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sarney participa do
lanc;amento do
"qi.iinqiienio da alfabetizac;ao
nas americas"
Discurso do Presidente Jose Samey e do Secret6rio Geral
da Organiza~o dos Estados Americanos (OEAI. Joio Clemente
Baena Soares, no Pal6cio do ltamaraty, em Brasrlia,
em 25 de novembro de 1986, por ocasiio do lan~mento
do .. Qiiinqiiinio da Alfabetiza~o nas Am6ricas ... em
solenidade que contou com as presen~ do Ministro de Estado
das Rel. .s Exteriores, Roberto de Abreu Sodr6, do
Ministro-Chefe do Gabinete Civil, Marco Maciel, do
Ministro-Chefe do Gabinete Militar, Rubens Bayma Denys,
do Ministro da Edu~. Jorge Bornhausen, do Ministro
da Just~. Paulo Brossard, do Ministro da Culture, Celso
Furtado, e do Corpo Diplom6tico acreditado junto ao Governo
brasileiro.

discurso do presidente jose sarney
Um conhe~ido educador brasileiro comentava no final dos anos 20 as estatlsticas sobre o analfabetismo no B rasi I:

a

no Brasil e superior da media da America
Latina. E no Nordeste ela e uma das mais
elevadas. Sao n fveis inaceitaveis, que estamos empenhados em reduzir, atraves do
programa "Educa<;ao para Todos" e da
Fundac;:ao Educar.

Estes "sao numeros que choram", dizia.
Cerca de 60% da populac;:ao brasileira eram
analfabetos.
Muito foi feito nas ultimas decadas. Realizaram-se campanhas oficiais e particulares,
de algumas das quais participaram a Unesco
e a OEA.
Apesar desses esforc;:os, a Nova Republica
recebeu triste heranc;:a: 21% de analfabetos
- quase 20 milh5es de pessoas que nao sabern ler ou escrever. A taxa de analfabetos

Compare<;o a esta solenidade tornado de
esperan<;a. Nao quero realimentar velhas
ilus5es. Mas nao precisamos perder o realismo para afirmar que o Brasil esta decidido
a ingressar no seculo XXI com um povo alfabetizado.
E nosso trabalho nesse sentido mostrara re·
sultados em pouco tempo. No final do
Ouinquenio da Alfabetiza<;ao nas Americas,
programa lan<;ado pela OEA, os numeros
demonstraram nossa vit6ria contra a ignorancia.
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0 Brasil deseja sinceramente que esta inicia-

estao muitos povos das Americas Central e

tiva da OEA tenha exito. Deseja-o por si
mesmo. Deseja-o pelos povos irmaos do
conti.nente.

do Sui, e do Caribe. 0 Brasil deseja firmemente que a iniciativa da OEA produza resultados positives para todos esses povos.

A escola nao e mera preparadora de maode-obra. I mensa e o preju lzo que nossa economia sofre porque milhoes de brasileiros
ainda nao .dominam a leitura e a escrita.
Mas a escolariza<;:ao nao deve ser vista apenas como instrumento do desenvolvimento.
Nossa decisao e polltica, orientada pela
prioridade social, que e e continuara sendo
a marca do atual governo.

A cultura, a democracia, o desenvolvimento, a valoriza<;:ao de nossos povos e que se
beneficiam com a educa<;:ao de todos.

A alfabetiza<;:ao e indispensavel para que o
Pals possa crescer saudavelmente, reduzindo ao mesmo tempo os desequi llbrios internos do Pals e a desigualdade entre os indivlduos.
A escola ajuda a preparar o homem para o
trabalho. No Brasil, dez milhoes de trabalhadores sao inteiramente analfabetos. Devemos reverter esse quadro, se desejamos
incorpora-les plenamente aos desafios das
novas tecnologias,
moderniza<;:ao de nossas fabricas, ao correto uso dos instrumentos que acompanham o processo de implanta<;:ao da reforma agraria e da irriga<;:ao no
campo.

a

E verdade proclamada que o analfabetismo
se levanta como um dos maiores obstaculos
justi<;:a social. Mas precisamente por ser
uma verdade ha que repeti-la sempre. Assim se acendera a consciencia de que esta e
uma chaga que d6i em todos n6s. Em cada
um de n6s.

a

Nao podendo mais suporta-la, nao apenas
os governantes, os educadores, os servidores publicos, mas a propria sociedade como
um todo deve engajar-se na luta contra a
marginalidade educacional e cultural. E tarefa de todos matar a terrfvel fome dos esplritos, que cria cidadaos de segunda classe.
Mas nao e apenas o Brasil que sofre comesquadro desolador. Em situa<;:ao identica

SE::
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A tarefa e gigantesca. Temos que mobilizar
todos os recursos dispon lveis, do governo e
da sociedade. Devemos tambem melhorar a
qualidade dos alfabetizadores, dar-lhes melhores estlmulos e treinamento. E nao deixar de lado as contribui<;:oes voluntarias,
nem a possibilidade de aumento da responsabilidade dos empregadores na alfabetiza<;:ao de seus empregados.

a

A OEA, tendo frente o embaixador Baena
Soares, esta fiel a sua voca<;:ao de lan<;:ar-se
aos desafios sociais do continente: a seguran<;:a do hemisffirio, a estabilidade polltica,
o desenvolvimento e a democracia entre os
povos que tudo podem e os muitos que nada tem entre os que dominam a luz dos conhecimentos e os que se perdem na treva da
ignorancia.

discurso do embaixador joao
clemente baena soares
Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Parece-me muito apropriado que o ato
inaugural da Campanha lnteramericana de
Alfabetiza<;:ao. se realize em Brasilia. Ha
dais anos. durante a Assembleia Geral da
OEA, aqui se proclamou o perlodo entre
1986/1990 "Ouinquenio da Alfabetiza<;:ao
nas Americas"
As exigencias do momenta aLudl tornam
esta iniciativa ainda mais oportuna. 0
numero de analfabetos na regiao continua
a crescer, numa fase crltica para o processo
de desenvolvimento dos palses latino-americanos e caribenhos.

A intensificac;:ao de esfon;:os na longa luta
pela erradicac;:ao do analfabetismo e assim
essencial como expressao do compromisso
de solidariedade e cooperac;:ao interamerica·na no caminho do progresso. E e indispen·
savel para formar protagonistas sociais com
maior consciencia de seus direitos e de suas
responsabilidades.
Ser analfabeto, porem, nao significa ser deseducado e nao possuir cultura. A populac;:ao anal fa beta teve uma educac;:ao na fam Ilia, no trabalho, na pratica de sua fe, nas
competic;:6es desportivas, nas relac;:6es afetivas. Essa educac;:ao e essa cultura, socialmente espontaneas, constituem a base a
partir da qual e nao contra a qual a alfabetizac;:ao e possfvel.
0 programa continental de alfabetizac;:ao
refere-se primordialmente ao trabalho com
adultos. Mas tambem trata de preparar o
futuro, - func;:ao que passa por uma escola
primaria mais eficiente e de alcance mais
amplo.
0 terceiro capitulo que o programa leva em

conta e o dos analfabetos regressivos e funcionais. Uma grande empresa para a p6s-alfabetizac;:ao desafia a todos. A OEA pode
convocar recursos para enfrenta-la.
Ao se concentrarem meios a partir de hoje
para combater o analfabetismo e universalizar a educac;:ao basica, avanc;:amos com renovada determinac;:ao na conquista da plena
participac;:ao de todos os habitantes das
Americas na construc;:ao de seu destine.
Durante o Ouinquenio de Alfabetizac;:ao o
sistema interamericano comemorara seu
primeiro centenario e os quarenta anos da
carta da OEA.
Nao ha melhor homenagem a oferecer na
celeprac;:ao dessas datas que 0 exito da iniciativa inaugurada hoje.
Agradec;:o a Vossa Excelencia, Senhor Presidente, a homa que nos da em abrir o
Ouinquenio de Alfabetizac;:ao.
Sua presenc;:a e suas palavras nos inspirarao
no cumprimento dessa nobre tarefa de paz.
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brasilia recebe o
presidente da argelia,
chadli benjedid
Discurso do Presidente Jos6 Sarney. no Pallicio do ltamaraty,'
am Brasma, em 13 de outubro de 1986, por ocasilo de janter
oferecido ao Presidente da Arg61ia, Chadli Benjedid.

E com grande satisfac;:ao que dou as boasvindas a Vossa Excelencia e sua ilustre comitiva, que nos distinguem com sua presenc;:a em Brasilia.

profundidade e o alcance do dialogo pol ftico entre nossos pa fses, hoje levado ao seu
apice pela presenc;:a de Vossa Excelencia entre n6s.

Pela primeira vez na hist6ria, o Brasil tem a
honra de acolher a visita de um chefe de estado argelino.

A Argelia sempre figurou em Iugar de realce
na hist6ria dos povos em desenvolvimento.
A propria dimensao que adquiriu o seu p )cesso de independencia, marco da hist6ria
contemporanea e capitulo decisive na descolonizac;:ao, demonstra claramente a i mportancia pol ftica que cercou o nascimento
da nac;:ao argelina para a vida independente.

a

Ela vem renovar, nas nossas relac;:oes de
grande amizade e proveitosa cooperac;:ao,
a dimensao e a perspectiva extremamente
positivas de um dialogo no mais alto n fvel
entre a Argelia eo Brasil.
Esta e, sem duvida, uma oportunidade para
reafi rmarmos, num gesto pol ftico plena de
significados, o papel de relevo que a Argelia
e o Brasil tem desempenhado na vida internacional contemporanea. Na sua condjc;:ao
de pafses em desenvolvimento de ativa e expressiva presenc;:a internacional.

0 povo argelino e suas lideranc;:as, forjados
na luta her6ica contra o colonialismo e par
uma autentica independencia nacional, sao
a base sabre a qual se sustenta um pals dinamico, destinado a desempenhar um papel
de relevo nao 8penas no interior do mundo
arabe, mas no conjunto dos pafses em desenvolvi men to.

Temos mesmo, em coerencia com as ideias
que defendemos nos mais variados foros, o
dever de demonstrar com gestos concretes
a importancia e a viabilidade da cooperac;:ao
entre as nac;:oes em desenvolvimento. E esses gestos comec;:am precisamente com a

Para os brasileiros, a Argelia ressalta precisamente pelo papel criativo que vem desenvolvendo na vida internacional, em coerencia com o seu projeto nacional de desenvolvimento e com os princfpios que norteiam
a vida de seu povo.
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Sua diplomacia revela a um tempo as qualidades da inventividade e a capacidade
propria de um pais que tem sabido conciliar de forma construtiva seus desafios internes com uma complexa dimensao externa. Pais a um tempo arabe, africano, mediterraneo e em desenvolvimento, a Argelia
tem conseguido corn sua a<;ao o respeito e
o justa reconhecimento pelo papel protagonico que desernpenha em diversos foros
e iniciativas vinculadas ao nao-alinhamerito,
coopera<;ao e transformac;:ao das estru~
turas injustas que prevalecem na ordem internacional.

a

Vivemos hoje urn momenta de especial significa<;ao na vida de nossos povos. Sao
imensos os desafios que enfrentamos, mas
e clara o sentido de transforma<;ao de nossas sociedades.
Sob a orienta<;ao de Vossa Excelencia, a
Argelia promoveu ha pouco inovac;:oes significativas de carater institucional, que realc;:am o dinamismo de seu povo nesta etapa
historica de consolida<;ao da nacionalidade.

a

Ao estender ao povo argelino e a Vossa Excelencia a homenagem fraterna do povo e
do Governo brasi.leiros, desejo expressar-lhe
o nosso reconhecimento sincere pelo seu
empenho pessoal em contribuir para a intensiflca<;ao e o aprimoramento das rela<;oes entre os dois paises.
Senhor Presidente,
Estamos unidos por sentimentos de amizade e compreensao mutua.

No Brasil, o espfrito de concordia e conciliac;:ao presidiu a transic;:ao para a democracia plena, em vias de completar-se com a
ado<;ao de uma nova constituic;:ao, e hoje
povo e governo estao engajados no esfor<;o
conjunto de implanta<;ao das mudanc;:as por
todos reclamadas.
Nossas ·relac;:oes com a grande nac;:ao arabe
tern raizes historicas e culturais.

a

0 Brasil, pais aberto convivencia construtiva de todas as rac;:as e religioes, acolheu
expressive numero de imigrantes arabes,
cuja participac;:ao muito nos enriquece.

lnteresses comuns nos aproximam.
N ossa coopera<;ao se desenvolve de modo
promissor. Fatores como estes, aliados a
franqueza e sinceridade do nosso dialogo
politico, sustentam urn relacionamento permanente, integrado aos projetos de desenVolvimento de nossos povos.
0 Brasil foi solidario com o povo argelino
na luta por sua independencia, por nos de
imed iato reconhecida, em 1962. Desde entao, as rela<;oes bilaterais ganharam densidade e se nutriram de interesses reciprocos.
Os contatos entre nossas autoridades sao intenses e constantes e, al icen;:ados em amp las convergencias, vern ensejando possibilidades concretas de intercambio.
Paises em desenvolvimento; o Brasil e a Argelia tern percorrido de modo exemplar o
caminho inovador da cooperac;:ao entre os
paises em desenvolvimento
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a

Plenamente integrados
realidade brasileira, sem perderem os trac;:os marcantes de
sua identidade cultural, eles tern trazido
uma contribuic;:ao de valor para a nossa democracia pol itica e social. A presenc;:a arabe
no Brasil, ao lado de tantas outras comunidades, nao so corrobora a pratica de tolerancia etnica, religiosa e cultural que prevalece em nossa sociedade, como tambem
oferece urn aporte enriquecedor e criativo
para o nosso desenvolvimento.
Senhor Presidente,

0 Brasil e a Argelia sao paises com forte
personalidade e uma clara consciencia de
suas nacionalidades. Pela coerencia e autenticidade de ~uas opc;:oes, ambos se apresen"':am perante a comunidade internacional
com uma identidade clnramente definida e
uma vocac;:ao construtiva.

0 Brasil acompanha com agrado a atua<;:ao
efetiva da Argelia como fator de equil fbrio
e modera<;:ao no contexto internacional.
Nao e outra a conduta que temos procurado manter, e isso, naturalmente, cria um espa<;:o apreciavel em que ambos os pafses podem samar seus esfor<;:os em favor da paz e
do desenvolvimento no mundo.
Nao aceitamos· hegemonias, nem praticas
ostensivas ou veladas de domina<;:ao. Estamos convencidos de que somente o continuo fortalecimento do clima de concordia
e entendimento entre os povos pode propiciar o verdadeirq progresso economico e
social, em bases mais justas e equitativas.
lnterpretando sentimentos e necessidades
prementes de seus povos, o Brasil e a Argelia reivindicam o estabelecimento de uma
nova ordem internacional. Oueremos que
essa ordem seja justa e democnHica e nos
garanta participa<;:ao ativa no encaminhamento de problemas concretos que afetam
a todos, como o comercio internacional, a
reativa<;:ao dos organismos financeiros, a
transferencia de tecnologia, o uso dos fundos marinhos e tantos outros.
A atual ordem mundial caracteriza-se por
uma dupla instabilidade. Em seu aspecto
pol ftico, pelo cl ima de competi<;:ao estra~e
gica entre as grandes potencias e pela perslstencia de focos de tensao pol ftica e social
em numerosas regi5es do Globo. No campo
economico, avulta a instabilidade decorrente da crise do endividamento, do protecionismo e da perda do valor das exporta<;:5es
dos produtos que sustentam as economias
em desenvolvimento.
Nossa resposta as tens5es pol fticas tem consistido no apoio a solu<;:5es negociadas e,
em especial, aos entendimentos conduzidos
no ambito das Na<;:5es Unidas em todas as
areas suscetfveis de afetar a paz mundial.
E esta linha de a<;:ao que tem informado
nossa posi<;:ao face a questao do Oriente
Media, na qual - como e sabido - susten-

tamos o direito de todos os povos da regiao, e em especial do povo palestino, ~u
todetermina<;:ao, independencia e soberan1a,
dentro de fronteiras seguras e internacionalmente reconhecidas. Sao tambem amplamente conhecidos os pontos de vista do
Governo brasileiro a prop6sito da solu<;:ao
negociada e pacifica para os conflitos do
Saara Ocidental e do L fbano e para a guerra
entre o Ira e o I raque.

a

Ademais, constitui para nos ponto de honra
expressar, em palavras como em atos, nosso
energico repudio ao regime odioso do apartheid e as medidas agressivas praticadas pelo. atual governo da Africa do Sui no plano
interno e contra seus vizinhos.
Em nosso continente, temos apoiado de
maneira determinada e construtiva os esfor<;:os empreendidos pelo Grupo de Contadora diante dos graves conflitos em curso na
America Central. Nao vemos solu<;:ao viavel
e efetiva fma desse processo negociador.
A ele continuaremos a emprestar todo o
nosso apoio, pois desejamos uma America
Central reconciliada, democratica e voltada
para o desenvolvimento eo progresso social.
Dentro do esp frito de canter efetivamente
o alastramento das tens5es mundiais, o Brasil formulou uma proposta para que o
Atlantica Sui seja declarado pelas Na<;:5es
Unidas como zona de paz, li·vre das tens5es
militares e ideol6gicas oriundas de outras
regi5es, e preservado como um espa<;:o de
coopera<;:ao. Esperamos que essa iniciativa
frutifique, aproximando ainda mais os povos de todo o mundo em torno de uma aspira<;:ao legftima dos pafses em desenvolvimento banhados pelo Atlantica Sui.
Sao muitas e extensas as vias a serem trilhadas juntamente pelo Brasil e pela Argelia no
cenario internacional.
A reformula<;:ao das rela<;:5es Norte-Sui e
uma area na qual, conscientes da nossa condi<;:ao de pafses em desenvolvimento, temos
trabalhado lado a !ado no ambito das orga-
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nizac;:5es multilaterais e dos foros internacionais de debate e negociac;:ao. Nosso dialogo e a coordenac;:ao de nossas posic;:oes refletem nao apenas a identidade de interesses nesse plano, mas o forte sentimento de
amizade construtiva que nos une.
No plano bilateral, os Governos e empresas
dos dois pafses estao empenhados em tratativas no campo da cooperac;:ao energetica,
industrial e tecnol6gica, cuja concretizac;:ao
devera representar um salto qualitative em
nossas relac;:oes.
Desejo assinalar, a tal respeito, a firme disposic;:ao do Governo brasileiro de ampliar e
diversificar o intercambio com a Argelia,
um dos nossos mais importantes parceiros
comerciais no continente africano.
0 potencial de complementac;:ao existente
e um dado altamente encorajador e s6 faz
'revigorar nossa confianc;:a no desenvolvimento futuro de nossas trocas. Devemos

colocar a servic;:o dessa cooperac;:ao, que pode ser exemplar, toda a nossa criatividade,
na busca de formulas que nos permitam
aproveitar efetivamente esse potencial.
Fac;:o votos, Senhor Presidente, para que as
proveitosas conversac;:oes que estamos mantendo possam frutificar em beneficia reclproco. Colocadas em perspectiva de Iongo
prazo, nossas relac;:oes tem um papel decisive a cumprir em nossos projetos de desenvolvimento economico e de estabilidade pol ltica e social.
Esse e o sentido maior deste nosso encontro e do proveitoso dialogo que estamos
man tendo.

E com esse esplrito que pec;:o a todos que
me acompanhem num brinde prosperidade do povo argelino, continua intensificac;:ao das relac;:oes entre o B rasi I e a Argel ia e
saude e felicidade pessoais de Vossa Excelencia e da senhora Benjedid.

a

a

a

comunicado a imprensa relata os
entendimentos do presidente argelino
no brasil
a

Comunicado imprensa divulgado em Brasrlia, em 15 da
outubro de 1986, ao final da visita do Prasidante
argelino, Chadli Benjadid.

A convite de Sua Excelencia o Senhor Jose
Sarney, Presidente da Republica Federativa
do Brasil, Sua Excelencia o Senhor Chadli
Benjedid, Presidente da Republica Argelina Democratica e Popular, Se~retario Geral
do Partido da Frente de Libertac;:ao Nacional, efetuou visita oficial ao Brasil, acompanhado de sua esposa e de importante delegac;:ao, de 13 a 15 de outubro de 1986.
2. Durante
Benjedid foi
nal por seu
Senhor Jose
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sua visita, o Presidente Chadli
recebido no Congresso NacioPresidente, Sua Excelencia o
Fragelli, bem como pelo Presi-

dente do Supremo Tribunal Federal, Sua
Excelencia o Senhor Jose Carlos Moreira
Alves.
3. 0 Presidente Chadli Benjedid foi condecorado com o Grande Colar da Ordem
Nacional do Cruzeiro do Sui pelo Presidente Jose Sarney.
4. Durante esta VISita, a primeira de um
Chefe de Estado argelino ao Brasil, ambas
as Partes examinaram as relac;:oes bilaterais·
e os meios de desenvolve-las, consoante os
•estreitos lac;:os existentes entre os dois pafses.

5. Os Presidentes sublinharam a importan·
cia hist6rica desta visita e manifestaram sua
satisfac;:ao com o clima de cordialidade e de
entendimento que caracteriza as relac;:oes
bilaterais.

6. Dentro da 16gica e do prolongamento
das ideias defendidas em comum no plano
internacional, o Brasil e a Argelia reafirmaram seu dever de demonstrar, permanentemente e atraves de ac;:oes concretas nas suas
relac;:oes, a importancia e a viabilidade da
cooperac;:ao entre pafses em desenvolvlmento.
7. Destacando os sentimentos de amizade
e de cooperac;:ao mutua que os unem e os
interesses comuns que os aproximam, ambas as Partes consideraram que a cooperac;:ao entre os dois pafses se desenvolve de
forma promissora, com base no nfvel de
sinceridade e de convergencia que marca
seu dialogo pol ftico.
8. As duas Partes reafirmaram sua intenc;:§o de fortalecer ainda mais as relac;:oes de
amizade e cooperac;:ao nos campos pol ltico,
economico, comercial, cultural e tecnico,
para o beneficia de ambos os povos.
9. Neste contexto, ambos os Presidentes
decidiram que a Comissao Mista Brasii-Argelia devera se reunir o mais breve posslvel,
em Argel, com o objetivo de concretizar as
diretrizes relativas a promoc;:ao das relac;:oes
entre os dois pafses em todos os seus aspectos.
10. Os Presidentes igualmente decidiram
que o Grupo de Trabalho, criado pelo Memoranda de Entendimento de julho de
1986, assinado pelos Ministros da Energia
do Brasil e da Argelia, se reuna, tambem a
curto prazo, com vistas a cumprir o mandata que lhe foi confiado.
11. Os dois Presidentes procederam a uma
analise profunda da situac;:ao internacional
e conclu fram que esta se caracteriza por
uma grave instabilidade, pol ltica e economica, que deve ser eliminada, como intuito

de proceder a urn saneamento global das relac;:oes internacionais, assegurando a paz, a
seguranc;:a e a prosperidade em proveito de
todos os povos.
12. A este respeito, as duas Partes verificaram ampla convergencia nas posic;:oes de
ambos pafses em relac;:ao as questoes que
afetam a paz e a seguranc;:a mundiais. Reiteraram sua convicc;:ao de que somente a manutenc;:ao do dialogo e da negociac;:ao como
vias privilegiadas de soluc;:ao dos conflitos
internacionais traz uma contribuic;:ao positiva a concordia entre as nac;:oes. Reafirmaram a vontade e a determinac;:ao de seus
Governos de envidarem esforc;:os para que a
harmonia, a justic;:a e a cooperac;:ao prevalec;:am nas relac;:oes entre Estados.

13. Ambas as Partes igualmente analisaram
a conjuntura economica mundial. Manifestaram sua profunda preocupac;:ao com a
gravidade da crise economica que atinge
mais duramente os palses em desenvolvimento. Reiteraram a necessidade e a viabilidade da cooperac;:ao Sui-Sui, bern como
seu apoio ao dialogo Norte-Sui e promoc;:ao de negociac;:oes globais para o estabelecimento de uma nova ordem economica
internacional duradoura e equitativa.

a

14. Expressaram a convicc;:ao de que as graves dificuldades financeiras dos palses em
desenvolvimento exigem soluc;:oes mais
abrangentes e permanentes, que lhes permitam enfrentar o problema do endividamento externo em condic;:oes de respeito sua
soberania e as aspirac;:oes de seus povos ao
progresso e ao bem-estar.

a

15. Procedendo a uma avaliac;:ao da 139 Sessao Extraordimiria da Assembleia Geral das
Nac;:oes Unidas sobre a situac;:ao economica
da Africa, am bas as Partes lanc;:aram urn
apelo comunidade internacional no sentido de acelerar o aporte de sua contribuic;:ao
para o reergu imento das economias africanas, conforme os compromissos assumidos.

a

16. As duas Partes procederam a urn exame
e a uma ampla troca de ideias sobre os fo-
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cos de tensao regionais. Abordando a evoluc;8o da situac;:ao na America Central, a Parte
argelina reiterou o firme apoio de seu pafs
ao trabalho de paz do Grupo de Contadora,
endossado pelo Grupo de Apoio de Lima.
Ambas as Partes expressaram novamente
sua convicc;:ao de que somente a soluc;:ao negociada e viavel e efetiva para a crise que
prevalece na America Central.

17. Ambas as Partes se informaram sabre
seus esforc;:os em favor da transformac;:ao do
Atlantica Sui e do Mediterraneo em zonas
de paz e cooperac;:ao. Asseguraram seu
apoio recfproco a estas iniciativas promovidas no interesse superior da paz, da seguranc;:a e da cooperac;:ao internacional.
18. Examinando a situac;:ao da Africa Austral, as duas Partes renovaram sua condenac;:ao do odioso regime do "apartheid" de
suas ac;:oes agressivas no plano interno e
contra os Estados da regiao.
19. Exigiram a aplicac;:ao imediata da Resoluc;:ao 435/1978 do Conselho de Seguranc;:a
das Nac;:oes Unidas para a independencia da
Namfbia:
20. No que tange ao conflito do Saara Ocidental, ambas as Partes renovaram seu
apoio Resoluc;:ao 40/50 da Assembleia Geral das Nac;:oes Unidas no sentido da conclusao do orocesso de descolonizac;:ao do Saara

a
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Ocidental atraves da satisfac;:ao do direito
do povo daquele territ6rio
autodeterminac;:ao e independencia.

a

a

21. Examinando a evoluc;:ao da situac;:ao no
Oriente Media, as duas Partes sublinharam
que a questao da Palestina eo cerne da crise nessa regiao e que nao existe soluc;8o justa, duradoura e global para esta crise sem
a satisfac;:ao dos direitos nacionais legftimos
do povo palestino.
As conversac;:oes se desenrolaram em clima
de cordialidade e de compreensao mutua.
As duas partes expressaram sua satisfac;:ao
com os resultados da visita, que contribuira para estreitar as relac;:oes de amizade e
cooperac;:ao entre o Brasil e a Argelia.

0 Presidente Chadli Benjedid expressou
ao Presidente Jose Sarney sua profunda gratidao pela .generosa hospitalidade com que
o Governo eo povo brasileiros o receberam,
pelas atenc;:oes e pela solicitude que cercaram sua visita oficial ao Brasil e pela acolhida calorosa que lhe foi reservada, bem como delegac;:ao que o acotnpanha. 0 Presidente Chadli Benjedid convidou o Presidente Jose Sarney a visitar oficialmente a
Argelia. 0 Presidente Jose Sarney aceitou
com prazer o convite; a data da visita sera
fixada posteriormente par via diplomatica.

a

a visita do presidente da
argentina, raul alfonsin
D iscurso do President• Jos6 Sa may, no PalAcio do ltamaraty,
em Brame, em 9 de dezembro de 1986, por ocasilo de
jantar ofaracido eo Presidenta de Argentina, Raul Alfonsfn.

Senhor Presidente,
Mais uma vez se encontram os Presidentes
do Brasil e da Argentina para, inspirados
pelos sentimentos de amizade de seus povos, continuar a desenvolver esta novae fecunda era que une os destines dos dois palses.
Reencontrar Vossa Excelencia nao traz apenas a satisfac;;ao de trocar ideias e opini5es
com o grande Estadista da Argentina reconciliada e de florescente democracia. !: tambern a oportunidade de prosseguir uma pol ftica criativa, sensfvel aos anseios dos dois
pafses e profundamente marcada pelo desejo de fazer da democracia e do interesse comum pelo desenvolvimento um efetivo instrumento de integ~ac;;ao, cooperac;;ao e amizade entre a Argentina eo Brasil.
Nas varias oportunidades em que ja nos encontramos, aprendemos que a amizade- entre os povos e o desejo de cooperac;;ao nao
podem ser f6rmu las vazias ou meras declarac;;5es de intenc;;ao. Com vontade pol ftica e
trabalho arduo, demos passes positives e
efetivos no sentido de identificar areas dinamicas em que as duas economias podem
associar-se para seu mutua beneffcio.
Estamos vivendo um marco hist6rico nas

relac;;5es entre o Brasil e a Argentina. 0 caminho da integrac;;ao e da cooperac;;ao e
mais uma prova eloquente do poder que a
democracia tern para aproximar os povos e
fazer as relac;;5e~ entre os pa fses transcenderam a esfera oficial.
Somente atraves do caminho da unidade e
da cooperac;;ao a America Latina se habilitara a ocupar no mundo o espac;;o a que tern
direito. Felizmente, ja progredimos o suficiente, pol ftica e economicamente, para dar
sustento efetivo ao que antes eram sonhos
visionaries, ideais de homens que viviam
com os pes no subdesenvolvimento e no
atraso e o corac;;ao e a mente postos num
futuro de progresso material, grandeza cultural e dignidade humana.
A Hist6ria da Civilizac;;ao e uma longa marcha no rumo de integrac;;ao e da associac;;ao
dos povos. A Humanidade vai aprendendo
que na disputa, na confrontac;;ao esteri I, no
embalo das rivalidades, perde-se de vista o
ser humano, gastam-se os recursos, vive-se
no isolamento.
0 que e a Hist6ria do Ocidente senao um
continuado esforc;;o por aglutinar aldeias em
povos, povos em nac;;5es, nac;;5es em comunidades que juntam seus esforc;;os para progredir e crescer? Os exemplos sao numero13

sos, e a America Latina, que ja deu sua contribui~:;ao a essa tarefa, nao pode deixar de
samar novas iniciativas a esse encontro de
homens e na<;oes. A economia moderna
cada vez mais uma economia de conjunto.
Temos de procurar a melhor forma de nos
integrarmos num sistema, em que os interesses sejam reclprocos e nao haja hegemonias ou beneffcios unilaterais.

e

lrmanados pela Hist6ria, pela cultura e pela
mesma e profunda identidade latina-americana, o Brasil e a Argentina encontram-se
hoje comprometidos com esse caminho de
moderniza<;ao das rela<;oes internacionais.
Ao seu excelente dialogo pol ltico e ao expressivo patrimonio de densas rela<;:oes de
intercambio e coopera<;:ao, somam-se projetos e iniciativas ja em plena andamento no
rumo de uma efetiva integra<;ao economicc.
e comercial entre os dais palses. Como resultado desses esfor<;os, ja conseguimos, em

menos de um ano, dobrar o volume de nosso intercambio comercial.
Credito a Vossa Excelencia substancial parcela do exito que estamos tendo nessa nova
etapa. Com seu interesse pessoal, soube
Vossa Excelencia interpretar os sentimentos de simpatia que unem nossos povos e
ajudar a lan<;a-los na busca conjunta de beneffcios mutuos, que hao de reverter tambem para todo o Continente.

!: inspirado nessa amizade que sempre serenova que convido todos os presentes a comigo brindarem pela prosperidade crescente da Na<;ao Argentina, pelo continuado
aperfei<;:oamento de nossas rela<;oes, pelo
exito do Governo de Vossa Excelencia e pela felicidade e ventura pessoais de Vossa
Excelencia e da Senhora de Alfonsln.

a assinatura de atos entre o brasil
e argentina
Discurso do Presidente Jos6 S.mey, no Pa~cio do Plenalto,
em Bresma, em 10 de dezembro de 1986, por ocesilo
de carim6nie de essinlltura de lltos entre o Bresil
a e Argentina.

Senhor Presidente,
Ha quase um SEkula, Machado de Assis, falando do Brasil e da Argentina, manifestava
sua esperan<;a de que os dais palses caminhassem sempre "de maos dadas, pr6speros
e amigos". Com esse senti menta, o grande
escritor brasileiro antecipava o sentido que
alcan<;:ariam nossas rela<;:oes nos dias de hoje, gra<;:as ao intenso processo de integra<;ao
e coopera<;:ao a que os acordos que acabamos de assinar aqui dao continuidade.
A grande identidade entre o Brasil e a Argentina expressa-se cada vez mais em um
numero significativo de iniciativas concretas que vem associando os dais palses. Faci14

litados pela comum experiencia democratica, nossos contactos se multiplicam em
todas as esferas, comprovando que nao ha
melhor base para o entendimento e a coopera<;ao entre os povos do que a legitimidade de seus govern as e a fi rmeza de suas
institui<;oes pol lticas.

!: por essa razao que encaro com especial
apre<;:o o trabalho que estamos fazendo pela
integra<;:ao de nossas economias. Nao se trata de meros resultados economicos, que se
expressam na dupl ica<;ao, em um ana, do
volume do intercambio comercial, com todos os beneffcios que dal resultam. Traiase, de um ex ito pol ltico, a·demonstrar ovalor da democracia no plano das rela<;oes in-

ternacionais e a propria viabilidade, tantas
vezes contestada, dos mecanismos de integrac;:ao economica e de entendimento politico na America Latina, quando promovidos por Governos democraticos.
0 espectro dos acordos aqui firmados e a
profundidade de todos eles, demonstram o
alcance a que chegou a nossa relac;:ao. Desejo aproveitar este instante para prestar uma
homenagem especial a Vossa Excelencia,
Senhor Presidente, nesta data em que se comemora o terceiro ano do seu mandata como Presidente da Argentina, pedindo a todos que saudemos esta data do Presidente
Raul Alfonsfn.
Para reconhecer, nesta data, nao apenas os
meritos de sua participac;:ao pessoal nesta
nova etapa das relac;:oes Brasil-Argentina,
mas tambem o profunda significado que teve a sua eleic;:ao para todo o nosso Continente. Os argentinas levaram America Latina uma mensagem de esperanc;:a e determinac;:ao quando escolheram o rumo da democracia como instrumento da conciliac;:ao, do
crescimento economico e da estabilidade
polltica e social.

a

Animados do mesmo espfrito e unidos por
essa identidade comum, o Brasil e a Argentina podem oferecer ao Continente contribuic;:ao das mais significativas. A verdadeira
fraternidade latina-americana deve construir-se com gestos concretos de cooperac;:ao entre os povos. Nossa decisao de associar-nos no desenvolvimento reflete uma
vocac;:ao autentica de aproxi mac;:ao, assentada em trac;:os culturais comuns, em aspirac;:oes compartilhadas, na vizinhanc;:a geografica e na complementariedade economica.
Se a democracia abriu espac;:os de dialogo
ineditos no relacionamento bilateral, esses
espac;:os ampliaram-se com a decisao de
aprofundar a integrac;:ao brasileiro-argentina
na base de mecanismos especfficos, com
grande sentido pratico e voltados para curta e Iongo prazos.
Sabemos que estamos dando passos decisivos para a historia.

Senhor Presidente,
Os contactos entre Presidentes e altas autoridades do Brasil' e da Argentina vao-se tornando uma pratica rotineira em nossas relac;:oes, dando-lhes urn carater novo, livre dos
formalismos e mais proximo do dinamismo
que requerem nossas economias. Estamos
passando por grandes reformas no Brasil e
na Argentina. Reformas que alteram nao
apenas estruturas de economias antes submetidas a processos recessivos, mas tambem
a propria mental idade de nossos povos, que
se abre no amplo horizonte de modernidade.
Com esse mesmo sentido, subscrevemos
nesta solenidade relevantes instrumentos bilaterais que reforc;:am os mecanismos desenvolvidos com tanto exito a partir do nosso
encontro em lguac;:u, ha urn ano.
A Ata da Amizade traduz os altos ideais de
democracia, liberdade, justic;:a social, paz e
desenvolvimento, com que solenemente nos
comprometemos.

Cumprimos o que foi decidido em lguac;:u e
Buenos Aires. Com realismo e flexibilidade,
elaboramos as medidas concretas de execuc;:ao do programa. Em tres campos vitars transportes, comunicac;:oes e siderurgia criarnos os mecanisrnos basicos de cooperac;:ao.

0 setor da energia nuclear tern igual mente
ensejado amplas possibilidades de cooperac;:ao entre os dois pafses. Baseados em interesses comuns e na confianc;:a recfproca,
Brasil e Argentina vem-se empenhando firmemente no sentido de samar esforc;:os nesse campo tao 1mportante e tao sens Ivel nas
relac;:oes internacionais. As frequentes reunioes realizadas em n(vel diplomatico e tecnico, em decorrencia do encontro de lguac;:u, tern servido para comprovar que as aspirac;:oes dos dois pafses a ter acesso a tecnologias avanc;:adas indispensaveis a seu desen15

volvimento conformam-se plenamente com
seus prop6sitos de utiliza<;:ao da energia nuclear para fins paclficos. Os instrumentos
agor~ firmados cobrem uma serie significativa de projetos conjuntos que conferem
um carater concreto a essa coopera<;:ao e
aumenta o grau de confiabilidade mutua
entre os dois pafses. Um firme compromisso com a paz e a segt1ran<;:a em nossa regiao
forma a base etica dessa coopera<;:ao.
Esses relevantes acordos somam-se ao ja
amplo e promissor arcabou<;:o instrumental
brasileiro-argentino antes existente. 0 variado campo desse relacionamento hoje compreende areas de particular relevo como a
pol ftica, a economico-comercial, a energetica, a tecnico-cientffica, a industrial, a educativa, a cultural, a dos transportes, nas comunica<;:oes, ada colabora<;:ao fronteiri<;:a.

preocupando o Continente. Urn dialogo
franco, caracterizado muitas vezes por grande informalidade, propria de um relacionamento maduro, eo canal privilegiado pelo
qual nossos pafses se tem entendido nos
mais diversos foros e tambem no plano bilateral.
Temos sido uma for<;:a em favor da concilia<;:ao e da promo<;:ao da paz e do dialogo. Esse e, mesmo, o tra<;:o a unir nossas posi<;:oes
em torno de temas como a crise centroamericana, a d fvida extern a, os problemas
da Africa Austral, o Atlantica Sui, o desarmamento e tantos outros.

e tambem

Em torno desses temas, nossa participa<;:ao
tem sido sempre a mais construtiva. 0 foro
de Cartagena, em que pafses latina-americanos coordenam posi<;:oes e trocam informa<;:5es sobre o grave problema do endividamento extern6 da regiao, e um exemplo de
atividade diplomatica voltada para a concilia<;:ao de interesses, com uma visao de iongo prazo. T ambem a crise centro-americana
despertou no Continente a iniciativa de
Contadora, verdadeira consciencia etica e
pol ftica destinada a dar solu<;:ao efetiva e
justa a um problema latino-americano com
graves repercussoes em todo o nosso Continente. Nossa participa<;:ao no Grupo de
Apoio e Contadora, ao lado do Peru e do
Uruguai,
um gesto expressive da importancia que nossas diplomacias conferem ao
tema e uniu-nos mais firmemente em torno
de princlpios como a autodetermina<;:ao, a
nao-interven<;:ao, 0 pluralismo politico e a
primazia da vontade centro-americana na
solu<;:ao de um problema do qual os pr6prios pOVOS do istmo sao OS melhores ju fzes.

Tem sido notavel a coordena<;:ao de posicoes entre o Brasil e a Argentina no que se
refere aos grandes temas pol fticos que vem

Congratulo-me mais uma vez com Vossa
Excelencia pelo exito que obtivemos na
aprova<;:ao, por expressiva maioria da Assembh~ia Geral das Na<;:oes Unidas, da Declara<;:ao que consagra o Atlantica Sui zona
de paz e coopera<;:ao. Foi uma conquista
importante, que deve estimular-nos a seguir
na procura de novas f6rmulas capazes de
tornar efetiva a determina<;:ao dos povos de

Com satisfa<;:ao verifico o entusiasmo dos
empresarios brasileiros e argentinas ao participarem dos esfor<;:os de integra<;:ao, bus·
cando oportunidades crescentes de comer·
cio e investimento. A receptividade do programa de integra<;:ao Brasil-Argentina nos
meios empresariais dos dois pafses testemunha o acerto da decisao pol ltica de nossos
governos, ao promover essa associacao.
Tenho a certeza de que esse entusiasmo
agora se expandira como novo e inequlvoco
sinal da irreversibilidade do processo que
ora se inicia entre Brasil e Argentina.
Senhor Presidente,
A presen<;:a de Vossa Excelencia em Brasilia
uma nova ooortunidade de nossos pa fses reafi rmarem a grande coincidencia
de valores, interesses e aspira<;:oes que nos
unem em torno de diversos temas que formam o principal da agenda regional e internacional de nossos dias que aqui confirmamos.
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e

banir o conflito, a agressao eo armamentismo de uma area que precisa de todos os
seus recursos humanos e materiais voltados
para o desenvolvimento e a consolidac;;ao de
sociedades estaveis e pr6speras.
0 mesmo espfrito que nos levou a propor
essa oportuna iniciativa de desarmamento
resiste, contudo, a medidas, como as que
envolveram recentemente as Malvinas, que
criam tens5es e geram novas obstaculos para o encontro de uma soluc;;ao pacifica e negociada para aquele Iit fgio. Essa e a pcsic;;ao
que o Brasil defende ha seculo e meio. As
Malvinas sao argentinas. Essa e a nossa posic;;ao que continuaremos a defender. Continuaremos emprestando todo o nosso
apoio para que sejam iniciadas negociac;;oes
em torno do assunto, de forma a garantir-se
um legftimo direito argentino.
Nossas posic;;5es em favor do desarmamento
nao se tem limitado atuante participac;;ao
nos foros internacionais em que essa questao vital e debatida. T ambem no plano regional e no das relac;;5es bilaterais temos dado provas concretas de nossa determinac;;ao
de cooperar no desenvolvimento dos usos
paclficos da energia nuclear, afastando, mediante atos concretes de cooperac;;ao e declarac;;5es inequ fvocas, toda possibilidade de
uma corrida nuclear na America Latina,
contra todos os interesses de nossos povos.
Ao contrario, e precisamente na area do
usa pacifica da energia nuclear que maior
significado alcanc;;a a pol ftica de associac;;ao
que estamos desenvolvendo nesta nova etapa da convivencia brasileiro-argentina.

a

Senhor Presidente,
Considero, repito mais uma vez, um privilegio recebe-lo em Brasilia. Vossa Excelencia
regressa a esta cidade em circunstancias
bem diferentes daquelas que presenciou par
ocasiao da posse presidencial, em marc;;o de
1985. T raz, contudo, o mesmo esp fri to de
solidariedade que, naquela ocasiao, serviunos de alento e, hoje, indica-nos o acerto
do caminho que escolhemos: um caminho
de completa integrac;;ao, de amizade e cooperac;;ao.

0 Brasil que Vossa Excelencia reencontra
agora e um pals transformado, restaurado
em sua dignidade, renascido sob a democracia, a liberdade e a determinac;;ao de promover as reformas indispensaveis que o conduzirao
modernidade. Temos ainda muitos
desafios pela frente, e nossos esforc;;os sao
hoje maiores do que nunca para preservar
conquistas duramente conseguidas e ampliar o campo para que outras venham somar-se aos que ja sentimos.

a

Nesse horizonte, as relac;;5es com a Argentina despontam com uma importancia renovada. Nao concebemos o futuro do Brasil
sem uma amizade mutuamente proveitosa
com a Argentina. Uma amizade que seja,
como disse Jorge Luiz Borges de sua Buenos Aires que recorda com emoc;;ao, "tao
eterna como a agua e o ar."
Deus salve o Brasil e a Argentina.

*A relar,:§o dos Acordos entre o Brasil e a Argentina, assinados por ocasiao da visita do Presidente Raul Alfons(n, est4o na
Tratados, Acordos, Convinios, p~gina 117. A coletiinea completa dos textos encontra-se na publicw;ao "Viagem do
Presidente Alfons(n ao Brasil", tamb~m editada pelo COO.
se~ao
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presidentes da argentina, do brasil e
do uruguai reunem-se em brasilia
Comunicado dos Presidantas de Argentina, Raul Alfonsrn,
do Brasil, JoN Samay, a do Uruguai, Julio Sanguinetti,
logo ap6s reuniio am Brasrlia, am 10 de dazambro de 1986.

Los Presidentes de Ia Republica Federativa
del Brasil, de Ia Republica Argentina y de Ia
Republica Oriental del Uruguay mantuvieron en el d Ia de Ia fecha una reuni6n en Ia
que se analiz6 el proceso de integraci6n en
America Latina.

nistros de Economfa, que el procedimiento
adecuado para promover Ia cooperaci6n
econ6mica entre los tres palses esta definido en los acuerdos ya mencionados que
constituyen Ia estructura y el marco de
acci6n de este proceso de integraci6n.

Los Presidentes Sarney, Alfonsln y Sanguinetti manifestaron su mas decidido apoyo a
todas Ia iniciativas de estrechar lazos de
cooperaci6n e integraci611 entre los tres
palses, de forma realista, gradual, flexible y
equilibrada y destacaron Ia estrecha relaci6n que existe entre integraci6n y Ia consolidaci6n de Ia paz, Ia democracia, Ia seguridad y el desarrollo del area. Consideran
que el exito de Ia Rueda Regional de Negociaciones de ALADI tendra especial relevancia para el cumplimiento de estos objetivos, en el marco de Ia amistad y cooperaci6n latinoamericana.

En el marco de sus deliberaciones los tres
Presidentes resaltaron con especial satisfacci6n los altos Indices de crecimiento del
comercio recfproco en el afio en curso.

Los tres Presidentes examinaron y evaluaron el conjunto de instrumentos bilaterales
que regulan las relaciones entre sus palses,
en especial los protocolos argentino-brasilefios, el Acta de Colonia entre Argentina
y Uruguay y el Acta de Cooperaci6n Econ6mica Brasil-Uruguay, asf como los Acuerdos de Alcance Parcial Argentina-Uruguay
y Brasil-Uruguay.
Los Presidentes Sarney, Alfonsln y Sanguinetti concluyeron, en base a las recomendaciones de sus respectivos Canci lie res y Mi-
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Los tres Primeros Mandatarios instruyeron
a sus Cancilleres y Ministros de Economfa
para que perfeccionen estos instrumentos
bilaterales de manera tal" de promover el
crecimiento conjunto y arm6nico de sus naciones contri buyendo as f al bienestar de sus
pueblos y coincidieron en que, a medida
que se vaya concretando Ia implementaci6n
de tales instrumentos, seran examinadas, en
el momenta adecuado, posibles modalidades de integraci6n entre los tres palses.
En ese contexto decidieron que sus respectivos Cancilleres y Ministros de Economla
continuaran las consultas en areas de interese reclproco.
En u n esp lritu de fraterna am is tad y fecunda colaboraci6n los tres Presidentes resolvieron que continuaran manteniendo consultas recfprocas siempre que sea necesario.

o encontro dos presidentes jose
sarney e raul alfonsin com
empresarios argentinas e brasileiros
Dilcur101 dos Presidentes JoN Serney e Re61 Alfonsrn, ne
Academia de Tlnis de Br•ni•, em 11 de deambro
de 1986, por ocesilo de elm090 oferecido por empreNriOI
ergentinos e br•ileiros.

discurso do presidente jose sarney
Esta reuniao com empresarios constitui um
dos mementos culminantes da hist6rica visita com que nos honra o Presidente Raul Alfons ln. Ela demonstra, de forma cabal, a
participa<;:ao do empresariado dos dois parses no grande projeto de integra<;:ao e coopera<;:ao que ha um ano anima as rela<;:5es
brasi lei ro-argentinas.
A integra<;:ao economica entre o Brasil e a
Argentina e uma realidade concreta que
constru lmos ativamente ao Iongo deste ultimo ano.
Ela se expressa em numeros significativos
no plano economico-comercial e significa,
no plano pol ltico, que viramos definitivamente a pagina das controversias entre dois
grandes palses sul-americanos.
0 encontro de lgua<;:u, ha um ano, foi o
passe decisive na supera<;:ao de todas as divergencias. Ele comprometeu a vontade pol ltica dos do is governos num programa novo e pragmatico, assentado sabre as coincidencias de interesses e a complementari€dade de duas economias que, juntas, representam mais de 160 milh5es de consumidores.
Desde lgua<;:u, entramos numa etapa nova
das rela<;:5es economicas entre os dois palses. Sabre o pano de fundo da identidade
democratica, osgovernos mobilizam suas sociedades em torno de um programa de coopera<;:ao e integra<;:ao, que se desdobrou

em tres encontros presidenciais com expressive numero de realiza<;:5es.
Em Buenos Aires, em meio as mais gratas
demonstrac;:oes de simpatia e amizade do
povo argentino, definimos um programa de
trabalho, contido em uma serie de acordos
com metas claramente definidas e objetivos
concretes. Esse programa engajou, nos meses seguintes, com reuni5es quase semanais,
boa parte da capacidade negociadora dos
setores economicos externos dos dois palses. Produziu resultados palpaveis, que estamos avaliando aqui em Brasilia para dar
continuidade ao processo, em direc;:ao a um
efetivo mercado comum entre os dois palses.
Desse balanc;:o, ressalta uma certeza encorajadora: prat1camente tudo o que havlamos
proposto em lguac;:u e delineado em Buenos
Aires foi cumprido.
0 intercambio comercial quase duplicou em
rela<;:ao ao ano de 1985, revertendo definitivamente a tendencia ao decl lnio e a estagnac;:8o que marcou os anos anteriores.
0 protocolo sabre bens de capital era o
mais audacioso do programa de integrac;:ao,
por sua estreita vinculac;:ao com a pr6pria
recupera<;:ao da capacidade produtiva das
duas economias e sua importancia como
carro-chefe da integra<;:ao. A partir desse
protocolo, definiu-se objetivamente a lista
de quinhentos produtos que, a contar de
primeiro de janeiro de 1987, serao comer19

cializados com tarifa zero, iniciando concretamente o mercado comum num setor
capital da economia, o da estrutura produtiva.

de maior escala, estamos otimizando nossos
investimentos, modernizando nossa concep<;:§o da economia.
Senhoras e Senhores,

0 protocolo de expansao do comercio foi
cumprido integralmente, principalmente no
que diz respeito a atualiza<;:ao da lista de
produtos contemplada no acordo de alcance parcial numero 1, na qual foram inclu 1dos 3 mil itens com tarifa maxima de 30%.
0 acordo, que dava sinais de esgotamento,
foi revitalizado e comandara toda a rela<;:ao
comercial nos proximos 6 anos.
Essas realiza<;:5es, que frutificarao em futuro muito proximo, completam-se agora
com novas mecanismos de coopera<;:ao e
associa<;:ao nos mais variados campos, mas
sempre em areas de vital interesse para as
economias dos dais palses. Criamos um mecanisme de investimentos, sob a forma de
um fundo de financiamentos, com capital
de 200 milhoes de d61ares, destinado a operar em casas de desequillbrio.
No setor de alimentos, estamos aperfei<;:oando esquemas de coopera<;:ao alimentar
que assegurem o abastecimento nao apenas
em condi<;:5es normais, mas tambem na
emergencia de crises conjunturais de oferta
de alguns produtos basicos. Dessa forma, o
programa Brasil-Argentina assume tambem
a caracterlstica de um importante apoio as
pollticas de abastecimento nos dois palses,
numa etapa de controle inflacionario e aumenta significative da demanda.
0 Programa de I ntegra<;:§o Brasil-Argentina
estende-se ainda por diversas outras areas
relevantes: biotecnologia, energi a nuclear,
comunica<;:5es, informatica, transportes terrestres e maritimes, siderurgia. Em todas
elas, duas preocupa<;:5es centrais orientam
os projetos e acordos definidos: criar um
clima de confian<;:a, associar os esfor<;:os desenvolvidos em ambos os palses para alcan<;:ar metas comuns. Samar esfor<;:os, coorde·
na-los, retirar 0 maximo de beneflcios com
os menores custos. Criando uma economia
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A sociedade e os meios empresariais dos
dois palses reagiram de forma positiva. Os
dois governos, na verdade, interpretaram
corretamente um sentimento que ha tempos inspirava os dois povos.
A resposta ao programa, entusiasmada e
inspiradora, animou-nos a prosseguir. Hoje
verificamos o quanto de acerto havia naquela iniciativa, que se inscrevera sem duvida no marco das grandes propostas diplomaticas de nossa regiao, por seu born sense,
seu realismo, seu profunda vinculo com a
realidade economica e social dos dois palses.
0 Programa respondeu a anseios definidos
das sociedades dos dois palses. Mas e importante que essa intensa motiva<;:ao polltica conduzida pelos governos encontre uma
continuidade no seio das duas sociedades,
que vao estreitando sua convivencia e descobrindo novos interesses comuns. Somes
palses de economia de mercado, em que a
no plano da economia, o
livre .iniciativa
espelho da liberdade polltica e dos direitos
democraticos. lniciativas da envergadura e
do alcance politico, economico e social da
integra<;:ao Brasil-Argentina devem ganhar
ralzes profundas na sociedade, nos meios
empresariais, no meio academico. Os governos desejam ser promotores do processo,
mas nao seus tutores. E precise, pois, que a
pr6pria sociedade erie novas vlnculos, lance
pontes, proponha novas iniciativas.

e,

Lan<;:o aqui urn apelo a todos para que continuem dedicados a esse esfor<;:o como uma
iniciativa propria de cada urn. 0 setor privado tern urn papel do maier realce a desempenhar nesse processo, para o qual ja vern
trazendo urn aporte dos mais significativos.
0 desafio de nossa hist6ria, a meta que inspirou nossa vida desde a independencia, foi

sem duvida criar uma verdadeira autonomia
para nossos pafses. Reduzir a dependencia
externa, fazendo das rela<;:5es internacionais
uma op<;:ao consciente de nossa so~erania, e
nao um constrangi men to marcado pel a desigualdade, pelo servilismo. 0 programa de
integra<;:ao Brasil-Argentina
um marco
desse esfor<;:o. Com ele, dignifica-se a dimensao externa das nossas economias, ao
se criarem bases de interesse recfproco, sem
vantagens unilaterais. Com ele, dois povos
comprometidos com o desenvolvimento e
ansiosos por consolidar conquistas nos campos pol ftico, economico e social, percebem
as vantagens da coopera<;:ao diante da competi<;:ao e se lan<;:am na explora<;:ao de caminhos conjuntos. Com ele, finalmente, a
America Latina encontra uma nova contribui<;:ao ao seu indispensavel processo de integra<;:ao, unica forma capaz de assegurar ao
continente o Iugar a que tern direito na hist6ria.

um projeto comum que nos assegure o futuro.

Crescer juntos, para juntos vencermos os
desafios do nosso tempo.

e

Agrade<;:o em nome do Governo brasileiro a
presen<;:a de tantos e expressivos empresarios argentinas, representatives de setores
os mais significativos da iniciativa privada
do pafs irmao. lniciativa privada que e 0
carro-chefe do desenvolvimento, e liberdade economica que e intimamente ligada
liberdade pol ftica.

a

Tenho dito, e vou repetir: em qualquer lu·
gar no mundo onde houve restri<;:ao liberdade economica, a liberdade pol ftica desapareceu.

a

A livre iniciativa, com seu poder criativo,
competitive e modernizador, foi capaz de
criar os altos n fveis de vida que desfrutam
OS trabalhadores de uma sociedade livre,
pluralista e aberta.
No Brasil e na Argentina estes valores sao
para nos intocaveis, porque eles sao intrfnsecos ao regime democratico.
Confiamos na empresa moderna, no seu
sentido social, na sua definitiva associa<;:ao a

discurso do presidente
raul alfonsin
Senor Presidente, mis queridos amigos:
Estamos pr6ximos a finalizar este nuevo encuentro en que brasilefios y argentinas nos
hemos reunido en pos de este desaflo con
que nos confronta Ia actual realidad econ6mica internacional: actuar juntos para construir Ia integraci6n de nuestra regi6n.
Nos hemos encontrado aqui para continuar
trabajando en Ia construcci6n de un espacio
econ6mico comun fuerte, competitive, que
nos haga menos vulnerables, que nos permita transitar de una manera mas segura, por
un camino de desarrollo genuino, hacia el
siglo XXI.
Este es el sentido de Ia bUsqueda de un espacio econ6mico regional, un espacio que
nos asocie en Ia tarea del crecimiento, para
servir a Ia empresa mayor de afianzar Ia
democracia como un estilo de vida en Ia
regi6n. Porque Ia democracia y el desarrollo
se construyen mutuamente ya que nuestras
expectativas de crecimiento estan indisolublemente unidas alex ito de Ia estabilizaci6n
democratica de America Latina.
Nuestra America Latina, considerada en su
conjunto, presenta una escala regional susceptible de ser potenciada en el futuro. Tenemos cerca de 300 mi II ones de habitantes,
mas de medio bill6n de d61ares de producto
anual, un buen grado de urbanizaci6n, una
infraestructu ra respetable en materia de
energfa, caminos, de comunicaciones. Tenemos el espfritu de nuestra gente. Nos falta
Ia estructuraci6n de este, nuestro espacio
regional.
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Perc para ello es necesario afrontar Ia realidad de una manera diferente, bajo una
nueva perspectiva.
Todos nuestros pafses se han vinculado hist6ricamente - con mercados ya estructu rados por otros.
Nuestro desaflo, hoy, es tener conciencia
de que un mercado adecuado a nuestras necesidades es algo que se construye, que se
estructura desde el principia, buscando
nuevas formas de organizaci6n y sistemas
adecuados a nuestras reales capacidades.
No basta con alcanzar una escalade mercado de gran dimensi6n por Ia magnitud del
producto o el tamano de Ia poblaci6n. Se
requieren, tambien, otros elementos tecnicos que posibiliten su funcionamiento inter.no: relaciones razonablemente estables
entre las monedas de los pafses miembros;
un sistema pnkticamente libre de intercambio comercial; un monte de comercio interno significativamente mayor que el que se
mantiene con el resto del mundo y un
subconjunto de normas legales compartidas, articulando derechos y beneficios preferenciales para las naciones que componen
el espacio econ6mico comun.
Ese debe ser nuestro horizonte regional para poder gravitar en un mundo que marcha
hacia Ia formaci6n y consolidaci6n de grandes bloques econ6micos. America Latina
debe encontrar formas de asociaci6n econ6mica que le permitan una participaci6n
activa y consistente en un orden internacional en transformaci6n.
No estamos sonando. Estamos persuadidos
que una empresa tan ambiciosa solo puede
ser ejecutada por etapas. Los acuerdos de
integraci6n entre Brasi I y Argentina constituyen un capitulo en Ia historia de Ia integraci6n Latinoamericana, porque como senalara el Senor Presidente Sarney: "Sin
America Latina como patria mayor, sin Ia
convicci6n de que el Brasil y Ia Argentina
a ella pertenecen y estan indisolublemente
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ligados a su destino, de nada valdrian estos
esfuerzos. La integraci6n de nuestros pafses
s61o adquiere sentido plene en el marco de
Ia unidad Latinoamericana".
Juntos hemos dado los primeros pasos por
este camino. No es casual que lo hayamos
dado en mementos en que nuestros dos
palses viven en democracLa.
S61o Ia democracia permite que las necesidades y expectativas del conjunto de Ia sociedad sean las predominantes. La falta de
democracia implica necesariamente el privilegio de intereses sectoriales, generalmente
renidos con los intereses de las mayorfas.
Cuando los regimenes autoritarios desconocieron Ia voluntad de nuestros pueblos, Ia
rival idad sustituy6 a Ia concertaci6n, hacienda del aislamiento y Ia desconfianza las
fuentes que inspiraron Ia relaci6n bilateral.
Hoy, Ia coincidencia democratica, hace que
retomemos nuestras mejores tradiciones para transitar el memento quizas mas luminaso de nuestra amistad fraterna. Para decirlo
con palabras del Presidente Sarney: "Nunca
estuvimos tan pr6ximos como hoy. Nunca,
como hoy, tuvimos tantas condiciones para
dirigir concientemente nuestra historia en
el rumbo de una integraci6n cada vez
mayor. Nunca, como hoy, tuvimos oportunidad de vincular nuestra colaboraci6n a
los esfuerzos internes para retomar el crecimiento, reconstruir Ia confianza y hacer las
reform as que nos garanticen estabi Iidad democrchica."
Vivimos simultaneamente las restricciones
de un escenario econ6mico internacional
que nos limita financieramente. Nos penaliza en los terminos del intercambio y en
el cual se ha invertido Ia direcci6n 16gica de
los flujos de capitales que permitirian el
Grecimiento de nuestras econom fas y el mejoramiento de Ia distribuci6n de Ia riqueza
con criterios de equidad social.
AI mismo tiempo se esta gestando a nuestro

lado un mundo diferente. Los cambios tecnol6gicos permiten imaginar una sociedad
rica y suficiente, cada vez mas alejada de
sociedades pobres y dependientes. S61o Ia
unidad en el esfuerzo nos permitira alterar
esta tendencta.
Tales limitaciones han reactivado Ia antigua
polemica sobre el origen del crecimiento de
Ia demanda y Ia producci6n: mercado inter-no o internacional. Se trata, en realidad, de
fuentes complementarias y no alternativas.
Nuestra experiencia y Ia de otros paises en
vias de desarrollo revelan que Ia expansion
de las exportaciones de manufacturas y del
mercado interne son dos caras de Ia misma
moneda.
El exito de Ia exportaci6n de manufacturas
estimula Ia competencia y el incremento de
Ia productividad, lo que acrecienta el ingreso real vIa demanda domestica de consume
e inversi6n. A su vez, el crecimiento interne
fomenta Ia diversificaci6n de Ia oferta de
bienes y, consecuentemente, Ia gama de
productos con los cuales competir en los
mercados internacionales.
Desde esta perspectiva, las exportaciones
asumen un papel central en el proceso de
crecimiento, promoviendo Ia reindustrializaci6n y Ia expansi6n del mercado interne.
La integraci6n nos permite asociar nuestros
esfuerzos de crecimiento al desarrollo de
una estructura exportadora que nos permita insertarnos en un mercado internacional
altamente competitive, sobre bases mas s6lidas y con una mayor capacidad de negociaci6n.
Para que esto sea posible debemos incorporar, ademas de Ia expansi6n de las exportaciones y el crecimiento industrial, un tercer elemento: el cambio tecnol6gico.
En efecto, Ia tecnologia puede ser un poderoso factor de integraci6n regional, posibilitando incrementos en Ia productividad y el

ingreso; relaciones cada vez mas estrechas
entre los diferentes sectores de nuestras
economias; elevaci6n de los patrones de organizacion de las empresas privadas y publicas y en Ia capacidad gerencial del estado y
Ia posibilidad de transformar nuestras relaciones internacionales, proyectando al resto
del mundo una realidad econ6mica y social
mas rica.
Los pa ises en desarrollo podemos obtener
ventajas de Ia revoluci6n tecnol6gica gestada en los paises avanzados. Pero sera a traves de Ia asimilaci6n y no del mero transplants de Ia tecnologia foranea, que conseguiremos darle impulse propio al crecimiento de nuestras econom ias.
La tecnologla es potencialmente un formidable instrumento de desarrollo econ6mico
y social, cuyos efectos repercuten en Ia estructura de las relaciones internacionales de
nuestros paises. Eleva los niveles de capacitaci6n, posibilita el desarrollo de Ia industria de maquinas y equipos que incorporan
modern as tecnicas y, en fin, abre fronteras
hasta ahora desconocidas. Por ello es importante contar con Ia capacidad de administrar el tambio tecnol6gico adaptandolo
a las condiciones del desarrollo regional.
En otras palabras, ejercer nuestra opci6n
tecnol6gica para servir a Ia estructura productiva deseada.
No es casual que los paises que han tenido
exito en promover su desarrollo, afianzar su
identidad y proyectar sus intereses al orden
mundial, son aquellos que han sabido aprovechar Ia revoluci6n tecnol6gica en su propic beneficia. Aquellos paises que han
combinado tecnologia con disciplina social
han conseguido resultados espectaculares.
Argentina y Brasil deben avanzar en Ia creaci6n de un ambito tecnol6gico comun, que
se extienda al resto de America Latina. Si
no lo hacemos, vamos a perder Ia posibilidad de ejercer con autonomia nuestra opci6n tecnol6gica, ingresando al siglo XXI
bajo el signo de Ia dependencia.
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Estos acuerdos que suscribimos deben cons-

"Juntos para Crecer" llamamos a este

tituir el marco para Ia adopci6n de pol lticas
tecno16gicas comunes que nos permitan
acelerar el ritmo de Ia industrializaci6n, el
potencial de acumulaci6n de capital y de
crecimiento econ6mico. La tecnologla debe
servirnos tambien para promover transformaciones profundas en Ia composici6n de
nuestro comercio exterior, diversificando
exportaciones e incorporando valor agregado a lo que producimos y exportamos.

proyecto de complementaci6n e integrad6n econ6mica en Buenos Aires.

Debemos dar una respuesta racional y audaz al desaflo tecnol6gico, porque de otra
manera Ia brecha que nos separa del mundo
desarrollado se profundizara. Emprendimientos como el "Plan Eureka': que incluye Ia tecnologfa del "Eurobio" para Ia
creaci6n de semillas artificiales, nos senala
Ia magnitud del desaflo. No s61o corremos
el riesgo de perder Ia carrera en el terrene
de Ia rob6tica, Ia informatica y las comunicaciones, sino, tambien en aquellas areas
donde se suponla que nuestros palses tenian ventajas comparativas. El desaflo es
entonces doble: redoblar los esfuerzos para
mantener las ventajas comparativas derivadas de nuestra eficiencia agricola, al mismo
tiempo que desarrollamos activamente tecnologlas de punta.
La revoluci6n tecno16gica ha sepultado los
pron6sticos apocal lpticos que se formulaban hace una decada acerca del fin del crecimiento econ6mico mundial par el agotamiento de los recursos naturales no renovables. Hoy, ofrece una nueva frontera de crecimiento cuyo limite esta en Ia organizaci6n pol ltica y econ6mica del sistema mundial, antes que en los recursos naturales del
pi aneta.
Es el momenta de generar formas asociativas entre nuestros palses, que nos permitan
incorporarnos en condiciones de equidad a
esta nueva frontera del desarrollo internacional. Nuestra posicion en el siglo XXI depende de Ia visi6n, audacia y firmeza que
tengamos para tamar, hoy, las decisiones
fundamentales que modelaran nuestro futuro.
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Ahara en Brasilia aprobamos en conjunto
Ia lista comun de bienes de capital que establece el protocol a nro 1, que involucra
los productos que han de poder comerciarse con aranceles cera y sin trabas de ninguna naturaleza. Tambien hemos renegociado
el acuerdo de alcance parcial nro 1 y diversos acuerdos sectoriales, en una atm6sfera
par dema's fructlfera, corporizando de ese
modo el esplritu que impregnaran los protocolos. Es de destacar asimismo que en
todo este proceso se ha ida verificando una
creciente participaci6n del empresariado de
ambos pa(ses, que han asumido un rol protag6nico para Ia dinamizaci6n del proceso
integrador, lo que demuestra Ia potencialidad de complementaci6n de nuestras economlas.
En las multiples ocasiones en que empresarios de ambos palses se han encontrado a
ralz de Ia dinamica de este proceso, los mismos no solo han concretado negocios sino
que han estrechado vfnculos y avanzado en
el conocimiento reclproco, cristalizando
una convivencia en una atm6sfera altamente positiva y cordial, par cierto distinta de
Ia que regIa en el pasado.
Pero ademas, los avances no se han detenido en Ia consecuci6n de las metas que nos
habiamos propuesto para el periodo, sino
que hemos acrecentado el ambito del esquema integrador, que se afianza hoy con
Ia firma de los protocolos sabre el sector
siderurgico, los transportes y las comunicaciones. Estos constituyen nuevas peldanos
en el camino que juntos hemos emprendido, dispuestos a ir generando un esquema
integrador que nose restrinja a un reducido
numero de sectores, sino que se extienda a
un espectr;o cada vez mas amplio de nuestra
vida econ6mica, social y cultural.
Ahara estamos poniendo en marcha las med idas concretas de este proceso y ya tene-

mos seiiales importantes. El comercio entre
nuestros dos palses tendra este af\o un grado de equilibria como hace muchos anos
no tenIa. Adem as, yes una sefial rnagn Ifica,
las cifras preliminares nos indican que estaremos cerca de duplicar el volumen global
del intercambio.

Creo que esto es una demonstraci6n clara
de una buena articulaci6n entre las decisiones institucionales de los estados y Ia pujanza y capacidad de respuesta del sector privado.
Debemos dotar a este esfuerzo de continuidad y eficacia.
Desde el estado el compromiso es garantizar Ia continuidad estrategica de este proce-

so para aumentar Ia credibilidad global y
permitir asumir las decisiones de inversi6n
necesarias para Ia conso11daci6n del proyecto.
En tal marco, el secto~: privado, los productores y consumidores de ambos palses, participando y hacienda suyos los mecanismos
creados, han de ser los que garantizaran Ia
continuidad, expansion y estabilidad del
proceso de integraci6n.
Espero que estos instrumentos sean superados por Ia imaginaci6n y Ia acci6n de los
agentes privados.
Habra' quedado entonces, en los estados Ia
iniciativa de haber interpretado Ia vocaci6n
de sus pueblos y en ustedes haberlo hecho
posible.
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chanceleres dos grupos de
contadora e de apoio querem a paz
·
na america central
Daclara(:io dos Ministros das Rela~s Exterioras dos Par581
Membros dos Grupos de Contadora e de Apoio, Julio
Londono, da Col6mbia, Bernardo Sepulveda Amor, do M•xico,
Jorge Abadie Arias, do Pamm6, Simon Alberto Consalvi, da
Venezuela, Dante Caputo, da Argentina, Roberto de Abreu
SodN, do Brasil, Allan Wagner Tizon, do Peru, e Enrique
V. Iglesias, do Uruguai, divulgada em Nova lorque, em
19 de outubro de 1986.

La Paz es aun posible en centroamerica.
La crisis en centroamerica es cada dla mas
grave, el riesgo de guerra cada vez mas
grande.
Ouienes creen en una solucion militar desconocen Ia verdadera dimension del problema. Oueremos advertir lo que esta en juego:
La expansion del conflicto, Ia profundizacion de los enfrentamientos, Ia guerra.
La crisis en centroamerica puede desatar
graves tensiones y conflictos en todo el
continente. Por eso, Ia paz de centroamerica es nuestra propia paz.
Como latinoamericanos demandamos espacio para actuar. Espacio para ofrecer a unos
y a otros una solucion pacifica, justa y duradera, una solucion que no es facil de alcanzar, pero que se nutre de una perspectiva propia, fundada en Ia comprensi6n de
las causas substanciales del conflicto y en
Ia conviccion de que intereses fundamenta-

les de America Latina estan en juego en
centroamerica.
Como latinoamericanos queremos el avance
de Ia democracia pluralista y el desarrollo
econ6mico y social en centroamerica. Queremos mostrar con hechos concretes que
nuestros pueblos pueden alcanzar paz, desarrollo y justicia, sin injeriencia hist6rica.
America Latina no ignora ni desconoce ninguno de los intereses en juego, no quiere
que centroamerica se convierta en un foco
mas de tension entre el este y el oeste, no
quiere que ningun estado centroamericano
llegue a ser un peligro para Ia estabilidad
o Ia seguridad de otros estados. No quiero
que en nombre de Ia seguridad o de Ia democracia se sacrifiquen los principios delibre determinacion y de intervencion.
Mantenemos nuestro firme compromise con
Ia paz, el desarrollo y Ia justicia en centroamerica. Sabemos bien que poderosos intereses se oponen a nuestros esfuerzos. La
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guerra no podra evitarse si los principales
actores quieren Ia guerra.
Esa guerra noes aun, sin embargo, una consecuencia inevitable.
Evitar Ia guerra es, en primer Iugar, responsabilidad de los gobiernos directa o indirectamente involucrados en el conflicto. Es urgente que se abandone Ia 16gica del enfrentamiento que supone eliminar un peligro
creando uno mucho mayor y que intenta
justificar Ia muerte como media para asegurar Ia vida.
En segundo Iugar, nosotros como latinoamericanos debemos contribuir activamente a evitar el estallido de un conflicto que
afectaria a todos nuestros pueblos.
En tercer Iugar, evitar Ia guerra en centroamerica es una tarea de todos los gobiernos
y de todos los hombres con responsabilidad
pol ltica que esten dispuestos a defender Ia
causa de Ia paz.
Los integrantes del grupo de Contadora y
de su grupo de apoyo asumimos plenamente nuestra pr6pia responsabil idad. Hemos
decidido emprender una serie de consultas
y negociaciones pol (ticas para, con el concurso de los gobiernos centroamericanos y
Ia comunidad internacional, poner en marcha medidas que contribuyan de manera
eficaz a Ia consecuci6n de los prop6sitos de
paz y unidad que animan Ia acci6n de los
grupos de Contadora y de Apoyo, y que los
identifican y vinculan tan estrechamente.
Exhortamos a los pafses involucrados en el
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conflicto a que hagan expresa su voluntad·.
de paz y a traducirla en acciones inequ fvocas.
Convocamos a todos los estados que integran Ia comunidad internacional a que se
sumen activamente a este esfuerzo por Ia
paz.

-Julio Londono
Ministro de Relaciones Exteriores de Ia
Republica de Colombia
- Bernardo Sepulveda Amor
Secretario de Relaciones Exteriores de
Mexico
-Jorge Abadia Arias
Ministro de Relaciones Exteriores de Ia
Republica de Panama
- Simdn Alberto Consalvi
Ministro de Relaciones Exteriores de Ia
Republica de Venezuela
- Dante Caputo
Ministro de Relaciones Exteriores y Cuito de Ia Republica Argentina
- Roberto de Abreu Sodre
Ministro de Relaciones Exteriores de Ia.
Republica Federativa del Brasil
- A //an Wagner Tizon
Ministro de Relaciones Exteriores del
Peru
- Enrique V. Iglesias
Ministro de Relaciones Exteriores de Ia
Republica Oriental del Uruguay.

reuniao da comissao mista
brasil·finlandia de coopera~ao
economica e industrial
11

Discuno do Ministro de Estedo das Rela~ Extariores,
Roberto de Abreu Sodr6, no Pallcio do ltameraty, em Bresma,
em 9 de outubro de 1986, por ocesiio da aberture da
Segunde Reuniio da Comissio Mista Bresii-Finllndia de
Cooperll\)lo Econbmica e Industrial.

Senhor Ministro,

E com grata satisfa9ao que recebo Vossa
Excelencia e sua comitiva nesta Casa. A todes estendo as mais cordiais boas-vindas.
A presen9a de Vossa Excelencia em Brasilia
segue-sea visita com que nos distinguiu este
ano o Primeiro-Ministro Kalevi Sorsa. Ambos os eventos bem atestam a importancia
que a Finlandia confere as suas rela9Cies
com o Brasil, atitude pela qual expressamos
nosso reconhecimento e que reciprocamos
com igual intensidade.
Presidimos hoje a inaugura9ao da Segunda
Reuniao da Comissao Mista Brasii-Finli3ndia
de Cooper89ao Economica e Industrial, foro de especial significado para o relacionamento entre nossos dois palses. Estou certo
de que nossos trabalhos serao frutlferos.
Com esplrito de cooper89ao e entendimento, saberemos corresponder as expectativas
favoraveis que cercam este encontro.

0 Acordo Brasii-Finlandia de Coopera9ao
Economica e Industrial, que criou esta Comissao Mista, foi assinado em Brasilia em

1981. Sua entrada em vigor abriu novas
perspectivas para o fortafecimento dos la90S bilaterais. A Comissao se reuniu pela
primeira vez dois anos atras e tem agora a
oportunidade de explorar novas possibilidades de coopera9ao, percorrendo a variedade
das areas em que se desenvolve hoje o relacionamento entre o Brasil e a Finlandia.
Nao ha duvida de que este o instrumento
regulador preferencial para o dialogo entre
nossas autoridades e empresarios. 0 Governo brasileiro espera que este dialogo se torne mais ample e vigoroso e proporcione
contatos cada vez mais frequentes entre representantes de nossos do is pa lses.

e

0 intercambio economico e comercial entre
o Brasil e a Finlandia, ao evoluir em um
quadro de excelentes rela9Cies pol lticas,
vem ganhando crescente densidade. Os investimentos finlandeses na economia brasilelra constituem hoje importante foco de
entrela9amento de nossos interesses. Sem
sombra de duvida, pode-se afi rmar que a
hist6ria das empresas de capital finlandes
no Brasil e uma cronica de sucessos. Com a
entrada de meu pals em uma nova era de
desenvolvimento, estou certo de que se in-
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tensificara nossa proveitosa parceria industrial. Recordo-me, a prop6sito, das expressivas palavras do Primeiro-Ministro Kalevi
Sorsa, na recente visita com que f.Jonrou o
Governo brasileiro: "As Rela<;:oes Comerciais podem ser incrementadas. 0 Acordo
sobre Coopera<;:ao Economica e Tecnica,
conclu fdo em 1981, oferece um marco de
referencia para acelerar o intecambio. Varias companhias finlandesas estao estabelecidas no Brasil com sucesso, o que prova
que a industria finlandesa pode aqui inserirse com rentabilidade, apesar das distancias
e diferen<;:as culturais e de idioma. Este fato
endossa nossa expectativa de uma coopera<;:ao ainda maior no futuro".

Durante os trabalhos desta Segunda Reuniao da Comissao Mista, as autoridades e os
representantes do setor privado que integram a Delegayao brasileira estarao prontos
a fornecer a seus hom61ogos finlandeses esclarecimentos sobre nossos estatutos relatives a investimentos. Como um pals desenvolvido e altamente industrializado, a Finlandia· certamente encontrara no Brasil um
parceiro privilegiado, cuja economia oferece apreciaveis potencialidades de diversifica<;:ao e expansao para nosso intercambio
comercial, ate agora excessivamente concentrado em poucos itens.
Outro campo promissor para a coopera<;:ao
bilateral podera ser a atua<;:ao em terceiros
mercados, atraves de prbjetos conjuntos.

Confio em que, nos trabalhos desta Reun,ao, propostas criativas poderao frutificar.
0 BrasH e o principal parceiro da Finlandia
na America Latina e nossa inten<;:ao e a de
que esta posi<;:ao se consolide, permitindonos construir uma estrutura estavel para um
cresci men to ordenado das trocas de bens,
servi<;:os e capitais. Para tanto, a situa<;:ao
atual da economia brasileira mostra-se particularmente atraente. De fato, estimativas
preliminares indicam neste ano um incremento de 9% para o Produto lnterno Bruto, com a produ<;:ao industrial aumentando
12% e a agricola 9%.
Essa reativa<;:ao da economia brasileira devese, sobretudo, ao notavel Programa de Estabiliza<;:ao implantado a partir de 28 de fevereiro ultimo pelo Presidents Jose Sarney, e
que visou a eliminar a infla<;:ao sem lan<;:ar o
pa fs em novo ciclo de recessao e empobrecimento. Creio que V~q Excelencia tera
oportunidade, durante sua estada em nosso
pafs, de familiarizar-se com o extraordinario esfor<;:o de ajustamento interno e externo que o Brasil esta realizando, bem assim
com seus resultados.
Senhor Ministro,
Ao renovar meus votos de pleno exito para
os trabathos que se iniciam, declaro aberta
a Segunda Reuniao da Comissao Mista Brasii-Finlandia de Coopera<;:ao Economica e
Comercial.

* Na set;io Notfcias, p~gina 29, uma inform~io sabre a segunda reuniao da Comisslo Mista Brasii·Finlandia de Coopera·
c§o Economica e Industrial.
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terceiro encontro
governo-sociedade
Discursos do Ministro de Estedo das Rela~s Exteriores,
Roberto de Abreu Sodr6, no Palllcio do Planalto, em Brasma,
em 14 de outubro de 1986: o primeiro, por ocasiio da
solenidade da abertura do Terceiro Encontro
Governo-Sociadade; o segundo, na inaugura~o do Cenllrio
lntemacional do mesmo Encontro.

discurso na abertura do
I lticas do Governo e as ideias e aspira<;:5es
da
sociedade. Com base nesse princfpio, reterceiro encontro governo-sociedade
Excelen.tlssimo Senhor Presidente da Republica, Doutor Jose Sarney,
Excelentlssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional, Senador Jose Fragelli,
Excelent lssimo Senhor Presidente. do Supremo Tribunal Federal, Doutor Jose Carlos Moreira Alves,
Excelentlssimos Senhores Ministros de Estado,
Excelentlssimos Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal,
Senhores Professores,
Senhores Representantes de Associa<;:oes Civis,
Minhas Senhoras e Meus Senhores

Esta na essencia do regime democratico a
busca de uma perfeita sintonia entre as po-

presentantes de diversos setores da vida brasileira sao convidados a trazer aqui a sua
contribui<;:ao, exprimir o seu pensamento,
apresentar livremente a sua crltica no prop6sito sincere de somar e construir.
Sobre o futuro versa o tema do Terceiro
Encontro Governo-Sociedade: "0 Brasil na
virada do seculo". Trata-se de urn futuro
quase presente. A velocidade do tempo nao
da Iugar inercia ou passividade e nos coloca a premencia irrecusave! de refletir sabre o ano 2000 e para ele nos prepararmos.

a

a

Encorajados pelas reformas da Nova Republica, que devemos
coragem e a<;:ao de
est ad ista do Presidente Jose Sarney, antevemos o fu.turo com otimismo e confian<;:a. A
consciencia dos obstaculos a serem vencidos e a responsabilidade com que estamos
sabendo enfrenta-los nao ofuscam a alegria
de vermos hoje o Brasil crescer, consolidar
suas institui<;:5es democraticas e persistir,
com tenacidade nos caminhos que irao redimir nosso povo de tantas frustra<;:5es acumuladas.

a

a

31

Dentro de alguns instantes, terei a honra de
inaugu rar a sessao deste en contra ded icada
a focalizar o cenario internacional do limiar
do proximo milenio e o modo como nale
devera inserir-se o Brasil.
A diplomacia brasileira, herdeira de louvaveis tradi<;:oes e que tern provado sua capacidade de atualizar-se perenemente para lidar com realidades novas, sabera estar preparada para esse momenta. Seu apego a padroes imutaveis do passado e seu esp frito
permanente de modernidade sao caracterfsticas que se conjugam harmonicamente. Tenho a convic<;:ao de que o Brasil estara a altura dos desafios que o futuro lhe reserva e
seguira sempre dentro de sua linha invariavel de coerencia e fidelidade as normas que
regem sua conduta no plano internacional.
0 B rasi I de hoje se projeta e se afi rma no
mundo com naturalidade, aberto ao dialogo
e a coopera<;:ao com todos os povos, merecedar de respeito e credibilidade, comprometido sempre com as causas da paz, da
justi<;:a e do desenvolvimento. De minhas
missoes no exterior posse trazer o testemunho de que o prestfgio do Brasil e solido,
ample e crescente.

E: um Brasil confiante e confiavel que descortina, pais, o SEkula XXI.
discurso na inaugurac;ao do
cenario internacional do
terceiro encontro
governo-sociedade
Senhores participantes do Terceiro Encontro Governo-Sociedade,
Aproxima-se o ana 2000 -divisor da Historia, come<;:o de um tempo novo. Vivemos
ja um futuro quase presente, o que salienta
a atual idade e a oportunidade deste debate.
0 que sera o Brasil no mundo na virada do
seculo?
Nao cabe duvida de que ja escolhemos e en-
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contramos o nosso caminho. Somas conscientes de nossos desafios e assumimos plenamente nossa identidade e posi<;:ao no cenario internacional.
Estamos comprometidos com os ideais da
paz, da liberdade e da democracia. Somas
avessos a desfgnios de hegemonia, do mesmo modo como repudiamos quaisquer atos
de preponden3ncia ou domina<;:ao. Lutamos
par uma ordem mundial mais justa e equitativa. Reclamamos a supressao das disparidades economicas, sociais e tecnologicas.
Os interesses do Brasil no mundo sao globais. Nessa pol ftica externa e universalista.
Para tras ficou o tempo em que nossos vfnculos com o exterior eram tenues e restritos
a Europa, aos Estados Unidos e a alguns
pafses da America do Sui. A agenda da diplomacia brasileira diversificou-se. A ela incorporaram-se questoes complexas e desafiantes ligadas ao comercio internacional, as
finan<;:as, a coopera<;:ao economica, cient (fica e tecnica. A intensidade e o ritmo febril
do trabalho cotidiano realizado hoje pelo
I tamaraty reflete essa nova real idade.
0 Brasil ocupa um espa<;:o significative no
sistema internacional e e natural que surjam
conflitos de interesse com na<;:oes mais
avan<;:adas, conflitos, porem, a serem sempre encaminhados atraves do dialogo e da
negocia<;:ao.
A nova dimensao e importancia de nossa
presen<;:a no mundo nao diminui nossa
consciencia quanta as condi<;:oes desfavoraveis da conjuntura atual, as quais se estenderao provavel mente ate a entrada do seculo XXI. ['Jessa visao um tanto pessimista mas nao ingenua ou desprovida de realismo
- cabem, contudo, estlmulo e motiva<;:ao
para encararmos confiantes os obstaculos
futuros.
Em valiosos estudos dos dais expositores
deste seminario - o Embaixador Rubens
Ricupero e o Professor Celso Lafer- desejo recolher algumas palavras expressivas dos

condicionantes presentes no cenario internacional. Ao referir-se numa de suas palestras as tensoes e sobressaltos ocorridos no
mundo urn quarto de SEkula atras, b Embaixador Ricupero assinalou que "os anos
1900 se aproximam do fim com menos sustos e abalos, mas a situa<;:ao de precariedade
permanece a mesma". E e do Professor Celso Lafer a judiciosa afirma<;:ao de que vivemos "num sistema internacional caracterizado pela dissonancia entre ordem e poder", num mundo em que os detentores do
poder nao conseguem 01::1 nao desejam a vigencia de uma ordem adequada.

A pol ltica extern a brasi lei ra, como ex pressao autent1ca aos valores e aspira<;:oes da sociedade, nao se encolhe nem se intimida
diante· de tais dificuldades. E. uma pol ltica
independente e dinamica, voltada para a
defesa de nossos interesses permanentes e
para a exata afi rma<;:ao de nosso perfi I pr6prio no plano internacional.
Com essa determina<;:ao, estamos prontos
para a virada do seculo.
Tenho a honra de passar a palavra aos ilustres expositores e qe declarar inaugurados
os trabalhos.
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x111

reuniao da comissao mista
teuto-brasileira de
cooperac;ao economics

OIICuno do Miniltro de Eltedo du Rel896es Exteriontl,
Robeno de Abreu Sod,., no Pallliclo do ltamaraty, em Bruma,
em 15 de outubro de 1986, por ocuiio da abertura da
13PReuniioda Comi. .o Milta Teuto.Srasileira de Cooper~
Econ6mica.

Excelentfssimo Senhor Ministro de Estado
da Industria e do Comercio, Ministro Jose
Hugo Castello Branco,

do Brasil se aprofundou nos longos anos
passados em Sao Paulo,
frente da representac;ao da Bayer.

Excelentfssimo Senhor Guenter Becker,

Ao recebe-lo nesta Casa, e para mim especialmente grato dar meu testemunho, como
ex-Governador de Sao Paulo, da relevancia
da presen<;:a economica alema naquele Estado, importante e significativa tambem em
outros Estados brasi lei ros.

Minhas senhoras e meus senhores,

E com grande satisfa<;:ao que saudo a presenc;:a entre n6s do Senhor Ministro de Estado da Industria e do Comercio, Ministro Jose Hugo Castello Branco, cujo comparecimento a esse encontro denota a importancia atribufda pelo Governo brasileiro ao intercambio e cooperac;:ao com a Republica
Federal da Alemanha.

a

A participac;:ao de Sua Excelencia nesta·reuniao constitui uma garantia de que os entendimentos a serem aqui mantidos para estimular o comercio bilateral terao um desdobramento frutffero.

a

Muito me apraz dar as boas vindas Delegac;:ao alema, chefiada pelo Senhor Guenter
Becker, destacado empres<kio cujo conhecimento dos desafios e das potencialidades

a

Essa presenc;:a conscitui um dos trac;os marcantes das relac;oes entre os dois pafses, que
desfrutam de um comercio tradicional, alicerc;ado em interesses e vantagens rec !procas.
Desejo, ainda, estender rneus cordiais cumprimentos aos numerosos industriais brasileiros e alemaes presentes a esta cerimonia,
apresentando-lhes votos de pleno exito para o Encontro Empresarial a ser inaugurado
esta tarde.
Senhores,
A Comissao Mista Teuto-Brasileira de Co-
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opera~;ao Economica,. criada em 1974, ja
se transformou num marco das rela<;:oes
economico-comerciais entre os dois palses.
Em seu ambito, as Delega<;:oes coostitufdas
por representantes do Governo e da iniciativa privada tern exibido perfeito entrosamento na busca do objetivo comum de
aperfei<;:oar e incrementar o intercambio bilateral.

As perspectivas para o aumento desse intercambia ampliam-se agora com a retomada
do crescimento economico no Brasil e com
a si~nificativa evolu<;:ao da economia alema.

0 comerc1o, em particular, encontra amplas possibilidades de expansao. Em 1985,
a Republica Federal da Alemanha consolidou sua posi<;:ao como o maior parceiro do
Brasil na Comunidade Economica Europeia.
lgualmente cabe-me lembrar, com satisfa<;:ao, que a Republica Federal da Alernanha
figura como o segundo maior investidor no
Brasil.
A participa<;:ao de investimentos alemaes e
tanto mais relevante quando rec.ordamos
que esses investimentos nao se limitaram a
transferir capital para o Brasil. Mobilizaram
tambem conhecimentos, trouxeram tecnologias e propiciaram a expansao do setor de
forma<;:ao de mao-de-obra nacional.
Para a analise das possibilidades hoje existentes de intercambio e coopera<;:ao entre
nossos dois palses, permito-me passar em
revista, ainda que sucintamente, a situa<;:ao
economica atual do Brasil e suas perspectivas. F a<;:o-o com satisfa<;:ao - e tambem
com orgulho - pois vivemos hoje no Brasil
uma das etapas mais importantes da hist6ria da economia do pals.
Em 28 de fevereiro de 1986, o Governo do
Presidente Sarney lan<;:ou urn programa de
estabiliza<;:ao economica, responsavel por
profundas mudan<;:as nao s6 na economia,
mas na sociedade como urn todo. Erradi-
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cou uma inflac;:ao cronica que parecia haverse instalado como caracterlstica endemica
da vida economica e social do pals. Terminou com a nientalidade de especula<;:ao, valorizou o trabalho, incentivou os investimentos produtivos e, assim, abriu o caminho para a reativa<;:ao economica, para o
nosso crescimento.
Em julho do mesmo ano, novas medidas
vieram a complementar o programa de estabiliza<;:ao. 0 Plano de M~tas entao adotado teve por finalidade relan<;:ar o crescimento auto-sustentado da economia no perfodo
entre 1986 e 1989.
0 Plano de Estabiliza<;:ao Economica e o
Plano de Metas sao iniciativas complementares entre si que deram base s61ida ao desenvolvimento do pals.
Para o ano c;ie 1986, estima-se uma taxa de
crescimento economico da ordem de sete
por cento. 0 desempenho favoravel da produ<;:ao industrial e o aproveitamento crescente da capacidade instalada no setor de
transforma<;:ao justificam, entre outros fateres, essa estimativa.

E desnecessario salientar que uma economia que cresce a essa taxa oferece natualmente oportunidades para neg6cios e transa<;:oes internacionais, bern como para investimentos diretos por parte de Na<;:oes como
a Republica Federal da Alemanha.
Crescer a taxas significativas e para o Brasil
uma necessidade imperiosa. Sociedade dinamica, com grande potencial de recursos naturais e com uma popula<;:ao joveni, nao podemos prescindir de uma economia igualmente dinamica e em expansao. A gera<;:ao
de empregos, a presta<;:ao de servi<;:os para as
necessidades b.asicas da nossa popula<;:ao, a
constru<;:ao de uma infra-estrutura que de
sociedade brasileira, em todos os seus segmentos, padroes aceitaveis de vida, sao
componentes essenciais do Programa de Estabiliza<;:ao e do Plano de Metas lan<;:ados
pelo Governo brasileiro.

a

Passa igualmente pelo crescimento economico do pals a solu<;:ao adequada para o
atendimento de seus compromissos financeiros internacionais. Ate o momeoto, agera<;:ao de saldos superavitarios em nosso comercia exterior tern sido uma necessidade
decorrente das atuais normas e praticas que
regem as rela<;:5es financeiras internacionais.
Muitas vezes esses superavits sao, em grande
parte, obtidos atraves de uma contra<;:ao
brusca de nossas importa<;:5es. Nao acreditamos que esse procedimento a que somas
for<;:ados contribua para urn desenvolvimento harmonica do comercio internacional e
do intercambio do Brasil com seus parceiros.
Preferirlamos, ao contrario, que nossos
compromissos financeiros internacionais
possam ser saldados sem preju lzo de uma
maior participa<;:ao do mercado importador
brasileiro nas trocas internacionais.

As rela<;:5es economicas bilaterais entre o
Brasil e a Republica Federal da Alemanha
tern constitu fdo urn instrumento eficaz e
poderoso para o desenvolvi men to das respectivas economias em beneficia de seus
povos. Deve ser nosso cuidado permanents
preseNar o born andamento dessas rela<;:5es
e ampliar suas perspectivas. Nesse sentido, e
fundamental o papel que vern desempenhando a Comissao Mista Teuto-Brasileira
de Coopera<;:ao Economica.
A amplitude e variedade dos assuntos que
comp5em a Agenda desta Decima-Terceira
Reuniao representam urn sinal claro de que
o encontro correspondera sua tradi<;:ao de
marco relevante das rela95es bilaterais.

a

Encerro, assim, estas palavras, com a certeza de que lograremos resultados positives
em prof da coopera<;:ao Teuto-Brasileira e
da prosperidade de nossos palses.
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primeiro-ministro do suriname
visita o brasil
Discunos do Miniltro de Estado d• Rei~ Exterio,.,
Roberto de Abreu Sodr6, e do PrimeircHVIiniltro e Miniltro
de Asluntos Gerais do Suriname, Pretllllpfl•lin Radhakilhun,
no Pal6cio do ltarnarety, em a,.m •. em 15 de outubro
de 1986, por ocasilo de aim~ oferecido ao Chafe do
Govemo surinamense.

discurso do chanceler brasileiro
Senhor Primeiro-Ministro,

E com profunda satisfac;:ao que acolhemos
Vossa Excelencia e os ilustres integrantes
de sua comitiva. Em nome do Governo brasileiro e no meu pr6prio, estendo-lhe as
mais cordiais boas-vindas a nosso pals.

des que nos ligam. A vizinhanc;:a geografica
e a coexistencia, em ambos os palses, de
sociedades multi-raciais caracterizadas pela
integrac;:ao entre diferentes credos e etn ias
sao fatores que estimulam 0 aprofundamento de nossos lac;:os,

Atravessamos um processo de acentuada diversificac;:ao desses vlnculos. A cooperac;:ao
bilateral, que ja engloba variada gama de
setores, tem experimentado ultimamente
significative crescimento.

0 Governo brasileiro, dentro do esplrito de
cooperac;:ao e solidariedade que o anima em
suas relac;:oes com o Suriname, tem procurado contribuir, atraves dos esforc;:os a seu alcance, para que a nac;:ao vizinha consiga estabelecer, sem constrangimentos ou injunc;:5es externas, os alicerces de um crescimento ininterrupto. Foi com esse prop6sito
que, em ultima instancia, concebemos o expressive acervo de iniciativas em curso ou ja
conclu fdas em campos diversos como os da
cooperac;:ao economica e tecnica, da minerac;:ao, d~ cooperac;:ao agricola e agro-industrial, da cooperac;:ao energetica, da modernizac;:ao da infra-estrutura de telecomunicac;:aes.

Ao Iongo dos ultimos anos, nao obstante
ingentes desafios, o Brasil e o Suriname
souberam construir oases firmes e duradouras de aproximac;:ao. Consolidamos nossa
amizade reclproca e reforc;:amos as afinida-

Nao obstante o inegavel fortalecimento verificado recentemente na cooperac;:ao bilateral, as dificuldades de ordem economica
que afligem os nossos paises tem-nos impedido de progresses ainda maiores, que dese-

A visita do Primeiro-Ministro do Suriname
ao Brasil atesta o elevado n lvel do dialogo
entre os dois palses. Serve tambem para testemunhar a alta prioridade atribu Ida por
ambos as suas relac;:oes ml:tuas, bem como
seu desejo comum de estreita-las permanentemente.
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jarfamos, todos, promover. Temos confian-

This working visit to Brasilia is in a fact a

c;:a, entretanto, em que a retomada do crescimento das atividades produtivas permita
reverter o decl fnio ultimamente observado
nos fluxos do intercambio bilateral

consequence of the policy which was ini- ·
tiated-soon after the independence of my
country, to tr'y to integrate ourselves in our
region and establish meaningful relations
with the countries of our region.

Senhor Primeiro-Ministro,
Temos acompanhado, com interesse e simpatia, a evoluc;:ao do dialogo pol ftico ora
em curso no Suriname entre as autoridades
e as lideranc;:as dos segmentos mais expressivos da sociedade surinamense, como os partidos pol fticos, as agremiac;:5es sindicaise as
federac;:5es empresariais. Desejo reiterar.
nesta oportunidade, os melhores votos do
Governo brasileiro para que a nobre nac;:ao
surinamense possa prosseguir, de forma pacifica e sem interferencias externas, no caminho da institucionalizac;:ao que aquele
dialogo se prop5e e cujo cronograma preve
a promulgac;:ao de nova carta constitucional.
Os frequentes contactos que vern sendo
mantidos nos ultimos anos entre autoridades brasileiras e suri.namenses tern prestado
importante contribuic;:ao
intensificac;:ao
das relac;:5es bilaterais. A presente visita de
Vossa Excelencia, a exemplo da que efetuou ao Brasil seu i lustre antecessor, Doutor Wim Udenhout, em novembro de 1985,
da sequencia .a perfodo auspicioso das relac;:5es entre o Brasil e o Suriname, vindo a
fortalecer decisivamente o processo de
aproximac;:ao entre nossos povos.

a

E com esse espfrito que convido todos os
presentes a comigo brindarem pelo aperfeic;:oamento ainda maior das relac;:5es brasileiro-surinamenses, pela prosperidade do povo
irmao do Suriname e pela saude e ventura
pessoais de Vossa Excelencia.

discurso do primeiro-ministro
surinamense
Excellency
Distinguished Guests,
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But as the saying goes: it takes two, to dance the tango. So, our enthusiasm to integrate into our nawra1 env1ronment coula only
be successful if it was met with the same
enthusiasm from the other .partners comprising the region.
Here I should remark, Excellency, that
your country, not only r:natched our enthusiasm, but in the hours of our greatest
needs, when others showed us their heels,
took a step closer to us. In a demonstration
')f good neighbourship and regional solidarity, your country by its deeds has reassured us of friendship. It has offered us
assistance to overcome the difficulties
confronting us. In this context Brazilian
experts have together with our experts
drawn-up projects aimed at solving our
immediate needs.

Also in international fora Brazil has, to the
best of its abilities, supported our case.
So we in Suriname are of the opinion that
our fraternal relations with Brazil are developing satisfactorily and are serving as an
excellent . example of how two neighbouring countries should cooperate to
enhance their social and economic development.
But notwithstanding thi~ favourable development of our relations, we in Suriname
are also aware of the fact that, to keep this
cooperation from deminishing, and certainly to expand and deepen it, the policymakers of the two countries should, from
time to time, visit one another, with the
aim to evaluate the results of our cooperation efforts, to determine bottlenecks, if
any, Which hamper their smooth execution

and to see how new impetus can be given
to our cooperation efforts.
This in short, Excellency, explains the motive for my working visit to Brasil.
Moreover, my Government, which was
inaugurated on July 16, of this year and is
in its composition a reflection of the broadest support in the society, being the political parties, the labour unions and the private sector, has decided to select Brazil for
the first official visit of the Prime-Minister.
This decision demonstrates clearly the particular importance, which my Government
attaches to the relations with your country.

I, therefore, highly appreciate the opportunity provided to my delegation and me to
visit Brasilia. And let me state my expectation, Excellency, that we will bring our
discussions of today to a mutual satisfactory conclusion and that I will leave Brasilia
with new commitments regarding our future development cooperation.
Excellency,
It is not my intention to involve your country in the political problems Suriname is
being confronted with nowadays. I must,
however, be franc in saying here and now
that our sincere search for economic development and political stability, is being
endangered by terrorist activities in the
eastern part of my country since july of
this year.
These activities, in which mercenaries are
also involved, are clearly meant to cause

chaos and disruption in the country. They
can also hamper our concrete steps towards
the establishment of a true democracy in
Suriname.
Let me assure you, however, that our Government will overcome these troublesome
events, and that we will continue with the
process of democratization, and conclude
the present period of transitions by March
1987, according to the schedule as agreed
by the Military Authority and the political
parties in the solemn statement of november 1985.
I would also like to thank you, Excellency,
for the kind words you addressed to me
and my country. I would like to assure you
that it is my objective to deepen and broaden, to the extend possible, during my tenure of office, the cooperation between
our two countries.
I should like to express thanks, also on
behalf of my delegation, for the hospitality
and kindness shown to us from the very
moment of our arrival in Brazil. It makes us
feel as if we had not left Suriname.
Excellency,
May I, in conclusion, invite the distinguished guests to join me in a toast for the
continuous good health of the President of
the Federative Republic of Brazil, His Excellency Jose Sarney, and of you, Excellency Roberto de Abreu Sodre; for the prosperity of Brazil and the ever increasing friendship, brotherhood and cooperation between
Brazil and Suriname.
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comunicado a imprensa
brasil- suriname
Comunicado i imprensa divulpdo pelo Paltlcio do ltamaraty,
em Brasilia, em 16 de outubro de 1986, eo final de visita
do Primeiro-Ministro e Ministro de A•untos Gerais do
Suriname. Pretaapnarain Radhakilhun.

Nos dias 15 e 16 de outubro de 1986, atendendo a convite do Governo brasileiro, o
Dr. Pretaapnarain Radhakishun, PrimeiroMinistro e Ministro de Assuntos Gerais da
Republica do Suriname, efetuou visita de
trabalho a Brasilia.
A comitiva do Primeiro-Ministro surinamense foi composta dos Senhores Harry
Kensmil, Ministro de Recursos Naturais e
Energia; Embaixador Edgar R. Amanh, Assistente para Assuntos Economicos do Primeiro-Ministro Radhakishun; Embaixador
Rene Halfhuid, Chefe de Protocolo do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros; Sr. Waldemar Henar, Vice-Diretor do lnstituto Nacional de Desenvol\(imento Industrial e Comercia (INDEX); Ministro Krisnadath
Nandoe, Encarregado de Neg6cios do Suriname em Brasilia. 0 Primeiro-Ministro
Radhakishun foi recebido em audiencia especial por Sua Excelencia o Senhor Jose
Sarney, Presidente da Republica Federativa
do Brasil, tendo mantido, ainda, encontro
de trabalho com Sua Excelencia o Senhor
Roberto de Abreu Sodre, Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores.
Nos encontros de trabalho, foram detidamente analisados o estado atual e as persoectivas de evoluc;:ao das relac;:oes bilaterais.
Assinalou-se, nesse contexto, o decidido
empenho de ambos os Governos no sentido
de estreitar, em beneficia mutua, os vfnculos de cooperac;:ao entre os dois palses. Ressaltou-se o excelente n lvel em que se mantern as relac;:oes entre o Brasil eo Suriname,
cujos programas de cooperac;:ao tem ultimamente experimentado significativo crescimento. Deu-se especial enfase, nesse senti-
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do, ao estfmulo que os frequentes contactos de alto n (vel que vem sen do mantidos
entre autoridades brasileiras e surinamenses tem acarretado para o adensamento das
relac;:oes entre os dois pafses.
Foram exa111inadas as diversas medidas recentemente adotadas pslos Governos brasileiro e surinamense com vistas a incrementar o fluxo bilateral de bens e servic;:os. Ressaltou-se, em especial, a utilizac;:ao da linha
de credito de US$ 20 milhoes acordada pelos Governos brasileiro e surinamense em
novembro de 1985, cujos recursos estao
sendo prioritariamente carreados para o desenvolvimento de projetos nos setores metalico e agroindustrial.
Analisaram-se ainda as iniciativas em curso
nos campos da cooperac;:ao ec.on6mica e
tecnica, com enfase nos setores de minerac;:ao. cooperac;:ao agricola e agroindustrial.
telecomunicac;:oes e abastecimento de generos alimentlcios. Foi apresentada ao Governo brasileiro, para ulterior exame com vistas posslvel expansao da cooperac;:ao existente, lista de projetos nos setores supracitados. 0 Primeiro-Ministro anunciou a decisao do Governo surinamense de implementar o "Projeto de Longo Prazo no Setor de
Telecomunicac;:oes", para o que se utilizara
a proposta de financiamento brasileiro, no
montante de US$ 16 milhoes.

a

Foram igualmente discutidas possibilidades
de promoc;:ao de empreendimentos conjuntbs no Suriname, com participac;:ao do setor privado brasi lei ro, visando sobretudo
projetos orientados para a exportac;:ao. Tendo em vista as dificuldades registradas no
momenta no setor de abastecimento em

ambos os pa fses, acordou-se que os do is
Governos continuarao a examinar alternativas que viabilizem o intercambio de excedentes exportaveis de generos alimentlcios.
0 Primeiro-Ministro Radhakishun referiu-se
aos desdobramentos recentes da conjuntura
pol ftica interna do Suriname, caracterizada
pelo prosseguimento do chamado "Dialogo
Politico", com vistas ao encaminhamento
positive do atual perfodo de transi<;:ao. 0
Governo brasileiro reiterou, na oportunidade, o interesse e simpatia com que tem
acompanhado o desenvolvimento do processo de dialogo politico com vistas con-

a

solida<;:ao de institwi<;:5es pol fticas pr6pria5,
tendo ressaltado, igualmente, seus melhores
votos para que a nobre na<;:ao surinamense
prossiga, rle forma oacffica e construtiva.
no caminho da institucionaliza<;:ao democratica.
0 ChefP de Governo do Suriname, TenenteCoronel Desire Bouterse, formulou, por intermedio do Primeiro-Ministro Radhakishun, convite para que o Presidente Jose
Sarney efetue visita ao Suriname. 0 convite
foi aceito pelo Primeiro Mandatario brasileiro, para data a ser oportunamente acertada por via diplomatica.
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em brasilia, o chanceler mexicano,
bernardo sepulveda amor
Discurso do Ministro de Estado das Rei~ Exteriores,
Roberto de Abreu Sodr6, no Pal6cio do ltamaraty, em Br•llia,
em 20 de outubro de 1986, por o~ilo da llbarture da reuniio
da Subcomissio de Coopera~o Econ&mica e Comercial Br•iiM6xico, que contou com a presen\=11 do Chanceler mexicano,
Bemerdo Sepulveda Amor.

Excelentlssimo Senhor Chanceler Bernardo
Sepu Iveda,

E com grande satisfac;:ao que, na companhia
de Vossa Excelencia, dou inlcio aos trabalhos desta Reuniao da Subcomissao de Cooperac;:ao Economi.ca e Comercial ~rasii-Me
xico.
0 Governo brasileiro tern consciencia do
papel que este foro pode desempenhar para
o desenvolvimento das relac;:5es economicocomerciais entre ambos os palses e, por isso, alimenta justificadas expectativas acerca
dos resultados a serem obtidos.
A presenc;:a de Vossa Excelencia aqui realc;:a
a importancia deste encontro e tambem
constitui indicac;:ao segura de que chegaremos a entendimentos proveitosos para o
fortalecimento dos nossos lac;:os.
A reuniao da Subcomissao torna-se particularmente oportuna em vista do momenta
de grandes dificuldades economicas que vive a America Latina. 0 estreitamento da
cooperac;:ao entre o Brasil e seus parceiros
da regiao, entre os quais o Mexico, se ;nsere
no quadro dos esforc;:os que o Continents

vern empreendendo em sua luta pelo desenvolvimento, prosperidade e bem-estar. Parses que sofrem os efeitos das graves distorc;:5es existentes na economia internacional,
o Brasil e o Mexico encontram na maior
aproximac;:ao de seus interesses amplas possibilidades para enfrentar com exito aquelas
adversidades.
De fato, o cenario economico internacional
e-nos particularmente diflcil, principalmen·
teem virtude do elevado onus impasto pelo
endividamento externo de nossos palses.
Como tive a oportunidade de dizer, recentemente, na Reuniao Ministerial do Grupo
dos 77 em Nova lorque, o fato de a America Latina haver-se transformado em exportadora I lquida de capital para os palses industrial izados, com a transferencia para o
exterior de 100 bilh5es de d61ares nos ultimos quatro anos, indica de modo irrefutavel o carater il6gico e irracional das atuais
regras vigentes na economia mundial.
Tanto o Brasil quanta o Mexko tern sido
atuantes nos foros internacionais em busca
de uma nova ordem que seja mais favoravel
aos palses em desenvolvimento. Nao temos,
contudo, uma atitude apenas crltica. Como
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exemplo de coopera<;:ao Sui-Sui, nossos dais
paises vern empreendendo significativos esfor<;:os para o estreitamento de suas rela<;:oes
economicas e comerciais.
Os resultados ja obtidos nesses esfon;os
comprovam nao s6 a viabilidade, mas tambern a natureza imprescindfvel da cooperac;:ao entre as pafses em desenvolvimento,
em especial as latino-americanos.
Em 1981, o comercio brasileiro-mexicano
registrou seu ponte mais alto tanto em termos de volume, quanta na diversifica<;:ao
das pautas de produtos importados e exportados. I nfelizmente, a deteriorac;:ao da economia mundial impediu que aquele excepcional desempenho pudesse ser sustentado.
Devemos levar em conta que as perspectivas
de expansao de nossas trocas comerciais sao
hoje severamente condicionadas pelas restric;:oes derivadas do pagamento de nossos
compromissos financeiros internacionais.
Para a obten<;:ao dos saldos comerciais necessaries ao cumorimento dessas obrigac;:oes, aos pafses'latmo-americanos nao resta, as vezes, outra alternativa do que contrair o n fvel de suas importa<;:oes. E o mais
grave e que nem sempre essa estrategia
adotada contra a nossa vontade produz os
resultados esperados, tendo em vista que,
no lade das nossas exporta<;:oes, continuamas sendo sensivelmente prejudicados pela
onda de protecionismo comercial nos palses industrial izados.
Podemos, assim, lamentar que as condi<;:oes
impostas pela atual ordem economica levem a uma menor participa<;:ao do mercado importador dos pafses em desenvplvimento no comercio internacidnal.

adotou um ample programa de reformas
economicas. 0 Plano Cruzado permitiu a
reduc;:ao drastica de uma infla<;:ao que se
avizinhava de .n lveis intoleraveis e que anulava todas as perspectivas de progresso e
bem-estar. Esse programa veio a ser complementado pela adoc;:ao do Plano de Metas,
nao apenas com objetivos economicos, mas
sobretudo com inegavel alcance social.
Temos a convic<;:ao de que a pol ltica de
crescimento economico ora em..- vigor no
Brasil, e para cuja implementac;:ao o Governo vern contando com o apoio e a participa<;:ao da sociedade, servira de valioso suporte para a expansao e diversifica<;:ao dos
vlnculos economicos e comerciais que nosso pals mantem com seus principais parceiros, como o Mexico.
E dentro desse esplrito que o Governo brasi lei ro espera resu It ados concretes desta
Reuniao da Subcomissao de Coopera<;:ao
Economica e Comercial.
Para tanto, estamos dispostos a examinar
detalhadamente as possibilidades de aperfei<;:Oamento imediato dos mecanismos existentes para a promoc;:ao do intercambio e
da coopera<;:ao entre o Brasil eo Mexico.
Permito-me indicar algumas sugestoes que
me parecem suscet lveis de contri bu I rem para esse objetivo. Desejamos discuti-las com
atenc;:ao e animo sincere de colabora<;:ao e
en'tendimento.
As sugestoes a que me refire sao as seguintes:
- ampla renegocia<;:ao do Acordo de Alcance Parcial n9 9 (a finalidade seria incluir um
maior numero de produtos e aprofundar ao
maximo as margens de preferencias);

0 Brasil, como grande parte dos palses da
regiao, tern real izado esfor<;:os para veneer
seus desafios economicos e sociais e estabelecer as bases do seu crescimento.

- elimina<;:ao das barreiras nao-tarifarias ao
comercio;

Com coragem, determina<;:ao e visao de futuro, o Governo do Presidente Jose Sarney

- revisao do Acordo de Transporte Maritima (para aumentar a capacidade de car9a
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Devemos concentrar nossos trabalhos na
obten<;:ao de resultados prcHicos nos temas
que viermos a considerar.

e o numero de frequencias e procurar reduzir os fretes);
- reexame do sistema de pagamentos (para
obter maior celeridade e liquidez nas transa<;:5es).

E com esse prop6sito, Sennor Chanceler
Bernardo Sepulveda, que nos dispomos a
participar do encontro a que neste momenta damos in lcio.

Essas medidas, que propomos a titulo
exemplificativo
considera<;:ao da Delega<;:§o mexicana, poderao, certamente, acarretar beneflcios expressivos a curto prazo.

a

comunicado de imprensa
brasil- mexico
Comunicado de imprensa divulgado palo Pala1cio do ltamaraty,
em Brasma, llm 21 de outubro do 1988. ao final da visits do
Chancalar mexicano, Bumardo SapCIIveda Amor.

Em 20 e 21 de outubro, os Chanceleres do
Brasil e do Mexico, Roberto CostadeAbreu
Sodre e Bernardo Sepulveda Amor, mantiveram, em Brasilia, uma serie de conversa<;:5es no marco do Mecanisme de Consulta
Bilateral e da IV Reuniao da Subcomissao
Economica e Come·rcial Brasil-Mexico.
Ao avaliar o estado atual das rela<;:5es bilaterais, os Chanceleres manifestaram sua decisao de aprofundar os v lnculos pol lticos e
economicos que unem o Brasil eo Mexico,
assim como de fortalecer a coordena<;:ao e
a presen<;:a de ambos os palses na economia
internacional.
Concordaram os dois Chanceleres em que o
estagio atual do relacionamento nao corresponds ao potencial das respectivas econoluz das novas circunstancias
mias e que,
internacionais, e urgente que seja colocado
em um patamar com ele mais ·condizent.e.

a

Os Chanceleres expressaram a determina<;:ao
de seus Governos de orientar seus esfor<;:os
de aproxima<;:ao tomando em conta as bases
s61idas em que se tem fundamentado as
ac5es de coopera<;:ao bilateral em todos os
seus ambitos, assim como a comunica<;:ao
pol ltica flu ida e constante entre seus Govern as.

Verificaram que a gama de instrumentos vigentes entre OS dais pa(ses e suficientemente ampla para permitir encaminhar uma
substancial dinamiza<;:ao db intercambio reciproco em todos os campos.
Manifestaram assim a firme vontade pol ltica de seus Governos de utilizar plenamente
os mecanismos e instrumehtos bilaterais e
multilaterais vigentes para um forte impulso
liberaliza<;:ao e intensifica<;:ao das rela<;:oes economicas bilaterais.

a

Em particular, reconheceram que o patrimonio ja acumulado pela Associa<;:ao Latina-Americana de lntegra<;:ao (ALADI) e os
instrumentos consagrados no Tratado de
Montevideu de 1980 devem ser impulsionados para promover o objetivo comum, que
o e tambem de toda a America Latina, de
promover o crescimento economico e o estreitamerto dos vlnculos de coopera<;:ao
economica e comercial.
Dentro desse marco, convieram em que o
impulse que os dois Governos desejam dar a
suas rela<;:oes economicas bilaterais, revitalizando-as, requer um conjunto de a<;:5es convergentes que tenham por objetivo sua liberaliza<;:ao e a diversificac;:ao das respectivas
pautas de exporta<;:ao. A partir de uma pers-
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pectiva pol ltica e dentro dos mecanismos
de concertac;:ao existentes entre os dois Governos. decidiram que:

- na segunda quinzena de novembro proximo, serao celebradas em Montevideu negociac;:5es para a revisao do Acordo de
Alcance Parcial (AAP) n9 9, que visem a
uma ampliac;:ao significativa do intercambio bilateral;
- ao se encontrarem, em Montevideu, em
dezembro proximo, para a reuniao ministerial da ALADI, trocarao ideias sobre
listas de produtos de importac;:ao para
desgravac;:ao tarifaria, nos termos das decis5es recentemente tomadas no seio daquela Associac;:ao;
- serao definidas formulas que, respondendo as circunstancias atuais, reorientem
em maior medida o comercio e o financiamento ao ambito das relac;:5es bilaterais, promovendo uma aproximac;:ao gradual e -sustentada entre ambas as economias;
- serao examinados, com vistas a seu aperfeic;:oamento, os instrumentos que regu-
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lam os transportes marftimos entre os
dois pafses;
- serao revistqs, com os mesmos objetivos,
os acordos que regulam os sistemas de
pagamentos multilaterais na regiao;
- serao identificados mecanismos que permitam comunicac;:ao agil e permanente
sobre as pol fticas comerciais dos dois
pafses, com o objetivo de facilitar, aos
setores privado e estatal dos dois pafses,
melhor aproveitamento das oportunidades comerciais que se forem abrindo;
- serao intensificadas as consultas para a
concertac;:ao de posic;:5es comuns nas
grandes negociac;:5es multilaterais que se
avizinham, em particular no GATT, no
Sistema Global de Preferencias Comerdais e na Rodada Regional de Negociac;:5es da ALADI.
Ambos os Chanceleres expressaram sua
confianc;:a em que os esfor<;:os sustentados
de concertac;:ao entre o Brasil e o Mexico
constituirao uma contribuic;:ao positiva aos
propositos e objetivos do processo de integrac;:ao regional e concordaram em continuar suas consultas peri6dicas.

o encontro dos chanceleres da
argentina, do brasil e do uruguai
sobre a questao das malvinas
Comunicado de impntnsa divulgedo em Punta del Este, em
2 de novembro de 1986, eo final do encontro mentido pelos
Chenceleres da Argentina, Dante Caputo, do Brasil, Roberto de
Abreu Sobr6, e do Uruguai, Enrique Iglesias, sobre a questio
atual das Malvina.

Por expreso mandata de los Presidentes de
Ia Republica Argentina, Senor Raul Altonsin, de Ia Republica Federativa del Brasil,
Senor Jose Sarney, y de Ia Republica Oriental del Uruguay, Senor Julio Maria Sanguinetti, se reunieron en Punta del Este, Uruguay, los Ministros de Relaciones Exteriores, Senor Dante Caputo, Senor Roberto de
Abreu Sodre y Senor Enrique Iglesias, para
considerar las consecuencias de Ia declaraci6n britanica del 29 de octubre de 1986
sabre el Atlantica Sur.
De las conversaciones mantenidas surgieron
los sigu ientes puntas:
1. Los Gobiernos de Brasil y Uruguay ratificaron su plena solidaridad con Ia posici6n argentina, conforme a los recientes comunicados hechos publicos y Ia tradicional
amistad que une a los tres pueblos.
2. Los tres Gobiernos decidieron mantener
consultas diplomaticas permanentes, frente
a los hechos sucedidos.
3. Expresan su firme determinaci6n de re-

currir a todos los mecanismos pacfficos para encaminar Ia soluci6n de Ia disputa entre
Ia Republica Argentina y el Reina Unido de
Gran Bretana e I rlanda del Norte, en el espfritu de Ia Resoluci6n de las Naciones Unidas sabre Ia "Zona de Paz y Cooperaci6n
del Atlantica Sur" y en el marco de Ia Resoluci6n 40/21 "Cuesti6n de las Malvinas".
4. Los Goviernos de Brasil v Uruguay,
apoyaran Ia convocatoria argentina a una
sesi6n extraordinaria del Consejo Permanente de Ministros de Relaciones Exteriores
de Ia O.E.A.
5. Los tres pafses, conforme a su continua
preocupaci6n de preservar de manera efectiva los recursos pesqueros en el area, acordaron profundizar los estudios con vistas a
institucionalizar Ia cooperaci6n, sabre Ia
base de Ia propuesta uruguaya de crear una
"Comisi6n Permanente del Atlantica Sur",
de junio de 1986.
6. La Republica Argentina expres6 su profunda reconocimiento a los Gobiernos de
Brasil y Uruguay, por este nuevo gesto de
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fraternal solidaridad, en el espfritu de Ia
creciente integraci6n entre sus pueblos.
7. Los tres Gobiernos ratificaron frente a Ia
Comunidad lnternacional, su convrcci6n de

que Ia negociaci6n diploi'Tl8tica bilateral es
el mecanisme apropiado para alcanzar Ia
soluci6n pacifica de esta disputa y manifestaron su firme esperanza de que el futuro
demonstrara Ia eficacia de este camino.

* Na .c;io ComuniCIIdos • Notu, J)ligina 122, 01 textos de dois Comunicados do ltamaraty ;l imprensa reiterenao apoio ;l
reivindicac§o argentina de soberania sobre a llhas Malvinas.
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no brasil, o ministro do comercio
exterior e turismo da nova zelandia
Dilcuno do Miniltro de Eltedo d• Rei._ Exterio,.,
Roberto de Abreu Sodrt, no P...cio do ltamerllty, em Br•flia,
em 4 de novembro de 1986, ao aainar, com o Miniltro do
Comtn:io Exterior e Turismo da Nova Zelfndia, Mike Moore,
um Memorando de Entendimento entre 01 dois Palaa sobre
comtn:io e ~ cientifl·co-tacnol6gica, lndultriale
-n6mica.

Excelentfssimo Senhor Ministro do Comerdo Exterior e Turismo da Nova Zelandia,
Doutor Mike Moore,
Senhoras e Senhores,
0 dia de hoje marca um memento especial
para as rela<;:oes entre o Brasil e a Nova Zelandia.

E, porem, no campo da transferencia de
tecnologia, da coopera<;:ao cientffica e tecnol6gica e da coopera<;:ao industrial que podemos identificar melhor o espfrito pioneiro deste acordo. Trata-se de campos ferteis
e ainda inexplorados para a conjuga<;:ao de
esfor<;:os em prol do desenvolvimento economico e social de nossos pafses.

0 Memorandum de Entendimento sobre
Comercio e Coopera<;:ao Cientffico-Tecno16gica, Industrial e Economica, que tenho a
honra de firmar com Vossa Excelencia, resulta do oportuno e competente esfor<;:o
empreendido por nossos Governos. Este ato
reflete o potencial de coopera<;:ao e intercambia entre nossos pa lses, sobretudo pel a
variedade e relevancia das areas e modalidades contempladas.

0 dominic neozelandes da tecnologia de
conversao do gas natural em combustfvel
para utiliza<;:ao em motores afigura-se como
de particular interesse para o Brasil, empenhado em alcan<;:ar maior autonomia energetica. Cumpre reconhecer, tambem, como
area em que o Brasil pode beneficiar-se, o
significative desenvolvimento das tecnologias agrlcolas na Nova Zelandia e da sua importante-participa<;:ao no setor de produtos
florestais.

0 Brasil e a Nova Zelandia vislumbram, na
implementa<;:ao desse instrumento, a possibilidade de expandir e diversificar o comerdo bilateral, cujos n fveis ainda estao Ionge
de refletirem a verdadeira dimensao de ambas as economias.

Em contrapartida, a experiencia brasileira
nb campo das tecnologias para o aproveitamento energetico da biomassa e da utiliza<;:ao do alcool combustive! em vefculos motores pode vir a ser de especial utilidade para a Nova Zelandia.
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Estes sao apenas exemplos entre muitas outras areas suscet fveis de serem exploradas
para o efetivo adensamento da colaborac;;ao
entre os dors pafses. As instituic;;5es e empresas privadas do Brasil e da Nova Zelandia tern vasto campo para um trabalho conjunto inovador e frutffero.
0 passo dado hoje por nossos Governos e
de grande significado. Este acordo aproxi·

* Na

dia.
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ma duas na<;5es separadas pela distancia
geogratica, mas comprometidas a transpO-Ia
pela via da cooperac;;ao mutuamente proveitosa.

A presente cerimonia simboliza, pois, odesejo brasileiro de uma convivencia mais intensa e proffcua com a Nova Zelandia. *

seciio Tratados, Acordos, Convinios, pclgina 100, o texto do Memoranda de Entendimento entre Brasil e Nova Zelan-

abreu sodre participa da assembleia
geral da oea, na guatemala
Discuno do Miniltro de Estlldo du Rele9681 Exteriores,
Roberto de Abreu Sodr6, na cidllde de Guatemala, em 12 de
novembro de 1986, por ocasilo da AIII!IWIII6ia Oaral OrdirUiria
da Organi~ dos Estados Amoricanot (OEA).

Senhor Presidente, Senhores Chanceleres,
Senhor Secretario Geral.
Desejo, inicialmente, manifestar a satisfac;:ao da deleg~ao do Brasil ao acolher a presenc;:a de Vossa Excelencia na dir~ao desta
Assembleia Geral Ordinaria. A competencia
e o desvelo com que o Governo da Guatemala se dedicou organizac;:ao desta Assembleia asseguram o ambiente positive em que
transcorrem nossas deliber~5es.

a

do os povos centro-americanos de concretizar os seus ideais de progresso, bem-estar e
convivencia pacifica. Na evoluc;:ao pol ltica
da America Central, suas dificuldades estruturais tern sido agravadas pela interveniencia de fatores ex6genos,· que criam empecilhos a soluc;:oes livremente acordadas para
os problemas.da regiao, segundo os interesses dos palses que a integram.

0 futuro do sistema lnteramericano em

E oportuno

que a Organizac;:ao dos Estados
Americanos realize na Guatemala sua Assembleia anual. Alem da circunstancia feliz
de nos encontrarmos nesta bela e hospitaleira Nac;:ao, que tao bern sintetiza, por sua
hist6ria e pela rica mescla de elementos culturais, as potencialidades e ideais da America Latina e as dificuldades que se erguem
sua efetivac;:ao, e simb61ico que estejamos
reunidos em solo centro-americana.

a

Graves ameac;:as continuam a pairar sabre a
America Central, pondo em risco os princfpios de paz e cooperac;:ao que presidem a
convivencia interamericana. Na reali.dade,
este e o resultado de uma fonga e conturbada hist6ria de crises e de instabilidade polltica, economica e social, que vern impedln-

muito depende da paz e da estabilidade na
America Central. Este objetivo s6 paden~
ser alcanc;:ado atraves do respeito as normas
basicas que regem a nossa organizac;:ao, em
particular OS princfpios da nao-interven<;:aO,
da autodeterminac;:ao dos povos, da igualdade soberana dos estados e da soluc;:ao pacifica das controversies.

0 Brasil reitera sua convicc;:ao de que a crise centro-americana s6 pode ser solucionada mediante um processo de negociac;:ao,
para o qual o grupo de Contadora constitui
o foro mais apropriado. 0 Governo brasileiro, atra~ de sua partidpar;:~:110 grwpo de
apoio, reafirma sua"Confianc;:a nos procedimentos de Contadora e apela a todos os
paf595 pafa que colaborem nesse. prJOcesso e
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evitem quaisquer ac;5es que ponham em risco a possibilidade de se alcanc;ar uma solucao justa e equitativa para OS problemas da
America Central. Concordamos com o Secretario Geral da OEA quando afirma, em
sua mensagem de 1986, que o mecanisme
de Contadora nao significa marginalizac;ao
desta organizac;:ao. Sao membros da OEA os
integrantes do grupo de Contadora e sua
ac;ao intermediadora se desenvolve de acordo com princfpios consagrados pela Carta e
segundo a vontade soberana das partes diretamente interessadas, conforme expressamente reconhecido pel a Assembleia Geral
em suas ultimas sessoes.
Senhor Presidente,
Tambem a natureza pode afetar duramente
esta regiao. Nao poderia deixar de levantar
os abalos slsmicos ocorridos em El Salvador e suas tao dolorosas consequencias. Ao
povo irmao salvadorenho quero reiterar,
aqui, a firme solidariedade do povo brasileiro. Em tudo o que nos foi posslvel, com
empenho e presteza procuramos responder
aos apelos recebidos do Governo de El Salvador para socorrer as vltimas da catastrofe
e minorar seu sofrimento.
Senhor Presidente,
A Orgar dza¢ao dos Estados American as
ja teve oportunidade de pronunciar-se,
em ocasioes anteriores, sabre a questao
das 11nas Malvinas. A presente Assembleia
Geral tern diante de si um fato novo: a declarac;:ao, pelo Governo do Reina Unido, de
uma jurisdi<;:ao maritima de ate 200 milhas
em torno das Malvinas e a consequents cria.;:ao de uma zona de conservac;ao e administrac;ao de pesca, com raio de geral mente
150 mi Ihas, dentro desse perf metro.

0 Brasil tern, desde 18J3, apo1ado a reivindicacao · Argentina de soberania sabre as
ilhas Malvinas. Dentros dos princfpios que
orientam a nossa pol ltica externa, e de conformidade com as resoluc;oes das Nacoes
Unidas sabre a materia, temos exortado a
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Argentina e o Reina Unido a encontrarem
uma soluc§o pacifica, justa e duradoura
para a controvernia que os separa e nos inquieta.
A preocupa<;:ao do Brasil com a preservacao
da paz e da seguranca internacionais encontra sua expressao mais recente na declarac;ao aprovada pela quadragesima-primeira
Assembleia Geral da ONU sabre a criac;:ao
da "Zona de Paz e Coopera(:So do At/Inti-

co Sui'~
Essa iniciativa contou, entre os palses latino-americanos da regiao, com o co-patroclnio da Argentina e do Uruguai, alem do
voto favoravel do Reina Unido, tendo recebido acolhida consagradora.

Em coerencia c~m sua posic;ao hist6rica
com relac;ao as Malvinas, o Brasil ve com
grande preocupac;ao qualquer decisao unilateral que possa acrescer tensoes na area do
Atlantica Sui e que venha, desta forma, a
dificultar que se erie o clima de confianca
indispensavel a soluc;ao daquela controversia:
Ontem, Senhor Presidente, a reuniao extraordinaria do Conselho Permanente da OEA
com a participac;ao dos Ministros das Relac;oes Exteriores, aprovou, par consenso, resoluc;ao que expressa nossa profunda preocupac;ao pelo novo elemento de tensao e
conflito potencial introduzido par este recente desdobramento da questao das Malvinas.

a

Como ressaltei na ocas1ao,
Organizac;:ao
dos Estados Americanos compete nao somente favorecer a criac;:ao de condi<;:oes pol lticas para o bam encaminhamento das negocia<;:oes estipuladas pela AssembleiaGeral
das Nacoes Unidas, mas tambem evitar que
um fator novo erie dificuldades adicionais
para a desejavel, indispensavel, soluc§o daquela delicada controversia.

A.

Senhor Presidente.
Ao lade das crises e das dificuldades que
marcam o processo hist6rico de nosso continents, nao e possfvel ignorar 0 extraordinario impulse experimentado pelo ideal democratico na America Latina nos ultimos
anos. Sustentados pela vontade inquebrantavel de seus povos, e atraves de processes
autonomos livres de ingerencias externas,
diversos paises americanos, entre os quais
o Brasil, caminharam decididamente para a
plenitude de sistemas politicos democraticos e pluralistas, em perfeita coerencia com
as melhores tradic;:oes latino-americanas. Paralelamente a essa evoluc;:ao pol itica, grande
progresso se verificou no respeito aos direitos humanos, tal como consubstanciados
nos pactos e convenc;:oes internacionais e
americanos. No que diz respeito ao Brasil,
e com satisfac;:ao que assinalamos estar em
considerac;:ao, no congresso nacional, a Convenc;:ao Americana sabre Direitos Humanos,
qual e desejo do meu Governo aderir.

a

Os direitos humanos constituem normas de
valor universal para cujo acatamento todos
temos o dever de contribuir e zelar, independentemente de ideologias ou preferencias pol fticas. E assim, com interesse e
isenc;:ao, que a Delegac;:ao do Brasil se dispoe
a examinar o relat6rio submetido Assembleia Geral pela comissao interamericana de
direitos humanos.

a

Senhor Presidente,
A evoiuc;:ao pol ftica dbs pafses do continents e o progresso na observancia dos direitos
humanos, tanto civis quanta economicos,
sociais e culturais, estao intimamente relacionados com a conjuntura economica e social que, tais pafses atravessam. Ao lade da
autodeterminac;:ao, o direito ao desenvolvimento hoje reconhecido pela comunidade
int_ernacional como urn direito dos povos e como parte mtegrante do corpo dos
direitos humanos. 0 desenvolvimento e,
assim, nao apenas uma condic;:ao para a paz
e a estabilidade, como tambem para a pr6pria realizac;:ao dos ideais de justic;:a e bemestar.

e

declarac;:ao universal dos direitos humanos assegura a todos o direito a uma ordem
internacional e social propfcia realizac;:ao
dos direitos e liberdades nela consagrados.
Transcorridos quase 40 anos da adoc;:ao deste hist6rico documento, constatamos, com
desapontamento, quae distante esta a comunidade internacional de realizar aquele
preceito.

a

Os pafses em desenvolvimento do continents americana vern enfrentando as consequencias da manutenc;:ao de uma ordem
economica internacional adversa, que, ao
ignorar a necessidade de promover sua participac;:ao mais equitativa no comercio internacional e nos fluxes financeiros, veda-lhes
a possibilidade de alcanc;:ar desenvolvimento
economico e progresso social, perpetuando
situac;:oes de instabilidade e injustic;:a.
A mensagem do ~ecretario Geral a esta sessao da Assembleia Geral sublinha a gravidade da situac;:ao economica dos pafses latinoamericanos e seus reflexes sabre o quadro
social e pol ftico do continente. 0 panorama que ali se trac;:a, e de uma persistente
crise economica e financeira, que tern resistido aos in gentes esforc;:os dos pa ises latinoamericanos para reajustar suas economias e
retomar o desenvolvimento economico.
As 6bvias conotac;:oes pol fticas e sociais desta conjuntura nao tern, porem, side reconhecidas pelos pa fses desenvolvidos, que insistem no tratamento fragmentario e compartimentado das questoes economicas, comerciais e financeiras.

a

Nao posse deixar de referir-me agora grav.e questao da d !vida externa. E inaceitavel
para nossos pafses que o pagamento de seus
compromissos financeiros e internacionais
constituam urn obstaculo para o crescimento de suas economias. I nfel izmente, a drenagem de capital da regiao, por forc;:a do pagamento da dfvida, tern limitado de modo
drastico a disponibilidade de recursos para
investimentos, e sem esses investimentos,
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sera imposslvel assegurar um ritmo adequado para o crescimento economico dos palses latino-americanos.
Vemos, assim, que a 16gica que atualmente
prevalece na questao da d lvida externa traz
em seu bojo nao uma solw;:ao para o problema, mas simplesmente sua perpetuac;:ao,
na medida em que acaba por negar aos palses devedores os pr6prios meios de atender
seus compromissos financeiros.
Seria ao mesmo tempo ilus6rio acreditar
que a questao dad lvida extern a se restringe
ao campo das financ;:as. Ao contrario, seus
efeitos nocivos se estendem ao pr6prio comercia internacional. Com efeito, obrigados
a gerar saldos positives em nossas balanc;:as
comerciais, somos levados a contrair nossas
importac;:oes e, consequentemente, a uma
participac;:ao cada vez menor de nossos mercades nas correntes de comerciomundial.
lmpoe-se, assim, um dialogo amplo e construtivo sabre a questao da d lvida extern a
que transcenda seus limites meramente contabeis e que toque na essencia pol ltica dessa questao. Esse e o prop6sito do consenso
de Cartagena, ao reafirmar o principia da
co-responsabilidade de credores e devedores.
0 Brasil nad tern deixado de advertir para a
gravidade dessa situac;:ao. 0 Presidents Jose
Sarney, em seu discurso a Assembl~ia Geral
das Nac;:oes Unidas, em 1985, foi incisive ao
declarar que, sem desconhecer seus compremisses internacionais, "0 Brasil nao pagara a d lvida extern a nem com a recessao,
nem com o desemprego, nem com a fome".
Na verdade, salientou o Presidents, "Nao
ha soluc;:ao fora de uma reformulac;:ao profunda das estruturas economicas intemacionais".
Senhor Presidents,
A comunidade internacional vern acentuando sua oreocupac;:ao com as dimensoes adquiridas pelo uso indevido e trafico il lei to
de entorpecentes e substancias psicotr6pi-
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cas. Este grave mal social atinge, com maior
ou me nor seriedade, todos os pa lses do
continents e gera, em alguns deles, situac;:oes de instabilidade social e pol ltica. 0
Governo atribui prioridade etica ao combate a este flagelo e tern dedicado esforc;:os ao
aperfeic;:oamento de sua legislac;:ao e ao reforc;:o dos recursos e meios empregados para
a prevenc;:ao do uso indevido de drogas e repressijo ao seu trafico il Ieite.
Tratando-se de um problema que ultrapassa
as fronteiras nacionais, entende o Brasil ser
indispensavel o reforc;:o da cooperac;:ao internacional. Como parte das convenc;:oes internacionais que regufam a materia, o Brasil
tern estado ativamente engajado nos esforc;:os desenvolvidos no ambito das Nac;:oes
Unidas para a elaborac;:ao de uma nova convenc;:ao internacional. Entendemos ser necessaria que a cooperac;:ao entre Estados se
desenvolva com base num enfoque adequado do problema das drdgas, que leve em
conta tanto os aspectos de repressao ao
trafico il icito e ao fornecimento de produtos qu lmicos; quanto os de reduc;:ao da demanda nos mercados em que as drogas sao
conswmidas.

A cooperac;:ao internacional no combate as
drogas tern uma dimensao regional, na qual
a OEA esta, indubitavelmente, chamada a
desempenhar importante papel. 0 Brasil sediou, este ano, com satisfac;:ao, a conferencia especializada interamericana. Dela resultou a adoc;:ao, por unanimidade, do pro,grama interamericano de ac;:ao contra a produc;:ao e o trafico illcito de entorpecentes e
substancias psicotr6picas. Esperamos que
seja posslvel, durante esta Assembleia Geral, tomar as decisoes necessarias·a implementac;:ao do programa de acao, dentre
cujas recomendac;:oes se destaca· o estabelecimenfo de uma comissao interamericana
para o controle de drogas.
Senhor Presidents,
Esta e a primeira Assembleia Geral ordina-

ria que a OEA realiza depois da hist6rica
ado<;:ao, no decimo-quarto perfodo extraordinario de sessoes, do "Protocolo de Cartagena das (ndias", que culminou um hist6ri.co processo de revisao da Carta da Organiza<;:ao.

tanto deste foro como agora, quando a
democracia como forma de convivencia social e pol ftica Iuta para afian<;:ar-se em meio
a uma crise economico-financeira de propor<;:5es excepcionais, bern como pela constru<;:ao da paz".

0 B rasi I prestou todo seu apoio a este processo, que se propoe atualizar e revitalizar
os instrumentos basicos de que dispomos
para a realiza<;:ao dos objetivos da organiza<;:ao. 0 Governo brasileiro tomou ja os passos necessaries, de acordo com sua pratica
constitucional, para a ratifica<;:ao das refermas. Esperamos que todos os estados membros, pela ratifica<;:ao do protocolo, habilitem uma rapida entrada em vigor dos novas
dispositivos. Consideramos ser este um passo indispensavel, que deve anteceder qualquer esfor<;:o de revisao dos acordos alcan<;:ados ou de introdu<;:ao de novas reformas.

Senhor Presidente,

Como disse anteontem, com firmeza e propriedade, em seu excelente discurso, o Secretario Geral da OEA, Embaixador Baena
Soares, "o paradoxa esta no fato de que
talvez o hemisferio nunca tenha necessitado

Os objetivos de paz e coopera<;:ao hemisferica que deram origem a Organiza<;:ao dosEstados Americanos formam parte integrante
da pol ftica exterior do Brasil. Nossas rela<;:oes com os palses do continente tern sido
invariavelmente marcadas pela amizade e
pelo respeito mutua. 0 estrei1amento dos
la<;:os de coopera<;:ao com os povos da America e uma das metas prioritarias do Governo do Presidente Jose Sarney.

E, assim, com genu Ino empenho e interesse
que a delega<;:ao do Brasil comparece a decima-sexta Assembleia Geral ordinaria da
OEA, disposta a contribuir para a solu<;:ao
dos dificeis problemas com que se defronta
nossa regiao, dentro dos princlpios e normas do sistema interamericano.

a sessao extraordinaria do conselho
permanente da oea
Discuno do Ministro de Estado des Rala~s Extarioras,
Roberto de Abreu Sodr6, na cidade de Guatemala, am 11 de
novambro de 1986, por ocasilo de Sasslo Extraordirulria
do Consalho Permananta da Organize~ dos Estados
Amaricanos (OEA).

Senhor Presidente, Senhores Chanceleres,
Senhores Representantes Permanentes, Senhor Secretario Geral, minhas senhoras e
meus senhores,

A questao que nos traz a esta reuniao extraordinaria do Conselho Permanente da OEA,
com a participa<;:ao de Ministros das Rela<;:5es Exteriores, preocupa gravemente o
Governo brasileiro. Estao em jogo as leglti-

mas direitos de soberania de uma na<;:ao
irma do continente.
A posi<;:ao sustentada par meu paIs a respeito da controversia referente as Malvinas e
sobejamente conhecida. Remonta ao proprio in I cia do litlgio, em 1833, quando ja
nos manifestavamos em favor da reivindica<;:ao argentina. Jamais nos afastamos dessa
linha de conduta, apoiando os direitos de
soberania da na<;ao vizinha e, ao mesmo
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tempo, conclamando as partes a resolverem
o problema de forma negociada e pacitica.
0 Brasil esta perrnanentemente di~posto a
apoiar os entendimentos contemplados pelas resoluc;:oes da Assembleia Geral das Nac;:oes Unidas, em particular a Resoluc;:ao
40/21, com vistas soluc;:ao das pendencias
ligadas questao das Malvinas. Em sua visita a Buenos Aires, em julho ultimo, o Presidents Jose Sarney, ao discursar no parlamento, voltou a reiterar "o firme compromisso do Brasil de seguir procurando, por
todos os meios ao seu alcance, que a justa
reivindicac;:ao Argentina encontre tratamento compatlvel com a importancia que o te-

a

a

ma tem para esta nac;:ao".
0 Brasil se empenha, por outro lado, em
que o Atlantica Sui seja mantido afastado
de todo tipo de tensao e confronto. Pretendemos afirmar a identidade propria dessa
regiao e evitar que fatores ex6genos entravem o seu desenvolvimento e ponham em
perigo sua paz e seguranc;:a. Foi com esse esP frito que, juntamente com outros palses
em desenvolvimento de ambas as margens
do Atlantica Sui, propusemos, nas Nac;:oes
Unidas, a declarac;:ao sabre o estabelecimento da zona da paz e cooperac;:ao, ha pouco
referendada por expressiva maioria da comunidade internacional.
Senhor Presidente,
Acontecimentos recentes e inesperados em
torno da questao das ilhas Malvinas evidenciaram, mais uma vez, a gravidade dessa
controversia, de amplas repercussoes na regiao e no cenario internacional.
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0 Governo do Reina Unido proclamou,
duas semanas atr~s, uma jurisdic;:ao maritima de ate 200 milhas em torno das Malvinas, anunciando, em seguida, que estabeleceria uma zona de conservac;:ao e administrac;:ao de pesca com um raio de 150 mil has,
geral mente.
0 Brasil ve com preocupac;:ao qualquer iniciativa de carater unilateral suscetlvel de
acrescer tensoes no Atlantica Sui e que venha a dificultar que se estabelec;:a o clima de
confianc;:a indispensavel a soluc;:ao daquela
disputa.

Em recente encontro em Punta del Este, no
Uruguai, com meus colegas Enrique Iglesias
e Dante Caputo, expressei mais uma vez a
Argentina no .to·
solidariedaae dO Brasil
came a questao e apoiei a convocat6ria da
reuniao a que hoje comparecemos.

a

Creio ser esta, com efeito, uma oportunidade fmpar para que, atraves do exerclcio da
solidariedade hemisferica, se possa contribuir para a reduc;:ao da tensao gerada por
este desdobramento mais recente da questao das Malvinas.

A Organizac;:ao dos Estados Americanos
compete nao somente favorecer a criac;:ao
de condic;:oes pol fticas favon3veis para o
bom encaminhamento das negociac;:oes estipuladas pela Assembleia Geral das Nac;:oes
Unidas, mas tambem evitar que esse fator
novo erie dificuldades adicionais para a desejavel, indispensavel soluc;:ao daquela delicada controversia.

chanceler brasileiro visita
angola, zimbabue,
nigeria e camaroes
Discurso do Ministro de Estlldo des Rela~ Exteriores,
Roberto de Abreu Sodr6, ern Luanda, ern 19 de novernbro
de 1986, por oc:asilo da ~ oferecida palo Ministro dos
Neg6cios Estrangeiros de Angola, Afonso Ven-Dunen.

Excelentlssimc Senhor Ministro dos Neg6cios Estrangeiros, Doutor Afonso Van-Dunen,
As generosas palavras de boas-vindas que
Vossa Excelencia acaba de me dirigir atestam a hospitalidade, a simpatia eo carinho
do povo de Angola.
Em meu nome e no de minha com1t1va,
agrade<;:o serrsibilizado essa acolhida fraterna e calorosa, na qual ressaltam, nitidamente, as afinidades e os sentimentos espontaneos de amizade que ligam nossos pafses.

0 Brasil tem rafzes antigas e profundas nesta na<;:ao irma. Recebemos de Angola uma
heran<;:a de valor inestimavel na forma<;:ao
de nosso povo e de nossa cultura. Destas
terras procede a quase total idade das popula<;:5es africanas que, nos tres primeiros seculos da nossa coloniza<;:ao, povoaram o
Brasil.
A presen<;:a angolana em nosso pals e marcante e enriquecedora. Jorge Amado, nosso
grande e famoso romancista, escreveu certa
vez, ao prefaciar uma edi<;:§o de poemas de

Agostinho Neto, o fundador desta Republica, oue "nossa dan<;:a brasileira nasce do
bale da capoeira angola, nossa musica do
ritmo dos tam bores de Africa, da voz angola, do riso angola que resistiu escravidao,
aqui e Ia; nossa do<;:ura de povo, nossa civiliza<;:ao, nossa' cultura, tudo que temos esta
impregnado de Angola". Par tudo isso
que, ainda nas palavras felizes de Jorge
Amado, os brasileiros "devemos aos angolanos parte de nossa originalidade de na<;:ao".

a

e

Vossa Excelencia, Senhor Ministro, bem
pode avaliar a emo<;:ao que sinto ao pisar o
solo angolano, patria de um povo valoroso
e destemido, que ha precisamente onze
anos vem lutando incansavelmente para
consolidar sua independencia duramente
conquistada.
Desejo, pais, neste momenta, re•terar ao
povo de Angola, par intermedio de Vossa
Excelencia e das demais autoridades angolanas presentes, a forte e sincera estima dos
b'rasileiros, admiradores da coragem e perseveran<;:a com que esta na<;:ao constr6i o
seu destino.
Minha visita

a Rep(Jblica Popular de Angola
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s1gnifica a reafirmaQao do decidido empe·
nho do Governo brasileiro em ampliar e
fortalecer nossos vfnculos de amizade, entendimento e cooperac;:ao.
A pol ftica extern a do Presidente Jose Sarney confere prioridade especial as relac;:oes
do Brasil com a Africa; e em cumprimento
a essa diretriz que venho a Luanda.
0 Brasil e Angola desenvolvem um relacionamento intense e dinamico, um dialogo
fntimo e construtivo, uma cooperac;:ao franca e promissora. Temos alcanc;:ado resultados encorajadores, que reforc;:am nossa convicc;:ao quanta as vantagens rec fprocas de •
uma aproximac;:ao crescente.
A pr6xima abertura da Embaixada de Angola em Brasilia constituira, para nossa satisfac;:ao, marco de singular importancia
nesse processo, em que os contatos entre
ambos os Governos se aprofundam proficuarnente em diferentes n fveis. Podemos
vislumbrar com otimismo o futuro da nossa colaborac;:ao. Os desafios que ainda se colocam a nossa frente, saberemos vence-los
um a um. Exemplos de parceiros com interesses diversificados mas convergentes, nossos pafses detem importante potencial de
intercambio a ser explorado, notadamente
nas areas economico-comercial e de cooperac;:ao tecnica, ambas de relevante significado no quadro das relac;:oes Sui-Sui que nos
empenhamos em estimular e incrementar.
0 comercio entre o Brasil e Angola vem
crescendo substancialmente nos ultimos
anos e caracterizando-se por um equil fbrio
constante. No ano passado, as trocas globais atingiram cerca de duzentos e oitenta
milhoes de d61ares, o que faz de ..Angol~ o
segundo parceiro comercial do Brasil na
Africa subsaarica·. Esse fato tem aver com
o papel de grande relevancia que o continente africano passou a desempenhar, como um todo, no comercio exterior brasileiro. Nao deixa de ser significative que, no
ano passado, o valor global de nosso intercambia com a Africa tenha-se equiparado.
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ao do comercio com o conjunto das nac;:oes
latino-americanas.
No contexte das iniciativas de cooperac;:ao
com este pals, o problema da Garencia de
quadros profissionais em Angola - de particular gravidade desde a epoca da independencia - tem merecido sempre a atenc;:ao
do Governo brasileiro. Atraves de programas de treinamento de recursos humanos
real izados por diversas institu ic;:oes brasi leiras em setores como ener9,ia, pesquisa agricola, industria alimentar, ensino e administrac;:ao publica, temos procurado contribuir
para que as deficiencias em materia de formac;:ao de quadros possam ser contornadas.

0 Brasil atribui grande importancia ao desenvolvimento dos esforc;:os de cooperac;:ao
tecnica com os pa fses african as. T estemunham essa importancia os entendimentos
que formal izamos recentemente com o
PNUD, em cujo ambito pretendemos dar
impulse a amplos projetos e programas de
cooperac;:ao com os nossos parceiros da
Africa. Ja hoje, alias, cerca de quinhentos
estudantes africanos frequentam universidades brasi lei ras e dezenas de estagiarios
sao recebidos em entidades de ensino tecnico.
Senhor Ministro Van-Dunen,
Quando, em setembro ultimo, na qualidade
de Vice-Presidente da Assembleia Geral das
Nac;:oes Unidas, me coube a honra de assumir a direc;:ao do debate geral naquele foro
ouvi com viva atenc;:ao as palavras eloquentes com que Vossa Excelencia descreveu a
luta de Angola pela preservac;:ao de sua soberania, independencia e integridade territorial.
Como Vossa Excelencia acentuou em seu
discurso naquela ocasiao, ao denunciar uma
dramatica e preocupante real idade, Angola
"nao conhece um momenta de paz desde o
comec;:o de sua vida independente" e ate
hoje "continua a enfrentar uma situac;:ao de
guerra nao declarada, criada pel a Africa do

Sui". com enormes e injustos sacriffcios oara todo seu povo.
Todos os que compartilham e obs~rvam os
princfpios da boa convivencia internacional, como o Brasil, nao podem calar sua voz
de protesto diante da persistencia daquela
situa<;:ao intoleravel.
0 Governo eo povo brasileiros solidarizamse com o Governo e o povo angolanos em
sua ardua luta pela paz, pela liberdade e pela seguran<;:a nesta regiao, condi<;:5es necessarias para uma dedica<;:ao exclusiva as tarefas indispensaveis da reconstru<;:ao e do desenvolvimento.
Desse sentimento inabalavel foi expressive
o pronunciamento feito pelo Presidente
Jose Sarney durante sua visita a Cabo Verde, em maio ultimo, ao interpretar as legltimas preocupa<;:5es do Brasil com respeito
a atos hostis de origem externa que amea<;:am Angola. Sua Excelencia afirmou entao
ser "indispensavel e da maior urgencia a
cessa<;:ao nao apenas das agressoes cometidas pela Africa do Sui contra Angola, mas
tambem de toda assistencia as for<;:as irregulares que desestabilizam" este pals.
Reitero solenemente essa proclama<;:ao de
meu G overno, convencido de que apenas o
respeito a soberania e a independencia de
Angola podera abrir caminho para o entendimento e a paz.
Sabemos que a luta do povo angolano em
defesa de suas conquistas prosseguira enquanta se mantiver intacto o colonialismo
no territ6rio da N am lbia e o racismo persisti r como pol ltica de governo da Africa do
Sui.
A comunidade internacional deve reclamar
e incentivar a independencia total da Nam lbia, de acordo com as decisoes das Na<;:5es Unidas, e, ao mesmo tempo, perseverar em seus esfor<;:os para a liquida<;:ao do
abominavel, desumano regime do apartheid.
Conferta-nos a convic<;:ao de que esse siste-

ma de repressao interna, a cujos mecanismos se associam agressoes contumazes aos
pa lses vizinhos, entrou ja em processo de
contagem regressiva no sentido do seu tim
inelutavel.
Merece ser lembrada, a tal prop6sito, a clarividencia de um dos ferrenhos combatentes do apartheid, o grande e saudoso I lder
de nossos irmaos mo<;:ambicanos, o Presidente· Samora Machel, a cujas exequias
compared em representa<;:ao do Governo
brasileiro. Em mensagem dirigida a seu povo, ha mais de dez anos, Samora Machel vaticinava: "0 colonialismo eo racismo fatalmente terao de desaparecer. A Africa do
Sui e um pals africano afastado das na<;:oes
devido a uma pol ltica doentia e anacronica.
As modifica<;:5es que se processam' na zona
austral do continente acentuam o isolamente e a fraqueza de um regime historicamente condenado".
A firme vontade brasileira de colaborar para o estabelecimento de uma atmosfera de
paz na Africa Austral contribuiu para fundamentar a iniciat1va referente ao Atlantica
Sui, aprovada por expressiva maioria na
presente Assembleia Geral das Na<;:5es Unidas. 0 respaldo valioso do Governo de Angola, ao lado do que lhe emprestaram outros palses da regiao, foi decisive para o notavel exito alcan<;:ado pela proposta da cria<;:ao da Zona de Paz e Coopera<;:ao do Atlantica Sui.
Reconhecido por esse apoio, o Brasil registra, com satisfa<;:ao, a coincidencia dos interesses e preocupa<;:5es de nossos palses em
rela<;:ao aquela area. Temos consciencia de
que o Atlantica Sui deve preservar sua voca<;:ao pacifica e ha sempre de s~r elo de
uniao e entendimento entre as na<;:5es que
dele compartilham.
Acreditamos firmemente que a Declarac;:ao
das Na<;:oes Unidas nao apenas servira para
estimular e aprofundar a coopera<;:ao entre
nossos pa lses, como tambem concorrera para a supera<;:ao das crises e tensoes existen-
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tes na regiao, alem de evitar que novas ali se
instalem.

"L:utar para n6s e um destineuma ponte entre a descren<;:a
e a certeza do mundo novo"

e

Senhor Ministro,
Senhoras e Senhores,
A jovem e brava Na<;:ao angolana, que protagonizou um capitulo marcante na H ist6ria da descoloniza<;:ao na Africa, exibe hoje
ante o mundo a capacidade e a disposi<;:ao
de luta de seu povo, empenhado na constru<;:ao de um futuro de paz, liberdade e
progresso.
Como homenagem a este povo, permito-me
evocar aqui versos de Agostinho Neto, que
.se imortalizou pela poesia tanto quanta por
sua obra de revolucionario, de pol ftico e de
estadista. Sao versos que formam parte de
um canto de luta e vit6ria, mensagem de
um povo que amargou sofrimentos e injusti<;:as, mas que jamais perdeu a esperan<;:a:

Canto que Agostinho Neto conclui, com
grandeza e sabedoria:

" ... a li<;:ao Ia esta, foi aprendida:
Nao basta que seja pura e justa
a nossa causa.
E necessaria que a pureza e a justi<;:a
existam dentro de n6s".
Com o pensamento voltado para a amizade
hist6rica entre o Brasil e Angola, convido
todos os presentes a levantarem comigo
suas ta<;:as num brinde pela paz e prosperidade desta Na<;:ao, pela saude e felicidade
pessoais do Presidente Jose Eduardo dos
Santos, de Vossa Excelencia, Senhor Ministro Van-Dunen, e de todos os nossos queridos irmaos angolanos.

comunicado de imprensa brasil-angola
Comunicado de imprensa Bra~ii-Angole, divulgado em Luanda,
em 21 de novembro de 1986, eo final de visite do Ministro
de Estedo d• Rei._ Exteriores, Roberto de Abreu
Sodrf, iquele Pars.

A convite do Ministro das Rela<;:5es Exteriores da Republica Popular de Angola, S.E.
o Senhor Afonso Van-Dunen M'Binda, visitou oficialmente a Republica Popular de
Angola, de 19 a 21 de novembro de 1986,
o Ministro de Estado das Rela<;:5es Exteriores da Republica Federativa do Brasil, S.E.
o Senhor Roberto de Abreu Sodre.
Durante a sua estada, o Ministro de Estado
das Rela<;:5es Exteriores foi recebido em audiencia pelo Presidente da Republica Popular de Angola, S.E. o Senhor Jose Eduardo
dos Santos. Na oportunidade, s:E. o Ministro de Estado procedeu a entrega de uma
mensagem pessoal de S.E. o Senhor Presidente da Republica Federativa do Brasil,
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Jose Sarney, para o Chefe de Estado angolano.
0 Ministro de Estado das Rela<;:5es Exteriores do Brasil depositou uma coroa de flares
no sarc6fago do saudoso Presidente Doutor
Agostinho Neto, como homenagem ao fun_dador da na<;:ao angolana e do MPLA - Partido do Trabalho.
Os Ministros das Rela<;:5es Exteriores da Reoublica Popular de Angola e da Republica
Federativa do Brasil mantiveram conversa<;:,5es, que decorreram numa atmosfera de
cordialidade e compreensao mutua.
Durante as mesmas passaram em revista a
situa<;:ao internacional, tendo dedicado especial aten<;:ao
situa<;:ao prcvalecente nas

a

zonas do mundo em que se encontram inseridos os do is pa lses.
Notaram com profunda preocupa<;:ao o permanente recrudescimento dos focos de tensao na Africa Austral, provocados por fateres alheios aos anseios de paz dos povos
dessa area, em flagrante desrespeito pelos
princfpios fundamentais do Direito lnternacional. Foi responsabilizado o Governo racista da Africa do Sui pelo agravamento da
tensao na parte austral do continente africano e considerado o apartheid um crime
contra a humanidade e uma amea<;:a paz e
seguran<;:a internacionais. Condenaram as desestabiliza<;:oes levadas a cabo por Pret6ria
contra os pa lses da linha de frente e contra
a Republica Popular de Angola em particular, e assinalaram o imperative da cessa<;:ao de todo apoio ao regime do apartheid
nas instancias internacionais e aos grupos
armadas a partir do exterior que desenvolvem a<;:oes de desestabiliza<;:ao contra os Estados soberanos e independentes da Africa
Austral.

a

0 Ministro Afonso Van-Dunen M'Binda,
exprim1u a indefectlvel solidariedade do seu
Governo para com os povos que na Africa,
na America Latina, Asia e Medio Oriente,
lutam pela paz, independencia, liberdade e
bem-estar social. 0 Ministro Abreu Sodre
salientou a solidariedade que o Governo
brasileiro tambem presta a todos os povos
que buscam a sua emancipa<;:ao e defendem
a sua soberania, em conformidade com os
princfpios da auto-determina<;:ao e de nao
interven<;:ao e as resolu<;:oes em cada caso
pertinentes das Na<;:5es Unidas. No que concerne a Namibia, os Ministros rejeitaram
todo e qualquer condicionalismo que dificulte a aplica<;:ao da Resolu<;:ao 435/78 do
Conselho de Seguran<;:a da ONU para a independencia daquele territ6rio.
0 aumento oos focos de tensao na America
Central foi alvo da devida aten<;:ao por parte
das delega<;:oes angolana e brasileira, chefiadas pelos respectivos Ministros das Reier,
<;:Oes Exteriores. Foi reconhecida a urgente

necessidade de se encontrarem solu<;:5es pollticas estaveis e duradouras, assegurando-se
assim uma' paz gfobal para a regiao, e neste
contexte reafirmaram o seu total apoio ao
Grupo de Contadora pelos esfor<;:os que
tem desenvolvido naquele sentido.
0 Ministro de Estado Roberto de Abreu
Sodre manteve um encontro com o Ministro de Estado para a esfera produtiva e Ministro ·de Energia e Petr61eo da Republica
Popular de Angola, S.E. Pedro de Castro
Van-Dunem "Loy", Presidente pela parte
angolana da Comissao Mista Angolano-Brasileira e sua Excelencia Senhor Antonio
Henriques da Silva, Ministro do Plano da
Republica Popular de Angola.
No decurso das conversa<;:oes foi feito o balan<;:o dos projetos em acao entre outros os
relacionados com a prospec<;:ao de petr61eos
e da constru<;:ao da barragem hidroeletrica
de Capanda e anal isadas as perspectivas pelas duas partes, julgadas muito promissoras,
de coopera<;:ao noutros campos, tais como
os da agricultura, alimenta<;:ao, energia,
transportes, educa<;:ao, telecomunica<;:5es
habita<;:ao, saude e presta<;:ao de servi<;:os.
Ambas as partes reconheceram a importancia da coopera<;:ao tecnica entre Brasil e Angola e a necessidade de dar prosseguimento
aos programas em curso. Acentuaram, por
outro lado, o interesse reclproco em aprofundar e ampliar a coopera<;:ao, sobretudo
no que se refere aos setores agropecuario e
de forma<;:ao profissional de nlvel medio.

Os dois Ministros, Afonso Van-Dunen e
Abreu Sodre, reiteraram as esperam;:as dos
seus Governos de que o Atlantica Sui seja
preservado como zona de paz e co~pera<;:ao,
manifestando o seu regozijo pelo exito obtido pela aprova<;:ao nas Nac;:oes Unidas de
uma resoluc;:ao, co-patrocinada por Angola
e pelo Brasil, naquele sentido.
0 Ministro Abreu Sodre registrou a salisfa<;:ao do Governo brasileiro com a abertura
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da Missao Diolomatica angolana

residente
em Brasilia, que constituira fator importante para a crescente aproximac;:ao entre o
Brasil e Angola, ao multiplicar os canais de
cantata bilateral e fortalecer um intercambio mutuamente benefice.

0 Ministro de Estado das Relac;:6es Exteriores do Brasil convidou o seu hom61ogo angolano a visitar · oficialmente a Republica
Federativa do Brasil. 0 convite foi aceito
com satisfac;:ao, devendo a data da visita ser
negociada por via diplomatica.

abreu sodre, em harare: brasil e
zimbabue tern interesses e aspira<;oe·s
convergentes
Discurso do Ministro de Estaclo du Rele96es Exterlorw,
Roberto de Abreu Sod,.., em Herere, em 24 de novembro
de 1986, por ocesiio de elm~ ofereciclo pelo Ministro dos
Neg6cios Estrengeiros do ZimbMiue, Witn- Menguende.

Excelentissimo Senhor Ministro,

E com satisfac;:ao e alegria que visito a Republica do Zimbabue. Agradec;:o a Vossa
Excelencia a cordialidade, a simpatia e o
afeto das palavras dedicadas ao meu pais e
a gentileza das express5es a mim dirigidas.
Por seu intermedio, transmito ao povo e ao
Governo do Zimbabue meu reconhecimento pessoal - e o de todos os que me acompanham - pela acolhida fraterna e calorosa
que estamos recebendo em Harare.
Desejo estender, igualmente, nossa mais sincera e calida homenagem a esta grande Nac;:ao, cuja bravura, tenacidade e inteligencia
na construc;:ao de sua propria hist6ria sempre admiramos no Brasil.

a

A luta que conduziu o Zimbabue
independencia e 0 incorporou familia dos povos livres da Africa e do mundo marcou
uma etapa de crucial importancia no processo de descolonizac;:ao.

a

0 Brasil aprecia e valoriza imensamente o
exito alcanc;:ado par esse movimento, que
abriu, de modo irreversivel, caminhos deliberdade, de paz e de desenvolvimento. Com
toda firmeza, continuamos a reclamar a eli-
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minac;:ao dos resqu icios ainda existentes de
colonialismo, de racismo, de qualquer forma de dominac;:ao e opressao.
0 Brasil recebeu da Africa uma contribuic;:ao vital para a formac;:ao etnica e cultural
de seu povo. Sentimo-nos nao apenas orgulhosos dessa heranc;:a, como tambem
comprometidos com as causas legltimas e
prementes abrac;:adas pelas nac;:5es africanas.
Estamos ligados a este c.ontinente seja pela
tradic;:ao de um convivio que remonta a
nosso passado colonial, seja pela natureza
e dimensao especiais de nossos vlnculos, seja ainda pela similitude dos desafios que enfrentamos para viabilizar o progresso e o
bem-estar de nossos povos.
Senhor Ministro,
Acredito que esta minha v1s1ta seja uma
oportunidade de consolidar e aprofJ.mdar os
lac;:os de amizade e cooperac;:ao entre o Brasir e o Zimbabue. Foi com essa intenc;:ao
que decidimos instalar uma Embaixada resi'dente em Harare, de modo a assegurar
cantatas ainda mais frequentes entre nossos
Govern as.
Devo tambem ressaltar o significado das

reuni5es de trabalho que, durante minha
estada nesta capital, aproveitarei para manter com os Embaixadores do Brasil nos pafses da Linha de Frente. Estou certo de que
essas reuni5es serao extremamente uteis do
ponto de vista do interesse de meu Governo
de intensificar nossa$ relac;:5es de amizade e
cooperac;:ao com todas aquelas nac;:5es.
0 Brasil e o Zimbabue iniciaram seu dialogo quando se conclu fa, em 1980, o processo de independencia deste pafs. Temos
mantido, a partir de entao, uma convivencia que se distingue pelo entendimento, pela franqueza e pelo animo inabalavel de
cooperac;:ao.
Como pafses em desenvolvimento, o Brasil
e o Zimbabue sao animados por interesses
e aspirac;:oes convergentes.
Diante do atual quadro de graves e profundas dificuldades no sistema economico internacional, estamos convencidos de que
apenas mediante iniciativas inovadoras poderemos promover a intensificac;:ao da cooperac;:ao entre. pafses em desenvolvimento.
Nossos dois pafses vern dando demonstrac;:ao, inequ fvoca de sua adesao ao princfpio
da cooperac;:ao internacional igualitaria e
mutuamente benetica, empenhando para
tanto a vontade pol ftica de seus Governos.
0 comercio bilateral, depois de permanecer
em n fveis bastante modestos no in fcio desta decada, expandiu-se notavelmente nos
ultimos anos, chegando a superar a casa dos
cern milhoes de d61ares. E: clara que essa citra pode e deve ser aumentada ainda mais
porquanto esta Ionge de refletir a potencia~
lidade do nosso interdlmbio.
Em_ momenta como o presente, em que os
efe1tos da crise economica mundial se fazem sentir na queda dos fluxos do intercambia, devemos, Senhor Ministro, unir
nossos esforc;:os para a retomada firme da
cooperac;:ao economica e comercial. Estou
seguro de que, apesar das dificuldades e

obstaculos a veneer, poderemos expc;~ndir
essa cooperac;:ao a n fveis compatlveis com
as possibilidades Je nossas economias e as
legftimas expectativas de nossos povos.
Essa certeza decorre do fato de que o comercia entre o Brasil e o continente africano, em geral, tern crescido a taxas mais elevadas do que a media do nosso intercambio
com o. resto do mundo. No ano passado,
nossas trocas comerciais com a Africa alcanc;:aram a cifra recorde qe tres bilhoes e
seiscentos e cinquenta milhoes de d61ares,
equivalente ao intercambio total com a
America Latina.
A importancia que o Brasil atribui as suas
relac;:5es com o Zimbabue tambem se reflete nas boas perspectivas de cooperac;:ao existentes no ambito da Conferencia de Coordenac;:ao e Desenvolvimento da Africa Austral, na qual este pafs e responsavel pela
area de seguranc;:a alimentar. Desde a criac;:§o dessa Organizac;:ao em 1980, o Brasil
tern participado de todas as reunioes anuais
como parceiro- interessado em colaborar para o desenvolvimento e a integrac;:ao da
Africa Me rid ianal.
Ap~sar

de carencias e limitac;:oes, a cooperac;:ao entre o Brasil e as nac;:oes africanas
desenvolve-se positivamente. No tocante a
cooperac;:ao tecnica e a formac;:ao de recursos humanos, permito-me destacar aqui a
importancia dos instru mentos que ass inamas recentemente com o PNUD, abrangendo iniciativas nesses campos com pafses da
~frica. Como exemplo do dinamismo que
Ja vern demonstrando nossa cooperac;:ao
com este continente, vale ressaltar tambem
que diversas entidades de ensino tecnico no
Brasil recebem atualmente dezenas.de estagiarios africanos e que cerca d~ quinhentos
estudantes da mesma procedencia realizam
cursos em universidades brasileiras, sendo
po~co me nos da metade em regime de balsa mtegral.
Senhor Ministro
Senhoras e Senh~res,
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0 Brasil encara com preocupa<;ao o agrava-

transigencia de Pretoria em rela<;ao aos

mento das tensoes internacionais, o surgimento de novas areas de confronto e a acelerac;;ao da corrida armamentista, especialmente a nuclear.

apelos internacionais em favor do fim do

Constituem esses fatores seria ameac;;a a paz
e a segu ranc;;a. T endem a perpetuar pol lticas
de poder que afetam adversamente os palses do Terceiro Mundo, empenhados na
construc;;ao pac ffica de seu futuro e avessos
a imposic;;oes hegemonicas.
Coerente com os princfpios que marcaram
a formac;;ao da nossa nacional idade, a pol ltica externa brasileira busca a prevalencia do
dialogo como modalidade de resoluc;;ao de
conflitos.
Unido a Africa por lac;;os profundos, o Brasil sabe avaliar perfeitamente as dificuldades e sofrimentos por que passa este continente. Em especial, se preocupa com acrescente deteriorac;;ao da situac;;ao na Africa
Austral, cujo principal foco de tensao, em
nossa avaiiac;;ao, e a persistencia do regime
cruel e anacronico do apartheid na Republica da Africa do Sui. Esse regime, que afronta as mais caras tradic;;oes e valores de convivencia etnica e cultural da sociedade brasileira, tem sido cor)denado por nosso Governa em todas as oportunidades, invariavelmente.
Em decorrencia dessa posic;;ao, vimos adotando e ampliando medidas restritivas no
relacionamento com Pret6ria e decidimos
intensificar contatos com as organizac;;oes
do movimento antiapartefsta na Africa do
Sui. Nossa pol ltica de maior aproximac;;ao
com as lideranc;;as neg.ras daquele pals tera
um exemplo claro na visita que, a convite
de meu Govemo, o Arcebispo Desmond
Tutu fara ao Brasil nos pr6ximos meses.
Conscio das responsabilidades marais que o
ligam a defesa da dignidade e da justic;;a neste continente, o Brasil favorece a adoc;;ao de
sanc;;oes efetivas e abrangentes contra a
Africa do Sui como forma de quebrar a in-
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apartheid.
Condenamos com energia as agressoes militares aos territ6rios dos pa lses frontei ric;;os e repudiamos o apoio prestado pelo
Governo sul-africano as forc;;as· desestabilizadoras que Ia operam.
A ocupac;;ao ilegal da Namibia e outra situac;;ao inadmissfvel. Constitui, nas palavras firmes e contundentes que o Primeiro-Ministro Robert Mugabe dirigiu recentemente a
Assembleia Geral das Nac;;oes Unidas, "nada
menos do que um escandalo". A independencia daquele territ6rio, reclamada por toda a comunidade internacional, nao pode
mais tardar. Nao aceitamos os argumentos
que a vinculam com assuntos estranhos a
questao, que eestritamente colonial.
"oiante da intransigencia do atual regime
sul-africano e do imperative irreverslvel da
liquidac;;ao do apartheid, nao se vislumbram
f6rmulas de compromisso ou acomodac;;ao.
Com grande acerto e visao de estadista, o
Presidente Samora Machel, pouco antes do
triste acontecimento que lhe tirou a vida,
dizia, nesta mesma capital, durante a Oitava
Reuniao de Cupula do Movimento Nao-Aiinhado, ao acentuar que um dia a Africa do
Sui tambem se libertara do 6dio e da opressao: "Nao existe apartheid democratico.
Nao existe apartheid humano. Nao existe
apartheid pac (fico. 0 apartheid a negac;;ao
da justic;;a, da igualdade, das normas sociais,
uma forma institucional de violac;;ao dos direitos humanos. 0 apartheid, como o colonialismo, nao pode ser reformado. 0 apartheid, como o colonialismo, deve ser erradicado".

e

0 povo e o Governo brasileiros tem o mesmo sentido e a mesma corivicc;;ao.
Senhor Ministro,
Ao agradecer-lhe uma vez mais as gentilezas
e deferen6as com que estou sendo recebido
em seu pals, pec;;o a todos os presentes que

comigo brindem pela paz, o progresso e o
bem-estar da Republica do Zimbabue, pelo
estreitamento crescente dos la<;:os entre nos-

sos povos e pela saude e felicidade pessoal
de Vossa Excelencia.

abreu sodre, em lagos: estamos
ligados pela similitude dos desafios
que enfrentamos
Discurso do Ministro de Estado das Rala~ Exterioras,
Roberto de Abreu Sodr6, em Lagos, em 26 da novembro
de 1986, por oc•iio de jantar oferecido palo Ministro dos
Nag6cios Estranoeiros da Nig6ria, A. Bolaji Akinyemi.

Excelentlssimo Senhor A. Bolaji Akinyemi,
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros.
Com profunda emo<;:ao, agrade<;:o as cordiais boas-vindas de Vossa Excelencia e a
acolhida tao afetuosa dispensada a mime a
minha comitiva.
0 Governo eo povo da Nigeria nos honram
com sua hospitalidade, tornando esta visita
extremamente grata. Em nossa mem6ria ficarao indeleveimente gravadas as gentilezas
e demonstra<;:oes de fraterna amizade que
temos recebido neste pals irmao.

a

Minha viagem Afriea encontra na Nigeria
um de seus rnomentos significativos. Aqui,
como em outros lugares por que passei, impressionam vivamente as semelhan<;:as e afinidades entre o Brasil e as na<;:oes afrkanas.

a

Estamos ligados Nigeria pela Hist6ria, pela cultura e por fortes la<;os de sangue.
Desde cedo estabeleceram-se contatos entre
nossos povos. Ja no in lcio do seculo dezenove, ha registro de um intenso comercio
praticado entre a Bahia e alguns pontos da
costa ocidental africana, entre os quais a
cidade de Lagos.

de nossa nacionalidade, bem assim uma
marcada influencia em diferentes aspectos
da vida brasileira, como na musica, nas dan<;:as, nos costumes, nas cren<;:as religiosas.
Orgulham6-nos desse precioso legado, responsavel em grande parte, pelo que o povo
brasileiro tem de mais autentico e ori~inal.
Ate na propria Indole e temperamento do
nosso povo se faz sentir a for<;:a da heran<;:a
africana. Gilberta Freire, nosso famoso escritor e soci61ogo, observa que as popula<;:oes brasileiras influenciadas pelo sangue da
Africa se caracterizam por um comportamento alegre e expansivo e chegam mesmo
a se diferenciar de grupos de outra origem
por sua gra<;:a, sua espontaneidade, sua cortesia, seu riso bom e contagioso. E justa reconhecer, assim, o quanta a alma brasileira
se enriqueceu com a presen<;:a africana entre
n6s.
Todos esses elementos acentuam a dimensao humana e afetiva do relacionamento do
Brasil com a Africa e se traduzem numa
prioridade natural que a ela dedicamos em
nossa a<;:ao diplomatica.
Esteja certo, Senhor Ministro, do importante papel que a Nigeria ocupa em nossa polftica em rela<;ao Africa e da nossa firme
disposi<;:ao de contribuir para um aperfei<;:oamento constante de nossos la<;:os. Nao e
outro, senao este, o objetivo de minha visita.

a

De popula<;:oes oriundas destas terras descendem inumeros brasileiros. Daqui, como
de outras regioes africanas, recebemos contribui<;:ao de grande valor para a forma<;:ao
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Palses em desenvolvimento, o Brasil e aNigeria enfrentam desafios similares na consecuvao de seus projetos nacionais. Tal circunstancia estimula nossa maior aproximayao e torna aconselhavel a uniao de nossos
esfor9os em defesa dos interesses e aspirav5es que compartilhamos. Para tanto, afigura-se como meta primordial a continuidade do dialogo franco e proveitoso entre
ambos os Governos. Esperamos, assim, ampliar nossa cooperavao, alargar as faixas de
concordancia e entendimento e promover
entre n6s uma estreita coordenavao em relavao as principais questoes internacionais.

dade nao apenas uma afronta inaceitavel a
consciencia e dignidade do ser humane,
como tambem uma ofensa direta aos valeres essenciais que presidiram a formavao social brasileira.

a

No Brasil - Vossa Excelencia bern o sabeconvivem de forma harmonica as mais variadas etnias. Nos versos de Cassiano Ricardo, poeta de Sao Paulo, minha terra natal:
"Aqui, democracia quer dizer: sem preconceito
de origem, credo e cor;
flor social que aconteceu".

e

Senhor Ministro,
Senhor Ministro,
0 Brasil, como a Nigeria, considera que a
atual escalada de tensao e violencia na Africa Austral e motive de preocupayaO para
toda a comunidade internacional. 0 Governo Sul-africano, insenslvel aos apelos e
exorta9oes procedentes de todas as partes
do mundo, continua a violar sistematicamente os direitos humanos naquele pafs e
os mais sagrados princfpios da convivencia
entre os Estados, inclusive com agressoes
diretas, inaceitaveis, as nav5es vizinhas.
Repudiamos totalmente o regime do apartheid em vigor na Africa do Sui, fonte principal do conflito que aflige a regiao meridional do continente.
Vossa Excelencia, Senhor Ministro, ao aludir em seu recente discurso na Assembleia
Geral das Na96es Unidas a gravidade da situavao provocada pela intolerancia e insensatez do regime racista de Pret6ria, salientou, com firmeza e precisao, que "nao pode
haver paz e estabilidade na Africa Austral
sem a liquida9ao do apartheid". Do mesmo
modo categ6rico, Vossa Excelenc'ia sintetizou o fundamento etico que leva a comunidade internacional a condenar unanimemente esse regime e que suplanta qualquer argumentavao de natureza formal: "o apartheid
nao um assunto interno da Africa do Sui,
mas urn assunto universal".

e

0 Brasil ve nesse regime de terror e iniqui-
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Para os pafses em desenvolvimento, como o
Brasil e a Nigeria, a manuten9ao de uma atmosfera de tranquilidade e convivencia pacifica no plano internacional
de importancia vital para que possam dedicar-se plenamente a promovao do progresso economico e do bem-estar social. Foi com esse
espfrito que, juntamente com outros pafses
africanos e latino-americanos, o Brasil e a
Nigeria propuseram nas Na96es Unidas o
estabelecimento da Zona de Paz e Cooperayao do Atlantica Sui.

e

Destinado a exercer papel de crescente importancia na aproxima9ao entre os povos
<;le ambos os continentes, o Atlantica Sui
ha muito vinha despertando a aten9ao de
nossos Governos, interessados em preservalo das tensoes e conflitos internacionais.
Vossa Excelencia, Senhor Ministro, como ja
teve a oportunidade de assinalar o Representante Permanente do Brasil nas Na9oes
Unidas, contribuiu pessoalmente para a formulavao das ideias que conduziram a nossa
iniciativa. 0 seminario que, dez an·os atras,
Vossa Excelencia organizou nesta capital ja
antecipava a importancia do assunto.
A participa9ao construtiva das autoridades
nigerianas, em todas as fases de elaboravao
e negocia9ao da nossa proposta, concorreu
decisivamente para a sua aprova9ao consagradora. A declara9ao do Atlantica Sui co-

mo Zona de Paz e Coopera<;:ao marcou um
momenta de especial significado nas rela<;:oes entre nossos pafses, vindo a refor<;:ar
minha convic<;:ao de que tendera Cl ampliarse cada vez mais o espa<;:o para sua atua<;:ao
concertada no plano internacional.
Par intermedio de Vossa Excelencia, desejo reiterar o sincero agradecimento do Governa brasileiro pela contribui<;:ao relevante
prestada pela Nigeria para aquela iniciativa.
Nossos pafses concordam, igualmente, na
avalia<;:ao e no diagn6stico da crftica situa<;:ao economica mundial. As injusti<;:as e desigualdades da ordem vigente tem sido denunciadas par n6s como fatores de grande
preocupa<;:ao e, apesar do sentido dramatico
que, em muitos casas, essa realidade adquire para os pafses em desenvolvimento, continuam as na<;:oes mais avan<;:adas a demonstrar falta de compreensao e vontade pol ftica para encaminhar o problema adequadamente.
Temos consciencia de que na Nigeria, como
em quase toda a Africa, os efeitos da conjuntura economica internacional, agravados
par problemas estruturais cronicos, tem sido particularmente adversos. No entanto,
este pafs demonstra hoje a determina<;:ao e
a perseveran<;:a de promover a estabilidade
economica e social, atraves de corajosas medidas de saneamento. 0 Brasil, que tambem
vem colocando em pratica um amplo programa de reformas em sua economia, solidariza-se com o povo n igeriano nesses esfor<;:os.

Acreditamos, par outro lado, que a intensifica<;:ao e a diversifica<;:ao de nossos lac;:os
economicos e comerciais representam um
meio efetivo de ajudar a contornar as dificuldades que nos afetam. Nesse sentido,
Senhor Ministro, creio que podemos nos
congratular pelo fato de estarmos conseguindo manter em nfveis expressivos o intercambio economico-comercial entre nossos pafses.

As trocas entre o Brasil e a Nigeria, bastante reduzidas uma decada atras, vem alcanc;:ando gradativamente valores mais elevados, gra<;:as, sobretudo, decisao brasileira
de di recionar para este pa fs parte substancial de nossas importac;:oes de petr61eo. Par
sua vez, a Nigeria passou a adquirir no Brasil quantidades crescentes de bens e servic;:os
necessarios ao seu desenvolvimento. Essa
ampliac;:ao do intercambio contribuiu para
que a Nigeria se tornasse o maior parceiro
comercial do Brasil na Africa e, em 1985, o
terceiro em todo o mundo.

a

Esse resultado tambem reflete a importancia que adquiriu a participac;:ao do mercado
african a no comercio exterior brasi lei ro.
Nosso intercambio global com a Africa tem
crescido a taxas mais altas do que a media
do comercio com o resto do mundo, havendo chegado, em 1985, a equiparar-se pela
primeira vez, ao valor das trocas brasileiras
com os pafses latino-americanos.
Paralelamente, verificamos, com satisfac;:ao,
que a cooperac;:ao tecnica entre o Brasil e a
Nigeria, estimulada pelas afinidades que ligam os dais pa fses, bem como par diversos
acordos bilaterais, tem-se desenvolvido de
forma positiva. E nosso desejo incrementar
ainda mais essa coopera<;:ao e, para tanto,
estimo de grande importancia os mecanismos acordados ha pouco entre o Governo
brasileiro e o PNUD, os quais deverao certamente contribuir, de modo pragm<hico e
eficaz, para 0 exito das atividades e dos
projetos realizados com as nac;:oes africanas
seja na area de cooperac;:ao tecnica, seja na
area da formac;:ao de recursos humanos.
De um modo geral, o balanc;:o das iniciativas
de colabora<;:ao ja implementadas ~om este
contiriente nao deixa de ser favoravel. Basta
lembrar o numero de estudantes africanos
que frequentam hoje universidades brasileiras - aproximadamente quinhentos - sem
contar os estagiarios inscritos em cursos de
treinamento em instituic;:oes tecnicas.
0 c.arater dinamico e promissor do relacio-
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namento entre o Brasil e a Nigeria e motivo
de grande satisfac;:ao para meu Governo,
sempre disposto a explorar todos os esquemas e f6rmulas possfveis de coope~ac;:ao, em
beneffcio reclproco dos dois pafses.

E: minha firme convicc;:ao, Senhor Ministro,
de que, a exemplo do que temos feito ate
agora, saberemos transformar em realidades
prcHicas o desejo comum que nos anima no

sentido do constante aprimoramento de
nossos vfnculos.
Ao reiterar meus agradecimentos sinceros
pela amabilidade com que fomos acolhidos
neste pa fs, pec;:o a todos os presentes que
agora brindem comigo pela saude e felicidade pessoais do Presidente I bra him Babangida e de Vossa Excelenciq, pelo continuo
fortalecimento das relac;:oes entre o Brasil e
a Nigeria e por urn futuro de crescente
prosperidade para este grande povo.

comunicado conjunto brasil-nigeria
Comunil*lo Conjunto Bresii-Nig6rie, -inedo em Lagos,
em 27 de novembro de 1986, pelo Ministro de Eltedo des
Rele(:6es Exteriores, Roberto de Abreu Sodr6, e pelo Miniltro
dos Neg6cios Estrengeiros de Nig6rie, A. Boleji Akinyemi.

A convite do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Republica Federal da Nigeria, Professor A. B. Akinyemi, Sua Excelencia o
Senhor Ministro das Relac;:oes Exteriores da
Republica Federativa do Brasil, o Dr. Roberto de Abreu Sodre, realizou visita oficial
Nigeria de 25 a 27 de novembro de 1986.

a

Alem de manter conversac;:oes bilaterais
com Sua Excelencia o Ministro dos·Neg6cios Estrangeiros, Professor A. B. Akinyemi,
o Excelentfssimo Se.nhor Ministro das Relac;:oes Exter.iores da Republica Federativa
do Brasil, Dr. Roberto de Abreu Sodre, foi
tambem recebido em audiencia por Sua Excelencia o Presidente e Comandante-emChefe das Forc;:as Armadas da Republica
Federal da Nigeria, General-de-Divisao
Ibrahim Badamasi Babangida. 0 Ministro
das Relac;:oes Exteriores do Brasil tambem
manteve conversac;:oes com Suas Excelencias, o Ministro dos Transportes e Aviac;:ao,
Brigadeiro Jeremiah Useni, o Ministro do
Planejamento Nacional, Dr. Kalu ldika
Kalu, eo Ministro de Recursos Petrol fferos,
Alhaji Rilwanu Lukman.

As conversac;:oes, que se desenrolaram
em atmosfera cordial e amistosa, contaram
com a participac;:ao do lado brasileiro:
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1. Sua Excelencia
Dr. Roberto de Abreu Sodre
Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores do Brasil
2. Sua Excelencia
Embaixador Fernando Abbott Galvao
Embaixador do Brasil na Nigeria
3. Sr. Luiz Villarinho Pedroso
Ministro, chefe do Departamento de
Promoc;:ao Comercial
4. Sr. Marco Cesar Nasl.ausky
Ministro, chefe do Departamento de
Cooperac;:ao T ecnica
5. Sr. Carlos Luiz Coutinho Perez
Ministro, chefe do Departamento da
Africa
6. Sr. Renate Prado Guimaraes
Ministro, gabinete do Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores
7. Sr. Roberto Krause
Conselheiro, gabinete do MiQistro de
Estado das Relac;:oes Exteriores
8. Sr. Jorio Salgado Gama Filho
Conselheiro, chefe da Divisao de Operac;:5es Comerciais
9. Sr. Luiz Antonio Fachini Gomes
Primeiro Secretario, Departamento da
Africa

10. Sr. Luiz Francisco P. Braconnot
Primeiro SeGretario, chefe da Divisao da
Africa- I

Do lado Nigeriano:
1. Han. Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Professor A. B. Akinyemi
2. Secret«kio Permanente do Ministerio
dos Neg6cios Estrangeiros,
Embaixador Hamzat Ahmadu
3. Diretor-Geral dos Neg6cios da Africa
Embaixador B. A. T. Balewa
4. Diretor-Geral -Departamento de Coopera<;:ao Economica lnternacional
Embaixador P. Afolabi
5. Diretor-Geral -Departamento da Previdencia Consular e Legal
Embaixador N. Mohammed
6. Diretor-Geral - Regioes
Embaixador P. Onu
7. Di retor - Departamento dos Assuntos
das Americas e Caribe
Embaixador J. E. U. Ekong
8. Assistente Especial do H.M.E.A.
Dr. T.'A. Aribisala
9. Diretor-Agente - Gabinete de Sua Excelencia o Ministro
Sr. L. 0. Oyelakin
10. Diretor-Agente -Departamento de Planejamento Pol ftico
Sr. T. 0. Apata
Ambos os ministros passaram em revista
as relac;:oes entre os dais pafses e intercambiaram pontos de vista sabre as possibilidades de fortalec&-las e expandi-las. Observaram, com satisfac;:ao, que as rela<;:Gies vern se
desenvolvendo de forma mutuamente benefica e que existem condic;:oes para que as
mesmas se desenvolvam mais ainda, em todas as areas, de acordo com os princfpios
de igualdade. Nesse sentido, ambas as partes acentuaram a necessidade de que sejam
adotadas medidas concertadas; tendo como
objetivo a expansao harmonica da coopera-

c;:ao entre os dais pafses em todos os campos de interesse.comum.
As duas partes manifestaram grande interesse em expandir e diversificar o comercia brasileiro e nigeriano, da mesma forma
que a cooperac;:ao tecnica e economica a
Iongo prazo. Declararam estar dispostos a
explorar novas areas de cooperac;:ao bilateral, especial mente os campos da agricultura,
desenvolvimento agroindustrial, tecnologia
petrol ffera, particularmente na area da
prospecc;:ao e extrac;:ao "offshore" em aguas
profundas, tecnologia de telecomunicac;:oes,
desenvolvimento hoteleiro e de turismo,
fontes energeticas alternativas, energia hidreletrica, transportes e aviac;:ao. Com vistas
a estabelecer a cooperac;:ao nesses campos,
ambas as partes concordaram em envidar
esforc;:os para o estabelecimento de "joint
venture" e programas conjuntos de pesquisa e desenvolvi menta.
Ambas as partes tambem enfatizaram a
importancia de reunioes entre representan·
tes de alto n (vel dos do is pa (ses para consolidac-§o e desenvolvimento dos laces bilate·
rais. Manifest;;~ram o desejo de continuar e
intensificar tais reunioes e concordaram
que a pr6xima reuniao da comissao mista
de coordenac-§o deveria ser realizada no
mais breve prazo possivei.
Os dais ministros manifestaram sua satisfac;:ao com os resultados positivos do programa de intercambio cultural brasileiro~
nigeriano, salientando o programa de inter~
cambia estudantil.
As duas partes manifestaram sua preocupac;:§o com respeito deteriora<;:ao da situac;:ao internacional e seria ameac;:a paz
e a seguranc;:a internacionais que essa tendencia prenuncia. Observaram que as causas
subjacentes dessa situac;:ao residem no conflito de interesses, na rivalidade entre os
grandes blocos e na consequente corrida
armamentista, na interferencia nos assuntos
internos de terceiros pafses e nas diferenc;:as
crescentes entre o Norte eo Sui.

a
a

a
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Excelentrssimo Senhor Ministro das

povo da Namibia em sua justa luta pela in-

Rela<;:oes Exteriores do Brasil e o Excelentlssimo Senhor Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Nigeria manifestaram profunda preocupa<;:ao com respeito corrida armamentista que permanece sem solu<;:ao,
acarretando assim uma amea<;:a direta paz
e seguran<;:a mundiais. As duas partes manifestaram, desta forma, a necessidade urgente de se continuar negocia<;:oes para reduzir as armamentos nucleares sob controle
internacional efetivo, a despeito do resultado inconclusivo da cimeira de Reykjavik.
Enfatizaram a importancia da trahsferencia
de parte dos recu rsos atual mente adjudicados a armamentos para areas de desenvolvimento economlco e social, especialmente
nos pafses em desenvolvimento.

dependencia total, sob a lideran<;:a da
SWAPO, a (mica e autentica representa<;:ao
do povo namibiano, tal como reconhecida
tanto pelas Na<;:oes Unidas como pela Organiza<;:ao dos Estados Africanos. Recordaram
seu apoio resoluto a implementa<;:ao imediata da Resolu<;:ao 435 do Conselho de Seguran<;:a das Na<;:oes Unidas sabre a Nam lbia e
sua oposi<;:ao a quaisquer solu<;:oes neo-colonialistas impostas ao povo da Nam lbia.
Concordaram em que ha necessidade de a
comunidade internacional adotar medidas
efetivas para implementar o plano das Na<;:5es Unidas sabre a Namibia e para assegurar sua independencia imediata.

0

a

a

a

Salientaram a necessidade de uma a<;:ao
urgente da comunidade internacional com
vistas a eliminar as causas da atual situa<;:ao
negativa e a tratar efetivamente dos problemas politicos e economicos internacionais.
A esse respeito, reafirmaram seu compromisso para com as princlpios consagrados
na carta da Organiza<;:ao das Na<;:oes Unidas,
especial mente em rela<;:ao aqueles que se referem independencia, soberania e igualdade dos Estados, a nao-interferencia dos assuntos internos dos Estados e a autodetermina<;:ao dos povos.

a

a

Referindo-se
JniCiatiVa nigeriana de
convocar uma reuniao para discutir o conceito de urn agrupamento de potencias medias em futuro proximo, o Ministro das Rela<;:oes Exteriores do Brasil confirmou a decisao do seu pals de participar daquela conferencia.
Quanta a situa<;:ao na Africa Austral, OS
dais ministros condenaram energicameme a
continua<;:ao da ocupa<;:ao ilegal continuada
da Namibia pela Africa do Sui, em desrespeito frontal as decisoes do Conselho de Se·guran<;:a e da Assembleia Geral das Na<;:oes
Unidas, bern como a opiniao consultiva da
corte internacional de justi<;:a. A esse respeito, reiteraram enfaticamente seu apoio ao
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Ambos as ministros condenaram, sem
reservas, o apartheid como urn sistema cruel,
injusto e inaceitavel de segrega<;:ao e discrimina<;:ao raciais, declarado como crime contra a humanidade pelas Na<;:oes Unidas. Observaram que a existencia continua do
apartheid e uma amea<;:a para a paz e a seguran<;:a internacionais, tendo deixado de ser
urn assunto i.nterno da- Africa do Sui, au
mesmo uma preocupa<;:ao dos palses africanos, para se. transformar num assunto de
preocupa<;:ao universal. Quanta ao metoda
de elimina<;:ao do apartheid, a parte nigeriana acentuou que o completo isolamento da
Africa do Sui racista e o meio mais efetivo
para se erradicar aquele sistema. A parte
brasileira tomou nota da posi<;:ao nigeriana.
Consideraram igualmente que as reiterados esfor<;:os do governo racista da Africa
do Sui para desestabilizar as seus vizinhos
atraves de agressao aberta au dissimulada
era uma das causas principais da instabilidade e inseguran<;:a na sub-regiao da Africa
Austral. Concomitantemente, manifestaram
sua solidariedade para com as estados da
linha de frente.

Os dais ministros manifestararn, neste
contexto, sua solidariedade para como povo de Mo<;:ambique no diffcil perfodo que
atravessa, ap6s a tragica morte do Presiden-

te Samora Machel. Reafirmaram sua solidariedade com Moc;:ambique.
Sabre o problema do Chade, os dais ministros concordaram que uma soluc;:ao
pol ltica para a prolongada guerra civil naquele pals deveria ser adotada o mais breve
posslvel, em conformidade com as decis5es
da Organizac;:ao de Unidade Africana, as
quais respeitam totalmente a independencia
e a integridade territorial daquele pals, bem
como o direito de seu povo de solucionar
seus pr6prios problemas.

a

No que diz respeito
situac;:ao no Oriente Media, as duas partes manifestaram a
certeza de que uma paz justa e duradoura na regiao s6 podera se realizar atraves da
retirada de Israel de todos os territ6rios
arabes ocupados e do exercicio pelo povo
palestine de seus direitos inalienaveis de
auto-determinac;:ao e de estabelecimento de
seu pr6prio estado. Ambas as partes reconheceram, alem disso, o direito de todos os
estados na regiao de viver em paz dentro de
frontei ras internacional mente reconhecidas.
Reafirmaram seu apoio OLP como legltima representante do povo palestine e acentuaram a necessidade de que os palestinos
participem, em igualdade de condic;:oes, na
busca de uma soluc;:ac justa e permanente.

a

a

America Central, OS dais
Em relac;:ao
ministros concordaram que todas as facc;:5es
envolvidas no atual conflito deveiiam renunciar, no mais breve prazo posslvel, ao
uso da forc;:a na soluc;:ao de suas divergencias
e deveriam se ater estreitamente aos principios internacionalmente estabelecidos de
nao-ingerencia e de nao-intervenc;:ao nos assuntos internes de Estados soberanos. Com
relac;:ao a isto, ambas as partes expressaram
sua satisfac;:ao com os esforc;:os diplomaticos
atualmente sendo enviados pelos Estadosmembros do grupo de Contadora.
Ambas as partes observaram, com grande satisfac;:ao, o apoio macic;:o da comunidade internacional resoluc;:ao sabre o estabelecimento do Atlantica Sui como uma

a

zona de oaz e cooperac;:ao, tal como adotada na XLI Ses~ao da Assembleia Geral das
Nac;:5es LJnidas. Manifestaram a opiniao de
que a expressiva maioria que aprovou a re
soluc;:ao reflete o grande desejo dos Estados·
membros daquela organizac;:ao de paz, seguranc;:a e cooperac;:ao. Observaram, igualmente, com satisfac;:ao, que todas as nac;:5es do
Atlantica Sui haviam hipotecado seu apoio
firme e total iniciativa e concordaram em
que a ·resoluc;:ao sera da mais alta importancia para a promoc;:ao da cooperac;:ao mutuamente benefica entre os pafses da regiao.

a

Os dais ministros passaram em revista a
atual situac;:ao economica internacional.
Concordaram em que o malogro na correc;:ao dos desequil lbrios e desigualdades entre
os pafses desenvolvidos e em desenvolvimento era uma das causas principais para a
continuac;:ao do aumento da distancia entre
nac;:oes ricas e pobres. Observaram com pesar e preocupac;:ao a ausencia de progresso
na eliminac;:ao desses desequil fbrios e desigualdades. A esse respeito, ambas as partes
enfatizaram a irnportancia da cooperac;:ao
Sui-Sui e do fortalecimento da confianc;:a
coletiva entre os pafses em desenvolvimento, como constituindo um fator importante nos esforc;:os para a execuc;:ao de uma nova ordem economica internacional mais
justa e equitativa.

a

Com referenda
d lvida externa, _ ambos os ministros concordaram que uma solur;§'o para o problema nao podera ser alcancada sem o crescimento economico dos
palses em desenvolvimento. Os programas
de reajustamento e de servic;:os destinados
solut;ao destes problemas deveriam levar
em considerat;ao a situat;ao interna eosin·
teresses de cada pai's especifico.

a

Ambos os ministros enfatizaram que apenas a libera<;::ao do comercio internacional
e a abertura de novas oportunidades comerciais nos mercados dos pai'ses desenvol·
vidos para produtos e services de paises em
desenvolvimento poderiqm criar as condi·
9oes ideais para a reestruturacao economica
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e tinanceira dos paises em desenvolvimento
com consequencias globais positives.
Os dois Iadas observaram com preocupa<;:ao que a atual estrutura de pre<;:os para os produtos primarios exportados pelos
pa(ses em desenvolvimentos lhes e desfavoravel e concordaram em trabalhar conjuntamente para obter pre<;:os justos e equitativos para os produtos primarios exportados
pelos palses em desenvolvimento.

a

Com rela<;:ao
coopera<;:ao bilateral, os
dais Iadas registraram com satisfa<;:ao os resultados positivos alcan<;:ados nas manobras
navais conjuntas realizadas no litoral nigeriano em 1986. Concordou-se tambem em
que a troca de visitas entre delega96es militares ocorridas durante este ano foram altamente benefices e que sua continua<;:ao e intensifica<;:ao deveriam ser encorajadas num
futuro proximo, com vistas a identificar
areas novas e especlficas de coopera<;:ao.
Os dois Iadas enfatizaram a necessidade
de se continuer as discussoes atraves de
setores competentes dos dois Governos,
com vistas a estabelecer adidancias de defesa em suas respectivas embaixadas em ocasiao de conveniencia mutua.
As perspectivas de coopera<;:ao comercial,
economica e financeira foram cuidadosamente examinadas. Os dois ministros observaram com satisfa<;:ao que o sistema de
countertrade adotado pelos do is pa lses incrementou consideravelmente o volume de
comercio entre eles e ressaltaram os potenciais existentes para a expansao de tela<;:oes
comerciais bilaterais mutuamente benefices
entre a Nigeria e o Brasil. Concordaram,
tambem que as atuais compras de oleo bruto nigeriano pela Petrobras sao urn testemunho da vontade dos dois palses de aumentar as areas de comercio bilateral entre eles.
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Os dois Iadas concordaram em dar novo
lmpeto a ja ampla coopera<;:ao tecnica
existente entre os dois palses. Neste contexto, enfatizaram que entre outros programas, o projeto de treinamento profissional
entre o ITF e o SENAI deveria ser plenamente explorado com o fito de alcan<;:ar os
objetivos desejados.
0 Ministro das Rela<;:oes Exteriores da Republice Federative do Brasil e o Ministro
dos Neg6cios Estrangeiros da Republica Federal da Nigeria expressaram sua satisfa<;:ao
com os resultados positives e proveitosos
da visita e concordaram em que ela demonstrava a determina<;:ao de ambos os Iadas para expandir e consolidar o relacionamento amigavel entre os dois palses.
0 Dr. Roberto de Abreu Sodre manifestou ao seu anfitriao e ao Governo e povo
nigerianos sua gratidao pela hospitalidade
cordial estendida a ele e a sua delega<;:ao.
Sua Excelencia o Senhor Ministro de Estado das Rela<;:oes Exteriores da Republica Federative do Brasil, Dr. Roberto de
Abreu Sodre, convidou Sua Excelencia o
Senhor Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
da Republica Federal da Nigeria, Professor
A. B. Akinyemi, a visitar oficialmente o
Brasil. 0 convite foi aceito em principia, e
os detalhes seriam acertados atraves dos canais diplomaticos.
Feito em Lagos, em 27 de novembro de
1986.
Dr. Roberto de Abreu Sodre
Ministro de Estado das Rela<;:oes Exteriores
da Republica Federative do Brasil
Professor A. B. Akinyemi
Ministro de Estado dos Neg6cios
Estrangei ros da Republica Federal
da Nigeria

abreu sodre, em iaunde: fortalecer e
diversificar a coopera9ao entre brasil
e camaroes

0 iscurso do Ministro de Estado das Relat;oes Exteriores,
Roberto de Abreu Sodr~. em laund~. em 27 de novembro
de 1986, por ocasiao de jantar oferecido pelo Ministro
dos Neg6cios Estrangeiros de Camaroes,
William Eteki Mboumoua.

Excelentfssimo Senhor Ministro dos Neg6cios Estrangeiros,
Vossa Excelencia acaba de nos honrar com
uma saudac;;ao que excede a cortesia e realc;;a
o clima afetivo deste encontro. Suas palavras, por tudo quanta representam como
expressao de simpatia e amizade pelo Brasil, muito nos comoveram.
Sentimos nesta acolhida toda a cordialidade, a fidalguia e o calor humano que tao
bem distinguem o povo camarones. Estendo, pois, a Vossa Excelencia meus profundos agradecimentos pelas atenc;;oes e delicadezas que eu E? minha comitiva temos recebido neste pais irmao da Africa.

E para mim uma satisfac;;ao muito especial
visitar a Republica dos Camar5es e ter a
oportunidade de dia1ogar com as autoridades de seu Governo. Alegra-me, sinceramente, ser protagonista de acontecimentos
que marcam a evoluc;;ao positiva d~ nossas
relac;;5es bilaterais e que, desta feita, adquirem conotac;;ao inedita com a celebrac;;ao da
Primeira Reuniao da Comissao Mista entre
os do is pa ises.
Esta e a segunda vez que um Ministro.das
Relac;;5es Exteriores do Brasil e recebido
nos Camar5es. Reafirma-se, assim, com novas dimens5es e perspectivas, o n ivel expressivo dos contatos entre nossos Governos, sempre mantidos dentro de um perfeito esplrito de confianc;;a e entendimento.
A intensifica<;:ao e o progresso de nossos
vlnculos tambem ficaram patentes nas visi-

tas, este ano, de tres Ministros camaroneses
ao Brasil. Do mesmo modo, quando o Ministro-Chefe do Estado Maior das Forc;;as
Armadas do Brasil veio Republica dos Camar5es, em abril ultimo, esse relacionamento tornou a evidenciar seu dinamismo.

a

0 interesse recfproco de fortalecer e diversificar a cooperac;;ao e de aprofundar a convergencia de pontos de vista no cenario internacional constitui a base fundamental de
nossos esforc;;os e iniciativas de aproximac;;ao. Estimamos, por outra parte, que a
complementaridade de nossas economias
abre um campo praticamente inesgotavel
para a identificac;;ao de formulas mutuamElnte beneficas para a ampliac;;ao do comercia.
Acreditamos, por outra parte, que, em razao da semelhanc;;a de candic;;5es geo-economicas e s6cio-culturais no Brasil e na Africa, nossa colaborac;;ao em projetos de desenvolvimento neste pais possa revelar-se util.
As iniciativas de cooperac;;ao com outras
nac;;5es african as vem tendo resu It ad as i mportantes e vantajosas, nisso se destacando
em particular o aumento verificado no comercia de bens e servic;;os.

0 Brasil e a Africa mantem hoje um intercambia altamente dinamico, que alcanc;;ou,
no ana passado, a citra recorde de tres bilh5es e seiscentos e cinquenta milhoes de
d61ares, equivalente ao valor das trocas globais com nossos parceiros da America Latina.
I niciativas de cooperac;;ao tecnica e forma-
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vao de recursos humanos revestem-se, igualmente, de grande importancia no relacionamento Brasil-Africa. Devo assinalar, a esse
respeito, o impulse que seguramente terao
essas iniciativas a partir dos entendimentos
que o Brasil concluiu recentemente com o
PNUD. Outro dado a reah;:ar que aproximadamente quinhentos estudantes africanos sao acolhidos por universidades de meu
pals- dos quais cerca de duzentos bolsistas
integrais do Governo. Numerosos tambem
sao OS estagiarios africanos que frequentam
curses de treinamento e especializac;:ao em
entidades tecnicas brasileiras.

e

Senhor Ministro,

0 prazer de encontrar-me na Republica dos
Camar5es se justifica pela oportunidade
que tenho de apreciar as belezas e singularidades desta Nac;:ao e, ao mesmo tempo,
testemunhar as conquistas e realizac;:5es de
seu povo.
Como se diz, os Camaroes sao uma sfntese
da Africa subsaarica. Sfntese pela diversidade de eli mas e paisagens. S lntese pela variadade de etnias, I lnguas, religi5es e costumes. E o que sobressai de mais admiravel
neste cenario
o convlvio paclfico e harmonioso entre todos os grupos humanos.

e

A unidade dentro do pluralismo e urn trac;:o
marcante neste pa fs.

Essa unidade se fortaleceu com a independencia alcanc;:ada, h8 vinte e seis anos, em
ambiente exemplar de paz e conciliac;:ao.
Hoje, a Republica dos Camar5es continua
a enfrentar seus desafios com determinac;:ao, responsabilidades e os esforc;:os solidarios de seu povo, atenta a que - e cito sabias e ainda atuais e oportunas palavras do
ato de proclamac;:ao solene da independencia
- "a independencia, como a liberdade, e
urn bern que se conquista e se reconquista a
cada dia e ninguem e demais para defendela, fortalece-la e preserva-la com todas as
suas energias'e com toda a sua alma".
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Os Camar5es se destacam por sua estabilidade social e economica, o que lhes assegura horjzontes promissores tanto no plano
interne quanto em sua ac;:ao internacional.
De forma construtiva e equilibrada, este
pa fs participa da busca de soluc;:oes duradouras para os diversos problemas regionais
e mundiais, desempenhando papel que
transcende os limites do continente africano e vern tornando sua voz internacionalmente 'respeitada.
0 Brasil, Senhor Ministro, se identifica fortemente com este pals, nao s6 pela nossa
heranc;:a africana como tambem porque
compartilhamos valores e aspirac;:5es particularmente enraizados na hist6ria e na vida
do povo camarones. Em nosso territ6rio
abrigamos tambem povos de distintas rac;:as
e origens, que Ia vivem como irmaos, construindo, pelo trabalho de incontaveis gerac;:oes, uma na<;:ao estavel e democratica.
Oeste continente recebemos a influencia de
fatores humanos que contribu Iram forte·
mente para a formac;:ao do povo brasileiro.
Nao e por isso de estranhar que n6s, brasilei ros, tanto quanto os camaroneses e derna is povos da Africa, condenamos e repudiamos com veemencia a manuten<;:ao do
sistema racista do apartheid na Africa do
Sui, assim como a persistencia do colonialismo na ocupac;:ao ilegal da Namibia. De
urn lado, sao situac;:oes incompreenslveis e
absurdas -dado o seu carater anacronico e
irracional; de outro, sao fenomenos extremamente injustos e crueis - porquanto representam violencia, terror e desrespeito
aos mais sagrados direitos do homem e a
sua dignidade.
0 Brasil considera que a escalada de tensao
na Africa Austral ha mu.ito deixou de ser
problema apenas das facc;:5es envolvidas, ou
mesmo exclusivamente africano, tendo-se
tornado uma preocupac;:ao de toda a huma·
nidade.
Preocupado com o agravamento dos confli-

tos internacionais, em consonancia com os
anseios e aspira~;5es dos palses em desenvolvimento que fazem parte do Atlantica Sui,
e que o Governo brasileiro, ao lado de varias nacoes da Africa e da America Latina,
engajou-se numa iniciativa de Iongo alcance
e, ate agora, de resultados encorajadores.
Refire-me a resolu~;ao aprovada recentemente par consagradora maioria na Assembleia Geral das Na~;5es Unidas, declarando
o Atlantica Sui como Zona de Paz e Coopera~;ao.

Estamos conscientes da importancia de que
essa regiao seja mantida a salvo das tens5es
internacionais, da corrida armamentista e
de iniciativas de nucleariza~;ao.
Nao posso deixar de reiterar o reconhecimento do Governo brasileiro pelo apoio de-

cidido que OS Camar5es emprestaram a iniciativa, contribuindo para seu ex ito expressive.
Este e um exemplo clara da profunda identidade de interesses e posi~;5es que nos une
no cenario internacional e que se inscreve
num quadro mais amplo de aproxima~o
entre os palses africanos e latina-americanos. Estou certo de que, doravante, tendera
a acerhuar-se ainda mais essa aproxima~;ao.
Agradecendo novamente a hospitalidade
fraterna que nos e dispensada, e reafirmando minha confian~;a na coopera~;ao entre o
Brasil e a Republica dos Camar5es, ergo um
brinde - e convido todos os presentes a
tambem faze-lo
saude e felicidade do
Presidente Paul Byia e de Vossa Excelencia,
bern como a um futuro de crescenta prosperidade e bem-estar para este povo irmao.

a

a

comunicado conjunto brasil-camaroes
Comunicado Conjunto Brasii.Camar~s. assinado, em laundli,
em 29 de novembro de 1986, pelo Ministro de Estado das
Rela~s Exteriores, Roberto de Abreu Sodrli, e pelo Ministro
dos Assuntos Estrangeiros daquele Pa(s,
William Eteki Mboumoua.

La premiere session de Ia Commission Mixte
Cameroun/Bresil s'est tenue a Yaounde du
27 au 29 NoVembre 1986, sous Ia p·residence conjoints de S.E.M. William Eteki
Mboumoua, Ministre camerounais des Affaires Etrangeres et de S.E.M. Roberto de
Abreu Sodre, Ministre brasilien des Relations Exterieures.
Les travaux se sont deroules dans une
atmosphere empreinte de franchise, de cordialite et de parfaite comprehension qui
caracterise les bonnes relations de cooperation entre les deux pays.
Par ailleurs, les deux delegations ant precede l'examen des relations politiques aussi
bien bilaterales que multilaterales.

a

Sur le plan bilateral, les deux delegations
ant exprime leur satisfaction de voir se
resserer le dialogue entre les deux pays
comme en temoignent les nombreuses visites effectuees par les autorites camerounaises au Bresil et les autorites bresiliennes au
Cameroun.
Sur le plan multilateral, les deux delegations ant reaffirms leur commun attacheIa paix,
Ia non utilisation de Ia
ment
technologie nucleaire des fins militaires,
leur attachement
Ia recherche de justes
solutions aux conflits du Moyen Orient et
d'Amerique Centrale, leur condamnation
de Ia politique d'apartheid pratiquee par le
regime raciste sud-africain et Ia necessite
pour taus les Etats conscients de leurs

a

a
a
a
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responsabilites internationales et attaches
aux ideaux de justice et de paix, d'imposer
des sanctions effectives contre ce regime, et
enfin elles ont reaffirme leur adhesion Ia
resolution 435 du Conseil de Securite des
Nations-Unies pour l'independance immediate et inconditionelle de Ia Namibie.

a

La delegation bresilienne a tenu a remercier
le Gouvernement camerounais pour son
appui Ia creation de Ia zone de paix et de
cooperation de !'Atlantique Sud.

a

Les deux delegations ont en outre reitere
leur determination oeuvrer ensemble pour
le renforcement de Ia cooperation sud-sud,
en vue de favoriser l'instauration d'un
nouvel ordre economique international, et
ont manifeste leur preoccupation devant Ia
persistance des pratiques protectionnistes
dans les pays du Nord et Ia desorganisation
continue des marches des produits de base.

a

Elles om exprime leur conviction que le
prebleme de Ia dette ne devrait plus etre
pen;:u sous le seul angle financier mais devrait egalement tenir compte de Ia dimension sociale et politique des pays endettes.
La delegation bresilienne a reaffirme son
soutien aux mesures economiques proposees lors de Ia session extraordinaire de
I'Assemblee Generale des Nations Unies sur
Ia situation economique critique de !'Afrique.

a

Les deux delegations ont egalement eu
examiner les problemes relevant des domaines culturel et sportif ainsi que ceux
relatifs
Ia cooperation technique, economique et commerciale.

a

S'agissant de Ia cooperation cu ltu relle et
sportive, les deux delegations sont convenues d'intensifier les echanges culturels
bilateraux notamment par Ia negociation
d'un accord sur les equivalences des diplomes; Ia formation et le perfectionnement d'encadreurs sportifs dans les institutions de formation bresiliennes.
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En ce qui concerne Ia cooperation technique, economique et commerciale, les deux
delegations apres un echange de vues fructueux sur les conditions de mise en oeuvre
de Ia cooperation entre les deux pays, ont
releve le caractere peu complementaire des
deux economies ainsi que Ia nature concurrente des produits susceptibles d'etre
echanges. II a done ete propose que Ia
cooperation bilaterale soit envisagee de
maniere integree
Ia fois sur les plans
economique et technique et qu'elle puisse
se developper dans les domaines du transfer! de technologie et Ia prestation des services.

a

Elles ont de ce fait decide de renforcer leur
cooperation dans les secteurs des travaux
publics, des transports et de Ia formatior
professionnelle et universitaire.
La partie bresilienne s'est felicitee de l'etat
des negociations entre differents entreprises
bresi fiennes et le gouvernement camerounais dans les secteurs routier et agricole.
Sur les plans industriel et commercial, les
deux delegations ont reconnu Ia necessite
de rechercher les voies et moyens susceptibles de faciliter le developpement des
echanges commerciaux dans !'interet des
deux pays notamment en mettant un accent
particulier sur Ia promotion des projets de
"joint-ventures". C'est ainsi qu'elles se sont
felicitees de Ia creation recente de Ia premiere association entre partenaires bresiliens et camerounais.
Enfin elles ont signe un memoire d'entente
entre les Gouvernements de Ia Republique
Federative du Bresil et Ia Republique du
Cameroun portant reglement interieur de Ia
Commission Mixte bresilo-camerounaise.

a

La delegation bresilienne a tenu remercier
Ia delegation camerounaise pour l'accueil
particulierement chaleureux qui lui a ete
reserve durant son sejour au Cameroun. II
a ete convenu que Ia deuxieme session de Ia
Commission Mixte Bresil/Cameroun se tien-

a

a

Le Chef de Ia Delegation camerounaise,

drait Brasilia en 1988 une date qui sera
fixee ulterieurement d'accord parties par
voie diplomatique.

William Eteki Mboumoua

a Yaounde, le 29 Novembre 1986

Roberto de Abreu Sodre

Fait

Le Chef de Ia Delegation bresilienne,
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revistas africanas publicam
suplemento especial sobre o brasil
Artigo do Ministro de Estedo das Rela~es Exteriores, Robeho
de Abreu Sodr6, que integrou Suplemento Especial sobre o
.Brasil, publicedo nas edi~s de novembro de 1986 das revistas
Jeune Afrique, African Business e Africa Hoje.

Ao definir as linhas mestras da polfticaexterna brasileira, no in fcio do corrente ana,
o Presidente Jose Sarney considerou prioritaria a intensifica<;:ao das rela<;:oes com o
continente africano. Essa prioridade decorre das inumeras afinidades de can3ter etnico
e cultural, hist6rico e geografico entre o
Brasil e a Africa, bem como da ampla convergencia de interesses pol fticos e economicos existentes entre nossos palses em desenvolvimento e a frequente coincidencia de
opinioes a respeito dos principais problemas internacionais. Atende, par outro lado,
aos anseios de segmentos cada vez maiores
da sociedade brasileira de acelerar o processo de aproxima<;:ao com a Africa.
Para o Brasil, a Africa constitui, em realidade, a frontei ra oriental, pais o oceano
Atlantica, esse espa<;:o aberto ao intercambio entre as duas margens, antes nos une do
que nos separa. De fato, as distancias geograticas - e par que nao dizer? - tambem
cultu rais entre varios pa lses do Nordeste
brasileiro sao menores em rela<;:ao a certas
areas da costa ocidental africana do que ao
extrema-sui brasileiro ou ao oeste da Amazonia.
0 relacionamento Brasil-Africa, apesar dos
inumeros obstaculos que se colocaram ao

seu desenvolvimento, esta hoje irreversivelmente consolidado, refletindo a firme vontade pol ltica de nossos respectivos povos e
governos. 0 intercambio comercial, par
exemplo, deu provas de um dinamismo espetacular nos ultimos anos, crescendo a taxas muito superiores
media do aumento
do comercio exterior global brasileiro. Em
quinze anos, de 1970 a 1985, o volume desse intercambio passou de US$ 130 milhoes
para mais de US$ 3,4 bilhoes. Esta cifra
ultrapassou, par exemplo, o volume de comercia brasileiro com a America do Sui
que, em 1985, alcan<;:ou US$ 3,27 bilhoes.
Diversas empresas brasileiras instalaram-se
na Africa; foram criadas linhas aereas e de
navega<;:ao regulares para o continente vizinho.

a

Atraves de formulas criativas e compensat6rias, os brasileiros e os africanos, auxiliados pelas similaridades das condi<;:oes geoclimaticas e dos recursos humanos, tem sabido veneer as dificuldades decorrentes da
crise que afeta os palses em desenvolvimento. Talvez o Brasil signifique, para seus parceiros africanos, exemplo de um pals tropical que "deu certo", um pals cujas taxas de
crescimento economico, especialmente no
setor industrial e de servi<;:os, desfazem velhos preconceitos de que a civiliza<;:ao seria
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inviavel nos tr6picos. Assim, a pr6pria experiencia brasi lei ra de superac;:ao das condic;:oes adversas do subdesenvolvimento passou a ser valorizada pel as jovens nac;:5es africanas que desejavam diversificar a cooperac;:ao com o resto do mundo.
lniciada em meados da decada de 70, a
cooperac;:ao entre o Brasil e a Africa desenvolveu-se sobretudo em areas consideradas
prioritarias para os africanos, como a agricultura e a educac;:ao, e foi obviamente mais
intensa com os paises de I ingua portuguesa.
Essa cooperac;:ao, desprovida de intenc;:oes
hegemonicas, pede logo ser encarada como
alternativa para atenuar eventuais vulnerabilidades dos paises africanos recem-independentes.
A presenc;:a de uma abrangente rede diplomatica, constitu ida atualmente de 22 Embaixadas residentes no continente africano,
atesta o interesse que tem o Governo brasileiro de aprofundar um relacionamento tao
promissor. Permite-nos, ainda, conhecer
mais amplamente a complexa realidade africana, seus problemas e as respectivas soluc;:oes visualizadas e experimentadas por seus
povos e governos, tanto no ambito nacional
como regional. Apoiamos, assim, as iniciativas de cooperac;:ao r~gional atraves de organizac;:oes como o CEDEAO, o PTA e a
SADCC. Com relac;:ao a esta ultima, alias, o
Brasil tem participado ativamente de suas
reunioes anuais, como parceiro interessado
no seu desenvolvimento.

Outras demonstrac;:oes inequ ivocas do interesSe mutua em consolidar as relac;:oes bilaterais entre o Brasil e os paises africanos residem na ampla teia de acordos existentes e
na intensa troca de visitas entre autoridades
e delegac;:oes de nossos paises, nos mais variados n iveis. Desde 19l5, oito Chefes de
Estado african as visitaram oficial mente o
Brasil. Em 1983, o entao Presidente Joao
Figueiredo visitou cinco paises africanos e,
em maio do corrente ano, o Presidente Sarney visitou Cabo Verde.
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A realizac;:ao desta visita oficial a Cabo Verde, pais com o qual o Brasil se identifica
profun.damente: representou oportunidade
para tornar mais expl icitas as posic;:oes do
Brasi I com relac;:8o ao continente africano.
0 Presidente Jose Sarney exprimiu o grande interesse brasileiro de consolidar um
denso relacionamento politico e economico, de reforc;:ar a cooperac;:ao em bases igualitarias, francas e mutuamente vantajosas.
Manifestou esperanc;:as de canal.izar para as
relac;:oes bilaterais com a Africa OS resultados promissores da reconquista democrchica e da retomada do crescimento economico do Brasil.
A ampliac;:ao da presenc;:a da Africa na nova
diplomacia brasileira; evidenciada pel a visita presidencial a Cabo Verde e pela participac;:ao brasileira na Assembleia Especial das
Nac;:oes Unidas sabre a Situac;:ao Economica
Critica da Africa, em maio ultimo, ve-se
tambem reforc;:ada pela proposta que o Brasil acaba de formular de criac;:ao de uma
"Zona de Paz e Cooperac;:ao no Atlantica
SuI". Em nossos frequentes cantatas com
os paises africanos, detectamos o grande interesse que sempre manifestaram em manter essa area livre de tensoes derivadas de
conflitos alheios
regiao, assim como em
assegurar que esse oceano servisse apenas
aos prop6sitos de consolidar, ampliar e diversificar a proveitosa teia de interesses mutuos que ali pudemos desenvolver nos ultimos anos. Visitarei, entao, os dais principais parceiros comerciais do Brasil, Nigeria
e Angola, com os quais temos importantes
vinculos etnicos e tradicionais lac;:os de
cooperac;:ao, e tambem dais outros paises,
Camaroes e Zimbabue, cuja aproximac;:ao
com o Brasil, relativamente recente, revela
um potencial de intercambio ainda muito
pouco explorado. Ultimamente, porem, verificamos um legitime interesse reciproco
de aprofundar os vfnculos com os Camaroes e Zimbabue, pafses que se destacam
por dinamica atuac;:ao no contexte regional
em termos pol fticos e e economicos.

a

A Iongo prazo, nosso objetivo e estabelecer

com a totalidade do continente africano
um relacionamento perene e mutuamente
benefice ao maier desenvolvimento de nossos pafses. Creio que para isso convergem
os interesses dos dois lades do Atlantica.
Caminhar junto com a Africa decisive para um pals cuja construc;:ao s6 foi possfvel

e

a

grac;:as inestimavel contribuic;:ao dos enormes contingentes populacionais africanos
que para ca vieram.

Roberto de Abreu Sodre
Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores
da Republica Federativa do Brasil
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reuniao do conselho
nacional de informatica
(con in)
Notal do Ministro de Estado des Rel896es Exteriores, Roberto
de Abreu Sodr6, pare a Reuniio do Conselho Nacional de
lnforrndtica (CONINI, realizada em Bresrlia, em 22 de
dezembro de 1986.

Sob a orientac;:ao direta do Senhor Presidente da Republica e em estreita coordenac;:ao
com os demais 6rgaos da administrac;:ao brasileira ligados ao tema de informatica, o Itamaraty manifestou desde o in lcio ao Iado
norte-americana sua preocupac;:ao de que
esse tema fosse situado no quadro mais ampia das relac;:5es entre os dais palses. Essa
maneira de ver a questao foi explicitada
com bastante clareza ao Subsecretario de
Estado norte-americana Whitehead, durante sua visita ao Brasil em maio de 1986.
Com efeito, nas conversac;:5es que tnantive
com essa autoridade norte-americana frisei
que a premissa basica para dialogo que pudessemos manter sabre o assunto, seria a
consciencia pelo lado norte-americana da
intocabilidade da Lei de informatica brasileira. Deixei-lhe clara que essa Lei era a expressao de um direito inalienavel do pals,
fundamentado em sua pr6pria soberania. .
Dando-lhe um tratamento pol ftico, procurei, ouso dizer com exito, esvaziar o elirna de emocionalismo criado em torno do
assunto. Manifestei ao Subsecretario Whithead nossa insatisfac;:ao com "vers5es sabre
possfveis ameac;:as que pairavam sabre o Ia-

do brasileiro caso nao considen3ssemos os
interesses norte-americanos. A resposta do
Subsecretario Norte-americana a essa minha colocac;:ao e conhecida. Concordou ele
em que deverfamos dar um tratamento objetivo a esse ·t6pico das relac;:5es bilaterais,
de maneira que o mesmo nao se transfermasse num irritante em preju fzo do conjunto daquelas relac;:5es.

Posteriormente, em encontro que mantive
com o Secretario. de Estado Schultz em
Nova I orque, ao ensejo de uma conferencia
extraordinaria das Nac;:oes Unidas, reitereilhe as posic;:oes brasileiras a respeito. A
exemplo do Subsecretario Whithead, o Secretario Schultz concordou igualmente com
minha maneira de situar essa questao no
contexte das relac;:oes bilaterais.
Creio que as entendimentos de natureza
marcadamente pol ftica que ma,ntive com as
referidas autoridades norte-americanas criaram um espac;:o e de certa forma lanc;:aram
as bases para as conversac;:oes realizadas a
seguir, a cargo, do lado brasileiro do Secretario Geral do I tamaraty, Embaixador Pau-
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lo Tarso Flecha de Lima e, do lado norteamericana, o USTR, Clayton Yeutter.

cri-ando o espac;:o necessaria para urn dicilogo equilibrado entre os do is pa fses.

Como os Senhores sabem, foram entao
mantidos quatro encontros com o lado
norte-americana. Dois deles em Paris, urn
no Rio de Janeiro e por ultimo, agora em
dezembro, em Bruxelas. No primeiro encontra da serie o lado brasileiro explicou
em pormenor· a lei e a polftica br<;~sileira de
informatica. Foi igualmente assinalado que
a lei brasileira ao contrario de restringir a
participa<;:ao no mercado brasileiro por parte de fornecedores estrangei ros, tinha fomeritado essa participa<;:ao. De fato, as exportac;:oes norte-americanas de produtos de
informatica haviam crescido mais do que
outros segmentos do comercio bilateral. E
os Estados Unidos mantinham-se como nosso principal parceiro comercial no campo
da informatica.

Na reuniao de Bruxelas, das 26 questoes
inicialmen.te levantadas pelo lado norteamericana, restaram praticamente 4. Foram
assim eliminados da agenda das conversac;:oes 22 t6picos ou por implicarem modificac;:oes da lei de informatica - 0 que e por
n6s inaceitavel ~ ou por estarem baseados
em ent-endimentos equivocados da lei brasileira, ou ainda por carecerem de bases factuais precisas.

As conversac;:oes mantidas nos dois encontros subsequentes foram centradas no exame. de documento apresentado pelo lado
norte-americana, de natureza conceitual e
contemplando .26 itens individuais sobre
pontos espec fficos de interesse dos E UA.

3. I nvestimentos
res").

As quatro questoes restantes foram as seguintes:
1. Aprimoramento dos metodos da SEI.
2. Controle de importac;:oes: novG comunicado da CACEX, que preve inclusive a
outorga previa de licenc;:a por prazos determinados.
(inclusive

"joint-ventu-

4. Software.
Os entendimentos mantidos sobre os dois
primeiros itens foram considerados satisfat6rios.

Cabe observar que ao Iongo desses encontros foram ultrapassados os prazos fixados
pela lei interna norte-americana. Com efeito passou-se o marco no dia 16 de setembro, fixado para o aconselhamento do Presidente norte-americana pelo Embaixador
Yeutter. Manteve-se tambem praticamente
em aberto a recomendac;:ao final do USTR
ate o pr6prio dia 6 de outubro, data limite
para a decisao presidencial. Como sabemos,
naquele dia 6, o Presidente Reagan extendeu ate o dia 31 de dezembro o limite para
uma·decisao.

Com relac;:ao ao software, nao foi possfvel
desenvolver as conversac;:oes em virtude das
dificuldades colocadas pela traduc;:ao falha
do projeto brasileiro feita pela embaixada
norte-americana. Mostrou-se tambem insuficiente o exame jurfdico realizado sabre o
assunto pelo lado norte-americana. Quanta
a investimentos, foram explicadas as exigencias da lei brasileira, havendo ficado o
lado norte-americana de considerar os objetivos e criterios que severn seguindo no assunto.

0 comportamento do executive norte-americana, ao modificar os prazos para suas
decisoes no ambito da lei norte-americana,
revelou, assim, de maneira objetiva que a
colocac;:ao do problema em termos politicos feita junto ao Subsecretario Whitehead
e o Secretario Schultz havia prosperado,

Como sabemos, a lei norte-americana preve
o prazo de 31 de dezembro para uma decisao presidencial sabre o assunto. Nas tratativas mantidas, o lado brasileiro nao tern le. vado em considerac;:ao esses prazos da lei
norte-americana. -Julgamos que uma eventual decisao nao sera desfavoravel. E, con-
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tudo, prematuro e altamente desaconselhavel adiantar nesse instante uma opiniao especffica a respeito.
Cabe ainda finalmente observar que tendo
em vista o bam andamento dos cantatas
mantidos com a embaixada norte-americana sabre esse assunto, julguei uti I dar a esse
praxe de consultas urn carater mais formal,

en.volvendo o Departamento Economico do
ltamaraty e aquela embaixada. Foi assim
institu Ido urn g'rupo de trabalho "ad hoc"
para o exame de questoes. espec I ficas, relativas a opera<;:oes de natureza economicacomercial de interesse de uma ou de outra
parte para todo espectro da pauta bilateral,
compreendendo outros assuntos·alem da informatica.
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brasil e seychelles estabelecem
relac;oes diplomaticas
Comunicado do ltamaraty 4 imprensa, divulgado em
Brasilia, em 10 de novembro de 1986.

0 Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo da Republica de Seychelles,
no desejo de promover o esplrito de compreensao mutua e no intuito de reforvar os
lavas de amizade existentes entre os povos
dos dais palses, decidiram estabelecer relav5es diplomaticas a nlvel de Embaixador a
partir do dia 10 de novembro de 1986. Ambos os governos acordarao um momenta
mutuamente conveniente para a designavao
de Embaixadores nao-residentes como seus
respectivos representantes.

designac;ao de
embaixadores brasileiros
Celso Antonio de Souza e Silva, para Embaixador na lnglaterra; Octavia Rainho da
Silva Neves, para Embaixador na fndia;
Bernardo de Azevedo Brito, para Embaixador no Zimbabue; Enaldo Camaz de Magalhaes, para Embaixador em Bangladesh;
Luiz Felipe de Ia Torre Benitez Teixeira
Soares, para Embaixador no Quenia; Aderbal Costa, para Embaixador na Republica
Cooperativista da Guiana; Jorge Pires do
Rio, para Embaixador na Tailandia; e Marcilia Marques Moreira, para Embaixador
nos Estados Unidos da America, em 29 de
outubro de 1986.
Carlos Alberto Leite Barbosa, para Embaixador na ltalia; Carlos Eduardo de Affonseca Alves de Souza, para Embaixador na
Checoslovaquia; Joao Tabajara de Oliveira,
para Embaixador na Austria; e Oscar Soto
Lorenzo Fernande:z:, para Embaixador na

Republica Federal da Alemanha, em 4 de
novembro de 1986.
Paulo Monteiro de Lima, para Embaixador
no Panama; Rodrigo Amaro de Azeredo
Coutinho, para Embaixador no Togo; Carlos Antonio Bettencourt Bueno, para Embaixador no Japao; Murilo Gurgel Valente,
para Embaixador na Noruega; Ney Moraes
de Melo Mattos, para Embaixador na Sfria;
Laura Maria MaJcher de Macedo, para Embaixadora em Cabo Verde e Geraldo Egldio
da Costa Holanda Cavalcanti, para Embaixador junto CEE, em 10 de dezembro de
1986.

a

Jorge Ronalda de Lemos Barbosa, para Embaixador em Ruanda (cumulativamente
com o Zaire) e Tarclsio Marciano da Rocha, para Embaixador na Republica de Malta (cumulativamente com a Ubia), em 12
de dezembro de 1986.

entrega de credenciais de
embaixadores estrangeiros
Lauro L. Baja Jr., das Filipinas, e Gabor
Suto, da Hungria, em 8 de outubro de
1986.
Gueorgu1 Jekov Gurov, da Bulgaria, e Jorge
Alberto Bolanos Suarez, de Cuba, em 14 de
outubro de 1986.
Victor S. lsakov, da Uniao das Republicas
Socialistas Sovieticas, em 21 de outubro de
1986.
Andre Mongongo-Nzambi, do Gabao, e Stanislaw Pawliszewiski, da Polonia, em 4 de
novembro de 1986.
Luis Ponce Enriquez, do Equador, e Miguel
Angel Campos Sandi, da Costa Rica, em 11
de novembro de 1986.
ltvhak Sarfaty, de Israel, em 16 de dezembro de 1986.
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os acordos de coopera(fao tecnica
entre o brasil e o canada
Ajustes Complementares, por troca de Notas, ao Acordo
de Cooperal;iio T1knica entre o Brasil e o Canada, para
cooperal;iio na area de auditoria fiscal por meio de sistema
computadorizado; para o aperfeicoamento de especialistas
brasileiros na producao de batata-semente e para
realizal;iio conjunta de pesquisa e treinamento na area
de carnes mecanicamente desossadas, assinados no Palacio
do ltamaraty, em Brasilia, pelo Ministro de Estado das
Relacoes Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, e pelo
Encarregado de Neg6cios, a.i., do Canada, Richard Joseph
Belliveau, respectivamente em 22 de outubro, 5 de
novembro e 16 de dezembro de 1986.

PROJETO PARA COOPERACAO
NA AREA DE AUDITOR lA FISCAL
Ao Senhor Conselheiro Richard Joseph Belliveau,
Encarregado de Neg6cios, a.i., do Canada.
Senhor Encarregado de Neg6cios,
Tenho a honra de acusar o recebimento de Nota B-032,
datada de 22 de outubro de 1986, de Vossa Senhoria,
cujo teor em Portuguese o seguinte:
"Senhor Ministro,
Com referenda a Nota Verbal n~ DCOPT /DCS/71/644
(B46) (B10), de 21 de outubro de 1982, do Ministerio das
Relacoes Exteriores do Brasil, bem como ao Acordo de
Cooperal;iio Tecnica entre o Governo do Canada e o Governa da Republica Federativa do Brasil, de 02 de abril de
1975, tenho a honra de propor, em nome do Governo do
Canada e nos termos do Artigo II do Acordo supramencionado, o 9eguinte Ajuste Complement11r que dispae sobre um projeto de cooperal;iio tecnic;~ para o aperfeicoamento de auditores fiscais brasileiros na area de auditoria
fiscal por meio de sistemas computadorizados.

2. A CIDA designa a "University of Waterloo" (doravante denominada 'Waterloo") como agencia responsavel pela operacao diaria e administracao direta do projeto, segundo os.criterios do Programa de Apoio lnstitucional da
CIDA.
II

1. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil designa:
a) a Secretaria de Cooperac§o EconOmica e Tl!cnica lnternacional da Secretaria de Planejamento da Presidencia da Republica (doravante denominada "SUBIN")
como agencia responsavel pela verificacao do cumprimento das obrigacoes decorrentes deste Ajuste Complementar;
b) a Escola de Administracao Fazendaria (doravante denominada "ESAF") como agencia responsavel pela
operal;iio diaria e a administrat;:a"o da contrapartida do
projeto.
Ill

0 objetivo deste projeto e o de aperfeicoar auditores fiscais brasileiros nas tecnicas de auditoria fiscal de sistemas
contabeis apoiados em computador e sera alcancado at raws da execucao das seguintes atividades:
a) estagios praticos de um nucleo de auditores fiscais brasileiros nos centros canadenses apropriados;
b) participacao em seminaries da especialidade, no Canada;
c) visitas tecnicas a ESAF, treinamento e servicos de consultoria e seminarios por especialistas canadenses no
Brasil;
d) fornecimento a ESAF de "software" especializado essencial, respeitados os dispositivos legals e regulamentares vigentes.
IV

1. 0 Governo do Canada designa a Agencia Canadense
para o Desenvolvimento Internacional (doravante denominada "CIDA ") como agencia responsavel palo cumprimento das obrigacoes decorrentes deste Ajuste Complementar.

Como contribuicao a este projeto, o Governo do Canada
concorda em pr~r. em tempo habil, o segulnte:
a) aproximadamente seis (6) homens/mes de aperfeicoamento no Canada a aproximademente tri!s (3) homens/mes de trensferencia de tec:nologia no Srasil;
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b) instalac;:oes, equipamento, materiais e provis5es necessaries ao programa de aperfeic;:oamento no Canada, de
acordo com as normas da CIDA;
c) custeio das passagens aereas internacionai$ e domesticas, ajudas de custo e outros beneficios para os brasileiros participantes dos programas de aperfeic;:oamento
no Canada, de acordo com as normas da CIDA;

o valor das instalac;:oes e dos equipameritos existentes) I!
estimada no valor de Cdn$ 65.300,00 (sessenta e cinco
mil e trezentos d61ares canadenses) a ser efetuada em cruzados a taxa de cambio em vigor nas datas de cada desembolso.
VI

d) custeio das passagens aereas internacionais, salaries e
despesas incidentais para os especialistas canadenses
que venham fornecer cursos de aperfeic;:oamento e servic;:os de consultoria no Brasil.

0 presente projeto devera ter a durac;:ao de aproximadamente do is (2) anos, a partir da data da assinatura do presente Ajuste Complementar. Se, ao termino daquele periodo, o projeto nao houver sido completado conforme
previsto no presente Ajuste Complementar, podera ser
prorrogado mediante acordo entre as Partes.

e) "software" especializado, essencial para a concretizac;:ao do projeto, respeitados os dispositivos legais e regulamentares vigentes.

VII

2. Concorda-se em que o total da contribuic;:ao canadense, incluindo a contribuic;:ao da CIDA no montante de
Cdn$ 253.208,00 (duzentos e cinqiienta e tres mil
duzentos e oito d61ares canadenses) nao excedera a
Cdn$ 434.978,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil
novecentos e setenta e oito d61ares canadenses), e cobrinl os custos das .atividades do Projeto segundo o
Acordo de Contribuic;:ao entre a CIDA e Waterloo, em
anexo.

v
1. Como contribuic;:ao a este projeto, o Governo da Republica Federativa do Brasil concorda em prover, em tempo
habil, o seguinte:

a) no maximo quarenta e dois (42) auditores fiscais para
aperfeic;:oamento no Canada e no Brasil, de acordo
com os termos do presente projeto, bern como salaries
regulares e beneficios para estes especialistas durante
o periodo de iJperfeic;:oamento;
b) instalac;:oes para treinamento, assim como materiais e
equipamentos necessaries ao uso dos especialistas canadenses em visita ao Brasil durante o projeto;
c) pessoal de contrapartida, locais de escrit6rio, servic;:os
de secretaria e servic;:os de traduc;:ao, quando necessaries, para o pessoal canadense do projeto no Brasil;
d) acomodac;:oes mobiliadas adequadas ou diarias para os
especialistas canadenses do projeto trapalhando 'no
projeto no Brasil por periodos superiores a urn mes de
cada vez;
e) qualquer tipo de apoio nao especificado nas contribuic;:oes canadenses mencionadas no Artigo IV deste Ajuste Complementar e necessaria a execuc;:ao satisfat6ria
do projeto.
2. A contribuic;:ao do Governo brasileiro, incluindo sala·
rios, treinamento e outros gastos locais (porem excluindo
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1. Waterloo trabalhara em estreita cooperac;:ao com a
ESAF na selec;:ao de treinandos, na organizac;:ao de viagens,
na escolha das acomodac;:oes necessarias aos tecnicos brasileiros em aperfeic;:oamento no Canada e aos tecnicos canadenses no Brasil e no acompanhamento da evoluc;:ao das
atividades do projeto.

2. A CIDA fornecera a SUBIN e a ESAF os relatOr.iosde
acompanhamento do projeto a serem preparados anualmente por Waterloo.
3. A CIDA e a SUBIN realizarao conjuntamente, a medio
prazo, urn a revisao operacional das atividades do projeto.
4. A avaliac;:ao final do projeto sera realizada conjuntamente pela CIDA e pela SUB IN, de acordo com urn processo a ser acordado entre as partes.
5. Ao tl!rmino do projeto, a ESAF concorda em fornecer
a Waterloo uma carta confirmando que o projeto foi completado de acordo com os objetivos mencionados no Artigo Ill deste Ajuste Complementar.
VIII
1. 0 presente Ajuste Complementar podera ser emendado da maneira prescrita pelo Acordo de Cooperac;:ao Tecnica de 2 de abril de 1975, notadamente por troca de notas diplomaticas entre o Governo do Canada e o Governo
da Republica Federativa do Brasil. No entanto, o Acordo
de Contribuic;:ao entre a CIDA e Waterloo podera ser
emendado pela simples troca de cartas entre Waterloo e a
ESAF, com aprovac;:ao previa da CIDA.
IX

0 Governo do Canada e o Governo da Republica Federativa do Brasil deverao assegurar a devida diligencia e eficiencia no cumprimento deste Ajuste Complementar e ca·
da uma das Partes devera fornecer a outra, na medida do
pessivel, todas as informac;:oes pertinentes que vierem a
ser solicitadas.

X

Qualquer comunicac;:ao, administrativa ou outra, entre o
Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo
do Canada, relativa ao projeto objeto deste Ajuste Complementar, devera ser efetuada per escrito, certificando-se
uma das Partes de que seja devidamente recebida pela outra Parte quando entregue em mao, pelo correio, per via
telegnifica, telex ou radiograma e dirigida aos enderec;:os
abaixo relacionados:
Para o Brasil:
Escola de Administrac;:ao Fazendaria
Estrada de Unaf, km 4
71.600 - B ras(lia (0 F)
Brasil
Para o Canada:
The President
Canadian International Development Agency
c/o Candian Er;nbassy
SES- Avenida das Nac;:5es, late 16
70.410- Bras(lia (OF)
Brasil
XI

0 presente Ajuste Complementar cancela qualquer outro
Acordo anterior, verbal ou escrito, relative ao projeto descrito no Artigo Ill do presente Ajuste Complementar entre os Governos do Canada e da Republica Federativa do
Brasil. Case o Governo da Republica Federativa do Brasil
concorde com as propostas contidas nos itens I a XI, acima transcritos, tenho a honra de proper que esta Nota e a
Nota de resposta de Vossa Excelencia, em que se expresse
a concordiincia de seu Governo, constituam urn Ajuste
Complementar entre os nossos dais Governos, a entrar em
vigor na data da Nota de resposta de Vossa Excelencia.
Permitam-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Excelencia os protestos de minha mais alta considerac;:ao".
2. Em resposta, informo Vossa Senhoria de que o Governo brasileiro concorda com os termos da Nota acima
transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a
constituir urn Ajuste Complementar entre os nossos dais
Governos, a entrar em vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria
os protestos da minha mui distinta considerac;:ao.

Tenho a honra de acusar o recebimento da Nota B-119
datada de 05 de novembro de 1986, de Vossa Senhoria,
cujo teor em Portuguese o seguinte:
"Excelencia,
Com referenda a Nota Verbal n~ DCOPT /DCS/60/ETEC
LOO G08 de 14 de outubro de 1982, do Ministerio das Relac;:5es Exteriores do Brasil, bem como. ao Acordo de
Cooperac;:ao Tecnica entre o Governo do Canada e o Governe da Republica Federativa do Brasil, de 2 de abril de
1975, tenho a honra de proper, em nome do Governo do
Canada .e nos termos do Artigo II do Acordo supramencionado, o seguinte Ajuste Complementar que disp5e sobre um projeto de cooperac;:ao tecnica para o aperfeic;:oamento de especialistas brasileiros na produc;:ao de batatasemente.

1. 0 Governo do Canada designa a Agenda Canadense
para o Desenvolvimento lnternacional (doravante denominada CIDA) como agencia responsavel pelo cumprimento
das obrigac;:5es decorrentes deste Ajuste Complementar.

2. A CIDA designa a "Agriculture Canada" como agi!ncia
responsavel pela implementac;:ao deste projeto, em seu nome.
3. A "Agriculture Canada" designa as "Research and
Food Production and Inspection Branches", em Ottawa,
Ontario, como responsaveis pela operacionalizac;:ao e a
administrac;:ao direta do projeto.
II

0 Governo da Republica Federativa do Brasil designa:
a) a Secretaria de Cooperac;:ao Economica e Tecnica lnternacional da Secretaria de Planejamento da Presidencia da Republica (doravante denominada SUBIN) cocomo agencia responsavel pela verificac;:ao do cumprimento das obrigac;:oes decorrentes deste Ajuste Complementar;
b) a Coordenadoria para Assuntos Internacionais de Agricultura do Minsisterio da Agricultura (doravante denominada CINGRA) como agencia responsavel pela coordenac;:ao da implementac;:ao deste projeto; e

Ministro de Estado das Relac;:5es Exteriores

c) a Empresa Br;;~sileira de Pesquisa Agropecuaria atraves
do Centro Nacional de Pesquisa de Hortalic;:as (doravante denominada EMBRAPA/CNPH) como a agencia
responsavel pela operacionalizac;:ao e administrac;:ao da
contrapartida do projeto.

PROJETO PARA COOPERACAO NO
APERFEICOAMENTO DE ESPECIALISTAS
NA PRODUCAO DE BATA'fA-SEMENTE

Ill

Roberto de Abreu Sodre

0 objetivo deste projeto e

Senhor E ncarregado de Neg6cios,

0 de aperfeic;:oar pessoal cientifico e tecnico da EMBRAPA/CNPH nas areas de melhora-
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menta gem!tico, virologia, certifica~o, controle fitossanitclrio, producao e fisiologia da batata-semente, e sera atcan~;:ado atraves da execu~;:ao das seguintes atividades:

bl.

a) estagios praticos de tecnicos brasileiros no Canada;

c) pessoal de contrapartida, locais de escrit6rio, servi~;:os
de secretaria e servi~;:os de tradu~;ao, quando necessaries, para o pessoal canadense do projeto;

b) visitas tecnicas, aperfei~;:oamento e servi~;:os de consultoria por especialistas canadenses no Brasil;
c) fornecimento de materia is e equipamentos a serem utilizados para o aperfei~;:oamento e adaptados para uso
no Brasil;
d)

realiza~o

para o programa de aperfei~;:oamento e para
pesquisa, assim como materiais e equipamentos necessaries ao projeto no Brasil;

d) prover ao pessoal canadense os meios de transporte
local de superflcie para as visitas ligadas ao projeto;
e) a reprodu~;ao e a
sa; .

dos resultados da pesqui-

f) qualquer outro tipo de apoio nao especificado nas contribui~;:oes canadenses mencionadas no Artigo IV e necessaria a execuc;ao satisfat6ria do projeto.

1. Como contribui~;:ao a este projet<l, o Governo do Canada concorda em prover, em tempo habit, o seguinte:

a) aproximadamente onze ( 11 l homens/mes de aperfei!;:Qamento no Canada e aproximadamente quatro (4)
homens/mes de aperfei~;oamento e de servi~;os de consultoria no Brasil;
instala~;oes, equipament(}, taxas de matrlcula, materiais e provisOes necessaries ao programa de aperfei~;oa>
menta no Canada, de acordo com as normas da CIDA;

c) custeio das passagens aereas internacionais e domesticas, ajuda de custo e outros beneffcios para os brasileiros participantes dos programas de aperfi~;oamento no
Canada, de acordo com as normas da CIDA;
d) custeio das passagens aereas internacionais, salarios,
alojamento e despesas incidentais para os especialistas
canadenses que venham fornecer os cursos de aperfei!;:Qamento e os servi~;os de consultoria no Brasil;
e) os servi~;os da "Agriculture Canada", a qual agira como
agencia responsavel pela execu~;ao e administra~;:iio do
projeto.

2. A contribuicao do Governo br:asileiro, incluindo salarios, treinamento e outros gastos locais (pon!m excluindo
o valor das instata~;:oes e dos equipamentos existentes) tl
estimada no valor de Cdn$ 100.000,00 (cern mil d61ares
canadenses), a ser efetuada em cru;;:ados a taxa de cambia
em vigor nas datas de cada desembolso.
VI
0 presente projeto devera ter a durdl;:ifo de aproximadamente tres (3) anos, a partir da data de assinatura do presente Ajuste Complementar. Se, ao ttlrmino daquele per(odo, o projeto nao houver sido completado conforme
previsto no presente Ajuste Complementar, podera ser
prorrogado mediante acordo entre as Partes.
VII

0 Governo do Canada e o Governo da Republica Federativa do Brasil complementaram o presente Ajuste Com·
plementar pela adi~;ao de um Plano de Operacoes pormenorizado, aqui incluido como Anexo "A". Esse Plano de
Operacoes possui as seguintes caracter(sticas:
a) fornece uma

2. Concorda-se em que o total da contribui~;:iio canadense
nao excedera a Cdn$ 243.007,00 (duzentos e quarenta e
tres mil e sete d61ares canadenses), incluindo os custos da
administra~;ao do projeto pela "Agriculture Canada" e da
avalia~;ao por parte da CIDA.

v
1. Como contribuicao a este projeto, o Governo da Republica Federativa do Brasil concorda em prover, em tempo habit, o seguinte:

a) no maximo nove (9) especialistas do CNPH, ou por
este indicados, os quais se aperfei~;:oariio no Canada e
no Brasil, de acordo com os termos do presente proje·
to, bern como salarios rB'gulares e outros beneficios para este.s tecnicos durante o periodo de aperfe~oamen
to;
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publica~;:ao

de pesquisas conjuntas no Brasil.

IV

b)

instala~;oes

descri~;iio

pormenorizada do projeto;

b) delineia os metodos e os meios a serem utilizados na
implementac;iio do projeto;
c) designa as pessoas responsaveis pela execu~;iio do pro·
jeto, em nome do Governo do Canada e do Governo
da Republica Federativa do Brasil;
d) define as obriga~;5es, deveres e responsabilidades do
Governo do Canada e do Governo da Republica Federativa do Brasil, bern como as resp~~ctivas contribui~;5es
financeiras;
e) inclui um cronograma de execu~;iio e de desembolso
aproximad<l pelo periodo de duraciio do projeto;
f) especifica os perfodos em que as avalia~;oes conjuntas
mencionadas no Artigo V Ill, paragrafo 3 e 4 deveri!o

ser efetuadas, assim como as meios pelos quais deverao
ser feitas.

VIII
1. A "Agriculture Canada" trabalhara em estreita coope·
rac§o com a EMBRAPA/CNPH na selec;:ao de treinandos,
na organizac;:ao de viagens, na escolha das acomodac;:oes
necessarias aos tecnicos brasileiros se aperfeic;:oando no
Canada e aos consultores canadenses que venham ao Brasil, no acompanhamento da evoluc;:ao das atividades do
projeto, bern como no planejamento e na implementac;:ao
do programa de aperfeic;:oamento em territ6rio brasileiro.

2. A CIDA, fornecera a SUBIN, a CINGRA e a EMBRAPA/CNPH relat6rios de acompanhamento do projeto a
serem preparados anualmente pela "Agriculture Canada".
3. A CIDA, a "Agriculture Canada" e a SUBIN realizarao
conjuntamente, a media prazo, uma revisao operacional
das atividades do projeto desenvolvidas ate entao.
4. A avaliac;:ao final do projeto sera realizada conjuntamente pela CIDA e pela SUB IN, de acordo com um processo a ser acordado entre as Partes.

5. Ao termino do projeto, a EMBRAPA/CNPH. concorda
em fornecer a "Agriculture Canada" uma carta confirmando que o projeto foi completado de acordo com as termos
do Anexo "A", o Plano de Operac;:oes.

IX
1. As medidas orc;:amentarias, financeiras e administrativas que ja tenham sido tomadas pelo Governo do Canada
e pelo Governo da Republica Federativa do Brasil deverao
ser continuadas e sumplementadas com o objetivo de que
o projeto serja completado satisfatoriamente.

2. 0 presente Ajuste Complementar podera ser emendado da maneira prescrita pelo Acordo de Cooperac;:ao T!!cnica de 2 de abril de 1975, notadamente par troca de notas diplomaticas entre o Governo do Canada eo Governo
da Republica Federativa do Brasil. 0 Anexo "A" ao presente Ajuste, no entanto, podera ser emendado pela simples troca de cartas entre a CIDA e a EMBRAPA/CNPH.

sil ao Governo do Canada, au vice-versa, relativa ao projeto objeto deste Ajuste Complementar, devenl ser efetuada
par escrito, certificarjdo-se de que seja devidamente recebida pela Parte interessada quando entregue em mao pelo
correio, par via telegratica, telex au radiograma e dirigida
aos enderec;:os abaixo relacionados:
Para o Brasil:
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria- EMBRAPA
Assessoria de Cooperac;:ao lnternacional- ACI
Ediffcio Super Center Venancio 2.000- Bl. "B". 50- Sal a
905
Caixa Postal 04.0315
70.312--' Brasilia-OF
Brasil.
Para o Canada:
The President
Canadian lnternatioonal Development Agency
c/o Canadian Embassy
SES- Avenida das Nac;:oes, Late 16
70.410- Brasilia-OF
Brasil.

XII

0 presente Ajuste Complementar cancela qualquer outre
Acordo anterior, verbal au escrito, relativamente ao projeto descrito no Artigo Ill do presente Ajuste Complementar entre as Governos do Canada e da Republica Federativa do Brasil.
Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil cancerde com as propostas contidas nos Artigos I a XII acima,
tenho a honra de proper que esta Nota e a Nota de resposta de Vossa Excelencia, em que se expresse a concordancia de seu Governo, constituam um Ajuste Complementar
entre as nossos dois Governos, a entrar em vigor na data
da Nota de resposta de Vossa Excelencia.
Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Excelencia as protestos da minha mais alta considerac;:ao".
2. Em resposta, informou Vossa Senhoria de que o Governa brasileiro concorda com os termos da Nota acima
transcrita, a qual, juntamente com a presente, passara a
constituir um Ajuste Complementar entre nossos dais Governos, a entrar em vigor na data de hoje.

X
0 Governo do Canada eo Governo da Republica Federati-

va do Brasil deverao assegurar a devida diligencia e eficiencia no cumprimento deste Ajuste Complementar e cada
uma das Partes devera fornecer a outra, na medida do possfvel, todas as informac;:oes pertinentes que vierem a ser
solicitadas.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria
as protestos da minha mui distinta considerac;:ao.
Roberto de Abreu Sodn\
Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores

XI

PROJETO PARA COOPERACAO NA PESOUISA
E TREINAMENTO CONJUNTO NA AREA DE
CARNES MECANICAMENTE DESOSSADAS

Qualquer comunicac§o administrativa, au outra, a ser
transmitida pelo Governo da Republica Federativa do Bra-

Ao Senhor Conselheiro Richard Joseph Belliveau,
Encarregado de Neg6cios, a.i., do Canada.
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Senhor Encarregado de Neg6cios,

desossadas e seus produtos, e sera alcanc;:ado atraves da
execu~;ao das seguintes atividades:

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota B-118, datada de 16 de junho de 1986, de Vossa Senhoria, cujo
teor em Portuguese o seguinte:

a) estagios praticos de cientistas e tecnicos brasileiros no
Canada;

"Excelencia,

b) visitas tecnicas, aperfeic;:oamento e servic;:os de cconsultGria por especialistas canadenses no Brasil;

Com referincia a Nota Verbal n!> DCOPT /OCS/47/644
(B46) (B101, de 26 de julho de 1982, do Ministerio das
Relac;:oes Exteriores do Brasil, bern como ao Acordo de
Cooperac;:ao Tecnica entre o Governo do Canada e o Governo da Republica Federativa do Brasil, de 02 de abril de
1975, tenho a honra de propor, em nome do Governo do
Canada e nos termos do Artigo II do Acordo supramencionado, o seguinte Ajuste Complementar que dispoe sobre urn projeto de cooperac;:ao tecnica para a realizac;:ao
con junta de pesquisa e treinamento na area de carnes mecanicamente desossadas_

c) realizac;:ao de dois seminarios no ITAL sobre produc;:ao,
caracter(sticas, produtos e regulamentos relacionados
com carnes mecanicamente desossadas;
d) fornecimento e "leasing" de equipamentos cientificos
especializados, essenciais para a concretizac;:ao do projeto.
IV
Como contribuic;:ao a este projeto, o Governo do Canada
concorda em prover, em tempo habil, o seguinte:

1. 0 Governo do Canada designa a Agencia Canadense
para o Desenvolvimento Internacional (doravante denominada CIDA) como agenda responsavel pelo cumprimento
das obrigac;:oes decorrentes deste Ajuste Complementar.

a) aproximadamente quinze ( 15) homens/mes de aperfeic;:oamento no Canada e aproximadamente tres (3) homens/mes para transferencia de tecnologia e consultoria no Brasil;

2. A CIDA designa a "Agriculture Canada" como responsavel pela implementac;:ao deste projeto, em seu nome.

b) instalac;:oes, equipamento, taxas de matrlcula, materiais e provisoes necessaries ao programa de aperfeic;:oamento no Canada, de acordo com as normas da CIDA;

3. A "Agriculture Canada" designa seu "Food Production and Inspection Branch", em Ottawa, Ontario, como
responsavel pela operacionalizac;:ao e a administrac;:ao direta do projeto.

c) custeio das passagens aereas internacionais e domesticas, ajudas de custo e outros beneficios para os brasileiros participantes dos programas de aperfeic;:oamento
no Canada, de acordo com as normas da CIDA;

1. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil designa:
a) a Secretaria de Cooperac;:ao Econom.ica e T!!cnica lnternacional da Secreta ria de Planejamento da Presidiocia da Republica (doravante denominada SUBIN) como agencia responsavel pela verificac;:ao do cumprimento das obrigac;:oes decorrentes deste Ajuste Complementar;
b) a Coordenadoria para Assuntos lnternacionais de Agricultura do Ministerio da Agricultura (doravante denominada CINGRA) como agencia responsavel pela coordenac;:ao da implementac;:§o deste projeto;
c) o lnstituto de Tecnologia de Alimentos (doravante denominado IT ALl como agencia responsayel pela operacionalizac;:ao e a administrac;:Bo da contrapartida do
projeto.
Ill

0 objetivo deste projeto e o de aperfeic;:oar os cientistas
da area de carnes do ITA L nos metodos e nas tt!cnicas de
pesquisa avanc;:adas nas areas de tecnologia de produc;:ilo,
utilizac;:ao e testes laboratoriais de carnes mecanicamente
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d) custeio das passagens aereas internacionais, salarios,
alojamento e despesas incidentais para os especialistas
canadenses que venham fornecer no Brasil os cursos de
aperfeic;:oamento e servic;:os de consultoria;
e) os servic;:os da "Agriculture Canada", a qual agira como
agencia responsavel pela execuc;:ao e administrac;:ao do
projeto.
2. Concorda-se em que o total da contribuic;:ilo canadense
nao excedera a Cdn$ 542.000,00 (quinhentos e quarenta
e dois mil d61ares canadenses), incluindo os custos da administrac;:iio do projeto pela "Agriculture Canada" e da
avalia.;:ao por parte da CIDA.

v
1. Como contribuic;:ao a esse projeto, o Governo da Republica Federative do Brasil concorda em prover, em tempo habil, o seguinte:
a) no maximo seis (6) cientistas do ITAL para aperfeic;:oamento no Canada e no Brasil, de acordo com os
termos do presente projeto, bern como sal<f ios regula-

res e benefidos oara estes especialistas durante o periodo de aperfeic;:oameoou.>,
b) instalac;:5es para pesquisa e experimentos, assim como
matl!rias-primas e equipamentos necessarios ao projeto
no Brasil;

ser efetuadas, assim como os meios pelos quais deverao ser fenas.
VIII

d) preparac;:iio das apresentac;:5es dos cursos, de sua divulgac;:iio e do fornecimento de materias-primas;

1. A "Agriculture Canada" trabalhara em estreita cooperac;:iio como ITAL na selec;:iio de treinandos, na organizac;:iio de viagens, na escolha das acomodac;:oes necessarias
aos cientistas brasileiros se eperfeic;:oando no Canada, e
aos consultores canadenses que vie rem ao Brasil, no acompanhamento da evoluc;:iio das atividades do projeto, bern
como no planejamento e na implementac;:ao do programa
de aperfeic;:oamento em territ6rio brasileiro.

e) qualquer outro tipo de apoio niio especificado nas contribuic;:5es canadenses mencionadas no Artigo IV e necessaria a execuc;:iio satisfat6ria do projeto.

2. A CIDA fornecera aSUBIN,a CINGRA,e ao ITALos
relat6rios de acompanhamento do projeto a serem preparados anualmente pela "Agriculture Canada".

2. A contribuic;:iio do Governo brasileiro, incluindo salaries, treinamento e outros gastos locals e estimado no valor de Cdn$ 100.000,00 (cern mil d61ares canadenses), a
ser efetuada em cruzados, a taxa de cambio em vigor nas
datas de cad a desembolso.

3. A CIDA, a "Agriculture Canada" e a SUBIN realizanJo
conjuntamente, a medio prazo, uma revisiio operacional
das atividades do projeto desenvolvidas ate entiio.

c) pessoal de contrapartida, locals de escrit6rio, servic;:os
de secretaria e servic;:os de traduc;:iio, quando necessaries, para o pessoal canadense do projeto;

VI

0 presente projeto devera ter a durac;:So de aproximadamente trl!!s (3) anos, a partir da data da assinatura do presante Ajuste Complementar. Se, ao termino daquele periodo, o projeto niio houver sido completado conforme
previsto no presente Ajuste Complementar, podera ser
prorrogado mediante acordo entre as Partes.
VII
0 Governo do Canada e o Governo da Republica Federativa do Brasil complementaram o presente Ajuste Complementar pela adic;:iio de urn Plano de Operac;:oes pormenorizado, aqui inclu(do como Anexo "A". Esse Plano de Operac;:oes possui as seguintes caracteristicas:
a) fornece uma descric;:iio pormenorizada do prOjeto;
b) delineia os metodos e os meios a serem utilizaaos na
implementac;:iio do projeto;
c) designa as pessoas responsaveis pela execuc;:iio do projeto, em nome do Governo do Canada e do Governo
da Republica Federativa do Brasil;
d) define as obrigac;:Oes, deveres e responsabilidades do
Governo do Canada e do Governo da Republica Federativa do Brasil, bern como as respectivas contribuic;:oes
financeiras;
e) inclui urn cronograma de execuc;:iio e de desembolso
aproximado pelo periodo de durac;:iio do projeto;
f)

especifica os periodos em que as avaliac;:oes conjuntas
mencionadas no Artigo V Ill, paragrafos 3 e 4 dever!l'o

4. A avaliac;:ao final do projeto sera realizada conjuntamente pela CIDA e pela SUBIN, de acordo com urn processo a ser acordado entre as Partes.
5. Ao tt!rmino do projeto, o ITAL concorda em fornecer
a "Agriculture Canada" uma carta confirmando que o
projeto foi completado de acordo com os termos do Plano
de Operac;:oe& (Anexo "A").

IX
1. As medidas orc;:amentarias, financeiras e administrativas que ja tenham sido tomadas peio Governo do Canada
e pelo Governo da Republica Federativa do Brasil devenJo
ser continuadas e suplementadas com o objetivo de que o
projeto seja completado satisfatoriamente.
2. 0 presente Ajuste Complementar podera ser amandado da maneira prescrita pelo Acordo de Cooperac;:iio Tllcnica de 2 de abril de 1985, notadamente por troca de notas diplomaticas entre o Governo do Canada e o Governo
da Republica Federativa do Brasil. 0 Anexo "A" ao presante Ajuste, no entanto, podera ser emendado pela simples troca de cartas entre a CIDA eo ITAL.
X

0 Governo do Canada e o Governo da Republica Federativa do Brasil deverao assegurar a devida diligl!!ncia e eficil!!ncia no cumprimento deste Ajuste Complementar e
cada uma das Partes devera fornecer a outra, na medida
do possivel, todas as informac;:oes pertinentes que vierem
a ser solicitadas.

XI
Oualquer comunicac;:ao administrativa, ou outra, a ser
transmitida pelo Governo da Republica Federativa do Brasil ao Governo do Canada, ou vice-versa, relativa ao proje-
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to objeto deste Ajuste Complementar, devera ser efetuada
por escrito, certificando-se de que seja devidamente recebida pela Parte interessada quando entregue em mao, pelo
correio, por via telegrafica, telex ou radiograma e dirigida
aos endere~;os abaixo relacionados:
Para o Brasil
lnstituto de Tecnologia de Alimentos
Avenida Brasil, 2880
Caixa Postal 139
13.100 -Campinas (SP)
Brasil.
Para o Can ad<!:
The President
Canadian lnternacional Development Agency
c/o Canadian Embassy
SES- Avenida das Na~;oes, Lote 16
70.410- Brasilia (DF)
Brasil.

XII
0 presente Ajuste Complementar revoga qualquer outro
acordo anterior, verbal ou escrito, relativamente ao projeto descrito no Artigo Ill do presente Ajuste Complementar entre o Governo do Canada eo Governo da Republica
Federativa do Brasil.
Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil concorde com as propostas contidas nos Artigos I a XII acima,
tenho a honra de propor que a presente Nota e a Nota de
resposta de Vossa ·Excelencia, em que se expresse a concordancia do Governo brasileiro, constituam um Ajuste
Complementar entre os nossos do is Governos, a entrar em
vigor na data da Nota de resposta.
Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta considera~;ao"
2. Em resposta, informo Vossa Senhoria de que o Gover·
no brasileiro concorda com os termos da Nota acima
transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a
constituir um Ajuste Complementar entre os nossos dais
Governos, a entrar em vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria
os protestos da minha mui distinta considera~;iio.
Roberto de Abreu Sodre
Ministro de Estado das Rela~;oes Exteriores

brasil e rfa assinam ajustes para
coopera<;ao em projetos relatives a
ecologia e a pesca artesanal
Ajustes Complementares ao Acordo de Coopera~o
Tecnica entre o Brasil e a Republica Federal da Alemanha,
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para desenvolvimento dos projetos "Bases Ecol6gicas
para o Planejamento do Desenvolvimento do Rio Grande
do Sui" e "Pianejamento Pesqueiro Artesanai/SUDEPE",
assinados, por troca de Notas, no Pal6cio do ltamaraty,
em Brasilia, pelo Ministro de Estado das Rela(:Oes
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, e palo Embaixador
Extraordin6rio e Plenipotenci6rio da Republica Federal
da Alemanha, Walter Gorenflos, respectivamente, em
30 de outubro e em 16 de dezembro de 1986.

PROJETO "BASES ECOU)GICAS PARA 0
PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO
DO RIO GRANDE DO SUL"
A Sua Excelencia o Senhor Walter Gorenflos,
Embaixador Extraordinario e Plenipotencii~rio da
Republica Federal da Alemanha.
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota EZ 624.40/
6/875/86, datada de hoje, cujo teor em portugues e o seguinte:
"Senhor Ministro,
Com referencia ao Ajuste de 24 de fevereiro de 1984, bern
como em execu~;ao do Acordo de Coopera~;ao Tecnica, de
3:J de novembro de 1963, conclu ido entre os nossos do is
Governos, tenho a honra de propor a Vossa Exceh!ncia,
em nome do Governo da Republica Federal da Alemanha,
o seguinte Ajuste Complementar sobre o projeto "Bases
Ecol6gicas para ci Planejamento do Desenvolvimento do
Rio Grande do Sui".

0 Governo da Republica Federal da Alemanha eo Governo da Republica Federativa do Brasil concordam em dar
prosseguimento a promo~;ao conjunta da Universidade
Federal do Rio Grande do Sui, em Porto Alegre, atraves
do apoio ao seu Centro de Ecologia, como objetivo de colocar essa universidade em condi~;oes de realizar, de acordo com os pad roes internacionalmente reconhecidos, uma
forma~;iio de p6s-gradua~;iio em ecologia, relacionada com
a pesquisa aplicada, orientada para as necessidades pr<!ti·
cas, e de efetuar pesquisas aplicaveis a problemas de ordem pratica, com vistas ao assessoramento de entidades
estatais e privadas e a elabora.. iio de bases eco16gicas para
o planejamento do Rio Grande do Sui.

II
Para este fim, ao Governo da Republica Federal da Alemanha cabera:
1. enviar um assessor tecnico/coordenador, pelo periodo
maximo total de 16 homens/mes, bern como, no maximo, 8 docentes de curta prazo, para executarem ta-

refas especificas de ensino e pesquisa, pelo periodo
maximo total de 24 homens/mes;

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

2. fornecer equipamentos cientificos e materia~ especificos de consume, nao disponiveis no Brasil e imprescind iveis para a execU!;:ao dos projetos de en sino e pesqui sa em laborat6rios, bem como para a pesquisa de
campo;

Roberto de Abreu Sodr6

3. proporcionar estagios de aperfeic;:oamento na Republica Federal da Alemanha a 7 professores convidados
brasileiros, pelo peri ado total de 21 homens/mes, com
a finalidade de aperfeic;:oamento e realizac;:ao de programas conjuntos de pesquisa, 2 bolsistas brasileiros,
pelo periodo maximo total de 80 homens/mes, e 4 tecnicos brasileiros, pelo periodo maximo total de 12 homens/mes, as quais, ap6s seu regresso, atuarao no projete;
4. custear as despesas com a participac;:ao de, no maximo,
5 cientistas alemaes au brasileiros em 2 simp6sios a
serem realizados alternadamente em Porto Alegre e em
Saarbriicken, uma vez par ana, pelo prazo de durac;:ao
do projeto, para a discussiio dos resultados das atividades cient Ificas.
Ill

Ao Governo da Republica Federativa do Brasil caber<! facultar para o projeto, as suas expensas, as recintos necessaries, inclusive as instalac;:iies tecnicas imprescindiveis a
realizac;:ao do ensino e da pesquisa, bem como assegurar
que fiquem a disposic;:ao as estac;:iies ecol6gicas Taim e Esmeralda, assim como, na cidade de Porto Alegre, areas
adequadas para ensaios objetivando a realizac;:ao de trabalhos de en sino e pesquisa ecol6gicos.

IV
De resto, aplicar-se-ao tambem ao presente Ajuste Complementar as disposic;:iies do acima referido Acol'do, de 30
de novembro de 1963, inclusive a clausula de Berlim (artigo 16), e do Ajuste de 24 de fevereiro de 1984.
Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil concorde com as propostas apresentadas nos it ens de I a IV,
esta nota e a nota de resposta de Vossa Excelencia, em
que se expresse a concordiincia do Governo brasileiro,
constituirao um Ajuste entre as nossos dais Governos, a
entrar em vigor na data da nota de resposta.

Ministro de Estado das Relac;:iies Exteriores

PROJETO "PLANEJAMENTO PESOUEIRO
ARTESANALISUDEPE"
A Sua Excelencia o Senhor Walter Gorenflos,
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da
Republica Federal da Alemanha.
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota EZ
445.139.930/86 datada de hoje, cujo tear em portuguese
o seguinte:
"Senhor Ministro,
Com referenda a Nota DCOPT /DE-1/CAI /110/644/ (B46)
(F36), de 24 de maio de 1985, a Ata das Negociac;:iies lntergovernamentais Teuto-Brasileiras, de 12 de dezembro
de 1984, e ao Ajuste de 20 de setembro de 1984, bem
como em execuc;:ao do Acordo de Cooperaciio Tecnica, de
30 de novembro de 1963, concluido entre as nossos dais
Governos, tenho a honra de proper a Vossa Excelencia,
em nome do Governo da Repub·lica Federal da Alemanha,
o seguinte Ajuste Complementar sobre o projeto "Pianejamento Pesqueiro Artesanai/SUDEPE" (PN .77 .2114.4):

0 Governo da Republica Federal da Alemanha eo Governo da Republica Federativa do Brasil concordam em dar
prosseguimento a promociio conjunta na "Superintendencia do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) ", pel a duraclio de mais dais anos.
II

Para esse fim, ao Governo da Republica Federal da Alemanha cabera:
1. Enviar:
um economista psicicept61ogo para Brasilia. par um
prazo maximo de 24 meses;

Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Excelencia as protestos de minha mais alta considerac;:ao."

um economista piscicept61ogo para Aracaju. pelo pra·
zo maximo de 24 meses;

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

um economista piscicept61ogo para Belem, pelo prazo
maximo de 24 meses;
um tecnico em cultura aqu;ltica. pelo prazo max1mo
de 18 meses;
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~cnicos de curto prazo para o solucionamento de tare·
fas especlficas, pelo perlodo maximo total de 15 homens/mes.

verno brasileiro concorda com os termos da Nota acima
transcrita, a qual, jvntamente com a presente, passa a
constituir um Ajuste entre os nossos dois Governos, a entrar em vigor na data de hoje.

2. Fornecer:
para a SUDEPE instrumentos cientlficos e pescat6rios,
em escala limitada, que nao possam ser adquiridos no
Brasil, quando esses instrumentos forem absolutamente indispensaveis para o cumprimento das tarefas do
projeto.
Ill

Ao Governo da Republica Federativa do Brasil cabera:
designa~o. pela SUDEPE, em contraparti·
da a cada um dos tecnicos alemiies especificados no
item II, de no mlnimo um tecnico parceiro qualificado, bern como pessoal qualificado para a opera.;ao da
instalal;iio-piloto de cultura aquatica em Aracaju;

1. assegurar a

2. tomar providencias junto a SUDEPE para que as instal~oes do Centro de Pesquisa e de Treinamento em Tamandan! (CEPENE) sejam colocadas a disposi.;ao para
estagios de form~ao;
3. assegurar, atraves da SUDEPE, a disponibilidade aos
tl!cnicos enviados de escrit6rios adequados em Brasilia,
Aracaju e Bell!m, que terao despesas de telefone e eletricidade pagas por aquela Superintendencia;

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excel6ncia os protestos da minha mais alta considera~o.
Roberto de Abreu Sodr6
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores

brasi1 e nova zelandia desenvolvem
intercamb~o comercial e
coopera<;ao cientifica,
tecnica, industrial e economica
Memoranda de Entendimento entre o Brasile a Nova
Zelandia sobre inter~mbio comercial e coopera~
cientffica, tecnol6gica, industriale economics, assinado
no PalAcio do ltamaraty, em Bras Ilia, em 4 de novembro
de 1986, pelo Ministro de Estado das Rel~oas Exteriores,
Roberto de Abreu Sodr6, a palo Ministro do Comlrcio
Exterior, Mike Moore.
0 Governo da Republica Federativa do Brasil

e
0 Governo da Nova Zeliindia,

4. garantir o custeio, pela SUDEPE, de tres velculos de
projeto para os tecnicos enviados e os tecnicos parceiros em Brasilia, Aracaju e Belem e das despesas de funcionamento e manutencao dos velculos de projeto;
5. assegurar a coloc~ao a disposicao, pela SUDEPE, da
trainelra de pesquisa "Riobaldo" ou de outro navio de
pesquisa apropriado para estudos piscicept61ogos, correndo as despesas de oper~ao do navio por conta daquela Superintendtincia.

IV
De resto, aplicar-se-ao tambem ao presente Ajuste as dis·
posicoes do acima referido Acordo de 30 de novembro de
1963, inclusive a clausula de Berlim (artigo 10), e do Ajuste de 20 de setembro de 1984.
Caso o Governo da RepUblica Federativa do Brasil concorde com as propostas apresentadas nos itens de I a IV, est a
Nota e a Nota de resposta de Vossa Excelencia, em que se
expresse a concordiincia de seu Governo, constituirao um
Ajuste entre os dois Governos, a entrar em vfgor na data
da nota de respost~.

Considerando a importancia que atribuem ao fortalecimento das rel111;6es entre os dois palses,
Desejosos de promover o desenvolvimento do comercio e
a cooperacao cientlfico-tecnol6gica, industrial e econOmica, com base nos princlpios da reciprocidade e do beneflcio mutuo.
Acordam o seguinte:
1. Os dois Governos encorajarao o desenvolvimento do
interciimbio comercial e promoverao a cooperacao cientlfico-tecnol6gica, industrial e econOmica entre os dois palses.

2. As modalidades e condicoes para o interciimbio e a
cooperacao no quadro do presente Memoranda de Entendimento serao estabelecidas por via diplomatica.
3. A cooperacao no ambito do presente Memorando de
Entendimento podenl estender·se, entre outras, as seguinIlls areas:
I) Comercial:

Perm ita-me, Senho{ Ministro, apresentar a Vossa E xceltncia os protestos da minha mai5 alta consideri~f;iio."
2. Em resposta, informo Vossa E xcelencia de que o Go-
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a) a Parte brasileira tern interesse em continuar a exportar para a Nova Zelandia produtos Hixteis e da industria de computacao. e em aumentar suas exportac6es

de sucos de laranja, a<;ucar, 61eos vegetais e animais,
vestuario, maquinas de processamento automatico de
dados e equipamentos de escrit6rio;

c) encorajar cantatas entre institui<;oes, organiz~oes,
empresas e outras entidades interessadas no intecambio e na cooperar,:iio bilateral.

b) a Parte neo-zelandesa tem interesse em continuar a
exportar para o Brasil produtos da industria de laticinios e cevada, e em aumentar suas exporta<;lles de animais vivos e carne.

5. Os dispositivos previstos neste Memoranda de Entendimento serao implementados em conformidade com as leis
e regulamentos vigentes nos respectivos paises.

II) Coopera~o cientffico-tacno16gica:

As atividades de cooperacao bilateral poderao incluir:
a) encontros entre 6rgaos e instituicoes de pesquisa para
o intercambio de informa<;oes sobre Ciencia e Tecnologia;

6. 0 presente entendimento vigorara po'r tres anos dadata de sua assinatura, podendo ser prorrogado e alterado
por troca de notas diplomaticas e denunciado por qualquer dos Governos, por via diplomatica, com antecedencia
de seis'meses. A denuncia nao afetara a execu<;ao de quaisquer projetos au programas levados a efeito com base neste Memoranda e ainda nao completamente implementados quando da denuncia.

b) intercambio de cientistas e pessoal tecnico;
c) execu<;ao de programas conjuntos ou coordenados de
pesquisa cientifica e/ou desenvolvimento tecnol6gico;
d) outras formas de cooperacao mutuamente acordadas
entre ambas Partes.

Este Memoranda de Entendimento foi elaborado em portugues e ingles, sendo ambos os textos igualmente autenticos.
Fe ito em Brasilia, aos 4 dias domes de novembro de 1986.
Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil:

Ill) Transferincia de tacnologia:

a) a Parte brasileira tern interesse em exportar para a
Nova Zeliindia tecnologias na area de biomassa, da utilizacao de alcool combustive! para veiculos automatares;
b) a Parte neo-zelandesa tern interesse em exportar para o
Brasil tecnologias sobre a utiliza<;ao de energia geotermica; sobre combustiveis gasosos; tecnologias agricolas, incluindo-se aquelas relativas a cultivos de novas
produtos agricolas, sementes de gramineas ou outras
sementes de alta qualidade, e produtos como a cevada,
o malte e a batata.
IV)

Coopera~o

industrial:

Ambos Governos tern interesse em promover a coopera<;ao entre as industrias dos dais pafses na area de produtos
florestais, em materia de produ<;ao, pesquisa, tecnologia e
comercializa<;ao.
V) Cooper~o economica:

Fica estabelecido que ambos Governos cooperar!lo no
campo da remocao de barreiras comerciais no ambito dos
organismos internacionais.
4. Fica estabetecido -que a!Jindo atrttves de canais diplomaticos OS do is Govern as deverao:
a) examinar o interciimbio comercial e a coopera<;ao
cientifico-tecnol6gica, industrial e economica entre os
do is paises;
b) identificar novas areas de intercambio e programas especificos de interesse comum;

Roberto de Abreu Sodr6

Pelo Governo da Nova Zeliindia:
Mike Moore

ajuste complementar brasil-eua
para cooperac;ao na
area de irrigac;ao
Ajuste Complementar eo Acordo Blisico de Cooper~o
T6cnica entre o Brasil e os Estados Unidos da Am6rica,
para Coopera~o na implament~o do Programa Nacional
de lrrig~o (PRONI), assinado, no Pabicio do ltamaraty,
em Brasilia, em 6 de novembro de 1986, palo Ministro
de Estado des Rela~s Exterioras, Roberto de Abreu
Sodr6, e palo Embaixador norte-americana, Harry
Shlaudeman.

0 Governo da Republica Federativa do Brasil
e
0 Governo dos..,Estados Unidos da America,
Em exeC\I<;§o do Acordo Basico de Cooper~iio Tecnica,
de 19 de dezembro de 1950, concordam em cooperar na
implementa<;ao do Programa Nacional de lrriga<;ao
PRON I, atuando em todas as areas associadas ao planejamento, projeto, consttu<;iio, opera<;iio e manutencao de
projetos de recursos hidricos, com prioridade para os pro'
jetos financiados pelo contrato de empn!stimo nO 2680
BR, firmado entre o Governo da Republica Federativa do
Brasil eo Banco Mundial, em 30 de junho de 1986.
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ARTIGO I

grama. Ademais, os especialistas do BUREAU, mediante

solicltar;ao do MEAl, poderao tratar diretamente com emPara executar o presente Ajuste Complementar o Gave rna
da Republica Federativa do Brasil eo Governo dos Estados Unidos da America designam, respectivamente, o Ministerio Extraordinario para Assuntos de lrriga~ao (doravante denominado MEAl) do Governo da Republica Federativa do Brasil, e o "Bureau of Reclamation", (doravante denominada BUREAU) '6rgao do Departamento do
Interior do Gave rna dos Estados Unidos da America.
ARTIGO II
0 presente projeto sera coordenado pelo MEAl e executado pelos 6rgaos do Governo brasileiro com experiE!ncia
no desenvolvimento de recursos hfdricos no Nordeste, incluindo a Companhia do Desenvolvimento do Vale do S<To
Francisco - CODEVASF, o Departamen.to de Obras Contra as Secas - DNOCS e a. Departamento Nacional de
Obras de Saneamento- DNOS.

Dos

Servi~os

ARTIGO Ill
de Consultoria e Treinamento

1. 0 BUREAU fornecera servi~os tecnicos de consultoria
e treinamento relacionados com o planejamento, projeto,
constru~ao, ah~m da opera~ao e manuten~ao de projetos
de desenvolvimento h(drico no Nordeste do Brasil. Os servi~os do BUREAU serao prestados ao MEAI,CODEVASF,
DNOCS e DNOS, sob a coordena~ao do primeiro.
2. A coopera~ao incluira miss5es de curta e Iongo prazo
do pessoal do BUREAU e/ou miss5es de curta e Iongo
prazo de pessoal de outros 6rgaos do Governo dos Estados
Unidos da America, de Universidades au do setor privado
contratado pelo BUREAU, cobrindo todas as areas associadas ao planejamento, projeto, constru~ao, oper~ao e
manuten~ao de projetos de recursos hfdricos. 0 treinamento de pessoal do MEAl ou de outros 6rgaos do Governa brasileiro sera executado pelo BUREAU no Brasil e
sera suplementado par consultas tecnicas aos escrit6rios
do BUREAU nos Estados Unidos da America.
3. Os componentes da coopera~ao prevista no presente
Ajuste Complementar, de outros servi~os a cargo do
BUREAU e uma estimative de custos estao inclufdos nos
anexos a este Ajuste Complementar. As revi!Oes dos anexos em termos de numero de pessoal, disciplines especfficas, programa~ao e outras, poderao ser acordadas entre
o MEAl eo BUREAU.
4. Constituira o papel primordial do BUREAU sen11r
como consultor junto ao MEAl e aos outros 6rgaos do
Governo brasileiro responsaveis pela execu~iio do Programs de lrrige~ao no Nordeste. 0 objetivo principal do
BUREAU e treinar funcionarios qualificados do Governo
brasileiro, de modo a permitir que o MEAl e os demais
6rgiios do GOYerno brasileiro possam dispot" de pes90al
com ampla capacictade tecnica, capazes de assumir plena
responsabilidade par todos os aspectos tl!cnicos do Pro-

102

preiteiros ou consultores envolvidos no projeto a que se
refere o presente Ajuste Complementar assuntos de natureza tecnica. Os tecnicos do BUREAU poderao encarregar-se de outras tarefas tecnicas, mediante solicita~o do
MEAl. 0 MEAl tamara providE!ncias no sentido de fornecer pessoal qualificado, que esteja incumbido do programs em tempo integral, a fim de facilitar a desejada transferenda de tecnologia e conhecimento. Nos casas onde a
diferen~a de idiomas constituir um obstaculo entre um especialista do BUREAU e sua contraparte brasileira, sera
necessaria ao MEAl au a outre 6rgao do Governo brasileiro, contratar servi~os de interprete.
ARTIGO IV
Das F un~Cles Administrativas
1. A medida em que os recursos forem sendo adiantados
pelo MEAl, o BUREAU colocara disposi~ao o pessoal,
as equipamentos e a infra-estrutura que se fizerem necessaries
implementa~o de programas de consultoria tecnica e servi~os de treinamento.

a

a

2. 0 BUREAU eo MEAl, assim como a CODEVASF, o
DNOCS e o DNOS designarao um funcionario de alton(vel da sua equipe para atuar como elemento de lige~iio.
0 cantata informal freqiiente, todavia, entre 0 pessoal do
BUREAU e outros membros do MEAl, da CODEVASF,
do DNOCS e do DNOS tara parte do relacionamento normal de trabalho.
3. 0 BUREAU fornecera especialistas qualificados dos
seus pr6prios quatlros ou contratara de outros 6rg§os do
Governo dos Estados Unidos da America, de Universidades au do setor privado, com o fim de levar a cabo os servi~os especificados no Artigo Ill. Os anexos A e B especificam o tipo de pessoal a ser fornecido pelo BUREAU e
o per(odo aproximado da miss§o. PrevE!-se que um acrl!scimo au substitui~ao de pessoal podera ser feito par acordo mutua entre o BUREAU eo MEAl uma vez que a analise das necessidades de pessoal para o projeto sera um
processo dinamico durante a vigE!ncia deste Ajuste Complementar. Assim, assegurar-se-a que as necessidades prioritarias do projeto sejam atendidas.
4. 0 pessoal indicado pelo BUREAU incluira a pessoal
residente designado para trabalhar no Brasil par um per(odo previsto de dais anos (Anexo A), bem como o pessoal
com fun~Cles temporarias de curta prazo (Anexo Iii). 0
Anexo C apresenta uma descri~ao sumaria dessas fun~oes.
5. A sede de trabalho para o pessoal residents do BUREAU
designado para trabalhar no Brasil sera Brasilia.
6. Cabera ao BUREAU, adicionalmente, proporcionar todo o apoio tl!cnico e administrative e outros requisites
qu! s& fizerem necenarios, de seus escritOrios nos Euados
Unidos, incluindo as facilidades do Centro de Engenharia
e Pesquisa (E & R Center) em Denver, Colorado, para

complementar os servic;:os do seu pessoal mencionado no
paragrafo 3 acima. As atividades do projeto do BUREAU
serao coordenadas pela Divisao de Atividades Externas do
BUREAU, localizada em Washington, D.C. 0 Anexo D
apresenta urn a descric;:ao das passive is formas previstas de
apoio tecnico. Toda a assistencia tecnica e treinamento,
quer sejam fornecidos pelo BUREAU, par pessoal contra·
tado pelo BUREAU de outros 6rgaos do Governo dosEs·
tados Unidos da America, de Universidades ou do setor
privado, sera avaliada pelo BUREAU de forma a assegurar
sua conformidade com os pad roes tecnicos do BUREAU.
7. 0 BUREAU fornecera, atraves do seu pessoal mencio·
nado no paragrafo 3 acima, treinamento local para o pes·
soal tecnico do Governo brasileiro designado para o traba·
lho conjunto. Tal treinamento mio implicara em nenhum
custo adicional para o MEAl ou para outro 6rgao do Go·
verna brasileiro.
8. 0 BUREAU criara condic;:iies para visitas de consulta
tecnica aos Estados Unidos da America, do pessoal tecni·
co e adminstrativo qualificado do MEAl e de outros 6r·
gaos do Governo brasileiro. Uma listagem das visitas tee·
nicas propostas se en contra no Anexo E.
9. 0 BUREAU organizara seminaries de treinamento no
Brasil, em areas especfficas relacionadas como desenvolvi·
menta de recursos h idricos, mediante solicitac;:ao do
MEAl. Uma listagem dos possiveis seminaries locais se
en contra no Anexo F.
10. A Embaixada dos Estados Unidos da America em Bra·
silia fornecera o apoio administrative interne requerido
pelo grupo de consultoria do BUREAU.

11. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil adotan!
as medidas necessarias, de acordo com a legislac;:ao em vi·
gor, para a entrada no seu territ6rio do pessoal e do equi·
pamento envolvidos nas atividades decorrentes deste Ajus·
te Complementar. Tais medidas deverao incluir a conces·
sao de vistas apropriados a situac;:ao, isenc;:iio de impastos e
taxas de importac;:ao e exportac;:ao sabre bens de uso pes·
soal e sobre aqueles destinados a primeira instalac;:ao. 0
Governo da Republica Federativa do Brasil isentara de
taxas e impastos de importac;:ao e de exportac;:ao, os equi·
pamentos e materiais que ingressarem no Brasil no ambito
deste Ajuste Complementar. Os equipamentos e os mate·
riais adquiridos com os fundos previstos no presente Ajus·
te Complementar serao de propriedade do MEAl. Quais·
quer outros equipamentos e materiais que ingressem no
Brasil para implementac;:ao deste Ajuste Complementar re·
tornarao para os Estados Unidos da America uma vez que
os programas e projetos para os quais foram destinados
hajam sido completados, excec;:iio feita aos equipamentos
e materiais que forem destrufdos, abandonados, doados
ou vendidos ao MEAl, ou ainda se estiverem desgastados
pelo uso, de acordo com a legislac;:ao brasileira em vigor.
Os equipamentos e materiais que ingressem no Brasil ao
abrigo deste Ajuste Complementar nao poderao ser vendi·
dos sem a aprovac;:ao previa do Governo brasileiro.

'1'2.

0 Govern a brasileiro providenciara os documentos ne·
cessarios a identificac;:ao e permanencia temporaria do pes·
soal tecnico do BUR):AU no Brasil.

13. 0 MEAl fornecera os elementos de apoio, tais como
local de trabalho, telefones, mobiliario adequado, telex,
pessoal administrative, meios necessaries de transporte pa·
ra uso oficial, e os equipamentos especializados que forem
necessaries. Caso o MEAl nao providencie os elementos
essenciais de apoio em prazo razoavel, o. BUFlEAU, me·
diante concordilncia previa do MEAl, podera obte-los, uti·
lizando recursos previstos no presente Ajuste Complemen·
tar.
14. 0 MEAl, a CODEVASF, o DNOCS eo DNOS forne·
cenio o pessoal de contrapartida adequados, especializa·
dos, para apoiar o pessoal do BUREAU no desempenho
de suas func;:iies e para o treinamento local que se desejar.

ARTIGOV
Dos Procedimentos Financeiros
1. 0 BUREAU prestara assistencia ao MEAl atraves da
sua Divisao de Atividades Externas e atraves do pessoal do
E & R Center, utilizando a experiencia disponivel na area
financeira, orc;:amentaria e de aquisic;:iio de material.
2. 0 MEAl antecipara mediante autorizac;:iio do Banco
Mundial, no exercicio de 1986, os recursos no valor de
US$ 140.000 necessaries para cobrir as despesas estimadas
para os primeiros 2 (dais) meses (ate 31 de dezembro de
1986) do projeto a que se refere o presente Ajuste Com·
plementar. 0 BUREAU utilizara essa antecipac;:ao para to·
das as despesas necessarias e admissfveis previstas no pre·
sente Ajuste Complementar. 0 BUREAU solicitara, ao
termino de cada trimestre, os recursos necessar;os para os
pr6ximos 6 meses (2 trimestres), deduzindo o saldo dispo·
nivel de recursos nao gastos 01.1 nao comprometidos. Os
trimestres terminam nas seguintes datas: 31 de marc;:o, 30
de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano
civil. 0 pedido de antecipac;:iio contera as seguintes infor·
mac;:lles:
a) o total de adiantamento de recursos recebidos ate o
final do ultimo trimestre;
b) urn demonstrative de contas sabre os custos reais ate a
data e o saldo dos recursos disponfveis ate o final do
ultimo trimestre, conforme o documento a'seguir inti·
tulado "Demonstrative de Despesas Realizadas". Os
custos serao c:Jefinidos de forma a incluir todas as obri·
gac;:iies assumidas na prestac;:iio de servic;:os;
c) as despesas estimadas para os 2 trimestres seguintes;
d) o adiantamento de recursos adicionais necessaries.
3. Os pedidos de adiantamento de recursos pelo BUREAU
niio excluiriio subseqiientes reclamac;:iies ou solicitac;:lles de
esclarecimentos pelo MEAl, relacionadas como disptindio
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desses recursos, conforme reflete o demonstrative de despesas. 0 adiantamento de recursos devera ser efetuado ate
3J dias da data do recebimento do pedido. 0 nao recebimento do adiantamento de recursos paden~ resultar no encerramento dos trabalhos at~ que esse adiantamento seja
concretizado. Quando do t~rmino do presente Ajuste,
quaisquer saldos de recursos nao utilizados ou nao comprometidos retornarao ao MEAl, e qualquer valor devido
ao BUREAU sere debitado ao MEAl.
4. Os adiantamentosde recursosdiretamente ao BUREAU,
poderiam ser depositados em uma conta especial em banco ou entidade financeira aceito por ambas as Partes. Os
recursos seriam retirados pelo BUREAU mensalmente ou
mais freqiientemente, se necessaria, diretamente dessa
conta.

5. 0 MEAl reembolsare ao BUREAU:
a) as despesas de pessoal do BUREAU ou de outros 6rgaos do Governo dos Estados Unidos da A~ rica, de
Universidades ou do setor privado, designado pelo
BUREAU no ambito deste Ajuste, incluindo salarios e
subsfdios monetarios, atestados pelo BUREAU. Todos
os salarios e subsidios a serem pagos serao calculados
com base nos perfodos de tempo efetivamente utilizados no projeto, inclusive licencas m~dicas e Mrias
anuais. Quando for o caso, as ~rias ao pais de origem
serao inclu fdas;

brir despesas administrativas para os custos do pessoal
permanente no Brasil. Outras despesas administrativas.
do BUREAU nos Estados Unidos da Am~rica e para o
pessoa! tempore rio seriio cobradas de acordo com procedimentos especfficos a serem pormenorizados e que
estao inclufdos no item a) do presente paregrafo;
c) outras despesas que se fizerem necessarias e justificaveis para a execucao do presente Ajuste.
6. A estimativa pormenorizada dos custos prevista pelo
fornecimento dos servicos do BUREAU para a execucao
do proj~to a que se refere o presente Ajuste se encontra
resumida no Anexo G. A estimativa foi calculada com base nas informacoes disponfveis a ~poca de sua preparacao.
Embora os custos especfficos de cada rubrica possam ser
acrescidos ou reduzidos, o limite maximo das despesas.
previstas neste Ajuste Complementar sere de US$
4.708.300,00, a menos que este valor seja modificado
com a concordancia do MEAl e do BUREAU.
7. Quaisquer servicos adicionais solicitados pelo MEAl e
aceitos pelo BUREAU serao pagos separadamente. 0 escopo do trabalho, os custos do BUREAU e a forma de pagamento dos servicos adicionais serao acordados por escrito,
entre o BUREAU eo MEAl.

8. 0 formulario "Demonstrative de Despesas at~ a Presente Data" sera o modelo utilizado pelo BUREAU no relat6rio trimestral.

b) uma taxa nominal de 15% (quinze por cento) para co-

DEMONSTRA TIVO DE DESPESAS ATE A PRESENTE DATA
At~

Data
Custos registrados
durante 0 ultimo
trimestre encerrado
em

Descricao
Salarios e beneflcios
Residente Permanente
Funcao Temporaria
Viagens e Diarias
Suprimentos e compras
(nao cobertos pelas despesas
gerais administrativas)
PublicacBes e desenhos
Equipamentos
Custos de em barque
Treinamento nos Estados
Unidos da Am~rica
Diversos
Subtotal
Total das despesas
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Custos do trimestre
encerrado em

Total dos custos
at!!

9. 0 MEAl se compromete a conceder a Embaixada dos
Estados Unidos da America em Brasilia a quantia equivalente em cruzados de ate US$ 1.015.000, durante a vigencia deste Ajuste.
A Embaixada dos Estados Unidos da America se compromete a utilizar o apoio finance ira proveniente do presente
Ajuste para o pagamento no Brasil das despesas contraldas
pelo BUREAU, tais como moradia, taxas escolares, viagens, transporte e para a aquisic;ao de materiais e equipamentos. Todas as despesas internas serao orc;adas em moeda dos Estados Unidos da America e um montante equivalente em cruzados sera antecipado a Embaixada dos Estados Unidos da America pelo MEAl. 0 montante de cruzados antecipado sera com base na taxa de cambia que estiver em vigor no dia da transac;ao.
Em nenhuma circunstancia, os recursos alocados atraves
do presente Ajuste serao convertidos em moeda estrangeira ou enviados ao exterior.

0 6rgao competente para auditar a aplicac;ao dos recursos
referentes a este Ajuste Complementar repassados pelo
MEAl e a Assessoria de Controle lnterno do MEAl.
As prestac;oes de contas serao colocadas a d isposic;ao de sse
6rgao de auditoria atraves de oficio ao qual seriio anexados:
relac;iio dos documentos de despesas; e
balancete financeiro.
A ultima prestac;iio de contas sera apresentada pelo executor ate 30 (trinta) dias ap6s o termino do presente Ajuste.

0 MEAl antecipara recursos a Embaixada dos Estados
Unidos da America, no exercicio de 1986, no valor de
CZ$ 2.300.000 (do is milhoes, trezentos mil cruzados) necessaries para cobrir as despesas estimadas para os primeiros 2 meses do projeto (ate 31 de dezembro de 1986) a
que se refere o presente Ajuste Complementar .. Reunioes
trimestrais entre o MEAl, a Embaixada dos Estados Unidos da America e o BUREAU seriio realizadas, a fim de
avaliar as necessidades de recursos relativos a este paragrafo. Os procedimentos para solicitac;ao dos montantes em
cruzados, seguirao a mesma forma dos mencionados nos
paragrafos 2 e 3 deste Artigo.
ARTIGO VI
Da Propriedade dos Documentos
Todos os documentos, mapas, relat6rios, especificac;oes,
calculos, equipamentos adquiridos e OS dados tecnicos relevantes compilados ou preparados pelo pessoal do
BUREAU no decorrer do cumprimento do previsto neste
Ajuste Complementar serao de propriedade exclusiva do
MEAl.

ARTIGO VII
Dos Termos do Acordo
1. Os trabalhos previstos no presente Ajuste Complementar se iniciarao na data de sua assinatura e terao vigtincia
de 36 meses ap6s o seu inicio. 0 presente Ajuste Complementar, contudo, podera ser prorrogado por entendimento mutuo entre ambas as Partes, se houver recursos disponiveis. A prorrogac;ao sera acordada atraves de troca de
notas diplomaticas.

2. 0 presente Ajuste Complementar podera ser denunciado ou s~spenso, no todo ou em parte, porum perlodo definido ou indefinido, por qualquer uma das Partes, desde
que a Parte interessada comunique a outra, por escrito,
por via diplomatica, com anteced~ncia de 90 (noventa)
dias de sua decisao. 0 saldo dos recursos niio gastos ou
nao comprometidos ate essa data serao restitu idos ao
MEAl, assim como ao MEAl sera debitado qualquer valor
devido, conforme for o caso, nao excedendo as limitac;oes
pelo Artigo V.
ARTIGO VIII
Das Comunicac;oes entre as Partes
Qualquer solicitac;ao ou autorizac;ao no ambito do presente Ajuste Complementar devera ser efetuada por escrito.
As referidas coni~nicac;oes seriio consideradas devidamente efetivadas quando houverem sido entregues pessoalmente, por via postal ou por telegrama ao enderec;o abaixo especificado, ou para qualquer outro enderec;o acordado pelas Partes:
Para o MEAl:
Ministerio Extraordinario para Assuntos de lrrigac;ao
SGAN - Ouadra 601 - Late 1
70.830- Brasilia-OF
Brasil

Para o BUREAU:
Commissioner
Bureau of Reclamation
Department of the Interior
Washington, D.C. 20240
UNITED STATES OF AMERICA
Feito em Brasilia, aos 06 dias do mes de novembro de
1986, em do is exemplares nos idiomas portugue~ e ingles,
sendo ambos os textos igualmente autent icos.

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil:
Roberto de Abreu Sodr6

Pelo Governo dos Estados Unidos da America:
Harry Shlaudeman
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ANEXO A
EQI:JIPE RESIDENTE PERMANENTE

EQUIPE RESIDENTE PERMANENTE DO BUREAU - POR DISCIPLINA
Disciplina

Nfvel 1/

1. Engenheiro de Planejamento/Chefe de Equipe

FC11a12
(GS 14-15)
FC9 a 11
(GS 12-14)
FC 9 a 11
FC 9 a 11
FC 9 a 11
FC 9 a 11
FC 9 a 11

2. Engenheiro Projetista - barragens
3.
4.
5.
6.
7.

Engenheiro Projetista- abastecimento de agua
Engenheiro Projetista - barragens/abastecimento de agua
Engenheiro Projetista- usinas de bombeamento
Engenheiro de Planejamento
Analista de Solos

Homens-Meses

24
24
24
24
24
24
24

TOTAL

168

2/3/

1/ Os salarios do pessoal do BUREAU, baseiam-se numa escala padronizada de pagamentos (escala GS para trabalhos realizados nos Estados Unidos ou func;:oes de curta prazo fora dos Estados Unidos; ou escala FC para func;:oes de Iongo prazo
fora dos Estados Unidos). Urn GS 14 e equivalente a urn FC 11, o GS 13 e equivalente a urn FC 10, etc.
2/ A data de chegada da equipe de residentes permanentes do BUREAU designada para Bras(lia sera fixada de acordo com
as necessidades do programa. Devido a natureza temporaria das atividades do programa de irrigac;:ao, alguns tecnicos chegariio logo no in(cio para avaliar as necessidades de Iongo prazo, bern como para acelerar as trabalhos da sua area de
competencia.
3/ Esta estimativa de necessidade de pessoal e estritamente para fins on;:amentarios.
ANEXO B
PESSOAL COM FUN<;:AO TEMPORARIA

FUNCOES TEMPORARIAS DO BUREAU - POR DISCIPLINA
Disciplinas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

E ngenheiro de Planejamento 1/
Engenheiro Projetista 1/
Economista Agr(cola
Analista de Solos 1/
Hidr61ogo
H idroge61ogo
Engenheiro de Drenagem
Engenheiro Eletro-Mecanico
Ge61ogo
Coordenador de Atividades Externas 1/
Especialista em Computador
Outros (ex.: Especialista em Contratos, Especialista em
Operac;:iio e Manutenc;:iio, etc.)

Nfvel
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS

N!> de Viagens

13-15
11-14
11-14
11-14
11-14
11-14
11-14
11-14
11-14
11-14
11-14

TOTAL

Homem-Meses

2
2
2
2
4
2
4
4
4
4
2

6
6
6
6
12
6
12
12
12
6
6

4

12

36

2/

102

2/

1/ Estas disciplinas podem abranger uma equipe com func;:ao de curta prazo, que ira a11aliar as necessidades do MEM antes
da selec;:ao dos especialistas da equipe residente.
2/ Estes indicadores representam uma estimativa global, somente para fins orc;:amentarios.
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ANEXOC
DESCRICAO DAS FUNCOES
EQUIPE RESIDENTE- PERMANENTE- D.ESCRICAO
DAS FUNCOES

do MEAl em tecnicas de estudo de solos e
de terras.

classific~o

ANEXO D
ATIVIDADES PROPOSTAS DE APOIO NOS
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA

1 . Engenheiro de Planejamento/Chefe da Equipe
Coordenar todas as atividades da equipe residente permanente e do pessoal temporario, acompanhando a
preparacao das program~oes e os pregramas de orientacao.
Servir como elemento de cantata entre o MEA I, bern
como entre outras autoridades de 6rgaos do GOB e a
Embaixada dos Estados Unidos da America (Brasilia) e
autoridades dos Consulados dos Estados Unidos da
America no Brasil.
Prestar assistencia na preparacao de todos os relat6rios
de planejamento.
Auxiliar na solucao de problemas institucionais e de
coordenacao.
2. Engenheiro Projetista - estruturas de abastacimento
de 6gua
Auxiliar na preparacao ou revisao de todos os projetos
de estrutura de abastecimento de agua.
Avaliar a necessidade de assistencia especializada para
o projeto a ser prestado pelo Centro de E ngenharia e
Pesquisa (E&R Center) em Denver.
lmplementar urn programa para treinar a contrapartida
do MEAl.
3. Analista de Solos
Estabelecer criterios e padroes a serem utilizados em
teste de solos e classificacao de terras. Desenvolver metodologia para correlacionar a classificacao ja existente
de terras e a classificacao a ser implantada.
Fornecer orientacao tecnica na preparacao de mapas
para a classific~ao de terras, estudos especiais de solo,
levantamento de hectares passfveis de irriga~o. potencialidade de irrigacao e culturas adaptaveis.
Auxiliar em estudos espec(ficos sobre problemas agron6micos e outros problemas agr(colas relacionados
como desenvolvimento e uso de terras para a irrigacao.
Determinar e recomendar a melhor forma, do ponto
de vista de capacidade da terra, para desenvolver ou
para reabilitar, conforme for o caso, as areas especlficas do projeto.
lmplementar um programa para treinar a contrapartida

APOIO TECNICO A SER FORNECIDO PELO
E&R CENTER
1>ro·p5e-se que seja fornecido apoio tecnico de peritos residentes rios Estados Unidos da America. Seria premature
avaliar desde ja as necessidades espec(ficas e a programacao; no entanto acredita-se que OS aspectos espec(fiCOS do
projeto, as caracterfsticas do modelo hidraulico, o teste
dos materia is, ou outras questoes especfficas venham a requerer parecer tecnico da equipe do Centro de Engenharia
e Pesquisa, em Denver, Colorado. Uma estimativa dos
custos para a realizacao desses services sera fornecida pelo
BUREAU mediante solicitacao previa do MEA I. Os services de apoio tecnico serao iniciados ap6s a autoriza~o
por escrito do MEAl.

ANEXO E
VIAGENS DE CONSULTA TECNICA SUGERIDAS

CONSULT A TECNICA- VIAGENS AOS ESTADOS
UNIDOS DA AMERICA
Proi)Oe-se que o pessoal qualificado do MEAl, DNOCS,
DNOS e CO_DEVASF tenha oportunidade de discutir
questoes tecnicas especfflcas junto aos analogos do
BUREAU nos Estados Unidos da America. Preve-se que
essas visitas de consulta tl!cnica terao a duracao aproximada de duas semanas cada uma e que poderao ser feitas em
seis grupos de quatro especialistas brasileiros, de acordo
com as necessidades, mediante solicitacao do MEA I.

ANEXO F
SUGESTAO DE SEMINAR lOS DE TREINAMENTO
A REALIZAR-SE NO BRASIL

SEMINAR lOS DE TREINAMENTO NO BRASIL
Preve-se que a utiliz~ao de seminaries de treinamento no
Brasil seria uma maneira eficaz de fornecer o treinamento
desejado ao pessoal tl!cnico do MEAl, CODEVASF
DNOCS e DNOS.
Seria premature definir os tipos de seminario, a sua duracao, e fixar custos definitivos; todavia, e possfvel que esses
seminaries de treinamento sejam nas areas de seguranca de
barragens, praticas de construcao, contratacao, prejetos,
aplicacoes de computador, manejo da agua, classificacao
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de terras, etc.
Os seminaries seriam preparados por t~cnicos especialistas
do BUREAU nos Estados Unidos da America e oferecidos

em diversas localidades no Brasil. Seria necessaria a contrata.;:8o de aproximadamente cinco especialistas do
BUREAU (por cerca de 1 homem-mes cada) para cada"
evento, al~m dos custos das viagens e diarias.

-

ANEXOG
RESUMO DAS ESTIMATIVAS DE CUSTO

RESUMOS DAS ESTIMATIVAS DE CUSTO 1/
Montante
Aproximado
equivalente em
Cruzados ($US)

Total
(US$)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Equipe Residente Permanente (168 homem-mes) 2/
Pessoal com Fun,.oesTemporarias (102 homem-mes) 2/
Seminaries- 5 no pals a US$ 60.000 cada
Viagens T~cnicas aos Estados Unidos (24 viagens de 2 semanas cada)
Equipamentos para Computadores
Suporte T~cnico (E& R Center)
Custos Administrativos no Brasil
Diversos/Contin~ncia/Pubticacoes/etc.

Despesas Gerais (15%)
TOTAL ($US)

1.855.410
1.246.560
300.000
124.800.
60.000
390.000
70.000
300.000
361.530

(536.900)
(310.020)
( 72.500)
( 36.000)
( 60.000)

3/

4.708.300

11 A analise individual de cada item se encontra a seguir.
2/ lnclui viagens internas no Brasil.
3/ Baseado em 15% de todos os custos com exce,.a-o dos ltens N 2, 3 e 6, cujas despesas gerais se encontram incluldas nos
calculos.

1. Equipe Residente Perm1111ente - Resumo das Estimativas de Custo
Para fins orcamentarios, admite-se:
1 funcionario FC 12 a 299.750 (por 2 anos)
2 funcionarios FC 11 a 274.170 (por 2 anos)
4 funcionarios FC 10 a 251.830 (por 2 anos)
TOTAL ($US)

= 299.750
= 548.340
= 1.007.320

= 1.855.510

Vide nas paginas seguintes o desdobramento dos custos do pessoal acima discriminado. Todos os salaries do BUREAU baseiam-sa em uma escala padror\izada de pagamentos (escala GS para trabalho nos Estados Unidos da Awe rica ou funcoes de
curta prazo fora dos Estados Unidos da Am~rica, ou escala FC para funcoes de Iongo prazo fora dos Estados Unidos da
Am~rica).
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Cidade/Pais: Brasflia/Bresil
ESTIMATIVA DE CUSTO (US$)
Empregado: Postos Variados
Nrvel- FC 10/5 Empregado + 3 dependentes Perrodo:2 Anos
Total em
2Anos

(equivalente a GS 13/5)

% Mclxima
Cruzados

Salirio
42.600
5.110
9.370

Salclrio base (anual)
Beneficios com Pessoal ( 12%)
Adicional p/ Licences (22%)

57.080 (x2)

Subtotal (anual)

114.160

SALARIO TOTAL
Subsrdios
Diferencial do Cargo (anual- 10%)
Residencia Temporclria
Subsidio p/ Educacao
Subsidio Trimestral p/ Subsist.
Subsidio Referente ao Cargo
Subsidio de Transferencia

4.260 (x2)
3.600 1/
37.000 2/
30.000 3/

0
700
79.820

TOTAL DOS SUBSibiOS

Dnpe- em

100%
25%
100%

Rei~Niagens

1.500
1.600

Seguro
Exames Ml!dicos
Transporte
Bagagem al!rea
HHE (Maritima)
Autom6vel
Viagens I nternac. de/para o Posto
Diclrias de Viagens de/para o Posto
Armazanagem nos EUA
Repouso e Viagem de Recuperac§o
Viagens no Pais 4/
Dillrias no Pais 5/

rode~

50%
50%

0
8.000

50%

800
3.600
7.000

50%

7.200

100%
100%

10.150

TOTAL DAS DESPESAS COM RELOCACAO
TOTAL GERAL (US$)
Vide a seguir explicacio para as notas de

3.000
15.000

57.850
251.830

1/, 2/, 3/,4/ e 5/.
Cidade/Pais: Bresflia/Bresil
ESTIMATIVA llE CUSTOS (US$)
Empregado: Postos veriedos

N rvel - FC 1 t/5 Empnpdo + 3 dependen1es Perrodo: 2 Anos
(equivalent& a GS 14/6)

Total em
2Anos

% Mdxima
Cruzados

Sal6rio
Salllrio base (anual)
Beneficios com Pessoal (12%1_

50.350
6.040
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Adicional p/ Licencas (22%)

11.080
67.<\70 (x2)

Subtotal (anual)

134.940

SALARIO TOTAL
Subsfdios
Diferencial do Cargo (anual- 10%)
Residencia Temporaria
Subsldio p/ Educaciio
Subsldio Trimestral p/ Subsist.
Subsldio Referente ao Cargo
Subsfdio de Transferencia

5.040 (x2)
3.600
1I
37.000
2/
30.000 3/
0
700

TOTAL DOS SUBSib lOS

100%
25%
100%

81.380

Despeses com Reloca(:ioNiagens
Seguro
Exames M~icos
Transporte
Bagagem aerea
HHE (Maritima)
Autom6vel
Viagens I nternac. de/para o Posto
Diarias de Viagens de/para o Posto
Armazenagem nos E UA
Repouso e Viagem de Recuperaciio
Viagens no Pals 4/
Diarias no Pals 5/

1.500
1.600
3.000
15.000
0
8.000
800
3.600
7.000
7.200
10.150

TOTAL DAS DESPESAS COM RELOCACAO
TOTAL GERAL (US$)

50"/o
50%
50%

50%
100"/o
100%
57.850
274.170

Vide a seguir explicaciio para as notas de rodape 1/, 2/, 3/,4/ e 5/.

Cidade/Pals: Brasflia/Brasil
ESTIMATIVA DE CUSTO (US$)
Empregado: Chefe da Equipe
Nfvel- FC 12/5 Empregado + 3 dependentes Perfodo: 2 Anos
(equivalente a GS 15/5)

Total em
2 Anos

%Maxima
Cruzados

Sallirio
Salario base (anual)
Benefl cios com Pessoill ( 12%)
Adicional p/ Licencas (22"/o)
Subtotal (anual)

59.230
7.110
13.030
7.9.370 ( x2)

SA LA RIO TOTAL
Subsfclios
Diferencial do Cargo
(anual · 10%)
Residencia Temponlria
Subsldio p/ Educaciio
Subsldio Trimestral p/ Subsist.
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158.740

5.930 (x2)
3.600
1I
37.000 2/
20.000 3/

100%
25%
100%

Subsldio Referente ao Cargo
Subsldio de Transferencia

0
700

TOTAL DOS SUBSibiOS
Despesas com Reloca~oN iagens
Seguro
Exames M~dicos
Transporte
Bagagem a~rea
HHE (Maritima)
Autom6vel
Viagens I nternac. de/para o Posto
Diarias de Viagens de/para o Posto
Armazenagem nos E UA
Repouso e Viagem de Recuperaryao
Viagens no Pals 4/
Diarias no Pals 5/
TOTAL DAS DESPESAS COM RELOCACAO
TOTAL GERAL (US$)

83.160

1.500
1.600
50%
50%

3.000
15.000
0
8.000
800
3.600
7.000
7.200
10.150

50%

50%

57.850
299.750

Vide a seguir explicacao para as notas de rodap~ 1/, 2/, 3/,4/ e 5/.
1I Baseado no Subsldio Temporario para a Moradia por 30 dias para empregados do BUREAU e seus dependentes (US$ 30
cada ao dia). 0 Subsldio Temporario para Moradia sera necessaria somente se o subsldio trimestral de subsistencia nao
estiver disponlvel quando da sua chegada. Observacao: pede-se utilizar cruzados para esse subsldio.
2/ Subsldio para Educaryao com base em 2 filhos em idade escolar por funcionario e supoe-se urn filho no posto e urn filho
fora dele. Os subsldios do Departamento de Estado sao de US$ 4.000 ao ano no posto e US$ 14.500 fora dele. Observacoes: ~ IJOSslvel utilizar cruzados para os custos "no posto, e tahiez para parte dos custos de tarifa aerea para viagens
educacionais de ou para o posto at~ a localidade da escola.
3/ Subsldio Trimestral de Subsistencia com base nos custos de apartamento com 3 ou 4 quartos com alguns m6veis (utensllios) com utilidade para urn perlodo de 2 anos. Observacoes: pede-se empregar cruzados para quase todos os custos de
residencia no pals.
4/ Os custos de viagens no pals sao estimados com base na hip6tese de que os funcionarios residentes do BUREAU viajarao
30 por cento do tempo durante o primeiro ano e 15 por cento do tempo durante o segundo ano. Assim, as viagens (tarifas aereas) estao estimadas em US$ 7.200 ( 16 viagens a US$ 300 por viagem para o primeiro ano e 8 viagens a US$ 300
por viagem para o segundo ano).
5/ Os custos das diarias no pals estao estimados com base na mesma hip6tese da nota de roda~ numero 4/ acima. Consequentemente, a diaria para o primeiro ano ~ estimada em US$ 6.770 ( 15,6 semanas x US$ 62/dia x 7 dias por semana)
e, para o segundo ano, e estimada em US$ 3.880 (7 ,8 semanas x 7 dias/semana x US$ 62/dia).

2. Pessoel com Fum;:oes TemporAries - Resumo das Estimativas de Custo (US$)
Vide nas paginas seguintes a base destes custos.

Montante Aproximado
em Cruzados (US$)
Salario
Admitindo-se homem-mes = GS 14/5 =US$ 7.770 1I
102 x US$ 7.770 = US$ 792.540
Viagens
I nternacionais
36 viagens x US$ 2.100 = US$ 75.600

54.000) 2/
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No pais
102 x US$ 650/mes =US$ 660300

66o300)

Di~rias

(1890720) 3/

102 x US$ 20060/miis =US$ 2100120
Outros
102 x US$ 1o000/mes =US$ 102o000
TOTAL (US$) 102460560
Utilizer .J GS 14/5 para fins

orc;:ament~rios

para cobrir:
custos do GSA
adicional para supervisao

prorrogac§o de tempo
diferencial de cargo
fatores de inflac;:ao
1/ lncluir despesas gerais: vide nas

21

p~ginas

seguintes a derivac;:ao do custo do sahirio mensal.

Aproximadamente US$ 540000 do custo total de viagens poderiam ser pagos em cruzados (36 viagens Miami-Rio de Jao
neiro a US$ 1o500 cada) 0

3/ Aproximadamente US$ 1890720 do custo das diarias poderiam ser pegos em cruzados (102 meses a US$ 10860 ao mils
para diarias no pals) 0

ESTIMATIVA DE CUSTO PARA 0 BUREAU NO Brasil (US$)
Perlodo: 1 Mils
Nlvel & Salarios: GS 1215 =US$ 35o836 ao ano
Sal~rio

(baseado nos dias reais de trabalho)/mlls
Beneficios ( 12% do salario)
Adicional para licenc;:a (22% do salario)
SUBTOTAL

Despesas gerais (50% do sah!rio e adicionais)

20760
330
610
30700
10850

SAl.ARIO TOTAL, SUBSIDIO & DESPESAS GERAIS

5o550

DIFERENCIAL EXTERNO
(para um perlodo superior a 42 dias) Vide "Outros" abaixo
DIARIAS
Viagens (lnternacionais)
(no pals)
Transports

20060

1/

20000
650
100

TOTAL DE VIAGENS & TRANSPORTE

20750

Outros 2/

1000

TOTAL DOS OUTROS GASTOS
TOTAL (US$)

10000
110360

3/

Explicec;:io das Notas de Rodapli para os Custos das F unc;:oes Temporaries
1/ A diaria varia de acordo com a cidade, por exemplo: atll 1!'de novembro de 1985, as tax as eram as seguintes: Rio de Jao
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neiro - US$ 90, Recife- US$ 50, Brasilia- US$ 58, Fortaleza- US$ 48. Para determiner o orcamento, utilizer am~
dia dessas cidades, que e de US$ 62 ao dia. Para 30 dias, a diaria mensal seria de US$ 1.860 para a diaria no paise US$
200 para a diaria internacional dee para o Brasil.
2/ "Outros" incluiria o excesso de bagagem, necessidade de diferencial de cargo, custos do GSA, inflaciio e outros custos
administrativos. (Os calculos variam no ambito do BUREAU).
3/ Os mesas adicionais custariam menos devido

a aquisiciio ja feita das passagens aereas.

ESTIMATIVA DE CUSTO PARA 0 BUREAU NO Brail (US$)
Periodo: 1 Mis
N ivel &Salaries: GS 13/5 • US% 42.611 80 ano

3.260
390
720

Salario (basaado nos dias reais de trabalho)/mts
Beneficios ( 12% do salario)
Adicional para Licenca (22% do saldrio)

4.370

SUBTOTAL

2.190

Daspasas gerais (50% do salario e adicionais)
SA LA RIO TOTAL, SUBSibiO & DESPESAS GERAIS

6.560

DIFERENCIAL EXTERNO
(para um per(odo superior a 42 dias) Vide "Outros" ebaixo

2.060

DIARIAS

1/

2.000
650
100

Viagens (I nternacionais)
(no pais)
Transporte

2.750

TOTAL DE VIAGENS & TRANSPORTE

1.000

Outros 2/

1.000

TOTAL DOS OUTROS GASTOS
TOTAL (US$)

12.370

3/

Explica.;:iio des Notes de Rodape para os Custos das Funcc3es Temporaries

1/ A diaria varia de acordo com a cidade, por exemplo: at~ 19 de novembro de 1985, as taxas eram as saguintes: Rio deJaneiro - US$ 90, Recife- US$ 50, Brasilia- US$ 58, Fortaleza -US$ 48. Para determiner o orcamento, utilizer am~
dia dessas cidades, que ~ de US$ 62 ao dia. Para 30 dias, a diaria mensa I sari a de US$ 1.860 para a diaria no paise US$
200 para a diaria internacional dee para o Brasil.
2/ "Outros" incluiria o excesso de bagagem, necessidade de diferencial de carg_o, custos do GSA, infla.;:iio e outros custos
administrativos. (Os calculos variam no ambito do BUREAU).
3/ Os mesas adicionais custariam menos devido c} aquisicao ja feita das passagens aereas.
ESTIMATIVA DE CUSTO PARA 0 BUREAU NO Brasil (US$)
Periodo: 1 MAs
N ivel & Salaries: GS 14/5 =US$ 50.354 80 ano
Sahirio (basaado nos dias rea is de trabalho) /mes

3.870
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Benefieios (12% do salariol

460

Adicional para Licence (22% do salario)

850
5.180

SUBTOTAL

2.590

Despesas gerais (50% do salario e adicionais)

7.770

SA !.ARlO TOTAL, SUBSIDIOS & DESPESAS GERAIS
DIFERENCIAL EXTERNO
(para um periodo superior a 42 dias) Vide "Outros" abaixo

2.060

DIARIAS

1/

2.000
650
100

Viagens (lnternacionais)
(no pais)
Transporte

2.750

TOTAL DE VIAGENS & TRANSPORTE
1.000

Outros 2/

1.000

TOTAL DOS OUTROS GASTOS

13.580

TOTAL (US$)

3/

Explicacao das Notas de Rodape para os Custos das Func8es Temporaries
1/ A diaria varia de acordo com a cidade, por exemplo: ata 19 de novembro de 1985, as taxes eram as seguintes. Rio deJaneiro -US$ 90, Recife- US$ 50, Brasilia- US$ 58, Fortaleza- US$ 48. Para determiner o orcamento, utilizer a media dessas cidades, que a de US$ 62 ao dia. Para 30 dies, a di<!ria mensa! seria de US$ 1.860 para a dl<!ria no paise US$
200 para a di<!ria internacional dee para o Brasil.
2/ "Outros" incluiria o excesso de bagagem, necessidade de diferencial de cargo, custos do GSA, inflacao e outros custos
administrativos. (Os c<!lculos variam no ambito do BUREAU).
3/ Os mesas adicionais custariam menos devido

a aquisicao j<! feita das passagens aareas.

3. Semiruirios de Treinamento Sugeridos - Estimetivas de Custo
Total
(US$)
Salario + Beneficios (25 homem-mis)
Viagens
Diarias
Diversos (Computador, Publicac6es, Remessas, etc.l
TOTA.L (US$)

Montante Aproximado
em Cruzados (US$)

180.000
60.000
40.000
20.000
300.000

(37.500) 1/
(35.000) 2/

1/ Aproximadamente US$ 37.500 do custo total das viagens poderiam ser pagos em cruzados (25 viagens Miami-Rio deJaneiro a US$ 1.500 cada).
2/ Aproximadamente US$ 35.000 dos custos das diarias poderiam ser pagos em cruzados.

4. Viagens Ttcnicas aos Estados Unidos de Am6rica - Estimetivas de Custo
Viagens de 10 a 14 dias aos Estados Unidos da Amarica para discutir quest8es especificas relacionadas como projeto e ob-
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servar condic;5es simi lares no campo (6 grupos de 4 participantes cada

Viagens US$ 2.000 x 24
Diarias (12 dias) x US$ 75 x 34
Custos do BUREAU US$ 1.800 x 24 •
Diversos/ADP/Publicac;oes
TOTAL (US$)

= 24 viagens).
Total
(US$)

Montante
em Cruzados (US$)

48.000
21.600
43.200
12.000
124.800

(36.000)

Preve-se que sera necessaria o melhoramento dos equipamentos de computac;ao existentes. No inlcio, recomenda-se que sejam adquiridos quatro microcomputadores.
Custos (para cada)
Equipamento compat{vel com ISM-XT ou IBM
Equipamento para impressio da qualidade da letra
Transformadores
Supressores de corrente

el~trica

Software plira:
processamento de palavras
projetos graficos auxiliares
graficos gerais
financiar "spreadsheets" para programac;io
Telefones para Comunicac;io
Pap~is

e suprimentos

Aproximadamente US$ 15.000 por sistema (Aproximadamente tudo em Cruzados)
TOTAL US$ 60.000
Nota: Todo o equipemento eo "software" serao comprados no Brasil. Todavia, em caso de programas do BUREAU serem
necessaries para tarefas t~cnicas espac(ficas, devera ser obtida uma autorizac;iio de importac;iio com base na inexistencia, no
Brasil, de material similar.

6. Apoio T6cnico (E& R Center) - Estimstlvas de Custo
Supc5e-se que seja fornecido apoio tacnico por peritos residentes nos Estados Unidos da Amarica. Seria premature avaliar
agora os tipos de necessidades especlficas e as programac;Cies; no entanto, acredita-se que os problemas espec(ficos do proje·
to, os problemas do modelo hidraulico, o teste dos materiais, ou outras quest~es especificas possam requerer parecer tacnico de equipe do Centro de Engenharia e Pesquisa, em Denver, Colorado. Nfo se pode atribuir um custo ~s tarefas especifi·
cas; todavia, talvez seja necessaria aproximadamente 10% do orcamento total, ou seja US$ 390.000.
TOTAL US$ 390.000
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empresas brasileiras participarao
das obras de infra·estrutura da
rodovia iquitos-nauta, no peru

Complementar envidarao todos os esforcos para promover, no menor prazo possivel, as formalidades necessarias
a apresentac;:ao e exame de propostas, parecer final e assinatura dos contratos comerciais e financeiros.
ARTIGO V

Ajuste Complementar ao Acordo Comercial entre o Brasil
e o Peru, para particip~o de empresas brasileiras nas
obras de infra-estrutura da rodovia lquitos-Nauta,
assinado, no Palclcio do ltamaraty, em Brasilia, em 11 de
novernbro de 1986, pelo Ministro de Estado das Rela~es
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, e pelo Embaixador
Extraordinclrio e Plenipotenciclrio do Peru, Hugo Palma
Valderrama.
0 Governo da Republica Federativa do Brasil
e
0 Governo da Republica do Peru,
lnteressados em intensificar a cooperac;:ao econ6mica e comercia! e em aprimorar o intercambio entre os dais palses
nesses campos, e, em conformidade com as disposic;:oes do
Artigo I do Acordo Comercial entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo da Republica do
Peru, assinado em 5 de novembro de 1976,
Acordam o seguinte:
ARTIGO I
A execuc;:ao das obras de infra-estrutura relativas a rodovia
lquitos-Nauta, a serem contratadas pela Corporac;:ao Departamental de Desenvolvimento de Loreto- CORDELOR,
sen! confiada conjuntamente a empresas brasileiras e peruanas.

0 presente Ajuste Complementar, que entrara em vigor a
partir da data de sua assinatura, tera a vigiincia necessaria
para a conclusao de todas as suas etapas; observadas as
disposic;:oes do Artigo Ill.
ARTIGO VI
Este Ajuste Complementar podenl ser modificado par troca de Notas diplomaticas, mediante acordo entre o Governo da Republica Federativa do Brasil eo Governo daRepublica do Peru, entrando a modificac;:ao em vigor na data de recebimento da respect iva Nota de resposta.
Feito em Brasilia, aos 11 dias do mes de novembro de
1986, em dais textos originais, nos idiomas portugues e
espanhol, sendo ambos os textos igualmente autenticos.
Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil
Roberto de Abreu Sodre
Min!!tro de Estado das Relac;6es Exteriores da
Republica Federativu do Brasil

Pelo Governo da Republica do Peru
Hugo Palma Valderrama
Embaixador Extraordinario e
Plenipotenci<!rio do Peru

ARTIGO II
0 Governo da Republica Federativa do Brasil, ao tomar
conhecimento dos entendimentos mantidos entre a empresa brasileira, Construtora Andrade Gutierrez S.A., e a
Corporaci6n Departamental de Desarrollo de Loreto CO ROE LOR, coloca a disposic;:ao do Governo peruano os
certificados de servic;:os prestados pela empresa brasileira
na area de construr;:ao de rodovias.
ARTIGO Ill
0 Governo brasileiro, com o objetivo de apoiar a realizac;:ao das referidas obras de infra-estrutura, compromete-se
a autorizar a concessao de credito, com previa manifestac;:ao da Carteira de Comercio Exterior do Banco do Brasil
S.A., para a execur;:ao do projeto mencionado no Artigo 1,
estabelecendo, em coordenacao com o Governo do Peru,
o valor, condir;:oes gerais de financiamento e prazo de validade de cn!dito a outorgar.
ARTIGO IV
As entidades designadas para a execuc;:ao deste Ajuste
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itamaraty e ministerio da cultura
assinam ajuste para preserva~ao,
conserva~ao e manuten~ao do
museu htst6r•co e dtplomat.co
Ajuste entre o Ministerio das Relar;:iies Exteriores e o
Ministerio da Cultura, com interveniiincia da Fundar;:io
Pr6-Mem6ria, para preservacao, conservar;:io e
manutenr;:io do Museu Hist6rico e Diplomlltico, assinado
em Brasilia, em 5 de dezembro de 1986, pelo Ministro
das Relar;:oes Exteriores, Roberto de Abreu Sodn!, palo
Ministro da Cultura, Celso Furtado, e pelo Presidente
da Fundar;:io Pr6-Mem6ria, Joaquim de Arruda Falciio
Neto.
Aos 5 dias do mes de dezembro de 1986, o Ministerio das
Relar;:6es E xteriores, neste ato represent ado por seu titular, Ministro Roberto de Abreu Sodre, eo Ministerio da
Cultura, neste ato representado por seu titular, Ministro
Celso Furtado, com a interveni€mcia da Fundac;:ao Nacio-

nal Pr6-Mem6ria, representada par seu Presidente, Doutor
Joaquim de Arruda Falcao Neto, celebram o presente
Ajuste, de acordo com as clilusulas e condic;:5es seguintes:

f) instruir as funcionarios em servic;:o no Museu Hist6rico e Diplomatico a respeitarem e fazerem respeitar as
regras de segurarv;:a e de protec;:iio aplicaveis as instalac;:5es do .Palacio Itamaraty.

CLAUSULA PRIME IRA
CLAUSULA QUART A

0 objetivo do presente Ajuste e a preservac;:a'o, conservac;:ao e manutenc;:ao do im6vel tombado, localizado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, n!l196, no Rio de Janeiro, bem como o fornecimento de apoio tecnico ao Museu
Hist6rico e DiplomHico.
CLAUSULA SEGUNDA
Caber<! ao ltamaraty, atraves de seu Escrit6rio Regional
no Rio de Janeiro:
a) proporcionar, a titulo temporario, acomodac;:§o f(sica
aos funcionarios da Pr6-Mem6ria empenhados na consecuc;:ao dos objetivos trac;:ados na Clausula Primeira,
no segundo andar da ala oeste do Palacio Itamaraty
bem como espac;:o no dep6sito da garagem e dez vagas
no estacionamento interne.
b) supervisionar a contratac;:ao e execuc;:iio das obras de
reparac;:iio e conservac;:§o das instalac;:5es do Museu Hist6rico e Diplomatico, tanto aquelas a serem cobertas
com recursos pr6prios como as custeadas com fundos
provenientes da Pr6-Mem6ria.

CLAUSULA TERCEIRA
lncumbira ao
ria:

Minist~rio

da Cultura, atraves da Pr6-Mem6-

a) dar apoio tecnico ao projeto museol6gico do Museu
Hist6rico e Diplomatico, atraves da Coordenadoria de
Acervos Museol6gicos;
b) colocar a disposic;:ao do ltamaraty, para atividades do
Museu Hist6rico e Diplomatico, dais muse61ogos e
dais auxiliares para restaurac;:iio de telas, cujos names·
seriio submetidos previamente ao exame da Secretaria
de Estado das Relac;:oes Exteriores;
c) acompanhar e fiscalizar, atraves da Sexta Diretoria Regional da SPHAN/Pr6-Mem6ria, a execuc;:iio das obras e
servic;:os necessaries a preservac;:iio do Palacio Itamaraty;
d) destinar as a bras da recuperac;:iio do Palacio Itamaraty
a importiincia de CZ$ 500.000,00 (quinhentos mil
cruzados) no exercicio de 1986, e CZ$ 3.000.000,00
(tr~s milh5es de cruzados), em 1987;
e) utilizar as facilidades referldas na clausula segunda,
letra "a", com unidades e passoal exclusives da Pr6Mem6ria, cujas atividades se relacionem com o disposto no presente Ajuste;

Este Ajuste vigorara, a partir da data de sua assinatura, ate
31 de dezembro de 1987.
CLAUSULA QUINTA

0 presente instrumento podera ser rescindido, no todo au
em parte, mediante aviso pn!vio, par escrito, de, no mfnimo, noventa dias. Podera, igualmente, a qualquer tempo,
ser alterado au prorrogado par ter~o aditivo.
E par estarem, assim, acordados, assinam o presente Ajuste em tr~s vias de igual tear, forma e valor.
Pelo Ministerio das Relac;:l5es Exteriores:
Roberto de Abreu Sodre
Pelo Ministl!rio da Cultura:
Celso Furtado
Pela Fundac;:iio Nacional Pr6-Mem6ria
Joaquim de Arruda Falcio Neto

os acordos entre o
brasil e a argentina
Durante a visita do Presidente Raul Alfonsfn ao Brasil faram assinados, em Brasflia, em 10 de dezembro de 1986,
as seguintes acordos entre as dais pafses:
Ata de Amizade Brasileiro-Argentina e Declarac§o Conjunta sabre Polftica Nuclear, assinadas pelos Presidentes
Josl! Sarney e Raul Alfonsfn;
Acordo de Alcance Parcial de Complementac§o Econ6mica;
Acordo de Alcance Parcial de Renegociac§o das Preferencias Outorgadas no pedodo de 1962/1980 e Programa de
lntegrac§o e Cooperac;:§o Econ6mica (e seus anexos), assinados pelo Ministro de Estado das Relac;:l5es Exteriores,
Roberto de Abreu Sodre e pelo Ministro das Relac;:oes e
Culto da Argentina, Dante Caputo;
Convenio entre a Petrobnls e Yacimientos Petroliferas Fiscales S.E., sabre desenvolvimento de atividades de industria do petr61eo e do gas, assinado pelo Ministro, lnterino,
das Minas e Energia, Paulo Richer, pelo Presidente da Petrobras, Osires Silva, pelo Secretilrio de Energia, Jorge
Lapena, pelo Subsecretario de Planejamento Energetico,
Alfredo Storani, pelo Presidente da YPF, Rodolfo Otero,
e pelo Presidente da Gas del Estado, Carlos Bechelli; e
Convenio de Cooperac;:iio Tecno16gica na area do petr61eo
e do gels, assinado pelo Ministro, lnterino, das Minas e
Energia, Paulo Richer, pelo Presidente da Petrobras, Osires Silva, pelo Presidente da Petrobnis lnternacional,
Wagner Freire, palo Secretilrio de Energia, Jorge Lapei'la,
pelo Subsecretario de Planejamento Energet1co, Alfredo
Storani, e pelo Presidente da YPF S.E., Rodolfo Otero.
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x1v e xv reunioes da comissao
nacional para assuntos antarticos
Comunicados do ltamaraty i imprensa, divulgados am
Brasflia, raspactivamanta, am 9 de outubro a 15
de dazambro de 1986.

COMUNICADO DE 9 DE OUTUBRO
A Comissao Nacional para Assuntos Antcirticos (CONANTAR) foi criada pelo Decreta 86.829, de 12 de janeiro de.
1982. Sua func;ao ~de elaborar e supervisionar a execuc;ao
da Politica Nacional para Assuntos Antcirticos (POLANTAR). que estabelece as diretrizes bcisicas das atividades
antcirticas do pals. A CONANTAR, presidida pelo Ministro de Estado das Relac;oes Exteriores, ~ constitufda par
representantes dos seguintes 6rgaos:
da Marinha
do Ex6rcito
Minist6rio das Relac;oes Exteriores
Minist6rio da Agricultura
Minist~rio da Educac;§o
Minist6rio da Aeronautica
Minist6rio das Minas e Energia
Minist6rio da Ciencia e Tecnologia
Secretaria de Planejamento da PresidAncia da Republica
Estado-Maior das Forc;as Armadas
Secretaria Geral do Conselho de Seguranc;a Nacional.
Minist~rio
Minist~rio

Sistema do Tratado da Antllrtida. A Comissao passou em
revista as principais desdobramentos ocorridos no ambito
do Sistema do Tratado da Antcirtida, tendo examinado as
condic;c5es de aprovac;ao, pelo Brasil, das Recomendac;6es
das Reunic5es Consultivas.
XIV Rauniio das Partes Consultivas do Tratado da Antiirtida, no Brasil, em 1987. Entre as desdobramentos do Sistema do Tratado da Antcirtida, tratou-se da preparac;ao da
XIV Reuniao Consultiva do Tratado, a se realizar no Brasil, pela primeira vez, em 1987.
Recursos Minerais Antllrticos. Foram examinadas as negociac;c5es de urn regime para explorac;ao e aproveitamento
dos recursos minerais antcirticos e aprofundado o estudo
das posic;oes brasileiras sabre o assunto.
Recursos Vivos Marinhos Antllrticos. A Comissao registrou com satisfac;ao a recente admissao do Brasil como
membra plena da Comissao para a Conservac;§o dos Recursos Vivos Marinhos Antcirticos (CCAMLR). ocorrida
em 8 de setembro ultimo, par ocasiao da V Reuniao, realizada em Hobart, na Australia, sede da organizac;§o.
PROANTAR. A CONANTAR avaliou a situac;ao atual de
aplicac;ao do Programa Antartico Brasileiro (PROANTAR),
com destaque para a Operac;ao Antcirtica V, durante o
pr6ximo verao e no inverno de 1986; para a necessidade
de aumento de recursos financeiros cestinados ao Programa; e para a construc;ao do navio polar brasileiro.

Nas quatorze Reunioes que realizamos at6hoje,aCONANTAR vern acompanhando a cooperac;§o internacional que
o Brasil mant6m em assuntos antcirticos. Al6m disso, a
Comissao tern proposto a Comissao lnterministerial para
as Recursos do Mar (CI RM), 6rgao encarregado da execuc;§o do Programa Antcirtico Brasileiro (PROANTAR), linhas de ac;ao para o desenvolvimento de nossas atividades
na Antcirtida. A CONANTAR tamb6m acompanha odesenvolvimento de negociac;c5es no ambito do Tratado da
Antcirtida, de que o Brasil 6 Parte Consultiva.

Cooparac;io com outros parses. A Comissao reviu, a luz
dos compromissos e dos interesses brasileiros relacionados
com o Tratado da Antartida, a cooperac;ao internacional
que o Brasil vern desenvolvendo sabre assuntos antcirticos,
dedicando atenc;ao especial as possibilidades de utilizac;ao
do Porto de Rio Grande par navies antarticos estrange ires
e da Estac;ao de Apoio Antartico (ESANTAR), tamb6m
situada em Rio Grande, par programas antcirticos de outros pa i ses.

Em sua XIV Sessao, realizada em 9 de outubro, os seguintes assuntos de maier relevo constaram da agenda da Comissao:

Toponlmia antiirtica. A Comissao dedicou-se a examinar
duplicac;oes e omissoes na toponimia antcirtica, visando a
superac;ao de dificuldades dai decorrentes.

Polltica Nacional para Assuntos Antllrticos. A Comissao
examinou o anteprojeto do documento "Politica Nacional para Assuntos Antcirticos", em que se conceitua nossa
politica antartica a luz dos interesses brasileiros e das responsabilidades e obrigac;6es decorrentes de nossa inserc;ao
no Sistema do Tratado da Antartida. Seu tear sera divulgado ap6s aprovac;§o final.

A CONANTAR verificou com satisfac;ao que ap6s a recente aceitac;ao do Brasil como membra plena da CCAM LR,
na reuniao que se realizou em setembro ultimo, o pais faz
parte, hoje, de todos os foros relevantes do Sistema do
Tratado da Antcirtida, situac;§o que permite a continuidade da atuac;ao eficaz que temos desenvolvido desde a ade·
sao ao Tratado, em 1975.
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COMUNICADO DE 15 DE DEZEMBRO
A Comissao Nacional para Assuntos Antarticos (CONANTAR) foi criada pelo Decreta 86.829, de 12 de janeiro de
1982. Sua func;ao e de elaborar e supervisionar· a execuc;ao
da Politica Nacional para Assuntos Antarticos (PO LANTAR), que estabelece as diretrizes basi cas das atividades
antarticas do pais. A CONANT AR, presidida pelo Ministro de Estado das Relac;iies Exteriores, e constituida por
representantes dos segu intes 6rgaos:
Ministerio da Marinha
Ministerio do Exercito
Ministerio das Relac;iies Exteriores
Ministerio da Agricultura
Ministerio da Educac;iio
Ministerio da Aeronautica
Ministerio das Minas e Energia
Ministerio da Ciencia e Tecnologia
Secretaria de Planejamento da Presidencia da Republica
Estado-Maior das Forc;as Armadas
Secretaria Geral do Conselho de Seguranc;a Nacional.
Em sua XV Reuniao, realizada a quinze de dezembro, a
Comissao tratou dos seguintes assuntos principais cujo
exame, em sua maioria, fora iniciado por ocasiao da reuniao anterior, no dia 9 de outubro.
Polftica Nacional para AssuntosAntArticos (POLANTAR).
A Comissao deu continuidade ao exa.me do anteprojeto da
"Politica Nacional para Assuntos Antarticos" (POLANTAR), a ser divulgada ap6s aprovac;iio final. 0 documento
contera a conceituac;iio de nossa politica antartica a luz
dos interesses brasileiros e das responsabilidades e obrigac;iies decorrentes de nossa inserc;iio, no Sistema do T rat ado
da Antartida. A importiincia e complexidade deste tema
vern determinando exame particularmente atento de todos os Membros da Comissao, inclusive por meio de consultas informais entre as reuni5es formais.
Recursos Minerais Anterticos. A Comissao voltou a examinar o tema das negociac;5es em curso sobre a definic;ao de
urn regime para a explorac;ao e aproveitamento de recursos minerais antarticos, objeto da nona rodada da IV Reuniao Consultiva Especial sabre o assunto, realizada em outubro e novembro ultimos, em T6quio. 0 Brasil tern insistido em que as desvantagens decorrentes de nossa situa.;ao
de pais em desenvolvimento sejam compensadas por condic;iies adequadas quando da eventual definic;ao de urn regime.
PROANTAR. Foram examinadas as atividades do PROANTAR, focalizadas, em dezembro, no desdobramento da
Operac;iio Ant<lrtica V, iniciada com a viagem do Navio de
Apoio Oceanogrcifico "Barao de Teffe", no dia 17 de novembro, e do primeiro v6o de apoio da Forc;a Aerea. Durante o verao, dois outros navios, o "Professor Wladimir
Besnard", da Universidade de Sao Paulo, e o "Aimirante
Camara", este pela primeira vez a ser utilizado em atividades ant<lrticas, realizarao pesquisas na Ant<lrtida. Foi assi-
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nalado que durante a Operac;ao Antartica V encerrar-se-a
'a primeira invernac;ao brasileira na Antartida. A CONANTAR foi informada ~e que o orc;amento do PROANTAR
para 1987 aumentara, proporcionalmente, a participac;iio
dos programas cientificos na distribuic;ao de fundos do
programa.
Toponimia Antartica. A Comissao aprovou projeto de Resoluc;ao por meio da qual solicita providencias da Comissao I nterministerial para os Recursos do Mar para a compilac;ao e a adoc;ao de toponimia antartica a ser utilizada
pelo Brasil.
Representa~o da Comunidade Cientlfica. A CONANTAR
voltou a examinar as condic;5es de participac;iio de representante da Comunidade Cientffica nas reuniiies da Comissao, atualmente efetuada em car<lter ad hoc.

governo brasileiro presta ajuda a
vitimas do terremoto
em el salvador
Comunicados do ltamaraty 6 imprensa, divulgados em
Brasilia, respectivamente, em 13 e em 15 de
outubro de 1986.

COMUNICADO DE 13 DE OUTUBRO
Ao tamar conhecimento na tarde de sexta-feira, 10 de outubro, do terremoto que havia assolado a capital salvadorenha, o Presidente Jose Sarney e o Ministro Abreu Sodre
enviaram de imediato telegramas ao Presidente Jose Napole6n Duarte e ao Chanceler Ricardo Acevedo Peralta, rna·
nifestando o pesar e a solidaridade do Governo e do povo
brasileiros.
Na manha do sabado, o ltamaraty estabeleceu contato
com a Cruz Vermelha Brasileira, de maneira a centralizar
naquela instituic;ao o possivel envio de material de socorro, a partir das necessidades que, com presteza, a Cruz
Vermelha lnternacional costuma aferir. 0 Governo brasileiro providenciara posteriormente o envio do material
que for obtido a El Salvador.
0 ltamaraty tern mantido contato constante com a Em·
baixada do Brasil em Sao Salvador. Todos os funcionarios
daquela unidade, bern como seus familiares, estao bern e
nada sofreram. Nao existe, outrossim, informac;ao de que
membros da colonia brasileira hajam sido atingidos. Varios dentre eles, ali<ls, ja se comunicaram com a Embaixada.

COMUNICADO DE 15 DE OUTUBRO
Com o objetivo de contribuir para a assistencia as viti mas

do terremoto, o Governo Brasileiro esta enviando a El
Salvador um hospital de campanha, operado pelo Ministt~
rio da Aeronautica. 0 hospital, que ~ autosuficiente, inclusive no que se refere ao alojamento das eCjuipes m~di
cas e para-medicas, sera transportado em avrao C-130 da
FAB e montado em San Salvador. Alem da tripulacao e da
equipe medica, viajara a bordo do C-130 o diplomata Conselheiro Gastao Bandeira de Mello, com a missao de coordenar a operacao com a Embaixada do Brasil naquele pafs
e as autoridades salvadorenhas. 0 hospital m6vel devenl
permanecer em San Salvador por um periodo de vinte
dias, aproximadamente. A equipe e constitufda de cerca
de 50 pessoas, capacitadas a dar atendimento a todos os
casos de pronto-socorro, inclusive radiologia, anestesia, intervencoes cirurgicas e pediatria. 0 hospital dispoe de 30
leitos para recuperacao imediata, que, entretanto nao deverao ser utilizados para internacao prolongada. 0 aviao
devera em princfpio, partir na manha de quit~ta-feira, dia
16.*

brasil e argentina encerram
trabalhos para implementac;ao do
centro de biotecnologia
Comunicado a imprensa, divulgado palo Pahicio do
ltamaraty, am Brasilia, em 15 de outubro de 1986.

Concluiram-se hoje, no Palacio do ltamaraty, os trabalhos
do Grupo Brasil-Argentina encarregado de propor os documentos necessaries a implementacao do Centro BrasilArgentina de Biotecnologia, criado pelo Protocolo n!l 9
anexo a Ata de lntP.gracao assinada pelos Presidentes Sarney e Alfons in, em Buenos Aires em julho passado.
Decidiu-se que o Centro consistira na articulacao de nucleos de pesquisa dos sistemas nacionais de ambos os paises para fins de execucao de projetos conjuntos de pesquisa e desenvolvimento cientifico e tecnol6gico e atividades
conexas de interesse comum.
Houve consenso sobre a estrutura, funcionamento e areas
tematicas para o Centro, tendo-sa elevado o documento
aprovado pelo G rupo a consideracao da Comissao de E xecucao do Programa de lntegracao Brasil-Argentina.
As Delegacoes do Brasil e da Argentina foram chefiadas,
respectivamente, pelo Ministro Marco Cesar Meira Naslausky, Chafe do Departamento de Cooperac;ao Cientffica,
Tecnica e Tecnol6gica do Ministl!rio das Relac5es Exteriores, e pelo Doutor Carlos Abeledo, Presidente do Conselho Nacional de Pesquisas Cientificas e Tecnol6gicas da
Republica Argentina.

* Na sec;ao Mensagens,

assembleia geral da onu aprova
criac;ao de zona de paz e
cooperac;ao no atlantica sui
Comunicado do ltamaraty a imprensa, divulgado em
Brasilia, em 'Z1 de outubro de 1986.

A Assembleia Geral das Nac;5es Unidas aprovou em 27 de
outubro o projeto de resoluc;ao de iniciativa brasileira que
cria a "Zona de Paz e de Cooperacao no Atlantica Sui".
A resoluc;ao foi adotada por 124 votos a favor, um contra
(Estados Unidos da America) e oito abstenc;oes (B~Igica,
Franca, ltalia, Japiio, Luxemburgo, Pafses Baixos, Portugal e Republica Federal da Alemanha).
A resolucao aprovada foi co-patrocinada pela grande
maio ria dos paises da regiao do Atlantica Sui: Argentina,
Angola, Brasil, Cabo Verde, Congo, Cote d'lvoire, Gabao,
Gana, Guine Bissau, Guine Equatorial, Liberia, Nigeria,
Sao Tom~ e Principe, Uruguai. Recebeu tambem o co-patrocfnio do pafs que preside a atual Assembleia Geral,
Bangladesh.

0 Governo brasileiro se congratula com o fato de que a
criacao da Zona de Paz e Cooperacao do Atlantica Suitenha recebido a mais expressiva votacao dentre todas as iniciativas do mesmo genero, referentes a outras areas geograficas. A Declaracao foi aprovada como voto efetivo de
paises de todas as regioes do mundo. Alem da Am~rica
Latina e da Africa, concorreram para su·a adocao os votos
positives dos paises asiaticos, arabes, socialistas e de expressivos integrantes do Grupo Ocidental, como: Australia, Canada, Dinamarca, Espanha, Finlandia, Grecia, lrlanda, Islandia, Nova Zelandia, Noruega, Reino Unido, Suecia, Turquia e Austria.
A aprovacao dessa importante iniciativa constitui o reconhecimento, por parte da comunidade internacional, de
que a regiao do Atlantica Sui tem identidade pr6pria e deve ser mantida a margem de tens6es ex6genas.
Ao agradecer o apoio recebido de todos os paises que votaram a favor desta iniciativa construtiva e interessada na
manutencao da paz e da cooperacao no Atlantica Sui, o
Governo brasileiro renova a expressao de seu alto prop6sito de unir esforcos com os pafses da regiao para a promocao de seus legitimos interesses comuns, para a conquista do desenvolvimento economico e social e para o
fortalecimento da paz e da seguranc;a regionais.
E is a integra do Projeto de Resolucao ( traducao nao-oficial) que cria a "Zona de Paz e de Cooperac§o no Atlantica Sui":

pagina 120, mensagens de pesar ao Governo salvadqrenho, enviadas pelo Governo brasileiro.
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A Assembl6ia Geral
Consciente da determinacao des povos des Estados da regiao do Atlantica Sui de preservar sua independencia, soberania e integridade territorial e de desenvolver suas relac;:oes sob condic;:oes de paz e liberdade,
Convencida da importancia de promover a paz e a cooperacao no Atlantica Sui, em beneficia de toda a humanidade e, em particular, des povos da regiao,
Convencida, ainda, da necessidade de preservar a regiao de
medidas de militarizac§o, da corrida armamentista, da presenc;:a de bases militares estrangeiras e, sobretudo, de armas nucleares,
Reconhecendo o interesse e a responsabilidade especiais
des Estados da regiao em promover a cooperac;:ao regional
com vistas ao desenvolvimento economico e a paz,
Plenamente ciente de que a independencia da Namibia e
a eliminacao do regime racista do apartheid sao condic;:oes
essenciais para garantir a paz e a seguranc;:a do Atlantica
Sui,

pic de que, o territ6rio de um Estado nao pede ser objeto
de ocupac§o militar em decorrencia do usc da forc;:a em
violac§o da Carta das Nac;:oes Unidas, bern como o principia de que a aquisic;:ao de territ6rios pela forc;:a e inadmissivel;
5. Reafirma que a eliminac;:ao do apartheid e a conctetizacao da autodeterminacao e da independencia pelo povo
da Namibia, bern como a cessac§o de todos OS atos de
agressao e subversao contra Estados na zona, sao essendais para a paz e a seguranc;:a na regiao do A tlantico Sui; e
urge a implementacao de todas as resoluc;:oes pertinentes
das Nac;:oes Unidas sabre o colonialismo, o racismo e o
apartheid;
6. Pede ao Secretario Geral que submeta um relat6rio a
XLII sessao da Assembleia Geral sobre a situac;:<io do
Atlantica Sui e a implementacao da presente Declarac;:ao,
levando em consideracao as opinioes des Estados-Membros;
7. Resolve inscrever na agenda provis6ria da sua XLII sessao o item intitulado "Zona de Paz e Cooperacao do
Atlantica Sui".

Recordando os princlpios e normas do Dire ito Internacional aplicaveis ao espac;:o oceanica e, em particular, o principia dos usos pacificos dos oceanos,

itamaraty reitera apoio a
reivindica~ao argentina de

Convencida de que a criac§o de uma zona de paz e cooperac§o no Atlantica Sui representaria contribuicao significativa para o fortalecimento da seguranc;:a e da paz internacionais, bern como para a promocao dos principios e
prop6sitos das Nac;:oes Unidas,

soberania sobre as malvinas

1. Declara solenemente o oceano Atlantica, na regiao situada entre a Africa e a America do Sui, como "Zona de
Paz e de Cooperacao do Atlantica Sui";
2. lnsta todos os Estados da regiao do Atlantica Sui a,
ademais, promover a cooperac§o regional, com vistas,
inter alia, ao desenvolvimento econ6mico e social, a protecao do meio ambiente, a conservac;:ao dos recursos vivos e
a paz e a seguranc;:a em toda a sua area;
3. lnsta todos os Estados de outras regioes, em particular
aqueles militarmente significativos, a respeitarem escrupulosamente a regiao do Atlantica Sui como zona de paz e
de cooperac;:ao, em particular pela reducao e eventual eliminacao de sua presenc;:a militar, pela nao-introduc§o de
armas nucleares e outras armas de destruic;:ao em massa e
pela nao-transferencia para a regiao de rivalidades e conflitos a ela estranhos;
4. lnsta todos os Estados da regiao e de todas as outras
reg ices a cooperarem para a eliminacao de todas as formas
de tensao na area, a respeitarem a unidade nacional, a soberania, a independencia politica e a integridade territorial de todos os Estados da regiao, a absterem-se da ameac;:a ou usc da forc;:a, e a observarem estritamente o princl-
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Comunicados do ltamaraty ll imprensa, divulgados em
Brasilia, respectivamente, em 30 de outubro e em
10 de dezembro de 1986.

COMUNICADO DE 30 DE OUTUBRO
Com referenda a declarac;:ao emitida em 29 de outubro
pelo Governo britanico e ao comunicado do Governo argentino, divulgado na noite de ontem, a Chancelaria brasileira reitera sua tradicional posic;:ao de apoio, desde 1833,
a reivindicac;:ao argentina de soberania sobre as II has Malvinas, com as implicac;:oes decorrentes.
De conformidade com as resoluc;:oes das Nac;:oes Unidas, e
tambem dentro do espirito de nossa diplomacia, o Brasil
tern exortado a Argentina eo Rei no Unido a encontrarem
uma solucao pacifica e duradoura para a disputa que os
separa.
0 Brasil procura, assim, pelos meios ao seu alcance, contribuir para que se preserve um clima de confianc;:a que favorec;:a uma soluc;:ao negociada do problema.

Nesse contexto, nossas expectativas foram fortalecidas pela criac§o de uma "Zona de Paz e Cooperacao no Atlantica Sui", projeto que acaba de ser aprovado pelas Nac;:oes
Unidas, com o co-patrocinio da Argentina e com o veto
favoravel do Reino Unido.

Em coerencia com a sua posic«o hist6rica com relaca'o ao
diferendo das Malvinas, o Brasil ve com grande preocupacao qualquer decisao unilateral que possa acrescer tensc5es
na area do Atlantico Sui e que, desta forma, venha a comprometer o clima de confianr;:a indispensavel ~ soluc«o daquela dispute.
Nessas circunstancias o Brasil reafirma sua adesao as Resolur;:Oes da Assembleia Geral das Nar;:oes Unidas sobre a rna·
teria.

COMUNICADO DE 10 DE DEZEMBRO
No contexte das conversar;:oes mantidas entre os dois Primeiros Mandataries, o Presidente Raul Alfonsin reiterou
o reconhecimento do Governo argentino pelo apoio invariavel que o Governo brasileiro tern prestado ~ posic§o argentina sobre as llhas Malvinas. 0 Presidente Jose Sarney
reafirmou o s61ido respaldo do Brasil a essa posicao, especialmente diante da evolur;:ao da situacao a partir de 29 de
outubro ultimo, tal como manifestado nas reunioes dos
Chanceleres em Punta del Este, do Conselho Permanente
da OEA e da sessao em curso da Assembleia Geral das Nar;:Oes Unidas.
Brasilia, 10 de dezembro de 1986.

saraiva guerreiro eleito membro -da
comissao juridica
interamericana da oea
0 Pahicio do ltamaraty, em Brasilia, divulgou, em 14 de
novembro de 1986, o seguinte Comunicado • imprensa:

0 Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro foi eleito, hoje,
14.11.86, com 26 sufragios, num total de 28 votantes,
membro da Comissao Juridica lnteramericana da OEA, se·
diada no Rio de Janeiro.

chanceleres dos grupos de
contadora e de apoio examinam
situac;ao da america central
Comunicado de imprensa divulgado, no Rio de Janeiro,
em 18 de dezembro de 1986,1ogo apbs a reuftilo dos
Chanceleres da ColOmbia, M6xico, PaniiiM e Venezuela,
integrantes do Grupo de Contadora, e os da Argentina,
Brasil, Peru e Uruguai, membros do Grupo da Apoio.

Os Chanceleres da Colombia, Mexico, Panama e Vene·
zuela, integrantes do Grupe de Contadora, e os da Argentina, Brasil, Peru e Uruguai, membros do Grupo de Apoio,

reunidos na cidade do Rio de Janeiro em 17 e 18 de dezembro, examinaram a situar;:ii"o centro-americana.
A respeito:
Expressaram sua mais grave preocupar;:ao pela evolur;:§o
dos acontecimentos recentes, evidenciada por combates
entre forr;:as regulares dos dois paises da area e bombardeio a popular;:oes civis; pelo aumento da atividade das
forr;:as irregulares que atuam na regi§o; pel a intensificacfo
de politicas e ar;:5es intervencionistas de paises de fora da
area que violam claramente 0 direito internacional; pela
suspensao do dialogo e do processo negociador e pela escalade belica naquela zona. Tudo isso afasta cada vez mais
as possibilidades de paz, democracia pluralists e plena vigencia dos direitos humanos.
Afirmaram que a radicalizar;:ii"o do conflito centro-ameri·
cano poderia afetar seriamente a estabilidade e a seguran·
r;:a de toda a America Latina. A deterioracao dos processes
politicos e sociais na regiao contribui para agravar ainda
mais essa radicalizar;:§o.
ldentificaram como necessidade imediata a criar;:§o de
-condir;:5es que permitam adotar as ar;:oes ja identificadas
na Mensagem de Caraballeda e na Ata de Contadora para
a Paz e a Cooperar;:ao na America Central, ao inves de ela·
borar novas propostas.
Os Chanceleres agradeceram e consideraram alentador o
renovado respeito da comunidade internacional ao proces·
so de pacificar;:ao do Grupo de Contadora, manifestado
nas recentes resolur;:oes aprovadas por consenso nas As·
sembleias Gerais da OEA e da ONU, e acolheram com be·
neplacito a estimulante mensagem recebida no curso desta
reuniao dos paises das Comunidades Europeias.
Receberam com suma satisfar;:§o e reconhecimento a iniciativa conjunta dos Secretaries Gerais da ONU e da OEA,
na qual oferecem a gama de servir;:os que ambas Organiza·
r;:oes poderiam proporcionar para complementar ou consolidar as gestoes que vern sendo empreendidas no marco de
Contadora.
Em consequencia decidiram:
1. Renovar seu esforr;:o pacificador atraves de gest§o urgente, mediante visita aos cinco paises da regiao centro·
am11ricana de Chanceleres do Grupo de Contadora e do
Grupo de Apoio e dos Secretaries Gerais da ONU e da
OEA, que aceitaram dela participar.
2. Empreender uma ar;:ao de mobilizar;:ao de recursos economicos e tecnicos, buscando a colaborar;:ao do conjunto
da comunidade internacional a tim de promover, nos paises centro-americanos, condir;:oes que permitam mitigar os
seus agudos problemas economicos, o ·que contribuiria para seus processes de paz e desenvolvimento social e para o
fortalecimento das instituir;:eles politicas democraticas na
area. Nesse contexte, consideraram da maier importancia
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a pr6xima reuniao com os Chanceleres da CE E, que sera
celebrada na cidade de Guatemala.
3. Solicitar a todas as partes direta ou indiretamente envolvidas no conflito que se abstenham do uso da for~a e
de qualquer a~o ou ajuda que o promova, a tim de evitar
a escalada belica e de retomar o processo de negocia~o.
(mica caminho para assegurar uma solu~ao estavel a todos
os problemas da regiao.

Rio de Janeiro, em 18 de dezembro de 1986.

grupo de contadora decide
fortalecer unidade latina-americana
Comunicado de imprensa divulgado, no Rio de Janeiro,
em "J8 de dezembro de 1986, logo apils teunilo dos
Chanceleres da Argentina, Brasil, Colombia, ~xico,
Panem6, Peru, Uruguai e Venezuela_

Os Chanceleres da Argentina, B,asil, Colombia, M~xico,
Panama, Peru, Uruguai e Venezuela, a partir da experiAncia de varios anos derivada de nossa ac§o conjunta nos
Grupos de Contadora e de Apoio, decidimos fortalecer e
sistematizar a concertac;:ilb politics de nossos Governos,
atrawt de um processo de consultas regulares sobre temas
que afetam ou interessam a riossos palses, no contexte de
uma crescenta unidade latino-americano.
0 ressurgimento da democracia na A~rica Latina permite um intense dialogo politico, em que se reafirma a necsssidade de conjugar esfor~os e potencialidades para encontrar solut;:i5es pr6prias para nossas dificuldades e impulsionar o desenvolvimento autonomo e sustentado da regiio.

Une-nos o prop6sito de fortalecer a democrac:ia a partir de
um vigoroso desenvolvimento economico e social de nossa
regiao, baseado em um crescenta processo de coopera~io
e integra~ao na Am~ rica Latina:
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Em conseqiiencia, decidimos dar a nossos encontros o carater de um mecanisme permanente de consulta e concerta~ pol itica.
0 mecanismo tera os seguintes objetivos basicos:

a) Ampliar e sistematizar a cooperac;:io politica entre nossos Governos.
b) Examinar as quest6es internacionais que sejam dl:l especial interesse para nossos Governos e t:oncertar posiC(Ses comuns com relac§o as mesmas, particularmente
nos taros internacionais.
c) Aprimorar o funcionamento e a coordena~ao dos organismos latino-americanos de coopera~ao e integra~o.
d) Propiciar soluc;;Oes pr6prias para os problemas e conflitos que afetem a regiao.
e) Promover iniciativas e aC(Ses destinadas a melhorar, pe·
lo dialogo e pela coopera~ao, as rela~6es interamericanas.
f) Promover os processos de cooperac§o e
Am~rica Latina.

integra~io

na

g). Explorar em con junto novos campos de coopera~a"o

que favore~m o desenvolvimento economico. social,
cientifico e tecnol6gico de nossos palses.
h) Examinar a conveniencia e a oporturJidade de propor
reuni6es de Chefes de Estado de nossos pa fses.
Este mecanismo de consulta fomentara o dialogo sistematico com outros pafses e grupos de paises, de dentro e de
fora da regiao.
0 mecanismo de consulta se reunira trAs veze5 por ano.

0 pr6ximo encontro
o mis de abrit.

sera celebrado na A~gentina durante

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1986.

governo brasileiro envia mensagem
de pesar ao governo salvadorenho

JO~SARNEV

Mensagem do Presidente Jos6 Samey ao Presidente de
El Salvador, Jos6 Napoleiio Duarte, e do Ministro de
Estlldo das Rel~aes Exteriores, Roberto de Abreu Sodni,
ao Chanceler salvadorenho, Ricardo de Azevedo Peralta,
em 10 de outubro de 1986, a propbsito do terremoto
que assolou a capital daquele pars.

Profundamente comovido pela noticia do falecimento
inesperado do Presidente Samora Machel e de outros altos
dirigentes mocambicarios, rogo a Vossa Exceliincia transmitir as familias enlutadas, em nome do povo brasileiro e
no meu pr6prio, as expressoes das nossas mais sinceras
condolencias bern como receber nossa solidariedade com
o povo mocambieano pela tnigica perda do Grande Chefe
de Estado.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
.K>S~ SARNEV
Recebi consternado a noticia do terremoto que enlutou o
povo irmao de El Salvador. Aceite, Excelencia, em nome
do povo e do Governo brasileiros, e no meu pr6prio, os
mais profundos sentimentos de pesar nesta hora de provat;§'o por que passa o nobre povo salvadorenho. Esteja seguro da fraterna solidariedade de todos os brasileiros neste
diflcil momenta. Mais alta consideracao.
Jos6 Sarney
Presidente da Republica Federativa do Brasil

MENSAGEM DO CHANCELER
ABREU SODRE
Receba minhas sinceras manifestacoes de profunda pesar
diante da cat~strofe que abalou El Salvador. Neste momenta de dor, o Governo e o povo brasileiros expressam
sua solidariedade aos seus irmaos salvadorenhos, enlutados
pela perda de tantas vidas. Alta considerat;a'o.
Roberto de Abreu Sodr6
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores da
Republica Federativa do Brasil

o falecimento do presidente
samora machel
Manugem do Presidente Jol6 Sarney ao Primeiro~inistro
de Mo911fnbique, M6rio da Gra~ Machungo, e do Ministro
de Estlldo das Rei~ Extarioras, Roberto de Abreu
Sodni, ao Ministro dos Nag6cios Estrangeiros de
Mo~mbique, Major-General Joaquim Alberto Chissano,
em 20 de outubro de 1986, a prop(lsito do falttcimento
do Presidente Samora Machel.

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Esteja Vossa Excelencia seguro de que o Presidente Samora Machel ser~ sempre lembrado pelo povo brasileiro pelo
seu papel de lideranca na luta pela independencia e a unidade de Mocambiquee pela incessante procura da paz na
Africa Austral atrav~ da eliminacao do racismo e dos vestigios do colonialismo na regiao.
Jos6 Sarney
Presidente da Republica Federativa do Brasil

MENSAGEM DO CHANCELER
ABREU SODRE
Neste memento de dor para Mocambique pelo falecimento inesperado do Presidente Samora Machel e de outros
altos dignit~rios mocambicanos, peco-lhe aceitar a expressao das minhas mais sinceras condolencias. Na condw;:ao
da pol itica mocambicana, o grande estadista Samora Machel jamais perdeu a perspectiva dos destines do seu povo
e do papel fundamental de Mocambique na construt;a'o da
paz e da seguranca na Africa Austral. Mais alta considera-

cao.

Roberto de Abreu Sodni
Ministro de Estado das RelaccSes Exteriores do Brasil

presidente jose sarney env1a
mensagem ao papa joao paulo 11
Men5818f11 do Prasidente Jos6 Sarney ao Papa Jolo
Paulo II, em 28 de outubro de 1986, a proposito do
transcurso do Dia pela Tr6gua Universal.
A Sua Santidade o Papa Joao Paulo II -Santa Se, Estado
do Vaticano. Profundamente sensibilizado pela mensagem
com que Vossa Santidade lancou o apelo a uma tregua
universal no pr6ximo dia 27 de outubro, desejo levar-lhe
a expressao da sopdariedade do povo e do Governo brasi··
leiros, que se unem em torno dos ideais e dos valores cris-
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taos tiio oportunamente avocados por Vossa Santidade.
0 Brasil sente-se orgulhoso de poder trazer a essa celebrac;iio o aporte de uma longa tradic;iio de paz, moderac;iio e
sentido da concilia~ao, que lhe da ja mais de um s~culo de
convivimcia pacifica a. amistosa com todos os povos, em
especial os seus fraternos vizinhos latino-americanos.
0 apelo de Vossa Santidade encontra eco nos corar;:c5es
brasileiros. Conciliados nos mesmos ideais, unidos em torno de grandes tarefas no campo social e humano, desejamos os brasileiros poder continuar a contribuir, em todas
as oportunidades, para que este seja um mundo de paz,
em que as diferen~s. pr6prias da natureza hum ana, sejam
encaminhadas pela via do dialogo, atravM do imenso poder da palavra. Seja o dia 27 de outubro uma oportunidade para que as reflexoes e os sentimentos com a realidadli
de tanta violiincia, agressoes, atropelos e injusti~s.

Jos6 Sarney
Presidente da Republica Federativa do Brasil

MENSAGEM DO CHANCELER
ROBERTO DE ABREU SODRE
Congratulo-me com Vossa Exceliincia por sua eleir;:ao para
os altos cargos de Presidents da Republica Popular de Mo~mbique e da Frente Popular de Libertacao de Mo~mbi
que. Estou seguro de que sob a experimentada lideran~a
de Vossa Exceliincia e inspirado pelo pensamento e a obra
de seu saudoso predecessor, Presidents Samora Machel, o
povo mor;:ambicano trilhara com iixito os caminhos de paz
e da prosperidade. Mais alta considerac;iio.
Roberto de Abreu Sodr6
Ministro de Estado das Relar;:5es Exteriores do Brasil

0 Brasil, maior nar;:iio cat61ica do Globo e profundamente

apegado aos valores unlversais da fraternidade crista,
campo Mrtil para a pregac;iio de Vossa Santidade. Tenho
certeza de que suas palavras, pronunciadas em Lyon, sao
expressao do sentimento com que os brasileiros encaram
conviviincia entre as nar;:c5es e entre os homens.

e
a
a
a

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Santidade,
Beatfssimo Padre, a expressiio do meu mais profundo respeito.
Jos6Samey
Presidente da Republica Federativa do Brasil

a

elei~ao

do presidente de
moc;ambique, joaquim
alberto chissano

Mensagens do Presidente Jos6 Sarney, do Ministro de
Estado das Rela~s Exteriores, Roberto de Abreu Sodre,
e do Secreurio Geral das Relacoes Exteriores, Paulo Tarso
Flecha de Lima, ao Presidente de Mocambique, Joaquim
Alberto Chissano, enviadas em 4 de novembro de 1986.

MENSAGEM DO PRES.OENTE
JOSE SARNEV
Por ocasiao da eleir;:ao de Vossa Excehincia para os <1ltos
cargos de Presidente da Republica e da Frente de t.ibertac;iio de Mo~mbique, rogo aceitar os sinceros parabens e
os votos que formulo, em meu nome e no de todo o povo
brasileiro, para que sua missiio de lideran~ da grande nac;iio mo~mbicana seja coroada de iixito.
2. Nesta oportunidade, quero reiterar o desejo do Governo brasileiro de manter e intensificar as relar;:c5es de franca
amizade, cooperacao e proffcuo entendimento existentes
com o Governo de Mor;:ambique, para atender, de forma
mutuamente benMica, ()S mais altos anseios de nossos povos irmaos. Mais alta consideracao.
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MENSAGEM DO SECRET ARlO GERAL
PAULO TARSO FLECHA DE LIMA
Rogo aceitar as minhas sinceras congratular;:l!les pela eleir;:<Jo de Vossa Exceliincia aos elevados cargos de Presidents
da frente de Libertar;:iio de Mo~mbique e Presidente da
Republica Popular de M~ambique. Com os votos dll pieno iixito nessas importantes missO.s, estou certo de que
Vossa Exceliincia sabera, guiado pelo espfrito de luta e vit6ria de seu antecessor, o lfder e estadista Samora Machel,
conduzir a plena realizar;:ao os destines do grande povo
irmao mor;:ambicano. Mais alta considerac;iio.
Paulo Tarso Flecha de Lima
Secretario Geral das Relar;:oes Exteriores

o centesimo numero da revista
"brasil comercio e industria"
Mensagem do Preside,nte Jos6 Sarney ao Ministro de
Estado das Relacaes Exteriores, Roberto de Abreu Sodr6,
em 4 de n,ovembro de 1986, por ocasilo da ediclo do
1009 m:.mero da revista "Brasil Comtrcio e Industria".

No memento em que se comemora o lan~mento do centesimo numero da Revista Brasil Comercio e Industria, receba Vossa Excelencia, os meus melhores cumprimentos.
Transmita-os a todos os funcionarios do I tamaraty que,
no Brasil e no exterior, ontem e hoje, vem participando
desse esforr;:o de promor;:ao de nossas exportar;:l!les - que
a revista tao bem sinJetizada, atraves de seus mais de cem
mil assinantes - reafirmando-lhes o aprer;:o e a alta conta
em que os tenho e o reconhecimento que ora lhes manifesto.
Jos6Serney
President!!" da Republica.

ministro do desenvolvimento
urbano e meio ambiente
visita moscou
0 Ministro Deni Schwartz realizou visita a Moscou, onde
cumpriu extensa agenda de compromissos, encontros e visitas a comites e organiza~oes sovil!ticas ligados aos setores
de atua,.a"o do Ministl!rio do Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente.
A visita do Ministro Schwartz alcan~ou seus Qbjetivos de
promover as exporta~5es brasileiras para a URSS, inaugurar a segunda Mostra Comercial Brasileira em Moscou, a
Expobrasil'86, lan~r iniciativas pioneiras de coopera,.ao
no campo da tecnologia de constru~5es e de transportes
urbanos e, finalmente, demonstrar de forma realista as
possibilidades de aumentar a coopera,.a"o de acordo com o
nivel de desenvolvimento alcan~do pelos dois paises.
0 Ministro Schwartz foi recebido, em primeiro Iugar, pelo

Presidente da Camara de Coml!rcio da URSS, Senhor Pito·
vranov. Nessa reuniao, o Ministro brasileiro acentuou a necessidade de se implementarem novos mecanismos que
tornem mais efetiva a coopera,.a'o entre o Brasil e a URSS.
Pitovranov aproveitou a ocasiao para convidar as empresas
ligadas ao MDU a participarem de feiras internacionais em
Moscou e em outras cidades da Uniao Sovil!tica, bern como para sugerir o aumento do coml!rcio de patentes, que
ainda nao corresponde ao grau de desenvolvimento tecno16gico de ambas as partes. 0 segundo encontro realizou-se
no Comite Estatal Para Meio Ambiente. Na ocasiao, o Ministro Schwartz trocou informa~oes como Senhor lu. A.
lzrael, President& do Comite 'l com status de Ministro de
Estado, sobre os problemas relatives a preserva,.a"o do meio
ambiente e as diversas solu~oes adotadas na URSS para
manter o nivel das normas de prote~ao ambiental. Ao tl!rmino da reuniao, o Ministro Schwartz acordou como Senhor lzrael a troca constante de informar,:5es entre o MDU
eo comite sovil!tico.
Ap6s essa reuniiio, o Ministro Schwartz dirigiu-se ao Comite Estatal Para a Construr,:iio Civil, onde foi recebido
por seu 1!J Vice-Presidente, Senhor lschenko. A oportunidade serviu nao apenas para uma troca de idl!ias sobre a
area de atua~ao daquele Comite, responsavel por todas as
grandes obras de construr,:ao da URSS e formulador das
normas e leis que regem a constru~iio no pais. Sobretudo
foram discutidas as possibilidades de cooperar,:iio entre o
Brasil e a URSS no campo da tecnologia e equipamentos
de construr,:ao de habitar,:5es.
0 encontro segu inte de u-se no Comite E statal Para as Relar,:5es Econ6micas como Exterior, ocasiao em que o Mi-

nistro Schwartz foi recebido pelo Senhor Katushev, Presidente do Comite, tambl!m com status ministerial. Aproveitou o Ministro brasileiro a reuniao para discutir questoes ligadas a cooperar,:ao entre o Brasil e a Uniao Sovil!ti·
ca, ressaltando que a mesma agora esta entrando em nova
fase. Foi ressaltado, na ocasiao, que o Brasil tern realizado
negocia~5es concretas para elevar a coopera,.ao com a
URSS, do que sao exen;tplos projetos na area de irrigar,:ao
e aproveitamento de turfa, o interesse em joint-ventures
com entidades sovil!ticas, e os es.forr,:os no sentido da
cooperar,:ao econ6mica, cientifica e tecnol6gica a Iongo
prazo.
A ultima reuniao do Ministro Schwartz realizou-se no Comite Executive do Conselho Municipal de Moscou, onde
foi recebido por seu Primeiro-Vice-Presidente, Senhor Beliakov. Responsavel, entre outras atribuir,:oes, pelas administrar,:ao dos transportes urbanos e desenvolvimento da
area urbana da cidade, bern como pela preserva,.a"o do
meio ambiente e controle de poluir,:ao. 0 encontro do Ministro Schwartz serviu para a troca de informa~oes sobre
as solur,:oes dadas aos problemas enfrentados por uma cidade com mais de 8 milhoes de habitantes, que encontram
paralelo em algumas grandes cidades brasileiras.
Finalmente, utilizou ainda o Ministro Schwartz sua estada
em Moscou para visitar urn Sovkhoz-Fazenda Coletiva nos
arredores da cidade, o metro de Moscou e uma fabrica de
prl!-moldados para constru,.a"o, que serviu para complementar, de forma concreta, os dados e impressoes ante·
riormente obtidos durante o encontro no Comite Estatal
para a Constru~ao Civil.
Em todos os encontros esteve o Ministro acompanhado do
Embaixador Ronaldo Sardenberg, ah3m dos presidentes do
Banco Nacional da Habitar,:ao, Jose Maria Aragao, e da
Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, Telmo Magadan. D iversos empres.ilrios do set or de construr,:ao civi I estiveram presentes as reunioes e visitas de sua area.

segunda reuniao da comissao
mista brasil·finlandia de
coopera~ao

economica

e industrial
Realizou-se em Brasilia, de 9 a 10 de outubro de 1986,
a II Reuniao da Comissao Mista Brasii-Finlandia de Cooperar,:ao Econ6mica e Industrial, cuja criar,:ao data de 5
de novembro de 1981. Sua sessao inaugural foi presidida,
pelo lado finlandes, pelo Ministro do Comercio Exterior
Jermu Tapani Laine e. pelo lado brasileiro, pelo Ministro
das Relar,:oes Exteriores, Roberto de Abreu Sodre.
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As reunioes da Comissao Mista tern por objetivo elevar o
patamar do relacionamento bilateral em todas as areas do
dominio economico e comercial, identificando setores de
Interesse comum para o desenvolvimento de projetos especificos e buscando a diversifica~ao e o adensari;lento do intercambio e da cooperat;;ao entre os dois pafses. 0 ultimo
encontro, no ambito desse foro, ocorreu em setembro de
1984, em Helsinki. As principais areas de concentra~o do
interesse brasileiro sao as de papel e celulose, minera~ao e
metalurgia e cooperat;:Bo cientifica e tecnol6gica no setor
energ~tico e de instrumenta~ao.
balan~o de pagamentos Brasii-Finlandia
tern sido favoravel ao lado brasileiro. A balan~a comercial
bilateral 'proporcionou superavit crescentes para o Brasil
at~ 1984, obtidos principalmente atraws de substancial
incremento das exporta~oes brasileiras. Em 1984, no entanto, houve redu~ao significativa no saldo comercial alcant;ado pelo Brasil, que atingiu US$ 34.736"mil, contra
US$ 63.751 mil registrado em 1984. Por outro Iado, o item
servi~os ~ tradicionalmente deficitario para o Brasil, tendo
nos transportes a maior parte das despesas realizadas.

0 saldo global do

quarta reuniao da comissao
mista brasil-china
Esteve em Brasilia, de 26 a 31 de outubro de 1986, deleda Republica Popular da China que participou da
IV Reuniao da Comissao Mista Brasil-China.

ga~o

A delega~ao chinesa, composta de 14 integrantes, foi chefiada pelo Senhor Mu Chongkai, Subdiretor Geral do 39
Departamento do Minist~rio das Rela~oes Economicas e
Com~rcio Exterior.
Chefiou a delega~ao brasileira, integrada por representantes do ltamaraty, demais Ministerios, empresas estatais e
autarquias, o Embaixador Sergio Paulo Rouanet, Chefe do
Departamento da Asia e Oceania.
As negocia~oes sobre o intercambio comercial bilateral ti·
veram in icio as 09:00 horas da manha do dia 28, e foram
encerradas na manha do dia 30 com a assinatura da Ata
Final.
No dia 31 de outubro corrente, pela manha, a delegat;:Bo
chinesa partiu, acompanhada por dois diplomatas brasileiros, em viagem a Foz do lgua~u. Sao Paulo e Rio de Janeiro, onde cumpriu intenso programa de visitas organizado
pelo ltamaraty.

F I LOA '86, ponto alto da coopera-rao comercial angolana
com os paises amigos.
Nessa perspectiva de incremento do intercambio, o Brasil
foi oficialmente convidado a participar do referido evento
com produtos considerados de promot;;ao prioritaria para
o mercado angolano.
A ~rea total da F I LOA ~ de 306.000 m 2 , dos quais
20.000 m 2 cobertos. A edi~ao anterior coritou com a present;<~ de 40 mil visitantes. Estarao participando da Fl L·
DA'86 al~m do Brasil: URSS, Espanha, Portugal, Frant;a,
ltalia, Su~cia, ADA, Bulgaria, Cuba, lugoslavia e Tchecoslovaquia.

0 Brasil participou, pel afrimeira vez, da Ft LOA em pavilhao pr6prio, com 464 m de area descoberta.
A coordena~o geral e a arregimentac;;ao de expositores estiveram a cargo da Divisao de Feiras e Turismo- OFT, e
o assessoramento da organizac;;ao delegado a FAG - Arquitetura Promocional S/A, que contou, tamb~m. com o
apoio logistico da Embaixada do Brasil em Luanda.

brasil e eua realizam consultas
bilaterais sobre quimica fina e
produtos farmaceuticos.
A pedido do Governo dos Estados Unidos da America,
realizaram-se em 20 de novembro, consultas bilaterais a
respeito de qu imica fin a e produtos farmaceuticos. E ssas
consultas tiveram Iugar no ltamaraty, com a participa~o
de Delega~o norte-americana chefiada pala Sra. Christina
Lund, do Escrit6rio Comercial dos EUA, e composta por
representantes deste mesmo Escrit6rio, do Departamento
de Comercio e de funcionarios diplornaticos norte-americanos no Brasil. A Delega~ao brasileira, al~m do ltamaraty, esteve composta por representantes dos Minist~rios da
Fazenda, da Ciencia e Tecnologia, da Industria e do Comercia e da Saude e da Secretaria do Conselho de Segurant;a Nacional. Segundo o pedido norte-americana, foram
abordados nas consultas assuntos relativos a protec;;ao de
patentes, investimentos estrangeiros, e registro de novos
produtos.

brasil e colombia examinam
adensamento das
rela<;oes bilaterais

brasil parttcipa da feira
internacional de luanda
Foi realizada em Angola, de 10 a 19 de novembro de
1986 a terceira edi~ao da Feira lnternacional de Luanda -
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Realizou-se, nos dias 27 e 28 de novembro de 1986, no
Rio de Janeiro, reuniao brasileiro-colombiana, com vistas
a examinar iniciativas que possam contribuir para o adensamento das rela~6es bilaterais.
A Delega~o brasileira foi chetiada pelo Embaixador Ro-

naldo Costa, Subsecretario Geral de Assuntos Politicos
Bilaterais do Ministerio das Relac;:oes Exteriores, e esteve
integrada por representantes da CACEX, SIDERBRAS,
CVRD, PETROBRAS e da iniciativa privada. 0 Chefe da
Delegac;:iio colombiana foi o Doutor Enrique Pefialosa
Londono, Secretario de Assuntos Economicos da Presidencia da Republica, acompanhado por representantes do
INCOMEX (lnstituto Colombiano de Comercio Exterior),
ECOPETRO L (Empresa Colombiana de Petr61eo) e de outros setores governamentais colombianos.

parque nacional do igua~u inscrito
na lista do patrimonio mundial
Com o prop6sito de preservar as riquezas patrimoniais da
humanidade, tanto culturais quanta naturais, a Conferencia Geral da UNESCO aprovou, em 1972, a Cbnvenc;:ao do
Patrimonio Mundial, a qual aderiram, ate dezembro de
1984, 85 paises (o Brasil depositou seu instrumento de
adesao em setembro de 77).
Um dos dispositivos da Convenc;:ao cria a Lista do Patrimonio Mundial, em que sao inscritos aqueles bens culturais e sitios naturais, existentes nos paises que aderiram ao
instrumento, considerados de valor excepcional e universal e cuja preservac;:ao e de interesse de toda a humanidade.
A Convenc;:ao tem um 6rgao operativo, o Comite do Patrimonio Mundial, no qual tomam assento, com mandatos
de 6 anos, 21 paises que a subscreveram. 0 Brasil foi eleito para o Comite em 1981, devendo seu mandata expirar
em 1987. Compete ao Comite decidir quais os bens culturais e sitios naturais que serao inscritos na Lista do Patrimonio Mundial. Tal lista contava, em dezembro de 84,
com 186 inscric;:oes, entre bens culturais e sltios naturais,
cobrindo todas as regioes do mundo.
0 Brasil ja logrou a inscric;:ao de 5 bens culturais na lista
do Patrimonio Mundial: Ouro Preto, Olinda, Sao Miguel
das Missoes, Centro Hist6rico de Salvador e o Santuario
de Born Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo.
Em 1984, com base nos pareceres favoraveis do IBDF, da
SEMA, da entao Secretaria de Cultura do Ministl!rio da
Educac;:ao e Cultura, bem como dos Ministl!rios do Interior e das Minas e Energia, o ltamaraty inicia o processo
de inscric;:ao do primeiro s itio natural do pals, na lista do
Patrimonio Mundial, com a apresentac;:ao do Parque Nacional de lguac;:u, processo esse que agora se completa, por
decisao tomada pela X Sessao do Comite do Patrim6nio
Mundial que acaba deter Iugar em Paris.
Tanto no caso de inscric;:ao de bens culturais, como no de
sitios naturais, sao levados em considerac;:iio criterios rigorosos, previamente definidos pelo Comite, que para isso
recorre ao assessoramento dos meios tecnicos nacionais e
internacionais habilitados.

Um sitio natural, por exemplo, s6 I! inscrito quando se
cornprova o carater unico de suas conformac;:oes geol6gicas, ou por ser representativo da evoluc;:iio biol6gica das especies an imais ou por canter habitats natura is de especies
ameac;:adas, ou por apresentar paisagens excepcionais, ou
por canter grandes reservas animais, etc ...
A Convenc;:ao criou ainda o Fundo do Patrimonio Mundial, formado com recursos provenientes dos paises que a
ela aderiram e destin ado ao custeio de iniciativas que conduzarn a preservac;:ao dos bens culturais e sitios naturais
inscritos na Lista do Patrimonio Mundial.

brasil e argentina encerram
trabalho conjunto sobre
politica nuclear
Foi encerrada ern 28 de novembro, no Rio de Janeiro a
3!1 Reuniao do Grupo de Trabalho Conjunto Brasil-Argentina sobre Polltica Nuclear, iniciada no dia 25 domesmo mils.

0 encontro, do qual participaram funcionclrios do ltamaraty, da Comissao Nacional de Energia Nuclear do Brasil,
da Chancelaria argentina e da Comissao Nacional de Energia Atomica da Argentina, foi orientado pelas diretrizes
da Declarac;:iio de lguac;:u sobre Politica Nuclear, assinada
pelos Presidentes Jose Sarney e Raul Alfonsin, em 30 de
novembro de 1985. Trata-se da 3!1 Reuniao daquele Grupo, tendo sido as duas primeiras realizadas em Buenos Aires.

A Delegac;:ao argentina foi chefiada pelo Secretario de Estado de Relac;:oes lnternacionais do Ministerio das Relac;:oes Exteriores e Culto, Embaixador Jorge Sabato, e integrada, entre outros funcionarios, pelo Diretor de Assun- ·
tos Nucleares e Desarmamento do mesmo Ministerio, Ministro Adolfo Saracho e pelo Diretor de Projetos lnternacionais da Comissao Nacional de Energia Atomica, Doutor
Renata Radicella.

A Delegac;:ao brasileira f_oi chefiada pelo Embaixador Sebastiao do Rego Barros Netto, Chefe do Departamento
Economico do ltamaraty e constituida pelo Ministro Fernando Reis, da Embaixada em Buenos Aires e pelo Doutor Rex Nazare Alves, Presidente da Comissao Nacional de
E nergia Nuclear.
Paralelamente a esse encontro, toi realizada reuniao entre
empresarios argentinas e brasileiros relacionados ao setor
nuclear.

129

itamaraty realiza seminario de
cooperac;:ao em bens de capital e
servic;:os tecnicos de

engen~aria

no

exterior
0 ltamaraty, por intermedio do Departamento de Promo..ao Comercial e da Divisao de lnforma~ao Comercial, organizou dais Seminaries no Exterior, em Pequim, de 24 a
26 de novembro, e em Jacarta, de 1!' a 4 de dezembro,
para apresentar a experiencia brasileira na· implementa..ao
de grandes projetos de desenvolvimento, tais como a Hidreletrica de ltaipu, a Siderurgica A~ominas, o complexo
Carajas, o Porto de Tubarao, os Metros, etc.
Esses eventos foram presididos pelo Secretario Geral do
MIC, Luiz Andre Rico Vicente, e contaram com a presen~ do Presidente da FINEP, Fabio de Macedo Soares Guimaraes, de empresas estatais atuando nas areas de energia,
minera..ao siderurgica, petr61eo e transportes.
0 setor privado esteve representado pelo Vice-Presidente
da ABDIB, Dr. Omar B ittar, e par 11 empresas de consultoria, engenharia e fabricantes de equipamentos pesados e
bens de capital par encomenda.
Tanto a China quanta a Indonesia sao paises em desenvoiJimento que se caracterizam par haver alcan~do progressos importantes na execu~ao de grandes projetos e na fabrica~ao de equipamentos. Dessa forma, podem intercambiar experiencias valiosas, tecnologia e produtos com o
Brasil, numa modalidade avan~ada de coopera~ao sui-sui.
A presen~ do Secretario Geral do MIC, par indica¢o do
Ministro Jose Hugo Castello Branco, indicou a importancia
atribuida pelo Governo brasileiro a essa nova iniciativa de
coopera~ao com as citados paises asiaticos

seminario sobre aspectos

movidos pelo Ministerio das Rela~es Exteriores, atraves do
Departamento de Promo~ao Comercial, em coordena~ao
com o Programa das Na~5es Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 'e a Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP).
A escolha do tema central do encontro, que conta com o
apoio das comunidades juridica e empresarial brasileiras,
e fruto da analise da evolu~ao das opera~5es de comercjo
exterior nas quais a pratica do comercio comprensado tern
atingido cifras consideraveis, sendo utilizadas com freqiiencia cada vez maier pelos paises em desenvolvimento
como forma de superar sua insuficiencia de divisas fortes e
de assim permitir o incremento de suas exporta~5es. Por
serem inovadoras, as opera~5es de "Countertrade" podem
resultar em maiores riscos comerciais. lmplicam mutua
confian~a e responsabilidade em sua execu~ao, devendo
ser conduzidas apenas por pessoas especializadas face a
complexidade de sua natureza economica e juridica. No
Brasil, o conhecimento desse tipo de opera~ao somente e
possivel a partir do estudo de casas praticos, ja que inexiste legisla..ao especifica sabre o assunto. Esta situa¢o
sugere a sistematiza~ao dos aspectos juridico-legais predominantes nos contratos suporte dessas opera~5es, como
forma de dar ao operador elementos de informa~ao que
resultem em maier seguran~a juridica na negocia¢o dos
contratos internacionais rotulados como de compensa~ao.
As opera~5es de "Countertrade", embora nao sejam preferencialmente incentivadas, estao na ordem do dia das realidades das opera~5es comerciais praticadas em diversos
paises e se ressantem de urn quadro juridico uniforme.
Nesse sentido, a discussao de sua natureza par ocasiao deste Seminario podera propiciar ao empresario nacional as
esclarecimentos e resguardos devidos para o sucesso de
suas negocia~5es.

embaixadores estrangeiros que
deixaram o brasil

juridico-legais das operac;:oes
de "countertrade"
Realizou-se, nos dias 3 e 4 de dezembro de 1986, no Audit6rio do Palacio ltamaraty, o Semilllirio sobre Aspectos
Jurfdico-Legais das Opera~aes de "Countertrade", o quinto da serie de Seminaries sabre Aspectos Juridico-Legais
das Negocia~oes em Comercio Exterior, anualmente pro-
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Embaixador da lt41ia, Vieri Traxler, em 17 de outubro de
1986.
Embaixador da Su6cia, Lennart Rydfors, em 29 de outubro de 1986.
Embaixador de Israel, Rahamin Timor, em 4 de novembro
de 1986.

in dice
sarney participa do lanc;amento do quinquenio da alfabetizac;ao nas americas
discursos dos presidentes jose sarney e do secretario geral da organizac;ao dos estados america nos (oea),
joao clemente baena soares, no palacio do itamaraty, em brasilia, par ocasiao do lanc;amento do "quinquenio da alfabetizac;ao nas americas"

3

brasilia recebe o presidente da argelia, chadli benjedid
discurso do presidente jose sarney, no palacio do itamaraty, em brasilia, par ocasiao de jantar oferecido ao presidente da argelia, chadli benjedid

comunicado
brasil
comunicado

a imprensa

7

relata os entendimentos do presidente argelino no

a imprensa divulgado em brasilia, ao final da visita do presidente argelino, chadli benjedid

10

a visita do presidente da argentina, raul alfonsln
discurso do presidente jose sarney, no palacio ·do itamaraty, em brasilia, par ocasiao de jantar oferecido ao presidente da argentina, raul alfonsin

13

a assinatura de atos entre o brasil e a argentina
discurso do presidente jose sarney, no palacio do planalto, em brasilia, par ocasiao da cerimonia de
assinatura de atos entre o brasil e a argentina

14

presidentes da argentina, do brasil e do uruguai reunem-se em brasilia
comunicado dos presidentes da argentina, raul alfonsin, do brasil, jose sarney, e do uruguai, julio sanguinetti, logo ap6s reuniao em brasilia

18

o encontro dos presidentes jose sarney e raul alfonsln com empresarios argentinas e brasileiros
discursos dos presidentes jose sarney e raul alfonsin, na academia de ten is de brasilia, par ocasiao dealmoc;o oferecido par empresarios argentinas e brasileiros

19

chanceleres dos grupos de contadora e de apoio querem a paz na america
central
declara<;ao dos ministros das relac;oes exteriores dos paises-membros dos grupos de contadora e de
apoio, divulgada em nova iorque

27

11 reuniao da comissao mista brasil-finlandia de cooperac;ao economica e industrial

discurso do ministro de estado das relac;oes exteriores, roberto de abreu sodre, no palacio do itamaraty, em brasilia, par ocasiao da abertura da segunda reuniao da comissao mista brasil-finlandia de cooperac;ao economica e industrial

29

terceiro encontro governo-sociedade
discursos do ministro de estado das relac;oes exteriores, roberto de abreu sodre, no palacio do planalto,
em brasilia: o primeiro, par ocasiao da solenidade de abertura do terceiro encontro governo-sociedade;
o segundo, na inaugurac;ao do cenario internacional do mesmo encontro

31

XII reuniao da comissao mista teuto-brasileira de coopera(fiio economica
discurso do ministro de estado das relac;5es exteriores, roberto de abreu sodre, no palacio do itamaraty. em brasilia, par ocasiao da abertura da 13!1 reuniao da comissao mista teuto-brasileira de cooperac;ao e'conomica

35

primeiro-ministro do suriname visita o brasil
discursos do ministro de estado das relac;oes exteriores, roberto de abreu sodre, e do primeiro-ministro
e ministro de assuntos gerais do suriname, pretaapnarain radhakishun, no palacio do itamaraty, em brasilia, par ocasiao de almoc;o oferecido ao chefe do governo surinamense

39
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comunicado

aimprensa brasil-suriname

comunicado a imprensa divulgado pelo palacio do itamaraty, em brasilia, ao final da visita do primeiroministro e ministro de assuntos gerais do suriname, pretaapnarain radhakishun

42

em brasilia, o chanceler mexicano, bernardo sepulveda amor
discurso do ministro de estado das relac;oes exteriores, roberto de abreu sodre, no palacio do itamaraty, em brasilia, em 20 de outubro de 1986, par ocasiao da abertura da reuniao da subcomissao de
cooperac;ao economica e comercial brasil-mexico, que contou com a presenc;a do chanceler mexicano,
bernardo sepulveda amor

45

comunicado de imprensa brasil-mexico
comunicado de imprensa divulgado pelo palacio do itamaraty, em brasilia, ao final da visita do chanceler mexicano, bernardo sepulveda amor

47

o encontro dos chanceleres da argentina, do brasil e do uruguai sobre a questao das malvinas
comunicado de imprensa divulgado, em punta del este, ao final do encontro mantido pelos chanceleres
da argentina, dante caputo, do brasil, robert9· de abreu sodn!, e do uruguai, en rique iglesias, sabre a
questao atual das malvinas

49

no brasil, o ministro do comercio exterior e turismo da nova zelandia
discurso do ministro de estado das relac;oes exteriores, roberto de abreu sodre, no palacio do itamaraty, em brasilia, ao assinar, com o ministro do comercio exterior e turismo da nova zeliindia, mike
moore, um memoranda de entendimento entre as dais paises sabre comercio e cooperac;ao cientificotecnol6gica, industrial e economica.

51

abreu sodre participa da assembh!ia geral da oea, na guatemala
discurso do ministro de estado das relac;oes exteriores, roberto de abreu sodre, na cidade da guatemala,
par ocasiao da assembleia geml ordinaria da organizacao dos estados americanos (oea)

53

a sessao extraordinaria do conselho permanente da oea
discurso do chanceler abreu sodre, na cidade da guatemala, par ocasiao da sessao extraordinaria do
conselho permanente da organizac;ao dos estados americanos (oea)

57

chanceler brasileiro visita, angola, zimbabue, nigeria e camaraes
discurso do ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, em luanda, por ocasiao
da recepc;ao oferecida pelo ministro dos neg6cios estrangeiros de angola, .afonso van-dunen

59

comunicado de imprensa brasil-angola
comunicado de imprensa brasil-angola, divulgado, em luanda, ao final da visita do chanceler abreu
sodre aquele pais

62

abreu sodre, em harare: brasil e zimb~bue tern interesses e aspirac;:oes convergentes
discurso do ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, em harare, por ocasiao
de almoco oferecido pelo ministro dos neg6cios estrangeiros do zimbabue, witness manguende

64

abreu sodre, em lagos: estamos ligados pela similitude dos desafios que enfrentamos
discurso do chanceler abreu sodre, em lagos, par ocasiao de jantar oferecido pelo ministro dos neg6cios
estrangeiros da nigeria, a. bolaji akinyemi

67

comunicado conjunto brasil-nigeria
comunicado conjunto brasil-nigeria, assinado, em lagos, pelo ministro de estado das relacoes exteriores,
roberto de abreu sodre, e pelo ministro dos neg6cios estrangeiros da nigeria, a. bolaji akinyemi

70

abreu sodre, em iaunde: fortalecer e diversificar a cooperac;:ao entre brasil e
cam aroes
discurso do ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, em iaunde, par ocasiao
de jantar oferecido pelo ministro dos neg6cios estrangeiros de camar6es, william eteki mboumoua
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comunicado conjunto brasil-camaroes
comunicado conjunto brasil-camarCies, assinado, em iaunde, pelos chanceleres dos dois pa(ses, roberto
de abreu sodre e william eteki mboumoua

77

revistas africanas publicam suplemento especial sobre o brasil
artigo do ministro de estado das relac;Oes exteriores, roberto de abreu sodre, que integrou suplemento
especial sobre o brasil publicado nas edic;oes de novembro de 1986 das revistas jeune afrique, african
business e 6frica hoje

81

reuniao do conselho nacional de informaitica (conin)
notas do ministro de estado das relac;oes exteriores, roberto de abreu sodre, para a reuniao do conselho
nacional de informatica (con in), realizada em brasflia
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os acordos entre o brasil e a argentina
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119
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chanceleres dos grupos de contadora e de apoio examinam situa<;ao da america central
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grupo de contadora decide fortalecer unidade latina-americana
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governo brasileiro envia mensagem.de pesar ao governo salvadorenho
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presidente jose sarney envia mensagem ao papa joao paulo
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