituciona1 definitivo. Com invulgar coragem, reverteu decadas de crise ao determinar profunda e extensa revolucao em nossa economia
certamente das mais cruciais e ao
mesmo tempo mais aplaudidas em nossa
Historia. Vossa Excelencia investe decididamente no resgate da secular di'vida social que nosso Pais tem para consigo proprio, empenhado na redencao economica,
cultural, total de nosso povo. Sem fragor
e sem sangue, com trabalho e habilidade,
Vossa Excelencia conduz o Brasil para seu
grande destino - ouso dizer, agora, seu proximo grande destino.
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Este e o Brasil, meus formandos, do qual serao diplomatas, cujos interesses vao defender e projetar. A acao diplomatica tem de
ser coerente, por definicao, com o Pais que
a pratica. E, nas palavras do Presidente Jose Sarney perante as Nacoes Unidas, "nao
pregaremos ao mundo o que nao falarmos
dentro de nossa fronteira", "nosso discurso interno e igual ao nosso chamamento
internacional ".
E de praxe, Senhor Presidente, o discurso
do Dia do Diplomata nao tratar propriamente da politica externa, mas sim, principalmente, da diplomacia e da condicao
do diplomata. Nao ousaria, de resto, entrar
na materia diante de Vossa Excelencia. No
memoravel pronunciamento de setembro
nas Nacoes Unidas; em suas recomendacoes
ao novo Ministerio, a 20 de fevereiro; em
seus discursos em diversas oportunidades
de nossa agenda de contactos internacionais, Vossa Excelencia definiu com felicidade e limpidez a politica externa da Nova
Republica. A seu Ministro das Relacoes

Exteriores cabe executar fielmente aquela
politica; aos diplomatas assessorar o Ministro naquela exata execucao.
Senhor Presidente, minhas Senhoras, meus
Senhores,
Os formandos de hoje merecem minhas
mais calorosas felicitacoes; tambem seus
pais, aqui presentes, familiares e amigos,
cuja alegria, patente, faco minha. Minhas
felicitacoes igualmente a seus dedicados
professores e, particularmente, ao Diretor
do Instituto Rio Branco, meu amigo de longa data, o capaz e devotado Embaixador
Lauro Escorel. Felicito os formandos pelo
curso que encerram e pela carreira que iniciam. Felicito-os por serem agora diplomatas de um pais maior - e que havera de ser
ainda maior, na felicidade e prosperidade
de sua gente, em seu grato e sempre mais
fraterno e proveitoso convivio na comunidade das Nacoes.
Muito obrigado
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chanceler brasileiro na assembleia
da onu sobre situacao
economica da africa
Discurso do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores,
Roberto de Abreu Sodre, em Nova York, em 28 de maio
de 1986, por ocasiao da AssemblBia Especial da Organizacao
das Nacoes Unidas sobre a situacao economica da Africa.

Senhor Presidente.
Devo evidenciar a importancia que o Governo brasileiro empresta aos esforcos internacionais para o soerguimento das economias africanas.
A solidariedade que o Brasil vem aqui concretizar nao se confunde com gestos retoriCOS.

Dentro de suas possibilidades como pais em
desenvolvimento, o Brasil procurara cooperar ativamente para a recuperacao economica africana.
Angustia-nos que a Africa continue ainda,
no final do seculo X X , a padecer de condicoes de pobreza dramatica: a perpetuacao
dos fatores de sua critica vulnerabilidade,
no plano econornico e politico, deve ser
motivo de preocupacao e acao.
Nao nos movem apenas sentimentos, por
mais nobres e calorosos que sejam. As relacoes entre o Brasil e a Africa irma sai'ram,

nas ultimas decadas, da penumbra em que
estavam mantidas e adquiriram a maior
prioridade.
Animam-nos tambem, agora, esclarecidos
interesses comuns.
Alem das evidentes afinidades etnicas, historicas, linguisticas e culturais que nos ligam ao continente africano tao estreitamente, ha que compenetrar-se do fato de
que existem, claramente, poderosos fatores
a aproximar, cada vez mais, o Brasil das Nacoes africanas.
Constata-se hoje, sem as distorcoes da visao imposta pelos pactos coloniais, a cabal
proximidade de nossos territorios. As distancias com a Africa sao, muitas vezes, menores do que as que existem dentro do proprio Brasil, o que ainda pode surpreender
alguns.
Evidenciam-se, de forma cientifica, as
obvias similaridades e identidades dos condicionantes biogeograficos de nossos territorios e recursos.
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Tornam-se patentes as analogias das experiencias de nossos Governos em seus esforcos
de desenvolvimento, bem como dos sacrif icios de nossos povos.
Emergem, assim, formas novas de cooperacao, no sentido Sul-Sul, baseadas nao somente em criterios. de complementaridade, mas tambem fundadas na constatacao
da especificidade de nossos problemas
comuns.
A confirmar essa redescoberta de proximidades, de complementaridades e de identidades, avulta o dinamismo do intercambio
comercial, nos dois sentidos, entre o Brasil
e a Africa, cuja taxa media de crescimento
e, nos ultimos anos, para nos, a maior que o
Brasil tem, no cotejo com outros continentes. O Brasil comercia com a Africa em
niveis equivalentes aos observados em seu
intercambio com nossos vizinhos latinoamericanos.
Cresce e se afirma, finalmente, no caso dos
paises ribeirinhos do Atlantico Sul, o sentimento de que pertencemos inelutavelmente a uma mesma regiao, a ser defendida
como zona de paz e cooperacao, livre de
imposicoes, tensoes e ameacas exogenas.
Dando seguimento a iniciativa do Excelentissimo Senhor Presidente do Brasil Jose
Sarney, perante a 40a Assembleia-Geral
das Nacoes Unidas, informo aos Estados
Membros que estou dirigindo, nesse sentido, carta ao Senhor Secretario-Geral das
Nacoes Unidas, pela qual solicito a inclusao, na Agenda da 41a Assembleia-Geral,
de item especifico intitulado "Zona de
Paz e de Cooperacao do Atlantico Sul".

que, nos ultimos anos, ocasionou incalculaveis perdas humanas, teve superadas apenas algumas de suas manifestacoes mais
agudas, gracas a ajuda internacional de
emergencia e a recente evolucao favoravel
de fatores climaticos.
E licito afirmar que a fome ainda ameaca
milhoes de seres humanos e que o processo
de deterioracao economica na Africa
sub-saarica nao foi revertido.

Vinte e cinco anos apos a independencia, a
fragilidade da economia africana mantem
os paises do continente particularmente
vulneraveis as oscilacoes dos fatores externos e a incidencia dos fenomenos naturais
adversos. Um dado dramatico resume a situacao; a Africa tem os mais baixos indices
mundiais de auto suficiencia alimentar, eufemismo para uma dura realidade: a fome.
As ra izes desta fragilidade se encontram,
sem duvida no sistema colonial, que privilegiou a dependencia e nao estimulou o desenvolvimento auto-sustentado, no plano
nacional e regional.
Isto explica, em larga medida, as profundas
distorcoes nos processos de modernizacao
dos paises africanos e porque estes ultimos
foram impedidos de se beneficiar, de forma
adequada, dos periodos de maior expansao
da economia internacional.
No diagnostico da situacao africana, a incidencia dos fatores externos adquire especial relevancia. Cabe a comunidade internacional, em consequencia, assumir a parcela de responsabilidade que lhe compete
na tarefa da recuperacao economica africana.

Senhor Presjdente,
Senhor Presidente,
Todos estes fatos apontam para as obvias
real idades, potencial idades e perspectivas
de uma cooperacao, de interesse reciproco,
entre o Brasil e a Africa.
E de inquestionavel gravidade a situacao
que afeta a Africa. A tragica calamidade

O declinio do comercio internacional, entre
1980 e 1983, teve severo impacto sobre as'
economias africanas, a exemplo das de outras regioes dependentes de exportacoes de
produtos primarios, cujos precos sofreram
grave desgaste. Neste periodo, as relacoes
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de troca dos pai'ses da Africa sub-saarica tiveram marcada reducao. Elevou-se substancialmente a divida externa africana, que foi
multiplicada por sete entre 1974 e 1985,
atingindo hoje mais de 175 bilhoes de dolares. Acentuou-se o peso sobre o balanco de
pagamentos do servico da divida, onerado
pelas altas taxas de juros e pelas flutuacoes
das taxas de cambio.
Tais fatores geraram seria reducao da capacidade de importacao dos pai'ses africanos,
afetando gravemente o setor agricola, com
efeitos desastrosos sobre a producao de alimentos e o setor industrial e de infra-estrutura, incapacitados de efetuar os investimentos indispensaveis a manutencao e reposicao do capital. Atingiram igualmente
os ja debilitados setores sociais, particularmente os de saude e educacao.
Este circulo vicioso, que se aplica a quase
todos os paises em desenvolvimento, tem
repercussoes particularmente graves na
Africa. Sua superacao requer um tratamento integrado e global das questoes de
comercio, moeda e financas pela comunidade internacional, assim como uma alteracao
substancial do quadro em que se processam
as relacoes economicas internacionais.
No caso africano, e notoria a importancia
de se assegurar uma recuperacao adequada
dos precos dos produtos primarios que
constituem a sua principal fonte de divisas.
Neste particular, cabe lembrar o efeito perverso que os subsi'dios agricolas, praticados
por alguns paises desenvolvidos, exercem
sobre os precos internacionais e o mercado
destes produtos.
Este problema foi ressaltado em recentes
declaracoes do Presidente do Banco Mundial, que assinalou: "Precos internos fixados bem acima dos precos internacionais,
especialmente na Europa, mas tambem nos
Estados Unidos, estimulam a producao interna e reduzem o consumo. Os excedentes
resultantes invadem o mercado mundial a
precos baixos e causam graves danos aos

paises em desenvolvimento, que tentam aumentar a producao de produtos agricolas
nos quais frequentemente gozam de nitidas
vantagens comparativas".
A mesma autoridade salientou que o declinio acentuado do crescimento das exportacoes dos paises em desenvolvimento para
os paises industrializados sugere que medidas protecionistas, em particular na industria e na agricultura, estao entre as suas causas, e acentua as preocupacoes com o crescente recurso, pelos paises industrializados,
a barreiras nao tarifarias.

Senhor Presidente,
Os documentos submetidos ao exame desta Sessao Especial atestam a vontade pol itica e o desejo de acao coordenada demonstrada pelos paises da Africa para resolver sua crise economica.
Lanca-se, assim, a comunidade internacional um desafio: sepultar os enfoques meramente assistencialistas do passado e instaurar novo processo, de real cooperacao, que
torne a economia africana menos vulneravel
aos choques externos.
Neste empreendimento sao, sem duvida,
propostas importantes as medidas prioritarias de politica economica interna. Grande
enfase, com razao, e atribuida ao desenvolvimento e modernizacao do setor agricola
e de sua infra-estrutura de transportes, armazenamento e comercializacao. O aumento da producao de alimentos e o esforco da
seguranca alimentar encontram posicao destacada. Sao igualmente contempladas acoes
para a modernizacao administrativa e para
maior eficiencia na formacao de quadros e
na gestao das politicas economicas.
Cabe, porem, a esta Sessao Especial da Assembleia Geral a tarefa de apoiar eficazmente o esforco dos paises africanos, atraves da eliminacao dos obstaculos externos
que tem comprometido o desenvolvimento
da regiao.
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Impoe-se, na realidade, a adocao de um
elenco de medidas que vem sendo reivindicadas, pelo conjunto dos paIses em desenvolvimento como indispensaveis para a retomada, em bases estaveis, do processo de
crescimento de suas economias.

E importante, para este fim, que a comunidade internacional e, em particular os paises desenvolvidos, chegue, o mais rapidamente possivel, a um acordo sobre os seguintes objetivos principais:
.a) a adocao de politicas que favorecam a
expansao da economia e do comercio
mundial e a eliminacao das medidas protecionistas, principalmente as de carater
nao-tarifario, que dificultam o acesso dos
produtos dos paises em desenvolvimento
aos mercados dos pai'ses industrializados;
b) a correcao de politicas agricolas e comerciais que desfavorecam, injustamente, a
expansao das exportacoes dos paises em
desenvolvimento;
c) a adocao de medidas e politicas que permitam garantir precos remunerativos e
estaveis para os produtos primarios, atraves da implementacao dos acordos do
Fundo Comum de Produtos de Base, e
da previsao, no GATT, de tratamento especial para produtos tropicais;
d) o aumento dos montantes dos recursos
financeiros concessionais destinados aos
paises africanos, sem prejuizo do volume
de ajuda concessional destinada aos demais paises em desenvolvimento;
e) o estabelecimento de formulas que permitam aliviar o peso do servico da divida externa dos paises em desenvolvimento e possibilitar o pagamento da d i'vida, sem a adocao de medidas de reajuste interno que prejudiquem o desenvolvimento economico. O problema da divida, embora com caracteristicas qualitativamente diversas na Africa, e uma
questao comum aos paises em desen-

volvimento e que afeta severamente a

America Latina. O Brasil, juntamente
com os paises que integram o consenso
de Cartagena, insiste na necessidade de
um tratamento politico do problema da
divida e reafirrrla sua conviccao de que a
divida nao pode ser paga a custa da recessao, do desemprego e da fome.
Senhor Presidente,
A conviccao de que cabe aos paises desenvolvidos a responsabilidade principal, na
criacao de condicoes internacionais favoraveis a recuperacao economica do continente africano, nao nos conduz a uma atitude
de passividade.
Ao contrario, a solidariedade entre os pai'ses em desenvolvimento deve manifestar-se,
tambem, mediante o reforco da cooperacao e do intercambio entre estes paises. As
modalidades de cooperacao Sul-Sul vem assumindo progressivo destaque nas relacoes
economicas, e a elas o Brasil atribui particular importancia. O estabelecimento de urn
Sistema Global de Preferencias Comerciais
entre os paises em desenvolvimento, consagrado pela recente reuniao de Brasilia, com
expressiva participacao de pai'ses africanos,
parece-nos, nesse contexto, um avanco marcante.

Ha, frequentemente, entre os paises em desenvolvimento, semel hancas climaticas, geograficas e de nivel de desenvolvimento socio-economico que aconselham a utilizacao de solucoes tecnologicas novas, mais
adequadas as condicoes do meio e as disponibilidades de recursos destes pai'ses do que
as encontradas nos paises industrializados
do Norte. A diversificacao da cooperacao
e do intercambio atenua as dependencias e
as vulnerabilidades.
E importante, pois, que o programa de
recuperacao economica da Africa realce,
de forma adequada, as medidas para o reforce da cooperacao Sul-Sul sob este aspecto e Ihes forneca o apoio financeiro neces-

sario.
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Senhor Presidente,

ra identificar e negociar outros projetos especificos, nesse contexto.

Conscio da importancia da cooperacao entre os paises em desenvolvimento, vem o
Brasil executando um promissor programa
de cooperacao tecnica com a Africa.

Senhor Presidente,

No plano regional e su b-regional, cabe referir a disposicao do Brasil de colaborar com
a Comissao Economica para a Africa, na
formulacao e implementacao do Plano
Diretor de Transportes para o continente,
bem como mencionar o estabelecimento de
novos lacos com a Conferencia de Desenvolvimento da Africa Meridional (SADCC),
em diversos setores.
No plano bilateral, tambem sao cada vez
mais ricas as potencialidades dos programas desenvolvidos entre o Brasil e mais de
quinze paIses africanos, com a finalidade de
promover experiencias mutuamente vantajosas e o efetivo aprimoramento da capacidade institucional e gerencial de nossos parceiros, fator indispensavel a superacao dos
entraves inerentes ao subdesenvolvimento.

O Governo brasileiro tem procurado concentrar os limitados recursos de que dispoe
no financiamento de projetos integrados ou
de apoio, que tem se destinado sobretudo
as areas de recursos humanos e formacao
profissional, agricultura, agro-industria, recursos minerais, fontes alternativas de energia, transportes e telecomunicacoes, prioridades aqui ressaltadas.
Com vistas a possibilitar a ampliacao destes
programas, o Governo brasileiro assinou recentemente, com o PNUD, memorando de
entendimento para o reforco das atividades
de Cooperacao Tecnica entre Pa Ises em Desenvolvimento, para o Quarto Ciclo do
PNUD. O memorando preve a concessao de
recursos adicionais e as atividades decorrentes terao ini'cio com um projeto de treinamento para Cabo Verde, nos campos da
medicina e da saude.
Uma missao conjunta de tecnicos brasileiros e africanos ira brevemente a Africa pa-

Propoem-se, os paises do Continente Africano, empreender titanicos esforcos de reforma estrutural, a nIvel nacional e regional.
De nada estes notaveis propositos servirao,
entretanto, se a eles nao corresponder, a
medio prazo, uma resposta, abrangente e
adequada, da comunidade internacional, no
sentido de profundas mudancas no sistema
economico e financeiro mundial, alem das
medidas que se imponham de imediato.

A alternativa so tem um nome: a desumana
perpetuacao do atraso e da fome.
Relembro, aqui, as palavras do Presidente
do Brasil Jose Sarney a 40a Assembleia
Geral das Nacoes Unidas, em setembro UItimo:
"O mundo nao pode ter paz enquanto existir uma boca faminta em qualquer lugar da
Terra, uma crianca morrendo sem leite, um
ser humano agonizando pela falta de pao.
O seculo que vira sera o seculo da socializacao dos alimentos. A imagem da Mater
m olorosa dos desertos africanos nos humilha. Os alimentos nao podem continuar sendo apenas mercadorias especulativas das
bolsas, a ciencia e a tecnica estao ai', atraves
da engenharia genetica, anunciando uma
nova era de abundancia. A humanidade,
que foi capaz de romper as barreiras da
Terra e partir para as estrelas longinquas,
nao pode ser incapaz de extirpar a fome.
O que se necessita e de uma vontade mundial, e de uma decisao sem vetos".
Este e um desafio, Senhor Presidente, que
adquire particular relevancia no caso do
Continente Africano, cuja critica situacao
economica vivenciamos.
Senhor Presidente,
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Nao podemos tampouco presenciar, impassiveis, o clima de inseguranca que vige no
continente, em razao da crise da Africa
Austral.
Nao podemos, menos ainda, deixar de reconhecer que a perpetuacao dessa crise nao
somente compromete o futuro economico
da regiao, bem como representa, objetivamente, uma insuportavel e descabida sangria.
Recente pronunciamento do Presidente do
Brasil Jose Sarney, por ocasiao de sua visita a Cabo Verde, sintetiza a posicao do Governo brasileiro sobre a materia:
"Estou certo de que a complexa problematica da Africa Austral jamais podera ser solucionada no horizonte das tensoes LesteOeste ou sob qualquer otica estrategica de
grandes potencias.
A solucao da crise naquela regiao passa primeiramente pelo desaparecimento do apartheid e, em seguida, pela solida implantacao
de uma estrutura de interacao pacifica entre os estados da regiao, que permitam a
todos eles dedicar-se a luta para implementar os seus projetos nacionais de desenvolvimento".
Senhor Presidente,
A continuada ocupacao ilegal da Namibia
pela Africa do Sul e as repetidas agressoes
e acoes decestabilizadoras a que vem sendo
submetidos os paises da Africa Austral
constituem grave fator inibidor do desenvolvimento e da recuperacao economica
dessa regiao.

Ressalto que, em Cabo Verde, o Presidente
do Brasil manifestou sua firme conviccao
de "serem indispensaveis e da maior urgencia a cessacao nao apenas das agressoes cometidas pela Republica da Africa do Sul
contra Angola, como tambem de toda assistencia as forcas irregulares que desestabilizam aquele pais". No mesmo contexto,
preocupa, ao Governo brasileiro, a situacao em que se encontra Mocambique.
Nao poderia dirigir-me a esta Assembleia,
hoje, sem tambem deixar registro do
veemente repudio e da clara condenacao
pelo Governo de meu pais, dos recentes
ataques a outros Estados soberanos da regiao, por forcas sul-africanas. Nos nos solidarizamos com os Governos e os povos de
Botsuana, Zambia e Zimbabue, lamentando as perdas humanas e materiais sofridas,
em razao de mais uma injusrificavel agressao.
Senhor Presidente,

A comunidade internacional soube demonstrar, atraves da eficiente mobilizacao de recursos para a assistencia de emergencia a
Africa, os bons resultados que podem ser
alcancados quando existe determinacao poI itica e entendimento internacional. A mesma dedicacao e os mesmos esforcos devem
agora ser aplicados a promocao de meios de
desenvolvimento estruturais e de longo prazo que permitam, sem paternalismos, afastar, dos povos da Africa, o assustador espectro das calamidades experimentadas nos
ultimos anos, com sua triste corte de mortes e destru icao.
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declaracao do panama propoe
a paz na america central
Declaracao de Panama, assinada e divulgada no Panama,
em 7 de junho de 1986, apos a reuniao dos Ministros das
RelacBes Exteriores da Argentina, Brasil, Col6mbia. MBxico,
Panama, Peru, Uruguai e Venezuela.

Los Ministros de Relaciones Exteriores de
Argentina, Brasil, Colombia, Mexico, Panama, Peru, Uruguay y Venezuela, integrantes de1 Grupo de Contadora y de su Grupo
de Apoyo, reunidos en Ia ciudad de Panama
10s dias 6 y 7 de junio de 1986, declaran:

1. Su satisfaccion por Ia historica reunion
de 10s cinco presidentes centroamericanos en Esquipulas, el reciente 25 de
mayo, durante Ia cual ratificaron su respaldo al proceso de Contadora y Ia voluntad de suscribir el acta de Contadora
para Ia paz y Ia cooperacion en centroamerica. En este sentido recogen Ia expresion de 10s cinco presidentes centroamericanos en Esquipulas: "La paz en
~ m e r i c aCentral solo puede ser fruto de
un autentico proceso democratico pluralista y participativo que implique Ia promocion de Ia justicia social, el respeto a
10s derechos humanos, Ia soberania e integridad territorial de 10s Estados y el
derecho de todas Ias naciones a determinar libremente y sin ingerencias externas
de ninguna clase, su modelo, economico
politico y social, entendiensose esta determinacion como el producto de la vo-

luntad libremente expresada por 10s
pueblos"

2. Que en Ias ultimas semanas se ha desarrollado u t ~conjunto de negociaciones a
fin de concluir 10s aspectos pendientes
de1 acta de paz, teniendo en cuenta Ias
posiciones manifestadas por 10s cinco
paises en dichas negociaciones el Grupo
de Contadora ha formulado una nueva
propuesta de1 acta que contempla de
manera equilibrada 10s intereses de Ias
partes. Esta version revisada ha sido entregada en Ia fecha acordada a 10s cancilleres de 10s cinco paises centroamericanos invitados a Panama.
3. Esta propuesta, como Ias anteriores,
nunca ha pretendido convertirse en
instrumento que fuerce Ias voluntades
soberanas de Ias partes mas alla de lo
que son sus legitimos intereses. Pero
estimamos que una conciliacion de esos
intereses en torno a propuestas de paz,
seguridad y democracia, es no so10 de1
mas alto interes de centroamerica sino
de toda Ia region.
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4. Que el Grupo de Contadora ha tenido y
tiene dos objetivos primordiales. El primero es el de prestar su activa colaboracion en Ia elaboracion de un tratado
de paz que regule de manera justa y
equilibrada Ias relaciones entre 10s Estados centroamericanos. El segundo es
identificar Ias condiciones basicas para
que dicho tratado de paz pueda ser suscrito, cumplido y respetado por las'partes. Resulta claro que ambas tareas son
complementarias: um tratado sin condiciones de aplicabilidad constituye una
ficcion y Ias condiciones sin una formalizacion juridica no alcanzan para obligar de manera permanente a Ias partes.
5. Que en consecuencia seria ilusorio pensar
que Ia exclusiva redaccion de un ~ ' r o ~ e c to de tratado resuelve Ia crisis. Es tambien necesario avanzar en Ia creacion de
s1; condiciones adecuadas para Ia firma
de1 acta de paz.
Que en el mensaje de Caraballeda, apoyado por 10s cinco paises centroamericanos, se realizo un esfuerzo tendiente a
identificar aquellas condiciones que
deberian constituir Ias bases permanentes
para Ia paz, Ia democracia y Ia seguridad
en America Central.
En dicho mensaje se establecieron diez
bases y nueve acciones que deben tener
plena vigencia.
Para avanzar en el proceso de Contadora
y alcanzar el objetivo final de Ia paz, es
imperativo que se acepten tres ordenes
fundamentales de compromiso:
Que no se permita Ia utilizacion de1 'territorio nacional para que desde el mismo
se agreda a otro pais o se de apoyo militar o logistico a fuerzas irregulares o grupos subversivos.
b) Ningun pais debe constituirse en miembro de alianzas militares o politicas que
amenacen directa o indirectamente Ia

paz y Ia seguridad en Ia region, insertandola en el conflicto Este-Oeste.
c) Que ninguna potencia apoye militar o
logisticamente a Ias fuerzas irregulares
o grupos subversivos que actuan o puedan actuar en 10s paises de Ia region o
utilice o amenace con utilizar Ia fuerza
como medio para derrocar a un gobierno
de1 area.

9. Que Ia paz debera consolidarse en Ia
region a traves de Ia vigencia de Ia democracia pluralista que significa el ejercicio de1 sufragio universal efectuado mediante elecciones libres y periodicas, supervisadas por organismos nacionales independientes; pluripartidismo de forma
tal que se permita Ia representacion legal
y organizada de todo pensamiento y
accion politica de Ia sociedad. Gobierno
de mayorias, asegurando Ias libertades y
derechos basicos de todos 10s ciudadanos
y respetando aquellos de Ias minorias
politicas dentro de1 orden constitucional.

10. Que ese esfuerzo de paz, debera ser
acompafiado por una contribucion efectiva al desarrollo economico y social de
centroamerica, al cual Ia America Latina se declara dispuesta a impulsar e invita a 10s demas miembros de Ia comunidad internacional a somarse a ese
esfuerzo.

1 1. Que tos ocho paises de1 Grupo de Contadora y su Grupo de Apoyo reiteran a
todos 10s paises de Ia region y a aqueIlos con intereses y vinculos en ella su
disposicion para prestar sus buenos oficios entre todas Ias partes involucradas
en estos compromisos. En tal sentido,
estan dispuestos a analizar con Ias partes Ia manera como se deberian producir Ias verificaciones necesarias, en
quien recaeria dicha funcion y como se
garantizara el cumplimiento de 10s
compromisos que se asuman.

12. Que teniendo presente todas estas
cuestiones afirman su conviccion de
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que Ia nueva propuesta de acta de Contadora que hoy se presenta formalmente a 10s paises centroamericanos, puede
y debe propiciar una conclusion rapida
y eficaz de1 proceso negociador.
La consecuente vigencia de1 acta en el mas
breve plano y su implementacion con Ias

garantias adecuadas es el unico camino para una paz justa y efectiva en centroamerica, aspiracion de toda Ia comunidad internacional y en especial de todos 10s
latinoamericanos.

Panama, 7 de junio de 1986.
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a visita do ministro dos negocios
estrangeiros da dinamarca
Discurso do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores,
Roberto de Abreu Sodre, no Palacio do Itamaraty, em Brasilia
em 9 de junho de 1986, por ocasiao de jantar oferecido ao
Ministro dos Negocios Estrangeiros da Dinamarca,
Uffe Elleman Jensen.

Senhor Ministro,
E para mim alto privilegio acolher Vossa
Excelencia, a Senhora Jensen e a ilustre
Comitiva que os acompanha.

Ao visitar oficialmente o Brasil,.Vossa Excelencia nos permitira dar novo impulso ao
dialogo entre nossos paises, sustentado em
amplo capital de boa vontade reciproca e
vasto espectro de posicoes coincidentes
com respeito a problemas que ocupam e
preocupam nossas diplomacias.

O desejo e o interesse de estreitar nossa
cooperacao bilateral enquadram-se perfeitamente em mais de seculo e meio de convivio amistoso e harmonico. As relacoes diplomaticas entre o Brasil e o reino da Dinamarca tiveram inicio antes mesmo da nossa
Independencia. Ja em 1816 instalou-se no
Rio de Janeiro a primeira missao diplornatica dinamarquesa, chefiada por um Encarregado de negocios junto a Corte de Dom
Joao VI. Poucos anos depois, em 1828, assinava-se o primeiro tratado bilateral de comercio e navegacao. Esse acordo habilitou a

abertura de diversos consulado's dinamarqueses no Brasil e vinculou a jovem nacao
um interlocutor cuja voz era ouvida com
respeito nos centros do poder politico, economico e militar da epoca.

O acordo de 1828 tambem ensejaria valioso
fluxo migratorio dinamarques para o Brasil.
A presenca dos compatriotas de Vossa
Excelencia em meu pais, ao longo do tempo, foi vetor importante de amizade entre
nossos povos. Aqueles pioneiros dinamarqueses deram segura contribuicao para o
pluralismo e o universalismo que se cristalizam no Brasil contemporaneo. A proposito desse antigo intercambio entre nossos
povos, recordo a frase do escritor Johannes
Jensen em sua obra A Longa Viagem: "Os
Homens do Norte escutam o apelo dos paises do Sul".
Dentre os dinamarqueses que aqui criariam raizes destaca-se o nome de Peter
Wilhelm Lund, cientista que devotou sua
vida a pesquisa da historia natural em solo
brasileiro. A ele estao ligados importantes
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avancos nos campos da antropologia e da
arqueologia.
No passado recente, visitas de altas autoridades dinamarquesas ao Brasil muito contribuiram para a aproximacao entre nossos
paises. Dentre essas se sobressai a presenca
- grata sob todos os titulos - da Rainha
Margrethe Segunda, em 1966. Evoco, igualmente, que em 1977 aqui tambem recebemos o entao Ministro dos Negocios Estrangeiros, Knud Borge Andersen.
Espero, ao longo de minha gestao a frente
do Ministerio das Relacoes Exteriores, ter a
satisfacao de poder contribuir para incrementar e aperfeicpar esses gratos e proficuos lacos entre nossas nacoes.
Senhor Ministro,

O Brasil experimenta atualmente profundas
transformacoes estruturais, exigidas e favorecidas pelo seu retorno a plenitude das instituicoes democraticas.
Abriu-se o debate a todos quantos desejam
participar da construcao de uma sociedade
embasada nos ideais de liberdade, de justica
social e de desenvolvimento economico.
No campo politico, as eleicoes, em novembro proximo, para a composicao de uma
Assembleia Nacional Constituinte, refletem
a consciencia publica de que e chegado o
momento de se elaborar uma Carta Magna
consentanea com a presente realidade brasileira. Podemos nos orgulhar, Senhor Ministro, de estarem hoje lancados em nosso
pais os alicerces de uma verdadeira democracia, em que o homem, seu bem-estar e
seu aprimoramento sao o foco das atencoes
do Governo.
No campo economico, as recentes medidas
adotadas pelo Governo nos deixam genuinamente otimistas quanto a evolucao interna de nossa sociedade. Afastamos o perigo
da inflacao que vinha corroendo a estrutura
de producao do pai's e penalizando as clas-

ses assalariadas, mais desprotegidas.

A disposicao do Senhor Presidente da Republica de sustentar a politica de saneamento economico e o apoio unanime que
lhe da a populacao brasileira fazem prever
que os objetivos de estabilidade monetaria
e retomada dos investimentos produtivos
serao plenamente alcancados.
No setor social, a brusca reducao dos fluxos
financeiros do exterior e os severos programas de ajuste impostos as economias dos
paises em desenvolvimento causaram o empobrecimento dos padroes de vida de seus
povos.

O Brasil foi dos que mais sofreu as consequencias do chamado "choque da di'vida
externa". Nesses ultimos anos, transferimos para nossos credores vultosos valores,
que representam, a cada sete anos, a totalidade de nossa divida.
Por essa razao buscamos persuadir os grandes centros financeiros mundiais de que o
problema da divida nao se resume a seus
aspectos tecnicos e contabeis, mas que, em
sua essencia, e uma questao com profundas
implicacoes politicas e sociais, com repercussoes graves no desenvolvimento dos paises endividados.
Merce de grandes esforcos e da diversidade
de seus recursos economicos, o Brasil pode
superar momentos criticos. Sem desprezar
as dificuldades ainda pela frente, acreditamos ja haver o pais atingido grau de estabilidade - politica, economica, social - que
favorece e justifica a retomada do investimento construtivo em sua economia, em
volumes compativeis com as dimensoes e
o potencial de seu vasto mercado. Ha no
Brasil um elenco consideravel de aplicacoes dinamarquesas. Em sua presente viagem ao Brasil, Senhor Ministro, Vossa
Excelencia participara da inauguracao de
industria implantada por joint-venture
brasileiro-dinamarquesa. Esperamos que
esse empreendimento seja exemplo para
novas iniciativas, proveitosas para os empresarios, dinamarqueses e brasileiros, e expressivas do potencial de colaboracao de
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nossos paises tambem na area dos investimentos.

do, assim, positiva influencia sobre as nacoes industrializadas do Ocidente.

Senhor Ministro,

A cultura humanista e pacifista da Dinamarca, assim como a sua condicao de membro das Comunidades Europeias, dao a seu
pais, Senhor Ministro, excepcionais oportunidades de atuacao no cenario politico contemporaneo - oportunidades que seu Governo tem sabido valorizar.

No plano internacional, a atuacao do Governo brasileiro tem-se orientado no sentido de procurar dissipar tensoes e de promover a paz, o entendimento e a cooperacao.
Pautamos aquela atuacao pelo principio da
igualdade soberana dos Estados e pelo respeito as suas livres decisoes. Repudiamos o
uso da forca nas relacoes internacionais,
em todas as suas formas; condenamos inequivoca e veementemente toda acao terrorista, que perturba a paz entre os povos e
atinge perversamente o homem comum de
todos os quadrantes.
O Brasil e a Dinamarca propugnam a abolicao do "apartheid" e condenam os regimes
que institucionalizam a discriminacao racial. Tambem acreditamos que so ha uma
solucao internacionalmente aceitavel para a
questao da Nam ibia, qual seja, a execucao
do plano das Nacoes Unidas para sua transicao a independencia, baseado na Resolucao 435 do Conselho de Seguranca.
Igualmente coincidimos na defesa da solucao dos conflitos da America Central por
meios paci'ficos, atraves de negociacoes.
Nesse sentido, reafirmamos em diversas
ocasioes nosso apoio aos esforcos do Grupo de Contadora. Estamos firmemente
convencidos da ineficacia da forca como
meio para resolver disputas.
Compartilhamos com a Dinamarca, Excelencia, a conviccao de que a paz e resultado da convergencia do esforco de todas as
Nacoes. Temos consciencia de que sua manutencao repousa na responsabilidade coletiva.
Com particular satisfacao ressalto a posicao
construtiva da Dinamarca para com o Terceiro Mundo. Seu pai's, Senhor Ministro,
manifesta uma saudavel compreensao dos
problemas e das necessidades especificas
dos paises em desenvolvimento, exercen-

,

De nossa parte, a diplomacia brasileira esta
empenhada em dinamizar o dialogo politico com os paises europeus a partir da complementaridade de expressivos interesses no
relacionamento bilateral.
No campo economico-comercial, o Brasil
acolhe com satisfacao o empenho da Dinamarca em explorar mu!tiplas possibilidades
de cooperacao que nos permitam alcancar
estagios mais elevados de intercambio.
I nauguramos, como um dos primeiros atos
da visita de Vossa Excelencia, os trabalhos
da IV Reuniao da Comissao Mista BrasilDinamarca. A pauta desse encontro bem reflete a densidade e o dinamismo de nossas
relacoes.
A Dinamarca detem a segunda posicao entre os parceiros nordicos no comercio com
o Brasil. Muito ainda ha por fazer, considerando-se as potencial idades de nossos paises. As perspectivas favoraveis de entendimento nesse dominio sao bem ilustradas
pelo Acordo de Cooperaqao Cienti'fica e
Tecnologica que hoje tambem tivemos o
privilegio de firmar.
Prossigamos, pois, na busca do estreitamento de nossos lacos, em particular naqueles
setores em que resultados compensadores
parecem estar efetivamente a nosso alcance
em curto wrazo.
Senhor Ministro,
Hoje a tarde procedemos a uma troca franca de opinioes a respeito dos principais
temas da atualidade internacional e do futuro de nossas relacoes.
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Nossos objetivos se tem mantido paralelos
e e com satisfacao que constato que nos
encontramos muitas vezes lado a lado na
defesa de ideais comuns.
E pois com o sentimento de sincera con-

fianca e estreita amizade que ergo minha taca em brinde as relacoes entre a Dinamarca
e o Brasil, a saude de Sua Majestade a Rainha Margrethe Segunda e a felicidade pessoal de V-ossa Excelencia e da Senhora
Jensen.

brasil e dinamarca assinam acordo
de cooperacao cientifica e tecnologica
Discurso d o Ministro de Estado das Relacoes Exteriores,
Roberto de Abreu Sodre, no Palacio d o Itamaraty, em Brasilia,
em 9 de junho de 1986, por ocasiao da assinatura d o
Acordo de Cooperacao Cientifica e Tecnologica com a
Dinamarca.

Senhor Ministro dos Negocios Estrangeiros
do Reino da Dinamarca, Uffre Elleman Jensen ,

tecnologica, elementos para uma efetiva
cooperacao, com vantagens mutuas para as
partes envolvidas.

E para mim motivo de satisfacao e grande
honra poder firmar com Vossa Excelencia
este Acordo de Cooperacao Cientifica e
Tecnologica, instrumento a meu ver de
grande valia para o aperfeicoamento qualitativo de nosso relacionamento bilateral.

E notorio que a crescente aplicacao da ciencia e da tecnologia a producao de bens e
servicos tem beneficiado desigualmente as
nacoes, contribuindo, muitas vezes, para
maior estratificacao economica no plano
internacional. Tenho razoes para crer que
a cooperacao cientifica e tecnologica entre
o Brasil e a Dinamarca concorrera para a reducao de tais desigualdades e podera transformar-se em modelo de ente'ndimento bilateral a ser seguido no futuro.

O Brasil, da mesma forma que outros parses em desenvolvimento, tem grande interesse em aceder a novos conhecimentos de
natureza cientifica e tecnologica. Mais do
que uma opcao, o desenvolvimento cientifico e.tecnologico e necessidade real e premente para a promocao de novas oportunidades e elevacao dos niveis de bem-estar
do povo brasileiro.
Por outro lado, ja de ha muitos anos deixou
o Brasil de ser pais apenas receptor de tecnoloqias. Em diversos setores esta preparado para oferecer, atraves de seus centros e
entidades dedicadas a pesquisa cientifica e

O diploma que hoje se assina ja podera ganhar substancia e .apresentar resultados nas
conversacoes que estao sendo mantidas na
I V Reuniao da Comissao Mista. A cooperacao que enseja sera, estou certo, novo e vigoroso fator de solidariedade no relacionamento entre nossos dois paises.

Muito obrigado.
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quarta reuniao da comissao
mista brasil-dinamarca
Discurso do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores,
Roberto de Abreu Sodre, no Palacio do Itamaraty, em Brasflia,
em 9 de junho de 1986, por ocasiao da abertura da
Quarta Reuniao da Comissao Mista Brasil-Dinamarca.

Senhor Ministro,
Quero apresentar a Vossa Excelencia, e a
Delegacao Dinamarquesa que tambem nos
honra com sua presenca em nosso pai's,
meus mais cordiais cumprimentos e votos
de boas vindas.
Estamos novamente aqui reunidos, Dinamarca e Brasil, para examinarmos, com animo construtivo, nossas relacoes nos campos
economico, comercial, cientifico e tecnologico.
Desde 1979, quando se firmou o acordo
constitutivo desta Comissao Mista, temos
identificado a cada encontro os setores nos
quais e possivel estabelecer uma colaboracao crescente e mutuamente benefica.
Acredito que os resultados da presente reuniao serao uteis e proveitosos para ambas
as partes, e desejo sinceramente que as iniciativas aqui aprovadas frutifiquem de forma a elevarmos ainda mais o patamar do
nosso relacionamento.

O alto nivel da Delegacao dinamarquesa e a
disposicao de Vossa Excelencia de presidir
comigo a abertura destes trabalhos bem
atestam a. importancia que seu pais emprest a ao relacionamento com o Brasil, o que e
plenamente reciprocado pelo meu Governo.
Este e o primeiro ato de sua visita oficial a
Brasilia; esta tarde, terei o prazer de, juntamente com membros de sua comitiva e colaboradores meus, passar em revista com
Vossa Excelencia te.mas de nosso relacionamento bilateral e assuntos relevantes da
cena internacional, apos o que assinaremos

o Acordo de Cooperacao Cientifica e Tecnologica, que balizara nossas atividades comuns, nesse promissor terreno.
Nesta Comissao Mista serao considerados os
assuntos que interessam ao dia-a-dia de nosso relacionamento. Nos dois dias que se seguem, nossas delegacoes analisarao as relacoes bilaterais nos campos economico, financeiro e comercial. Abordarao questoes
do comercio multilateral e da cooperacao
industrial. Paralelamente, sera examinada a
cooperacao Brasil-Dinamarca no setor da
agricultura e no campo da ciencia e tecnologia, bem como a cooperacao tecnica bilateral e em terceiros paises.
Esse temario, bem como a presenca, nesta
reuniao, de representantes - dois dois lados - de Ministerios como os da Agricultura, Ciencia e Tecnologia, Industria e Comercio, Habitacao e outros orgaos governamentais e privados, dao boa prova da riqueza e da densidade de nosso relacionamento.
Senhor Ministro,
Senhores Delegados,

O Brasil acaba de inaugurar uma nova fase
em sua historia economica. A promissora
estabilidade monetaria e financeira que vem
de ser alcancada soma-se a percepcao de
que tambem na area externa a posicao brasileira da sinais de constantes progressos.
Tais avancos levam-me a crer que a conjuntura atual e altamente favoravel a cooperacao entre nossos paises, tanto na esfera Governamental quanto no setor privado.
Cabe-nos realizar um esforco para identificarmos outras areas de cooperacao e comer-
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cio. Setores novos, como os da geracao e
conservacao de energia, protecao ao meio
ambiente, biotecnologia, parecem, a meu
ver, constituir excelentes opcoes para um
programa de longo prazo de cooperacao.

A presenca na delegacao dinamarquesa de
especialistas naqueles setores bem comprova a convergencia de nossas ideias e estou
seguro de que aqui - e agora - serao lancadas bases de projetos altamente beneficos a
nossos paises.
Senhor Ministro,

O intercambio economico-comercial entre a
Dinamarca e o Brasil ja e uma realidade
conso Iidada.

*

Quero assegurar a Vossa Excelencia de que
velarei pela execucao das decisoes que vierem a ser tomadas nesta reuniao, a fim de
que nao tardem os resultados concretos
desse nosso esforco comum.
Declaro, assim, aberta a I V Reuniao da
Comissao Mista Brasil-Dinamarca de Cooperacao Economica Industrial, com meus melhores votos para que seus trabalhos alcancem resultados frutiferos em beneficio reciproco do Brasil e do Reino da Dinamarca.
Muito obrigado."

Na secao Noticias, pagina 165, uma informacao sobre a Comissao Mista Brasil-Dinamarca.
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em brasilia, o primeiro-ministro da
finlandia
Discurso do Presidente Jose Sarney, no Palacio do Itarnaraty,
em Bras~lia,em 17 de junho de 1986, por ocasiao de almoco
oferecido ao Primeiro-Ministro da Finlandia, Kalevi Sorsa.

Em nome do Governo e do povo brasileiro,
e com grande satisfacao que saude Vossa
Excelencia e sua ilustre comitiva. Ao darIhes as boas-vindas, desejo expressar a amizade com que os brasileiros acolhem sua
honrosa visita e o apreco que tem pela Finlandia e pelo seu nobre povo.
A Finlandia tem a admiracao dos brasileiros pela sua historia de coragem e determinacao e pelo espirito combativo e laborioso
de seu povo. Pais comprometido com a
paz, e que fez da sua neutralidade um instrumento a servico do bem-estar dos finlandeses e da cooperacao internacional, a Finlandia tem o merecido reconhecimento da
comunidade das Nacoes pelo seu papel
construtivo nas relacoes internacionais contemporaneas.
Nossos vinculos, baseados no mutuo respeito e simpatia, sao hoje intensos, mas ainda nao refletem inteiramente o potencial de
cooperacao e intercambio entre nossos
paises. A vinda de Vossa Excelencia ao Brasil enseja pois a oportunidade de darmos
um impulso seguro e continuado ao ja apreciavel conjunto de interesses que nos unem.

Nas conversacoes que mantivemos, pude
apreciar a convergencia de nossos enfoques
em aspectos substanciais do diagnostico da
conjuntura internacional contemporanea.
Mais uma vez, pude confirmar que Brasil e
Finlandia guardam uma caracteristica comum em suas concepcoes e estilos diplomaticos: o respeito irrestrito aos principios
basilares da boa convivencia entre as Nacoes, a paz e o progresso como objetivos de
toda a@o e o dialogo e a cooperacao como
instrumentos da boa harmonia entre os
povos.
Num mundo conturbado, onde t i'midos sinais de distensao convivem com graves e
persistentes crises, nossos paises tem uma
contribuicao valiosa a oferecer. Nossa amizade ultrapassa o ambito bilateral, para inscrever-se no marco global das relacoes internacionais.
Senhor Primeiro-Ministro,
Vivemos um tempo em que os paises amantes da paz, como o Brasil e a Finlandia, devem assumir posicoes cada vez mais ativas
em defesa da distensao, seja ela em ambito
global, seja nos inumeros conflitos regionais
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que fazem cada vez mais distante o ideal da
paz e da concordia entre os povos.
Em todos os cantos do mundo, mas especialmente nas areas em desenvolvimento, a
guerra, a luta fratricida, o sofrimento e a
opressao afastam a esperanca do desenvolvimento e adiam os anseios de progresso
social e a estabilidade politica. Agravado
pqr intensa crise economica e financeira e
pelo mais baixo nivel de cooperacao 'internacional ja visto no segundo pos-guerra, esse quadro de conflitos marginais impoenos cada vez mais o perigo da desestabilizacao de todo o mundo.
Procurando levar cada vez mais ao plano
externo os anseios e sentimentos de seu povo na luta pela democracia, pela estabilidade e pelo progre'sso, o Governo brasileiro
tem tido uma voz ativa na defesa de solucoes legitimas e negociadas para todos os
conflitos que ferem a paz, exacerbam a retorica da confrontacao e desviam para a esteril luta ideologica recursos indispensaveis
ao desenvolvimento.
Esse o sentido mais profundo da recente
iniciativa do Brasil nas Nacoes Unidas, ao
propor a desmilitarizacao do Atlantico
Sul para preserva-lo das tensoes oriundas de
outras areas e que tanto prejuizo trazem as
aspiracoes de desenvolvimento e paz dos
povos da regiao.
A crenca na capacidade de influenciar um
mundo em permanente transformacao, no
qual desejamos ter presenca e voz, e ao
mesmo tempo um elemento que impulsiona
nossa diplomacia e nos aproxima de paises
como a Finlandia.
Acredito iirmemente no papel positivo que a
retomada da cooperacao internacional e
uma visao dos aspectos politicos e de longo
prazo dos problemas atuais podem ter para
encaminhar satisfatoriamente os dilemas
que vivemos em nossos dias.

'

A confianca na capacidade de retomar o
crescimento economico e a certeza de que a

plena recuperacao das economias desenvolvidas passa necessariamente pela estabilidade e progresso dos paises em desenvolvimento devem marcar o inicio de uma'nova
etapa nas relacoes internacionais.
Senhor Primeiro-Ministro,
Vossa Excelencia visita meu Pais em um
momento historico da nacionalidade brasileira, em que Governo e povo unidos buscam dar realidade as aspiracoes de progresso, estabilidade politica, fortalecimento da
democracia e justica social. Profundas
transformacoes politicas e economicas mostram que e inabalavel o proposito de meu
Governo de alcancar, atraves do dialogo
amplo entre todos os setores da sociedade,
a consecucao desses objetivos. Temos consciencia de que e uma tarefa ardua, em que
as energias nacionais tem de estar continuamente mobilizadas para superar obstaculos
internos e fatores externos adversos.
Dentre os gigantescos esforcos que temos
feito para reorganizar nossa economia e
retomar o crescimento com a urgencia requerida pela prioridade social no Brasil, um
deles, especialmente, diz respeito de forma
direta as nossas relacoes externas. E a necessidade de gerarmos saldos comerciais
que nos permitam cumprir os compromissos internacionais do pais em materia financeira. Desses saldos, pouco e o que resta como recursos para investimentos produtivos no Pais. Nao podemos continuar
indefinidamente como exportadores Iiquidos de capitais, em razao de desequilibrios
no sistema financeiro internacional pelos
quais nao somos responsaveis.
Somente o crescimento economico e a estabilidade politica e social do Brasil sao garantias adequadas ao cumprimento de nossas obrigacoes. 'E preciso, pois, que se acentue a sensibilidade de nossos parceiros desenvolvidos para essa grave questao que
afeta nao apenas o Brasil, mas toda a America Latina.
Senhor Primeiro-Ministro,
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As relacoes entre o Brasil e a Finlandia ja
tem o lastro de uma amizade solida e tradicional. A distancia geografica e cultural nao
tem sido impedimento para que crescam os
interesses reciprocos em materia economico-comercial e financeira, sobre o pano de
fundo de um bom entendimento politico.
Exemplo concreto dessa cooperacao e a laboriosa presenca entre nos de cerca de 20
empresas finlandesas, cujo exito no setor
industrial e de servicos tem constituido
uma contribuicao significativa ao processo
de'desenvolvimento brasileiro.

O potencial existente, contudo, precisa ser
convenientemente explorado. A retomada
de nosso crescimento economico oferece
oportunidade renovada para investimentos
no Pais; ao mesmo tempo, a diversificacao
crescente da pauta brasileira de exportacoes
aumentou, sem duvida, a possibilidade de
se intensificar o intercambio brasileiro-finlandes.
A presenca de Vossa Excelencia entre nos
tem o sentido de imprimir uma nova vontade politica ao relacionamento brasileiro-

finlandes. E dessa determinacao que poderao surgir formulas criativas, capazes de trazer para o plano concreto os progressos
que todos esperamos para nossas relacoes.
Analisando o quadro dessas relacoes nos UItimos anos, pude perceber, com satisfacao,
existirem diversos campos em que iniciativas conjuntas poderao frutificar no futuro.
Espero, pois, que esta grata visita de Vossa
Excelencia marque o inicio de um novo e
expressivo periodo em nossas relacoes de
cooperacao e intercambio. E o dialogo politico entre os dois paises, estou certo, se
aprofundara em vista das preocupacoes e
dos interesses comuns.

E com esse espirito, e para assinalar minha
honra em receber sua visita, que peco a todos os presentes para comigo brindarem a
felicidade do povo finlandes, as boas relacoes de amizade e cooperacao entre nossos
paises e a saude e ventura pessoais de Vossa
Excelencia e do presidente Mauno Koivisto.
Muito obrigado.
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itamaraty e ministerio da cultura
assinam ajuste para localizacao de
bens culturais brasileiros no exterior
Discurso do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores,
Roberto de Abreu Sodre, no Palacio do Itamaraty, em Brasilia,
em 18 de junho de 1986, por ocasiao de assinatura d o Ajuste
com o Ministerio da Cultura para localizacao de bens culturais
brasileiros no exterior.

Excelentissimo Senhor Ministro Celso
Furtado,
Excelentissimo Embaixador Rubens Ricupero,
Membro-Curador da Fundacao Nacional
Pro-Memoria,
Senhores Embaixadores,
Senhoras e Senhores,

E com grande satisfacao que, juntamente
com o Senhor Ministro Celso Furtado, acabamos de proceder a assinatura de um Ajuste de Cooperaqao que vem reforcar ainda
mais os lacos de entrosamento existentes
entre o Ministerio da Cultura e o Ministerio
das Relacoes Exteriores.
Por esse Ajuste, negociado em brevissimo
espaco de tempo, o que demonstra sua importancia e atualidade, criam-se as indkpensaveis condicoes para permitir, inicialmente, o mapeamento dos bens culturais sobre
o Brasil existentes no exterior.

O I tamaraty, somando seus esforcos aos do
Ministerio da Cultura, mobilizara sua rede
de Embaixadas no exterior com vistas a localizar, identificar, selecionar e ate mesmo,

se for o caso, resgatar um valioso patrimonio de documentos, de objetos de arte e
bens culturais em geral, existente em arquivos e colecoes estrangeiras, de natureza historica, diplomatica, religiosa, cientifica, ccmercial e artistica.
Esta oportuna iniciativa nao ocorre gratuitamente, mas reflete os anseios do momento em que vivemos, de plena participacao e
liberdade. Nessa nova etapa de nossa vida
politica, o Senhor Presidente da Republica,
Jose Sarney, em repetidas oportunidades,
vem conferindo especial enfase ao papel
que desempenha a cultura para a redescoberta e revalorizacao de nossa identidade e
de nossa nacionalidade.
Assim, nesta fase em que o Brasil revigora
suas instituicoes democraticas e seus simbolos patrios, o documento que hoje firmamos pretende constituir instrumento de
acao que vira contribuir ainda mais para a
consolidacao da memoria nacional.
Por um dever de gratidao, nao posso deixar
de mencionar, para finalizar, um pouco da
historia do assunto hoje formalizado no
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Ajuste que acabamos de assinar. A ideia e o
apoio iniciais para ser feito um levantamento de bens culturais do Brasil no exterior,
ha mais de 10 anos atras, foram lancados
por dois incansaveis e imaginativos defensores das causas culturais no Brasil: o saudoso Professor Aloysio Magalhaes, primeiro Presidente da Fu.ndacao Nacional ProMemoria que, pioneiramente, tentou levar
adiante essa iniciativa, e o Embaixador
Wladimir do Amaral Murtinho, atual Embaixador em Copenhague e na epoca Secretario da Educacao e Cultura do Distrito Federal, grande incentivador da cultura ao
longo de toda sua carreira inteiramente de-

dicada ao Itamaraty. A eles nossa agradecida homenagem, no momento em que suas
ideias ganham forma e passam a ser executadas.
Senhor Ministro,
Esteja certo de que o Itamaraty, atraves de
suas embaixadas no exterior e junto com o
Ministerio tao bem dirigido por Vossa Excelencia, estara pronto para prestar mais
esse servico a cultura de nosso pai's.
Muito obrigado."

-

Na w g o Tiatados, Acordos, Convenios, pagina 150, texto do Ajuste para Localizac80 de Bens Culturais no exterior.
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chanceler paraguaio mantem
entendimentos em brasilia
Discurso de improviso do Ministro de Estado das Relacoes
Exteriores, Roberto de Abreu Sodr6, no Palacio do Itamaraty,
em Bras~lia,em 20 de junho de 1986, por ocasiao de almoco
oferecido ao Ministro das Relacoes Exteriores do Paraguai,
Carlos Augusto Saldivar e a Diretoria Executiva da
Itaipu Binacional.

Senhor Chanceler do Paraguai, Ministro
Carlos Saldi'var,
Senhor Ministro de Estado Ivan Mendes,
Senhor Diretor Geral da Itaipu Binacional,
Ney Braga,
Senhores Senadores,
Senhores Deputados,
Senhor Chanceler. Ha, de certa forma, uma
coincidencia que impressiona a todos n6s.
Vossa Excelencia, quando deputado, foi
quem liderou este Acordo que Brasil e Paraguai firmaram para construir essa grande
obra, orgulho dos latino-americanos, que e
Itaipu. E hoje, tenho a honra, Senhor Ministro, de ter Vossa Excelencia aqui, ao lado, e ha pouco firmar um acordo da maior
importancia no relacionamento Brasil e Paraguai, na aproximacao que devemos ter,
cada dia mais estreita, entre um Estado e
outro.
Ao olhar esta mesa, Senhor Chanceler, vejo que no setor da energia hidreletrica estao
talvez as maiores inteligencias do pai's de
Vossa Excelencia e do meu. Vejo que nao
se pode falar em Itaipu, sem dizer que uma

das molas propulsoras de Itaipu e um homem que e realmente extraordinario na sua
capacidade empresarial, que e Enzo de Bernardes. Inegavelmente, pelos contatos que
tive ao longo da minha vida publica, vi
realcar nele as suas altas qualidades nao so
de engenheiro, como na sua capacidade empresarial no comando desse complexo binacional.
Vejo que do lado do Brasil nao se pode esquecer de Expedito Rezende e tambem a um homem que muito me auxiliou,
quando tive a honra de governar o Estado
de Sao Paulo, um homem que deixou marcada no setor hidreletrico uma posicao inigualavel, que e o saudoso Professor Lucas
Nogueira Garcez. E diria assim com um
pouco de irreverencia que os verdadeiros
papas da hidroenergia brasileira estiveram
presentes em Itaipu, como Bering, como
Cotrin e o ex-Ministro Camilo Pena. Entao,
de certa forma, Itaipu e um resumo das inteligencias que existem no Brasil e que existem no Paraguai a fazer uma obra que e, na
verdade, a maior obra de engenharia de
todo o mundo. Dois paises em desenvolvi-
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mento dao uma demonstracao de "engineering", de estudos e de construcao que
se igualam aos paises mais desenvolvidos
do mundo. Portanto, esse reencontro que
nos temos aqui, na presenca do nosso exMinistro Ney Braga, hoje Presidente da Itaipu Binacional, e realmente um momento de
nos recordarmos o que foi feifo nesses treze anos, em que dois paises souberam, atraves de um. contrato bilateral, mostrar que
duas nacoes se entendendo podem construir uma obra, podem realizar uma obra
que e realmente orgulho de toda a engenharia mundial.
Eu acredito, Senhor Ministro, que o seu
pais e o meu pais tiveram em Itaipu uma
grande universidade, uma universidade de
trabalho, uma universidade de preparacao
de homens para poder enfrentar qualquer
concorrencia nesse setor hidreletrico, com
vantagem sobre qualquer nacao desenvolvida. Porque, pelo que se enfrentou em
Itaipu, dificilmente se encontrara dificuldades no mundo. Como Vossa Excelencia
acaba de me informar e o engenheiro de
Bernardes tambem, os nossos tecnicos talvez sejam chamados para construir uma.hidreletrica desse porte na China, levando
inegavelmente a experiencia que aqui tiveram.
Ja ouvi muitas criticas, meu caro Ney Braga, muitas criticas sobre o cronograma que
se estabeleceu para a construcao de Itaipu.
A usina ficou pronta antes de todas as nossas vias de transmissao de energia estarem
prontas. E uma critica muito facil de se fazer. Mas a historia e que nos tinhamos de
enfrentar um problema tambem financeiro.
E esses problemas financeiros as vezes nao
se convergem ao mesmo tempo. Mas e uma
licao que se aprendeu, em termos de construcao de uma planta hidroenergetica que
foi feita em Itaipu.
Alem desse lado material, que se poderia
traduzir em cal, ferro, cimento, turbinas,
aco, ela, na verdade, construiu uma coisa
muito mais valiosa ou tao valiosa, que foi o
estreitamento cada vez maior do relacio-

namento do Paraguai com o Brasil. Hoje
nos estamos estreitamente ligados por uma
fraternidade de uma vida comum, de interesses comuns de paises que tem realmente
desafios identicos. Temos desafios no terreno da agricultura, que se confunde, o
desafio dos nossos Consulados, que ha pouco procuramos resolver. E esse entendimento foi muito bem traduzido pelo nosso
ilustre Embaixador do Paraguai, que tanto
nos honra aqui e que e um vigilante defensor dos interesses paraguaios, mas tambem
as vezes se confunde um pouco como
defensor dos interesses brasileiros. E isso
muito nos honra. E quem vai sucede-lo e
um deputado que tambem esteve envolvido no complexo de Itaipu, o Deputado Rubens Paredes.
Entao, esta obra e, de certa forma, um resumo de interesses brasileiros e paraguaios.
E uma demonstracao de podermos, na verdade, paises em desenvolvimento, unidos
em interesses comuns, fazer uma obra que
poe a desafiar a engenharia de nacoes
absolutamente, alem de ricas, capacitadas
a esse trabalho.
Se eu pudesse aqui citar todos, eu os citaria, porque esta mesa e, de certa forma, um
resumo de tudo que foi feito nesses treze
anos de relacionamento e na construcao
de uma obra.
A presenca de Vossa Excelencia hoje e essa
renovacao de alguns membros da Diretoria
de Itaipu e, para o Governo brasileiro - e
sei que interpreto o pensamento do Presidente Jose Sarney - motivo de muito orgulho. Pois esse constante contato que Vossa Excelencia tem tido conosco e nosso
com' o Paraguai e, para o Presidente Jose
Sarney, de uma importancia muito grande.
Vossa Excelencia, como Ministro das Relacoes Exteriores, sabera conduzir, cada vez
mais, a solucao dos problemas que sao tao
poucos e tao importantes entre o Brasil e o
Paraguai. E nos queremos continuar nessa
boa vivencia e nesse desafio que os homens
do Paraguai souberam enfrentar e tambem
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os tecnicos brasileiros souberam realizar.
Hoje temos a frente da Itaipu Binacional
um homem de uma enorme experiencia
publica, nao so como Governador, mas
como Senador, como Deputado e com sensibilidade de se confundir as terras do Parana com as terras do Paraguai, ele tem a
poeira dos dois lados, que e o nosso presidente Ney Braga. Acredito que sob essa lideranca e sob a sensibilidade diplomatica
de Vossa Excelencia, nos haveremos de
abreviar cada vez mais o termino dessas
obras. Vejo, de vez em quando, com muita
apreensao, e ja via isso quando governava
Sao Paulo, que nos teriamos uma crise
energetica. Mas depois, vi com alivio que a
crise energetica tinha sido superada com a
construcao de uma dezena de unidades hidreletricas ao longo do Rio Grande e do
Paranapanema, no norte do Pais. Esse espantalho esta, de novo, nos atemorizando.
Vejo repetir que o Brasil precisa, dadas as
condicoes climaticas, entrar num processo
de economia ou de aceleramento em busca
de outras ahernativas energeticas. Mas nos
temos uma alternativa ai. Precisamos saber
como, de que maneira acelerar Itaipu, a
extensao da sua linha Sul para atender as
dificuldades nao so do meu pais, como do
Paraguai, e como vender energia, ja que
ltaipu, na sua grande maioria, foi construida atraves de emprestimos em dolares e que
sao pesados. Quanto mais tempo demorar
para girar essas turbinas, mais tempo levara
para n6s entrarmos num faturamento ne-

cessario e indispensavel para pagarmos os
nossos compromissos internacionais. E sei
que tanto o Paraguai quanto o Brasil se
preocupam na solucao desses problemas.
Portanto, este contato que hoje temos, e
um contato que, acredito, seja de um
processo para acelerar a solucao do termino das obras de Itaipu. Como enfrentar os
problemas financeiros? Como podemos dar
energia que la ja esta plantada, transforma-la em faturamento necessario para enfrentarmos o problema da divida contraida
pelo Brasil e pelo Paraguai.
Mas na presenca de homens tao capazes,
que nasceram com Itaipu, na sua capacidade tecnica, eu acredito que esse desafio vai
ser muito facil de ser vencido. Sei que vamos perder no trabalho dois membros do
Conselho de Administracao, que cumpriram tres mandatos consecutivos, os Senhores General Gimenez e o Engenheiro Ro-'
gelio ,
O presidente Ney Braga
pediu-me que entregasse a ambos, pelo trabalho 'que fizeram, pelo tempo que ambos
dedicaram a Itaipu, duas lembrancas. Antes
de entrega-las - e eu solicitaria ao Embaixador Tabajara de Oliveira que o fizesse quero beber a saude, se me permite, do povo paraguaio e de seu Presidente, o Presidente Stroessner, e que a amizade brasileiro-paraguaia seja indissoluvel e que a nossa
unidade de trabalho seja cada vez mais consolidada.

brasil e paraguai assinam
acordo sobre instalacao
do comite de fronteiras
Pronunciamentos do Ministro de Estado das Relacoes
Exteriores, Roberto de Abreu Sodr4, e do Ministro das
Relacoes Exteriores do Paraguai, Carlos Augusto Saldivar,
no Palacio do Itamaraty, em Brasilia. em 20 de junho de 1 9 S ,
por ocasiao da assinatura do Acordo para instalacao do
Comite de Fronteiras nas cidades lindeiras de Pedro Juan
CaballerojPonta Pora e Salto de1 GuairalGuaire.
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PALAVRAS DO CHANCELER BRASILEIRO

Senhor Ministro das Relacoes Exteriores do
Paraguai, nosso companheiro Saldi'var,
Estamos hoje assinando um Acordo para o
funcionamento de nossas unidades consulares entre as cidades de Guaira e Salto de1
Guaira, e Pedro Juan Caballero e Ponta
Pora.
As nossas tronteiras eram fronteiras fixas,.
eram fronteiras que nao nos preocupavam
porque ja haviam sido estabelecidas pela
historia, historia de que esta mesa e grande
testemunha. As fronteiras entre o Brasil e
os paises limitrofes eram absolutamente
demarcadas e fixas. Com a prosperidade,
quer do pais de Vossa Excelencia, como do
Brasil, essas fronteiras passaram a ter um
sentido dinamico e os consulados passaram
a ter uma importancia muito grande, pois
o intercambio entre o Brasil e o Paraguai
e cada vez maior; as relacoes de amizade, as
relacoes de negocios entre ambos paises
sao muito importantes. Portanto, os consulados do Brasil e do Paraguai nessas cidades fronteiricas passaram a ter uma importancia realmente fundamental para regular
a vida entre as duas populacoes e facilitar
mais tambem esse relacionamento entre os
dois paises.
Portanto, hoje, Chanceler Saldivar, estamos
aqui assinando um passo que o progresso
do Paraguai e o progresso brasileiro sao
obrigados a pagar. Criar condicoes para esses Consulados do Brasil e do Paraguai nessas duas cidades tem assim significativa importancia. De outro lado, eu poderia adiantar que alguns Consulados brasileiros na
Europa estao sendo fechados. As nossas
transacoes com alguns Consulados na Europa passaram a nao ter mais expressao de
outrora. E as fronteiras brasileiras passaram
a ter uma vida muito marcante. Este e um
Acordo que firmamos entre o Paraguai e o
Brasil, para os chefes de assuntos consulares da maior importancia. Creio que ele vai
facilitar de mais esse ja tao bom relacionamento que existe entre os dois paises. Eu
fico imensamente grato de poder fazer isso

na presenca do Senhor Embaixador e parla-

mentares paraguaios e brasileiros, pois eles
tem uma vida comum conosco, e na presenca do Senhor Embaixador Paulo Tarso.
Isto e um exemplo de uma diplomacia dinamica. E e assim que nos devemos fazer.
Me congratulo com Vossa Excelencia e com
o seu Governo por este mais profundo laco
de amizade entre o Brasil e o Paraguai. Muit o obrigado.
PALAVRAS DO CHANCELER PARAGUAIO

Senhor Chanceler Abreu Sodre,
Senhores Embaixadores,
Senhores Parlamentares,
As fronteiras entre o Paraguai e o Brasil
tem tido a caracteristica, nos ultimos decenios, de unir-nos cada vez mais. Os acidentes geograficos serviram para justamente
poder realizar os ideais de cooperacao e integracao regionais. A Ponte da Amizade,
sobre o Rio Parana, foi o inicio de uma
maior comunicacao, sem dizer a obra de
Itaipu, que assenta um dos seus bracos no
Paraguai e outro no Brasil.
Esta criacao dos Comites de Fronteira
deram a oportunidade para que as autoridades regionais se conhecam cada vez mais
e trabalhem todos por um bem comum,
que e o da melhor relacao entre nossos dois
povos. Inclusive, demos um exemplo, com
a criacao que foi patenteada na ultima reuniao dos paises da Bacia do Prata, para demonstrar a todos os associados nessa Organizacao e a toda America que se pode trabalhar e se deve trabalhar unindo-nos cada
vez mais. Acreditamos que os problemas
vao terminando, problemas proprios que
existem nas fronteiras vao terminando; ja
quase nao existem onde funciona o Comite
de Fronteira entre a Ciudad Presidente
Stroessner e Foz de Iguacu. E agora, esses
dois novos Comites vao dar-nos'o panorama
do futuro alentador para as relacoes entre
os nossos dois povos, que tao bem tem sabido interpretar nosso. . .
Senhor Chanceler, em nome do Governo da

Republica do Paraguai, expresso aqui nos-
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so reconhecimento pela forma como sao
encarados e se esta encaminhando essa solucao que e positiva, e uma solucao americanista, e uma solucao de integracao e de
cooperacao, gracas a que nossos povos estao cada vez mais unidos. O Paraguai e o
Brasjl, com a construcao de Itaipu, deram
um verdadeiro exemplo ao mundo e esses

*

atos, esses exemplos os vimos repetindo a
cada momento, porque somos dois povos
que temos um destino dentro da America
Latina. E esse destino devemos levar adiante, devemos chegar aos objetivos em comunidade de ideais e em franca e crescente
cooperacao. Muito obrigado."

N a secao Tratados, Acordos, Convenios, pagina 149, texto do acordo Brasil-Paraguai para instalacao d o Comite de
Fronteiras.
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chanceler abre seminario
sobre relacoes brasil-africa na
camara dos deputados
Palestra d o Ministro de Estado das Relacoes Exteriores,
Roberto de Abreu Sodre, na Camara dos Deputados, e m 24 de
junho de 1986, p o r ocasiao da abertura d o Seminario sobre
RelacUes ~ r a s i l - A f r i c a .

Venho, com grande satisfacao, atender ao
honroso convite da Camara dos Deputados
para proceder a abertura deste Seminario,
iniciativa feliz e oportuna, da Comissao de
Relacoes Exteriores, destinada a examinar,
numa perspectiva redi mensionada, as relacoes entre o Brasil e o Continente africano.

laridades geograficas de nossos territorios e
recursos; tornam-se patentes as analogias de
nossas experiencias na luta pelo desenvolvimento; sao comuns nossas preocupacoes
diante da crise economica que afeta nossos
pa i'ses.

O relacionamento com a Africa foi definido
pelo Senhor Presidente da Republica, em
seu discurso ao novo Ministerio, a 20 de fe:
vereiro ultimo, como prioritario em nossa
acao diplomatica.

Ao chefiar a delegacao brasileira a Assembleia Especial das Nacoes Unidas sobre a
Situacao Economica Critica da Africa, em
fins de maio ultimo, tive a oportunidade de
salientar a preocupacao e a solidariedade do
Governo brasileiro ante os graves problemas
do Continente vizinho:

Interpretava o Presidente Jose Sarney o
anseio de segmentos cada vez mais amplos
da sociedade brasileira, de acelerar o processo de aproximacao do Brasil com um
Continente que permaneceu por muito
tempo relegado, pol itica e economicamente, a plano secundario em nossas relacoes
externas.
Alem das afinidades historicas e culturais
existentes, suficientemente conhecidas para
nao serem aqui enumeradas, poderosos fatores contribuem para aproximar, cada vez
mais, Brasil e Africa. Evidenciam-se as simi-

"Angustia-nos - com efeito - que a Africa
continue ainda, no final do seculo X X , a
padecer de condicoes de pobreza dramatica: a perpetuacao dos fatores de sua critica
vulnerabilidade, no plano economico e politico, deve ser motivo de preocupacao e
acao" ( . . .) "A solidariedade que o Brasil
vem aqui concretizar nao se confunde com
gestos retoricos. Dentro de suas possibilidades como pais em desenvolvimento, o Brasil procurara cooperar ativamente para a
recuperacao economica africana."
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Procurei, naquela ocasiao, enfatizar a importancia atribuida pelo Brasil a cooperacao Sul-Sul e a valia e relevancia desse movimento como alternativa para atenuar dependencias e vulnerabil idades.

niao internacional, em ocupar ilegalmente
o territorio da Nami'bia e recusar-lhe a verdadeira independencia, tal como determinada pela Resolucao 435 do Conselho de
Seguranca.

Os resultados das Assembleia Especial foram positivos e os pai'ses africanos receberam com otimismo a adocao unanime de
um plano de acao para o desenvolvimento
do Continente no peri'odo de 198611990.
A contri buicao da delegacao brasileira para
esse resultado foi motivo de vivo agradecimento por parte de varias delegacoes africanas.

Senhoras e Senhores,

A nova prioridade ao relacionamento com
a Africa ja se manifestara na inclusao de pais
daquele Continente (Cabo Verde, ao qual
estamos intimamente ligados por densas
afinidades lingu ist icas e historicas) no roteiro da primeira viagem empreendida pelo
Presidente Jose Sarney, na qualidade de
Chefe de Estado, fora dos limites do Continente americano.
Aquela viagem foi marcada por vigoroso
pronunciamento do Presidente da Republica, que tornou ainda mais expli'cita e
enfatica a posicao do Brasil em relacao a
Africa, em especial aquela parte do Continente em que a escalada da confrontacao
e da violencia atinge ni'veis cada vez mais
preocupantes.
A Africa Austral vem sendo vitima, ha
muitos anos, da tragedia vergonhosa do
apartheid. Este sistema arcaico e inumano,
que se baseia em criterios abominaveis de
superioridade e segregacao racial, e, de fato,
a fonte principal das tensoes e dos conflitos naquela regiao. Em nome de sua preservacao, a qualquer custo, graves crimes vem
sendo cometidos pelo Governo da Africa
do Sul, contra a propria populacao de seu
pai's - agora mais uma vez submetida a explosivo "Estado de Emergencia" -, e contra os Estados vizinhos que nao admitem
compactuar ou silenciar diante daquele
comportamento ignominioso. A Africa
do Sul insiste ainda, contra toda a opi-

A opiniao publica brasileira se ve, diariamente, dolorosamente confrontada com as
violencias cometidas pelo Governo sulafricano. Interpretando sentimentos nacionais legi'timos, o Governo tem expressado
em todas as oportunidades seu veemente
repudio ao sistema de dominacao imperan:
te na Africa do Sul e na Namibia, bem
como o apoio da sociedade e do Estado
brasileiro aos patriotas sul-africanos, que
lutam vigorosamente para criar, em futuro
que felizmente ja se esboca, uma nova Africa do Sul, pluralista, democratica, pacifica
e livre do pesadelo do racismo.
Assim como nos solidarizamos com a sofrida populacao discriminada sul-africana,
revigoramos nosso apoio tambem aos povos
e Governos dos paises vizinhos da Africa
do Sul. Condenamos as agressoes perpetradas pelo Governo de Pretoria contra Angola, Botsuana, Zambia, Zimbabue, Lesoto
e Mocambique, e tambem repudiamos outras ingerencias externas, configuradas em
apoio a forcas irregulares que tentam igualmente desestabil izar .esses pa i'ses. Nossa
preocupacao volta-se particularmente para
as graves situacoes em Angola e Mocambique, onde rivalidades exogenas contribuem
para o aumento da violencia, gerando risco
maior de generalizacao dos conflitos regionais ao inseri-los no contexto global da
confrontacao Leste-Oeste.
Cito o Presidente da Republica, de seu discurso pronunciado em. Cabo Verde: "A
complexa problematica da Africa Austral
jamais podera ser solucionada no horizonte das tensoes Leste-Oeste ou sob qualquer
otica de grandes potencias. A solucao da
crise naquela regiao passa primeiramente
pelo desaparecimento do apartheid e, em
seguida, pela solida implantacao de uma es-
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trutura de interacao pacifica entre os Estados da regiao, que permita a todos eles
dedicar-se a luta para implementar os projetos nacionais de desenvolvimento".
O Brasil deseja tambem evitar que a instabilidade da Africa Austral possa precipitar a
corrida armamentista e a confrontacao no
Atlentico Sul. Com esse objetivo, enviei ao
Secretario-Geral das Nacoes Unidas, Senhor
Perez de Cuellar, a 29 de maio ultimo, carta na qual solicito a inclusao na Agenda da
Assembleia-Geral da ONU de item
com o titulo "Zona de Paz e Cooperacao
do Atlantico Sul". Conforme salientado naquela mensagem, o Governo brasileiro considera que chegou o momento de as Nacoes
Unidas, assumindo as responsabilidades que
lhe impoe sua Carta, examinarem a questao
do Atlantico Sul, com vistas a manter
aquela area livre de tensoes derivadas de interesses alheios aos dos paises em desenvolvimento em ambas as margens, assim como a assegurar que esse oceano sirva apenas
aos propositos da cooperaqao paci'fica e da
crescente solidariedade entre os povos da
reg iao.

Na busca da intensificacao das relacoes com
a Africa, no apoio aos esforcos de paz e
desenvolvimento de nossos parceiros africanos, nao descansaremos. Ainda no corrente
ano, empreenderei viagem a diversos paises
daquele Continente, na firme disposicao
de consolidar, ampliar e diversificar, com
espirito inovador, a proveitosa teia de interesses mutuos que ali pudemos desenvolver nos ultimos anos.
Senhoras e Senhores,
Ao declarar abertos os trabalhos deste Seminario, faco votos de gue em seu curso
surjam ideias novas e fecundas, que possam
contribuir para o aperfeicoamento ainda
maior da cooperacao e do dialogo politicoeconomico entre o Brasil e a Africa. Estou
certo de que, com iniciativas desta natureza, o Brasil estara sempre mais perto de
realizar sua vocacao, natural mas tambem
por nos intensa e deliberadamente desejada e cultivada, de parceiro solidario e permanente de seus amigos e vizinhos do alemmar.
Muito obrigado
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abreu sodre, na escola
superior de guerra: atividade
diplomatica exige dialogo
Palestra do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores,
Roberto de Abreu Sodre, na Escola Superior de Guerra, no Rio
de Janeiro, em 27 de junho de 1986.

Este encontro com os Estagiarios da Escola
Superior de Guerra faz parte da agenda
obrigatoria do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores. Nem por repetir-se a cada
ano e menos valioso. A reflexao e o debate
que enseja acrescentam a nossa visao do
Brasil e de seu papel nas relacoes internacionais. A oportunidade e duplamente proveitosa: o Ministro transmite seu pensamento a grupo altamente representativo da sociedade brasileira; o Ministro recolhe as opinioes principais desse grupo com respeito a
politica externa que e de sua competencia
executar.
Por tudo isso sou muito grato ao Comandante da Escola, Brigadeiro Luiz Felipe Carneiro de Lacerda Neto pelo convite que
houve por bem fazer-me, para que viesse
hoje aqui falar-lhes. Grato tambem sou, ao
Comandante, por sua compreensao quando
Ihes expus circunstancias imprevistas que
acabaram por determinar o adiamento da
palestra de sua data original. Ao Comandante e aos estagiarios peco desculpas por
minha involuntaria impontualidade, que se
deveu, posso assegurar-lhes, as razoes incontornaveis, ligadas a crise da America
Central.

Assumi ha pouco mais de quatro meses as
funcoes de Ministro das Relacoes Exteriores. Politico por i~clinacaoe formacao, exparlamentar, ex-governador, abracei com
entusiasmo o novo oficio. Diplomacia e
tambem exercicio de politica - embora diferentes os protagonistas, outros os foros,
mais extensos os espacos. A atividade diplomatica exige igualmente dialogo, persuacao, entendimento, presume as mesmas metas de harmonizacao, cooperacao e bem-comum presentes no desempenho domestico
da funcao politica. Nao sinto que transija
com minha vocacao original no cargo com
que tanto me distinguiu o Senhor Presidente da Republica, nem escondo o orgulho
com que o exerco, chefiando uma diplomacia provada e capaz, a servico de um pai's
cuja projecao internacional so faz crescer e
aprimorar-se.
Pautam meus proposifos nessa comissao
desafiadora tres preocupacoes essenciais:

coerencia - coerencia
de nossa politica externa com seu nobre
passado e suas firmes tradicoes;

- a preocupacao da

--

a preocupacao da transformacao - do
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tambem coerente ajustamento daquela
politica ao Brasil que emerge na Nova
Republica e as mudancas que vao inelutavelmente ocorrendo no amplo cenario
externo em que deve ser aplicada;
-

a preocupacao da afirmacao da busca
necessaria no exato e justo perfil que cabe a nosso pais na comunidade das
nacoes.

COERENCIA E CONFIANCA
A consistencia e a confiabilidade de nossa
politica externa repousam na permanente
e inequivoca observancia de principios imperativos nas relacoes internacionais: a autodeterminacao dos povos; a nao-ingerencia
nos assuntos internos de outros pai'ses; a solucao pacifica de controversias; a igualdade
juridica entre os Estados. O pais que prega
e pratica perenemente tais princi'pios acumula capital consideravel de respeito e confianca junto as nacoes de seu convivio. E
esse patrimhio o Brasil soube sem duvida
formar ao longo de sua Historia como nacao independente.
Aqueles principios nao apenas dirigem nossa acao, dao-lhe consistencia ou inspiram
confianca. Eles sao coerentes com nossa nocao de um mundo melhor. Um sistema
ideal, neles rigorosamente fundado, nao nivelaria automaticamente os diferenciais de
poder, de capacidade economica, cientifica
e tecnologica e de recursos naturais existentes entre os Estados. Mas o acatamento
efetivo e invariavel aqueles principios, ja
formalmente consagrados em numerosos
instrumentos internacionais, inibiria praticas como as da ameaca ou do uso da forca,
contribuindo para que o poder se dirigisse
para modalidades mais generosas e cooperativas de relacionamento internacional. Por
si sos os principios nao garantem plena justica, correta distribuicao de riquezas ou solucao para crises economicas. Sua observancia, contudo, ao esvaziar tensoes, poderia
induzir a comunidade internacional a debrucar-se com mais firmeza - e resultado
- sobre problemas cruciais, como, nos dias

de hoje, os do desenv,olvimento e do combate a fome e a pobreza. Tal como na ordem interna, o direito, no ambito internacional nao abole de per si o conflito de interesses, nem o resolve, magicamente; reprime, porem, o recurso a violencia e superpoe a igualdade juridica as desigualdades de
fato.
A diplomacia brasileira foi cunhada no respeito ao direito e na busca perseverante da
paz. De solido embasamento etico e juridico, jamais perde de vista, no entanto, o pratico e o possivel nas relacoes entre nacoes
soberanas. E, por isso, tambem, uma diplomacia de eficacia e de consequencia - e assim me empenho em preserva-la, para que
continue coerente, confiavel e respeitavel
no servico dos interesses mais altos do Pai's.

TRANSFORMACAO E EFICACIA
Mudar, em nossa poli'tica externa, nao resulta do mero desejo de mudanca, da busca do novo simplesmente pelo novo - nao
por sua necessidade ou seus proveitos.
Continuidade e consistencia nao significam,
porem, imobilismo. A realidade e mutavel, no pais e no mundo - e ha que permanecer coerente com ela. As vezes se
observa uma ilusao de otica no enfoque da
politica externa: questiona-se se mudou
ou nao, quando o que caberia mais bem
avaliar e se o pais e r, mundo mudaram, e
se mudou, em decorrencia - e corretamente - nossa acao diplomatica.
Penso que a diplomacia brasileira soube
sempre renovar-se - ate mesmo antecipar-se - na exigente sintonia de sua atuacao com a evolucao do Pais e da comunidade de nacoes de que este participa. Grato e agora representar os interesses de um
Pais privilegiado pela coesao social e favorecido pela simetria transparente entre a
politica interna do Governo e sua politica
externa. Nossos insistentes, reiterados reclamos no plano externo por uma maior
democratizacao do sistema politico internacional e por uma nova, mais justa, ordem
economica, adquirem acrescida legitimida-

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

de e renovado vigor gracas aos notaveis progressos politicos e economicos realizados
internamente.

A democracia, o desenvolvimento e a justica social, valores claramente prioritarios no
ambito interno determinam igualmente a
conduta do Itamaraty da Nova Republica.
A democracia plena implica redobrada sensibilidade ao pensamento dos mais diversos
setores da sociedade brasileira, tratamento
equanime de demandas muitas vezes conflitantes, consenso previo em torno das posicoes de Governo. A democracia, ao mesmo
tempo que acicata reivindicacoes, prove
meios de mais bem capta-las, compara-las,
pesa-las. O Congresso ativo, a imprensa livre, os sindicatos, a Universidade, as organizacoes civis e militares, sao correias de
transmissao que habilitam as menores parcelas de energia social chegar ao Estado.
E preciso tirar partido dessas novas contribuicoes para garantir exata fidelidade da
diplomacia ao Pais que deve servir. O processo democratico de formulacao de politica externa e mais lento e exigente do que
nas autocracias. Tem a vantagem, no entanto, da solidez e da visibilidade, nao depende dos humores e caprichos de individuos
nem o estigmatiza segredo excludente dos
gabinetes. Solidez e visibilidade tem ainda
outra valia: a de fortalecer decisoes internas de pol itica quando porventura contestadas em eventuais controversias no plano
internacional. E de mais forca, certamente,
o argumento que tem nitido suporte em
consenso nacional livremente determinado,
democraticamente conquistado.

Ao lado dos progressos politicos, o saneamento da economia e os projetos sociais
tambem revigoram a acao diplomatica.
Uma nacao com a casa em ordem tem
maior credibilidade quando se trata de den~inkiariniquidades na ordem - ou desordem? - da economia internacional. Na verdade, o desenvolvimento economico e a justica social sao fatores essenciais de poder
no mundo de hoje. O desenvolvimento re-

tempera os paises no exercicio de sua soberania e Ihes abre horizontes mais amplos,
opcoes menos coercitivas de cooperacao internacional; a justica social imuniza contra
o contagio das insatisfacoes importadas, capazes de desestabi l izar Estados e f rustar soberanias.
Democracia politica, desenvolvimento economico e justica social sao enfases claras do
Governo do Presidente Jose Sarney e portanto referencias naturais e necessarias de
nossa acao externa. O ajustamento dessa
acao aos objetivos irredutiveis da Nova Republica e imperativo ao .qual o Itamaraty
esta atento. Como atento igualmente esta
a propria transformacao do universo externo em que aquela acao e exercida.
Com efeito, e cego quem pretende enxergar
o mundo com otica estatica. Vivemos numa
sociedade internacional em constante evolucao, a qual e preciso amoldar-se sob pena
de perniciosa marginalizacao. Se a essencia
do processo diplomatico prevalece no tempo, seu cenario se transforma'ao sabor de
variaveis infinitas. A diplomacia nao pode
perder o passo da Historia, e indispensavel
acompanha-la - idealmente, inclusive, a ela
em tempo antecipar-se.
Se o processo diplomatico se conserva essencialmente o mesmo, no tempo, os instrumentos de acao diplomatica requerem
igualmente transformacao, para nao se tornarem obsoletos ou ineficazes. Pode nao
mudar o cerne da diplomacia; indispensavel
que se atualizem, no entanto, suas modalidades, as formas de seu exercicio. Minha
preocupacao com respeito a transformacao
se aplica tambem a propria estrutura e a
operacao do Itamaraty. Avanco importante ja foi obtido gracas a recente aprovacao,
pelo Presidente da Republica e o Congresso Nacional, de projeto que me permiti sugerir, ja nas primeiras semanas de minha
gestao, com vistas a estabelecer normas solidas e ni'tidas para o Servico Exterior Brasileiro e criar condicoes para indispensavel
rejuvenescimento e revigorada motivacao
de seus quadros de funcionarios. Esse proje-
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to resultou, basicamente, de mais de dez
mil sugestoes colhidas em consulta livre e
coletiva a toda a Cgsa; os proprios funcionarios sugeriram como deveria ser a reforma que se pressentia, unanimemente, inadiavel.
Desde 1961, com efeito, nao se reestruturava com abrangencia e consistencia a organizacao e a operacao do Itamaraty Em todos
esses anos, 'os ajustamentos inevi &eis eram
feitos mediante providencias em geral topicas, para atender a necessidades imediatas.
As respostas dadas por 306 diplomatas a
consulta a que acima me referi, analisadas
juntamente com estudos tknicos levados a
efeito por grupo de alto nivel, inspiraram
a proposta que viria a ser aperfeicoada e
aprovada pelo Senhor Presidente, a Camara
dos Deputados e o Senado Federal. Esse alto endosso, mais a presteza com que a reforma foi considerada e mereceu aprovacao, sensibilizaram a Casa de Rio Branco.
Isento, na medida em que a ela nao pertence, institucionalmente, acho que aquela elevada e pronta tramitacao dao testemunho
do prestigio que nossa diplomacia soube
grangear junto a nosso Governo e ao Parlamento, bem como, ao longo de siia rica e
proficua Historia, perante a sociedade brasileira como um todo.
Para mim, a reforma tem tambem um outro
relevante significado: ela supre o Ministerio
de meios para uma administracih articulada
e coerente, em que - por exemplo - as remocoes de funcionarios obedecerao a criterios firmes e transparentes, tanto quanto
suas promocoes. A reforma nos habilita a
resistir as tentacoes da administracao pelo
casu ismo, ao impor regras claras, perenes e
imperativas.
Nessa minha preocupacao, ainda, de transformacao, outras iniciativas estao em curso
com vistas a apurar a organizacao do Ministerio, no Brasil e no exterior; sistematizar e
codificar procedimentos; acelerar a ja extensa e intensa informatizacao dos servicos;
precisar a reparticao de recursos humanos e
materiais conforme prioridades politicas

definidas. O Itamaraty nao pode prender*
se ao passado, nem o progresso diminuir
o diplomata. Em discurso que fiz no Dia do
Diplomata, algumas semanas atras, achei
oportuno observar: "Como do punho de
renda passamos as abotoaduras e ao simples
botao, da pena cedo avancamos para a maquina de escrever e, hoje, o computador, o
editor de textos, a leitora otica. Mudam as
vestimentas e as ferramentas; nao muda o
diplomata, nem sua importancia".

AFIRMACAO SEM HEGEMONIA
No memoravel discurso que proferiu para
abertura da Quadragesima Assembleia-Geral
das Nacoes Unidas, em setembro ultimo,
em Nova York, o Presidente Jose Sarney
salientou que o Brasil nao quer que sua voz
seja timida, advertiu para que o Brasil "deseja ser ouvido sem aspiracoes de hegemonia, mas com determinacao de presenca".
Em seu primeiro discurso ao novo Gabinete, a 20 de fevereiro ultimo, declarou o Presidente que nossa politica extecna "ha de
ter, como primeiro objetivo, a tarefa de
construir um perfil proprio para o Brasil no
sistema internacional ".
O Brasil vive, hoje, uma verdadeira revolucao de mentalidade. O Pai's reencontrou sua
identidade democratica e volta a confiar no
futuro. Estamos unidos na luta pela estabil idade e o crescimento economico. Aumenta a transparencia das estruturas da sociedade. Torna-se cristalina a clareza de propositos do Governo e sua ferrenha determinacao na busca do bem-estar nacional. Somos
um pais que amadureceu politicamente e
prova, diariamente, a plena viabilidade de
suas aspiracoes.

Essa transformacao profunda se refletira
necessariamente na politica externa do
Pais. Queiramos ou nao, o novo Brasil exi-.
ge, no plano diplomatico, presenca e atuacao a altura de sua dimensao politica, economica e cultural - a altura, igualmente,
das responsabilidades internacionais que tal

dimensao implica, irrecusavelmente.
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Nao quer isso dizer que nossa politica externa deve ceder as tentacoes do ufanismo
inconsequente - e contraproducente -, das
reivindicacoes estereis ou das retoricas estridentes. Temos consciencia de nossas insuficiencias e vulnerabilidades, mas conscientes igualmente somos de nosso valor, de
nossa importancia. Para sermos coerentes
com esse nosso valor, ha que traduzi-lo em
nossa atuacao externa, sem timidez, como
determina o Presidente, mas afirmando e
admitindo nossos trunfos e fraquezas com
realismo, dignidade e competencia.

PRIORIDADES E LIMITACOES
Preocupei-me ate agora com a coerencia, a
transformacao, a afirmacao em nossa pol itica externa. Proponho-me discorrer, agora,
sobre a politica externa propriamente dita
- suas prioridades, suas condicionantes, o
universo em que se aplica. Pretendo falarI hes acerca de importantes movimentos em
curso na cena maior das relacoes internacionais - a rebipolarizacao, a crise do multilateralismo, a deterioracao das bases sobre
as quais se estruturam as relacoes economicas -, bem como expor nossas posturas
com respeito a regioes e questoes especificas - as Americas, a Europa, a Africa, o
Oriente Proximo, as bacias do Pacifico e do
Indico, a Antartica, a paz e a cooperacao
no Atlantico Sul.

A Guisa de introducao, valeria mencionar
que as multiplas identidades do Brasil, pais
plural por excelencia, definem de per si algumas prioridades gerais de politica externa. Nossa posicao geografica e dupla condicao de pais latino-americano e africano, do
ponto de vista historico-cu ltural, sugerem
duas vertentes naturais de nossa projecao
internacional. Nosso tradicional relacionamento com os Estados Unidos e a Heranca
politica e cultural recebida da Europa Ocidental tracam, igualmente, caminhos evidentes. A qualidade de pais em desenvolvimento nos insere, automaticamente, nos
grandes movimentos coletivos dos paises
latino-americanos, africanos e asiaticos em

prol de transformacoes indispensaveis da
ordem politica e economica mundial.
Todos esses fatores - geograficos, historicos, culturais e economicos - nao bastam,
entretanto, para determinar a politica externa em todos os seus pormenores, diante
da infinidade de temas e gestoes com que se
defrontam as Chancelarias, cotidianamente.
Servem de balizamento das estradas principais de atuacao, mas nao podem de per si
estabelecer a intensidade do trafego, ou sua
velocidade. Cabe a imaginacao diplomatica
e a vontade politica conceber e gerar iniciativas concretas que tragam as prioridades
genericas para o plano da operacao efetiva.
Nossas prioridades, razoes e limitacoes ficarao patentes no que me proponho dizer-lhes adiante.

REBIPOLARIZACAOE
CRISE DO MULTI LATERALISMO
A conjuntura internacional apresenta, na
verdade, quadro pouco alvissareiro para a
acao diplomatica, as tentativas modestas de
estabelecimento de uma "detente" entre as
superpotencias sucedeu um jogo esteril de
avancos e recuos no tabuleiro geopol itico
mundial. Tenta-se uma volta a esquemas
bipolares de interpretacao e organizacao da
realidade internacional, presumidamente
capazes de refazer agrupamentos ha muito
afrouxados ou impedir a explosao de blocos congestionados em demasia. Ate mesmo esquemas oligarquicos de poder, com o
famoso pentagrama que reuniria EUA,
URSS, China, CEE e Japao, se veem abandonados, em prol de um desenho bipolar
ainda mais restritivo.
A tentativa das grandes potencias de revitalizar a oposicao bipolar decorre uma visao simplista e empobrecedora, de uma
logica que se reduz a faceis dicotomias,
em que o Bem e o Mal se repartem o mundo. A realidade e mais complexa e contraditoria. A angustia compreensivel que a
mente humana tem diante das dificuldades
do multiplo nao deve compelir ao ilusorio
conforto das concepcoes binarias.
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O chamado eixo Leste-oeste nao consegue,
hoje, a rigor, senao expressar relacoes de tipo estrategico-militar entre os EUA e a
OTAN, de um lado, a Uniao Sovietica e o
Pacto de Varsovia, de outro. As proprias relacoes CEEIEUA, CEEICOMECON, ja escapam ao modelo vigente no nivel estrategico. Que dizer entao do eixo NorteISul, que
define diferente nivel de discrepancia de interesses, no terreno economico, sobretudo?
Que dizer do ressurgimento de outros eixos
de confrontacao, fundados nao no binomio
pol itico-estrategico OcidenteIOriente. Mas
em contrastes qualitativamente distintos e
comparativamente poderosos, como os de
inspiracao cultural ou religiosa?
Rebipolarizar o sistema internacional significa empobrecer nossa capacidade de compreender o que nele se passa, em virtude do
desacordo inescapavel entre a falaciosa simplicidade do quadro conceitual e a complexa riqueza da realidade.
A rigidez dualista da visao de blocos se
opoe a regulacao juridica, ao multilateralismo, em suma, a tudo que tenta criar ordem
no plano internacional pela negociacao e
pelo dialogo, buscando minimizar o quanto
possivel os efeitos das diferencas de poder
politico, economico e militar. Ela privilegia, por outro lado, o estrategico, em detrimento de outros componentes das relacoes
internacionais prioritarios para um pais em
desenvolvimento como o Brasil - componentes tais como o economico e o cientifico-tecnologico. Quando denunciamos e rejeitamos visoes bipolares da vida internacional, tambem pensamos, com efeito, nas
consequencias perversas que acarretam para a correta identificacao e oportuna solucao dos problemas prementes que afligem
os paises em desenvolvimento.
E no plano do armamentismo, entretanto,
que a logica da bipolarizacao atinge seu
apice mais absurdo. E intoleravel o espectro da violencia absoluta implicito no armamentismo nuclear das grandes potencias,

por mais que queiramos, "pensando o im-

pensavel", aliar-nos a enfoques pretensamente racionais das teorias de dissuacao.
Acidentes em instalacoes para a producao
de energia nuclear para fins pacificos indicam, claramente, os riscos muito maiores que corre a humanidade, convivendo
com o descomunal estoque de artefatos
nucleares existente, e comprovam que nao
se pode aceitar a premissa de que alguns
Estados sao necessariamente mais "responsaveis" do que os demais. (Vale lembrar
que os mais graves acidentes nucleares ja
ocorridos sucederam precisamente onde a
"responsabilidade" e por definicao maior, e
maior, igualmente, presume-se a capacitacao tecnologica).
Os esquemas bipolares acabam comprometendo os esforcos de ordenacao juridica da
vida internacional. A confrontacao substitui a busca do dialogo, do consenso, esvazia
os mecanismos de participacao coletiva e
democratica no processo decisorio da comunidade das nacoes. A exploracao politica das disparidades do poder, a ameaca do
uso da forca - e mesmo seu emprego efetivo - procuram enquadrar em blocos disciplinados a natural pluralidade da sociedade
internacional contemporanea, espontaneamente multipolar. E pouco conforto existe, para quem se empenha pelo tratamento
negociado e pacifico das controversias, em
verificar que o poder se vem mostrando ineficiente como forma de resolver disputas.
Nos cenarios de conflito, os empates sao
hoje mais frequentes que as vitorias e as
derrotas. A forca, alem de ilegal e imoral,
tem-se provado nao-funcional.
Na esteira da rebipolarizacao vem a crise
do multilateralismo. Estao em perigo avancos significativos realizados desde a criacao das Nacoes Unidas. Interessa-nos o fortalecimento dos foros multilaterais. Seria
ilusorio, e verdade, esperar que tais foros
nao espelhassem relacoes de poder ou que
seu funcionamento nao fosse de alguma
forma condicionado pela vontade politica
individual dos Estados. Nem por isso convem ao Brasil, no entanto, ou a qualquer
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outra Nacao, a volta a confrontacao e a
aceitacao resignada de praticas incontidas
de poder.

A ONU devemos, em grande parte, a extincao do colonialismo, a clara formulacao
juridica dos direitos humanos e o estabelecimento de normas para sua protecao internacional. -0 mesmo relevante papel a ONU
tem desempenhado na luta contra o racismo, e suas formas mais odiosas, como o
"apartheid". Foi gracas aos estudos e as
negociacoes promovidas no ambito das Nacoes Unidas que se fortaleceu entre os paises em desenvolvimento a consciencia de
seus interesses comuns e o reconhecimento
de que as desigualdades economicas e sociais nao decorrem de fatalidades naturais
ou culturais, nem se cristalizam na Historia.
A ONU coube destacada atividade no campo da afirmacao do direito internacional e
no alargamento do seu ambito para novas
areas, como as dos fundos marinhos e o espaco exterior, de grande relevancia para o
Brasil.
O desgaste a que esta sendo submetido o
multilatera~lismo nao decorre de uma insuficiencia de instrumentos e marcos juridicos para o encaminhamento de crises e
problemas, mas, antes de tudo, da ausencia de vontade ou consenso politico global
para seu efetivo emprego. Condenar o sistema das Nacoes Unidas e o multilateralismo ao perecimento significaria, para o
Brasil, reduzir sua propria capacidade de
afirmacao como nacao independente, soberana.

VELHA ORDEM ECONOMICA
O predominio de questoes estrategico-militares na agenda internacional tende a relegar a segundo plano temas da maior importancia para os paises em desenvolvimento
A crise economica iniciada nos anos 80 persiste. Os indicios de recuperacao nas economias centrais, embora significativos, nao
sao de molde a antecipar, necessariamente,
dias melhores. Ao contrario, apesar dos dificeis ajustes internos por eles realizados, os

paises em desenvolvimento continuam em
serias dificuldades e ainda exportadores Iiquidos de capitais. Nos ultimos quatro
anos, a America Latina transferiu aos paises industrializados cerca de 100 bilhoes
de dolares.
Diante desse quadro, caberiam algumas
consideracoes sobre a insercao brasileira
na economia internacional. Somos um pais
em processo de industrializacao, que nos
habilita a participacao crescentemente diversificada no comercio mundial. Essa condicao, se e obviamente motivo de satisfacao
para n6s, nao coloca o Brasil, necessariamente, entre os paises que se beneficiam
do ordenamento economico prevalecente
hoje no mundo. Apenas para citar um
exemplo numerico, entre 1982 e 1984,
quando tivemos taxas de crescimento negativas, a media dos recursos oriundos de
nossas exportacoes, comprometidos com o
pagamento de nossa divida externa, atingiu a absurda proporcao de 62%. De 1980
para ca, fomos obrigados a pagar a titulo
de juros, uma quantia igual a totalidade de
nossa divida, sem com isso em nada nos aliviarmos de seu pesado onus.
Refiro-me a questao da divida externa cuja solucao ainda nao se vislumbra -para
demonstrar quao desfavoraveis podem ser
para o Brasil as regras - em alguns casos
a ausencia delas - que hoje regem o relacionamento economico entre os paises.
Nao se limitam, contudo, aos de ordem financeira os fatores impeditivos de participacao mais justa e equitativa do Brasil na
economia mundial. Sao crescentes os obstaculos tarifarios e de outras indoles, adotados sob os mais diversos pretextos, para o
acesso de nossos produtos aos mercados
dos paises industrializados.
Nossa diplomacia economica vem refletindo - e enfrentando - a complexidade cada vez maior dos interesses que pautam a
insercao do Brasil na economia mundial. De
um lado, somos ainda importantes exportadores de produtos primarios e materias-primas (e a deterioracao nas relacoes de
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troca nos e particularmente nociva). De
outro, disputamos com nossos produtos industrial izados segmentos ja bastante sof isticados do mercado (e aqui o protecionismo
nos tem afetado duramente).

E interessante recordar que durante muito
tempo nossa diplomacia economica se confundiu com a defesa da participacao de
produtos agricolas - notadamente o cafe
-, no mertado mundial. Pouco a pouco foi
aumentando a gama dos interesses que lhe
incumbe defender. Tivemos que negociar
nossa participacao no mercado de produtos texteis. Depois, vieram os produtos siderurgicos, os bens de consumo duravel,
e hoje nos defrontamos com a ingente tarefa de assegurar espacos para nossa industria
em setores de tecnologias mais avancadas.
Muitas vezes a diversidade das formas de
insercao do Brasil na economia mundial
tem suscitado perplexidades e mesmo malentendidos. Nao e incomum encontrarmos
o argumento de que nos servimos das diferentes facetas de nosso estagio de desenvolvimento para fazer valer nossas reivindicacoes, ora como pais em desenvolvimento,
ora como pais em processo acelerado de
industrializacao. Nao ha contradicao, porem, em nossas posicoes. Ao contrario, elas
procuram refletir fielmente a nossa realidade.
E nesse ponto volto - com outro enfoque
ao tema da insercao do Brasil na economia internacional. De dimensoes continentais, com abundantes recursos naturais e
uma populacao jovem em expansao. o Pais
tem em sua propria economia o motor de
seu desenvolvimento. Temos condicoes de
sustentar a producao de vasta gama de bens
e servicos a partir da escala de nosso mercado. A enfase social imprimida pelo Presidente Jose Sarney a nosso desenvolvimento
economico tendera naturalmente a fortalecer as bases internas do mercado brasileiro,
em termos nao so quantitativos mas tambem qualitativos. Estimulado e consolidado
o parque industrial e os setores agropecuario, mineiro e de servicos de nossa econo-

mia, a partir do atendimento de nossas necessidades internas, adquirimos naturalmente condicoes mais favoraveis para participar
das relacoes economicas internacionais.
Nao nos convem, assim, a autarquia, nem a
ela estamos forcosamente dirigidos. A preservacao de nossa capacidade produtiva
propria, em determinados setores ainda incipientes, tampouco visa a autarquia pela
propria logica de nosso desenvolvimento
economico.
E preciso salientar que nao estamos inovando em nosso processo de desenvolvimento
economico. Muitas das principais economias do mundo atual seguiram o mesmo
caminho no passado. A partir de um mercado interno com ampla potencialidade,
tornaram-se parceiros de primeira grandeza
no comercio internacional. Igual e a vocacao brasileira. Cumpre observar, contudo,
que essa vocacao nao se realiza de forma
automatica. Ha que ter exata percepcao de
nossa realidade e da realidade internacional
na qual procuramos atuar. Conhecemos a
experiencia historica de outros povos, mas
sabemos tambem que o mundo de hoje e
diferente.

Por todas essas razoes, a diplomacia economica brasileira e hoje exercicio complexo.
E nossa acao diplomatica se estende a regioes do mundo e setores de atividades cada vez mais amplos e. renovados. Ouso dizer que o Itamaraty tem cumprido seu dever, na busca permanente de espacos mais
extensos para atuacao do Brasil, atraves de
uma maior participacao no suprimento de
bens e servicos no mercado mundial e,
igualmente, por meio da mais viva presenca
brasileira nas decisoes que influem sobre o
comportamento desse mercado.
Com tais objetivos, tem o Itamaraty ( I ) denunciado nos foros internacionais a ausencia de progresso no dialogo Norte-Sul; ( I I)
manifestado a inconformidade brasileira
ante o protecionismo das nacoes industrializadas; ( I I I) propugnado por um tratamento politico da questao da divida externa, que reflita a co-responsabilidade de de-

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

vedores e credores; (IV) expressado nossa
conviccao de que a satisfacao de obrigacoes
financeiras internacionais requer nosso crescimento economico e justa participacao do
Pais no comercio internacional; (V) rejeitado a nocao de que saldos comerciais devam
ser motivo para uma "mauvaise conscience", pois a necessidade de gerar saldos positivos nas exportacoes decorre hoje em dia
de um quadro economico mais amplo e
sobre o qual temos pouco ou nenhum poder de decisao.
Nao nos limitamos, contudo, apenas a uma
visao critica da realidade economica mundial. O Itamaraty se empenha ativa e diretamente na expansao de nossas exportacoes. Os lacos que unem o Brasil a outras
economias nacionais vem se ampliando e
mu ltiplicando, gracas a uma acao pol itica
criativa, articulada com esforcos promocionais coerentes e tecnicamente deveras
avancados. Para citar um exemplo concreto, nossas exportacoes para a Republica Popular da China passaram de 1,7% do
total exportado em 1984, para 3,2% em
1985. Estamos no momento trabalhando
num ambicioso projeto de integracao economica com o nosso vizinho, a Argentina
- o qual podera estender-se a outros paises da regiao.

Os Estados Unidos da America continuam
sendo nosso principal parceiro comercial.
Nossas importacoes passaram de 16,5% do
total importado a m 1984 a 19,9% em
1985. Ja nossas exportacoes diminu iram de
28,5% em 1984 para 26,5% em 1985. As
li mitacoes impostas a nossas exportacoes
para os EUA nao nos deixam de preocupar.
Segundo estimativas recentes, essas limitacoes impediram a colocacao de produtos
brasileiros no mercado daquele pais por
valor em torno de 2,7 bilhoes de dolares
anuais. E tambem preocupante o fato de
que do total de nossas exportacoes para os
EUA, nosso principal parceiro comercial,
33,15% sao de uma ou de outra forma
objeto de restricoes.

Ainda no capitulo da nossa diplomacia
economica, gostaria de abordar um tema
bastante atual e que diz respeito ao campo
dos servicos e das tecnologias avancadas.
O Brasil optou por atingir capacitacao
tecnologica propria sem desprezar a experiencia e a cooperacao internacional. As
dimensoes da economia brasileira e suas
potencial idades justificam plenamente essa
opcao. De fato, o setor terciario da economia ja responde por cerca de 54% do Produto Interno Bruto do pais.
Para melhor compreender a relevancia dos
servicos, que compreendem vasta gama de
atividades, como bancos, seguros, transporte, informatica, comunicacoes, etc., e necessario ter presente que sao fator determinante da evolucao da economia brasileira
como um todo. Mais do que simples fenomeno de modernizacao, a informatizacao
da sociedade, por exemplo, e poderoso
agente de transformacao tecnologica. A
partir dessa transformacao surgirao novos
produtos e novas tecnicas, das quais resultarao por sua vez correntes significativas de
presenca no comercio internacional.
Entender a opcao brasileira por uma capacitacao tecnologica propria no estrategico
setor dos servicos e entender o Brasil e a
maneira com que nos vemos a nos proprios. Somos um pais com grandes expectativas em relacao ao futuro. Ja conseguimos dominar a tecnologia da producao de
grande parte dos manufaturados tradicionais. Nosso parque industrial se caracteriza por um perfil dinamico de producao e
tendera naturalmente a buscar novas fronteiras tecnologicas, com vistas a capacitar
o pais para o futuro ingresso no que ja se
vislumbra como a terceira revolucao industrial.
Por essa razao, nao julgamos aceitaveis as
propostas para o exame do tema servicos
no GATT. A consideracao naquele foro,
desse e de novos temas, como investimentos e propriedade intelectual, vao muito
alem de seus aspectos puramente comerciais. Estar-se-ia discutindo nao apenas o
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movimento internacional de servicos, mas
tambem fluxos de investimento nessa area.
Estariamos apenas promovendo a criacao
de base juridica para a abertura dos mercados dos paises em desenvolvimento, com
graves prejuizos para suas atividades nascentes, entre elas a da Informatica.
Como afirmou o Presidente Jose Sarney,
em seu discurso nas Nacoes Unidas, nao
desejamos' nem o isolamento nem a autarquia. A logica do desenvolvimento brasileiro nos leva a cooperacao e ao comercio
internacional. No proprio setor de Informatica ha um enorme espaco para essa
cooperacao; um dos segmentos mais dinamicos de nossa pauta de importacoes e
constituido atualmente por produtos de
computacao.
Estou convencido de que um tratamento
objetivo desse assunto, no quadro de nossa Lei - - que e intocavel -, acabara por
convencer nossos parceiros comerciais, como os Estagos Unidos, da justeza de nossa posicao. Inclusive porque estas correspondem a atitudes assumidas por eles
proprios em outros momentos de sua historia economica.

EUA: DIVERGENCIAS NA
CONVERGENCIA
As relacoes entre o Brasil e os EUA datam
de antes' de nossa Independencia e nao
tem feito senao adensar-se. Sao hoje extremamente diversificadas e complexas. Ao
contrario do que ocorre em outras areas do
Continente, nao existe, na sociedade brasileira, preconceitos anti-americanos. E natural, no entanto, em vista da forte presenca
economica e cultural dos EUA no Brasil,
que exista certa sensibilidade diante de
movimentos que parecam escapar ao padrao de dialogo equilibrado e racional que
de ha muito se logrou estabelecer nas relacoes bilaterais. E natural, igualmente, que
em intercambio tao amplo como o que tem
Brasil e Estados Unidos, surjam pontos de
divergencia; o oposto e que seria de estranhar, uma vez que refletiria, ou uma iden-

tidade total de interesses, altamente improvavel, ou pura e simples submissao de uns,
interesses aos outros.
Os EUA sao uma superpotencia, com presenca universal; o Brasil e um pais em desenvolvimento, de grande porte, que passa a ter igualmente presenca e interesses
em praticamente todos os quadrantes do
globo. Essa circunstancia tambem contribui para que surjam discrepancias entre
os dois paises - discrepancias naturais,
diria mesmo que forcosas entre nacoes independentes, com visao propria de sua insercao no mundo.
Se a divergencia e inelutavel, em teia tao
rica de relacoes, o desejo de convergencia
constitui, no entanto, a marca maior do
dialogo entre as duas Nacoes, tradicionalmente amigas. E fundamental preservar essa disposicao comum ao entendimento, evitando emocionalismos e ressentimentos que
perturbem o adequado tratamento das diferencas inevitaveis.
Felizmente prevalecem, em nossas relacoes,
o respeito mutuo; espontanea solidariedade, vontade comum e permanente de cooperacao; a admissao reciproca das identidades individuais de cada parte; e a realista
aceitacao de um espaco para a dissensao,
em que as divergencias possam ser consideradas com naturalidade, nao como fatores
forcosos de distanciamento mas como po10s para dialogo construtivo e entendimento compativel com a harmonia maior a
que aspiram ambos os paises.
E com esse tipo de preocupacao em mente que venho procurando encaminhar a
discussao dos pontos mais atuais e relevantes de nosso contencioso com os EUA. Devo dizer-lhes que iguais sentimentos tenho
encontrado da parte de meus interlocutores
norte-americanos. Sou muito otimista
quanto ao resultado das conversacoes em
curso a proposito da questao da informatica, a qual mencionei anteriormente e, sei,
e motivo de preocupacao igualmente para
os Senhores.
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AMERICA DO SUL:
A VIZINHANCA IMEDIATA
Em virtude de fatores historicos e geograficos, as relacoes do Brasil com seus vizinhos
da parte meridional da America do Sul sao
densas e diversificadas. Caracterizam-sepor
uma longa tradicao de convivencia amistosa, lastreada em notaveis continuidade e intensidade de contatos, bem como em multiplas formas de intercambio e cooperacao.
As circunstancias que, ao longo da Historia,
marcaram a vida desses povos, ate mesmo
antes de seu surgimento como nacoes independentes, conferem uma dimensao particularmente relevante ao relacionamento
do Brasil com a area, fazendo emergir, em
boa parte dos casos, aspectos de grande
sensibilidade. O Brasil e plenamente consciente das peculiaridades inerentes a Argentina, ao Uruguai, ao Paraguai e ao Chile, quer no tocante aos elementos que distinguiram esses paises em sua formacao nacional, quer nas questoes relativas a sua
projecao internacional.
Dadas a substancia e magnitude dos interesses que nos ligam aos paises da regiao,
destacando-se a concretizacao de empreendimentos e iniciativas de vulto no plano bilateral, emprestamos atencao prioritaria a
nossa atuacao diplomatica na area. Somos
conscientes da importancia que representa
o patrimonio de realizacoes ja acumulailo
no ambito dessas relacoes e desejamos preserva-lo e amplia-lo constantemente. Buscamos tambem consolidar as bases de confianca, entendimento e cooperacao com
nossos parceiros do Cone Sul. Sob esse angulo, interessa ao Brasil manter constancia
e fluidez no dialoso com os paises vizinhos,
apoveitando todas as oportunidades de
convergencia e incrementando os esforcos
de colaboracao igualitaria e mutuamente
benefica.
Entre nossos dez vizinhos, sete sao condominos com o Brasil da Bacia Amazonica. Com
respeito a estes paises - e tambem ao
Equador - ja foi o Brasil censurado por su-

postamente atri bu ir4 hes menor relevo, se
comparadas suas relacoes conosco as alegadamente mais intensas mantidas com os
paises platinos. De certo modo, tal acusacao era verdadeira, na medida em que nao
eramos de fato vizinhos. A muralha vegetal da floresta por seculos impossibilitou
a verdadeira vizinhanca justificando o que
ja se chamou de "cordial desinteresse reciproco" entre os demais paises amazonicos e o Brasil.
Mas a floresta esta deixando de impedir
os contatos. A fronteira verifica-se de forma rapida - e desordenada. Novos fatores
estao ali presentes, e nem sempre positivos: trafico ilicito de estupefacientes, contrabando, caca e extracao de madeira predatorias, garimpos ilegais, disputas em terras indigenas etc.
Nao e, porem, apenas a vivificacao da fronteira que esta provocando o adensamento
das relacoes com os paises amazonicos. Como agricultor, sempre acompanhei com interesse as relacoes brasileiro-colombianas,
por decadas monopolizadas por um grande
tema: a comercializacao internacional do
cafe. Nos ultimos anos, as relacoes bilaterais tornaram-se imensamente mais complexas. Durante o encontro em Manaus entre
os Presidentes Sarney e Betancur, falou-se
de cafe - decerto -, mas tambem de entorpecentes, de divida externa, da situacao da
America Central, de cooperacao tecnica,
da participacao brasileira em projetos colombianos de infra-estrutura, do desequiIibrio da balanca comercial, etc. Nos ultimos seis anos o Brasil acumulou saldos comerciais com a Colombia que excederam
1 bilhao de dolares. Apesar de a fronteira
colombiana-brasileira ainda estar dominada pela floresta, as relacoes bilaterais nos
anos recentes sofreram profundas mudancas. A vaga proximidade cartografica transforma-se em convivio efetivo entre vizinhos.
Muitas vezes somos indagados no Itamaraty sobre o iratado de Cooperacao Amazonica e as razoes da inercia desse instrurnen-
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to que suscitou tantas expectativas por ocasiao de sua assinatura. Na verdade, o TCA
entrou em vigor praticamente as vesperas de
seria recessao economica, que atingiu de
forma sincronizada todos os paises-membros. Nos ultimos cinco anos, os recursos
disponiveis para a cooperacao amazonica
estiveram longe de corresponder a vontade
politica que unia os signatarios do Tratado.
A aplicacao do TCA teve de restringir-se
a seminarios tecnicos, que - se bem pioneiros de alta ,valia - nao tiveram maior
divulgacao e visibilidade politica.
Tudo isso nao tira ao Tratado o potencial
com que foi concebido, e que o Brasil se
empenha em explorar, dentro das limitacoes de recursos apontados. Este ano deveremos assumir sua Secretaria pro-tempore,
funcao na qual acreditamos poder dar algum novo impulso a desejavel cooperacao
entre os paises amazonicos. Por outro lado, coerente com essa mesma preocupacao
convoquei, para os proximos dias 1 e 2 de
agosto uma reuniao com todos os Embaixadores brasileiros nos paises vizinhos da
Amazonia. Essa reuniao, da qual espero resultados valiosos para a conducao futura
de nossas relacoes na area, coincidira com
visita oficial que farei ao Equador, a convite de seu Governo. Essa sera, vale notar, a
primeira viagem de um Chanceler brasileiro
aquele pais desde 1973.

BRASIL E CONTADORA
A crise na America Central muito nos
preocupa. A dificuldade em se determinar perspectivas de medio prazo e refletida pela complexidade de problemas considerados amiude como fenomenos distintos, mas que seriam, sobretudo, elementos
de uma complexa matriz politica, economica e ideologica, que estariam a requerer solucoes profundas e eficazes.
Na avaliacao brasileira, a crise tem origens
estruturais, de fundo economico e social,
derivada do proprio processo de evolucao
politica e economica da regiao. Nossa posi-

cao reflete igualmente a compreensao de

que os problemas que atualmente afligem a
regiao sao multifacetados e nao permitem
solucoes simples. 0 s componentes interligados da crise - politicos, diplomaticos,
militares, sociais e economicos - testemunham sua inerente complexidade.
'Achamos que o unico caminho para a pacificacao e o da solucao negociada e que se
devem evitar todas as formas de interferencia externa. Ha que prevenir a internacionalizacao da disputa, que conduz a polarizacao ideologica, no quadro do confronto
LesteIOeste, com transferencia de tensoes
globais para a regiao, risco de solucoes de
forca e bloqueio da acao diplomatica.
Nesse espirito, o Brasil sempre apoiou, desde sua criacao, o processo mediador do
Grupo de Contadora, formado em janeiro
de 1983 pelo Mexico, Panama, Colombia e
Venezuela - paises com presenca tradicional na area, capacidade negociadora e canais de comunicacao desimpedidos com os
paises centro-americanos e que buscam solucao regional' e latino-americana para o
conflito, baseada no consenso de todas as
partes envolvidas. 0 s esforcos de Contadora recebem apoio praticamente unanime da comunidade internacional.
Em 1985, quando o processo mediador de
Contadora parecia perder vigor, a iniciativa
tomou alento com a formacao do Grupo de
Apoio, constituido pelo Brasil, Peru, Argentina e Uruguai. O papel do Grupo de
Apoio nao e o de somar-se ao Grupo original, ou o de duplicar suas funcoes. E nitido o entendimento de que as iniciativas
e gestoes mediadoras continuam a ser de
responsabilidade dos quatro paises de Contadora. Nao impede esse entendimento que
nossa assistencia ao processo seja util e
bem-vinda. Pessoalmente, no curto prazo
de minha gestao participei ja de tres rodadas de conversacoes sobre a crise centro-americana, em Punta de1 Este e - por duas
vezes - no Panama.
Se, por um lado, e forcoso reconhecer que
nao houve avancos decisivos e definitivos
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no processo de Contadora, nao ha como negar a extrema importancia da iniciativa ao
impedir que se crie um vazio diplomatico
na crise e que o conflito possa agravar-se
ainda mais, transformando-seem conflagracao de repercussoes imprevisiveis para todo
o Continente americano. Contadora deve
ser avaliada nao apenas pelo que de bom
fez, ou deixou de fazer, mas tambem pelo
que de mal e desastroso tem evitado que
aconteca.

EUROPA OCIDENTAL:
AFINIDADES E FRUSTRACOES
A Europa Ocidental, com seus 26 Estados,
constitui bloco heterogeneo do ponto de
vista socio-cultural. Entretanto, sob os aspectos economico e politico, observa-se
ali uma marcada tendencia a uniformizacao. Com excecao de Portugal, Turquia,
Grecia, e em menor escala a Espanha, que
ainda Se encontram em fase de desenvolvimento mais incipiente, os demais paises
europeus tem uma certa homogeneidade
em seus elevados padroes de consumo e
no alto nivel de desempenho da economia.
Politicamente, incluem-se todos no grupo
das democracias representativas, em geral
parlamentaristas, diferenciando-se somente
pela forma monarquica ou republicana de
seus regimes.
Tende a Europa Ocidental a exercer papel
moderador no relacionamento Leste-oeste.
Sua posicao tradicional e de ceticismo diante das iniciativas pacifistas de Moscou, mas
tambem opoe resistencias, com maior ou
menor grau, a iniciativas norte-americanas
no setor de armamentos. Assim ocorreu
quando da instalacao em seu territorio dos
misseis de alcance intermediario, do convite de Washington para participacao na "I niciativa de Defesa estrategica" (SDI - "Guerra nas Estrelas") e, mais recentemente,
diante da proposta de introducao de armas
quimicas no arsenal da OTAN.
As relacoes do Brasil com a Europa Ocidental tem solido embasamento, proporcionado por afinidades culturais e fortes lacos

historicos. Partilhamos com aquela regiao
os chamados valores ocidentais, que se traduzem, em politica interna, nos principios
da democracia liberal e social, em politica
externa, na aceitacao da pluralidade de sistemas e interesses e no respeito aos principios da autodeterminacao e nao-intervencao.
Nossas divergencias mais expressivas com
a Europa residem naturalmente no relacionamento economico-comercial, sobretudo
em decorrencia da politica desenvolvida pela CEE. Fomos prejudicados, inicialmente,
pela redistribuicao dos fluxos de comercio
dos paises europeus, que passaram a privilegiar as trocas intra-comunitarias. Posteriormente, a Politica Agricola Comum nao
so restringiu a demanda comunitaria de
produtos tradicionalmente exportados por
nos como estimulou fortes competidores
para nos em outros mercados. Finalmente,
a medida que diversificamos nossa capacidade como exportadores de manufaturados, a Comunidade nos vem impondo
crescentes barreiras protecion istas, como
ocorre, por exemplo, com texteis e produtos siderurgicos.

LESTE EUROPEU:
REVISAO NO COMERCIO
O advento da Nova Republica favoreceu
um dialogo politico mais fluido com os
paises do Leste Europeu, em especial com
a Uniao Sovietica. Disso e significativa a visita do ex-Chanceler Olavo Setubal a Moscou, em dezembro de 1985. O objetivo basico daquela viagem foi, justamente, consolidar nosso relacionamento politico bilateral em alto nivel, o qual se traduzira, em
anos anteriores, apenas em conversacoes
entre Chanceleres no ambito das sessoes
regulares da Assembleia-Geral das Nacoes
Unidas. Por ocasiao de sua visita a Uniao
Sovietica, o ex-Chanceler assinou com o
Ministro das Relacoes Exteriores, Senhor
E. Chevardnadze, um Memorandum de
Entendimento, estabelecendo mecanismo
de consultas sobre temas de interesse comum.
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No que se refere ao relacionamento economico e comercial do Brasil com os paises da Europa Oriental, observa-se um superavit historico em favor do Brasil. Nota-se, no entanto, nos ultimos anos, consideravel diminuicao do superavit brasileiro,
resultante da retracao do mercado europeu-oriental aos nossos produtos. O volume
do superavit representa serio obstaculo ao
aumento e .diversificacao do comercio com
a area e impede a melhoria qualitativa da
pauta brasileira, na qual os produtos de base revelam-se como os de maior importancia.
Por meio de Comissoes Mistas e outros mecan ismos de cooperacao, envida-se presentemente esforco destinado a estabelecer
formas de relacionamento que permitam
romper-se tal impasse no intercambio bilateral do Brasil com cada um daqueles
paises.
ORIENTE MEDIO:
CONSTANCIA DA COOPERACAO
Nao e correto pensar que o Brasil pode ou
deve tornar-se indiferente ao Oriente Medio simplesmente porque se reduziu nossa
dependencia das importacoes de petroleo
ou se debilitou a capacidade financeira dos
paises da area. Tanto os resultados do intercambio passado quanto as perspectivas
do relacionamento futuro justificam de pleno a continuidade de nossa cooperacao
com aquela regiao.
As raizes do relacionamento brasileiro com
o Oriente Medio, e particularmente com o
mundo arabe, sao antigas e profundas. Ha
mais de seculo vem o Brasil acolhendo contingentes expressivos de imigrantes daquela
origem, os quais, com seus descendentes,
constituem hoje parte significativa de nossa
etnia, com ampla presenca em todos os setores de atividade.
Vale mencionar a circunstancia de que o
Brasil pode atravessar as graves crises do
petroleo, sem percalcos graves de supri-

mento, em parte devido a nossas excelen-

tes relacoes com os paises fornecedores
daquela area Por outro lado, merece referencia a eficaz utilizacao de nossas compras
de oleo como alavanca de propulsao de
nossas exportacoes, a ponto de os paises
arabes constituirem grupo de elevado indice de dinamismo no crescimento de nossas
vendas externas. Nao so pelo crescente volume sao importantes aquelas exportacoes;
tambem por sua composicao qualitativa sao
decerto relevantes, uma vez que incluem
parcela ampla de itens de alto valor agregado, sobretudo servicos de consultoria e engenharia e manufaturados de conteudo tecnologico mais avancado.
Mais alem de motivacoes econ5micas, consideracoes de ordem politica impoem igualmente atencao para com a regiao. No
Oriente Medio se concentram alguns dos
riscos maiores para a paz mundial. Os conf litos se multiplicam, acrescentando graves
preocupacoes as causadas pela crise regional basica - a questao palestina. Recrudescem os problemas curdo e armenio, a situacao no Libano nao habilita esperancas de
solucoes no curto prazo, Marrocos e Argelia se enfrentam politicamente na disputa
saraui. Sem falar na lamentavel, sangrenta
guerra entre o Ira e o Iraque, para a qual
tampouco existem perspectivas de solucao
no futuro previsivel. Em todos os foros, em
qualquer contacto, de nivel multilateral ou
bilateral, nao deixa o Brasil de reafirmar
seu apoio a tratamento negociado e pacifico daquelas pendencias, nem de lamentar
que a bipolarizacao, a interveniencia de interesses extra-regionais, tornem ainda mais
dificil na area a paz ali tao necessaria e
merecida.
Ainda com respeito ao Oriente Medio, gostaria de mencionar minha viagem, em abril
ultimo, a Arabia Saudita e ao Coveite. Foi
importante, na ocasiao, poder marcar o empenho perene que o Brasil poe em suas relacoes com o mundo arabe, por cima de circunstancias conjunturais e atento ao vasto
e permanente potencial de cooperacao que
aquelas relacoes ensejam. A viagem proporcionou intercambio de ideias e pontos de
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vista ex tremamente vantajoso, bem como
decisoes quanto a passos concretos que deverao ser dados em benef (cio de aperfeicoamento ainda maior de nossas relacoes. Convocados por mim a Riade, os Embaixadores do Brasil na area puderam trazer u m
aporte valioso de observacoes e sugestoes,
para orientacao de nossa acao diplomatica
e comercial na area, bem como receber instrucoes sobre a atuacao que devem ter,
individualmente, a frente das respectivas
Embaixadas.

ASIA E OCEANIA: O NOVO PESO
DA BACIA DO PACIFICO
Em nossa busca de novos caminhos e no
aprofundamento de opcoes ja adotadas ressalta, com especial nitidez, a regiao da Asia
e Oceania. Ela abrange, grosso modo, dois
segmentos, de consideravel importancia politica e economica: a bacia do Indico e a
do Pacifico.

A primeira abrange, entre outros paises, a
India e o Paquistao. Nao e necessario dramatizar a relevancia politica dessa regiao,
tendo em vista, entre outros fatores, o papel do Paquistao nos esforcos para encontrar uma solucao pacifica para o conflito
afegao, e a irradiacao diplomatica da India. Economicamente, a regiao representa
tin polo dinamico, de grande relevo, bastando 'lembra: o avanco tecnologico e cientifico da India, que dispoe da Terceira
maior reserva mundial de engenheiros e
cientistas, depois dos Estados Unidos e da
Uniao Sovietica.
Quanto a bacia do Pacifico, vale dizer que
desde o final dos anos 70 o montante do
com6rcio global dos Estados Unidos com
essa regiao tem sido superior ao do comercio com a Europa Ocidental. A importancia do Japao como produtor de tecnologia
de ponta nao pode ser subestimada. A China, com seu ambicioso projeto de modernizacao, que preve a quadruplicacao do PNB
ate o final do ceculo, representa, com sua
populacao de mais de 1 bilhao de habitantes, u m enorme mercado potencial. Do

ponto de vista pol i'tico, a regiao do Paci'fico e cada vez mais u m ponto de cruzamento dos interesses estrategicos das superpotencias. Por tudo isso, ha quem diga - talvez ainda com exagero - que o deslocamento do peso geopolitico mundial do
Atlantico para o Pacifico poderia ser comparavel, em significacao historica, ao deslocamento do Mediterraneo para o Atlantico, cinco ceculos atras.
Devido a importancia atual e potencial
da Asia e da Oceania, o Brasil j a vem,
desdb algum tempo, consagrando particular
atencao a sua acao diplomatica na area. O
Brasil tem estado, com efeito, crescentemente presente na regiao, procurando estabelecer uma rede densa e proficua de
interacoes com os tres grupos de paises em
que se divide: paises em desenvolvimento
(com India, Paquistao, ASEAN); pai'ses socialistas (China); paises de economia de
mercado (como Japao, Australia, Nova
Zelandia).

AFRICA: A FRONTE1 RA A LESTE
A o discursar perante o novo Ministerio
em 20 de fevereiro ultimo, o Presidente
da Republica estabeleceu como um dos objetivos prioritarios da politica externa brasileira "a intensificacao do relacionamento
com os paises africanos, a par de um nitido
repudio ao persistente e abominavel racismo da Africa do Sul."
As importantes contribu icoes da Africa
na formacao etnica, cultural, socidl V econoinica da Nacao brasileira associani-se a
identidades mais atuais entre o Brasil e a
maioria dos paises africanos para fundamentar os solidos lacos politicos, economicos e de cooperacao hoje existentes
entre nos.
Por outro lado, nossos parceiros africanos
estao conscientes de que o relacionamento
com o Brasil representa importante alternativa. A cooperacao brasileira e desprovida de pretensoes hegemonicas e segundas
intencoes de carater politico e ideologico.
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Por outro lado, o Brasil compartilha com
a Africa problemas semelhantes, condicionados por fatores geoclimaticos comuns,
para cuja solucao a experiencia brasileira
pode ser valiosa.

Em fins de maio passado, chefiei Delegacao brasileira a Assembleia Especial das
Nacoes Unidas sobre a Situacao Economica Critica da Africa. Em discurso no
plenario da reuniao, salientei a solidariedade do Governo brasileiro ante os graves
problemas do Continente vizinho, pondo
em relevo a importancia atribuida por nosso Pais a cobperacao Sul-Sul, bem como a
valia e relevancia desse movimento como
alternativa para atenuar dependencias e
vulnerabil idades nos paises em desenvolvimento. Ainda no dia de ontem, em Brasilia, ao abrir Seminario promovido pela
Comissao de Relacoes Exteriores da Camara dos Deputados acerca das novas perspectivas de entendimento Brasil-Africa,
mencionei estarem ja avancados os planos
de viagem que empreenderei ainda este
ano a alguns paises africanos, na firme
disposicao de consolidar, ampliar e diversificar, com espi'rito inovador, a proveitosa teia de interesses mutuos que ali pudemos desenvolver nos ultimos anos.

Com alguns pai'ses, como as ex-colonias
portuguesas, as maiores afinidades Iingui'sticas e historicas tem contribu ido para adensar o nosso relacionamento. Com outras
nacoes, que gozam de situacao economica
mais favoravel, como a Nigeria, a Costa do
Marfim, o Zaire, os Camaroes e o Zimbabue, avulta a importancia de nosso intercambio comercial. Com 16 Embaixadas
na Africa Subsaarica e um relacionamento institucional izado atraves de acordos
e comissoes mistas bilaterais com varios
paises, o Brasil vem desenvolvendo ativamente a acao diplomatica prioritaria determinada pelo Presidente Jose Sarney.
Com o objetivo de tornar mais explicitas
as posicoes brasileiras em relacao ao Continente africano, em especial a Africa Meridional, o Presidente Jose Sarney decidiu
aproveitar a sua visita a Cabo Verde, em
maio ultimo, para fazer um pronunciamento que refletisse os sentimentos de todo o Povo brasileiro. Reiterou, de forma
veemente, a tradicional condenacao ao
sistema do apartheid, que viola grosseiramente os direitos humanos e atenta, em
particular, contra a indole da sociedade
brasileira, formada a base d- ~ , i ~ /
racial e da int-n~:;$o
de culturas.
Em suas palavras, tambem, "a complexa
problematica da Africa Austral jamais podera ser solucionada no horizonte das tensoes Leste-oeste ou sob qualquer otica
estrategica de grandes potencias". (...) "A
solucao da crise naquela regiao passa primeiramente pelo desaparecimento do apartheid e, em seguida, pela solida implantacao de uma estrutura de interacao pacifica entre os estados da regiao, que permita a todos eles dedicar-se a luta para implementar os seus projetos nacionais de
desenvolvimento."

ANTARTI DA:
O BRASIL NO SEXTO CONTINENTE
Em janeiro de 1982, foram tomadas as
medidas internas para que o Brasil concretizasse sua presenca na Antartida, de
acordo com as diretrizes que haviam levado a nossa adesao ao Tratado da AntS:iida, em 1975.
~

Fazia-se
~ ~ ~ necessario
~ a o o lancamento de um
programa de pesquisa cientifica substancial, pois essa e a condicao para que um
Estado Parte no Tratado tenha direito de
compartilhar das decisoes sobre o sexto
continente tomadas nas Reunioes Consultivas bienais. Naquele momento, em 1982,
as chamadas Partes Consultivas limitavam-se a quatorze Estados.
Por que nosso interesse em nos juntarmos
a esse grupo?
Muitas sao as razoes, mas atenho-me ao
mais essencial. O Tratado da Antartida aplica-se a todo o espaco ao sul do Paralelo de
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sessenta graus sul, isto e, cobre os cerca de
15 milhoes de km2 do continente antartico mais os mares circundantes, algo equivalente a um quinto da superficie terrestre.
Um pais das dimensoes e interesses do Brasil nao pode estar alheio a elaboracao da
politica que rege as atividades em tao vasta area. Essa tem sido nossa conduta em
relacao a todos os dominios nao sujeitos
a jurisdicoes nacionais, como e o caso do
espaco exterior e dos fundos marinhos situados alem das jurisdicoes nacionais.
Acresce que os trabalhos cientificos tem
progressivamente descoberto o grande potencial economico da regiao. Ja e hoje certo que os estoques de Krill, crustaceo de
alto teor proteico, permitem captura anual
ao redor de 70 milhoes de toneladas, que
equivalem ao total anual da pesca mundial.
Tambem se evidencia cada vez mais a existencia de depositos de hidrocarbonetos de
dimensoes gigantescas, especialmente no
de Weddell, que defronta nossa costa.

ar

Integrado ao grupo das Partes Consultivas,
cujas decisoes so podem ser tomadas por
consenso, o Brasil e hoje uma das nacoes
garantes do uso ordenado da regiao antartica e dos principios basicos do Tratado,
entre os quais vale ressaltar a desmilitarizacao e a desnuclearizacao.
Isso foi conseguido gracas ao trabalho da
Comissao Nacional para Assuntos Antarticos (CONANTAR) que propoe ao Presidente da Republica as di retrizes de nossa pol itica antartica, e a Comissao Interministerial
para os Recursos do Mar (C1RM), incumbida de planejar e executar o Programa Antartico Brasileiro (PROANTAR).
Embora limitado por severas restricoes orcamentarias, o PROANTAR ja empreendeu
quatro expedicoes cientificas nos meses de
verao e instalou estacao cientifica, este ano
utilizada tambem no inverno. Pude comprovar, in loco, por ocasiao de visita que fiz
a Antartida em marco ultimo, o bom andamento do novo programa.

Cabe consignar aqui um preito de reconhecimento as Forcas Armadas, em particular
a Marinha do Brasil, responsavel por quase
todo o suporte logistico, e a comunidade
cientifica, agora apoiada pelo Ministerio
da Ciencia e Tecnologia, a qual aceitou
tambem o duro desafio de ampliar seus trabalhos a zona das mais inospitas do Planeta.

PAZ E COOPERACAO
Ido ATLANTICO SUL
Avulta, entre as prioridades da politica externa, a necessidade de preservarmos o
Atlantico Sul como uma Zona de Paz e
Cooperacao. Esta e uma regiao que possui
identidade propria: os paises em desenvolvimento da area compartilham problemas
e interesses similares no que tange ao desenvolvimento economico, ao bem-estar social
e a paz.
Como pais que tem a maior costa Atlantica, o Brasil deve manter uma presenca e
linha de atuacao proprias no Atlantico Sul.
Esta e uma area afeta primordialmente aos
seus interesses especificos, assim como aos
dos demais paises ribeirinhos.
Defendemos a posicao de que o Atlantico
Sul deve ser uma area destinada a paz e
a cooperacao, livre das imposicoes da
disputa de poder entre as superpotencias,
a nivel mundial. Preocupa-nos, nesse contexto, a gravissima situacao de crise prevalecente na Africa Austral. Preocupam-nos
as tendencias de crescimento militar naval
na regiao, tanto quantitativo quanto qualitativo, com a decorrente proliferacao geografica de armamentos nucleares, em desprezo ao direito dos paises nao nucleares
a viver em paz e seguranca. Preocupa-nos a
introducao, na regiao, de tensoes e confrontacoes exogenas.
Considero por outro lado, que e chegado
o momento de a comunidade internacional
examinar em profundidade o tema da seguranca coletiva, politica e economica no
Atlantico Sul. Por isso, meu pedido de in-
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clusao, na agenda da proxima Assembleia
Geral das Nacoes Unidas de item especifico sobre o tema.
A iniciativa brasileira e uma sequencia Iogica de outros empreendimentos notaveis,
como o Tratado de Tlatelolco, sobre a exclusao de armamentos nucleares na America Latina, a Declaracao da Organizacao da
Unidade Africana sobre a Desnuclearizacao
da Africa e o Tratado da Antartida, que
desnucleariza o sexto continente.
A criacao de uma zona de paz e cooperacao no Atlantico Sul representaria uma
contri bu icao significativa para o fortalecimento da seguranca e da paz nao so na regiao, como tambem a nivel mundial. Por
outro lado, essa zona de paz propiciaria,
inegavelmente, uma maior cooperacao entre os paises ribeirinhos. Nao se pode separar o aspecto politico do aspecto economico. Existem interesses concretos de proximidade e similaridades bio-geograficas a
motivar uma cooperacao do Brasil com os
paises da area.
Inicia-se, assim, entre os paises em desenvolvimento do Atlantico Sul, de ambas as
margens, um dialogo novo. Esta e uma leg itima tomada de consciencia dos interesses
e responsabilidades especificas destes paises
sobre' uma area cujo destino nao pode ser
vinculado a tensoes que Ihes sao estranhas.
Senhores membros do Corpo Permanente
Senhores Estagiarios,

O que Ihes expus foi longo ou curto - de
acordo com a perspectiva. Para os Senhores, tera sido certamente uma palestra extensa, ouso admitir ate que demasiado extensa; para mim, ja acostumado a intensidade e complexidade da acao diplomatica
brasileira, foi uma mera sintese, insuficiente e superficial, da visao que temos, no Itamaraty, da presenca do Brasil no mundo.
Sei, no entanto, que altos funcionarios do

Ministerio aqui virao, honrados como eu
por convites do Comando da Escola; eles
poderao sem duvida complementar e aprofundar minha exposicao, explorando as
areas especificas de sua responsabilidade
no Ministerio.
Ao despedir-me e agradecer a atencao que
dos Senhores mereci, desejo reiterar os propositos a que aludi ao inicio da palestra, de
preservar a invariavel coerencia de nossa politica externa, transformar nossa acao diplomatica na medida das mudancas por
que passa o Brasil e o mundo em que se insere, contribuir para que, sem aspiracoes de
hegemonia, o Brasil afirme seu justo papel
na comunidade das nacoes. Na consecucao
desses propositos, espero contar com o
apoio e a colaboracao de areas representativas da opiniao brasileira - entre estas, assinalada, a que tem na Escola Superior de
Guerra seu foco intelectual e suporte institucional de estudo e pesquisa. Conto com
o privilegio de reve-los, em outras oportunidades, consciente da valia reciproca que
apresentam nossos contactos.
Permitam-me, por fim, repisar algumas palavras de meu discurso comemorativo do
Dia do Diplomata. E coerente dizer-se que
a melhor tradicao da diplomacia brasileira
e a tradicao de saber renovar-se. Tambem
ja se especulou que, diante das alternativas
do poeta, entre o eterno e o moderno, nossa diplomacia se pretende eternamente moderna. Pessoalmente, e tendo em mente a
figura excepcional de Rio Branco, penso
que, no caso da politica externa brasileira,
modernizar e manter os padroes do passado, frente a circunstancias e aspiracoes
novas.
Com esse espirito de reverente respeito ao
passado e determinada confianca no futuro, e que me proponho fielmente executar
a politica externa do Presidente Jose
Sarney.
Muito obrigado
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brasil e cuba
restabelecem relacoes
diplomaticas
Nota Conjunta dos Governos brasileiros e cubano,
assinada, em Paris, em 14 de junho de 1986,
pelo Secretario Geral das Relacoes Exterlores,
Paulo Tarso Flecha de Lima, e pelo
Vice-MinistroPrirneiro de Relacoes Exteriores de
Cuba, Jose Raul Viera Linares, e divulgada, em
Brasilia, em 25 d e junho de 1986, pelo Ministro de
Estado das Relacoes Exteriores, Roberto
de Abreu Sodre.

O Governo da Republica Federativa do
Brasil e o Governo da Republica de Cuba,
de acordo com os interesses e os desejos
dos dojs povos, decidem restabelecer relacoes diplomaticas em nivel de Embaixadas,
a partir da data em que for divulgada esta
Nota.

0 s dois Governos c.oncordam em desenvolver relacoes amistosas e de cooperacao, inspiradas nos principios da Carta das Nacoes
Unidas, em especial os referentes ao respeito a soberania, a independencia, a integridade territorial e a nao-intervencao nos
assuntos internos dos Estados.

Pelo Governo da
Republica Federativa do .Brasil
Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima
Secretario-Geral do Ministerio das Relacoes
Exteriores

Pelo Governo
da Republica de Cuba
Jose Raul Viera Linares
Vice Ministro Primeiro
de Relacoes Exteriores"

designacao de
embaixadores brasileiros
Jorge de Sa Almeida, para Embaixador na
Arabia Saudita, e Helio AntOnio'ScarabOto10, para Embaixador no Iraque, em 3 de
abril de 1986.
Andre Guimaraes, para Embaixador na
Indonesia, e Antonio Sabino Cantuaria, para Embaixador na Romenia, em 17 de abril
de 1986.

O Governo da Republica Federativa do
Brasil e o Governo da Republica de Cuba
concordam em trocar Embaixadores dentro do mais breve prazo possivel e em prestar um ao outro toda a assistencia necessaria para a instalacao e funcionamento das
Embaixadas em suas respectivas capitais.

Guy Mendes Pinheiro de Vasconcellos, para
Embaixador na Guine Bissau; Carlos Alberto Pereira Pinto, para Embaixador na MaIasia; Carlos dos Santos Veras, para Embaixador ,na Jamaica; e Ayrton Gonsalez Gil
Dieguez, para Embaixador no Libano, em
24 de abril de 1986.

Esta Nota sera divulgada, nas duas capitais, no dia 25 de junho de 1986.

Sergio de Queiroz Duarte, para Embaixador
na Nicaragua, e Lu iz Fernando Couto Nazare, para Embaixador em Mocambique, em 8
de maio de 1986.

Paris, em 14 de junho de 1986.

* Na secao Comunicados e Notas, pagina 162, o t e x t o d o Comunicado d o Itarnaratv

a imprensa a proposito d o agradecimento d o Governo brasileiro ao Governo da Suica, que representava os interesses brasileiros em Havana; na secao Mensagens, pagina 164, o texto do telqrama d o Presidente de Cuba, Fidel Castro Ruz, ao Presidente Jose Sarney, b e m com o a resposta ao Presidente brasileiro.
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entrega de credenciais
de embaixadores
estrangeiros
Hubert J.M. Van Nispen T. Sevenaer, dos
Paises Baixos, em 29 de abril.

Hector Alberto Subiza, da Argentina, em
10 de junho.

Koich i Komura, do Japao, em 03 de maio.

Antonio Gonzalez de Leon Quintanilla, do
Mexico, em 26 de junho.
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brasil e canada assinam
ajuste complementar
para aperfeicoamento de
especialistas no
tratamento do cancer *
Ajuste, p o r troca de Notas, complementar ao
A c o r d o de Cooperacao Tecnica Brasil-Canada,
relativo w projeto de Cooperacao Tecnica para o
Aperfeicoamento de Especialistas brasileiros na
area medica em tratamento de cancer, assinado n o
Palacio d o Itamaraty, em Brasllia, em 23 de abril
de 1986, pelo Ministro de Estado das Relacoes
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, e pelo
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciacio d o
Canada, A n t h o n y Tudor Eyton.
A Sua Excelencia o Senhor A n t h o n y Tudor Eyton, E m baixador Extraordinario e ~ l e n i p o t e n c i a r i od o Canada.
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar o recebimento da Nota 8-022,
datada de 2 3 de abril de 1986, de Vossa Excelencia, cujo
teor, em portugues. e o seguinte:
"Senhor Ministro,
Com referencia as Notas Verbais nos DCOPT/DCS/17/644
( 8 4 6 ) ( B 1 0 ) e DCOPT/DCS/18/644 ( 8 4 6 ) (B10). de 29
de abril de 1982, d o Ministerio das Relacoes Exteriores d o
Brasil, bem c o m o ao Acordo de Cooperacao Tecnica entre
o Governo d o Canada e o Governo da Republica Federativa d o Brasil, de 2 de abril de 1975, tenho a honra de p r o por, e m nome d o Governo d o Canada e nos termos d o A r tigo II d o Acordo supramencionado, o seguinte Ajuste
Complementar que dispoe sobre u m projeto de cooperacao tecnica para o aperfeicoamento d e especialistas brasileiros da area medica e m tratamento de cancer:

1. O Governo d o Canada designa a Agencia Canadense

para o Desenvolvimento Internacional (doravante denominada CI D A ) c o m o Agencia responsavel pelo cumpriment o das obrigacoes decorrentes deste Ajuste Complementar.
2. A C I D A designa a "Canadian Medical Association"
(doravante denominada C M A ) c o m o responsavel pela
operacao diaria e a administracao direta d o projeto.

1. O Governo da Fiepublica Federativa d o Brasil designa:
a) A Secretaria de Cooperacao Econ6mica e Tecnica I n ternacional da Secretaria de Planejamento da Presidencia da Republica (doravante denominada S U B I N )
c o m o agencia responsavel pela verificacao d o c u m p r i m e n t o das obrigacoes decorrentes deste Ajuste C o m plementar;
b ) a Coordenadoria de Assuntos Internacionais de Saude
d o Ministerio da Saude (doravante denominada C A I S )
c o m o responsavel pela coordenacao da implementacao
deste projeto; e

c:

o i n s t i t u t o Nacional d o Cancer (doravante denominad o I N C A ) c o m o agencia responsavel pela operacao diaria e a administracao da contrapartida d o projeto.

O objetivo deste projeto e o de aperfeicoar especialistas
da area medica d o I N C A nas tecnicas de transplante da
medula ossea e da radioterapia e sera alcancado atraves
da execucao das seguintes atividades:
a) estagios praticos de especialistas e tecnicos brasileiros
da area medica nos centros canadenses de tratamento
de cancer apropriados;
b ) participacao e m reunioes cientificas da especialidade,
n o Canada e nos E.U.A., alem de visitas aos principais
centros de tratamento;
C) visitas tecnicas ao INCA, treinamento e servicos de
consultoria p o r especialistas canadenses d a area medica n o Brasil:
d ) fornecimento ao I N C A de equipamento .medico es~ecializado.

I*)Os acordos bilaterais d o Brasil com outros paises, ciija integra esta sendo publicada nesta Rerenha, localizados nas paginas 1 4 3 a 151, sao aqueles que foram assinados n o segundo trimestre d e 1986 e que entraram e m vigor imediatamente
ap6s a assinatura.
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1. C o m o contribuicao a este projeto, o Governo d o Canada concorda e m prover, e m t e m p o habil, o seguinte:
a) aproximadamente, cinquenta e u m (51) homenslmes
para aperfeicoamento n o Canada e aproximadamente tres (3) homenslmes para transferencia de tecnologia n o Brasil;
b ) instalacoes, equipamento, taxas de matricula, materiais e provisoes necessarios ao programa de aperfeicoamento n o Canada, de acordo c o m as normas
da CI D A ;
C) custeio das passagens aereas internacionais e domesticas, ajudas de custo e outros beneficios para os brasileiros participantes dos programas de aperfeicoamento
n o Canada, de acordo com as normas d a CI D A ;
d ) custeio das passagens aereas internacionais, salarios e
despesas incidentais para os especialistas canadenses
que venham ao Brasil fornecer cursos de aperfeicoam e n t o e servicos de consultoria; equipamento medico
especializado, essencial para a concretizacao d o p r o jeto.
2. Concorda-se e m que o total da contribuicao canadense, incluindo a contribuicao da CI D A de Cdn$280.424,00
(duzentos e oitenta m i l quatrocentos e vinte e quatro d6lares canadenses), nao excedera a Cdn$ 338.424.00 (trezentos e t r i n t a e o i t o m i i q i s t r o c e n t o s e vinte e quatro
dolares canadenses) e cobrira os custos das a t i v i d d r r segundo o A c o r d o de Contribuicao entre a CI D A e a C M A ,
e m anexo.

1. C o m o contribuicao a este projeto, o Governo da Republica Federativa d o Brasil concorda em prover, e m tempo
habil, o seguinte:
a) n o m a x i m o sete ( 7 ) especialistas da area medica d o
I N C A para aperfeicoamento n o Canada e n o Brasil, de
acordo c o m os termos d o presente projeto, bem c o m o
salarios regulares e beneficios para estes especialistas
durante o periodo de aperfeicoamento;
b ) instalacoes para pesquisas e treinamento, assim c o m o
materiais e equipamentos necessarios ao uso dos tecnicos da C M A em visita ao Brasil durante o projeto;
C) pessoal de contrapartida, locais de escritorio, servicos
de secretaria e servico3 de traducao, quando necessarios para o pessoal da C M A n o Brasil;

tribuicoes canandenses mencionadas n o A r t i g o I V dest e Ajuste Complementar e necessario a execucao satisfatoria d o projeto.
2. A contribuicao d o Governo brasileiro, incluindo salarios, treinamento e outros gastos locais (porem excluindo
o valor das instalacoes e dos equipamentos existentes) e
estimada n o valor de Cdn$ 94.000.00 (noventa e q u a t r o
m i l dolares canadenses) a ser efetuada e m cruzeiros a taxa de cambio e m vigor nas datas de cada desembolso.

O presente p r o j e t o devera ter a duracao de aproximadamente tres (3) anos, a partir da data da assinatura d o presente Ajuste Complementar. Se, ao termino daquele
periodo, o p r o j e t o nao houver sido completado conforme previsto n o presente Ajuste Complementar, podera
ser prorrogado mediante acordo entre as partes.

1. A C M A trabalhara em estreita cooperacao c o m o
I N C A na selacao de treinandos, na organizacao de viagens,
na escolha das acomodacoes necessarias aos cientistas brasileiros em aperfeicoamento n o Canada e aos tecnicos canadenses n o Brasil e n o acompanhamento da evolucao
das atividades d o projeto.

2. A C I D A fornecera a SUBIN, a C A I S e ao I N C A os relatorios de acompanhamento d o p r o j e t o a serem preparados anualmente pela C M A .

3. A C! D A e a S U B I N realizarao conjuntamente, a medio
prazo, uma revisao operaciona! das atividades d o p r o j e t o
desenvolvidas ate entao.
4 . A avaliacao final d o projeto sera realizada conjuntamente pela C I D A e pela SUBIN, de acordo com u m p r o cesso a ser acordado entre as Partes.
5. A o termino d o projeto, o I N C A concorda e m fornecer a C M A uma carta confirmando que o p r o j e t o f o i c o m pletado de acordo c o m os objetivos mencionados na Part e I I I d o presente Ajuste Complementar.

O presente Ajuste Complementar podera ser emendado
da maneira prescrita pelo Acordo de Cooperacao Tecnica
de 2 de abril de 1975, notadamente p o r troca de notas d i plomaticas entre o Governo d o Canada e o Governo da
Republica Federativa d o Brasil. N o entanto, o Acordo de
Contribuicao entre a C I D A e a C M A podera ser emendado
pela simples troca de cartas entre a C M A e o I N C A , c o m
aprovacao previa da C I D A .

d ) acomodacoes mobiliadas adequadas o u diarias para os
especialistas da C M A trabalhando n o projeto n o Brasil
p o r periodos superiores a u m mes de cada vez;
e) qualquer o u t r o t i p o de apoio nao especificado nas con-

O Governo d o Canada e o Governo da Republica Federativa d o Brasil deverao assegurar a devida diligencia e efi-
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ciencia n o cumprimento deste Ajuste Complementar e cada uma das Partes devera fornecer a outra, na medida d o
possivel, todas as informacoes pertinentes que vierem a
ser solicitadas.

Qualquer comunicacao, administrativa ou outra, entre o
Governo da Republica Federativa d o Brasil e o Governo
d o Canada, relativamente ao p r o j e t o objeto deste Ajuste
Complementar, devera ser efetuada p o r escrito, certificando-se uma das Partes de que seja devidamente recebida pela outra Parte quando entregue em maos, p e l o correio, p o r via telegrafica, telex o u radiograma e diriglda aos
enderecos abaixo relacionados:
Para o Brasil :

brasil e alemanha
assinam ajuste para o
aproveitamento integral
do babacu
Ajuste, p o r troca de Notas, entre o Brasil e a
Republica Federal da Alemanha sobre o p r o j e t o
"Aproveitamento integral d o babacu a nivel
de p r o d u t o r rural", assinado, n o Palacio d o
Itamaraty, e m Brasflia, e m 14 de maio de 1986, pelo
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores,
Roberto de Abreu Sodre, e pelo Embaixador
Extraordinario e Plenipotenciario da Republica
Federal d a Alemanha, Walter Gorenflos.

Instituto Nacional d o Csncer
Praca Cruz Vermelha, 23
20.230 - R i o de Janeiro - RJ.
Brasil

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

Para o Canada:

Senhor Embaixador,

The President
Canadian International Development Agency
CIO
Canadian Embassy
SES -- Avenida das Nacoes, lote 16
70.410 - Brasilia - D F .
Brasil

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota datada de
hoje, c u j o teor e m portugues e o seguinte:

O presente Ajuste Complementar cancela qualquer o u t r o
Acordo anterior, verbal ou escrito, relativamente ao projet o descrito na Parte I II d o presente Ajuste Complementar,
entre os Governos d o Canada e da Republica Federativa
d o Brasil.
Caso o Governo da Republica Federativa d o Brasil concorde c o m as disposicoes acima transcritas, tenho a honra de,
p r o p o r que esta Nota e a Nota de respostas de Vossa E x celencia, e m que se expresse a concordancia de seu Governo, constituam u m Ajuste Complementar entre os nossos
dois Governos, a entrar em vigor na data da nota de respostas de Vossa Excelencia.

"Senhor Ministro,
Com referencia a Nota DCOPTIDE-113291644 ( 8 4 6 )
(8361, de 27 de dezembro de 1984, e e m execucao d o
Acordo Basico de Cooperacao Tecnica, de 3 0 de novembro de 1963, concluido entre os dois Governos, tenho a
honra de propor a Vossa Excelencia, e m nome d o Governo da Republica Federal da Alemanha, o seguinte
Ajuste sobre o projeto "Aproveitamento integral d o
babacu a nivel d o p r o d u t o r rural - INEP":

O Governo da Republica Federal da Alemanha e o Govern o da Republica Federativa d o Brasil estao de acordo e m
cooperar c o m o objetivo de desenvolver formas de cultivo adequadas a u m aproveitamento integrado d o ecossistema d o babacual d o Nordeste d o Brasil. c o m vistas a perm i t i r a conservacao da floresta e o aumento da produtividade das pequenas exploracoes agricola.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelencia os protestos da minha maior consideracao".
2. E m resposta, i n f o r m o Vossa Excelencia de que o Governo brasileiro concorda c o m os termos da nota acima
transcrita, a qual, juntamente c o m a presente, passa a
constituir u m Ajuste Complementar entre os nossos dois
Governos, a entrar e m vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta consideracao.
Roberto Costa de Abreu Sodre
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores

A o Governo d a Republica Federal da Alemanha cabera:
Enviar:
3 peritos a longo prazo ao Brasil, pelo periodo total de
1 1 4 homenslmes; e
tecnicos a c u r t o prazo pelo periodo m a x i m o de 4 8
homenslmes.
Fornecer os seguintes bens de equipamento:
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-

instrumentos de medicao e dispositivos de regulacao;

guel, por cada homemlmes de atuacao dos peritos
alemaes;

- componentes de instalacoes de exploracao;
- material auxiliar para elaboracao e operacao de u m
modelo simulador d o ecossistema d o babacual;

- veiculos especiais e acessorios;
- diversos materiais pequenos;
- minicompu tadores;
3. Alem disso, custear:

- transporte e seguro d o material acima referido, at6 o
local d o projeto (com excecao dos encargos e das taxas de armazenagem, mencionados n o item 111, paragrafo 4).

A o Governo da Republica Federativa d o Brasil cabera:

7. tomar providencias para que tecnicos brasileiros d6em
prosseguimento, o mais cedo possivel, as atividades
dos peritos enviados. Se, dentro d o presente Ajuste,
for considerada necessaria a panicipacao de t6cnicos
brasileiros em estagio de formacao ou aperfeicoamento
n o Brasil, na Republica Federal da Alemanha o u em
outros paises, o Governo da Republica Federativa d o
Brasil indicara, com a devida antecedencia e a participacao da representacao diplomatica alema o u dos tecnicos por esta indicados, aos peritos necessarios; designara apenas candidatos que perante ele se tenham
comprometido a trabalhar n o respectivo projeto,
apos o estagio de formacao ou aperfeicoamento, pelo
prazo minimo de 5 anos; cuidara da remuneracao condigna destes tecnicos brasileiros;

8. prestar aos tecnicos enviados todo o apoio necessario
na execucao das tarefas que Ihes forani confiadas, colocando-lhes a disposicao toda a documentacao indispensavel; e

1. colocar a disposicao, durante a duracao d o projeto,
5 tecnicos com especializacao em diversas disciplinas
tecnicas (engenharia agricola, tecnologia dos proces:
sos industriais), ou em ciencias sociais e humanas
(economia, sociologia agraria e semelhantes), bem com o ate 10 auxiliares para tarefas tecnicas, de ordem
organizacional com respeito as exploracoes, e tarefas
de secretaria;

9. tomar providencias para que as contribuicoes necessarias a execucao d o projeto sejam prestadas, desde que

2. assegurar os direitos de uso d o solo dos pequenos
agricultores que vivem na area d o projeto, providenciando uma garantia destes direitos a longo prazo, n o
quadro das leis e dos regulamentos em vigor no ambit o d o Estatuto da Terra;

1. realizar, em uma fase preliminar de 6 meses de duracao, as seguintes tarefas:

3. colocar a disposicao o terreno e o equipamento necessario dos edificios ou das salas para at6 3 estacoes
experimentais; custear o equipamento das mesmas
com as aparelhagens necessarias para a execucao d o
projeto (na medida em que esse possa ser obtido n o
mercado brasileiro);

delas nao se tenha incumbido o Governo da Republica
Federal da Alemanha nos termos d o presente Ajuste.

Das atribuicoes dos tecnicos:

-

planejamento detalhado da execucao d o projeto;

-

analise das estruturas socioeconOmicas na area d o
projeto, com o objetivo de definir vias para melhorar a seguranca dos pequenos agricultores e rendeiros, bem como para garantir os seus direitos ao
uso d o solo;

- selecao e analise dos locais para implantacao das
estacoes experimentais;

4. isentar o material fornecido ao projeto por incumbencia d o Governo da Republica Federal da Alemanha de licencas, taxas portuarias, direitos de importacao e demais encargos fiscais, e garantir o pronto desembaraco alfandegario d o material. A requerimento
d o orgao executor, as isencoes acima aplicar-se-ao
tambem ao material adquirido n o Brasil;

-

elaboracao de u m plano para a instalacao das estacoes experimentais;

- integracao dos habitantes da regiao vizinha as estacoes experimentais n o processo de planejamento e
construcao;

5. custear as despesas de funcionamento e manutencao
d o projeto;

- determinacao sobre o orgao executor e encarrega-

6. pagar, a conta d o escritorio para a administracao dos
projetos da GTZ em Brasilia, uma remuneracao no
montante de dois mil seiscentos e sessenta cruzados
para financiar a sua panicipacao nas despesas de alu-

N o final dessa fase preliminar, sera tomada uma decisao
a c e r h da continuacao d o projeto, com a participacao de
representantes de ambos os Governos assim como dos 6rgaos encarregados da sua execucao.

d o d o projeto.
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Instalar at6 3 estgoes experimentais e executar u m
programa de pesquisa e aplicacao prhtica dos conhecimentos adquiridos, com enfase especial nos s e ~ i n tes setores:
a) tecnico-operacional;
b ) ecologico-agr (cola;

Dentro das suas atividades, delineadas nos paragrafos
1 e 2 deste item, os tecnicos enviados serao responsaveis perante a Secretaria de Estado da Agricultura do
Maranhao (SAGRIMA), devendo obedecer as suas instrucoes tecnicas, desde que ngo afete as relacoes contratuais com o empregador alemao.

material fornecido ao projeto pelo Governo da Republica Federal da Alemanha passara, quando da sua chegada n o Brasil, ao patrimonio da Republica Federativa d o
Brasil, devendo estar a inteira disposicao d o projeto promovido e dos t6cnicos enviados para a execucao das suas
tarefas.

Dos executores d o projeto:
1. O Governo da Republica Federal da Alemanha encarregara da execucao das suas contribuicoes a "Deutsche
Gasellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)
GmbHW.6236 Eschborn 1.

2. O Governo da Republica Federativa d o Brasil encarregara da implementacao d o projeto a Secretaria de Estado da Agricultura d o Maranhao (SAGRIMA), como
entidade coordenadora e responsavel pela execucao do
projeto.
3. Os orgaos encarregados nos termos dos paragrafos 1 e
2 deste item estabelecerao conjuntamente, atrav6s de
u m plano operacional ou de outra forma adequada,
os pormenores da implementacao d o projeto, adaptando-os, caso necessario. ao andamento d o projeto.

Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais altar consideracao".
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.
Roberto de Abreu Sodrh
Ministro de Estado das Relacks Exteriores

brasil e el salvador
assinam acordo sobre
dispensa de visto para
passaportes diplomaticos
e aditivo ao convenio de
intercambio cultural
Durante a visita d o Presidente de El Salvador,
Jose Napoleon Duarte, ao Brasil, o Ministro de
Estado das Relacoes Exteriores, Roberto de Abreu
Sodr6, e o Embaixador salvadorenho, Gregorio
Contreras Morales assinaram, n o P a l b i o d o
Itamaraty, em Brasllia, em 20 de maio de 1986,
u m Acordo por troca de Notas, sobre dispensa de
visto para titulares de passaporte diplom8tico
ou de servico brasileiros e salvadorenhos; na mesma
data e local, o Chanceler Abreu Sodr6 e o
Vice-Ministro das Relacoes Exteriores de El
Salvador, Ricardo Acevedo Peralta, assinaram
u m termo aditivo ao Convanio de Intercambio
Cultural entre o Brasil e El Salvador na hrea de
ensino tecnico e de formacao profissional.

ACORDO SOBRE DISPENSA DE VISTOS PARA
TITULARES DE PASSAPORTE DIPLOMATICO
A Sua Excelencia o Senhor Gregbrio Contreras Morales,
Embaixador de El Salvador.

De resto, aplicar-se-ao tamb6m ao presente Ajuste as disposicoes do acima referido Acordo Basico, de 3 0 de novembro de 1963, inclusive aclausula de Berlim (artigo 10).
Caso o Governo da Republica Federativa d o Brasil
concorde com as propostas contidas nos itens I a VII,
a presente Nota e a de resposta de Vossa Excelencia,
em que se 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.

Senhor Embaixador,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelencia que o Governo da Republica Federativa d o Brasil esta disposto a concluir com o Governo da Republica
de El Salvador u m Acordo sobre dispensa de visto para
titulares de passaporte diplomatico ou de servico brasileiros e salvadorenhos, nos seguintes termos:
I ) os titulares de passaporte diplomatico o u de servico
brasileiro, valido, ficarao isentos de visto para entrar e
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permanecer em El Salvador por u m periodo de 90 dias,
em missao oficial, ou na qualidade de turistas;

Os objetivos estabelecidos no Artigo I serao alcancados
atraves de atividades que compreendem:

I I ) os titulares de passaporte diplomatico ou de servico
salvadorenho, valido, ficarao isentos de visto para entrar
e permanecer n o Brasil por u m periodo de 90 dias, em
missao oficial ou na qualidade de turistas;

a) o intercambio de ttknicos e pessoal docente, e a realizacao de programas de estagio para treinamento de
pessoal e aperfeicoamento profissional;
b ) a organizacao de seminarios e conferencias;

III) a isencao de visto a que se refere a presente Nota
nao exime os titulares de passaporte diplomatico ou de
servico brasileiro ou salvadorenho da observancia das leis
e regulamentos em vigor concernentes a entrada, permanencia e saida de estrangeiros nos respectivos paises.
2. Caso o Governo da Republica de El Salvador concorde com as disposicoes acima, a presente Nota e a Nota de Vossa Excelencia, da mesma data e de igual teor,
constituem u m Acordo entre nossos dois Governos sobre a materia, a entrar em vigor na data de hoje. O presente Acordo podera ser denunciado, por via diplomatica, por qualquer dos dois Governos, a qualquer rnomento. A denuncia surtira efeito 30 dias apos o recebiment o da respectiva notificacao.

C) a prestacao de servicos de consultoria;
d) a elaboracao e a execucao conjunta de projetos de pesquisa tecnicocientificos, nas areas enumeradas no
Anexo I ;
e) a troca de documentacao e publicacoes especializadas,
bem como o fornecimento de equipamentos e rnateriais especificos, indispensaveis a realizacao de projetos de ensino tecnico e formacao profissional;
f) a concess80 de balsas de estudo para apqfeicoamento
profissional .
ARTIGO III

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta consideracao.
Roberto de Abreu Sodrb
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores

ADITIVO AO CONVENIO DE INTERCAMBIO
CULTURAL
O Governo da Republica Federativa d o Brasil

O Governo da Republica de El Salvador,

Tendo em vista as disposicoes d o Convenio de Intercambio Cultural, concluido em 30 de novembro de 1965,

A responsabilidade pela execucao d o presente Termo Aditivo, d o lado brasileiro, sera confiada ao Ministerio da
Educacao, atraves da Secretaria de Ensino de l? e 20
Graus e ao Ministerio d o Trabalho, atraves da Secretaria
de Mao de Obra. Os 6rgaos supervisionados e vinculados
ao Ministerio da Educacao e ao Ministerio d o Trabalho
atraves das Secretarias acima referidas encontramse listados no Anexo I I.
ARTIGO IV

A responsabilidade pela execucao d o presente Termo
Aditivo, d o lado salvadorenho, sera confiado ao Mi'nisterio da Educacao e ao Ministerio d o Trabalho.
ARTIGO V

Acordam o seguinte:

Um Grupo Tdcnico, composto de representantes de ambas Partes Contratantes, elaborara anualmente o Programa de Trabalho a ser executado pelas instituicoes envolvidas. Neste Programa de Trabalho sera definida a responsabilidade financeira de ambas Partes. Cabera ao Grupo
Tecnico o acompanhamento e a avaliacao d o Programa
de Trabalho.

ARTIGO I

ARTIGO V I

O presente Termo Aditivo tem por objetivo:

Ambas Partes Contratantes isentarao de todas as taxas e
impostos tanto as importacoes como as exportac6es de
u m pais a outro no tocante a bens, equipamentos e materiais necessarios a implementacao deste Termo Aditivo.
Tais bens, equipamentos e materiais serao reexportados a
Parte que os enviar, por ocasiao d o termino dos projetos
e programas aos quais se destinaram, a nao ser quando os
bens, equipamentos e materiais forem doados a Parte
recipiente.

Considerando que os dois Governos desejam favorecer o
desenvolvimento conjunto de programas de cooperacao
n o campo d o ensino tecnico e da formacao profissional,

a) a formacao e o aperfeicoamento de docentes e tecnicos nas areas d o ensino tdcnico e da formacao profissional;
b) o intercambio de informacoes e experiencias.
ARTIGO II
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ARTIGO VI1
O presente Termo Aditivo entrara em vigor na data de sua
assinatura e permanecera em vigor atB que uma das Partes
decida denuncia-lo. A denuncia surtira efeito sessenta dias
depois da data d o recebimento da notificacao, por via diplomatica. A denuncia nao prejudicara a execucao d o Programa de Trabalho ja acordado.

ANEXO II

SECRETARIA DE ENSINO DE l ? E 2? GRAUS
01. Centro Nacional de Aperfeicoamento de Pessoal para
a Formacao Profissional - CENAFOR.

Feito em Bras~lia,aos 2 0 dias do mes de maio de 1986,
em dois exemplares originais, em portugues e espanhol,
sendo ambos os textos igualmente autenticos.

02. Escolas TBcnicas Federais.

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil:
Roberto de Abreu SodrB

MINISTERIO

03. Escolas Agrotecnicas Federais.
DO TRABALHO

SECRETARIA DE
Pelo Governo da Republica de El Salvador:
Ricardo Acevedo Peralta
Vice-Ministro das Relacoes
Exteriores de El Salvador

MAO-DE-OBRA

0l.Servico Nacional de Formacao Profissional Rural
SENAR

-

02. Servico Nacional de Aprendizagem Industrial -SENAI
ANEXO I
Sao as seguintes as areas estabelecidas para a execucao de
projetos de pesquisa tecnicocienti'ficos:
01. Administracao de Empresas (Publicas e Privadas);
02. Informatica;
03. Turismo e Hotelaria;
W.Eletronica;
05. Eletrotecnica;
06. Mecanica de Automoveis;
07. Orientacao Vocacional;
08. Hortifruticultura;
09. Avicultura;
10. Floricultura;
11. Conservacao e Manejo de Agua (Irrigacao);
12. Ensino de Idiomas;
13. Metrologia;
14. Industria de Vestuario;
15. Alternancia em Areas Agricolas;
16. Vitivinicultura;
17. Formacao para o Trabalho de Jovens;
18. Metodos de Avaliacao;
19. Artes Graficas;
20. Unidades Moveis;
21. Material de Instrucao;
22. Formacao Didaticade Instrutores;
23. Setor Informal Urbano;
24. Analise e Classificacao Ocupacional;
25. Cooperativas de Producao Agraria;
26. Mineracao;
27. Panificacao e Moagem;
28. Sistemas de Informacao;
29. Ensino Individualizado;
30. Industria de Laticinios.
Esta lista podera ser modificada de comum acordo entre
as Partes, a criterio das entidades designadas no Arti.
go III.

03. Servico Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC

o acordo brasil-paraguai
para instalacao do
comite de fronteiras
Acordo, por troca de Notas, entre o Brasil e
Paraguai para instalacao de Comites de Fronteira
nas cidades lindeiras de Pedro Juan Caballer01
Pontafora e Saltos d d GuairaIGualra, assinados
no Palacio d o Itamaraty, em Brasllia, em 20 de
junho de 19s. pelo Ministro de Estado das
Relacoes Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, e
pelo Ministro das Relacoes Exteriores d o Paraguai,
Carlos A. Sald lvar.
A Sua Excelencia o Senhor Carlos A. Saldivar, Ministro
de Relacoes Exteriores da Republica d o Paraguai.
Senhor Ministro,
Durante a segunda reuniao d o grupo de Cooperacao
Consular Brasil-Paraguai, realizada em Brasilia, em 29 e
3 0 de outubro de 1985, ambas delegac8es decidiram propor aos respectivos Governos a instalacao de Comites de
Fronteira nas Cidades lindeiras de Pedro Juan Caballer01
Ponta-Pora e Saltos de1 GuairaIGuaira, nos moldes d o Comite ja existente em Puerto Presidente StroessnerlFoz d o
Iguacu .
2. Considera o Governo Brasileiro, n o que respeita as cidades de Ponta-Pora e Guaira, que estas reunem ja as
condicoes administrativas necessarias a iniciar a desejavel
cooperacao fronteirica com Pedro Juan Caballero e Saltos
de1 Guaira.
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3. Tenho, pois, a honra de propor a Vossa Excelencia a
instalacao dos Comites de Fronteira em Pedro Juan CaballerolPonta-Pora e Saltos de1 GuairaIGuaira, a serem
presididos, alternadamente, pelos Consules d o Brasil e do
Paraguai naquelas cidades fronteiricas.
4. Uma vez realizada a solenidade de instalacgo dos Comites, que devera ser copresidida pelos Chefes de Assuntos Consulares das duas Chancelarias, em data a ser fixada por via diplomatica, deverao os Consules do Brasil e
d o Paraguai naquelas cidades, num prazo de 60 dias, submeter aos respectivos Governos u m projeto comum de regimento dos respectivos comites que passara a vigorar tao
logo as Chancelarias d o Brasil e d o Paraguai comuniquem,
por nota, sua aprovacao daquele documento.
5. Caso o Governo paraguaio concorde com o acima
proposto, a presente Nota e a de Vossa Excelencia, da
mesma data e de identico teor, passam a constituir u m
Acordo entre os nossos dois Governos, a entrar em vigor
na data de hoje.

CLAUSULA SEGUNDA:
A execucao d o presente Ajuste sera orientada por uma
Comissao de Coordenacao, composta paritariamente por
tres representantes de cada Parte, podendo ser convidados
a dela participar, sempre que necessario, representantes de
outros orgaos da Administracao Publica ou especialistas
na materia.

CLAUSULA TERCEIRA:
Competira a Comissao de Coordenacao:
estabelecer o programa geral de trabalho, de carater
plurianual, assim como o plano anual de atividades,
com vistas a assegurar o ciclo completo d o levantamento dos bens culturais, desde a sua localizaca-o e
descricao ate a selecao e o resgate;
fixar as areas setoriais e os paises prioritarios para
o levantamento;

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa ExcelBncia os protestos da minha mais alta consideracao.

propor o orcamento anual e a respectiva divisao
dos custos; e

Roberto de Abreu Sodre
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores

sugerir sobre o destino d o material coletado.

ajuste entre o itamaraty
o ministerio da cultura
para localizacao de bens
culturais brasileiros
no exterior
Ajusta entre o Ministbrio das Relachs Exteriores
e o Ministerio da Cultura para levantamento de
informacaes sobre a localizacao e caracteristicas
de bens culturais relativos ao Brasil, existentes n o
exterior, assinado, n o Palacio do Itamaraty, em
Bnsllia, em 18 de junho de 1986, pelos Ministros
de Estado das Relacoes Exteriores, Roberto de
Abreu Sodre, e da Cultura, Cdso Furtado.
Aos 18 dias d o mes de junho d o ano de mil novecentos e
oitenta e seis, o Ministerio das Relacoes Exteriores, doravante denominado MRE, neste ato representado por seu
titular, Ministro Roberto de Abreu Sodre e o Ministerio
da Cultura, doravante denominado MinC, neste ato representado por seu titular, Ministro Celso Furtado, celebram o presente Ajuste, de acordo com as clausulas seguintes:

Paragrafo primeiro - A Comissao de Coordenacao tera
igualmente poderes para sugerir a aqujsicao de acervos ou
bens culturais brasileiros n o exterior, podendo para isso
mobilizar apoio tanto governamental como naoqovernamental.
Paragrafo segundo - A Comissao de Coordenacao estara
autorizada a efetuar gestoes para obter a colaboracao de
entidades o u empresas publicas o u privadas e fundacoes,
para a consecucao dos objetivos d o presente Ajuste.

CLAUSULA QUARTA:
Cabera ao MRE proporcionar, atraves de sua rede de Postos n o exterior, apoio externo aos trabalhos a serem executados, bem como manter contatos com Governos es
trangeiros e Organismbs Internacionais, com vistas a se
atingido o objetivo tracado na clausula primeira.

CLAUSULA QUINTA:
Incumbira ao MinC fornecer a assessoria de seus orgaos
especializados e divulgar os resultados obtidos na forma
sugerida pela Comissao de Coordenacao (microfilmagem,
publicacoes, edicoes, exposicoes, concertos e outros).
CLAUSULA SEXTA:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O objetivo d o presente Ajuste e o de proceder ao levantamento e a analise de informacoes sobre a localizacao e caracteristicas de bens culturais relativos so Brasil existentes
n o exterior.

Correr30 a cargo d o MRE os trabalhos a serem executados
no exterior e a cargo d o MinC as atividades a se desenrolarem no Brasil, salvo as excecoes justificadas por circunstancias especiais e aprovadas pela Comia30 de Coordenacao.
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outubro de 1982 (a Integra deste Acordo foi publicado
na Resenha numero 35, pagina 132).
Este Ajuste tera a duracao de 5 (cinco) anos.

CLAUSULA

OITAVA:

O presente Ajuste podera ser rescindido, no todo ou em
parte, por qualquer das Partes, mediante aviso previo, por
escrito, de, no minimo, 90 (noventa) dias. Podera, igualmente, a qualquer tempo, ser alterado ou prorrogado, de
comum acordo entre ambas as Partes, por meio de Termos Aditivos.
Brasilia, em 18de junho de 1986.

acordos promulgados
No segundo trimestre de 1986, foram promulgados os segiintes Atos Bilaterais do Brasil com outros paises:

Acordo com os Estados Unidos da AmBrica relativo a
Cooperacao em Ciencia e Tecnologia, assinado em B r b
sllia, em 6 de fevereiro de 1984; e Ajuste Complementar ao Convenio de Cooperacao Social com a Espanha,
para implementacao de um programa no campo social e
do trabalho, assinado em Madrid, em 12 de abril de 1984
(a Integra deste Acordo e deste Ajusta esta sendo publicada a seguir).

ACORDO BRASI L-EUA PARA COOPERACAO
EM CIENCIA E TECNOLOGIA
O Governo da Republica Federativa do Brasil

O Governo dos Estados Unidos da America
referidos doravante como Partes Contratantes,

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperacllo Tecnica
com o Canada, assinado em Brasllia, em 23 da abril de
1986 (a Integra deste Ajuste esta publicada nesta Resenha, na plgina 000).

A luz dos objetivos comuns de desenvolvimento economico e social e de melhoria da qualidade de vida de seus
povos;

Ajuste Complementar sobre o projeto "Aqroveitamento
integral do babacu do produtor rural - INEP", com a
Republica Federal da Alemanha, assinado em Brasllia,
em 14 de maio de 1986 (a Integra deste Ajuste estl publicada nesta Resenha, na plgina 000).

Considerando os beneficios mutuos proporcionados a ambas as partes em decorrencia do Acordo sobre um Programa de Cooperacao Cientifica entre a Republica Federativa do Brasil e os Estados Unidos da America, assinado em
Bras~lia,a 1 de dezembro de 1971;

Termo Aditivo ao Convenio de Intercambio Cultural na
lrea do Ensino Tecnico e da FormacBo Profissional e
Acordo, por troca de Notas, sobre dispensa de vistos para
titulares de passaportes diplomlticos ou de servico brasileiros e salvadorenhos, com El Salvador, assinados, em
Brasllia, em 20 de maio de 1986 (a Integra do Termo
Aditivo e do Acordo esta publicada nesta Resenha, nas
paginas 000 e 000).

Reconhecendo que a continuada cooperacao cientificotecnologica entre os dois paises fara progredir o estado da
ciencia, elevara o nivel tecnologico e contribuira para a
consecucao dos seus objetivos comuns; e
Considerando tambem que tal cooperacao fortalecera os
I g o s de amizade entre os povos dos seus dois paises;
Acordaram no seguinte:

Acordo com Cuba para reatamento de relacoes diplomlticas, assinado em Paris, em 14 de junho de 1986 (a
Integra deste Acordo estl publicada nesta Resenha, na
pagina 000).
Acordo, por troca de Notas, com o Paraguai, para instalacao de Comites de Fronteiras nas cidades lindeiras & Pedro Juan CaballerolPontafora e S a l t e d d
GuaidGualra, assinado em Brasllia, em 20 de junho &
1986 (a integra deste Acordo esta publicada nesta R-nha, na pagina 000).
Acordo de Cooperacao TecniceCientlfica e TacndoQca com a Libla, assinado em Brasllia, em 30 de junho de
1978 (a Integra deste Acordo foi publicada na Resenha
numero 17, plgina 1211.
Acordo de Cooperacao Amebnica com a Republica
Cooperativista da Guiana, assinado em Bmllia, em 5 de

ARTIGO I
1. As Partes Contratantes empreenderao e promoverao
um amplo programa de cooperacao cientifica e tecnologica, de conformidade com prioridades a serem periodicamente estabelecidas.

2. Para a consecucao dos objetivos do presente Acordo,
cada uma das Partes Contratantes incentivara e facilitara,
segundo julgar apropriado, o desenvolvimento de contactos diretos de cooperacao entre orgaos governamentais,
universidades, centros de pesquisa, empresas industriais e
outras instituicoes dos dois paises. Ajustes de trabalho
complementares especificos, doravante referidos como
"ajustes complementares", serao concluidos para a execucao das atividades mutuamente acordadas no quadro
do presente Acordo.
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3. Ajustes complementares que estabelecam os pormenores e procedimentos das atividades especificas de
cooperacao regidas pelo presente Acordo poderao ser
concluidos entre orgaos governamentais dos dois paises
ou entre as Partes Contratantes.

4. Quando as Partes Contratantes e as instituicoes pertinentes interessadas na cooperacao desejarem su bordinar aos termos deste Acordo ajustes e m materia de ciencia e tecnologia entre entidades d o setor privado de ambas as partes ou entre uma entidade d o setor privado de
uma parte e u m orgao governamental da o u v a parte, isto
se realizara p o r via diplomatica. Este dispositivo nao p o dera ser interpretado em detrimento de ajustes que nao
estejam subordinados aos termos d o presente Acordo.

leis e as praticas administrativas de cada Parte Contratante.

ARTIGO V
1. Cada Parte Contra*ante arcara normalmente com os
custos de sua participacao nas atividades de cooperacao
efetuadas n o quadro do presente Acordo, segundo a disponibilidade de recursos e conforme os procedimentos
a serem mutuamente estabelecidos nos ajus?es complementares.

2 . As Partes Contratantes poderao tambem acordar outros meios de financiamento.
ARTIGOVI

A R T I G O I1
1 . As atividades de cooperacao n o quadro d o presente
Acordo buscarao fortalecer a cooperacao entre cientistas
e engenheiros das Partes Contratantes, proporcionando-lhes oportunidades para trocar conhecimentos, ideias e
tecnicas, para colaborar na solucao de problemas de interesse m u t u o e para trabalhar conjuntamente em beneficio
reciproco.

2. O intercambio amplo de cientistas e engenheiros e i n centivado, n o reconhecimento de que interacoes pessoais
sao proveitosas para obtencao dos beneficios plenos da
cooperacao.
ARTIGO I I I

1. As atividades de cooperacao n o quadro d o presente
Acordo e dos ajustes complementares dele decorrentes
poderao incluir o intercambio de cientistas e engenheiros, o intercambio de informacao cientifica e tecnica,
a realizacao de seminarios e reunioes conjuntos, assim
c o m o a realizacao de projetos conjuntos de pesquisa e
outros tipos de atividades que contribuam para a consecucao das metas e objetivos d o Acordo.

2. A cooperacao regida pelo presente Acordo podera
ser empreendida nos campos da agricultura, saude, oceanografia, espaco, metrologia, recursos naturais, ciencias
basicas, meio ambiente, engenharia, tecnologia industrial e quaisquer outras areas cientificas e tecnologicas
e seus aspectos administrativos que vierem a ser acordados elas Partes Contratantes.
3. Os cientistas e engenheiros que participarem neste
programa poderao provir de orgaos governamentais,
instituicoes academicas e, quando assim o acordarem
as Partes Contratantes, de empresas privadas o u outros
tipos de organizacao.

ARTIGO I V
O presente Acordo e seus ajustes complementares serao
concluidos e implementados de conformidade c o m as

1 . Cada Governo facilitara a entrada n o seu territorio,
bem c o m o a saida d o mesmo. de pessoal ou equipament o vinculado a atividades de cooperacao n o quadro do
presente Acordo e respectivos ajustes complementares.

2. Tais facilidades incluirao vistos adequados as circunstancias, bem c o m o a isenczo de taxas de importacao e i m postos incidentes sobre bens de uso pessoal e chegada iriicial de objetos de uso domestico.

3. Sujeitos aos requisitos aifandegarios aplicaveis, cada
Parte Contratante isentara de todos os impostos e direitos
aduaneiros tanto as i m p o r t a ~ n e squanto as exportacoes de
u m pais para o o u t r o de bens, equipamentos e materiais
necessarios a implementacao d o presente Acordo e de seus
ajustes complementares. Tais bens, equipamentos e materiais serao re.exportados para a Parte Contratante de o r i gem tao p r o n t o terminem os programas e projetos aos
quais se destinam, exceto quando tats bens, equipamentos
e materiais forem doados, destruidos. abandonados ou
vendidos a Parte Contratante recipiente, ou quando os
mesmos foiem totalmente consumidos. Os bens, equipamentos e materiais importados com isencao de impostos
e direitos aduaneiros com base n o presente Acordo e seus
respectivos ajustes complementares nao poderao ser vendidos sem o consentimento da Parte Contratante recipiente.

ARTIGO VI1
1 . Dispositivos referentes a patentes, desenhos, segredos
comerciais, direitos autorais e a quaisquer outras propriedades intelectuais decorrentes das atividades de cooperacao n o quadro d o presente Acordo poderao ser estabelecidos nos ajustes complementares, a que se refere o A r tigo I

2. Informacoes cientificas e tecnologicas de natureza
nao-proprietaria emanadas de ativid7des de cooperacao
realizadas n o quadro d o presente Acordo e de seus ajustes complementares poderao ser divulgadas a comunidade cientifica e tecnologica mundial atraves dos canais costumeiros e de acordo com os procedimentos normais dos
participanies. Contudo, atraves dos ajustes complementa-
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res, os participantes poderao concordar em restringir a
disseminacao de tais informacoes.
ARTIGO VIII
1. As Partes Contratantes concordam e m estabelecer a
Comissao Mista Brasil - Estados Unidos de Cooperacao
Cientifica e Tecnologica, doravante referida como "Comissao Mista". N o tocante ao Governo da Republica Federativa d o Brasil, o orgao executor sera o Ministeriodas
Relacoes Exteriores. N o tocante ao Governo dos Estados
Unidos da America, o orgao executor sera o Departament o de Estado. Cada orgao executor nomeara u m presidente e seus membros na Comissao Mista. Esta adotara procedimentos para as suas atividades e se reunira, alternadamente, n o Brasil e nos Estados Unidos, em datas a serem
determinadas atraves dos canais diplomaticos, quando
ambas as Partes Contratantes o julgarem u t i l e conveniente.
A Comissao Mista sera responsavel p o r :
planejamento e coordenacao das atividades de cooperacao cientifica e tecnologica n o quadro do presente
Acordo e de seus ajustes complementares;
exame das atividades de cooperacao n o quadro d o
prese'nte Acordo e seus ajustes complementares, bem
c o m o de propostas de novos projetos de cooperacao;
apresentacao de recomendacoes a ambas as Partes
Contratantes sobre a implementacao d o presente Acordo; e
outras funcoes que vierem a ser acordadas entre as Partes Contratantes.
Para exercer suas funcoes, a Comissao Mista podera,
quando necessario, criar subcomissoes ou grupos de trabalho conjuntos, temporarios ou permanentes.

4. A Comissao Mista sera mantida a par d o andament o das atividades de cooperacao realizadas n o quadro dos
ajustes complementares.
5. Comunicacoes em nivel politico, n o quadro deste
Acordo, durante os periodos intersessionais da Comissao
Mista, serao feitas atraves dos canais diplomaticos ou por
outros meios a serem designados por cada Parte Contratante.

coes de terceiros paises e organizacoes internacionais poderao participar em projetos e programas que se executarem
com base n o presente Acordo e seus ajustes complementares.
ARTIGO X I
1. O presente Acordo entrara e m vlgor na data de recebimento da notificacao de que as Partes Contratantes completaram os necessarios procedimentos internos, ocasiao
em que passara a substituir o Acordo sobre u m Programa
de Cooperacao Cientifica entre a Republica Federativa
d o Brasil e os Estados Unidos da America, assinado em 1
de dezembro de 1971, conforme emendado e prorrogad o . O presente Acordo tera a vigencia de cinco ( 5 ) anos.
Podera ser modificado ou prorrogado mediante entendim e n t o Dor escrito de ambas as Partes Contratantes.

2. Qualquer das Partes Contratantes podera denunciar
o presente Acordo mediante notificacao p o r escrito,com
antecedencia de seis meses. A denuncia d o presente Acord o nao afetara a validade nem a duracao de quaisquer dos
ajustes complementares ao abrigo d o mesmo.
E m testemunho de que, os abaixo-assinados, devidamente
autorizados pelos seus respectivos Governos, assinaram o
oresente Acordo.
Feito, em dois exemplares, em Brasilia, em 06 de fevereir o de.1984, nas linguas portuguesa e inglesa, ambos os
textos fazendo igualmente fe.
Pelo Governo da Republica Federativa d o Brasil :
Ramiro Saraiva Guerreiro
Pelo Governo dos Estados Unidos da America:
George P. S h u l e

AJUSTE BRASI L-ESPANHA PARA
IMPLEMENTACAO DE PROGRAMA NO CAMPO
SOCIAL E DO TRABALHO
O Governo da Republica Federativa d o Brasil

O Governo da Espanha,

ARTIGO I X

N o ambito d o Convenio de Cooperacao Social de 11 de
agosto de 1 9 6 4 e d o Acordo Basico de Cooperacao Tecnica, de 1 de abril de 197 1.

Nenhum dos dispositivos d o presente Acordo servira de
impedimento a outros ajustes de cooperacao cientifica e
tecnologica.

Convem e m subscrever o presente Ajuste Complementar
para o desenvolvimento de u m programa n o campo social e d o trabalho, com o Brasil, com o seguinte t e o r :

ARTIGO X

ARTIGO I

Mediante aprovacao por ambas as Partes Contratantes,
cientistas, engenheiros, orgaos governamentais e institui-

Ficam designados como entidades executoras d o presente Ajuste Complementar o Ministerio d o Trabalho, o Ser-
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vico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Servico Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e a
Fundacao Jorge Duprat Figueiredo de Seguranca e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO), do lado brasileiro,
e o Ministerio do Trabalho e Previdencia Social, do lado
espanhol. O Ministerio do Trabalho se encarregara tambem da coordenacao do presente Ajuste.
ARTIGO II
A Cooperacao brasileirosspanhola no ambito do presente Ajuste Complementar consistira na realizacao de atividades conjuntas de consultoria e na assessoria e aperfeicoamento da capacidade de formacao de recursos humanos nas areas de competencia das entidades executoras
designadas.
ARTIGO III
As atividades previstas no presente Ajuste Complementar
se desenvolverao durante os anos de 1984, 1985 e 1986.
A implementacao do presente Ajuste devera estar condicionada a participacao do Sistema Interministerial de
Cooperacao Tecnica, composto pela Divisao de Cooperacao Tecnica do Ministerio das Relacoes Exteriores e pele
Secretaria de Cooperacao Economica e Tecnica Internacional da Secretaria de Planejamento da Presidencia da
Republica.

b) quatro bolsistas brasileiros no ambito dos programas
a que se refere o item Ib,do Artigo IV; e
C)

oito bolsistas brasileiros no ambito dos programas a
que se refere o item I.c, do Artigo IV;

2. Um dos tecnicos mencionados no presente Artigo
atuara como Chefe da Missao de Cooperacao Tecnica espanhola com as seguintes funcoes, sem prejuizo das que,
como tecnico, lhe possam corresponder:
dirigir e coordenar os programas a que se refere o
item I do Artigo IV;
representar o Ministerio do Trabalho e Previdencia
Social da Espanha perante as autoridades brasileiras
da mesma area de competencia, sob a supe~isaodo
Adido de Trabalho junto a Embaixada da Espanha
em Brasilia;
elaborar relatorios periodicos das atividades das diferentes missoes de 'cooperacao tecnica espanhola, de
conformidade com as normas estabelecidas pelo Ministerio do Trabalho e Previdencia Social da Espanha; e
avaliar, conjuntamente com as autoridades brasileiras, o desenvolvimento dos programas e examinar com
as mesmas as modificacoes que se facam necessarias.

ARTIGO IV

1. Pelo presente Ajuste Complementar, o Governo espanhol se compromete a:
I.enviar ao Brasil :
uma missao de tecnicos para cooperar com o Ministerio do Trabalho na execucao de programas de interesse mutuo nas areas de Planejamento e Organizacao Administrativas, Relacoes de Trabalho, Emprego,
Cooperativismo, Formacao Profissional e Seguranca e
Higiene do Trabalho. Essa missao atuara pelo periodo
global maximo de setenta e sete homenslmes;
uma missao de tecnicos para cooperar com o SENAC
na execucao de programas de formacao profissional.
Essa missao atuara por um periodo global maximo de
oitenta homenslmes;
uma missao de tecnicos para cooperar com a FUNDACENTRO na execucao de programas de Seguranca,
Higiene e Medicina do Trabalho. Essa missa0 atuara
pelo periodo global maximo de oitenta homenslmes.
11.1. conceder e custear bolsas, no montante maximo de
vinte e duas, para o aperfeicoamento na Espanha de diretores, tecnicos e homologos dos tecnicos espanhois, representantes das entidades receptoras da cooperacao espanhola, com a seguinte distribuicao:
a) dez bolsistas brasileiros no ambito dos programas a
que se refere o item l a, do Artigo IV;

III. fornecer, a titulo gratuito, em regime de intercambio,
a contraparte brasileira, as publicacoes e material didatico,
elaborados pelo Ministerio do Trabalho e Previdencia Social espanhol e que sejam considerados necessarios para a
execucao dos vaios programas de cooperacao.
ARTIGO V
O Governo da Republica Federativa do Brasil se compromete a:

1. conceder as facilidades necessarias para a execucao dos
programas previstos neste Ajuste;

2. por a disposicao dos programas o pessoal tecnico de
contrapartida, o qual devera trabalhar em colaboracao
direta com os tecnicos espanhois;
3. por a disposicao dos tecnicos espanhois os escritorios
e instalacoes necessarios a execucao dos programas, dotando-os de mobiliario e equipamento;
4. prover o pessoal de apoio de secretaria que se considere necessario;

5. por a disposicao dos tecnicos espanhois os meios de
locomocao necessarios para os deslocamentos exigidos para o cumprimento de suas funcoes. Caso eaes se realizem
fora de sua cidade de residencia habitual, a contrapartida brasileira assumira os custos relativos as viagens e diarias no mesmo montante que for estabelecido para os seus
homologos brasileiros;
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6. outorgar aos tdcnicos espanhois os privildgios e imunidades referentes a importacao e exportacao de bens pessoais e isencao de impostos conforme previsto no Artigo
VIII do Acordo Basico de Cooperacao Tecnica entre os
dois Governos;

trial (SENAI) do Brasil e o Ministerio do Trabalho e Previdncia Social espanhol, serao acordadas pelas Partes
mediante Protocolo Adicional a este Ajuste Complernentar, que entrara em vigor por troca de notas.
ARTIGO I X

7. proporcionar aos tecnicos espanhois a necessaria assisI n c i a medica, farmaceutica e hospitalar; e
8. isentar o equipamento w material que vier a ser fornecido ao projeto pelo Governo da Espanha de licencas,
taxas portuarias, direitos de importacao e demais encargos
fiscais, tomando providencias para que as entidades executoras tomem a seu cargo todos os custos porventura
ocasionados pelo armazenamento, e considerando que a
parte.espanhola fara todos os esforcos ao seu alcance tendentes a evitar tais custos.

Este Ajuste entrara em vigor quando ambas as Partes
preencherem os requisitos constitucionais e cessara sua
vigencia em 31 de dezembro de 1986, podendo, no entanto, serem prorrogados os efeitos do Ajuste para aqueles programas que se encontrem ainda em processo de
execucao naquela data.

O presente Ajuste podera ser denunciado por qualquer
uma das Partes. A denuncia se tornara efetiva somente
seis meses ap6s a data do recebimento da respectiva notificacao.

ARTIGOVI
Com o objetivo de garantir o efetivo cumprimento do presente Ajuste, sera constituida uma Comissao avaliadora,
integrada por representantes das entidades executoras de
ambos os paises, a qual, em reunioes periodicas, efetuard
o acompanhamento e o controle da implementacao do
Ajuste, indicando as modificacoes e adaptacoes que considere pertinentes.
ARTIGO V11

O financiamento dos custos decorrentes da execucao dos
compromissos assumidos por forca desse Ajuste sera efetuado d o modo a seguir exposto:
1. As obrigacoes economicas contraidas pelo Governo
espanhol serao cobertas com os creditos orcamentarios
ordinarios para cooperacao tecnica atribuidos ao Ministerio do Trabalho e Previdencia Social, sem que recorra a
creditos suplementares ou extraordinarios.

2. As passagens e salarios dos tdcnicos espanhois estarao
a cargo do Governo espanhol; as entidades executoras brasileiras complementarao esses ultimos, com um montante mensal em moeda brasileira equivalente a 600-dolares
americanos;
3. As bolsas a que se refere o item II.1 do Artigo IV, que
terao a duracao maxima de tres meses, serao da responsabilidade do Governo espanhol e compreenderao despesas de ensino, material de trabalho e didatico, viagens
programadas pelo interior da Espanha e seguro contra
acidentes e de saude, assim como uma bolsa mensal por
participante em moeda espanhola correspondente a 1.200
dolares americanos. As entidades executoras brasileiras se
encarregarao das passagens aereas de ida e volta dos bolsistas, bem como do pagamento do total de seus salarios
durante sua permanencia na Espanha.

Feito em Madri, aos 12 dias do mes de abril de 1984, em
dois exemplares originais, nos idiomas portugues e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autenticos.
Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil:
Ramiro Saraiva Guerreiro
Pelo Governo da Espanha:
Fernando Moran Lopez

atos bilaterais do brasil
com outros paises,
assinados no segundo
trimestre de 1986,
e que ainda nao
estao em vigor
CABO VERDE,
1 - Acordo Comercial
- Celebrado em Cidade de Praia, a 10 de maio de 1986.
CANADA,
1 - Acordo sobre Transporte Aereo
- Celebrado em Brasilia, a 15de maio de 1986.
DINAMARCA,
1 - Acordo de Cooperacao Cientifica e Tecnologica
- Celebrado em Brasilia, a 9 de junho de 1986.
EL SALVADOR,
1 - Acordo de Cooperacao Tdcnica, Cientifica e Tecnologica.
- Celebrado em Brasilia, a 20 de maio de 1986.

ARTIGO V I I I

As atividades de cooperacao e intercambio inter-innitucional entre o Servico Nacional de Aprendizagem Indus-

PORTUGAL,
1 - Acordo de CooperacBo Cientifica e Tecnologica
- Celebrado em Lisboa, a 5 de maio de 1986.
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registro de
assentamentos de atos
multilaterais, dos quais o
brasil e parte, ocorridos
no segundo trimestre
de 1986
Convencao de Viena sobre Relacoes Diplomaticas
Yemen ADERIU

ConstiiuiCao da Organizacao das Nacoes Unidas para o
Desenvolvimento Industrial
Belize, Namibiae Bahrain ADERIRAM.
Convencao de Viena sobre o Direito dos Tratados
URSS, Bielorrussia e Ulkrania ADERIRAM
Protocolo Adicional I as Convencoes de Genebra de
1949 - 12/08/49

G. Equatorial ADERIU
BBlgica RATIFICOU

Convencao de Viena sobre Relacoes Consulares
Yemem ADERIU
Convencao sobre Protecao Ffsica de Material Nuclear

Protocolo Adicional II as Convencoes de Genebra de
1949 - 08/06/1977

G. Equatorial ADERIU
Belgica RATIFICOU

Iugoslavia e Canada RATIFICARAM
Acordo Internacional sobre Madeira Tropical
Convencao que estabelece a Organizacao Mundial da
Propriedade Intelectual
Lesoto ADERIU
Islandia RATIFICOU

Belgica, Luxernburgo, Alemanha, Espanha, Trinidad-Tobago e Egito RATIFICARAM
Austria, Canada e Tailandia ADERIRAM
Camaroes e Bolivia APLICARAM
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governo brasileiro
manifesta preocupacao
com acontecimentos
no mediterraneo
Comunicado d o Itamaraty a imprensa, divulgado,
em Brasilia, e m 15 de abril de 1986:
O Governo brasileiro ve c o m grande preocupacao o curso
dos acontecimentos n o Mediterraneo.
O Brasil sempre defendeu a necessidade de que os conflitos internacionais tenham sua solucao encaminhada pela via pacifica. A comunidade internacional dispoe de instrumentos juridicos e foros politicos adequados para tratamento de controversias. A paz, verdodeira e duradoura,
so pode assentar-se nas bases solidas d o direito e da di.
plomacia.
Assim, o Governo brasileiro lamenta o emprego da violencia, o qual nao e recurso adequado para a solucao de divergencias.
A espiral crescente de agressoes mutuas, que a crise n o
Mediterraneo podera desencadear, tera consequencias
graves para a convivencia internacional. O Governo brasileiro manifesta sua esperanca de que a moderacao e o
equilibrio prevalecam n o c o n f l i t o entre os E U A e a LI'bia, preservando-se a causa da paz e poupando-se vidas
inocentes.

itamaraty reitera que lei
de informatica e ato de
soberania nacional
O Palacio d o Itamaraty, e m Brasilia divulgou, e m
16 de maio de 1986 o seguinte comunicado a
imprensa:
Diante n o noticiario sobre medidas que poderao ser tomadas pelo Governo dos E U A e m represalia a politica de informatica d o Brasil, o Itamaraty reitera que a L e i e m que
se fundamenta aquela politica e u m a t o de soberania nacional e dela expressao legitima, e sera executada c o m f i delidade pelo Governo brasileiro.
Esses fatos nao contribuem positivamente para o tratam e n t o do'assunto em f o r m a compativel com a importancia das relacoes entre o Brasil e os E U A .

O Embaixador d o Brasil e m Washington recebeu instrucoes para obter explicacoes amplas d o Governo dos E U A
sobre o assunto.

governo brasileiro
condena ataque
sul-africano a botsuana,
zimbabue e zambia
Comunicado d o Itamaraty a imprensa, divulgado,
e m Brarilia. e m 19 de rnaio.de 1986:
Os ataques realizados p o r forcas sul-africanas contra o
territorio de Botsuana, Zimbabue e Zambia merecem a
condenacao e o repudio mais veemente d o Governo brasileiro.
As repetidas violacoes a soberania e integridade territoria1 de paises limitrofes da Africa d o Sul p o r suas forcas
armadas, sob o pretexto d o combate a focos terroristas,
constituem m o t i v o de profunda preocupacao para o Governo brasileiro, que, neste momento, leva aos Governos
de Botsuana. Zambia e Zimbabue a expressao de sua
maior solidariedade.

O persistente desrespeito as normas da Carta das Nacoes
Unidas e de convivencia internacional, p o r parte da A f r i ca d o Sul, compromete seriamente as possibilidades de se
encaminhar u m a solucao pacifica para os problemas que
afligem a parte meridional d o continente africano."

a visita do
subsecretario de estado
norte-americano ao brasil
Comunicados de imprensa divulgados pelo Palacio
d o Itamaraty, e m Brasllia, em 27 de m a i o de 1986 e
28 de m a i o de 1986:

COMUNICADO DE 27 DE MAIO
O Subsecretario de Estado John C. Whitehead esteve e m
visita oficial a Bras~liano!; dias 2 5 e 2 6 de maio, mantend o conversacoes n o mais a l t o nivel c o m autoridades d o
Governo brasileiro.
Procedeuse a u m amplo exame das relacoes Brasil-Estados Unidos, constatando-se o interesse m u t u o e m manter

N a secao Mensagens, pagina 161, o t e x t o das mensagens d o Chanceler Abreu Sodr6 aos Chanceleres de Botsuana. Z i m babue e Zambia.
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abertos os canais de comunicacao entre os dois governos
para o trato tanto de questoes politicas, como economicas. comerciais e financeiras.
Sem aprofundar o exame de temas especificos, preocuparam* as conversacoes em explorar as modalidades
adequadas, em cada caso, para que todos e cada u m dos
temas d o contencioso bilateral sejam considerados, no
futuro, em uma perspectiva global que Ihes assegura u m
tratamento sereno, a valorizar o empenho de ambas as
partes em manter e consolidar a harmonia d o relacionamento Brasil-Estados Unidos.
N o que se refere especificamente a politica brasileira de
informatica, esclareceu o Secretario Whitehead nao existirem ameacas, nem prazos determinados, e que os contactos de alto nivel que venham a se realizar entre os dois
paises seguirao procedimentos de praxe, nao estando pois
submetidos a precondicoes.
Reiterou o Governo brasileiro em todos os instantes que
a lei de informatica, votada pelo Congresso, nao pode
ser objeto de negociacoes, sem embargo dos contactos
que se processarao n o que diz respeito a nossas relacoes
comerciais - inclusive n o campo da informatica - onde
existe, em seu conjunto, uma grande gama de aspectos
e assuntos a serem examinados.

itamaraty anuncia visita
do chanceler abreu
sodre ao equador
Comunicado d o Itamaraty B imprensa, d@ulgado,
em Brasllia, em 9 de junho de 1986:
A convite d o Ministro das Relacoes Exteriores d o Equador, Senhor Edgar Teran-Teran, o Ministro Roberto de
Abreu Sodre efetuara visita oficial a Quito nos dias 4 e
5 de agosto proximo. Nos dois dias que antecedem a visita, o Chanceler Abreu Sodre presidira. naquela cidade,
uma reuni50 com os Embaixadores brasileiros acreditados junto aos Governos dos paises d o Pacto Amazonico
(Equador, ~ o l i v i a , Colombia, Venezuela, Peru, Guiana
e Suriname).

brasil agradece ao
governo da suica
E m 26 de junho de 1986, o Palacio d o Itamaraty,
em Brasllia, divulgou o seguinte comunicado de
imprensa:

COMUNICADO DE 28 DE MAIO

O Itamaraty, por intermedio da Embaixada d o Brasil em

E m face de noticias publlcadas hoje em alguns setores da
imprensa, sobre a visita d o Senhor Whitehead ao Brasil,
esclarecese que seu encontro com o Presidente da Republica foi muito cordial que o Governo brasileiro considera altamente positiva a visita d o Subsecretario de Estado, que abriu oportunidade para novos canais de dialogo
sobre nossas relacoes com os Estados Unidos, as quais
nao apresentam estado de crise ou deterioracao.

Berna, comunicou hoje ao Governo suico o reatamento
das relacoes diplomaticas com Cuba. Na ocasiao, foram
manifestados os mais profundos agradecimentos d o Governo brasileiro pela forma correta, diligente e amiga pela
qual a Suica representou os interesses brasileiros em Havana. A longa representacao que o Governo da Suica exerceu sera entendida como u m exemplo, entre os muitos,
da fraterna ligacao que une os dois paises e das notaveis
qualidades de dialogo da diplomacia suica.
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chanceler brasileiro e
secretario de estado
norte-americano trocam
correspondencia sobre
questao de informatica
Carta do Secretario de Estado norte-americano,
George P. Shula, ao Ministro de Estado das
Relacoes Exteriores, Roberto de Abreu Sodr6,
enviada em 19 de maio de 1986; e resposta do
Chanceler brasileiro ao Secretario de Estado
norte-americano, em 21 de maio de 1986:

CARTA DO SECRETARIO DE ESTADO
NORTE-AME RICANO
His Excellency
Roberto Costa de Abreu Sodre
Minister for External Relations of the
Federative Republic of Brazil
Palacio do Itamaraty - 2nd floor
Brasilia, D.F.
Dear Mr. Minister:
Thank you for your thoughtful reply t o m y letter of
April 8 concerning the issue of informatics.
We both agree that informatics is a complex issue with
potentially serious consequences for our relationship. To
dispel any misunderstanding and t o find a solution, U.S.
Trade Representative Yeutter and I believe that i t would
be useful t o enter without delay into meaningful negotiations on the issues of concern to us. Therefore, we are
asking Deputy Secretary John Whitehead, whom you will
be seeing i n Brazil on May 26, t o brief you on the U.S.
Government's deliberations on the informatics case and
to discuss modalities, which Ambassador Yeutter would
coordinate for the Unit6d States, for practical and expeditious resolution of this difficult issue.

CARTA DO CHANCELER BRASILEIRO
A Sua Excelencia o Senhor
George P. Shultz,
Secretario de Estado dos Estados Unidos da America
Caro Senhor Secretario de Estado,
Muito agradeco a carta de Vossa Excelencia de 19 de maio
de 1986.

O Brasil tem discutido com os Estados Unidos, nos u l t i mos tres anos, o problema da informatica em nosso Subgrupo bilateral de comercio, bem como em reunioes "ad
hoc", como a que realizamos em Caracas.
Acredito que u m constante progresso tem sido obtido
naquelas discussoes, basicamente u m melhor entendimento reciproco de nossas posicoes e interesses, o que
constitui em si mesmo u m dos principais objetivos nas relacoes entre o Brasil e os Estados unidos da America.
Como ja tivemos oportunidade de dizer anteriormente,
o Brasil estara sempre disposto a dialogar com seus parceiros, notadamente com os Estados Unidos, pais a que
nos une uma antiga e crescente amizade. Creio, contudo,
que o termo "negociacoes", referido em sua carta, nao
se aplica as circunstancias, pois o mesmo se refere correntemente a troca de concessoes mutuamente vantajosas,
num quadro juridicamente definido.
Sugeriu Vossa Excelencia que durante a proxima visisita do Subsecretario John Whitehead discutamos questoes de procedimento. Consequentemente, apos u m exame cuidadoso do cronograma e dos procedimentos propostos pelo Senhor Whitehead, estarei em ,condicoes de
definir uma data mutuamente conveniente para nossos
futuros contatos.
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da
mais alta consideracao com que me subscrevo,
de Vossa Excelencia,
Roberto de Abreu S o d d
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores

I am glad that you have accepted m y invitation t o visit
Washington and I look forward t o meeting with you.
Sometime during the week of June 16-20, perhaps even
earlier, would be convenient for me. I hope that by that
time we will be able t o review significant progress i n this
issue and have the options for a practical solution.
Sincerely yours,
George P. S h u l a

em carta ao secretario
geral da onu, abreu
sodre defende atlantico
sul como zona de paz
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Carta d o Ministro de Estado das Relacoes
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, ao Secretario
Geral da ONU, Javier PBrez de Cuellar, enviada
e m 29 de m a i o de 1986:
Senhor Secretario-Geral
A o discursar perante o Plenario da 40a Sessao da Assembleia Geral das Nacoes Unidas, em 23 de setembro de
1985, o Presidente Jose Sarney declarou:
"O Brasil fara todos os esforcos que estiverem a seu
alcance para preservar o Atlantico Sul c o m o area de
paz, afastada da corrida armamentista, da presenca de
armas nucleares e de qualquer forma de confrontacao
oriunda de outras regioes."
O A t l a n t i c o Sul e u m a regi? que possui identidade p r o pria. Os paises e m desenvolvimento da area - da America Latina e da Africa - c o m p a r t i l h a m problemas e interesses similares n o que tange ao desenvolvimento economico,
ao bemestar social e a paz. Muitos deles dependem substancialmente d o oceano para a propria subsistencia de
suas populacoes. Esses paises t e m u m a preocupacao vital
e u m a responsabilidade especial de promover na area u m
clima p r o p i c i o ao entendimento m u t u o e a cooperacao.
A execravel situacao prevalecente na Africa d o Sul e Nam i b i a e as ameacas d o regime d o apartheid a seguranca e
a paz regional e global sao causas de grave preocupacao.
A comunidade internacional, ademais, testemunha claras tendencias de crescimento militar naval, tanto quantitativo quanto qualitativo, com a decorrente proliferacao geografica de armamentos nucleares, e m desprezo ao
direito dos paises nao-nucleares a viverem e m paz e seguranca.
A independencia da Namibia e a eliminacao d o regime
racista d o apartheid constituem condicoes essenciais para
garantir a paz e a seguranca d o Atlantico Sul. E igualmente fundamental excluir da regiao tensdes e confrontacoes
a ela estranhas.

responsabilidades que Ihes sao atribuidas pela Carta, considerarem o tema d o Atlantico Sul, c o m vistas a manter
esse espaco oceanico a salvo de tensoes derivadas de interesses alheios as nacoes em desenvolvimento de ambas as
margens e a assegurar que sirva sempre a cooperacao pacifica e a solidariedade crescente entre os povos da regiao.
Nessas condicoes, solicito a Vossa Excelencia, nos termos
da regra 14 d o Regimento Interno, a inclusao na agenda
provisoria da quadragessima-primeira Sessao da Assembleia Geral de u m item intitulado "Zona de Paz e de
cooperacao d o Atlantico Sul".
Solicito igualmente que esta carta seja considerada c o m o
memorando explanatorio requerido pela regra 20 d o Regimento I n t e r n o da Assembleia-Geral e que seja circulada c o m o documento oficial das Nacoes Unidas.
Mais alta consideracao.
Roberto de Abreu Sodre
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores

o falecimento do
enconomista argentino
raul presbich
Cartas d o Presidente Jose Sarney ao Presidente
argentino Raul A l f o n s l n e ao Secretario Geral da
ONU, Javier Perez de Cuellar, enviadas em 30 de
maio de 1986, a proposito d o falecimento d o
economista Raul Presbich:

CARTA AO PRESIDENTE ARGENTINO
E c o m p r o f u n d o pesar que em meu nome e de t o d o o
Governo e povo brasileiros apresento a Vossa Excelencia
e ao povo argentino os mais profundos pesames pelo falecimento d o D o u t o r Raul Prebisch.

Nesse contexto, a declaracao d o Atiantico Sul c o m o zona
de paz e cooperacao se coloca c o m o sequencia logica de
outras iniciativas notaveis c o m o o Tratado de Tlatelolco,
sobre a proibicao de armamentos nucleares na America
Latina, e a Declaracao da Organizacao da Unidade Africana sobre a Desnuclearizacao da Africa.

Com o falecimento do Doutor Raul Prebisch perde a
America Latina u m de seus pensadores mais ilustres. A
sua inestimavel contribuicao teorica para a superacao dos
problemas d o subdesenvolvimento de nossos paises u n i u -se durante toda sua vida a uma incansavel luta pelas
grandes causas latino-americanas em foros regionais e
internacionais.

A criacao d e u m a zona de paz e cooperacao n o Atlantico
Sul representaria contribuicao significativa para o fortalecimento da seguranca internacional e a promocao da
paz universal, baseada na justica e na igualdade de direitos para todos, de acordo c o m a Carta das Nacoes Unidas.

A perda da nacao argentina e assim uma perda compartilhada pelo povo brasileiro onde a figura de Raul Prebisch
e seu pensamento sobreviverao nas geracoes de estudantes
que, em seus escritos. encontrai-ao a inspiracao para dedicar-se as causas d o desenvolvimento de nossos DOVOS.

E m vista d o significativo interesse pelo assunto que tem
demonstrado numerosos paises da regiao d o Atlantico
meridional, considera o Governo brasileiro que e chega-

Cordiais saudacoes,
Jos6 Sarney

do o momento de as Nacoes Unidas, no desempenho das

Presidente da Republica Federativa do Brasil
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CARTA AO

SECRETARIO GERAL D A ONU

E com tristeza que me dirigo a Vossa Excelencia para expressar o pesar do povo e do Governo brasileiros pela morte de Raul Prebisch. Secretario-Executivo da CEPAL, primeiro Secretario-Geral e idealizador da UNCTAD, Prebisch marcou profundamente sua presenca nas lutas dos
paises em desenvolvimento por uma ordem econ&nica internacional mais justa. Mais que isso, foi de sua mente
que brotou uma nova maneira de se entender a America
Latina, por consequencia tambem o mundo em desenvolvimento, e sua insercao numa economia internacional injusta para com os paises pobres.
Morre o homem, ficam as iddias. O desaparecimento de
Prebisch nos da grandes responsabilidades, a de manter
viva na CEPAL e, sobretudo, na UNCTAD, suas ideias e
de prosseguir nesses e noutros foros na luta por uma ordem economica internacional mais justa para os paises
pobres.
Cordiais saudacoes,
Jose Sarney
Presidente da Republica Federativa do Brasil

governo brasileiro
repudia ataque
sul-africano contra
botsuana, zimbabue
e zambia
Mensagens do Ministro de Estado das Relacoes
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, aos
Chanceleres de Botsuana, Senhora Gadsitwe
Chiepe, do Zimbabue, Senhor Witnes Mangwend,
e de Zambia, Senhor Mwananshihu, enviadas em
22 de maio de 1986, a proposito do ataque
sul-africano a esses paises:

MENSAGEM AO CHANCELER DE BOTSUANA
I have just been informed that South African forces invaded Botswana's territory and conducted an attacak
which only aggravates, deepens and prolongs the critical
political situation in Southern Africa. A t this moment,
your Excellency and the people of Botswana may be
assured of the full support and brotherly solidarity of the
Government and the people of Brazil.
Highest consideration,
Roberto de Abreu Sodre
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores

MENSAGEM AO CHANCELER DE ZIMBABUE
I have just been informed of the attack conducted b y

South African military forces t o Harare, which not only
represents an obvious violation of fundamental principles
of international law, b u t also contributes t o a further deterioration of the political situation i n Southern Africa.
May your Excellency and the people of Zimbabwe be
assured of the full support and solidarity of the Government and the people of Brazil.
Highest consideration.
Roberto de Abreu Sodre
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores

MENSAGEM AO CHANCELER DE

ZAMBIA

Having been informed of the recent incursion of South
African military forces into Zambian territory, I wish t o
reaffirm the Brazilian repudiation t o the violation of the
territorial integrity of the Republic of Zambia. I also
take this opportunity'to present t o your Excellency and
t o the people of Zambia the solidarity and support of
the Government and the people of Brazil.
Highest consideration.
Roberto de Abreu Sodre
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores

mensagem do presidente
jose sarney a
conferencia mundial
sobre sancoes contra
a africa do sul
Mensagem d o Presidente Jose Sarney a Conferencia
Mundial sobre Sanclies contra a Africa do Sul,
enviada em 16 de junho de 1986:
A celebracao da Conferencia Mundial sobre Sancoes contra a Africa d o Sul Racista e acontecimento do mais alto
significado. Por u m lado, marca importante contribuicao
da comunidade internacional com vistas a reforcar as
tendencias de total superacao d o iniquo regime d o apartheid. Por outro lado, chama a atencao do concerto das
nacoes, da opiniao publica mundial e de todos os homens
e mulheres, que acreditam fundamentalmente nos postulados de igualdade racial e de compartilhada dignidade humana, para a injustica e o escandalo cristalizados na persistencia, em nosso tempo, d o unico regime politico que
se alicerca no mais vil sistema de segregacao racial institucionalizada.
Em nome de u m povo e em representacao de uma socie-.
dade e de u m Estado que buscam historicamente fortalecer a democracia nao apenas politica e social mas tambem racial, reafirmo o nosso completo repudio ao siste-
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ma racista de denominacao imperante na Africa d o Sul
e na Namibia e o integral apoio da sociedade e d o Estad o brasileiro aos patriotas sul-africanos. Atraves de amp l o arco de aliancas que engloba organizacoes religiosas,
sindicais, culturais e politicas, vem eles somando esforcos e realizando sacrificios, sempre c o m admiravel coragem e pertinacia, com o objetivo de criar, n o f u t u r o que
ja se esboca, u m a nova Africa d o Sul, Bfetivamente p l u ralista, democratica, livre d o pesadelo d o racismo e da
realidade sangrenta d o presente.
Os esforcos proprios d o povo sul-africano constituem
a resistencia essencial ao racismo e a injustica. O desejo
de viver sob verdadeira paz politica, e e m atmosfera de
igualdade racial, e u m a forca poderosa. Os objetivos democraticos que hoje movem a maioria da populacao
sul-africana serao certamente alcancados. Mas o r i t m o
de superacao d o apartheid sera o u t r o na medida e m que
a comunidade internacional decidir fortalecer os mecanismos e o escopo das sancoes que devem ser aplicadas
ao regime de Pretoria.
O Governo d o Brasil tem sistematicamente apoiado as
sancoes impostas a Africa d o Sul. Mais ainda, tem optado, unilateralmente, p o r medidas cada vez mais estritas,
que traduzem sua arraigada desconformidade c o m o racismo sul-africano. A condenacao ao sistema d o apartheid, a ocupacao colonial da Namibia e as politicas de
desestabilizacao que a Africa d o Sul implementa contra
os paises da Linha de Frente constitui conduta invariavel da politica externa brasileira e expressam o sentiment o unanime d a nossa sociedade. Por isso mesmo, as decisoes que vierem a ser alcancadas nesta Conferencia para
acelerar as transformacoes da situacao vigente da Africa
Austral e promover a paz e a justica naquela regiao contarao sempre c o m o apoio decidido da Nacao brasileira."
Jose Sarney
Presidente da Republica Federativa d o Brasil*

o falecimento do
escritor argentino
~ o r g eluis borges
Mensagens d o Presidente Jose Sarney ao Presidente
da Argentina, Raui Alfonsin, e a Senhora Maria
Kodama de Borges, enviadas em 17 de j u n h o de
1986, a proposito d o falecimento d o escritor Jorge
L u i s Borges:

MENSAGEM AO PRESIDENTE ARGENTINO
E c o m grande tristeza que, em nome de todos os brasileiros, desejo fazer chegar a Vossa Excelencia e, p o r seu

intermedio, a t o d o o povo irmao da Argentina, meus
sentimentos de p r o f u n d o pesar e solidariedade pelo falecimento d o grande escritor argentino Jorge Luis Borges.
Representante d o que de mais universal tem a America
Latina, Borges levou a literatura de seu pais e de t o d o o
Continente a sua mais elevada expressao constituindo u m
patrimonio insubstituivel das Letras e d o pensamento c r i t i c o latino-americano, de que todos nos nos orgulhamos.
Profundamente admirado n o Brasil, onde exerceu e continua exercendo uma inspiradora influencia e uma grande
atracao, Borges f o i u m exemplo da forma c o m o a arte
atravessa todas as fronteiras para inscrever cada leitor n o
marco universal da condicao humana, da forca da criatividade, d o desafio das indagacoes filosoficas, da pesquisa original n o universo da linguagem, da narrativa e da
poesia.
Hoje, ao nos unirmos ao povo argentino na homenagem
ao grande escritor m o r t o , estou convencido de que estamos vivendo mais uma das etapas de consagracao de Jorge Luis Borges ao lado dos maiores nomes da literatura
universal, e especialmente dentro d o c o n j u n t o tao expressivo dos escritores de lingua espanhola.
Aceite, pois, Senhor Presidente, os mais sentidos pesames d o povo e d o Governo brasileiros, e a certeza de que,
na admiracao e n o respeito mais profundos de todos nos,
Borges continuara ocupando u m lugar especial c o m o
mestre da linguagem, c o m o exemplo da sensibilidade
criadora e c o m o expressao completa d o homem de votacao e espirito universais, que soube levar ao m u n d o c o m
tanto e x i t o , o potencial e a riqueza das letras argentinas.
Jose Sarney
Presidente da Republica Federativa d o Brasil

MENSAGEM A SENHORA MARIA KODAMA
DE BORGES
Peco aceitar meus votos de p r o f u n d o pesar pelo desaparecimento de Jorge L u i s Borges, que contribuiu expressivamente para projetar as letras argentinas e latino-americanas aos mais elevados planos da cultura universal. A
obra deixada pelo ilustre escritor representa u m patrim o n i o de valor inestimavel a enriquecer o espirito humano. Cordialmente,
Jose Sarney
Presidente da R e ~ u b l i c aFederativa d o Brasil

o reatamento de
relacoes diplomaticas
entre brasil e cuba

A mensagem em apreco foi tambem lida na sessao especial d o Comite contra o Apartheid das Nacoes Unidas, comemorativa d o "Dia Internacional de Solidariedade c o m o Povo em Luta da Africa d o Sul" para marcar o 100 aniversario d o
levante de Soweto.
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Telegrama d o Presidente de Cuba, Fidel Castro
Ruz, ao Presidente Jose Sarney, e m 26 de junho de
1986, a proposito d o reatamento das relacoes
diplomaticas entre os 2 palses; e resposta d o
Presidente brasileiro:

MENSAGEM D O PRESIDENTE CUBANO
"AI reanudarse Ias relaciones diplomaticas entre Cuba y
Brasil m e complace, a nornbre de1 Gobierno y pueblo de
Cuba, saludar a Usted, a1 Gobierno y al pueblo brasilefio.
Con m i mas alta consideracion.

sarney cumprimenta o
presidente argentino pela
conquista da
copa do mundo
Telegrama enviado pelo Presidente Jose Sarney n o
dia 30 de j u n h o de 1986 ao Presidente da
Argentina, Raul Ricardo Alfonsin.

Com mais alta consideracao,

E m nome de t o d o o povo brasileiro e em meu p r o p r i o n o me, peco a Vossa Excelencia aceitar e transmitir a todos
os integrantes da Selecao Argentina de Futebol as mais
vivas felicitacoes pela brilhante conquista da Copa d o
Mundo. C o m o latino-americanos, orgulhamo-nos de que
tenha sido uma equipe sul-americana aquela que apresentou, ao longo de toda a campanha d o Mundial 86, o
melhor futebol, premiando toda a fraterna comunidade
de Nacoes d o continente c o m uma grande alegria e uma
emocionante exibicao de competencia, espirito de equipe e tecnica. Os brasileiros, em especial, sentiram-se gratificados com a vitoria conseguida pela fraterna Nacao
Argentina, cuja alegria e justo regozijo desejam compartilhar. Cordialmente.

Jose Sarney
Presidente da Republica Federativa d o Brasil"

Jose Sarney
Presidente da Republica Federativa d o Brasil

Fidel Castro Ruz
Presidente de1 Consejo de Estado y de1 Gobierno de Ia
Republica de Cuba."

MENSAGEM D O PRESIDENTE BRASILEIRO
"Agradeco gentileza mensagem Vossencia e envio minhas
saudacoes ao Governo e povo cubanos, n o m o m e n t o e m
que nossos paises reatam relacoes diplomaticas.
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comissao mista
brasil-dinamarca sobre
cooperacao economica e
industrial

e 6 de j u l h o vindouro c o m a apresentacao das Jornadas
de Musica Popular Brasileira. Participarao das Jornadas
1 2 0 cantores, compositores e instrumentistas brasileiros.
dentre os quais destacamse Chico Buarque, Maria Bethania, Paulinho da Viola, Gilberto Gil, Gal Costa, Paulo
Moura, Nana Vasconcelos, Djavan e Fafa de Belem.

Realizou-se em Brasilia, n o periodo de 9 a 11 de junho
de 1986, a quarta sessao da Comissao Mista Brasil-Dinamarca sobre Cooperacao Econornica e Industrial. 0 s trabalhqs foram abertos pelos Ministros de Estado das Relacoes Exteriores d o Brasil, Roberto de Abreu Sodre, e da
Dinamarca. U f f e Ellemann-Jensen.

Para o lancamento d o Projeto na Franca, viajara a Paris
o Ministro de Estado da Cultura, Celso Furtado, acompanhado d o Embaixador Jose O l y m p i o Rache de Almeida,
Chefe d o Departamento Cultural d o Itamaraty e Comissario-Geral d o Projeto n o Brasil. O Ministro Roberto de
Abreu Sodre enviara uma mensagem ao publico frances,
na impossibilidade de seu comparecimento. Esta sendo
realizada hoje, simultaneamente, uma conferencia de i m prensa em Paris com o objetivo de tambem anunciar o i n i c i o das atividades d o Projeto Brasil-Franca.

Apos ressaltarem o alto nivel das relacoes entre os dois
paises e procederem a exposicao das atuais tendencias de
suas economias internas, ambas as delegacoes expressaram
a necessidade de reforcar o G A T T c o m o base para o comercio e c o m o forma de expandir e de liberalizar as t r o cas internacionais de maneira equilibrada entre todos os
paises.
A o longo dos trabalhos, varias foram as areas objeto de
discussao e de propostas visando a cooperacao bilateral:
economia, financas e comercio; industria; agricultura,
agro-industria e pesca; e ciencia e tecnologia. Merece destaque a primeira delas (cooperacao economica, financeira e comercial), sobre a qual as delegacoes ponderaram
que u m a base para melhor incrementar as relacoes economicas entre os dois paises e o aumento dos investimentos
da Dinamarca n o Brasil e a criacao de "joint-ventures" entre empresas dinamarquesas e brasileiras. Para tanto, concordou-se e m estimular a troca de informacoes entre o
"Fundo Diriamarques de Industrializacao para paises e m
Desenvolvimento" ( I F U ) e os bancos de desenvolvimento
brasileiros.
U m dos resultados concretos dos trabalhos f o i a assinatura d o "Acordo Bilateral sobre Cooperacao Cientifica e
Tecnologica". C o m ele criam-se os instrumentos para que
Brasil e Dinamarca implementem projetos de cooperacao
bilateral nos campos da biomassa, conservacao de energia, biotecnologia, agricultura, meio ambiente, informatica, microeletronica, quimica fina e pesquisa espacial,
entre outros.

cooperacao brasil-franca
na area cultural,
cientifica e tecnologica
O Projeto Brasil-Franca, institucionalizado em o u t u b r o
de 1 9 8 5 pelos Presidente Jose Sarney e Francois M i t t e r rand para incrementar o intercambio entre os dois paises nos mais variados setores das ares cultural, cientifica e tecnologica, sera lancado em Paris nos dias 2, 3, 4

Dentre as iniciativas culturais que serao realizadas n o amb i t o d o Projeto Brasil-Franca, estao aprovadas o u e m exam e pelos dois Governos a realizacao, na Franca, dentre
outros, da exposicao "Amazonia de Ontem e Hoje" em
1987 n o Grand Palais, a organizacao de mostra sobre civilizacao brasileira contemporanea em 1989, de restropectiva da obra de Candido Portinari em 1988, de exposicao
de arte popular brasileira, n o Museu d o H o m e m em 1987,
alem de grande festival de cinema brasileiro n o Centro
Cultural Georges Pompidou. complementada p o r exposicao alusiva a cinematografia brasikira.
Estao sendo igualmente preparadas atividades d o Proje=
t o Brasil-Franca n o Brasil, ja se encontrando praticamente acertados a excursao p o r diversas capitais brasileiras,
ainda este ano, d a "Comedie Francaise", o Coloquio de
Pesquisa Medica em Belem, o E n c o n t r o de Pesquisas
Matematicas na Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciencia em Curitiba, o ciclo d o cinema frances n o a m b i t o
d o p r o x i m o Festival de Cinema d o R i o de Janeiro (FESTRIO).

N o correr deste ano, estao previstas a inauguracao d o M u seu Brasil-Franca. n o R i o de Janeiro, o i n i c i o de co-producao cinematografica ( A n t o n i o Jose da Silva, o Judeu)
e diversas exposicoes na Galeria Debret e m Paris.
Paralelamente as iniciativas de carater cultural, estao
sendo examinadas propostas na area tecnicocientifica
para ampliar a cooperacao entre os dois paises.
Esta sendo criada u m a comissao interministerial, integrada pelo Ministerio das Relacoes Exteriores, pelo Minister i o da Cultura, pelo Ministerio da Educacao, pela Secretaria de Planejamento da Presidencia da Republica e pelo
Ministerio da Ciencia e Tecnologia para coordenar as dife.
rentes iniciativas apresentadas para exame d o Governo
brasileiro.
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Esse t i p o de ampla cooperacao governamental e m campos
especificos e o primeiro que o Brasil formalizou com qualquer pais e dela se esperam mutuos beneficios que virao
estreitar ainda mais os ja intimos e fraternos lacos de amizade entre os dois paises.

apoio do itamaraty a
participacao de
empresarios brasileiros
e m feiras internacionais

-

I M T S - Salao Internacional de Maquinas e Ferramentas

-

- Chicago, de 03 a 12 de setembro

M A C E F - Mercado Internacional de Artigos Domesticos - Milao, Italia, de 05 a 08 de setembro
SIC - Semana Internacional d o Couro
ca, de 06 a 09 de setembro

-- 150a I G E D O

-

- Paris, Fran-

Feira de Confeccao Feminina - Dus-

seldorf, R F A , de 07 a 10 de setembro

- A U T O M E C H A N I K A - Frankfurt, R F A , de 09 a 14 de
setembro

O programa d o Itamaraty de estimulo a presenca de empresas brasileiras e m certames mundiais visa ao constante
aprimoramento da qual idade dos produtos, a adaptacao
d o desempenho industrial aos padroes habituais e consumidores cada vez mais sofisticados, favorecidos pela
oferta de grande numero de fabricantes de todos os paises interessados e m colocar a sua producao nos mercados
de maior potencial comprador.
Participar de uma feira internacional e u m desafio irnportante para o empresariado brasileiro, considerada a oportunidade de comparar a propria producao c o m a dos seus
concorrentes, verificar as condicoes para melhor competir
e ampliar os contatos com os compradores do pais expositor, outros participantes e demais visitantes.
O Ministerio das Relacoes Exteriores, atraves d o Departam e n t o de Promocao Comercial e da Divisao de Feiras e
Turismo, apoiara a participacao de empresas brasileiras
produtoras e exportadoras nas seguintes feiras internacionais programadas para este ano:
-

A U T O M O T I V E C H I N A - Salao Internacional da I n dustria Automobilistica - Pequim, RPC, Republica
Popular da China, de 04 a 10 de julho

- 16a Feira Internacional de Bogota
bia, de 05 a 20 de j u l h o
-

la Exposicao Industrial Brasileira
b o Verde, de 07 a 13 de julho

-

Feira Nacional d o Calcado

-

410 Salao de Ferragens

Salao de Equipamentos para Industria Otica - Nova
York, de 16 a 1 9 d e setembro

- Feira Internacional de Santa Cruz de La Sierra
livia, de 16 a 29 de setembro
--

620 G D S -Salao d o Calcado - Dusseldorf
20 a 22 de setembro

- Feira Internacional d o L i v r o
a 06 de o u t u b r o

-

Bo-

R F A , de

Frankfurt, R F A , de 01

- 54a Semana Internacional da Moda
de 05 a 08 de o u t u b r o

-

Munique, R F A ,

- 750 Salao da Confeccao Masculina e Acessbrios - N o va Y o r k , de 17 a 22 de o u t u b r o
15a I N T E R S A N - Feira de Equipamentos Medico
Hospitalares - Milao, de 18 a 20 de setembro

- Sao Vicente, Ca- 120 S I A L -Salao Internacional da Alimentacao - Paris, Franca, de 20 a 24 de outubro
- Salao Internacional da Confeccao Infantil - Nova
Y o r k . de 26 a 29 de outubro

- Nova Y o r k , de 03 a 06
- 24a Feira Internacional de Santiago
o u t u b r o a 09 de novembro

-

-

-

- Feira Internacional de Marmores e Granitos - Valpolicella, Italia, de 21 a 28 de setembro

--

de agosto
-

Salao da Confeccao Feminina e Acessorios - Nova
Y o r k , de 14 a 16 de setembro

Bogota, Colorn-

- Salao Internacional de Produtos Alimenticios - Nova
Y o r k , E U A , de 20 a 23 de julho
-

Feira Internacional de Teera - Ira, de 26 de setembro
a 05 de outubro

-

Chile, de 29 de

Chicago, E U A , de 10 a 13

de agosto

- 20 Salao de Computacao e Informatica - Santiago,
Chile, de 29 de o u t u b r o a 09 de novembro

24a Feira Parceiros para o Progresso - Berlim, R F A ,
Republica Federal da Alemanha, de 03 a 07 de se-

- 23? Feira Internacional de Bagda - Iraque, de 01 a 15

tembro

- 4a F O O D F E S T -Salao Internacional da Alimentacao,
Hong Kong, de 03 a 07 de setembro

de novembro

- 80 Salao de Pisos e Azulejos

-

Reno, E U A , de 02 a 04

de novembro
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- Chicago, de 0 9 a 13

-

I N F O C O M - Feira de Informatica
de 1 9 a 2 5 de maio

Feira Internacional da India - Nova Delhi, de 1 4 a 3 0
de novembro

-

D R U P A - Feira da Industria Grafica - Dusseldorf,
R F A , de 0 2 a 1 5 de maio

M U L T I I N D E X - Atenas, Grecia, em novembro. Set o r : industria em geral.

-

Salao de Brindes (Premium Show)
0 5 a 0 8 de maio

E m 1986, o Itamaraty ja propiciou a presenca de exportadores brasileiros em eventos semelhantes, tais c o m o :

-

S I M A C - Salao Internacional de Maquinas para a
Industria d o Couro, Milao, de 0 7 a 1 0 de maio

Brazilian Pret-a-Porter - Nova Y o r k , EUA,de 1 3 a 17
de janeiro

-

Salao de Artigos de Cama, Mesa e Banho - Nova
York, de 1 0 a 1 3 de maio

Salao Internacional d o Movel - Colonia, R F A , de 1 4
a 1 9 de janeiro

-

Salao de Artigos de Papelaria - Nova Y o r k , de 1 8 a
21 de maio

Semana Verde Internacional - Berlim, R F A , de 24
de janeiro a 0 2 de fevereiro. Setores:agropecuaria, piscicultura, horticultura e industria alimenticia de base

-

Salao de Utilidades Domesticas
de novembro

- Nova Y o r k , de

S I T E V - Salao Internacional de Autopecas

- Gene-

bra, de 27 a 3 0 de maio
-

- Colonia, R F A . de

Feira Internacional da Confeitaria
2 6 a 3 0 de janeiro

- Buenos Aires,

-

H E R B O R A - Salao Internacional de Produtos N a t u rais - Verona, Italia, de 3 0 de maio a 0 2 de junho
POSIDONIA - Salao Nautico - Pireu, Grecia, de 0 2
a 07 de junho.

Salao d o Brinquedo - Nova Y o r k , de 1 5 a 17 de fevereiro
SAE - Salao Internacional de Autopecas - Detroit,
E U A . de 24 a 2 8 de fevereiro

Para 1987, o Ministerio das Relacoes Exteriores preve 5
participacao de empresas brasileiras nos seguintes certames:

Salao de Produtos d o Mar - Boston, E U A , de 1 1 a 1 3
de marco

-

EXPOCOMER - Exposicao Comercial Internacional
- Panama, Panama, de 1 2 a 17 de marco

- Feira Internacional da Confeitaria - C o l o n i a - R F A -

6 2 0 GDS -Salao d o Calcado - Dusselforf, R F A , de
2 2 a 24 de marco

-

Salao d o Brinquedo - Nova Y o r k

Exposicao Industrial Brasileira - Pequim, Republica
Popular da China, de 3 0 de marco a 0 5 de abril

-

EXPOCOMER - Exposicao Comercial Internacional
- Panama - Panama - marco

-

GDS - Salao d o Calcado
marco

Feira Internacional de Hannover
de 0 9 a 1 6 de abril
Feira d o Livro Infantil e Juvenil
1 0 a 13deabril
Feira 1nte;nacional'do Livro
na, de 0 4 a 21 de abril

- Hannover, R F A ,

- Bolonha, Itdlia, de

- Buenos Aires, Argenti-

Feira ! nternacional de Milao - Italia, de 1 2 a 2 0 de
abril
Grande Feira de A b r i l

Salao Internacional d o Movel - Colonia - R F A - janeiro

janeiro

-

- E U A - fevereiro

- Dusseldorf

RFA -

-

Feira Internacional d o L i v r o - Buenos Aires

- Argen-

tina - abril
-

Feira Internacional de Hannover - Hannover - R F A
- abril

-

Feira d o L i v r o Infantil e Juvenil - Bolonha
-- abril

- Italia

- Milao, de 12 a 2 0 de abril
Feira Internacional de Argel - Argel - Argelia - abril

Feira Internacional de Osaka -Japao, de 23 a 3 0 de
abril

Feira Internacional de Milao - Milao - Italia - a b r i l

Feira Internacional de Argel - Argelia, de 2 3 de abril
a 04 de maio

Salao de Brindes (Premium S h o w ) - Nova Y o r k E U A - maio
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- Salao de Artigos de Cama, Mesa e Banho - Nova Y o r k

Salao de Pisos e Azulejos - E U A - novembro

- E U A - maio

- Salao de Artigos de Papelaria

-

Nova Y o r k - E U A -

Salao de Utilidades Domesticas - Chicago - E U A novembro

maio
-

S I T E V - Salao Internacional de Autopecas - Genebra -Suica - maio

-

Feira Nacional d o Calcado - Nova Y o r k - E U A
agosto

Feira Internacional da lhdia - Nova Delhi
novembro

- India -

M U L T I I N DE X - Atenas - Grecia - novembro

- Feira Parceiros para o Progresso

-

-

Berlim - R F A -

setembro
-

F O O D F E S T - Salao da Alimentacao - Hong K o n g setembro
Semana Internacional d o Couro -- Paris - Franca
setembro

dar, Sala 518, CEP: 7 0 1 7 0 - Brasilia - DF, Tels.: ( 0 6 1 )
211-6394, 21 1-6395, 211-6421, 211-6668, 211-6644,
Telex: (0611 1319 M N R E B R ) , a f i m de obterem i n f o r macoes complementares e condicoes de parficipacao.

-

I G E D O - Feira da Confeccao Feminina - Dusseldorf
- R F A -setembro
--

Os interessados podem procurar a Divisao de Feiras e T u rismo d o Departamento de Promocao Comercial d o M i nisterio das Relacoes Exteriores (Esplanada dos Ministerios, Anexo Administrativo d o Palacio Itamaraty, 50 an-

I A A - Salao d o Automovel - F r a n k f u r t - R F A -se-

itamaraty organiza
exposicao sobre
futebol brasileiro

tembro

- I r a - setembro

-

Feira Internacional de Teera - Teera

-

Salao da Confeccao Feminina e Acessorios
Y o r k - E U A -setembro

-

GDS - Salao d o Calcado - Dusseldorf - R F A

- Nova
- se-

tembro

- Feira Internacional de Marmores e Granitos

-

Valpoli-

cella - Italia -setembro
-

Feira Internacional d o L i v r o - F r a n k f u r t - R F A outubro

-

Semana Internacional da Moda
outubro

-

Salao da Confeccao Masculina e Acessorios - Nova
York - E U A - outubro

- Munique

-

RFA -

A N C G A - Mercado Mundial da Alimentacao - C o l o nia - R F A - outubro
Feira Internacional de Santiago - Santiago - Chile outubro

- Salao de Computacao e Informatica -Santiago

-

Chi-

le - o u t u b r o
Feira Internacional d o Equador - Guaiaquil - Equador - o u t u b r o
-

Feira Internacional de Bagda - Bagda - Iraque - novembro

O Itamaraty esta organizando exposicao de Artes Plasticas sobre o futebol brasileiro intitulada "Futebol - A r te do Brasil", resultado d o trabalho integrado dos seguintes artistas plasticos brasileiros: Paolo Maranca,
Jose Zaragoza, Aldemir Martins, Zelio Alves Pinto, A l d i r Mendes de Souza, N e w t o n Mesquita, Glauco P i n t o
de Morais, Maria Lydia Magliani, M i n o Carta, Darcy
Penteado, Pauto Saveg, Jose Saboia, Gilberto Salvador,
Luiz Ventura, Tomoshigue Kusuno, Ivald Granato, Siron Franco, Osmar Pinheiro, Mauricio Nogueira Lima,
Gustavo Rosa, Claudio Tozzi e Rubens Gerschman.
2 . O projeto tem como objetivo reunir u m conjunto de
visoes pessoais sobre u m a partida de futebol, tendo c o m o
criterio fundamental a familiaridade dos artistas com a
tematica e foi concebido c o m o uma instalacao composta de 22 obras de formato identico que, reunidos, constituem uma alusao as equipes que disputam o jogo.
3 . O "poster" que acompanha a referida mostra f o i criad o especialmente pelo artista Francisco Petit e a organizadora e a Critica Radha Abramo.
4. Paralela a Exposicao havera a exibicao d o filme de autoria de Thomas Farkas sobre o futebol brasileiro, alem
de vasto material cedido pela Confederacao Brasileira de
Futebol e pelas Organizacoes Globo sobre a participacao
brasileira nos Campeonatos Mundiais anteriores, incluind o trofeus, bandeiras e uniformes de times, registros f o tograficos e video-cassetes.
5. A inauguracao da mostra, n o Brasil. devera ser n o dia
1 4 de maio p r o x i m o , n o "Centro Cultural de Sao Paulo",
devendo posteriormente ser inaugurada na Cidade d o
Mexico, n o "Foro de Arte Contemporanea", n o dia 2 9

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

de maio pr6xim0, simultaneamente ao inicio da Copa
do Mundo.
A exposicao devera, ainda, ser apresentada na AmBrica
Latina n o periodo de 1986/1987 em suas mais importantes capitais - Caracas, Bogota, Quito, Lima, Santiago,
Buenos Aires, Montevideu e Assuncao - com o proposit o de divulgar ao publico dessas cidades a variedade das
manifestacoes artisticas sobre o futebol brasileiro.

despedida de
embaixadores
estrangeiros
Kunioshs Date, do Japao, em 8 de abril de 1986
Antonio de Icaza, do MBxico, em 10de maio de 1986
Vladimir Tchernichov, da Uniao Sovibtica, em 19 de
maio de 1986
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sarney em portugal reafirma os lacos luso-brasileiros
discurso do presidente jos8 sarney, no palacio da ajuda, em lisboa, por ocasiao de banquete oferecido
pelo presidente de portugal, mario soares

presidente jose sarney na academia das ciencias de lisboa
discurso do presidente jos8 sarney na academia das ciencias em lisboa

sarney ao primeiro-ministro portugu6s: brasil 6 um pais voltado para o moderno
discurso do presidente jose sarney, no palacio real de sintra por ocasiao de almoco que lhe foi oferecido pelo primeiro-ministrode portugal, anibal antonio cavaco silva

o encontro do presidente brasileiro com escritores portugueses
discurso do presidente josa sarney, em lisboa, por ocasiao de almoco com escritores portugueses

presidente jose sarney encerra encontro de empresarios brasileiros e portugueses
discurso do presidente jose sarney, em lisboa, por ocasiao do encerramento do encontro empresarial
brasilportugal

sarney a mario soares: convivencia estimulante entre brasileiros e portugueses
discurso do presidente josa sarney, em lisboa, por ocasiao de banquete oferecido ao presidente de portugal, mario soares

sarney na assembl6ia legislativa portuguesa: "brasil nao 6 caudatario das grandes pothcias"
discurso-dopresidente josa sarney, na assembl6ia legislativa portuguesa

sarney recebe titulo de doutor honoris causa da universidade de coimbra
discurso do presidente josa sarney, ne universidade de coimbra, ao receber o titulo de doutor honoris
causa

presidente brasileiro recebe homenagem da cdrnara municipal e da associacao
comercial do porto
discurso do presidente jose sarney, no palacio da bolsa, por ocasiao de jantar oferecido pela camara
municipal e pela associacao comercial do porto

presidente jose sarney visita a cidade de guimaraes
discurso do presidente jose sarney na cidade de guimeraes

comunicado conjunto relata os entendimentos do presidente jose sarney em
poriugal
comunlcado conjunto brasilportugal, divulgado na cidade do porto, ao t6rmlno da visita do presidente j o J sarney aquele pais

presidente jose sarney visita cabo verde
discurso, de improviso, do presidente jose serney, na varanda do pelacio do povo, em sao vicente,
por ocasiao de sua chegada a cabo verde
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sarney em sao vicente: relacionamento mutuamente proveitoso entre brasil e
cabo verde
discurso do presidente j o d sarney, em cabo verde, por ocasiao de almoco oferecido pelas autoridades
de sao vicente

presidente jose sarney visita a assembl4ia nacional popular de cabo verde
discurso do presidente j o d sarney, na assembl6ia nacional popular de cabo verde

aristides pereira recebe a gra-cruz da ordem do cruzeiro do sul
discurso do presidente josa sarney, em cabo verde, por ocasiao do jantar que lhe foi oferecido pelo
presidente caboverdiano, aristides pereira. na ocasiao, o presidente brasileiro entregou ao presidente
de cabo verde as insignias da gra cruz da ordem do cruzeiro do sul

os entendimentos do presidente jose sarney em cabo verde
comunicado conjunto brasilcabo verde, assinado em praia, pelos presidentes do brasil, josd sarney, e
de cabo verde, aristides maria pereira

no brasil, o presidente de el salvador, jose napoleon duarte
discurso do presidente j o d sarney, no palacio do itamaraty, em brasilia, por ocasiao de jantar oferecido ao presidente de el salvador, jose napoleon duarte

comunicado conjunto brasilel salvador
comunicado conjunto brasil-el salvador, divulgado em brasilia, ao final da visita do presidente deste
pais, jose napoleon duarte

Oscar arias sanchez, presidenteeleito da costa rica, visita o brasil
discuno do ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodr6, no palacio do itamaraty, em brasflia, por ocasiao de almoco oferecido ao presidentedeito da costa rica, Oscar arias sanchez

a reuniao dos chanceleres dos paises da bacia do prata, na argentina
dlscuno dos ministros de estado das relacoes exterlores,roberto de abreu sodr6, na 16a reuniao ordinaria e 2a extraordinaria de chanceleres dos paises da bacia do prata, em buenos aires

x reuniao intergovernarnental brasil-uru de cooperacao comercial, economica, cientifica e temologica
discurso do secretariogeral das relacoes exterlores, paulo tarso flecha de lima, no palacio do itamaraty,
em brasilia, por ocasiao da abertura da x reuniao intergovernamental brasilurss de cooperacao comercial, economica, cientifica e tecnol6gica

abreu sodrd visita a arabia saudita
dlscuno do ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodr6, em riade, por ocasiao
de jantar que lhe foi oferecido pelo principe sauld al faisal

a reuniao ministerial do comite negociador do sistema global de preferencias
comerciais
discuno do ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodr6, no palacio do itamaraty, em brasilia, por ocasiao da fase tecnica da reuniao ministerial do comit6 negociador do sistema
global de preferencias comerciais (sgpci

ix reuniao da comissao mista brasilromenia
discurso, do ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodr6, no palacio do itamaraty, em brasilia, por ocasiao da solenidade de assinatura da ata final da ix reuniao da comissao mista
brasil-rodnia, que contou com a presenca do ministro do com6rcio exterior e da cooperacao economica internacional da romhia, vasile pungan

a reuniao de coordenacao de alto nivel do sistema economico latinoamericano
discurso do ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodr6, no palacio do itamaraty, em brasflia, por ocasiao da abertura da reuni80 de coordenacao de alto nivel do sistema economlco latino-americano
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primeiro vice-primeiro ministro do iraque em brasilia
discurso d o ministro de estado das relac6es exteriores, roberto de abreu sodre, n o palacio d o itamaraty, e m brastlia, p o r ocasiao de jantar oferecido ao primeiro viceprimeiro m i n i s t r o d o iraque, taha
yassin ramadhan

comunicado conjunto brasil-iraque
comunicado conjunto brasil-iraque, divulgado pelo palacio d o itamaraty, e m bras~lia,ao final da visita d o primeiro vice-primeiro ministro d o iraque, taha yassin ramadhan

abreu sodre no dia do diplomata: sarney conduz o brasil para seu grande
destino
discurso d o ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, n o palacio d o itamaraty, e m brasilia, p o r ocasiao da solenidade comemorativa d o dia d o diplomata que contou c o m a
presenca d o presidente jose sarney

chanceler brasileiro na assembleia da onu sobre situacao economica da africa
d i x u r s o d o ministro de estado das relacoes exteriores, r o b e n o de abreu sodre, e m nova york, p o r ocasiao da assembleia especial da organizacao das nacoes unidas sobre a situacao economica da africa

declaracao do panama propoe a paz na america central
declaracao de panama, assinada e divulgada n o panama, apos a reuniao dos ministros das relacoes exteriores da argentina, brasil, colombia, mexico, panama, peru, uruguai e venezuela

a visita do ministro dos negocios estrangeiros da dinamarca
d i x u r s o d o ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, n o palacio d o itamaraty, e m bras~lia,p o r ocasiao de jantar oferecido ao ministro dos negocios estrangeiros da dinamarca,
u f f e elleman jensen

brasil e dinamarca assinam acordo de cooperacao cientifica e tecnologica
discurso d o ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, n o palacio d o itamaraty, e m brasilia, p o r ocasiao da assinatura d o acordo de cooperacao cientifica e tecnologica c o m a
dinamarca

quarta reuniao da comissao mista brasil-dinamarca
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 abertura da quarta reuniao da comissao mista brasildinamarca

em brasilia, o primeiro-ministro da finlandia
discurso d o presidente jose sarney, n o palacio d o itamaraty, em brasilia, p o r ocasiao de almoco oferecido ao primeiro-ministro da finlandia, kalevi sorsa

itamaraty e ministerio da cultura assinam ajuste para localizacao de bens culturais brasileiros no exterior
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 assinatura d o ajuste c o m o ministerio da cultura para localizacao de
bens culturais brasileiros n o exterior

chanceler paraguaio mantem entendimentos em Uraslfia
discurso de improviso d o ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, n o palacio
d o itamaraty, e m bras~lia,p o r ocasiao de almoco oferecido ao ministro das relacoes exteriores d o paraguai, carlos augusto saldivar e a diretoria executiva da itaipu binacional

brasil e paraguai assinam acordo sobre instalacao do comite de fronteiras
pronunciamentos do ministro de estado das relacoes exteriores roberto de abreu sodre, e d o ministro
das relacoes exteriores d o paraguai, carlos augusto saldivar, n o palacio d o itamaraty, em brasilia, p o r
ocasiao da assinatura d o acordo para instalacao d o comite de fronteiras nas cidades lindeiras de pedro
juan caballerolponta-pora e salto de1 guairalguaira

chanceler abre seminario sobre relacoes brasilafrica na camara dos deputados
palestra d o ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, na camara dos depu tados, p o r ocasiao da abertura d o seminario sobre relacoes brasil-africa
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abreu sodre, na escola superior de guerra: atividade diplomatica exige dialogo
palestra do ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, na escola superior de
guerra, no rio de janeiro

relacoes diplomaticas
brasil e cuba restabelecem relacoes diplomaticas
designacao de embaixadores brasileiros

entrega de credenciais de embaixadores estrangeiros

tratados, acordos, convenios
brasil e canada assinam ajuste complementar para aperfeicoamento de especialistas no tratamento do cancer
brasil e alemanha assinam ajuste para o aproveitamento integral do babacu
brasil e el salvador assinam acordo sobre dispensa de visto para passaportes
diplomaticos e aditivo ao convenio de intercambio cultural
acordo brasil-paraguai para instalacao do comite de fronteiras
ajuste entre o itamaraty e o ministerio da cultura para localizacao de bens
culturais brasileiros no exterior
acordos promulgados
registro de assentamentos de atos multilaterais, dos quais o brasil e parte,
ocorridos no segundo trimestre de 1986

comunicados e notas

g n w m Vmi!eirn manifesta preocupacao com acontecimentos no mediterraneo
itamaraty reitera que lei de informatica e ato de soberania nacional
governo brasileiro condena ataque sul-africano a botsuana, zimbabue e zambia
a visita do subsecretario de estado norte-americano ao brasil
itamaraty anuncia visita do chanceler abreu sodre ao equador
brasil agradece ao governo da su ica

174
Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

mensagens
chanceler brasileiro e secretario de estado norte-americano trocam correspondencia sobre questao de informatica
em carta ao secretariogeral da onu, abreu sodre defende atlantico sul como
zona de paz
falecimento do economista argentino raul presbich
governo brasileiro repudia ataque sul-africano contra botsuana, zimbabue e
zambia
mensagem do presidente jose sarney a conferencia mundial sobre sancoes
contra a africa do sul
o falecimento do escritor argentino jorge luis borges
reatamento de relacoes diplomaticas entre brasil e cuba
sarney cumprimenta o presidente argentino pela conquista da copa do mundo
noticias
comissao mista brasil-dinamarca sobre cooperacao economica e industrial
cooperacao brasil-franca na area cultural, cientifica e tecnologi.ca
apoio do itamaraty a participacao de empresarios brasileiros em feiras internacionais
itamaraty organiza exposicao sobre futebol brasileiro
despedida de embaixadores estrangeiros
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