ministerio das relagoes exteriores

RESENHA DE POLiTICA EXTERIOR DO BRASIL
numero 53. abril, maio e junho de 1987
ana 13. ISSN 0101 2428
Ministro de Estado das Rela<;:6es Exteriores
Roberto de Abreu Sodr~
SecreMrio Geral das Rela<;:6es Exteriores
Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima
SubsecreMrio Geral de Administra<;:clo e de Comunica<;:oes
Embaixador Marco Cesar Meira Naslausky
Chefe do Departamento de Comunica<;:l5es e Documenta<;:clo
Ministro Luiz Antonio Jardim Gagliardi

Chete do Centro de Documenta<;:ao
Conselheiro Carlos Alberto Simas Magalhcles
A Resenha de Polftica Exterior do Brasil~ uma publica<;:clo trimestral do MinistMo das Rela<;:oes Exteriores, editada
pelo Centro de Documenta<;:ao (COO) do Departamento de Comunica<;:6es e Documenta<;:ao (DCD).
Redator e Editor responsdvel: Antonio de Souza Rocha
Responsdvel pela Distribui<;:ao: Marinete Bernardino Boaventura
Reda<;:clo, adminislral(ao, distribuivao e enderevo para correspondl!ncia:
Centro de Documentavao (CDO) - Paldcio do Hamaraty, anexo I, pr~dio administrativo, salas 728/730, 7! andar.
Minist~rio das

Relac;Oes Exteriores, Esplanada dos Minist~rios, Brasma, DF, Brasil.

CEP 70 170. Telefones: (061) 211·6410 e 211-6474.

Resenha de Polrtica Exterior do Brasil
Ano 1 - n{) 1- junho de 1974- Brasnia, Minist€nio das Relac;6es
Exteriores, 1974.

v. trimestral

1. Brasil - Relac;:6es Exteriores - Peri6dicos. I. Brasil. Ministerio
das Relac;:6es Exteriores.
327 (081) (05)

R 433

visita do presidente
de cabo verde,
aristides pereira
Dlscursos do Presidente Jon Samey e do
Presidente de Cabo
Verde. Arlstides Pereira. no PalAcio do ltamaraty.
em BrasRia. em 23 de abrll de 1987.

discurso do presidente

jos~

samey

Cabe-me a honra de, ao receber a visita de
Vossa Exceh~ncia, expresser o afeto que sentimos pelo seu pafs, ao qual nos ligam profundas afinidades hist6ricas e culturais.
A presenc;a de Vossa Excelencia no Brasil cria
oportunidades para o aprofundamento do
dialogo entre nossos pafses, empenhados que
estamos na luta pelos mesmos ideais de paz
e justic;a.

desenvolvidos com os caboverdianos, fac;o-o
na certeza de encontrar essa mesma intenc;ao
do lado de Cabo Verde.
Pec;o, pois, a todos os presentes, que comigo
se unam num brinde saude do nosso amigo
Presidente Aristides Pereira, da senhora Aristides Pereira, felicidade e prosperidade do
povo irmao de Cabo Verde e ao crescenta desenvolvimento das relac;oes brasileiro/caboverdianas.

a

a

a

discurso do presidente aristides pereira
As conversac;oes que pudemos manter foram
extremamente proveitosas.
Sao ferteis e promissoras as vertentes de cooperac;ao entre o Brasil e Cabo Verde. lmpulsionada por nossa vontade polftica comum, a
aproximac;ao bilateral constitui, na realidade,
imperativo ditado pelas convergencies de toda
ordem felizmente existentes entre nossos parses. A visita que Vossa Excelencia empreende ao Brasil ensejara novos e significativos
avanc;os em beneffcio de nossos povos.
A cooperac;ao entre o Brasil e Cabo Verde revela-se como exemplo bern sucedido de um
esforc;o conjunto baseado no respeito mutuo e
orientado pelo espfrito de independencia autentica. Nao nos faltam o empenho e a criatividade necessarios para amplia-la e diversifica-la, no contexto da cooperac;ao Sui-Sui.
Ao reafirmar o prop6sito brasileiro de prosseguir na intensificac;ao de nossos entendimentos, de incentivar os contatos ja numerosos

Senhor Presidente da Republica
Federative do Brasil,
Exma. Sra. Marly Sarney,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Dentro de alguns dias tera decorrido um ano
sobre a honrosa visita que Vossa Excelencia,
Senhor Presidente, realizou ao nosso Pars.
Era, entao, a primeira visita oficial ao continente africano do dirigente maximo de um
Brasil em plena mudanc;a, circunstancia esta
que tambem nos honrou particularmente. E
nao nos foi dificil ver, entao, no privilegio de
acolher Vossa Excelencia, sua Excelentrssima
Esposa e llustre comitiva, uma manifestac;ao
mais da amizade entre o povo caboverdiano e
os 130 milh6es de brasileiros, e a expressao
do prop6sito que compartilhamos de preserver
e desenvolver as nossas relac;6es seculares,
as quais se apoiam em valores que estao no
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mais entranhado das culturas e das identidades dos pavos do Brasil e de Cabo Verde, assentado ainda num parentesco de sangue
selado pela hist6ria.
Tivemos ocasiao, durante a visita de Vossa
Excelencia, de falar desse prop6sito. E foi-nos
grato concluir, nesse primeiro e frutuoso encontra, que tudo nos apantava o caminho da
coopera<;ao e da solidariedade.
Para procurarmos vias de rentabiliza<;ao do
passado comum, a fim de que ele seja, como
conv~m. urn legado util e nao urn mero suceder de epis6dios relegados aos arquivos hist6ricos e aos museus, falamos entao do futuro
das nossas rela<;6es, do destino que ~ o nosso de viver juntos, de cooperar.
Evocando o espfrito que animou esse primeiro
contacto, ao encetarmos agora a visita oficial
a este grande pars irmao - a primeira que
realizamos a Am~rica Latina - nao querramos
deixar de cumprir o dever de transmitir, atrav~s de Vossa Excelencia, Senhor Presidente,
ao seu pavo trabalhador e corajoso, a mensagem de amizade verdadeira e a expressao da
solidariedade indefectrvel do pavo caboverdiano. E afirmar-lhe que interpretamos a hospitalidade e o acolhimento fratemos com que
nos privilegia, como a mais eloquente demonstra<;ao de quanta nos une e da for<;a que
nos impele para uma convivencia marcada de
solidariedade e do prop6sito sincero de agir
juntos em tudo quanta possa servir o interesse comum dos nossos pavos.
Teve Vossa Excelencia a oportunidade, ha urn
ana, de tocar a alma do pavo caboverdiano
que, de modo expontaneo, acorreu a sauda-lo,
numa bela manifesta<;ao do que ~ e do que
pade a fraternidade existente entre brasileiros
e caboverdianos. Atento as coisas do esprrito - sois paeta de grande sensibilidade -, sabemos que nao vas foram indiferentes essas
marcas de simpatia e, em particular , aquelas
que se traduziram par forma de expressao que
sao patrim6nio cultural comum dos nossos
dais pavos.
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Polrtico avisado, homem de Estado experien
te, nato e criado num ambiente geografico e
humano com que o caboverdiano tam~m se
pade identificar, nao vas foi diffcil surpreender
os sinais da pesada heran<;a que nos deixou o
colonialismo. Com efeito, isolando-nos do
mundo e mantendo o pars no mais irrespansavel dos abandonos com indiferen<;a e qui<;a
impatente, assistiu o ocupante as traagicas
mortandades provocadas pelas tomes que ciclicamente nos dizimavam, a destrui<;ao dos
solos f~rteis pela erosao a que se deixava livre curso. Ao avan<;o do deserto que, no continente vizinho, espreita as nossas ilhas. E
p6de, assim, Vossa Excelencia, compreender
melhor a determina<;ao par n6s pasta na luta
que, trazendo o tim da longa noite colonial,
deu novas motivos para crer, nova esperan<;a
ao nosso pavo.
Como o brasileiro, o pavo caboverdiano sabe
que, contrariamente aos que sao impastos
pela for<;a bruta, os sacriffcios consentidos
pelos homens verdadeiramente livres o sao no
seu pr6prio interesse, no do seu pars, no das
gera<;6es que virao. Este, afinal, o segredo da
tenacidade pasta no trabalho pelo nosso pavo,
o qual, cotidianamente, faz dadiva de si mesmo, certo que esta de que, como o de ontem,
o inimigo de hoje - o subdesenvolvimento pade ser vencido, apesar dos paderosos aliados que para ele representam os persistentes
fatores naturais negativos e a cupidez de alguns homens que, noutras partes do mundo e
nao se conformando cqm a legrtima ambi<;ao
de nao deixarmos par maos alheias os nossos
pr6prios destinos mas, nao querem que pensemos com as pr6prias cabe<;as agindo sob
respansabilidade pr6pria e inteira.Tendo sido
sensrveis aos enc6mios com que Vossa Excelencia, Senhor Presidente, distinguiu o nosso povo, cujo esfor<;o na reconstruc;:ao nacional p6de apreciar diretamente, nao nos foram
menos gratas as referencias, que entao lhe
ouvimos. A corre<;ao dos nosso prop6sitos e
das vias par que enveredamos para atingir as
grandes metas nacionais. Metas que, de resto,
se exprimem em paucas palavras: Construir o
progresso palftico, econ6mico, social, cultural
e cientrfico no pars, alcanc;:ar o bern estar e a
felicidade a que o pavo caboverdiano tern di-

reito. Sabemos que essa e a via verdadeira
para a consolidac;ao da independencia cuja
conquista tantos e tao pesados sacriffcios exigiu ao nosso povo. Por isso, essa e a nossa
via. E dela nao arredaremos pe, quaisquer que
sejam os nossos sacriffcios necessarios. De
resto, serao estes menos pesados que os de
ontem, ja que, hoje, somas urn povo livre. Urn
povo que como disse urn dos nossos poetas,
leva o destino na palma da mao.
Estamos seguros de que, na dura batalha que
nos empenhamos poderemos contar sempre
com a solidariedade do irmao do outro lado do
Atlantica - o Brasil -, convosco presente na
grande comunidade que fala portugues e a
que nos ligam, alem das afinidades etnicas,
culturais e hist6ricas ja referidas, uma imensa
ambic;ao de progresso e de justic;a social. E a
determinac;ao de cumprir integralmente o dever hist6rico de contribuir para a edificac;ao de
urn Mundo onde a seguranc;a e a paz sejam o
apanagio de todos os Povos.

~ para brindarmos ao sucesso da missao que
cumpre o Senhor Presidente Jose Sarney a
testa do povo irmao brasileiro, a saude de Sua
Excelencia, a Senhora Sarney, sua dilecta Esposa, a quem presto as minhas homenagens,
que pec;o que levantemos as nossas tac;as. Os
nossos votos irao tambem a felicidade do povo amigo do Brasil e ao constante reforc;o da
amizade e da solidariedade entre os nossos
Povos.

comunicado conjunto

Comunicado Conjunto assinado em 24 de abril de
1987, entre o Presidente da Repdbllca Federatlva
do Brasil, Dr. Josl Samey, eo Presidente da
Repdblica de Cabo Verde, Dr. Aristides Pereira.

A convite do Presidente da Republica Federa·
tiva do Brasil, Sua Excelencia o Senhor Jose
Sarney, visitou oficialmente o Brasil, de 21 a
28 de abril de 1987, o Presidente da Republi·
ca de Cabo Verde, Sua Excelencia o Senhor
Aristides Maria Pereira.

0 Chefe de Estado caboverdiano fez·se
acompanhar de sua esposa, dona Carlina Pereira, e de uma importante comitiva. A composic;ao da comitiva caboverdiana consta em
anexo.
Alem de manter conversac;Oes com o Presidente Jose Sarney, o Presidente Aristides Maria Pereira visitou suas Excelencias os Senhores Presidente do Senado Federal, Presidente
da Assembleia Nacional Constituinte e da
Camara dos Deputados e Presidente do Supremo Tribunal Federal, e os Estados da Bahia, do Rio de Janeiro, e de Sao Paulo.
A visita do Presidente Aristides Maria Pereira
insere-se no processo continuo de entendimentos entre os dois parses e confirma o desejo mutua de estreitar cada vez mais as relac;oes bilaterais entre o Brasil e Cabo Verde e
de situa-las em nfvel sempre mais elevado.
Durante os contatos mantidos entre os dois
Chefes de Estado foram examinados, em elirna de cordialidade fraterna e compreensao,
quest6es relativas ao relacionamento bilateral,
bern como temas internacionais da atualidade, atribuindo-se atenc;ao especial a situac;ao
prevalecente nas regi6es do mundo em que
ambos os parses se encontram localizados.
Verificou-se grande convergencia de opinioes
em relac;ao aos assuntos tratados.
No tocante as relac;oes bilaterais, OS dois Chefes de Estado trocaram opini6es sobre o progresso que vern sendo registrado e sabre as
possibilidades do seu fortalecimento e expansao. Notaram, com satisfac;ao, que essas relac;6es se vern desenvolvendo de forma acelerada e reciprocamente vantajosa, identificando
ainda a existencia de condic;6es favoraveis para a sua intensificac;ao.
Os dois Presidentes salientaram a importancia das atividades de cooperac;ao entre o Brasil e Cabo Verde, como se depreende das iniciativas tomadas, dos programas ora em curso
e das perspectivas favoraveis no tocante a
sua diversificac;ao.
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Acentuaram, a respeito, o interesse recfproco
em aprofundar e ampliar, no quadro dos varios
Acordos e Atas assinados entre os dois Governos, a coopera9ao tecnica, sobretudo no
que se refere aos setores da saude, agropecuaria, administra9ao publica e forma9ao de
recursos humanos. Assinalaram, neste contexte, a importancia que atribuem ao Memorandum de Entendimento entre o Governo da
Republica Federativa do Brasil e o Governo
da Republica de Cabo Verde para o Estabelecimento de urn Programa Plurianual de Coopera9ao, assinado em Brasflia, em 19 de mar90 de 1987, e que abre novas areas de coopera9ao entre os dois parses.
Os dois Presidentes manifestaram seu empenho em promover urn ativo programa de intercambia cultural brasileiro - caboverdiano. 0
Governo brasileiro examinara com interesse a
possibilidade de realizar em Cabo Verde, durante o segundo semestre do corrente ano,
uma semana de cultura brasileira.
Ao avaliar ainda os resultados da coopera9ao
bilateral, os dois Presidentes reconheceram o
progresso dos esfor9os no sentido de inclusao
de novas areas nos programas e a necessidade de uma a9ao comum permanente no sentido de identificar terceiras fontes de financiamento e canalizar, na medida do possrvel,
os recursos delas provenientes para projetos
de interesse bilateral.
Os dois Chefes de Estado enfatizaram a importancia da intensifica9ao do intercambio
comercial e, dentro do esprrito do Acordo Comercia! existente entre o Brasil e Cabo Verde,
a sua disposi9ao de examinar mecanismos e
formas que permitam alcan9ar esse objetivo.
A esse respeito, salientaram a necessidade de
se promover liga96es de transporte aereo e
marrtimo entre os dois parses.
Os dois Presidentes manifestaram a sua
preocupa9ao no que respeita contrnua deteriora9ao da situa9ao internacional e a consequente amea9a a paz e a seguran9a internacionais.

a
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Os dois Chefes de Estado condenaram a persistencia da corrida armamentista, que representa uma amea9a direta paz e seguranc;a
mundiais. Manifestaram, dessa forma, a necessidade urgente de que prossigam as negocia96es para reduzir os armamentos nucleares. Defenderam a coloca9ao da fiscaliza9ao
dos Acordos conclurdos nesse campo sob
controle internacional efetivo. Enfatizaram
a importancia da transferencia de parte dos
recursos atualmente afetados ao armamento
para areas de desenvolvimento economico e
social, especialmente nos parses em desenvolvimento.

a

a

Os dois Presidentes salientaram a necessidade de uma a9ao urgente da comunidade internacional com vistas a buscar solu96es satisfat6rias para os problemas polrticos e econ6micos internacionais. A esse respeito, reafirmaram seu compromisso para com os prindpios consagrados na Carta da Organiza9ao
das Na96es Unidas, especialmente a independencia, a igualdade soberana dos Estados,
a nao-interferencia nos assuntos internos e a
autodetermina9ao dos povos.
Ao examinar a situa9ao na Africa Austral, os
dois Chefes de Estado manifestaram a sua intensa preocupa9ao em face da deteriora9ao
das condi96es nessa parte do continente, do
clima de crescenta confronta9ao e do recrudescimento dos focos de tensao que vern
comprometendo os anseios de paz dos povos
da regiao. Concordaram os dois Chefes de
Estado que o regime racista da Africa do Sui
e responsavel pelo crescenta agravamento da
tensao na regiao austral do continente africano e que o sistema do apartheid, declarado
como crime contra a humanidade pelas Na96es Unidas, constitui uma realidade inaceit8.vel e uma constante amea9a paz e seguran9a internacionais. Reiteraram sua solidariedade com a luta das for9as anti-apartheid
da Africa do Sui, particularmente o ANC.

a

a

Os dois Presidentes condenaram energicamente as a96es de agressao e desestabiliza98-o levadas a efeito por Pret6ria contra os
parses da Linha de Frente, em especial a Re-

publica Popular de Angola e a Republica Popular de M09ambique, e assinalaram o imperativo da cessac;:ao imediata de toda a assistencia extema aos grupos armadas que desestabilizam esses parses. Ao mesmo tempo,
manifestaram a sua solidariedade com os Estados da Linha de Frente, em particular com
Angola e Mo9ambique.
Em rela((ao as graves situa96es existentes em
Angola e Mo((ambique, assinalaram a necessidade da suspensao imediata de toda assistencia aos grupos armadas e financiados a
partir do exterior que desestabilizam aqueles
pafses. Reiteraram sua firme disposi((ao de
apoiar o Governo angolano na sua luta pela
preservagao da soberania e da integridade territorial da Republica Popular de Angola, apelando a favor do estabelecimento da paz, com
o estrito cumprimento dos princlpios fundamentais do Direito lnternacional e da Carta
das Nac6es Unidas. Manifestaram ainda a
sua solidariedade para com o povo de Mogambique pela grave situagao econ6mica que
atravessa.
Condenaram, energicamente, a continuagao
da opupagao ilegal da Namfbia pela Republica
da Africa do Sui em desrespeito as Resolug6es pertinentes da Organizagao das Nac6es
Unidas, em particular a 435 (1978). A esse
respeito, reiteraram com enfase o seu apoio
ao povo da Namfbia na sua justa luta pela independencia, sob a diregao da SWAPO, seu
unico e legrtimo representante.
No que diz respeito a situa((ao no Oriente
Media, os dois Presidentes expressaram sua
preocupagao pela persistencia das tens6es
naquela regiao e reafirmaram sua convicc;:ao
de que uma paz justa, global e duradoura nao
podera ser realizada sem que seja terminada
a ocupagao de todos os territ6rios arabes, e
sem que sejam exercidos, pelo povo palestino, cujo unico e legftimo representante e a
Organizagao pela Libertagao da Palestina, os
seus inalienaveis e legftimos direitos a autodetermina((ao e independencia, de acordo
com a Carta e as Resoluy6es pertinentes das
Nag6es Unidas. Os dois Presidentes reafirmaram seu apoio a realizagao da Conferencia lnternacional sabre a Paz no Oriente Media, decidida pela Assembleia-Geral das Nac;:6es
Unidas.

Em relagao a America Central, os dois Presidentes reiteraram a sua oposigao ao uso da
forga ou ameaga de seu uso e a sua adesao
aos princlpios internacionalmente consagrados de nao-ingerencia e de nao-intervengao
nos assuntos internos de outros Estados. 0
Presidente Aristides Pereira expressou sua satisfa((ao com os esforc;:os diplomaticos envidados pelo Grupo de Contadora, com o respaldo
do Grupo de Apoio. 0 Presidente Jose Sarney
reafirmou o prop6sito do Brasil, como membra
deste Grupo, de continuar a dar o seu total
apoio a todos os esforgos conducentes solugao pacifica para o conflito regional. Ambos
os Presidentes instaram as Partes envolvidas
a privilegiarem a via do dialogo e da negociac;:ao, como forma de solu((ao pacifica para a
crise.

a

a

Os dois Presidentes afirmaram a sua convicc;:ao de que a manutengao do Atlantica Sui
como zona de paz e cooperac;:ao - confo~me a
resolugao 41/11 adotada na XLI Sessao da
Assembleia-Geral das Nag6es Unidas - e
condic;:ao essencial para permitir o desenvolvimento harmonioso, interdependente e estavel dos parses africanos e latino-americanos.
Concordaram com a necessidade de continuar
a identificar novas areas de cooperagao entre
os pafses da regiao, no quadro da resolugao
aprovada, de forma a atingir os objetivos de
paz e cooperac;:ao que orientaram a sua adoc;:ao.
0 Presidente Jose Sarney acentuou ao Presidente Aristides Maria Pereira a importancia
que o Brasil atribui ao processo de entendimento entre os cinco paises africanos de lfngua oficial portuguesa, com vistas ao desenvolvimento das suas relag6es de amizade e
cooperac;:ao, e indicou a disposigao de contribuir para fortalecer esse processo.
Passando em revista a atual situac;:ao econ6mica internacional, os dois Presidentes observaram, com pesar e preocupac;:ao, a ausencia
de progresso na eliminagao dos desequilfbrios
e desigualdades entre Na96es ricas e pobres.
A esse respeito, ambos os Presidentes enfatizaram a importancia da Coopera((ao Sui-Sui
como fator fundamental para a consecu((ao de
uma Nova Ordem Econ6mica lnternacional
mais justa e equitativa.
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Os dois Presidentes salientaram que apenas
uma verdadeira liberalizac;ao do comercio in-

No final de sua visita oficial, o Presidente
Aristides Maria Pereira expressou ao Presi-

ternacional e a abertura de novas oportunida-

dente Jose Sarney sua profunda gratidao,

des comerciais nos mercados dos palses desenvolvidos para produtos e servic;os de palses em desenvolvimento poderiam criar as
condic;oes ideais para a reestruturac;ao economica e financeira dos paises em desenvolvimento, com consequencias globais positives.
Os dais Estadistas assinalaram a importancia
da realizac;ao de encontros entre representantes de alto nfvel dos dais parses, para a consolidac;ao e maior desenvolvimento dos lac;os
bilaterais. Com o objetivo de continuar e intensificar tais encontros, concordaram em que
a Quinta Reuniao da Comissao Mista Brasileiro - Caboverdiana deva realizar-se no mais
breve prazo possivel, em Cabo Verde, em data a ser oportunamente fixada pelos canais
diplomaticos.
0 Presidente Aristides Maria Pereira comunicou a decisao de abrir a Embaixada de Cabo
Verde em Brasilia, devendo a sua instalac;ao
ocorrer brevemente. 0 Presidente Jose Sarney acolheu com grande satisfac;ao a decisao
do Governo caboverdiano.
0 Presidente Jose Sarney exprimiu a grande
satisfac;ao do Governo brasileiro em poder cooperar para a construc;ao do Centro Hist6ricoCultural de Cabo Verde, instituic;ao que contribuira decisivamente para uma maior aproximac;ao dos povos de ambos os paises. Nesse sentido, fez a entrega ao Presidente Aristides Maria Pereira do projeto arquitet6nico
preliminar do Centro Hist6rico- Cultural e de
sua maquete.
0 Presidente Aristides Maria Pereira expressou os agradecimentos do povo caboverdiano
pela participac;ao brasileira na construc;ao do
Centro Hist6rico - Cultural, que servira de
marco na hist6ria do relacionamento fraterno
entre os dais paises.
Os dois Presidentes manifestaram a sua satisfac;ao com a assinatura do Protocolo de lntenc;6es relativo construc;ao do Centro e que
reflete a firme decisao de ambos os Governos
de levar a cabo o projeto.

a
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bern como a de sua esposa e a de sua comitiva, pela calorosa e fraterna hospitalidade
que lhe foi dispensada durante a sua estada
no Brasil.
0 Presidente Aristides Maria Pereira convidou
o Presidente Jose Sarney para visitar oficialmente a Republica de Cabo Verde. 0 convite
foi aceito com prazer, devendo a data da sua
efetivac;ao ser fixada por via diplomatica.

protocolo de intem;oes

Protocolo de lnten~t6es assinado em 24 de abril de
1987, entre o Presidente da Repllblica Federativa
do Brasil, Josl! Sarney, e o Presidente da Republica
de Cabo Verde, Aristides Maria Pereira.

0 Governo da Republica Federativa do Brasil

e
0 Governo da Republica de Cabo Verde.
Reconhecendo, com grande satisfac;ao, o excelente nfvel das relac;6es entre os dois parses;
Desejando fortalecer ainda mais os lac;os bilaterais de amizade, entendimento e cooperac;ao;
Atribuindo, nesse contexto, particular importancia ao desenvolvimento das atividades de
cooperac;ao cultural pelo seu significado na
promoc;ao de urn maior conhecimento mutuo
por parte dos povos brasileiro e caboverdiano,
Chegaram ao seguinte entendimento:
1. 0 Govemo brasileiro tara entrega, em breve prazo, ao Governo caboverdiano, de urn
projeto arquitetonico integrado que se denominara "Centro Hist6rico - Cultural de Cabo
Verde".

2. 0 Projeto do Centro Hist6rico - Cultural
serc1 composto de quatro partes: Memorial
Amilcar Cabral, Museu Nacional, Biblioteca
Nacional e Audit6rio.

3. Ap6s aprovac;ao pelo Congresso Nacional,
o Govemo brasileiro assegurar'a os recursos
necessarios para a construc;ao do Memorial
Amilcar Cabral e da Biblioteca Nacional.

4. Os dois Governos esforc;ar-se-ao para obter
recursos nacionais e internacionais necessarios a contruc;ao do Centro Hist6rico - Cultural.

5. 0 Governo caboverdiano proporcionara todas as facilidades necessarias para a elaborayao do projeto arquitet6nico do Centro Hist6rico - Cultural, seu posterior detalhamento e
durante todo o perfodo da construc;ao. Entre
essas facilidades, estao compreendidas:
a) a importac;ao, livre de direitos aduaneiros, taxas, impastos e outras imposig6es (gravames), do material destinado a construc;ao;
b) a isenc;ao de quaisquer tributos, taxas
e outras imposic;oes (gravames) eventualmente incidentes sabre a construc;ao;
c) a permissao de utilizac;ao de mao-deobra especializada brasileira na construc;ao;
d) a isenc;ao de quaisquer tributos ou
impastos sabre os salarios que venham a ser pagos, pelo Governo brasileiro, ou por empresas eventualmente subcontratadas pelo Governo
brasileiro para 0 projeto, a .mao-deobra brasileira;
e) o oferecimento das necessarias facilidades de trabalho, bern como para a
operac;ao da mao-de-obra que for utilizada para a conclusao da obra.
6. Os dais Governos concordam em estabelecer uma Comissao Mista "had hoc", doravante denominada "Comissao".

7. A Comissao reger-se-a pelas seguintes diretrizes:
a) a Comissao servira de foro de consultas
entre os dais Governos sabre a concessao
das facilidades mencionadas no paragrafo
anterior, e se encarregarc1 de examinar
quaisquer dificuldades dela decorrentes;
b) a Comissao aprovara, em definitivo, o projato do Centro Hist6rico - Cultural de Cabo
Verde;
c) a Comissao sera presidida pelo Ministro
das Relac;oes Exteriores do Brasil e pelo
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros de Cabo Verde, e dela participarao aquelas instituic;6es ou indivfduos que cada Governo
designar para tal. A Comissao podera,
quando assim acordado, reunir-se em nfvel
de representante dos dais Ministros;
d) a Comissao reunir-se-a em epoca e local
acordados ap6s entendimento entre os Ministerios das Relac;6es Exteriores de ambos os parses.

8. Alem das consultas no ambito da Comissao, OS dais Governos darao prosseguimento
as consultas numa base contrnua por meio
dos canais diplomaticos.

9. 0 presente Protocolo de lntenc;oes entrara
em vigor na data de sua assinatura.
Feito em Brasflia, aos 24 dias do mes de abril
de 1987, em dais exemplares originais, no
idioma portugues.
pelo Governo da Republica Federativa do
Brasil
Jose Sarney
pelo Governo da Republica de Cabo Verde
Aristides Maria Pereira

memorando de entendimento

Memoranda de Entendimento entre o Govemo da
Repdblica Federativa do Brasil e o Govemo
da Repllblica de Cabo Verde para o
estabelecimento de urn Pmgrama Trianual de
Coopera~Ao no campo da Administra~ao Pllblica.

9

0 Govemo da Republica Federativa do Brasil

e

ma de Recursos Humanos, e as modificac;:6es
do documento em aprec;o, acordadas no decorrer da visita ao Brasil da referida Missao.

0 Governo da Republica de Cabo Verde,

Decidem o seguinte:

CONSIDERANDO.

1. As Partes designarao a Fundac;ao do Desenvolvimeno Administrative de Sao Paulo FUNDAP, como 6rgao brasileiro para a execuc;:ao do Programa em aprec;o, e, por Cabo
Verde, a Secretaria de Estado da Administrac;ao Publica.

Os resultados positives alcanc;:ados pela cooperac;:ao tecnica entre os dois pafses no campo da Administrac;:ao Publica, desde 1982;
A aprovac;:ao pela Republica de Cabo Verde
do II Plano Nacional de Desenvolvimento para
o perfodo de 1986 a 1990, que inclui o Programa de lnstitucionalizac;:ao da Reforma Administrativa e de Reorganizac;:ao do Sistema
de Recursos Humanos a ser implementado
nesse perfodo;
Que o Brasil foi considerado parceiro privilegiado de Cabo Verde na area de Administrac;:ao Publica, no decorrer da II Mesa Redonda
Ampliada dos Parceiros do Desenvolvimento
de Cabo Verde, realizada em Praia, em novembro de 1986;

a

A enfase conferida cooperac;:ao bilateral no
ambito da visita ao Brasil de Sua Excelencia o
Senhor Presidente da Republica de Cabo
Verde Aristides Maria Pereira;
A visita ao Brasil de Missao tecnica caboverdiana chefiada por sua Excelencia o Senhor
Secretario de Estado da Administrac;:ao Publica Renato Cardoso, para exame conjunto do
programa de cooperac;ao na area de Administrac;:ao Publica a ser levado a cabo pelos dois
parses;
A proposta de trabalho apresentada pela Fundac;:ao do Desenvolvimento Administrative de
Sao Paulo - FUNDAP, e intitulada Assessoramento Tecnico e Metodol6gico da Republica
de Cabo Verde para Desenvolvimento dos
Programas de lnstitucionalizac;:ao da Reforma
Administrative e de Reorganizac;ao do Siste-
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2. As Partes reiteraram sua disposic;:ao em
apoiar a realizac;ao do Programa de Reforma
Administrative do Governo da Republica de
Cabo Verde, apresentado na II Mesa Redonda
Ampliada dos Parceiros do Desenvolvimento
de Cabo Verde, inclusive no que se refere ao
prazo de tres anos mencionado na supracitada proposta.
3. Para o ano de 1987 a Parte brasileira
contribuira com montante equivalente a
US$ 100.000,00 destinados a custear parcialmente despesas relatives a servic;os de consultoria brasileira destinadas
execuc;:ao do
Programa.

a

4. 0 montante da contribuic;ao brasileira para
os dois anos subsequentes sera acordado em
negociac;ao a levar a cabo no decurso do 29
semestre de 1987.
5. 0 presente Memoranda de Entendimento
entrara em vigor na data de sua assinatura.
Feito em Brasflia, aos 12 dias do mes de maio
de 1987, em dois exemplares originais, na lfngua portuguese, sendo ambos os textos
igualmente autenticos.
Pelo Govemo da Republica Federative do
Brasil
Roberto de Abreu Sodre
Pelo Govemo da Republica de Cabo Verde
Renato de Silos Cardoso

felipe gonzalez
no brasil
Discurso pronunciado pelo Presidente do Govemo
Espanhol. Felipe GonzAlez. perante a Assembl~ia
Nacional Constiluinte. dia 16 de junho.

Excmo. Senor Presidente cle Ia Camara de
Diputados y Ia Asamblea Nacional Constituyente,

yente, con el objetivo de lograr un texto constitucional que recoja las aspiraciones del pueblo brasileno en el momenta actual.

Excmo. Senor Presidente del Senado y del
Congreso Nacional, Senores Senadores y Senores Diputados:

Si establecer un marco constitucional comun,
en el que nuestros ciudadanos se sientan integrados, es sumamente importante, nuestras
sociedades nos exigen al mismo tiempo atender a las justas aspiraciones de nuestros pueblos. Para ello hay que crear riqueza, promoviendo el desarrollo y distribuyendo, con criterios de justicia social, los recursos generales.
Los condicionantes econ6micos entre los que
nos movemos, que nos llevan a Ia comprobaci6n de que vivimos situaciones de crisis, hacen que debamos encarar Ia realidad con criterios realistas compatibles con las concepciones ideol6gicas de las que cada uno parta,
y que 16gicamente mantenga, en cuanto a las
aspiraciones mas profundas.

Representa para mi un gran honor atender
vuestra invitaci6n a esta tribuna para dirigirles
unas palabras, forzosamente precedidas de mi
saludo a los legftimos representantes del pueblo brasileno y, atraves de ellos, de Ia expresi6n de mi respeto y admiraci6n a todo el
pueblo del Brasil.
Quiero, tambien, manifestar, de modo muy
especial, mi agradecimiento por las palabras
de bienvenida que acaban de dedicarme, en
nombre de sus Camaras respectivas, el Senor
Senador Fernando Henrique Cardoso y el Senor Diputado Bonifacio de Andrada.
Quisiera aprovechar esta oportunidad que
ofrecen, para hacer una reflexi6n breve, pero
profundamente sentida, sobre el momento actual de Espana y Brasil y las perspectivas que
ustedes y nosotros tenemos por delante, cada
uno en su trayectoria nacional y tambien en
nuestras relaciones mutuas.
Las circuntancias de este momento hist6rico
nos imponen retos significativos.
Mientras Espana conmemorara pr6ximamente
Ia primera decada de existencia de una Constituci6n consensuada entre todos, Brasil esta
recorriendo los pasos de su processo constitu-

Estoy convencido de que, en definitiva, seremas juzgados en Ia medida en que podamos
asegurar para nuestros pueblos, en medio de
las dificultades que nos ha tocado vivir, cuotas
de libertad y justicia crecientes. Y ello va a
imponer a nuestros pueblos y a sus gobernantes decision y coraje en Ia hora actual.
Con estas consideraciones como gufa, desearfa hacer unos breves apuntes sobre nuestro
particular proceso constitucional. A ello me
mueve, junto a una fntima satisfacci6n y alegrfa por encontrarme en Brasil, el hablar ante
uma Asamblea con un tftulo tan excelso y tan
exigente a Ia vez, como el de Asamblea Constituyente.
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Hace justamente diez anos Senorfas, que Espana inici6, con las elecciones de Junio de

1977, su andadura democffitica y su proceso

De ahf su fragilidad y su caracter etfmero, y
con frecuencia, su utilizaci6n como bandera
de lucha partidaria.

constituyente.
AI 90% de los representantes parlamentarios
nos resultaba desconocida Ia experiencia. La
sequfa de libertades se habia prolongado durante cuatro decadas y puedo afirmar, con Ia
perspectiva de hoy, que nos unfa, mas alia de
las diferencias, una clara voluntad colectiva de
encontrar un marco de convivencia libre y pacffica para nuestro pueblo.

Esa realidad constitucional se complica en el
caso de Espana, porque esta evoluci6n coincide en el tiempo con un proceso de ensimismamiento, que encuentra precisamente su
origen en Ia independencia de los pueblos
hispanoamericanos respecto de Espana.

Ante empeno tan importante dudabamos sobre el camino a seguir para plasmar en Ia Carta Magna unas reglas de juego aceptables para todos.

La introversi6n produjo un aislamiento polftico
y un enquistamiento econ6mico que, por una
parte, nos llev6 a Ia tragi! estructura polftica
espanola de aquellos aiios y, por otra, nos
descolg6 del proceso de desarrollo econ6mico
que se estaba produciendo entonces en el
resto de Europa.

Dudabamos sobre Ia conveniencia de conseguir, sobre todo, un texto jurfdicamente riguroso, intelectualmente satisfactorio, con Ia mayor coherencia y sistematica posible. Esta aspiraci6n, con frecuencia ut6pica comportaba el
riesgo, ya conocido en nuestra historia, de que
el resultado no se ajustara adecuadamente a
nuestra realidad concreta como pafs y a nuestras necesidades hist6ricas como pueblo.

De Ia reflexi6n sabre nuestro pasado, los espanoles hemos tratado de extraer unas consecuencias. Aspirabamos a superar, y creo
firmemente que lo hemos conseguido, las secuelas de Ia ultima contienda civil entre espanoles y estamos empenados en recuperar y
redefinir nuestra identidad como naci6n, en Ia
modernizaci6n de nuestras estructuras y en Ia
proyecci6n de Espana fuera de sus fronteras.

0, bien, si alternativamente, nos esforzaba-

Los espanoles nos convecimos de Ia necesidad del dialogo y de Ia busqueda del consenso los grandes temas, como unico camino para Ia busqueda de las soluciones a nuestros
problemas. Problemas diffciles que tenemos
que enfrentar superando a aquellos, de uno y
otro lado, que propugnan un cierto inmovilismo o pretenden llevar a Ia pnktica aspiraciones maximalistas, inalcanzables por irreales.
Optamos por hacer una Constituci6n consensuada que, ciertamente, no agradaba plenamente a cada uno, pero que logr6 erigirse en
Iugar de encuentro de los diversos grupos polfticos y sociales representativos del 90% de los
ciudadanos de Espana.

mos por encontrar un texto constitucional que,
aun con imperfecciones tecnicas, pudiera recoger esa voluntad de convivencia en un marco juridico politico en el que todo el espectro
politico y social de Espana pudiera sentirse
razonablemente c6modo, suficientemente representado. Por ello optamos, creyendo que Ia
Constituci6n podra servir a nuestra sociedad
concreta para canalizar las energias nacionales, expresadas en cada momenta por aquellos proyectos politicos que merecieran un
mayor apoyo del cuerpo social.
Espana, a lo largo de los siglos XIX y XX,
desde su primera constituci6n moderna promulgada en Cadiz en 1812 - se dot6 de una
serie de Constituciones que, en vez de ser Ia
Carta Magna de todos sus ciudadanos, tuvieron un marcado caracter coyuntural, por su
excesiva vinculaci6n a las fuerzas politicas
hegem6nicas en cada rnomento.
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Esta tarea se ha llevado a cabo en un clima
de paz soc1al, que pareci6 diffcil de alcanzar
en un momento en que era necesario un ajuste en Ia economia del pais, asf como Ia restauraci6n del marco de las libertades polfticas
y sociales que iban a permitir a los esparioles
una autentica y plena vida en democracia.

Todos colaboramos at logro de esa meta: el
conjunto de los ciudadanos y de sus organismos representatives, partidos polfticos, sindicatos y asociaciones patronales.
A Ia cabeza del Estado, el Rey ha sabido im·
pulsar este esfuerzo colectivo, fomentando Ia
moderaci6n y el respeto a las opiniones ajenas, que han hecho posible Ia consolidaci6n
de un regimen de libertades.
Creo que puede afirmarse que, entre todos,
acertamos en nuestra opci6n por traer Ia democracia a Espana y por consolidarla. Con
ello, Espana que, como bien conoceis, es un
pais que tiene rafces hist6ricas muy hondas,
hizo posible que del arbol viejo, evocado par
Antonio Machado, pudieran nacer brotes nuevos que configu~aran una nueva realidad nacional.
Hemos superado nuestra introversion hist6rica
y hemos abierto nuestras fronteras integrandonos en Ia Comunidad Europea como pals
europeo y occidental que somos.
Sin embargo, nuestra condici6n de pals europeo y occidental no nos hace olvidar nuestros
especiales vinculos con el continente americana. T enemos mayor conciencia que nunca
de que nuestro futuro tiene que estar unido al
futuro del continente latino-americano. De ahi
que, desde el mismo momento en que Espana ha realizado su integraci6n institucional en
Europa, hemos hecho constar Ia necesidad de
abrir una via de dialogo entre Ia Comunidad
Europea y los parses de America Latina.

Permitanme, Senores Senadores y Senores
Diputados, que insista en Ia necesidad de llevar a cabo esfuerzos de imaginaci6n y de
creatividad para afrontar el porvenir con un
nuevo impulso en nuestras relaciones bilaterales y en las relaciones entre los continentes
a los que nuestros dos parses pertenecen. Estamos convencidos de que las relaciones poll~
ticas hispano-brasilerias han entrado ya en su
fase de madurez. AI nuevo regimen polftico
democratico de Espana y de Brasil le corres·
ponde un 16gico afianzamiento de esas rela·
ciones, que deben reflejar una mayor amplitud
y profundidad de nuestros vfnculos. La amistad que compartimos desde hace tantos alios
debe servirnos para proyectarnos conjuntamente, mucho mas unidos, hacia un futuro
que supere las actuates dificultades con las
que todos nos enfrentamos.
Si los procesos integradores de Europa y de
America Latina son una respuesta a Ia dificil
realidad en que vivimos, un mayor acercamiento entre Espana y Brasil se inserta, 16gicamente, en ese mismo contexto, pretendien·
do tanto el enriquecimiento de nuestras rela·
ciones bilaterales como nuestra contribuci6n
mutua a que se intensifiquen las vias de dialogo en marcha entre nuestras dos regiones.
De nuestros contactos continuos deben ir surgiendo nuevas propuestas que permitan crear
un marco de relaciones, prioritariamente mas
intensas. La ausencia de contenciosos en
nuestra relaci6n bilateral puede servirnos de
acicate para ir tejiendo un conjunto de proyectos.

Y lo hemos hecho sin pretender desemperiar
un papel protagonista en este proceso, pero
sin renunciar a un objetivo que consideramos
fundamental para los pr6ximos alios: Ia creaci6n de un nuevo dialogo politico y econ6mico
entre Europa y America Latina.

Excmo. Senor Presidente de Ia Camara de
Diputados y de Ia Asamblea Nacional Consti·
tuyente,

En nuestra opini6n, ese dialogo debe ser un
componente importante del devenir de ambos
continentes, ya que los intereses objetivos de
unos y de otros y, entre ellos los de Espana y
Brasil, estaran mejor servidos por Ia cooperaci6n y el dialogo, que por el aislamiento y Ia
distancia que han presidido nuestro pasado.

Senores Senadores y Senores Diputados:

Excmo. Senor Presidente del Senado y del
Congreso Nacional,

En este momento hist6rico diffcil y esperanzador, debemos trabajar para conseguir
aquello a lo que aspiramos, Ia consolidaci6n
de los sistemas democraticos, que han de es13

tar asentados en un Estado de Derecho que
promueva los derechos humanos y que colme

que esa fecha tenga un contenido de futuro y
no se convierta s61o en Ia efemerides del des-

las aspiraciones de libertad y justicia de nues-

cubrimiento de las primeras tierras america·

tros pueblos.

nas. La fecha del 92 es, indudablemente, uma
fecha hist6rica, pero aspiramos a que pueda
ser algo mas: Ia definici6n de un horizonte
nuevo para todos nosotros. Aspiramos a que
se perfilen, mediante una reflexi6n comun,
una serie de metas concretas y ambiciosas: el
92 deberfa ser Ia fecha en Ia que se celebre Ia
libertad y Ia democracia de todos los parses
de Ia regi6n y Ia convivencia y Ia cooperaci6n
entre todos ellos.

Debemos trabajar, tambien para superar Ia
crisis econ6mica y financiera. !Que duda cabe
de que el gran esfuerzo que realizan Brasil y
otros parses de America exige un horizonte
mas esperanzador que el que en este memento parece oscurecer el futuro! Es necesario
compaginar los compromises de Ia deuda exterior con el crecimiento econ6mico, para que
Ia deuda no se convierta en un estrangulamiento que ahogue el desarrollo econ6mico y
social y frustre Ia profunda aspiraci6n de libertad de los pueblos.
Hoy dfa empieza a reconocerse que es imposible resolver el problema de Ia deuda con criterios exclusivamente tecnicos. Deben pues,
tenerse en cuenta consideraciones de carater
politico-social, que a mi juicio son compatibles
con Ia estabilidad del sistema financiero internacional, igualmente importante para las inversiones de capital que impulsen el desarrollo.
Consideramos, pues, de todo punta necesario
el establecimiento del dialogo para llegar a
una soluci6n que, al tiempo que asuma el caracter financiero de Ia deuda, tenga en cuenta
el enorme entramado de problemas polrticos y
sociales que pueden afectar a Ia misma viabilidad de los sistemas democraticos y a las necesidades de progreso econ6mico-social.
Soy muy conciente de esta necesidad y por
eso insisto aqui en Ia urgencia del dialogo entre parses deudores y acreedores para conseguir el punta de encuentro que permita una
adecuada salida de Ia crisis, que preseNe el
sistema financiero internacional y las expectativas legftimas de los parses en desarrollo.
Esos grandes proyetos que consideramos imprecindible abordar a escala continental: Ia
consolidaci6n de Ia democracia y Ia colaboraci6n para encontrar una vfa de soluci6n al
problema econ6mico y financiero, podrfan tener un horizonte: el de 1992. Espana desea
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Desde esta plataforma de libertad y cooperaci6n, podrramos contribuir de manera efectiva
a Ia paz internacional.
En este proyecto, Brasil tiene un gran papel
que desempeiiar. Estoy convencido, su camino democratico, tendra consecuencias duraderas no s61o para vuestro propio pars, llamado
como esta al gran protagonismo que Ia historia le reseNa.
Junto a este ejemplo polftico debo resaltar
tambien su sentido de Ia cooperaci6n y su
idea de Ia solidaridad, puestos de manifiesto
con sus esfuerzos por contribuir a encauzar Ia
crisis centroamericana, desarrollar Ia cooperaci6n con los parses limftrofes e impulsar el
proyecto de Ia zona de paz y cooperaci6n del
Atlantica Sur.
Estas realidades, que ya operan actualmente,
han de enriquecerse y convergir en lo que,
idealmente, consideramos un punta de referencia para toda Ia regi6n en las proximidades
del 59 Centenario del encuentro entre dos
mundos.
No puedo terrninar mis palabras sin referirme
al gran polfitico brasileiio Trancredo Neves,
con quien tuve el honor de encontrar en Madrid, en enero de 1985. A todos nos impresion6 su clara visi6n del futuro polrtico del Brasil.
Ella me lleva a recordar unas palabras suyas:
"Es hora de edificar un Estado que siNa a Ia
plena madurez de nuestro pueblo. No debe
ser un Estado que las elites otorguen a Ia Na-

ci6n, en un acto orgulloso de poder, sino que
emerja de Ia conciencia colectiva como a sus
deseos y necesidades".
Senores Senadores, Senores Diputados: que
este mensaje polftico tenga vigencia en el
Brasil democrc1tico y pr6spero que todos deseamos.

discurso do presidente brasileiro na
assinatura do comunicado conjunto
Discurso pronunciado pelo Presidente Jos6 Samey.
por ocasilo da assinatura do Comunicado Con junto
finnado entre Brasil e Espanha, em 16 de junho de
1987.

Senhor Presidente,
Hc1 pouco mais de dez anos, a Espanha ressurgiu para a democracia.
Junto a milhoes de espanh6is, Vossa Excelencia foi urn lfder incansc1vel a empenhar a
luz e o sonho.

te sao suas qualidades de estadista afinado
com as quest6es de seu tempo. As caracterfsticas de sua personalidade moldam todo urn
esti lo de Governo.
Sua juventude, seu desempenho dinamico e
combativo na defesa dos postulados democraticos e da justiga social distinguem expressivamente a agao do governo de Vossa Excelencia.
Fiel interprete dos anseios do povo espanhol
nesta hora de tao rapidas e amplas transformagoes, Vossa Excelencia encarna nitidamente o espfrito progressista e inovador que preside hoje a vida dessa grande nagao.
Se as nagoes sao formadas e se mantem pelo
fato de disporem de um programa para o
amanha, nao cabe duvida em afirmar que a
Espanha, guiada pela habilidade e lucidez de
Sua Majestade o Rei D. Juan Carlos I e sob a
Condugao do governo de Vossa Escelencia,
pode encarar o futuro com entusiasmo e confianga.
Sr. Presidente,

Para a Espanha, hoje, descerra-se urn futuro
auspicioso.

A Espanha e o Brasil sao irmaos de sangue e
de cultura.

E exemplo de dinamismo e de pujanga.
Hasteia em gl6ria as bandeiras da democracia
e da modernidade.

Fazemos parte da mesma tradigao.

Conquista consciente e firme, a democracia
projeta a Espanha e dc1-lhe for<.f8 para influir
nas decisoes mundiais.
A Espanha revive a gl6ria e o esplendor de
seu passado, realgado, entre tantas conquistas, pela epopeia dos descobrimentos que
partilhou com Portugal nos seculos quinze e
dez sseis, e pela proje<{ao universal que, ate
hoje, suas ricas contribuigoes assumem nos
pianos do pensamento filos6fico, das ciencias,
da literatura, das artes plc1sticas.
0 prestrgio de Vossa Excelencia, Senhor Presidente, ultrapassa as fronteiras espanholas.
Reconhecidas e admiradas intemacionalmen-

Nossas relagoes tern origem em passado longfnquo, com rafzes nos prim6rdios do Brasil
colonia.
Durante a uniao real, que ligou as coroas lusitana e espanhola de 1580 a 1640, portugueses, espanh6is e brasileiros combateram lado
a lado.
Uniram-se no mesmo objetivo de defender o
nosso territ6rio de invasoes.
Era espanhol o Padre Jose de Anchieta, o
Ap6stolo do Brasil.
Espanh6is ilustres aqui deixaram marcas de
bravura.
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Em epocas recentes, centenas de milhares de
espanh6is para aqui vieram e contribufram pa-

ra a formagao da nacionalidade brasileira.
0 Dialogo fratemo entre nossos govemos reflete a proximidade hist6rica entre nossos povos.
Com a visita de Vossa Excelencia, reafirma-se
o desejo de nossos dois parses, plenamente
reintegrados na vida democratica, de fortalecer e intensificar suas relac;oes, ja tradicionalmente marcadas pela amizade.
Recordo que o Presidents eleito do Brasil, Dr.
Tancredo Neves, ao efetuar viagem pela Europa em janeiro de 1985, esteve em Madri,
atendendo a convite expresso de Sua Majestade o Ref Juan Carlos I, e avistou-se com
Vossa ExceiE§ncia. Pouco depois, em marc;o
do mesmo ano, veio ao Brasil para as cerim6nias da posse presidencial o vice-presidents
do Governo da Espanha, Senhor Alfonso
Guerra. No ano em curso, fomos honrados
com a visita do Prfncipe Felipe, herdeiro do
trono espanhol, e do Ministro dos Assuntos
Estrangeiros da Espanha, Senhor Francisco
Fernandez-Ord6fiez.
Ao mencionar esta sucessao de visitas, a que
vern agora se somar a presenc;a de Vossa Excelencia, registro minha grande satisfac;ao
pessoal com o processo de estreitamento e
adensamento de contatos. entre nossos parses.
Acabamos de firmar um comunicado conjunto
que traduz, claramente, s61idos interesses de
cooperac;ao e visoes coincidentes acerca da
realidade internacional. 0 documento evidencia, da mesma forma, a perspectiva de um
relacionamento sempre mais estreito e frutffero entre os dois pafses.
Senhor Presidents,
A Espanha realizou uma transic;ao polftica pacffica, assentada na elaborac;ao de um pacto
social. Os espanh6is souberam enxergar o futuro, por cima de seus interesses especfficos.
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0 mundo assistiu, maravilhado, as profundas
mudanc;as que a Espanha realizou sem recorrer ao confronto e sem atentados ordem,
que ao mesmo tempo sofria profundas reformas, dentro da lei.

a

Foi possfvel conciliar a mais rica tradic;ao e o
novo, a monarquia e a modernidade, uma cultura fortemente enraizada e o socialismo democratico.
A Espanha soube, Senhor Presidents, mostrar
ao mundo a grandeza de sua arquitetura politica, a capacidade de entendimento e de conciliac;ao, a arte da negociac;ao e o exito do
empreendimento democratico.
Fruto do consenso e do compromisso, a nova
constituic;ao espanhola coroou os esforc;os de
uma transic;ao polftica exemplar.
Dizia Ortega y Gasset que o direito surge espontaneamente da sociedade.
Constituic;oes nao se copiam, pois sao expressao autentica de cada povo.
Pais de hist6ria rica, com perfil pr6prio, a Espanha e inimitavel.
Mas e possivel compartir ideias e enriquecerse com a experiencia alheia, sobretudo quando, guardadas as peculiaridades, nossos povos vivem processos ate certo ponto semelhantes.
A experiencia espanhola inspira respeito e
admirac;ao. Serve como sfmbolo. E estfmulo a
todos os que confiam na vit6ria da sabedoria
sobre a forc;a, da paz sobre a disc6rdia, do desenvolvimento sobre a miseria, da democracia
sobre a barbarie.
0 Brasil encara de frente seus problemas. Estamos vivendo uma transic;ao na paz, empenhados em consolidar uma democracia participativa e voltada para a soluc;ao dos graves
problemas sociais que nos afligem.
A Assembleia Nacional Constituinte, agora
reunida, moldara nossas instituic;6es polfticas,

na busca do desenho jurfdico que, expressao
de identidade nacional, possa corresponder
aos anseios dos brasileiros, por cima de dificuldades e divergencies conjunturais.
Senhor Presidente,
Assim como a irmandade que nos une repousa em muito de nossa experiencia polftica, em
nosso sangue e em nossa cultura, assim tambern esta ela nas perspectivas de nossas rela<;Oes bilaterais e em nossa visao dos problemas internacionais.
lsto ocorre antes de mais nada porque, como
na imagem de urn conhecido e ilustre escritor,
a Peninsula Iberica e uma ilha que navega o
Atlantica ao encontro da America Latina.
De fato, os destinos de nossas regioes estao
de alguma forma associados.
A integragao da Espanha no Mercado Comum
Europeu nao deve, pois, prejudicar vfnculos
tradicionais. Ao contrario, deve servir de estfmulo a busca de urn patamar mais elevado e
profunda de cooperacao.
Temos fe em que esse acontecimento, de tao
marcante significado na atual fase do desenvolvimento politico e econ6mico da Espanha,
possa trazer uma contribuigao positiva para o
maior adensamento dos seus vinculos de comercia e de investimento com a America Latina.
As relagoes econ6micas entre a Espanha e o
Brasil tem-se desenvolvido com dinamismo,
apresentam sinais promissores em areas como as dos transportes, do equipamento ferroviario, da irrigagao, das industrias texteis e de
madeiras.
Nao menos relevantes tem sido nossas atividades de cooperagao nos dominios da ciencia, da tecnica, da educagao e da cultura. Ao
abrigo dos convenios de cooperagao entre as
entidades de pesquisa de nossos dais parses,
vem-se efetuando urn intenso e proficuo intercambia de cientistas e tecnicos, bern como
uma util troca de informagoes. Nos campos do

cinema, da musica, do teatro e das artes plasticas, alem da educagao superior, sao tambem
expressivas as iniciativas promovidas.
Na America Latina, Senhor Presidente, o moderno hoje veste-se do espfrito de solidariedade, traduzido no desejo de integragao econ6mica e de busca de solug6es aut6nomas para seus problemas politicos.

e

0 drama da America Latina o de ter que navegar num meio-ambiente adverso, contra a
incompreensao e a ingerencia, para obter a
paz, a democracia e o desenvolvimento.
A crise na America Central e urn caso concreto desse drama. Naquela zona, ja nao antecipamos o pior. Ja se vive ali a fase do pior.Nao
apenas em relagao a America Central espanh6is e brasileiros tern convergido no repudio
a polftica de transposigao dos conflitos Leste/Oeste para as situagoes regionais. Esta e,
alias, a ocasiao para manifestar nosso reconhecimento pelo apoio espanhol a posigao
brasileira, dos pafses latino-americanos e africanos de tornar o Atlantica Sui uma zona de
paz e de cooperagao, imune as interferencias
e as disputas entre as grandes potencies.
Os pafses da America Latina - e esta e claramente a posigao do Brasil - nao tern por
que interiorizar conflitos que nao lhes pertencem, sobretudo quando estao confrontados
com a tarefa maior de consolidar suas democracias.

E imprescindfvel que os paises ocidentais se
convengam de uma vez por todas de sua coresponsabilidade na construgao da democracia e na preservagao dos direitos humanos em
nossos parses. E democracia e direitos humanos nao florescem no meio da cinzenta e espinhosa paisagem da tome, da miseria e do
sofrimento.
0 problema da dividq externa nao e, portanto,
apenas econ6mico. E tambem politico e, sobretudo, moral.
Disso falo a Vossa Excelencia porque o Brasil
sabe que, nas horas diffceis, encontra apoio
na amizade do povo e do Governo espanh6is.
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Nas conversa¢es que mantive com Vossa
notei-o extremamente receptivo ~

Excel~ncia,

urgencia de urn esfor90 concentrado da comunidade intemacional com vistas a encontrar
justas para esta e outras questoes.

Discurso do Presidente do Governo
Espanhol na assinatura do Comunicado
Conjunto.

solu~6es

Creio que fizemos progressos sensfveis. Fomos capazes de harmonizar criterios. Aprofundamos as coincid~ncias de posi¢es entre
nossos dois parses.
Senhor Presidente,
Desejo ressaltar o expressive significado das
atividades que marcarao, em 1992, as comemora~6es do quinto centenario do descobrimento da America e, no ano 2000 do descobrimento do Brasil. 0 Govemo brasileiro participa com vivo interesse dessas atividades,
que fazem transparecer nitidamente a comunhao hist6rica entre o nosso povo e os da Penfnsula Iberica, nascida da uniao de culturas e
regioes que marcou a epopeia dos descobrimentos, no lan~amento das bases da civiliza~ao moderna.
Em nome dessa comunhao hist6rica, expresso
a Vossa Excel~ncia minha profunda satisfa~o ao receb~lo aqui no Brasil.
0 dii11ogo que se intensificou com a visita de
Vossa Excel~ncia deve ter seguimento pronto
e eficaz. Acredito que o ato que acabamos de
assinar bern reflete este desiderata. Cabe-nos
agora utilizar toda a nossa capacidade de
imagina~ao e toda a nossa vontade empreendedora para transformar em realidades concretas, como e desejo de nossos povos, as
perspectivas de coopera~ao ora abertas.
Formula os mais calorosos votos de saude e
felicidade a Sua Majestade o Rei D. Juan
Carlos I e ~ Rainha Sofia - que ja tivemos,
em mais de uma ocasiao, a subida honra de
acolher entre n6s - e os votos de contfnuo
~xito e ventura pessoal a Vossa Excel~ncia,
Senhor Presidente e amigo Felipe Gonzalez.Saudo tambem na pessoa de Vossa Excel~ncia o grande e nobre povo espanhol, augurando-lhe crescenta progresso e prosperidade, bern como a fratemidade perene entre
nossos povos.
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Discurso pronunciado pelo Excelentfsslmo Senhor
Presldente do Govemo Espanhol. Felipe Gonz41ez.
por ocasllo da asslnatura do Comunlcado Conjunto
flrmado entre Brasil e Espanha. em 16 de junho de
1987.

Excmo. Senor Presidente de Ia Republica Federativa de Brasil, Senores Ministros de Estado, Senoras y Senores:
Quiero aprovechar mis ultimas horas de esen Brasilia para reiterar mi agradecimlento por Ia invitaci6n del Presidente de Ia
Republica Federativa de Brasil para que visitase oficialmente este apasionante pafs. Le
ruego Senor Presidente que acepte el reconocimiento de toda Ia delegaci6n espanola por
las muestras de amistad y cordialidad de que
hemos sido objeto durante nuestra estancia
en Brasil.
ta~cia

En los ultimos diez alios, y paralelamente a Ia
recuperaci6n y consolidaci6n de Ia democracia, Espana ha completado su apertura al exterior. Ese proceso pasaba porIa actualizaci6n
de Ia _amistad con aquellos parses con los que
Espana mantenfa especiales vfnculos; por Ia
elevaci6n del nivel de las relaciones con
aquellos otros con los que se mantenfa una
relacfon mas alejada o, incluso, por el establecimiento de esas relaciones en los casos
en que aun no existran.
AI mismo tiempo, Espana alcanzaba su integraci6n en Ia Comunidad Europea y decidfa
su presencia en Ia Alianza Atlantica. En este
marco, Espana ha llevado a cabo un importante esfuerzo que ha sido especialmente importante en relaci6n con los parses del Continents Americana, vinculados con Espana por razones hist6ricas y culturales y por Ia coincidencia de metas polrticas compartidas.
E.sto no serfa con:tpleto sin Ia bUsqueda decidlda del reforzam1ento de nuestras relaciones
con Brasil que, por sus peculiares antecedentes hist6ricos, cuenta con elementos diferen-

ciales que le dan identidad propia respecto de
su entomo. El deseo espafiol es el de impulsar los anteriores lazos bajo una nueva visi6n.
Los Reyes de Espana visitaron su pafs en
1983, cuando ya se dibujaba el proceso de
transici6n polftica brasilefia. Mi visita ahora
supone proseguir este reencuentro incrementando nuestro dialogo.
El momenta hist6rico para Ia maduraci6n de
nuestro encuentro es propicio, ya que en
nuestros dos pafses existen sistemas democraticos con clara voluntad de progreso socialecon6mico.
Deseo referirme, con Ia sinceridad que permits el clima 6ptimo de nuestro dialogo polftico,
al estado de nuestras relaciones bilaterales,
para subrayar Ia confianza que anima nuestro
quehacer comun.
Creo, en efecto, que es hora de materializar
las buenas intenciones para conseguir hechos
concretos. Las conversaciones que hemos tenido, durante estos dias, me convencen de
esa oportunidad para concretar nuestro comun
enfoque de Ia realidad intemacional. Todos
convenimos en Ia necesidad de buscar unas
nuevas bases que permitan establecer un orden econ6mico intemacional mas justo y mas
equilibrado, pero mientras esto se estudia en
los foros intemacionales, urge adoptar, desde
ahora, medidas que sirvan para encontrar soluciones a los problemas inmediatos con que
nos enfrentamos.
En este sentido, ya he tenido ocasi6n de referirme al importante desequilibrio que existe en
nuestro intercambio comercial. Por esa vfa, mi
pafs ha venido contribuyendo de manera positiva, a lo largo de los ultimos afios, al apoyo
de Ia economra brasllefia. Aunque compreendemos las razones conyunturales de ese desequilibrio, deseariamos que Espana incrementase sustancialmente su participaci6n en
el comercio entre los dos paises.
Esta voluntad espanola de colaboraci6n con
Brasil se ha venido manifestando constantsmente y, por citar un ejemplo, voy a referirme

tan s61o a un producto, muy sensible en Ia exportaci6n de Brasil, del que es primer productor mundial: el cafe. Nosotros hemos mantenido e incluso aumentado nuestras compras el
pasado afio respecto del de otras procedencias.
En el ambito industrial, afortunadamente ya
hemos rebasado Ia fase de los contactos previas para conseguir un mejor conocimiento de
nuestras posibilidades mutuas de cooperaci6n. Unos y otros sabemos cuales son nuestros productos mas competitivos y aquellos
que pueden mejorar las cifras de nuestro intercambio.
Desde hace ya anos, hemos venido realizando
un gran esfuerzo en aquellas areas en las que
creemos tener mas experiencia y en las que
nuestra presencia puede ser util en Brasil. Me
refiero, concretamente, a Ia cooperaci6n tecnol6gica en materia de regadios y de lucha
contra Ia sequfa o las inundaciones. Casi 100
tecnicos brasilefios han seguido cursos de especializaci6n en Espana y se acaba de inagurar en Brasilia un ciclo de curso que se desarrollara, igualmente, en otras tres ciudades,
para Ia especializaci6n de 480 tecnicos mas
en materia de regadios.
Nuestra cooperadon es intensa, como hemos
podido analizar en el transcurso de mi visita,
en los sectores agrario y agropecuario. Pero,
igualmente, desearfamos participar en los diversos programas en marcha para el desarrollo del transporte, el sector textil o de Ia industria del automovil.
Otra gran area de colaboraci6n se nos brinda
en el campo del conocimiento y de Ia difusi6n
cultural por medio de Ia industria editorial. El
libro siempre tue parte importante de nuestras
relaciones bilaterales y, aunque haya decafdo
su nivel en los ultimos afios, queremos que
recobre su vigor e importancia. Numerosas bibliotecas publicas y universitarias de este pais
contienen un gran numero de Iibras tecnicos
editados en idioma espafiol. No en vano, Ia
industria espanola figura entre las primeras
del mundo, con mas de 35.000 titulos al afio,
de los que un numero considerable son tra-
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ducciones de Iibras tecnicos que constituyen
Ia vanguardia del conocimiento de nuestros
dfas.
Senor Presidente, Espana esta convencida de
que el momenta actual nos abre un conjunto
de nuevas y amplias posibilidades para nuestra cooperaci6n bilateral, esta dispuesta para
que los empresarios y tecnicos de nuestros
dos parses llenen de contenido esas oportunidades que hoy se nos presentan.
Por ultimo, Senor Presidente, hemos podido
constatar Ia existencia de enfoques comunes
frente a los distintos problemas intemacionales, que puede permitirnos Ia busqueda de
soluciones coordinadas.
Coincidimos, asi, en Ia necesidad de encontrar
respuestas urgentes a los problemas de fonda
que inciden en Ia realidad cotidiana latinoamericana. Por un lado, Ia lucha por el desarrollo; por otro, Ia consolidaci6n de Ia democracia. Estos dos esfuerzos han de ir paralelos, puesto que ambos estan encaminados a
resolver aspiraciones profundamente sentidas
por los pueblos de Ia regi6n. Todo ella hade
hacerse en media de ingentes problemas sociales aun no resueltos, y en el marco de Ia
crisis internacional y de Ia deuda externa. Hoy,
mas que nunca, Ia existencia de serios problemas econ6micos plantea a las democracias del continente un reto aun mayor para su
definitiva consolidaci6n.
Vemos con satisfacci6n los avances en los
procesos integracionistas, como el que se ha
gestado recientemente entre Brasil, Argentina
y Uruguay. Es alentador, asimismo, que ocho
parses de Ia regi6n - con una estructura democratica y con un porcentaje muy mayoritario de Ia poblaci6n latinoamericana - hayan
decidido crear un mecanisme de consulta, al
que Brasil pertenece, y que ha tornado el
nombre de Grupo de Rio.
Se esta dando actualmente una manifestaci6n
especialmente aguda de Ia crisis en centroamerica. Brasil forma parte del Grupo de Apoyo
a Contadora, mecanisme que busca Ia soluci6n integral de los problemas de Ia regi6n.
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Espana, as1m1smo, ha prestado siempre su
mas decidido apoyo a este esfuerzo, sin duda
el mas completo de los realizados para poner
fin a esta larga crisis. Es, por lo tanto, un desea compartido el que progresivamente se vaya instaurando en Centro-America un clima de
confianza y de paz que haga posible un mayor
desarrollo de sus pueblos, en justicia, libertad
y democracia.
El Gobierno espariol sigue con atenci6n las
iniciativas y proyectos de Ia polftica exterior
brasileria. Apoia Ia iniciativa brasileria, expuesta por usted, Senor Presidente, hace dos
alios en Ia Asamblea General de las Naciones
Unidas, de crear una Zona de Paz y cooperaci6n en el Atlantica Sur, y espera que esa idea
pueda pronto plasmarse en Ia realidad.
Espana, integrada recientemente en las instituciones europeas, tiene cada vez mayor conciencia de Ia necesidad de que se establezca
un dialogo amplio entre nuestras dos regiones. Quiero aprovechar este momenta para
subrayar, una vez mas, las multiples gestiones
que hemos venido realizando en Ia Comunidad Europea, para llegar a una intensificaci6n
de vfnculos entre los pafses comunitarios y de
America Latina, con el fin de reducir el desequilibrio que aun existe en detrimiento de los
pafses americanos, si lo comparamos con el
grado de relaci6n que han logrado otros parses y otros continentes.
Consideramos fundamental que el dialogo entre los dace pafses europeos y los parses de
America Latina tenga un caracter amplio,
abarcando tanto los aspectos polfticos como
econ6micos y tecnol6gicos.
Por parte europea, se han dado los primeros
pasos que, espero, encontraran respuesta a
este lado del Atlantica, ya que existen situaciones que exceden de Ia estricta relaci6n bilateral de cada pais latinoamericano con Ia
comunidad. Ademas, ese dialogo tendrfa Ia
virtud, al institucionalizarse, de superar el
marco y el contenido de Ia realidad actual, en
Ia que Europa s61o parece preocuparse - y no
siempre - de las situaciones de crisis latinoamericanas. Serra deseable que el dialogo

no s61o enfoque a los pafses americanos en
sus crisis, sino que implique caracterfsticas de
permanencia y generalidad. Sencillamente,
que sea un dialogo normal entre partes que
comparten muchos ideales polfticos y sociales
comunes y trabajan conjuntamente para alcanzarlos.
Senor Presidents, tengo el convencimiento de
que se nos abren, a Brasil, y a Espana, amplios espacios de colaboraci6n profunda en un
horizonte ya cercano: el del V Centenario,
primer encuentro del Viejo Mundo con el Nuevo, dentro de aquella era prodigiosa de las
exploraciones y los descubrimientos que dieron a Ia humanidad conciencia de su unidad y
abrieron Ia puerta a Ia edad moderna.
Para colmar esos espacios es preciso el esfuerzo y Ia voluntad de todos: de nuestros dos
Sobiemos que defienden Ia libertad y Ia democracia, de nuestras administraciones, de
los trabajadores y los empresarios de nuestros
dos pafses, con el fin de superar todos los
obstaculos que entorpezcan el acercamiento
de manera continua, entre Brasil y Espana,
entre Europa y America-Latina.
Es una tarea en Ia que todos, ilusionados, podemos colaborar, como he podido comprobar
tras esta visita a Brasil, que me ha resultado
personalmente tan grata como esclarecedora
y provechosa.

comunicado conjunto
Comunlcado Conjunto Brasil Espanha finnado pelos
Presldentes da Repl'lbllca Federativa do Brasil e do
Govemo ao Brasil. em 16 de junho de 1987.

A convite do Presidents da Republica Federativa do Brasil, Dr. Jose Sarney, o Presidents
do Govemo espanhol, Sr. Felipe Gonzalez
Marquez, realizou visita oficial ao Brasil no perfodo de 13 a 19 de junho de 1987. 0 Presidents do Governo espanhol visitou as cidades
de Salvador, Brasflia, Rio de Janeiro e Sao
Paulo e se fez acompanhar do Ministro de

Assuntos Exteriores, Senhor Francisco Fernandez Ord6nez; do Ministro da Economia e
da Fazenda, Senhor Carlos Solchaga; e do
Ministro da Cultura e Porta-Voz do Govemo,
Senhor Javier Solana, bern como de importante comitiva.
Durante sua permanencia no Brasil, o Presidents do Governo espanhol visitou o Presidente do Senado Federal, Senador Humberto
Lucena; o Presidents da Camara dos Deputados e da Assembleia Nacional Constituinte,
Deputado Ulysses Guimaraes; o Presidents
do Supremo Tribunal Federal, Ministro Rafael
Mayer, bern como os Governadores dos Estados da Bahia, Rio de Janeiro e Sao Paulo, e o
Governador do Distrito Federal. Pronunciou,
ademais, discursos perante a Assembleia Nacional Constituinte e o Supremo Tribunal Federal.
As conversa<;:oes mantidas entre o Presidents
da Republica Federativa do Brasil e o Presidents do Governo espanhol transcorreram no
ambiente cordial e construtivo que caracteriza
as tradicionais rela<;:oes de amizade e coopera<;:ao entre os dois pafses. Os Mandatarios
brasileiro e espanhol assinalaram, prazerosamente, que a referida visita, ocorrida sob o
signo do reencontro com a democracia e aliberdade em seus pafses, comprova, antes de
tudo, a vontade polftica dos dois Governos de
ampliar substancialmente as relac;:6es hispano-brasileiras.
Levando em conta primeiramente a sintonia e
a identidade dos regimes democraticos existentes no Brasil e na Espanha, respaldados
amplamente pela opiniao publica, as conversa<;:oes entre o Presidents Jose Samey e o
Presidente do Govemo Felipe Gonzalez tomaram como ponto de partida as reformas institucionais e economicas em curso nos dois
pafses. Nesse contexto, o Primeiro Mandatario
brasileiro referiu-se aos proffcuos trabalhos da
Assembleia Nacional Constituinte, e o Presidents do Govemo espanhol discorreu sobre os
efeitos do recente ingresso do seu pafs na
Comunidade Economica Europeia (CEE).

21

Considerando as grandes afinidades hist6ricas
e culturais que unem o Brasil e a Espanha,

bern como as caracteristicas democraticas e
pluralistas dos regimes politicos dos dois parses, os Mandataries do Brasil e da Espanha
concordaram na utilidade de que suas Chancelarias mantenham consultas frequentes e
intensas sobre os grandes temas das rela96es
intemacionais, tal como foi previsto durante a
recente visita do Ministro dos Assuntos Exteriores espanhol, Francisco Fernandez Ord6riez, a Brasilia.
Passando em revista a atual conjuntura das
rela96es internacionais, o Presidente Jose
Sarney e o Presidente do Governo Felipe
Gonzalez saudaram como fato auspicioso os
sinais de distensao, observados nos ultimos
tempos, da confronta9ao Leste-Oeste. Nessa
perspectiva, consideraram que o desanuviamento das tens6es entre as superpotencias
deve ser encorajado e conduzir o mundo ao
desarmamento geral e completo, assegurando
a paz e a seguran9a coletiva. Manifestaram
tambem seu integral apoio ao sistema das
Na¢es Unidas, que consideram o marco institucional apropriado para o encaminhamento
de solu96es para as pendencias e conflitos intemacionais contemporAneos.
Ambos Presidentes renovaram seu prop6sito
de continuar trabalhando em prol do respeito
e da promoyao dos direitos humanos, aos
quais atribuem valor universal. Outrossim,
manifestaram a convic9ao de que o sistema
democratico e o melhor sistema poUtico para
promover a defesa e a garantia dos direitos
humanos.
No tocante ao dialogo Norte-Sui, os dois
Mandataries reafirmaram seu irrestrito apoio
ao conceito de Nova Ordem Econdmica lnternacional, expressando preocupa~ao diante da
persistencia dos graves desequillbrios da economia mundial e do contrnuo alargamento da
distAncia que separa os nrveis de vida dos
parses desenvolvidos dos parses em desenvolvimento. Nesse contexto, salientaram a necessidade urgente de se encontrarem solu¢es justas e duradouras para as desigualdades economicas e sociais do mundo.
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0 Presidente da Republica Federativa do Brasil eo Presidente do Govemo espanhol mani-

festaram sua profunda preocupacao quanta as

quest6es relativas ao protecionismo comercial
e a dfvida externa. Levando em conta a interrela9ao entre os aspectos comerciais e financeiros da economia mundial, ressaltaram a
urgente necessidade de reduzir o protecionismo ainda existente no intercAmbio comercial
intemacional, bern como de se buscarem
conjuntamente . novos mecanismos para enfrentar o problema da drvida extema num contexto que inclua a co-responsabilidade entre
credores e devedores.
Ao analisarem a situa9ao da Am~ica Central,
os Mandatarios brasileiro e espanhol reafirmaram sua convic9ao de que os graves conflitos
que assolam essa regiao tern rarzes hist6ricas
e estruturais que se refletem no atraso econ6mico e nas desigualdades sociais af observados, o que requer solu¢es por via pacffica
e negociada. Em vista disso, atribuiram a
maior relevAncia aos esforyos do Grupo de
Contadora, respaldado pelo Grupo de Apoio
formado pelos Govemos da Argentina, Brasil,
Peru e Uruguai, que se constitui numa genufna contribui9ao latina-americana para a solu980 da crise regional. Nesse sentido, os Mandatarios manifestaram seu agrado quanto ao
prosseguimento do dialogo poUtico entre todos os Presidentes dos pafses centro-americanos, com vistas a supera9ao do conflito regional.
Os dois Presidentes recordaram a Resoluyao
da Assembleia-Geral das NaQ<)es Unidas que
declarou o AtlAntica Sui Zona de Paz e de
Coopera9ao, e salientaram a importAncia de
que todos os Estados a respeitem como tal e
cooperem para a elimina9ao dos focos de
tensao na area.
Passando ao exame da situayao da Africa, os
dois Mandatarios expressaram sua preocupayao diante da tensa conjuntura observada em
varias areas desse continente e, sobretudo,
na regiao meridional. Reiteraram sua condena9ao a polftica de discriminayaO racial do
apartheid. praticada na Africa do Sui, e formularam votos no sentido de que o territ6rio

da Namfbia venha brevemente a alcanc;ar sua
independencia, consoante as Resoluc;6es sobre o assunto adotadas pela Organizac;ao das
Nac;oes Unidas.
Os dois Mandataries concordaram com a necessidade de se envidarem redobrados esforc;:os com o objetivo de alcanc;ar uma paz justa
e duradoura no Oriente Medio, baseada na retirada completa das forc;:as estrangeiras de todos OS territ6rios arabes OCUpados desde
1967, no respeito aos direitos legftimos do povo palestine e no direito de todos os Estados
da regiao de viverem em paz e seguranc;:a,
dentro de fronteiras internacionalmente reconhecidas, de acordo com as Resoluc;:oes 242
(1967) e 338 (1973) do Conselho de Seguranc;:a das Nac;:oes Unidas.
No tocante as questoes do relacionamento
bilateral, os dois Mandataries congratularamse primeiramente pelo seu excelente estado,
em todos os nfveis, o qual nao e empanado
por qualquer divergencia. Coincidiram tambem
na opiniao de que as trocas de visitas de altas
personalidades entre os dois parses, tais como as efetuadas ao Brasil por Suas Majestades os Reis da Espanha, em 1983; e pelo
Principe das Asturias e pelo Ministro de Assuntos Exteriores espanhol, em 1987; bem
Espanha o Presicomo pelas que fizeram
dents Joao Figueiredo, em 1984, e o Presidente-eleito Tancredo Neves, em 1985, foram
extremamente uteis e devem ser mantidas
com frequencia. Esta visita do Presidents do
Governo espanhol representa um firme impulso nas relac;:6es bilaterais entre os dois parses.

a

Analisando as relac;oes economicas bilaterais,
os dois Mandataries concordaram que estas
se podem desenvolver com maior dinamismo,
especialmente atraves de f6rmulas que parmitam uma elevac;ao global das trocas bilaterais,
tendo presente a conveniencia de se procurar
impedir a ocorrencia de desequilfbrios. Nesse
sentido, examinaram uma serie de medidas a
serem adotadas para facilitar e dinamizar o
comercio recfproco.
Registraram com satisfac;ao a existencia de
promissoras perspectivas de cooperac;:ao eco-

nomica bilateral em materia de transports, de
equipamentos ferroviarios, de irrigac;ao, de industria textil, de produtos qufmicos e de maquinas-ferramentas para a industria automobillstica brasileira.
Manifestaram, outrossim, o interesse em
apoiar a constituic;:ao de empresas mistas com
capitais brasileiros e espanh6is capazes de
contribuir para a intensificac;:ao das relac;6es
entre o Brasil e a Espanha; com esse objetivo,
foram considerados diversos mecanismos que
permitam facilitar o estabelecimento das referidas empresas.
0 Presidents Jose Sarney e o Presidents do
Governo Felipe Gonzalez concordaram em
que o ingresso da Espanha, recentemente
completado, como membro de pleno direito na
CEE, abre novas e interessantes possibilidades de dinamizac;ao do comercio bilateral. Ao
mesmo tempo, declararam que as correntes
tradicionais de comercio entre a Espanha e a
America Latina nao deveriam ser afetadas
negativamente por seu ingresso no mercado
europeu comunitario. Por sua vez, o Presidents Jose Sarney manifestou sua satisfac;:ao
pela atuac;ao da Espanha nos foros comunitarios, em termos de aproximac;:ao de posic;:6es e
interesses da CEE com os dos pafses latinoamericanos. Ambos Mandataries concordaram
quanto
conveniencia de se refon;:arem os
vfnculos polfticos entre as duas regi6es, e
manifestaram sua vontade de impulsionar a
institucionalizac;ao de um dialogo global entre
a Europa e a America Latina.

a

a

Referindo-se cooperac;:ao bilateral nos dominies da ciencia e da tecnologia, os dois mandataries assinalaram a relevancia dessas atividades, que tem trazido beneficios consideraveis para o Brasil e a Espanha. Observaram
que, ao abrigo dos convenios de cooperac;:ao
entre as entidades de pesquisa cientffica e
tecnol6gica do Brasil e da Espanha, particularmente o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico (CNPq), do
lado brasileiro, e o Conselho Superior de lnvestigac;:6es Cientfficas (CSIC) e o Institute de
Cooperac;:ao lbero-Americana (ICI), do lado
espanhol, se vem processando um proveitoso
intercambio de cientistas e tecnicos e uma util
troca de dados e informac;:oes.
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0 Presidente Jos~ Samey e o Presidente do
Govemo Felipe Gonzalez manifestaram espe-

nos campos da cooperac;Ao eclucacional e da
difusao cultural e nas areas do cinema, da

cial satistacao com o desenvolvimento e os

musica, do teatro e das artes plasticas se tAm

projetos de cooperac;ao bilateral nos setores
agricola, pecuario, florestal, pesqueiro e agroalimentar. Nesse contexto, consideraram valida a atividade que vem sendo desenvolvida
pelo Grupo de Trabalho constituido com
aquela finalidade.

revelado extremamente proveitosas. Ambos
os Mandataries decidiram reforc;ar a cooperac;ao nesse terreno.

Os dois Mandataries tomaram nota com igual
satisfac;ao do bom andamento das conversac;Oes a respeito de um novo programa complementar ao Convenio Basico de Cooperac;ao
Tecnica Espanha-Brasil na area de irrigac;ao,
para o Nordeste brasileiro.
Os dois Mandataries concordaram em intensificar a cooperac;ao bilateral na area judiciaria,
e iniciar a negociac;ao de um Acordo de Extradic;ao.
No tocante as relac;oes hispano-brasileiras no
campo da educac;ao e da cultura, o Presidente
Jos~ Sarney e o Presidente do Governo Felipe Gonzalez tambem registraram o seu notavel progresso ocorrido em anos recentes. 0 intecambio de estudantes e professores de nivel
superior, bem como as atividades conjuntas
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0 Presidente Jos~ Samey referiu-se a decisao
do Brasil de participar da Exposic;ao Universal
de Sevilha, em 1992, e sublinhou o entusiasmo com que seu Governo vem participando
da organizac;ao das comemorac;oes do V Centenario do Descobrimento da Am~rica. Nesse
sentido, os dQis Mandataries concordaram em
estimular os trabalhos-das respectivas comissoes nacionais, tanto em suas atividades pr6prias, quanto nos programas bilaterais e multilaterais em curso.
0 Presidente do Govemo espanhol fez entrega ao Presidente Jose Samey de uma carta
de Sua Majestade o Rei D. Juan Carlos I,
convidando-o a visitar oficialmente a Espanha,
em epoca a ser determinada pelos canais diplomaticos, o que foi aceito com especial satisfac;ao.
Brasilia, em 16 de junho de 1987.

ministro dos neg6cios
estrangeiros da espanha
visita brasilia
Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das
Rela!;6es Exteriores, Roberto de Abreu Sodr6, por
ocasilo da visita do Senhor Francisco Fernandez
Ordofiez, Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da
Espanha, em 8 de abril de 1987, no Pah1cio do ltamaraty.

Excelentfssimo Senhor
Ministro Francisco Fernandez Ord6fiez,

seu patrimonio cultural e humano, nem apenas pelo seu passado de gl6rias e realiza96es.

Con grande satisfa9ao, damos a Vossa Excelencia nossas calorosas boas-vindas, em nome do povo e do Govemo brasileiro, fazendoas extensivas
ilustre comitiva que o acompanha.

A Espanha moderna, a Espanha que saiu revigorada e confiante de suas crises, a Espanha que e hoje exemplo de plenitude democratica, a Espanha que se incorpora com dinamismo obra da integra9ao europeia - esta e a Espanha cuja proje9ao internacional
adquire nova e acentuada relevancia. E esta e
a Espanha que tambem desejamos homenagear na pessoa de Vossa Excelencia.

a

Nutrimos pelo pafs de Vossa Excelencia sentimentos de estima e admira9ao. Alegra-nos
saudar a presen9a entre n6s do Ministro dos
Neg6cios Estrangeiros de uma Na9ao qual o
Brasil esta ligado por antigas e profundas afinidades.

a

A Espanha sempre constituiu u~ dos pontos
focais da civiliza9ao europeia. E o ber9o de
uma cultura altaneira, rica e diversificada, que
proporcionou contribui96es de valor universal
em varios domfnios da arte e do conhecimento. lit uma das origens do movimento hist6rico
que faz florescer neste continente a comunidade de na96es latino-americanas, orgulhosa
de sua heran9a, de sua identidade, e hoje
empenhada solidariamente na constru9ao de
seu destino. fi, enfim, uma na9a0 que irradia
sua presen9a em todos os quadrantes da terra.
No Brasil, onde essa presen9a e marcante, o
espanhol que aqui aportou foi acolhido de
bra9os abertos - assim como outros nacionais
de tantas outras procedencias - e sua contribui9ao para o nosso desenvolvimento economico-social foi das mais relevantes. A Espanha, devo dizer, nao nos cativa apenas pelo

a

A transi9ao democratica vivida recentemente
por seu pals, com base num pacto social que
encontra o consenso da sociedade, e objeto
de constante referencia e analise pelos cientistas polfticos brasileiros. 0 interesse que essa experiencia desperta entre n6s e acrescido
pelo fato de o Brasil viver hoje uma fase de
excepcional importancia de sua pr6pria evolu9ao polftica. Consolidam-se aqui as institui95es democraticas e a Assembleia Nacional
Constituinte, ja plenamente engajada em seu
trabalho, devera em breve elaborar o novo
marco institucional do pals.
Todos os brasileiros admiram a personalidade,
a coragem e a visao de estadista que distinguem os atuais governantes espanh6is. Sua
Majestade o Rei Juan Carlos I encarna, simultaneamente, as arraigadas tradi96es do Estado e da Na9ao Espanhola, assim como a modernidade de suas institui96es democraticas e
pluralistas. No Primeiro-Ministro Felipe Gonzalez, identificamos claramente 0 espfrito progressista e inovador que anima hoje a vida do
povo espanhol.
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Menor nao e o nosso apre<;o pela figura de
homem publico e pela agao polftica de Vossa
Excelencia, que nos concede o prazer desta
visita ao Brasil. Sua longa experiencia no trato
de assuntos economicos, que o levou a ocupar o cargo de Ministro da Fazenda durante
dois anos, sua importante e proffcua atividade
parlamentar e, agora, sua atuagao habil e segura a frente da diplomacia espanhola sao
momentos de uma marcante trajet6ria polftica
e administrativa.
Senhor Ministro,
0 dialogo entre nossos Govemos tem-se fortalecido continuamente atraves de interc~m
bio de visitas de alto nrvel, que consolidam
urn clima de franqueza e entendimento recrproco. Nossos vrnculos nao sao afetados por
qualquer divergencia, havendo, pelo contrario,
numerosos pontos de coincidencia nas polfticas exteriores de ambos os parses.
No campo economico, as rela<;Oes bilaterais
se desenvolvem tambem com apreciavel dinamismo, abrindo promissoras perspectivas
de cooperagao em diferentes setores como os
do transporte, do equipamento ferroviario e da
irriga<;ao.
A recente adesao da Espanha como membro
de pleno direito da Comunidade Economica
Europeia oferece tambem possibilidades interessantes de dinamiza<;ao do nosso interc~m
bio. Esperamos contar, da parte do Govemo
de Madri, com uma atitude de compreensao e
apoio no tocante as nossas posi<;Oes quanto
as tematicas do protecionismo comercial e do
endividamento extemo, junto aos 6rgaos colegiados de decisao da CEE.
Sao tambem relevantes as atividades de cooperagao hispano-brasileira nos domrnios da
ciencia, da tecnica e da cultura. Cabe aqui recordar, como e do conhecimento de Vossa
Excelencia, o proveitoso interc~mbio de cientistas e a troca de informa<;6es que se vern
processando no ~mbito de convenios de cooperagao entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientrfico e Tecnol6gico, de urn
lado, e o Conselho Superior de lnvestiga<;6es
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Cientrficas e o Institute de Cooperagao lberoAmericana, de outro. Nos campos do cinema,da musica, das artes plasticas e do teatro,
tern sido tambem, nos ultimos anos, numerosas e expressivas as atividades de coopera<;ao bilateral.
Senhor Ministro,
Observa-se atualmente no cenario das rela<;6es intemacionais urn certo desanuviamento
das tens6es Leste-Oeste, que nao podemos
deixar de saudar como urn fato positivo. Fazemos votos sinceros por que essa tendencia
prospere e se fortale<;a. Mas nao ha infelizmente como negar a persistencia do desequilfbrio Norte-Sui, com seu grave conjunto de
consequencias negativas e que p6e em risco,
a Iongo prazo, os pr6prios fundamentos da
paz mundial.

li: no campo economico, como bern sabe Vossa Excelencia, que as dificuldades caracterrsticas do desequilfbrio Norte-Sui se agudizam
particularmente. Nesse contexto, ressaltam as
graves questoes do protecionismo comercial
dos parses altamente industrializados e do
endividamento externo dos parses em desenvolvimento. As interrela<;oes entre os aspectos
comerciais e financeiros da economia internacional se tornam cada vez mais evidentes, reclamando uma solugao global e polrtica.
Estou certo, Senhor Ministro, de que Vossa
Excelencia, com sua sensibilidade e ampla
percep<;ao dos problemas econdmicos que
afetam os parses em desenvolvimento, pode
avaliar a gravidade e a extensao dos desafios
que o Brasil enfrenta nesse campo. Como pode compreender, em particular, os motivos
que levaram o Govemo brasileiro a suspender
temporariamente o pagamento dos juros de
sua drvida externa e, ao mesmo tempo, propor
uma renegociagao justa que nao comprometa
nosso crescimento economico.
Pelo vulto de seus recursos naturais e pela
s61ida infra-estrutura industrial de que disp6e,
o Brasil tern urn papel relevante a desempenhar no sistema economico internacional. Nao
poderemos, contudo, desenvolver plenamente

nosso potencial se, ao inv~s de receber poupanc;as extemas, somos obrigados a transferir
recursos para o exterior em proporc;Oes insuportaveis.

Cabral, os marcos basilares da Hist6ria da
America e do Brasil, constituiu uma das facetas mais brilhantes e fecundas do Renascimento, ao integrar todas as regi6es do mundo
e lanc;ar as bases da civilizac;ao moderns.

Senhor Ministro,
Senhoras e Senhores,
0 Brasil reconhece, com apreyo, a import~n
cia do legado cultural ib~rico America Latina. Estao presentemente em curso as atividades que marcarao, em 1992, as comemorac;Oes do Quinto Centenario do Descobrimento
da Am~rica e, no ana 2000, do Descobrimento
do Brasil. A epopeia dos Descobridores, que
teve em Crist6vao Colombo e Pedro Alvares

a

Com o pensamento voltado para essa comunhao hist6rica entre nossos povos, e em nome
dos ideais e aspirac;oes que nos aproximam,
convido todos os presentes a me acompanharem neste brinde que fac;o pela saude e felicidade dos Chefes de Estado e de Govemo do
Brasil e da Espanha, pelo exito contfnuo da
missao de Vossa Excelencia, Senhor Ministro
Fernandez Ord6riez, par novas e venturosas
realizac;6es e pelo bem-estar e progresso de
nossos povos.
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visita do chanceler da
cote d'ivoire ao brasil
Discurso do Ministro de Estado das Rela.;6es Exteriores.
Roberto de Abreu Sodr6. por ocasilo da visita do
Chanceler da COte d•lvoire. em 11 de maio de 1987.

Excelentfssimo Senhor Ministro Simeon Ake,

E com grande prazer que acolho Vossa Excelencia e sua delegac;ao nesta Casa.
Foi excelente a oportunidade que nos ofereceu a celebrac;ao da Quarta Reuniao da Comissao Mista Brasil-Cote d'lvoire para discurtirmos assuntos de interesse mutua, identificarmos objetivos comuns e analisarmos os
resultados da frutffera cooperac;ao entre nossos pafses.

a

Diplomata talentoso, de notavel trajet6ria
frente da Chancelaria de seu pafs, Vossa Excelencia
velho amigo do Brasil e profundo
conhecedor da hist6ria de nossas relac;6es
bilaterais. Te-lo como interlocutor constitui experiencia nao somente grata, mas tambem
sobremaneira enriquecedora para um entusiasta de assuntos africanos, como eu, que
tenho particular admirac;ao e respeito pela Cote d'lvoire e pelas realizac;6es de seu operoso
povo, conduzido sob a benevola e sabia orientac;ao de um dos maiores estadistas e lfderes
que o Continente vizinho ja produziu, o Presidente Felix Houphouet-Boigny.
Como deve saber Vossa Excelencia, temos
acompanhado, com grande interesse, o processo de desenvolvimento da Cote d'lvoire,
que, pela vontade ferrea de seu Presidents e
pela incansavel capacidade de iniciativa e de
trabalho de seu povo, transformou-se, nesses
27 anos de vida independente, num dos parses mais desenvolvidos da Africa e em indiscutivel potencia agrfcola a nfvel mundial, como atesta a sua posi<;:ao como imoortante

e

produtor de cacau, cafe, m;:~rl~ims tropicais e
cftricos.
0 Brasil, Senhor Ministro, sente pela Cote
d'lvoire grande afinidade, que deriva de processes hist6ricos semelhantes e trac;os culturais e etnicos comuns. E natural, pais, que
ambos os povos nutram um pelo outro grande
simpatia.
Essa simpatia, amizade mesmo que nos une,
mais forte elo do irreversivel processo de
aproximac;ao e de integragao, em todos os
campos, entre nossos paises. A luta que brasileiros e ivoarianos travam, ombro a ombro,
contra injunc;6es economicas e comerciais injustas, que nos sao impostas pelos paises industrializados, vern fortalecendo nosso relacionamento, ampliando e aprofundando nosso
dialogo.

e0

Mas o dialogo brasileiro - ivoariano nao se
limita apenas a coordenagao da luta em defesa de interesses econ6micos. Ele transcende
o ambito bilateral e torna-se voz unfssona,
que se faz ouvir cada vez mais forte, a favor
da dignidade humana, da liberdade e da democracia em nossos continentes. Partilhamos
fortes convicc;6es de irrestrita adesao aos
principios internacionalmente aceitos da autodeterminac;ao dos povos, da soberania dos
Estados, da nao-ingerencia nos assuntos in·
ternos de outros pa!ses e da solugao padfi'tB
de controversias. Condenamos firmemente
tentativas aventureiras de desestabilizagao de
Governos legitimamente estabelecidos, e manifestamos consistentemente nosso repudio
ao apartheid e
continuagao da ocupac;ao
co!onialista i!ega! da Namibia.

a
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Senhor Ministro,
Nesses dois dias de trabalho da Comissao
Mista, posso afirmar que o Brasil e a Cote
d'lvoire estao dando urn novo e decisive passo
no caminho da coopera9ao entre nossos parses, dentro do objetivo maior de unir, em tomo
a ideais e interesses comuns, a America Latina e a Africa, continentes que partilham processes hist6ricos semelhantes, e que almejam
o mesmo futuro de paz, prosperidade e felicidade para seus povos.
Tenho afirmado, em diversas ocasi6es, que,
nas iniciativas de aproxima9ao e entendimento entre os povos de ambos os continentes, o
Atlantica Sui desempenha papel de fundamental importancia. Foi esse justamente o
sentido ba.sico da resolu9ao aprovada pela
Assembleia-Geral das Na96es Unidas, declarando esse oceano Zona de Paz e Coopera9ao.
Hoje, aqui estamos, mais uma vez, para dar
prova de nossa decisao irreversfvel de estreitar e ampliar continuamente os la9os de amizade que nos unem.
Gostaria, pois, de erguer urn brinde ao Presidente Houphouet-Boigny, ao constante progresso das rela96es entre o Brasil e a Cote
d'lvoire, bern como a saude e a felicidade de
Vossa Excelencia.

IV Reuniao da Comissao Mista
Brasil-Cote d'lvoire

Discurso pronunciado pelo Senhor Ministro de
Estado das Rela~s Exteriores, Roberto de Abreu
Sodrt!, por ocasilio da abertura dos trabalhos da IV
Reunilio da Comisslio Mista Brasii-CMe d'lvoire,
em 11 de maio de 1987.

Excelentfssimo Senhor
Ministro Simeon Ake,

E com

especial satisfa9ao que, ao abrir os
trabalhos da Ouarta Sessao da Comissao
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Mista Brasil-Cote d'lvoire, dou as boas-vindas
a Vossa Exceh3ncia, Senhor Ministro, e a sua

ilustre comitiva, em nome do Govemo brasleiro e no meu pr6prio.
Estou certo de que, ao cabo do exame da
agenda de nossa reuniao, teremos contribufdo
para estreitar ainda mais os la9os de entendimento e coopera9ao que unem nossos parses.
Vossa Excelencia tern tradi9ao de cantatas
como Brasil e bern conhece a amizade e sinpatia que nutrimos por nossos irmaos ivoarianos. Presidiu a Terceira Sessao da Comissao
Mista celebrada em Abidjan, em mar9o de
1983, e antes ja nos dera a honra de visitar o
Brasil, chefiando a Delega9a0 de seu pafs
Segunda Sessao da Comissao, em setembro
de 1979.

a

Parceiros leais no mercado produtor de cate e
de cacau, o Brasil e a Cote d'lvoire tern sabido
manter urn dialogo franco e aberto, com vistas
a necessaria defesa de pr99os justos e remunerativos para nossos produtos de base.
Vossa Excelencia sabe de minha liga9ao com
esse setor da economia e, conseqOentemente,
do interesse com que sempre acompanhei o
desenvolvimento das rela96es entre nossos
dais pafses.
Ambos - e born reitera-lo - temos a perteita
conciencia de nossa responsabilidade na polftica de produ9ao e comercializa9ao desses
bens, que deve sempre visar a sua valoriza9ao no mercado internacional. Temos tambem
a perfeita conciencia da necessidade imperativa de unir nossos esfor90s no combate as
injusti9as do atual sistema imposto a economia mundial, o qual vern provocando uma
sangria, cada vez mais preocupante, dos parcos recursos dos parses em desenvolvimento
para o mundo industrializado.
A contfnua deteriora9ao dos termos de troca
para os pafses produtores d~ materia-prima dificulta, ou mesmo impossibilita, o pagamento
dos elevados juros de nossa dfvida extema.
Contudo, a for9a resultante de nossa uniao

permite-nos vislumbrar algum tipo de salda
para o impasse. Tanto isso e verdade que
ainda ecoam as manifesta<;6es de contentamento pela aprova<;:ao do IV Acordo lnternacional do Cacau, viabilizado em grande parte
pela coesa unidade dos pafses produtores,
particularmente o Brasil e a Cote d'lvoire, responsaveis por cerca de cinquenta por cento da
produr;ao mundial no setor.
Senhor Ministro,
Nao apenas nossos interesses comuns no
campo da economia internacional, mas tambern as afinidades culturais, geograficas, hist6ricas constituem quadro adequado para a intensificacao e diversificadio de nossas relag6es bilaterais.
A Leitura da agenda desta Quarta Sessao da
Comissao Mista bern demonstra a ampla e
variada gama de setores de nossa coopera<;:ao, verdadeiro exemplo de rela<;6es horizontais, isentas dos padr6es tradicionais de domina<;ao vertical. Nesses dois dias, nossas
delegac;:6es explorarao todos os meios viaveis
para aprimorar e facilitar o intercambio de
nossas experiencias de desenvolvimento nos
mais diversos campos - comercial, tecnico,
educacional, cultural, social, buscando sempre
f6rmulas originais e adequadas as condic;:6es
especfficas que compartilhamos como pafses
em desenvolvimento de clima tropical.
E nao poderiam ser menos intensas as rela<;6es brasileiras com a Cote d'lvoire, pals que
ocupa posic;:ao proeminente no Continente
africano. Como ja tive a ocasiao de assinalar
anteriormente a Africa - nossos vizinhos a
Leste - constitui area de interesse prioritario
para a polftica externa brasileira. Por isso
mesmo, e por ser o Brasil urn pars multirracial
em que a contribuic;:ao da etnia africana muito
nos envaidece, nao podemos ficar alheios as
justas aspirac;:6es de nossos irmaos.

E comum ao Brasil e a Africa a preocupac;:ao
pela crueldade do sistema do apartheid impasto pelo Governo da Republica da Africa do
Sui, o qual constitui crime contra a humanidade e ameac;:a constante a paz e a seguran<;a.

lgualmente, condenamos energicamente a
ocupac;:ao ilegal da Namfbia, cuja unica representac;:ao autentica e constitufda pela
SWAPO, conforme os termos das resolw;6es
pertinentes da Organizac;:ao das Nac6es Unidas. Na busca de uma soluc;:ao justa e duradoura para esses problemas, que ja ultrapassam o ambito regional, revela-se fundamental
o papel da Cote d'lvoire, nao apenas por seu
relevante peso especffico no concerto das nac;:6es africanas, mas tambem pela inegavel
posic;:ao de lideranc;:a e respeitabilidade do
Presidente Felix Houphouet-Boigny.
Justamente com o prop6sito de evitar a introduc;:ao das tens6es extra-regionais no contexto
geogratico em que estamos inseridos, o Brasil, a Cote d'lvoire e os demais paises em desenvolvimento do Atlantica Sui conseguiram
fosse aprovada, pela maioria esmagadora da
Quadragesima Primeira Sessao da Assembleia-Geral das Nac;:6es Unidas, a resoluc;:ao que declara esse oceano zona de paz e
cooperac;:i=io. A tal respeito, caberia assinalar
que se coaduna perfeitamente com os termos
da referida Resoluc;:ao o amplo programa de
cooperac;:ao Sui-Sui emanado das deliberac;:6es da Comissao Mista Brasil-Cote d'lvoire.
Senhor Ministro,
Alem de reforc;:ar e atualizar esse extenso programa cooperative, nossas delegac;:6es certamente tratarao de identificar - com vistas a
sua eliminac;:ao - eventuais obstaculos que
possam entorpecer o comercio bilateral, pois o
Brasil e a Cote d'lvoire, pelo grau de desenvolvimento econ6mico ja alcanc;:ado, sao parses destinados a usufrufrem de uma parceria
ainda mais significativa nesse e noutros campos.
Estou plenamente convencido de que, com o
mesmo espfrito de colaborac;:ao que caracterizou as reuni6es anteriores desta Comissao
Mista, conseguiremos estabelecer programas
s61idos e duradouros em rela<;ao a todos os
ftens de nossa agenda. Formula, pois, meus
mais sinceros votos pelo exito do trabalho a
ser empreendido pelas duas Delegac;:6es.
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abreu sodre em lima
Discurso pronunciado em Lima. em 21 de maio de 1987.
pelo Senhor Ministro das Rela!;6es Exteriores. Roberto
de Abreu Sodre. por ocasilo de sua visita oficial ao
Peru.

Excelentfssinmo
Wagner,

Senhor

Chanceler

Allan

E para mim uma grande honra e satisfac;ao
pessoal visita-lo neste pais irmao. Revivo, na
casa de Vossa Excelencia, o privilegio de encontrar o amigo com quem tenho compartilhado uma experiencia de trabalho intensa e
proffcua.
Em ocasi6es anteriores, sobretudo nas conversac;6es realizadas no Ambito do mecanismo de consulta e concertac;ao polftica e no
processo de Contadora, ja pudemos trocar
ideias sobre temas diversos de interesse comum - e afianc;o-lhe que com grande beneffcio para mim.
Tenho podido apreciar, em nosso:i frequentes
contatos, as notaveis qualidades de Vossa
Excelencia, cuja juventude e dinamismo, aliados ao seu talento e criatividade, sao marcas
que distinguem sua atuac;ao
frente da
Chancelaria peruana.

a

Aqui, nesta hist6rica e hospitaleira cidade de
Lima, um dos autenticos berc;os da cultura
hispano-americana, nao poderia haver melhor
cenario para continuarmos nosso dialogo,
sempre inspirado nos sentimentos de amizade
e fratemidade que unem nossos povos. Esse
dialogo, em clima de confianc;a e maturidade,
desenvolve-se dentro de uma agenda aberta,
em proveito de um entendimento ainda mais
estreito.

Na medida em que, como representantes de
nossos governos e, por extensao, de nossos
povos, esforc;armo-nos para transmitir e fazer
conhecidas nossas inquietac;oes, nossas realidades e particularidades, estaremos certamente contribuindo para elevar o nivel de
compreensao reciproca e permitindo-nos, como bons vizinhos, o aprimoramento da nossa
cooperac;ao.
A boa convivencia entre o Brasil e o Peru
ap6ia-se em s61idos fundamentos que identificam, na heranc;a comum, a formac;ao hist6rico-geografica do continente sul-americano.
Saindo de um passado colonial, nossos parses, como outros da America Latina, atravessaram diferentes fases em seu desenvolvimento economico, momentos de crise ou rupturas s6cio-polfticas, mas todos construindo
obstinadamente os seus destinos de sociedades livres e democraticas e perseverando na
afirmac;ao de suas pr6prias identidades.

a

Tem sido Iugar comum afirmar que liberdade polftica, alcanc;ada pelos povos da America
Latina nas primeiras decadas do seculo dazenove, nao correspondeu avanc;o igual no campo economico. Forrnas diversas de dependencias tem, com efeito, dificultado os esfon;:os
de desenvolvimento no continente, assumindo
a cada dia formas mais complexas.
Faz-se, pois, necessaria indagar quais os
meios disponfveis para supera-las. Situac;oes
e problemas diversos costumam exigir respostas distintas. 0 importante, contudo, esta, a
meu ver, no embasamento comum que nos da
a adesao a um conjunto de valores e aspirac;Oes semelhantes.
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A consolida<;ao democnitica em nossos parses e, hoje, precisamente urn fator que nos
aproxima. 0 inegavel renascimento da democracia na America Latina contribui para o
maior entendimento e a maior coopera<;ao entre nossos povos.
Essa evolu<;ao se torna ainda mais importante
ao permitir que as realidades dos parses da
regiao de urn quadro conceitual comum, de
natureza pluralista e participante. A legitimidade que esse quadro confere a<;ao de nossos governantes cria urn terreno propfcio para
uma avaliac;:ao mais nitida de nossos problemas, e uma troca frutffera de experiencias.

a

peruano,
saude e
Vossa Excelencia.

a felicidade

pessoais de

comunicado de imprensa

Comunicado de lmprensa divulgado em lima. em 22
de maio de 1987. durante a visita oficial do Ministro
Roberto de Abreu Sodr4.

a

A conquista de liberdade democraticas nos
permite, ao mesmo tempo, enfrentar em melhores condic;:Oes o desafio permanente do desenvolvimento s6cio-econ6mico. E nesse desafio nao podemos deixar de mencionar o pesado 6nus que representa para os paises em
desenvolvimento a questao da divida externa.

0 Brasil eo Peru tern formado um quadro de
rela<;6es bilaterais de densidade crescente.
Nota com satisfa<;ao a participa<;ao crescente
do setor privado brasileiro em empreendimentos neste pals irmao. 0 volume de comercio
se apresenta consistente e dinamico. Em todos os setores, ha urn interesse comum de
dinamiza<;ao. Ha todo 'lim campo de coopera<;ao a ser explorado na extensa regiao da fronteira comum. Ressalto, a tal prop6sito, a satisfa<;ao com que recebi, da chancelaria peruana,
sugestoes para urn esquema de integra<;ao
fronteiri<;a, que agora iremos, em conjunto, tratar de melhor definir.
Creio que estamos, o Brasil e o Peru, diante
de urn novo momenta do relacionamento bilateral. Ha espa<;o para seu aprimoramento, em
termos concretos, dependendo apenas de
empenho mutua na identifica<;ao de oportunidades e na supera<;ao de obstaculos. Pe<;o a
Vossa Excelencia que interprete a minha visita como urn passo nessa dire<;ao.
A todos os presentes, convido a levantarem
suas ta9as num brinde ao Presidente Alan
Garcia, paz e prosperidade do povo irmao

a
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a

Com o prop6sito de iniciar os trabalhos preparat6rios do encontro que os Presidentes do
Brasil e do Peru manterao proximamente na
regiao de fronteira, e atEmdendo a urn convite
do Chanceler Alan Wagner Tiz6n, o Ministro
das Relac;:6es Exteriores da Republica Federativa do Brasil, Doutor Roberto de Abreu Sodre,
efetuou visita a Lima nos dias 21 e 22 do carrente mes.
Nessa ocasiao, o chanceler brasileiro foi recebido em audiencia especial pelo Senhor Presidente da Republica, Doutor Alan Garcia Perez, bern como pelo Primeiro Vice-Presidente
da Republica e Presidente da Comissao Consultiva de Rela<;6es Exteriores, Doutor Luis
Alberto Sanchez, pelo Presidente do Senado
da Republica, Senador Armando Villanueva
del Campo, e pelo Presidente da Camara de
Deputados, Deputado Fernando Le6n de Vivero.
Durante as conversa<;oes mantidas pelos dais
Chanceleres, examinaram-se os aspectos
mais importantes das rela96es entre os dais
paises, bem como os varios pontos de coincidencia na sua a<;ao internacional nos pianos
regional e mundial, particularmente no que se
refere
concerta<;ao polftica e
coopera~tao
entre os palses da regiao latina-americana.

a

a

Os Chanceleres de ambos parses conferiram
especial aten<;ao elabora<;ao de urn programa de trabalho preparat6rio do encontro presidencial, ao qual ambos Governos atribuem a
maior importancia e transcendencia e cujo
objetivo comum sera o de intensificar ao maximo suas rela96es bilaterais em todos os
campos.

a

inaugura(fao da nova sede do
centro de informacoes da onu,
'
no palacio
itamaraty
Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, por
ocasllo da cerim6nia de inaugura~io da nova sede do
Centro de infonna~es da ONU, no PalAcio do Hamaraty,
· no Rio de Janeiro, em 03 de abril de 1987.
Rela~es

Esta cerimOnia pode ser singela em seu formato, mas nao lhe falta o sentido nobre e elevado de momentos mais solenes.
Aqui me encontro com grata satisfa(fao para
inaugurar o escrit6rio do Centro de lnforma¢es das Na96es Unidas, ao qual o ltamaraty
cedeu parte das instala96es de sua antiga sede no Rio de Janeiro.
Com esse ato, o Governo brasileiro esta reafirmando de modo nao apenas simb61ico, mas
tambem efetivo, a importancia que atribui as
Na(f6es Unidas como 6rgao vital para a manuten(fao e o fortalecimento da paz e da seguran(fa
Em meu pronunciamento na Assembleia-Geral, no ano passado, salientei que o Brasil nao
conhece alternative para a Organiza(fao das
Na¢es Unidas. Se ela nao existisse, caberia
ao talento e ao engenho humano imagina-la,
crici-la, em suma, reinventa-la
A ONU e instrumento fundamental de dialogo
e negociac;:ao. A ela devemos grandes conquistes no aperfeic;:oamento polftico-jurfdico da
ordem intemacional. Contribuiu para o movimento irreversrvel da descolonizac;:ao, a protec;:ao dos direitos humanos, a luta contra o racismo e outras formas de discriminac;:ao, a
maior conscientizac;:ao das desigualdades
econOmicas e sociais entre os povos, a codificac;:ao do direito intemacional em diversos
campos de interesse no relacionamento entre
os Estados.

Nao iqnoramos que, nas quatro decadas decorridas desde a sua criac;:ao, nem sempre foi
facultado, a ONU, solucionar as graves crises
por que passou o mundo. Mas nisso, nao revelou, esta Organizac;:ao qualquer debilidade
do marco etico e jurfdico que o sustenta, e
sim a falta de vontade polftica dos principais
atores da cena internacional em relac;:ao ao
fiel cumprimento dos princfpios e finalidades
da Carta de Sao Francisco. Haveria que considerar, tambem, o que ela evitou pelo simples fato de existir, como o maior foro intemacional.
Membro fundador das Nac;:oes Unidas, o Brasil
sempre se interessou pelo fortalecimento da
Organizac;:ao, particularmente no terrene da
seguranc;:a internacional, do desarmamento e
da promoc;:ao de estruturas econOmicas mais
justas e equilibradas. Consideramos, assim,
que a diplomacia multilateral nao e apenas
uma simples opc;:ao de polftica externa, mas
uma necessidade real para o encaminhamento satisfat6rio de questoes que preocupam toda a humanidade.
0 sistema das Nac;:oes Unidas representa o
que de mais aperfeic;:oado foi possfvel conceber como ordenamento da vida intemacional.
Corresponde aos ideais democraticos tao arraigados no povo brasileiro e a pr6pria visao
que temos de urn mundo melhor.
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Senhores,
A criac;:ao do Centro de lnformac;:6es das Na<;:oes Unidas no Brasil data de 1947, tendo
coincidido com a abertura pela Organiza<;:ao dos primeiros escrit6rios do gAnero em
Washington, Moscou, Paris, Londres e Genebra Ao lado do instalado em Portugal, o Centro de lnforma<;:oes da ONU no Brasil e o unico a desenvolver atividades em pars de lfngua
portuguese.
0 Centro vern desenvolvendo em nosso pars
notc1vel trabalho de divulga<;:ao do idec1rio e
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dos prop6sitos da Organizar;Ao. A sua instala~ao nesta secte hist6rica da diplomacia brasileira possibilitri o aumento de sua capacida·
de operacional e portanto a difusao mais efetiva das normas da Carta e das atividades daquela Organiza~ao.
0 Palc1cio do ltamaraty, ao acolher tao ilustres
h6spedes, de\ mais urn testemunho da voca<;:ao de paz e entendimento da diplomacia
brasileira Fa~ votos para que o Centro possa
cumprir aqui sua Missao de forma sempre
mais protrcua.

chanceler brasileiro
visita o egito
Discurso pronunciado pelo Ministro Roberto de Abreu
Sodr6, no dia 10 de junho de 1987, no Cairo, durante
al~ oferecido em sua homenagem pelo Vice-Primeiro
Minlstro e Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da
Repdbllca Arabe do Egito, Senhor Ahmed Esmat Abdel
Meguld.

Excelentfssimo Senhor
Vice-Primeiro Ministro Ahmed Esmat Abdel
Meguid,
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros,
Em meu nome e no de minha comitiva, agrad~o as palavras amaveis e generosas com
que Vossa Excelencia acaba de nos saudar.

a

Esta visita
Republica Arabe do Egito desperta em mim sentimentos de profunda emo98-o e sincera reverencia.
Emoc;ao por reencontrar-me, ap6s decadas,
neste grande pais e aqui ser acolhido de maneira tao atenciosa por seu Govemo. Reverencia pelas tradi96es ricas e milenares do
nobre povo egfpcio, por suas remotas e contemporaneas realiza96es, pela determina9ao e
confian9a com que esta na9ao empunha hoje
o seu destino.
No amanhecer da Hist6ria, as margens do
Nilo foram o ber9o de uma civilizac;:ao que deu
origem a inumeros avan9os materiais e intelectuais da humanidade. Foi tambem esta na9ao urn centro onde floresceram ideias, religi6es e culturas que aqui se entrecruzaram ao
Iongo dos seculos e enriqueceram o patrimdnio universal.

Li certa vez que o Egito se distingue por ser
uma encruzilhada entre o Isla e a Cristandade,
ponte entre o mundo arabe e a Europa, a Africa e a Asia, transi9ao entre a civiliza9ao do
Deserto e a do Mediterraneo. Vejo, tambem,

que o Egito e uma nac;:ao moderna, que segue
o caminho do progresso, sem perder suas tradi96es e sua identidade. Vejo, igualmente, urn
pais consciente de seu papel proeminente na
promoc;ao das causas da Nac;:ao Arabe.

0 Brasil mantem com este pafs admiravel Ia·
90s de antiga e estreita amizade. Encaro como um privilegio a oportunidade de acrescent~r. no curso de minha visita, novo capitulo
hist6ria de nossas relag6es.

a

Com esse animo, trago ao povo egfpcio, por
intermectio de Vossa Excelencia, a palavra de
estima e solidariedade de todos os brasileiros.
Ao mesmo tempo em que avanga na construgao de instituic;:6es autenticamente representativas de seu povo, o Brasil acompanha, com
interesse, os exitos que o Egito vern alcangando na consolidagao de seu processo democratico, no fortalecimento das bases de
convivencia polftica e social, no desenvolvimento economico e na estabilidade institucional.
Por suas dimens6es, recursos e potencialidades, por seu peso politico regional e mundial,
o Egito sobressai, no contexto diplomatico,
como importante parceiro e interlocutor. Temos, no Brasil, plena consciencia do significado e do alcance que, conseqOentemente, tende a assumir o aperfeigoamento crescente de
nossos vfnculos com esta nac;:ao amiga.
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0 Brasil reconhece e valoriza o papel construtivo que o Egito desempenha no cenario in-

c;:ao de urn mecanismo bilateral permanente
de consultas sobre temas que comp6em a

ternacional. Sua politica extema, como a bra-

agenda da Assembleia-Geral das

sileira, orienta-se por principios basilares como os da soberania e igualdade jurfdica dos
Estados, da autodetermina~ao dos povos, da
nao-interven~o em assuntos internos, da solu~ao pacffica e negociada das controversias.
Membro fundador do Movimento de Pafses
Nao-alinhados, o Egito se destaca como defensor das genufnas concepc;:6es e finalidades
que inspiraram a criac;:ao daquele foro, dentro
do espfrito de moderac;:ao e equilfbrio que vern
pautando sua conduta internacional.

Unidas.

Senhor Vice-Primeiro Ministro,
Em urn registro mais pessoal, gostaria de dizer que nao sou, por forma~ao, diplomata.
Como o Vice-Primeiro Ministro e Ministro da
Agricultura egfpcio, combino uma experiencia
polftico-partidaria com a do cultivo da terra.
Sei, entretanto, atraves de meus assessores,
quao brilhante foi o desempenho de Vossa
Excelencia, Ministro Meguid.
A promoc;:ao de uma nova ordem economica
mundial, mais justa e equilibrada, continua
sendo urn objetivo de crucial import~ncia a
unir o Brasil e o Egito, bern como os demais
pafses em desenvolvimento.
Juntamente com outras nac;:6es, participamos
ativamente das iniciativas precursoras que,
sobretudo a partir da cria(fao da UNCTAD,
contribufram para aprofundar o debate internacional sobre as grandes quest6es econdmicas que afligem o Terceiro Mundo.
Cumpre-me saudar, a esse respeito, os esfor-

Na~oes

0 Brasil e o Egito coincidem, por exemplo, na
condena~ao persistente da corrida armamentista e na defesa do desarmamento geral e
completo, sobretudo no campo nuclear. Esperamos que as recentes iniciativas em materia
de dialogo e negocia(fao entre as superpotencias nesse terreno possam ter desdobramentos positivos.
Acompanhado por urn grupo de na96es latinoamericanas e africanas, e contando com significativo apoio da comunidade internacional, o
Brasil lan(fou, no ano passado, nas Na~6es
Unidas, uma iniciativa que reputamos de
grande relev~ncia. Refiro-me cria(fao da Zona de Paz e Cooperac;:ao do Atl~ntico Sui. Devo reiterar, a tal prop6sito, o reconhecimento
do Governo brasileiro pelo valioso apoio com
que o Egito nos honrou por ocasiao do exame
dessa iniciativa, a servi(fO exclusivo da paz, da
coopera~ao e do entendimento.

a

Sao claras e amplamente conhecidas, Senhor
Ministro, as posi(f6es brasileiras a respeito da
questao do Oriente Medio. Admitimos a complexidade e a delicadeza inerentes a esse
problema, mas, no entender de meu Govemo,
os passos e medidas requeridos para uma
solu~o justa e duradoura nao comportam tergiversac;:ao.
Admiramos, nesse sentido, o papel protagdnico que sempre sera chamado a exercer, como
o vern exercendo, o Egito, no diffcil processo
de negocia(fao dessa paz, por todos almejada.

!fOS conjuntos que o Brasil e o Egito vern in-

tensificando no ~mbito do Grupo dos 77, em
Nova York, Genebra e, mais recentemente, na
exitosa reuniao do Cairo de 1986, em benetrcio do progresso e unidade dos pafses em desenvolvimento.
Na esfera polftica intemacional, vislumbramos
de maneira realista e construtiva possibilidades de ampliar nosso entendimento. E nesse
espfrito que vejo, com bons olhos, a institui-
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Como ternos reiteradamente afirmado, a paz
no Oriente Medio s6 sera possfvel pela retirada completa das fol'(fas de ocupa(fiio presentes nos territ6rios ~abes desde 1967, pelo
exercfcio dos direitos inalienaveis do povo
palestino autodetermina(fao, independencia
e soberania e pelo reconhecimento do direito
de todos os Estados da regiao a viverem em
seguranc;:a dentro de fronteiras intemacionalmente reconhecidas.

a

Coerentes com esses princfpios, manifestamos nosso apoio a realizac;ao da Conferencia
lnternacional de Paz sobre o Oriente Medio, a
ser realizada sob os ausprcios das Nac;5es
Unidas e com a participac;ao de todas as partes interessadas, o que inclui a presenc;a da
Organizac;ao que naquele foro reconhecemos
como representante legrtima do povo palestino, a Organizac;ao para a Libertac;ao da Palestina.
ldentica aspirac;ao de paz tem encorajado o
Governo brasileiro no seu decidido suporte
aos esforc;os e gestoes realizados pelo Grupo
de Contadora em favor de uma soluc;ao padfica e negociada para o conflito da America
Central. lntegrante do Grupo de Apoio a Contadora, o Brasil agradece o respaldo polftico
que o Egito vem emprestando aquela iniciativa.
Reconhecemos neste pals um fator importante de estabilidade na Africa como um todo
e, em tal sentido, notamos com satisfac;ao a
proximidade das posic;oes entre nossos Governos tanto no que se refere a condenac;ao
da polftica cruel e abominavel dq apartheid,
praticada pelo regime racista da Africa do Sui,
quanto no apoio ao legrtimo e intransferfvel direito do povo da Namfbia a sua independencia
e integridade territorial.
Senhor Vice-Primeiro Ministro,
As relac;5es entre o Brasil e a Republica Arabe do Egito tem sido assinaladas por eventos
significativos. Mais recentemente, em setembro de 1985, visitou-nos o Ministro de Estado
dos Neg6cios Estrangeiros, Boutros Ghali. Em
margo daquele ano, nossos Governos haviam
firmado o Acordo que instituiu a Comissao
Mista brasileiro-egipcia, destinada a dinamizar
o intercambio econ6mico comercial e tecnol6gico entre os dois paises.
Agora, atraves da troca dos instrumentos de
ratificac;ao daquele Acordo, criam-se condic;oes para que sejam avaliadas, em profundidade, no foro adequado, as possibilidades de
maior cooperac;ao entre os dois parses. E ambos Governos, demonstrando sua vontade de

estender e intensificar essa co6perac;ao, acabam de convir na vinda, ao Cairo, dentro dos
pr6ximos meses, de uma missao brasileira,
preparat6ria da reuniao da Comissao Mista de
Coordenac;ao.
A esse foro, cabera analisar todos os aspectos
do relacionamento bilateral e, em especial, os
do intercambio econ6mico, comercial e tecnico. Ali serao certamente encontradas modalidades inventivas de cooperac;ao a desenvolver,
luz do exito que temos alcanc;:ado em
algumas areas, como no programa entre a
Empresa Brasileira de Aeronautica e a Organizac;:ao Arabe para a lnd~strializac;:ao, exemplo notavel de colaborac;:ao Sui-Sui em setor
que envolve alto grau de tecnologia. Nesse
espfrito, estou plenamente convencido tambern da importancia do prosseguimento de visitas de alto nrvel entre nossos parses. Relembro, nesse sentido, o convite formulado,
pelo Ministro do Exercito do Brasil, ao Ministro
da Defesa, Marechal Abu Ghazala, para que
visite nosso pais ainda no corrente ano.

a

Senhor Vice-Primeiro Ministro,
Sabemos da prioridade que e atriburda, pelo
cooperac;:ao Sui-Sui. Esta
Governo egipcio,
constitui uma necessaria opc;ao polftica, que o
Brasil tambem segue, para diversificarmos a
cooperac;ao internacional, de forma a evitarmos uma excessiva dependencia com relac;:ao
aos pafses desenvolvidos, em uma conjuntura
internacional que nos e ainda desfavoravel no
plano econ6mico, comercial, financeiro e tecnol6gico.

a

A cooperac;:ao Sui-Sui torna-se indispensavel
quando compreendemos o interesse em realizar empreendimentos de cooperac;ao que se
referem a campos e areas em que a experiencia peculiar aos parses desenvolvidos nao pode aplicar-se por motivos 6bvios, determinados pela pr6pria natureza, pela diversidade
cultural ou pelos diferentes estagios de desenvolvimento econ6mico e social.
A cooperac;:ao Sui-Sui adquire sua plena expressao quando extravasa o quadro das afinidades de vizinhanc;a e aproxima parses em
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desenvolvimento situados em continentes
afastados, aconselhando a coopera9ao entre
eles, por ditames de similaridade e complementaridade biogeografica, que tornam sua
tecnologia mais adequada solu9a0 dos problemas especfficos que compartilham.

a

Como afirrnei nas Na96es Unidas, o mundo
em desenvolvimento nao pode ficar margem
da revolu98.o tecnol6gica, sob pena de ver
consolidado, em definitivo, e ampliado, o ja
tao largo fosso que o separa do mundo desenvolvido. Nao nos resignaremos a ser espectadores passivos de uma nova divisao intemacional do trabalho, com base na discriminaC(ao do acesso tecnologia, e que cinda o
mundo em dois universos distintos - o das sociedades p6s-industriais e o das sociedades
atrasadas e caudatarias.

a

a

Senhor Vice-Primeiro Ministro,
Alem de manifestar minha satisfa9ao pelo
born resultado das conversa90es que venho
mantendo com Vossa Excelencia, quero deixar consignados minha gratidao e meu apr990
pela elevada honra que me concedeu o Presidente Mohamed Hosni Mubarak, ao receberme para urn encontro que considero altamente proveitoso. Tive a grata satisfa9ao de entregar nesta oportunidade a Sua Excelencia
uma mensagem do Presidente Jose Samey.
Quero tambem agradecer a acolhida que me
reserva o Primeiro Ministro Atef Naguib Sedki,
assim como as demais altas autoridades com
quem ja me pude reunir e me reunirei aqui no
Cairo, no decorrer desta visita.
Receba, Senhor Vice-Primeiro Ministro e Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Republica Arabe do Egito, Ahmed Abdel Meguid,
meus agradecimentos pessoais, e os de meus
acompanhantes, pela fidalguia de todos quantos nos acolhem e que sabem traduzir tielmente, durante nossa estada no Cairo, os
sentimentos de amizade que ligam nossos
parses.

E, assim, com profunda contentamento que
convido os presentes a erguerem suas ta9as
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a

num brinde Sua Excelencia o Senhor Presidente Mohamed Hosni Mubarak,
coopera98.o fraterna entre o Brasil e o Egito, prosperidade do povo egfpcio, e felicidade pessoal
de Vossa Excelencia.

a

a

a

institufda a comissao
mista brasileiro-egfpcia
de coordenar;ao
Alocu~lo pronunciada no dla 10 de junho de 1987.
no Cairo. pelo Minislro Roberto de Abreu Sodr6 por
ocasilo da troca dos lnstrumentos de Ratifica~lo do
Acordo que lnstltuiu a ComissAo Mlsta BrasilelroEgrpcia de Coordena~lo.

Excelentlssimo Senhor
Vice-Primeiro Ministro e
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros,
Ahmed Esmat Abdel Meguid,

E para mim uma grande honra participar, juntamente com Vossa Excelencia, desta cerimdnia de troca dos instrumentos de ratificaC(ao do Acordo que instituiu a Comissao Mista
Brasileiro-Egfpcia de CoordenaC(ao.
Congratulo-me vivamente com Vossa Excelencia por este acontecimento, que, estou certo, representa urn marco significativo no processo de intensificac;ao e aprimoramento das
rela96es entre o Brasil e o Egito.
Com a entrada em vigor do Acordo, a Comissao Mista com99ara a funcionar regularmente.
Trata-se de urn instrumento de inegavel utilidade, passive! de contribuir para a maior fluidez do dialogo e da coopera9ao entre nossos
pafses, facilitando o acompanhamento peri6dico e uma avalia9ao aprofundada de nossas
iniciativas conjuntas.
Poderemos doravante, atraves da Comissao
Mista, imprimir o necessaria impulso as atividades e projetos de interesse mutuo. 0 Governa brasileiro atribui especial importancia a
esse foro e confia no exito de seus trabalhos.
Eles permitirao estabelecer prioridades, aveliar experiencias e abrir caminhos novos e
imaginativos para o adensamento de nossa
colaborac;ao nos mais diversos setores.

A Comissao e chamada, pois, a desempenhar
um papel dinamizador no desenvolvimento
das rela96es bilaterais, presididas por um elirna permanente de amizade e entendimento.
Com esse prop6sito, estamos, desde ja, fixando as datas para a primeira reuniao da
Comissao Mista, a realizar-se daqui a poucos
meses.
Esta solenidade, Senhor Vice-Primeiro Ministro, me concede a oportunidade de reiterar o
vivo interesse e a firme disposi9ao de meu
Governo no sentido de fortalecer e expandir
as bases da parceria brasileira com o Egito.
Tenho certeza de que esse interesse e essa
disposi9ao sao reciprocados, com a mesma
intensidade, pelo Governo de Vossa ExceiE3ncia.
No ambito desta Comissao, o Brasil e o Egito
estao prontos, como sempre, para dedicar-se
com entusiasmo e perseveran9a a urn trabalho conjunto que devera render valiosos frutos
em benetrcio de uma aproximac;ao cada vez
mais estreita.

comunicado de imprensa

Comunicado sobre a visita oficial do Ministro das
Rela~es Exteriores ao Cairo. dlas 9, 10 e 11 de
junho de 1987.

A conv'ite de Sua Excelencia o Dr. Ahmed
Esmat Abdel Meguid, Vice-Primeiro Ministro e
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Republica Arabe do Egito, Sua Excelencia o Sr.
Roberto de Abreu Sodre, Ministro das Rela90eS Exteriores do Brasil, realizou uma visita
oficial Republica Arabe do Egito, no perfodo
de 9 a 12 de junho de 1987.

a

Sua Excelencia o Ministro Abreu Sodre foi recebido em audiencia especial por Sua Excelencia o Senhor Hosni Moubarak, Presidente
da Republica Arabe do Egito.

Nesse encontro, o Chanceler brasileiro fez entrega ao Senhor Presidente da Republica de
mensagem escrita de Sua Excelencia o Senhor Jose Sarney, Presidente da Republica do
Brasil. A mensagem inclufa, entre outros assuntos, convite de Sua Excelencia o Presidente Jose Sarney para que o Senhor Presidente
da Republica Arabe do Egito visite oficialmente seu pafs. 0 convite foi aceito com prazer.
Sua Excelencia o Ministro Abreu Sodre foi recebido pelo Primeiro Ministro Dr. Atef Sedki e
pelos Vice-Primeiros Ministros Kamal Ahmed
El Ganzoury, Ministro do Planejamento e da
Coopera9ao lnternacional, o Youssef Amin
Waly, Ministro da Agricultura e Recupera9ao
de Terras, pelo Ministro de Estado dos Neg6cios Estrangeiros, Dr. Boutros Boutros Ghali e
pelo Tenente General Abdel Ghaffour El Orabi, Chefe do Estado-Maior das For9as Armadas.
Nas conversag6es mantidas entre o Ministro
Abreu Sodre e o Vice-Primeiro Ministro e Ministro dos Neg6cios Estrangeiros, Abdel Maguid, as quais transcorreram em clima de cordialidade e compreensao, caracteristico das
relag6es egipcio-brasileiras, foram abordados
temas de atualidade internacional, nos campos politico e econ6mico, bern como assuntos
de interesse bilateral.
Os dois Ministros, ao reiterarem a determinagao de seus governos de defender os prop6sitos da Carta das Nag6es Unidas, ressaltaram
que as polfticas externas de ambos parses se
orientam por prindpios inabalaveis, como os
de soberania e igualdade jurfdica dos Estados,
o direito de autodeterminac;ao dos povos, da
nao intervengao em assuntos internos de outros Estados e do respeito por sua independencia e integridade territorial, assim como o
da solu9ao pacffica e negociada das controversias.
Tendo passado em revista a situagao polftica
internacional e. concentrado sua aten9ao nos
conflitos e nas areas de tensao, expressaram
sua comum e profunda preocupagao com essas amea9as paz e a seguranga mundiais.

a
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Ambas as partes consideraram a situac;ao no
Oriente Medio e concordaram com a necessidade de que sejam empreendidos renovados
esforc;os para que se chegue a uma soluc;ao
global e negociada para a obtenc;:ao de uma
paz justa na regiao. Reiteraram, nesse sentido, a importancia da realizac;ao da Conferencia lnternacional de Paz sobre o Oriente Medio, sob os auspicios das Nac;oes Unidas e
com participac;ao de todas as partes interessadas, com o objetivo de alcanc;ar uma paz
justa e duradoura na regiao, baseada no respeito aos direitos legftimos do povo palestino
e no direito de todos os estados da regiao de
viverem em seguranc;a, dentro de fronteiras internacionalmente reconhecidas, de acordo
com as resoluc;6es 242 (1967) e 338 (1973) do
Conselho de Seguranc;a das Nac;6es Unidas.
Considerando a Guerra do Golfo , os dois Ministros concordaram quanto importancia de
negociac;6es para alcanc;ar uma soluc;ao pacifica do confronto entre os dois parses.

a

Ao examinar a situac;:ao do Ubano, os dois
Ministros manifestaram seu empenho em que
possam ser encontradas condic;6es favoraveis
retirada de todas as tropas estrangeiras e
soluc;6es que atendam aos direitos, interesses
e anseios de todos os segmentos da sociedade do Ubano, cuja soberania, independencia e
integridade territorial devem ser salvaguardadas.

a

Quanto a situac;ao na Africa, ambas as partes condenaram veementemente a pratic9 do
apartheid e a ocupac;ao ilegal da Namibia
pelo regime de Pret6ria. Salientaram a importancia de que o Conselho de Seguranc;a das
Nac;6es Unidas imponha sanc;6es economicas
mandat6rias contra a Africa do Sui. Expressaram seu inteiro apoio ao legftimo direito do
povo da Namfbia
sua independencia, sob
a lideranc;a da Swapo, e
sua integridade
territorial.

a

a

a

Com relac;ao
situac;ao na America Central
verificou-se concordancia de pontos-de-vista
sabre a importancia de se chegar a uma soluc;ao negociada para o problema e a importancia dos esforc;os envidados pelo Grupo de
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Contadora e pelo seu Grupo de Apoio, que incluio o Brasil, no estabelecimento de paz na
regiao.
Ambas as partes salientaram a importancia da
ad09ao da Resoluc;ao 41/11 pela AssembleiaGeral das Nac;6es Unidas, que declarou o
Atlantica Sui zona de paz e de cooperac;ao, da
Resoluc;ao 41/48, que exorta todas as partes
interessadas a considerar seriamente tamar
medidas praticas e urgentes necessarias
implementac;ao da proposta de estabelecimento de uma zona livre de armas nucleares
no Oriente Media, assim como da resoluc;ao
41/09 sobre o fortalecimento da seguranc;a e
cooperac;ao no Mediterraneo, considerando
essas resoluc;6es medidas significativas para
a consecuc;ao dos objetivos mundiais de paz,
cooperac;ao, seguranc;a e desarmamento.

a

Analisaram a grave crise economica internacional, que penaliza desproporcionalmente os
parses em desenvolvimento, bloqueia suas
aspirac;6es, deteriora suas condic;6es de vida e
compromete o futuro de seus povos. Ambos
os Ministros concordaram em que sao necessarias mudanc;as substanciais na cooperac;ao
e no dialogo internacionais, a fim de transformar as atuais estruturas adversas do comercio
e das financ;as internacionais e promover a
construc;ao de nova ordem economica mundial
justa e equilibrada.
A este respeito enfatizaram a importancia do
papel exercido pelo Grupo dos 77 e concordaram ser necessaria ampliar os esforc;os em favor da cooperac;ao Sui-Sui.
Foram igualmente, trocados pontos-de-vista
sobre o efeito negativo causado pelo fardo da
dfvida externa nos pianos de desenvolvimento
dos pafses em desenvolvimento e acerca de
suas respectivas experiencias nesse campo.
Ambas as partes insistiram na importancia de
fortalecer a cooperac;ao e coordenac;ao entre
os pafses do Terceiro Mundo neste campo.
No campo das relac;6es bilaterais, ambas as
partes expressaram seu interesse mutua em
fortalecer e desenvolver a cooperac;ao nos
campos politico, econ6mico, cultural, tecnico e
cientffico, em razao do peso e das potencialidades de ambos os pafses.

Com esse objetivo, o Ministro das Relag6es
Exteriores do Brasil e o Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros do Egito procederam a troca dos
instrumentos de ratifica9ao do Acordo para a
cria9ao da Comissao Mista Brasileiro-Egfpcia
de Coordena9ao e concordaram em que essa
Comissao se reuna, no Cairo, em novembro
do corrente ano.
Resolveram, ainda, dinamizar a implementa9ao dos acordos bilaterais existentes e intensificar os contactos polfticos entre ambos os
Govemos em todos os nfveis.

Ministro Abreu Sodre convidou Sua Excelencia o Vice-Primeiro Ministro Abdel Meguid para visitar o Brasil, o que foi aceito com prazer.
Ao deixar o Egito, o Ministro Abreu Sodre manifestou ao Vice-Primeiro Ministro Abdel Meguid seu reconhecimento pela calorosa acolhida, hospitalidade e aten96es dispensadas
pelo Governo e pelo povo egipcio a ele pr6prio e a sua comitiva.
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no brasil o ministro
das relacoes
exteriores
'
da venezuela
Discurso pronunciado pelo Ministro das Relac;:oes
Exteriores. Roberto de Abreu Sodr6, dia 19 de junho
de 1987, no Hamaraty, por ocasiao do jantar oferecido
ao Ministro das Relac;:6es Exteriores da Venezuela,
Senhor Sim6n Alberto Consalvi.

Excelentfssimo Senhor
Ministro Sim6n Alberto Consalvi,

E uma grande satisfa<;:ao poder receber Vossa
Excelencia em Brasflia e dar-lhe minhas cordiais boas-vindas, extensivas
Senhora de
Consalvi e sua ilustre comitiva.

a

a

Ha muito desejava ter a oportunidade de homenagear nao s6 o Ministro das Relag6es Exteriores da Venezuela, mas tambem o amigo
que tanto estimamos nesta Casa, o eminente
homem publico de destacados servi(fos sua
Patria e America Latina, o intelectual de s6lida cultura polftica e humanfstica.

a

a

Vossa Excelencia bern pode avaliar minha
alegria ao reencontra-lo no Brasil, onde procuro retribuir a fraterna e calorosa acolhida que
me foi dispensada, no mes de man;:o ultimo,
em Caracas. Naquela ocasiao, alem da honra
que tive de ser recebido pelo Presidente Jaime Lusinchi e dele ouvir valiosas aprecia96es
sobre a realidade de nosso continente, pude
manter gratas e extensas conversa96es com
Vossa Excelencia. Foram igualmente muito
proveitosos os encontros que mantive com os
Ministros e outras autoridades das areas economicas, energeticas, de defesa e de programas ligados coopera(fao fronteiri(fa.

a

Pude entao comprovar em todos meus interlocutores a firmeza de prop6sitos do Governo
venezuelano no sentido de avan9ar, de modo
eficaz e construtivo, nas mais variadas ques-

toes de interesse comum. Aqueles contatos
se desenvolveram excepcionalmente durante
um domingo, dia que, embora reservado ao
descanso, transformou-se, naquela oportunidade, numa intensa e frutffera jornada de trabalho para todos n6s, nftida prova da relevancia dos temas que comp6em a agenda do relacionamento brasileiro-venezuelano.
Meu Governo, Senhor Ministro, e profundamente reconhecido pela dedicada contribui9ao
que Vossa Excelencia tern prestado para o
fortalecimento dos la(fos de amizade e cooperagao entre nossos pafses. Como polftico e intelectual, como estudioso e conhecedor de
meu pafs e, por duas vezes, chefe da diplomacia venezuelana, Vossa Excelencia sempre
demonstrou interesse e simpatia pelo Brasil e
uma aguda sensibilidade para a importancia
de nossa relac;:6es.
Nao e por acaso que o Brasil e a Venezuela
tern vivido um dos perfodos mais ferteis e dinamicos em seu relacionamento, nao s6 em
termos estritamente bilaterais, como tambem
nas percepc;:6es comuns a respeito dos problemas regionais.
Creio havermos superado definitivamente a
fase em que eramos apenas bons amigos,
mas virados de costas um para o outro. Hoje,
na verdade, o estado e o nivel de nossas relac;:Oes refletem uma comunhao cada vez mais
estreita de interesses e aspirac;:6es.
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Nossos vfnculos ja contam com uma moldura
institucional bastante aprimorada e, entre os
instrumentos disponfveis para expandi-los e
diversifica-los, sobressai, por sua importancia
e utilidade, a Comissao de Coordena9ao Brasileiro-Venezuelana. Quando de sua ultima
reuniao, celebrada em novembro do ano passado em Caracas, dedicamo-nos ao exame de
multiplas questoes de carater polftico e economico. Chegamos, entao, a entendimentos
significativos, logo a seguir implementados,
sobre a renegocia9ao do Acordo de Alcance
Parcial ng 13 e o acerto de novos contratos de
importa9ao de petr61eo venezuelano pelo Brasil. Muito esperamos do pr6ximo encontro da
Comissao, a realizar-se desta feita nesta Capital.
Os resultados do nosso intercambio comercial, embora Ionge ainda de traduzirem todo o
potencial de complementaridade entre ambas
as economias, tern sido encorajadores. Nao
posso deixar de ressaltar, aqui, a importancia
que a Venezuela passou a ter como tornecedor seguro e conMvel de petr61eo para o Brasil, no contexto da crise energetica de tao determinante influencia no cenario econ6mico
internacional na ultima decada.
0 comercio no setor petrolffero vern ensejando, por sua vez, possibilidades de complementa9ao nas mais diterentes areas. 0 Brasil
acredita existir urn horizonte praticamente ilimitado de oportunidades no campo economico-comercial e esta consciente de seu papel
de relevante parceiro da Venezuela como supridor e comprador seja no setor agrfcola, seja
no setor industrial e tecnol6gico.
A vontade polftica que anima nossos Governos exprime-se, igualmente, em nossa firme
dispusi9ao de trabalharmos juntos para o descnvolvimento da fronteira comum. Epara n6s
rnotivo de grande satisfa9ao ver que as iniciativas nesse campo evoluem positivamente,
como as obras de infra-estrutura de transporte
na regiao e a intensifica9ao do comercio fronteiri9Q. Atribufmos especial significado ao vigoroso impulso que vern recebendo as relac;Oes entre Roraima e o Estado Bolfvar.
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Senhor Ministro,
A America Latina, area prioritaria na polftica
externa do Presidente Jose Sarney, redescobre hoje urn convfvio mais fntimo, fruto da necessidade de conjugar esfor9os, trabalhar em
coordena9ao, juntar nossas inteligencias e potencialidades. Sentimo-nos mais unidos e solidarios em torno dos grandes ideais que nos
sao comuns: paz, liberdade, democracia, justi9a, desenvofvimento.
Recentemente, com a participa9ao do Brasil,
da Venezuela e de outras na96es irmas daregiao, deu-se infcio ao mecanismo de consulta
e concentra9ao polftica, levado a efeito pelo
Grupo dos Oito e cuja pr6xima reuniao meu
pafs tera o grande prazer de sediar em agosto
vindouro. 0 Brasil espera que esse mecanismo, original dentro da tradi9ao diplomatica latino-americana, possa gerar resultados praticos, para o que a contribui9ao da Venezuela
se revela indispensavel.
Vive tambem a America Latina, com o fortalecimento de suas institui96es democraticas,
urn momento de renovadas esperan9as na
constru9ao firme e definitiva da integra9ao
economica. Buscamos, nesse sentido, a constante revitaliza9ao dos mecanismos regionais
de integra9ao, como a ALADI e o SELA.
Hoje, mais do nunca, o continente precisa integrar-se para crescer e prosperar. Como afirmei em meu pronunciamento na Terceira
Reuniao do Conselho de Ministros das Relac;Oes Exteriores da ALADI, a integra<;ao e o
crescimento sao dois grandes desafios que
tern acompanhado a America Latina em sua
hist6ria recente. Repetindo o que disse naquela oportunidade, necessitamos vence-Jos
com realismo e confian9a, em benetrcio da
pr6pria estabilidade polftica e social do continente.
Com essa mesma preocupa9ao, o Brasil e a
Venezuela tem-se batido incansavelmente
nos mais diferentes foros contra a persistencia
das condi96es adversas que nos impoe a realidade economica intemacional. Sem a supera9ao dessas dificuldades, como as que en-

frentamos na questao da drvida extema, do
protecionismo comercial adotado pelas nac;Oes industrializadas, a queda nos pr~os das
materias-primas e as restrig5es ao nosso desenvolvimento cientffico-tecnol6gico, os parses da America Latina continuarao a ter se~
crescimento economico e justiga social seriamente comprometidos.
A drvida extema, em particular, e urn problema que vern assumindo proporg6es verdadeiramente dramaticas para nossos povos. De
acordo com os princfpios defendidos pelo
Consenso de Cartagena, cuja validade tern
sido amplamente comprovada, o Brasil e os
demais parses da regiao nao podem, absolutamente, abdicar de seu direito de crescer, garantir trabalho as suas populag6es e oferecer-lhes, assim, condig6es de uma vida digna
e honrada.

0 Brasil e uma nagao pacffica, livre e demo-

cratica. E de forma mais serena e construtiva
que buscamos sempre encontrar solug6es para nossos problemas.
Nao tern sido outra a postura que mantemos
em relagao ao delicado e preocupante conflito
da America Central. Vossa Excel~ncia e eu,
ao lado de nossos colegas dos Grupos de
Contadora e Apoio, e na companhia dos Secretaries Gerais da ONU e da OEA, tivemos a
oportunidade de visitar os parses centro-americanos, em janeiro ultimo, e testemunhar,
com nossos pr6prios olhos, a gravidade da situagao Ia imperante. Aquela viagem e o dialogo mantido com os lrderes da regiao reforgeram nossa convicgao acerca da importancia
da iniciativa de Contadora na busca de uma
soluc;ao pacffica e negociada para a crise.
Senhor Ministro e caro amigo Sim6n Alberto,
Vossa Excel~ncia se encontra no Brasil
acompanhado de uma comitiva de empresarios venezuelanos e, durante sua estada entre
n6s, que se estendera a Sao Paulo e ao Rio
de Janeiro, ira manter contatos com diversas
autoridades brasileiras e representantes do
setor privado. Hoje, pela manha, iniciamos
nossas reuni6es de trabalho, que, para minha

satisfa9ao, serviram para adiantar quest6es
referentes a nossa coopera9ao.
Sinto-me, portanto, extremamente feliz ao
constatar, pela pr6pria agenda de seus compromissos no Brasil e pela pr6pria natureza
dos interesses recfprocos que desperta a visita de Vossa Excel~ncia, a crescente densidade e o notavel dinamismo que vao atingindo
as relag6es entre o Brasil e a Venezuela.

e

com esse sentimento, Senhor Ministro, que
desejo reiterar-lhe o empenho brasileiro em
estreitar nossos vfnculos em todos os nfveis e
setores. Para tanto, Vossa Excel~ncia sabe
que contara com o melhor de meus esfor9os.
Concluo minha sauda9ao recordando expressivas palavras de Vossa Excel~ncia, proferidas nove anos atras, em Brasflia, quando da
assinatura do Tratado de Coopera9ao Amazdnica: "a Patria nao e urn territ6rio, nem uma
popula9ao, nem urn conjunto de interrela96es
economicas; e uma consci~ncia, urn sentimenta de solidariedade e unidade de destine
entre os seres humanos que a integram,
consci~ncia e sentimento que nao se legisla,
mas que nasce do esfor9o comum, do trabalho conjunto, das dificuldades compartilhadas
e superadas". Recorrendo aquelas palavras,
diria que, hoje, a America Latina revela autenticamente essa consci~ncia e esse sentimento
de Patria.
Convido todos os presentes a levantarem
suas ta9as em urn brinde a prosperidade dessa grande Na9ao vizinha, ber90 do Libertador
Sim6n Bolfvar, a felicidade e bem-estar de
seu povo, ao contfnuo progresso das rela96es
entre o Brasil e a Venezuela, a saude e ventura pessoais de Vossa Excel~ncia e da Senhora de Consalvi.

comunicado conjunto brasil-venezuela
Comunicado Conjunto Brasil-Venezuela, firmado dia
03 de junho ao t6nnino da visita oficial do Ministro
das Rela!;6es Exteriores da Venezuela. Senhor Sim6n Alberto Consalvi.
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Atendendo a urn convite do Ministro das Relac;:6es Exteriores da Republica Federativa do
Brasil, Doutor Roberto de Abreu Sodr~. o Mi·
nistro das Relac;:6es Exteriores da Republica
da Venezuela, Doutor Sim6n Alberto Consalvi,
realizou visita oficial ao Brasil de 1 a 6 de junho de 1987.
Durante sua estada no Brasil, o Chanceler
Consalvi foi recebido pelo Presidente Jose
Sarney, em uma atmosfera de cordialidade,
reflexo dos lac;:os de amizade que unem os
dois pafses. Nessa ocasiao, examinou-se uma
serie de questoes de importancia tanto bilateral quanto regional, sublinhando-se a vontade
polftica dos Presidentes Sarney e Lusinchi de
aprofundar as relac;:6es de cooperac;:ao e entendimento entre os dois pafses. 0 Presidente
Samey expressou seu desejo de visitar a Venezuela, em data pr6xima, atendendo a convite que lhe formulara o Presidente Lusinchi.
Durante sua permanencia no Brasil, o Chanceler Consalvi visitou o Presidente do Senado
Federal, Senador Humberto Lucena, e o Presidente da Camara dos Deputados e da Assembleia Nacional Constituinte, Deputado
Ulysses Guimaraes. Tambem entrevistou-se
com o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Doutor Rafael Mayer, e com o Reitor da
Universidade de Brasflia, Doutor Cristovam
Buarque. Posteriormente, viajou para a Cidade de Sao Paulo, onde visitou o Govemador
do Estado, Orestes Quercia, e compareceu a
urn almoc;:o oferecido conjuntamente pela Federac;:ao das lndustrias do Estado de Sao
Paulo e pela Camara de Industria e Comercio
Brasil-Venezuela.
Em clima de franca comunicac;:ao e compreensao, reflexo fiel dos crescentes vfnculos entre o Brasil e a Venezuela, os Chanceleres
Sodre e Consalvi fizeram exaustivo exame de
diversas quest6es de interesse comum, destacando especialmente o que se refere as relac;:Oes bilaterais. Como resultado desse dialogo, ambos os Chanceleres decidiram subscrever o seguinte:
1. Reafirmaram a adesao de seus Govemos
aos prop6sitos e princfpios consagrados na
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Carta das Nac;:Oes Unidas e sua decisao de
continuar contribuindo para o fortalecimento
do sistema da ONU e suas instituic;:aes, estimulando medidas e ac;:oes que favorec;:am a
paz e a seguranc;:a intemacionais, a fim de assegurar a eliminac;:ao dos conflitos, favorecer a
distensao e propiciar o desenvolvimento e o
progresso economico e social dos povos.
2. Consequentes com essa posic;:ao, os dois
Chanceleres expressaram seu total rechac;:o e
seu mais firme repudio a todas as formas de
discriminac;:ao, particularmente aquelas que,
como o apartheid, representam uma violac;:ao
flagrante e sistematica dos direitos humanos
e que se constituem em urn crime contra a
humanidade, e resolveram formular urn chamado a comunidade intemacional para somar
esforc;:os com vistas a independencia da Namfbia no mais breve prazo possrvel.
3. Os dois Chanceleres, ao expressarem sua
satisfac;:ao pelo crescenta fortalecimento da
democracia no Continente, reafirmaram sua
convicc;:ao de que o indivfduo s6 pode realizarse plenamente no contexte de urn sistema
pluralista e de ampla participac;:ao, que garanta o plena exercfcio das liberdades cfvicas.
4. Os dois Chanceleres reafirmaram seu
comprometimento com os ideais de paz, de
liberdade e de democracia que inspiram as
polfticas exteriores de seus respectivos parses, o que possibilita manter urn processo de
permanentes consultas, sabre a base da solidariedade e da cooperac;:ao.
5. Da mesma forma, ao considerarem que o
respeito aos direitos humanos e componente
essencial da democracia, os dois Chanceleres
ratificaram o compromisso de seus Govemos
de samar esforc;:os para a promoc;:ao e defesa
dos direitos inalienaveis da pessoa humana,
desenvolvendo ac;:oes coordenadas nos foros
intemacionais competentes.
6. Ao avaliarem a crise centro-americana, os
Chanceleres do Brasil e da Venezuela reafirmaram o compromisso de seus Governos com
o esforc;:o hist6rico de paz empreendido pelos
parses membros dos Grupos de Contadora e

de Apoio, e expressaram sua mais seria preocupac;ao com a persistAncia de fatores tanto
intemos como extemos que interferem nos
processos de pacificac;ao e democratizac;ao da
regiao. Em consequencia, ao reiterarem a tese
de uma soluc;ao latina-americana para urn
problema latino-americano, fizeram urn chamado urgente aos Estados que tern vfnculos e
interesses na regiao para que propiciem a
manutenc;ao do dialogo e as possibilidades de
entendimento, respeitando estritamente o
princfpio de nao-intervenc;ao nos assuntos intemos dos Estados centro-americanos.
7. Nesse contexto, sublinharam a importancia
da proposta do Presidente Oscar Arias, da
Costa Rica, que se inscreve no esforc;:o de paz
promovido por Contadora, e manifestaram sua
satisfac;ao pela pr6xima reuniao de cupula
presidencial em Antigua, que contara com a
presenc;a de todos os Chafes de Estado dos
pafses centro-americanos, na esperanc;a de
que suas deliberac;6es constituam uma oportunidade propicia para concretizar uma genuina vontade de negociac;ao, a fim de se chegar
a uma soluc;ao integral, pacifica e permanente, apoiada no exercfcio efetivo da democracia.
8. Consideraram fato altamente positivo o
processo de crescenta concertac;ao polftica
que se desenvolve na America Latina, coincidindo em que, com base na solidariedade e
na ac;ao coordenada, apresentar-se-a uma
contribuic;ao significativa para a soluc;ao dos
multiplos problemas que afligem a regiao.
Nesse sentido, saudaram como fato de inegavel importancia a criac;ao de urn Mecanismo
Permanente de Consulta e Concertac;ao Polftica, firmado no Rio de Janeiro em dezembro
de 1986, bern como os resultados da recente
reuniao de Bariloche. Concordaram, com vista
a pr6xima reuniao de chanceleres, a celebrarse proximamente no Brasil, em aprofundar o
dialogo e a concertac;ao polftica.
9. Ao examinarem o grave problema criado
pelo trafico e uso ilfcito de entorpecentes, renovaram a decisao de seus Governos de continuer lutando, tanto no ambito bilateral como
no ambito multilateral, para obter a erradica-

c;ao desse flagelo que solapa as bases da sociedade e p6e em risco a seguranc;a dos Estados. Reiteraram a importancia do Plano de
Ac;ao do Rio de Janeiro, aprovado pela Organizac;ao dos Estados Americanos (OEA), como marco do desenvolvimento e aperfeic;oarr ento da cooperac;ao regional no com bate ao
trafico e uso ilfcito das drogas. Nesse sentido,
comprometem-se a intensificar seus esforc;os
para combater o trafico ilfcito e abuso de drogas, reconhecendo que a cooperac;ao intemacional e UITI meio eficaz para utilizar 80 maXimo os recursos humanos e materiais disponfveis para atacar o mal em todas as suas
manifestac;6es.
10. Ao trocarem pontos de vista sobre a gravidade da economia mundial, na qual persistem e se multiplicam os fatores adversos que
negam possibilidades de crescimento as economias dos pafses em desenvolvimento, expressaram sua preocupac;ao pelo fato de que
a situac;ao forc;ou os pafses em desenvolvirr.ento a aplicarem polfticas restritivas de ajuste que limitam suas possibilidades de expansao e geram tens6es s6cio-econ6micas internes. Nesse contexto, sublinharam os efeitos
negativos das constantes flutuac;6es e a brusca queda dos prec;os das materias-primas de
exportac;ao; o protecionismo praticado pelas
nac;6es industrializadas; as polfticas de subsfdio aplicadas pelos referidos pafses, prejudicando os produtos da regiao nos mercados internacionais; e, ademais, o elevado servic;o da
dfvida extema e as altas taxas de juros que
determinam grave falta de liquidez nos pafses
em desenvolvimento devedores.
11. Ao tratarem especificamente do tema da
dfvida externa, reiteraram a necessidade impostergavel de assegurar o crescimento das
economias latino-americanas, e reafirmaram
seu decidido respaldo aos esforc;os que desenvolvem os pafses membros do Consenso
de Cartagena, exemplo de solidariedade regional, e seu apoio as medidas que, no exerdcio de sua soberania, adota cada pafs da
area para enfrentar a situac;ao. Nesse contexto, sublinharam a importancia do problema e
sua dimensao polftica, destacando a co-responsabilidade entre devedores e credores para alcanc;ar uma soluc;ao justa.
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12. Do mesmo modo, ao denunciarem as
crescentes restri96es que afetam e amea9am

suas exportacaes para os mercados interna·
cionais, coincidiram na necessidade de intensificar os esforyos conjuntos e as ayees coordenadas nos foros pertinentes, a fim de propiciar, em bases multilaterais, a estabilidade e o
desenvolvimento de seus fluxes comerciais. A
esse respeito, reafirmaram sua convicyao de
que existe estreita interdepend~ncia entre o
comercio, 0 financiamento para 0 desenvolvimento e a drvida extema.

13. Os dois Chanceleres, ao constatarem as
possibilidades que se oferecem a regiao em
materia economica e comercial, assinalaram a
particular importancia de que se reveste o fortalecimento das distintas instancias de consulta, coopera98o e integra9ao regional. Animades por esse prop6sito, coincidiram em que o
futuro de suas economias nacionais e da
America Latina como urn toclo esta estreitamente vinculado aos esfor9os de diversificayao e modemizayao, nos quais deve representar papel determinante a complementac;ao
econdmica entre parses da regiao.
14. Assim, reafirmaram a importancia do Sistema Economico Latino-Americano (SELA)
como organismo representative dos interesses
da America Latina e do Caribe, comprometendo-se a fortalecer seu papel polftico corr.o
foro de consulta e coordena9ao regional.

15. Da mesma maneira, decididos a intensificar ao maximo a cooperayao regional e propiciar o crescenta aproveitamento do mercado ,
latino-americano, expressaram sua firme intenyao de contribuir para o fortalecimento da
Associa98o Latina-Americana de lntegrayao
(ALADI) e dar cumprimento aos resultados do
Ill Conselho de Ministros das Rela96es Exteriores, com vistas a obter que os acordos alcanyados permitam urn incremento substancial no intercAmbio intra-regional.
16. Ao examinarem as rela96es comerc1a1s
bilaterais, os Chanceleres reiteraram sua disposiyao de empreender os esforyos necessarios para conseguir urn incremento substancial
do comercio, toma-to mais estavel e equilibra50

do, de acordo com os interesses de ambas as
nag6es e com os prop6sitos definidos no marco da ALADI, e, em tal sentido, expressaram
sua satisfac;ao pela assinatura, em 13 de maryo do corrente ano, do VIII Protocolo Adicional
ao Acordo de Alcance Parcial n!? 13, a entrar
em vigor proximamente, no qual se ampliam e
se diversificam as prefer~ncias tarifarias outorgadas pelos dois parses.
Sublinharam a importancia de implementayao
efetiva do Tratado de Cooperac;ao Amazdnica
e destacaram o significado do Plano de Ay§.o
elaborado pela Secretaria Pro Tempore do
Conselho de Coopera9ao Amazdnica, que se
orienta para atingir esse objetivo.
Assinalaram a conveniencia de trocar regularmente informa96es sobre medidas de preservayao do meio ambiente aplicadas nos
dois parses, e de promover posi96es coordenadas, nos foros intemacionais apropriados,
sobre iniciativas de coopera98o internacional
em questoes ambientais.
Convencidos da importancia de fortalecer a
cooperac;ao cultural, instrumento efetivo de
compreensao e comunicac;ao entre os povos,
decidiram estimular as ac;6es necessarias para a conclusao, no menor prazo possfvel, das
negocia96es sobre urn Acordo de Co-produyao Cinematografica entre o Brasil e a Venezuela.
Do mesmo modo, ao avaliarem as conclusoes
da Ill Reuniao da Comissao de Coordenac;ao
Brasileiro-Venezuelana, realizada em Caracas,
em novembro de 1986, reiteraram o interesse
dos dois parses em negociar Acordos de
Complementa9ao Economica.
Nessa mesma ordem de ideias, os Chanceleres registraram, com grande satisfac;ao, os resultados obtjdos entre Petr61eo Brasileiro S/A
(PETROBRAS) e Petr61eo de Venezuela
(PDVSA), que levaram a urn incremento das
vendas de petr61eo da Venezuerla e ampliaram as perspectivas de coopera9ao em outras
areas do setor energetico. Nesse sentido, os
Ministros julgaram conveniente que as duas
empresas identificassem novas areas de intercambio, com vistas a aprofundar a colaboraQao entre os dois 6rgaos estatais.

Paralelamente, sublinharam o fato de ter-se
concretizado uma serie de contatos proveitosos entre outros setores basicos dos dois parses, que exploraram a possibilidade de cooperac;ao entre as industrias nacionais do ferro,
ac;o, alumfnio, de minerac;ao, e de papel e celulose. Em consequencia, decidiram estimular
a realizac;ao de uma reuniao entre a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e a Corporagao Venezuelana de Guayana (CVG) no decorrer do segundo semestre do corrente ano.
Ao examinarem as questoes fronteiric;as, os
dois Chanceleres reiteraram a disposic;ao de
seus Governos de continuar favorecendo o incremento da cooperac;ao entre o Territ6rio de
Roraima e o Estado de Bolivar, especialmente
em materia comercial, consular e de transporte e comunicac;oes. A esse respeito, saudaram, satisfeitos, o encontro entre os Governadores das entidades fronteiric;as, realizadas na
Cidade de Bolivar no mes de abril passado,
que produziu frutffero intercambio de pontos
de vista, tanto entre os Governadores como
entre os setores privados das duas regioes,
sobre assuntos de interesse comum.
Com vistas a estreitar e intensificar ainda
mais as relac;oes entre os dois palses, os
Chanceleres concordaram em reforc;ar e dinamizar os mecanismos de cooperac;ao existentes e em estabelecer novos instrumentos
orientados no sentido de aprofundar os vlnculos entre as duas nac;oes.
Nesse contexto,
1. Assinaram novo Acordo sobre Prevenc;ao,
Controle, Fiscalizac;ao e Repressao ao Uso
lndevido e ao Trafico llfcito de Entorpecentes
e Substancias Psicotr6picas, e decidiram reunir a Comissao Mista estabelecida no ambito
de novo Acordo, imediatamente ap6s sua entrada em vigor,
2. Assinaram urn Acordo Complementar na
Area das Comunicac;oes;
3. Decidiram convocar, para antes do final do
corrente ano, a IV Reuniao da Comissao de
Coordenac;ao Brasileiro-Venezuelana;

4. Levando em conta as recomendac;oes da
Comissao Mista Brasileiro-Venezuelana Demarcadora de Limites, comprometeram-se a
assinar, com a possfvel brevidade, urn Acordo
sobre o Estabelecimento de uma Zona non
aedificandi e de caracterfsticas especiais, ao
largo da fronteira entre ambos palses e a cada
lado desta;
5. Concordaram em reunir, em outubro do
corrente ano, a Comissao Mista criada no
marco do Convenio Cultural existente entre os
dois palses, com o objetivo de definir urn programa de intercambio para o bienio
1987-1988, e, para tal, as Partes brasileira e
venezuelana iniciarao imediatamente consultas junto aos organismos pertinentes em ambos os palses, com a finalidade de preparar a
agenda de conversac;oes;
6. Concordaram em realizar uma reuniao entre representantes dos dois parses, em Puerto
Ordaz, no transcurso dos pr6ximos dois meses, na qual se examinarao as quest6es consulares e o fortalecimento da cooperac;ao nesse campo;
7. Houve acordo quanto
convocac;ao, em
setembro do presente ano, de uma reuniao da
Comissao Mista (CNPq e CONICYT") prevista
no Acordo Complementar de Cooperac;ao
Cientlfico-Tecnol6gica;

a

8. Decidiram acelerar os trabalhos para o estabelecimento de mecanismos de cooperac;ao
em materia de transporte marltimo, conscientes da importancia do mesmo para o intercambio comercial entre os dois pafses;
9. Concordaram em iniciar contatos para elaborar urn programa de cooperac;ao e intercambio entre o lnstituto Rio-Branco, do Brasil,
e o lnstituto de Assuntos lntemacionais do
Ministerio das Relac;oes Exteriores e a Academia Diplomatica Pedro Gual, da Venezuela;
Ao despedir-se do Ministro das Relac;6es Exteriores do Brasil, Doutor Roberto de Abreu
Sodre, o Chanceler Sim6n Alberto Consalvi
manifestou-lhe seu agradecimento pelas numerosas demonstrac;oes de hospitalidade e
amizade que receberam tanto ele quanto sua
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esposa, bern como a Comitiva que o acompanhou durante sua permanencia no Brasil, e es-

mes de junho de mil novecentos e oitenta e
sete.

tendeu·lhe cordial convite para que visitasse
oficialmente a Venezuela, convite que o
Chanceler Sodre aceitou com particular satisfac;ao.

Pelo Governo da Republica Federativa do
Brasil
Roberto de Abreu Sodre

Assinado na Cidade de Brasflia aos 3 dias do

Pelo Governo da Republica da Venezuela
Sim6n Alberto Consalvi

52

itamaraty comemora o
-''dia das americas''
Dlscurso pronunciado palo Mlnlsbo de Estado, interino,
das Rela~s Exteriores. Embaixador Paulo Tarso
Flecha de Lima. por ocasilo das comemora~6es
do ''Dia das Am6ricas'', em 14 de abril de 1987, no
palicio do ltamaraty.

llustrfssimo Sr. Representante da OEA no
Brasil,
Senhor Guillermo Piernes,
llustrfssimos Srs. Colegas do Corpo Diplomatico,
Caras Colegas,

Os ideais pan-americanos, dos quais Joaquim
Nabuco foi incansavel e notavel pioneiro, inspiraram princfpios e prop6sitos que nos dias
atuais se tomaram postulados Msicos da
convivencia intemacional: a promogao da paz
e da seguranga comuns, o repudio ao usa da
forga, a solugao pacffica de controversias e o
primado do Direito lnternacional como norma
de conduta.

Senhoras e Senhores,
E-me duplamente grato, como diplomata e
brasileiro, nesta data em que comemoramos o
"Dia das Americas", ouvir a mensagem Iucida
e abalizada do Secretario Geral da Organiza98o dos Estados Americanos, Embaixador
Baena Soares, e receber, da Organizagao,
a imagem fotografica admiravelmente preservada do Embaixador Joaquim Nabuco, insigne
abolicionista e tribuna, quando discursava ha
quase oitenta anos, em 11 de maio de 1908,
no ato de langamento da pedra inaugural da
sede, em Washington, da Uniao lnternacional
das Republicas Americanas - matriz nao s6
da pr6pria OEA, mas tambem, e reconhecidamente, de todos os organismos polfticos intergovemamentais, inclusive a pr6pria Organizagao das Nag6es Unidas.
A mensagem que acabamos de escutar e o
quadro que contemplamos simbolizam, nas
suas distintas formas de expressao e a despeito de sua grande dist~ncia no tempo, uma
rresma e firma linguagem do Brasil em favor
da unidade, do entendimento e da cooperagao
entre os parses das Americas.

A crenga renovada naqueles postulados engendra no presente - onde a realidade e bern
mais complexa e problematica que a dos
tempos fixados na fotografia de Joaquim Nabuco - urn redobrado esforgo da comunidade
interamericana para a superagao dos novas
obstaculos polfticos e economicos de variada
natureza que hoje se interp6em
busca do
bern comum. Esse esforgo se ve refletido em
iniciativas revitalizadoras como a reforma da
Carta da OEA proposta pelo Protocolo de Cartagena das indias de 1985, que esperamos
entre o quanta antes em vigor, e no qual se
consagram a democracia representativa como
conceito polftico diretor, o princfpio da nao-intervengao nos assuntos internes dos Estados,
o direito ao desenvolvimento integral, principalmente nas suas vertentes economico-social e tecnico-cientffica, e a promogao mais
incisiva dos direitos humanos.

a

Como e do conhecimento de todos, o Brasil
tern tido papel de relevo no processo de revitalizagao do sistema interamericano e tanto o
Presidents Tancredo Neves quanta o Presidente Jose Sarney ja enalteceram, na sede da
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OEA, a m1ssao da Organizagao. Para citar
apenas urn exemplo de nosso decidido enga-

jamento nos esforc;:os encaminhados

a valori-

zagao da OEA, ainda ha menos de urn ano
sediarr-os, no Rio de Janeiro, importante Confer~ncia lnteramericana sabre o atualfssimo
problema do combate ao trafico ilfcito e ao
consumo de drogas, cujas conclus6es contribuirao substantivamente para as medidas que
deverao ser adotadas em ambito universal na
Confer~ncia lnternacional sobre a mesma materia que devera realizar-se dentro de mais alguns meses em Viena. E para n6s motivo de
desvanecimento, por outro lado, que tenha
cabido tambem a um t rasileiro presidir ha ja
tr~s anos a aquele processo de revitalizagao.
Ao agradecer a armbilidade da oferta, pela
OEA, do retrato de Joaquim Nabuco- que o
ltamaraty acolhera como estrmulo para a preservagao e reforgo dos ideais que encarnou -,
desejaria terminar lembrando algumas das
palavras que proferiu no morr.ento mesmo em
que sua imagem era fixada, palavras que poderiam ser tomadas como sfntese da intera9§.o das forgas complementares da tradigao e
da renovagao no Continente, que hoje comemoramcs com justa orgulho: "Senhores, jamais houve paralelo cena que esta cerirr.6nia nos apresenta, de nag6es de lfnguas diversas, construindo juntas uma casa para
suas comuns deliberag6es. E tanto mais impressionante, quanto esses pafses, com todas
as diferengas possfveis que existem entre
eles, pelo tamanho e popula<;:ao, firmaram sua
uniao na base da rna is absoluta igualdade.
Aqui o voto do menor contrabalan<;:a o voto do
maior. Tantos Estados soberanos nao poderiam ter-se atrafdo mutuamente e tao espontaneamente, como por uma fon;:a irresistfvel,
se nao existisse, encimando cada consci~ncia
nacional, o sentimento de urn destino comum
a toda a America •..". E este e o sentimento
que neste dia auspicioso nos une a todos.

a
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mensagem do secretario geral da oea
no "dia das americas"

Mensagem do Secretoirio Geral da OEA. Embaixador
JoAo Clemente Baena Soares. por ocasiAo das
comemora~s do ""Dia das Amt!ricas".

"Comemcrarr-os hoje mais urn aniversario da
assinatura, em Bogota, da Carta de: Organizagao dos Estados Americanos, evento que assinalou urn rr·arco na Hist6ria das Rela<;:6es
interamericanas.
Todavia, ja transcorreu quase urn seculo desde que representantes de 18 parses regionais
concordararr, em Washington, err. estabelecer
a Uniao Panamericana e, em 1948, ao que e
hoje a OEA.
Celebramos hoje estes acontecimentos hist6ricos quando o hemisferio se encontra nlm
clima de multiplas dificuldades. Encontramonos ante urn dramatico paradoxo de que urn
satisfat6rio avango da voca<;:ao democratica
na America Latina e posto em serio peri go por
urn acumulo de adversidades, das quais o peso insustentavel da dfvida externa, a que se
juntam injustos obstaculos do comercio exterior, e urn dos mais visfveis.
Frente a esta realidade que nos enche de
preocupagao, chegou o momento de adotar
a<;:6es concretas que se inspirerr nos resultados do sistema interamericano.
Se antes fomos capazes de resolver de ma.neira eficiente nossos prementes problemas,
ainda mais com razao, devemos s~lo hoje.
Temos os mecanismos idoneos para isso na
OEA, foro por excel~ncia das Americas.
Na OEA estao os principais pafses devedores
e o principal credor. Na OEA temos os mecanismcs para lutar contra o flagelo das drogas

e o terrorismo. E na OEA podemos robustecer
os esfon;:os para buscar uma safda pacffica e
negociada para o problema centro-americana,
baseado nas justas aspirac;6es de todos os
povos dessa regiao.
Fac;o votos para que corr a vontade polftica

dos governos e o apoio dos povos saibarr:os
responder com valentia, sabedoria e realizac;oes aos enorrnes desafios que enfrentarnos.
Expresso aos povo~ e governos das Americas
meus melhores desejos de paz, justic;a e progresso".
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brasil condecora
· desmond tutu
Discurso pronunciado pelo Mlnistro das Rela~6es
Exteriores. Senhor Roberto de Abreu Sodr6. por ocasilo
da solenidade de condecora~Ao do Arcebispo Desmond
Tutu com a Gri-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro
do Sui. dia 20 de maio.

Excelentfssimo Reverendfssimo

do continente africano e mostra, com nitidez,
a transcendencia de seu papel de batalhador
incansavel pelo triunfo da razao sabre a insensatez, da tolen1ncia sabre a prepotencia.

Arcebispo Desmond Tutu,
Em nome do povo e do Governo brasileiros,
apresento as mais calorosas boas-vindas a
Vossa Excelencia Reverendfssima, sua esposa e distinta comitiva que os acompanha.

a

a

E uma grande honra para n6s recebe-lo no
Brasil. Sua visita nos oferece a oportunidade
de expressar-lhe o elevado respeito e a profunda admirac;:ao que sentimos por Vossa Excelencia Reverendfssima e por sua obra de lfder espiritual e politico, obra que se inspira
fundamentalmente na defesa dos ideais da liberdade, da dignidade humana, da igualdade
de direitos, da democracia, da paz e da justic;:a.
Seu empenho em prol de uma causa plenamente legftima e justa, tanto do ponto de vista moral quanta polftico - a luta contra
o apartheid - demonstra a firmeza de suas
convicc;:6es e a coragem de suas atitudes.

e

Nao obstante o vigor com que essa luta
empreendida, nela sobressaem o equilfbrio,
a lucidez e o discernimento pr6prios de urn
autentico lider que hoje ocupa posic;:ao impar
na campanha destinada a promover o fim das
estruturas de iniquidade e violencia institucionalizadas na Africa do Sui.

Sua participac;:ao nessa luta, Senhor Arcebispo, ultrapassa os limites de seu pr6prio pais e

Vossa Excelencia Reverendfssima tern dado
ao mundo urn exemplo de dedicac;:ao e de
conduta modelar na defesa dos direitos humanos e na tentativa de erradicac;:ao do racismo e de todas as formas de discriminac;:ao.
A causa dos mais desprotegidos sempre o
atraiu, desde o infcio de suas atividades pastorais em Benoni, seus estudos teol6gicos na
Gra-Bretanha, sua atuac;:ao como Secretario
Geral do Conselho Sui-Africano de lgrejas, ate
sua sagrac;:ao como Arcebispo da Cidade do
Cabo.
Vossa Excelencia Reverendfssima conseguiu,
assim, sensibilizar o povo e as autoridades de
diversos pafses para a gravidade da situac;:ao
na Africa do Sui, bern como faze-los apreciar
a solidez de suas posic;:6es em favor do fortalecimento da paz e da solidariedade entre os
povos.
Por todas essas raz6es, a merit6ria e justa
concessao do Premio Nobel da Paz a Vossa
Excelencia Reverendissima, em 1984, marcou
o reconhecimento da comunidade internacional pela ardua luta que vern desenvolvendo
ao Iongo de toda a sua vida, no sentido de
combater as injustic;:as inerentes discrimina<;:ao racial.

a
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Senhor Arcebispo,

Na avaliaQao do Govemo brasileiro, o conteu·
do do programa de reformas do apartheid
que vern sendo posto em pratica na Africa do
Sui e superficial, insuficiente e tardio. Em
qualquer pafs, o ideal democratico s6 se materializa atraves da participagao integral do
povo no processo polftico.

E com essa convicc;ao que n6s, brasileiros,
acreditamos no exito dos esforc;os internacionais pela completa erradicagao do apartheid,
que, alem de basear-se em condenaveis sentimentos de superioridade racial e na utilizagao de meios policiais de coagao, busca perpetuar urn estado de flagrante violagao dos direitos fundamentais da pessoa humana.
Foi justamente por esse motivo que a comunidade internacional declarou o apartheid urn
crime contra a humanidade.
0 Brasil tern condenado firmemente a persistencia desse regime, coerente com os pr6prios
valores que influfram na formac;ao do seu povo. Nossa posigao e clara e inalteravel. Vossa
Excelencia Reverendfssima a conhece em
profundidade e, estou certo, tern podido comprovar pessoalmente nesta visita a arraigada
vocac;ao anti-racista do povo brasileiro.
0 respeito aos valores culturais, a tolerancia
religiosa e a convivencia fraterna entre todos
quantos habitam o solo brasileiro fundamentam-se num autentico, profundo sentimento
nacional. De nossas rafzes hist6ricas e culturais nasceu o credo universalista e democratico que, acima das leis e das polfticas dos Governos, anima espontaneamente esse sentimanto maior na alma brasileira.
0 pluralismo - politico, religioso, etnico e social - constitui uma marca do povo brasileiro
e o nosso maior orgulho e, justamente, o de
ter construfdo a unidade dentro desse pluralismo.

E com esse espfrito de unidade que o Brasil
acolhe a visita de Vossa Excelencia Reverendfssima, numa viva demonstrac;ao do apoio
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que emprestamos luta contra o racismo na
Africa do Sui, da solidariedade plena e definitiva que emana naturalmente de convicc;Oes e
sentimentos arraigados, indestrutrveis.
Consideramos, ademais, que o apartheid e o
fator responsavel pelas tens6es hoje predominantes na Africa Austral. Enquanto ele perdurar, a paz e o desenvolvimento dos povos da
regiao estarao ameagados.
0 Brasil decidiu sistematizar, atraves de Deerato Presidencial de agosto de 1985, medidas restritivas que ja vinha informalmente
adotando em seu relacionamento com a Africa do Sui. Tais medidas compreendem a proibigao de intercambio cultural, artfstico ou esportivo, a proibigao de exportagao de armas e
a proibigao de vendas de petr61eo e combustrveis derivados.
Durante a Conferencia sobre Sanc;oes contra
a Africa do Sui realizada em Paris, em junho
ultimo, com o patrocfnio da ONU, a delegagao
brasileira votou a favor da adogao de sanc;6es
econ6micas mandat6rias e globais contra o
regime apartefsta.
As posic;oes que temos assumido em relac;ao
ao apartheid refletem o sincero desejo do
Governo e do povo brasileiros no sentido de
populac;ao negra
que sejam reconhecidos
sul-africana seus plenos direitos, e, desta forma, criadas as condic;6es para a formac;ao de
urn Governo realmente representative e democratico na Africa do Sui.

a

Para que a paz volte a reinar na Africa do Sui,
e essencial o empenho de lfderes como Vossa
Excelencia Reverendfssima, que, com denodo
e, ao mesmo tempo, espirito de dialogo, procura insistentemente caminhos nao-violentos
para a solugao da crise.

E minha firme convicc;ao, Senhor Arcebispo,
que seus objetivos serao transformados em
realidade no futuro pr6ximo e que a Africa do
Sui, libertada do apartheid, podera, entao,
ser integrada sem reservas comunidade das
nac;oes.

a

Ao condecora-lo com a Gra-Cruz da Ordem
Nacional do Cruzeiro do Sui, o Presidente
Sarney desejou expressar todo o reconhecimento e o aprevo do povo brasileiro pela contribuigao de Vossa Excelencia Reverendfssima para um mundo pacffico e mais justo, onde prevalevam a harmonia e a concordia entre
os homens.

E,

pois, com grande prazer que lhe imponho

neste momento as insfgnias d~ssa condecora<;:ao, ao mesmo tempo em que formulo a
Vossa Excelencia Reverendfssima e

a Senho-

ra Tutu os melhores votos de felicidade pessoal e de completo exito em sua nobre causa.
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dia do diplomata
formatura da turma de 1986 do curso de prepara~ao
aCarreira de diplomata do instituto rio-branco
Oiscurso pronunciado dia 13 de maio de 1987, pelo
Presidente Jos6 Samey na cerim6nia de formatura dos
alunos da turma de 1986 do Curso de Prepara~4o A
Carreira de Diplomata, do lnstituto Rio-Branco.

Revivo hoje antiga tradic;:ao: os novos diplomatas, no dia de sua formatura, recebem do
Presidente da Republica estfmulo e esclarecimento sobre as diretrizes de polftica extema
que lhes cabera executar, guiados pelas competentes chefias do ltamarati.
Esta casa e habitada pela Hist6ria. Hist6ria
que e mem6ria viva. Que conserva o ensinamento do passado e se projeta, sem timidez,
ao encontro de seu destino.
Esta continuidade toma corpo nos princfpios e
exemplos que legaram do ltamarati seus
maiores, dentre os quais ressalta a figura do
Rio-Branco. Ele trouxe para a Republica o que
de melhor havia na diplomacia imperial - o
profunda conhecimento hist6rico e geografico
do Pafs - e lhe acrescentou elementos inovadores inerentes ao espfrito de sua epoca.

0 diplomata brasileiro representa Nac;:ao sem
inimigos. A paz toma nossa atividade diplomatica urn incessante abrir caminhos, urn incansavel construir relacionamentos.
Ao meu governo coube momenta particularmente rico e desafiante das relac;:6es intemacionais do Brasil. Digo isto com a serenidade
dos que conhecem o seu dever, nao carecendo de incentive outro para cumpri-lo.
Na Nova Republica, nossa polftica extema
ganhou em coerencia, dinamismo, eficacia,
transparencia e independencia.

Os princfpios recolhidos dos ilustres precursores da diplomacia brasileira sao sobejamente
conhecidos e podem-se resumir em alguns
enunciados fundamentais: vocac;:ao para as
soluc;:6es pacfficas, a boa convivencia e o primado do Direito.

Nao se vinculando a blocos nascidos em contexto geografico e polftico distinto do nosso, o
Brasil luta para que sejam superados progressivamente os antagonismos ideol6gicos e os
impasses polfticos entre Leste e Oeste, bern
como o grau excessive de polarizac;:ao que
ainda se registra nas relac;:oes intemacionais.Consoante com essas mudanc;:as, redefinimos o nosso papel no cenario intemacional.
Queremos contribuir para que o s~ulo XXI
nao repita o quadro de guerras, de fome e de
opressao que vern marcando este seculo.

Alicerc;:ada nesses princfpios tradicionais, a
polftica externa brasileira tern sabido atualizar
seus horizontes tematicos. Aplicando a fatos
novos princfpios inarredaveis, ela tern sabido
interpretar nosso estilo enquanto Nac;:ao. Com
constancia, prudencia e criatividade, tem-se
projetado de maneira natural.

Lutamos por uma ordem polftica intemacional
mais democratizada. E tambem por uma revisao da atual ordem economica, flagrantemente injusta e prejudicial aos pafses que lutam
por seu desenvolvimento e pelas condic;:6es
mfnimas de bem-estar para seus povos. Uma
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a

ordem que leva depreciac;ao dos prec;os dos
produtos primaries, ao protecionismo praticado nos mercados com maior capacidade de
importac;ao e
asfixia atraves da transferen;
cia rever:sa de capitais nao e apenas infqua li
i16gica. E inviavel.

a

e

Poder nao
apenas forc;a, e esta, sozinha,
nao comanda a polftica.
0 Brasil age sem medo, pois seu recurso negociador nao e a forc;a: seu poder, ao contrario, se assenta no Direito.

Sabemos que a situac;ao intemacional e decisiva para a tarefa gigantesca de nosso pafs de
completar seu desenvolvimento e acabar com
a tome e a miseria de seu povo. A polftica extema brasileira esta comprometida com nossa
polftica de crescimento e com a luta contra o
desemprego.

Nao nos interessa reeditar imperialismo nem
exercer hegemonias. Pafs multicultural e com
interesses globais, busca o Brasil a interac;ao
entre as culturas e aceita a pluralidade de
ideologias e sistemas polfticos.

Nao podemos ser passivos, o que nao quer
dizer que busquemos a via da confrontac;ao.

Queremos, na realidade, progredir, dentro da
paz e da cooperac;ao, atraves de lac;os horizontais.

Mas a ausencia de confrontac;ao ou o reconhecimento da interdependencia nao devem
implicar a dependencia em relac;ao aos atuais
centros de poder polftico e aos polos econtr
micos mundiais. Nao podemos permitir que a
realidade do congelamento de poder polftico e
economico invada a razao polftica e comprometa nossa independencia, seguranc;a, dignidade, cultura ou identidade nacional.
Se, de um lado, nao podemos nos afastar dos
mais importantes polos de irradiac;ao econtr
mica e cientffico-tecnol6gica, sob pena de nos
condenarmos ao atraso e
vulnerabilidade,
de outro, devemos ter o cuidado de preservar
nossa autonomia quanta a decis6es essendais para nosso futuro como Nac;ao.

a

0 Brasil nunca aspirou e nem aspira ao poder
ofensivo, pois nao pode nem deseja impor sua
vontade a outros. Mas certamente ja tem e
pretende conservar suficiente poder de evitar
que a vontade alheia lhe seja imposta; poder,
portanto, de afirmac;ao de sua autonomia, de
seu estilo de vida, de suas leis intemas, e dos
princfpios e prioridades de sua atuac;ao externa.
Esta e a visao que fazemos valer no nosso
comportamento intemacional, no tratamento
das mais diferentes questoes com que somas
confrontados.

e

Nao objetivo do Brasil tornar-se uma patencia militar, pois quem concentra armas concentra perigos, e quem domina pela forc;a tem
contra si a revolta dos dominados.
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Esta e uma das razoes pelas quais, para encontrar nossos pr6prios caminhos, atribufmos
tanta importancia cooperac;ao entre os parses em desenvolvimento.

a

A compreensao da globalidade de nossos interesses nos fez restabelecer as relac;6es diplomaticas com Cuba e abrir novas canais de
dialogo polftico e de cooperac;ao economica
com o Leste europeu. Lanc;ou-nos tambem a
novas frentes de cooperac;ao na Asia, em especial com o Japao, com a China, a india e as
Nac;6es da Associac;ao dos Pafses do Sudeste
Asiatica.
Nossas polrticas latina-americana e africana
receberam nova e mais profunda orientac;ao.

0 projeto brasileiro, hoje amplamente aceito,
de tornar o Atlantica Sui uma zona imune a
armas nucleares e aos confrontos das superpotencias e o marco da criac;ao de uma ampla
regiao de cooperayao.
Nosso processo de integrac;ao com a Argentina e o Uruguai, exemplo bem sucedido de cooperac;ao entre parses em desenvolvimento e
embriao de lac;os mais estreitos entre todos
os parses latino-americanos, caminha nao
com palavras, mas com atos.
Participamos hoje mais diretamente na busca
da pacificac;ao, no apoio autodeterminac;ao
e no repudio ingerencia nos neg6cios internos dos parses centro-africanos.

a

a

Temos tambem repudiado, inclusive atraves
de sanc;:oes, a politica racista e intervencionista da Africa do Sui.
Encarando com responsabilidade e confianc;:a
o multilateralismo, desejosos de participar ativamente do debate sabre as questoes relativas a paz e a seguranc;:a internacionais, decidimos apresentar nossa candidatura ao Consetho de Seguranc;:a das Nac;:oes Unidas.
Aderimos aos pactos internacionais de direitos
humanos e a convenc;:ao da ONU contra a tortura.
Em materia de direitos humanos acreditamos
que sua observancia em muito contribui para
facilitar a verdadeira autodeterminac;:ao dos
povos. Esta e uma questao que transcende OS
Estados para tornar-se responsabilidade de
todos os homems.
Ocorre que a democracia e o exercfcio dos direitos humanos muitas vezes sofrem as
ameac;:as advindas de condic;:oes economicas
e sociais injustas. Deve existir, assim, uma coresponsabilidade internacional na gerac;:ao de
condic;:5es economicas para que a democracia
e os direitos humanos se mantenham vivos.
A ninguem genuinamente interessa que da
tome e da miseria levantem o fogo da violencia e a poeira da destruic;:ao.
Na busca de uma maior eqOidade nas retac;:oes economicas intemacionais, atriburmos
grande importancia as negociac;:oes economicas em curso, na area de comercio, de servic;:os ou de financ;:as.
0 diplomata brasileiro devers estar na dianteira dessas negocia<;5es, assumindo um papel
criativo e inovador.
Meu Governo tem sabido resistir as f6rmulas
recessivas impostas de fora; tem podido conduzir soberanamente as negocia<;oes relativas
a contenciosos comerciais; tem obtido resultados satisfat6rios no encaminhamento da
questao da informatica e tem retomado a autonomia no problema da drvida extema.

As responsabilidades devem ser igualmente
compartidas pela crise da dfvida.
Eta foi desencadeada, em grande medida,
porque os parses industrializados decidiram
adotar um polftica recessiva, de aumento das
taxas de juros, transferindo, assim, parte substancial do custo do seu ajuste as economias
dos parses mais pobres.
Oueremos a colaborac;:ao da poupanc;:a externa, necessaria para nosso crescimento acelerado, seja sob a forma de creditos, seja como
capital de risco. S6 nao podemos permitir que
a contribui<;ao tfquida do capital estrangeiro
em nossa economia continue negativa.
Ja nao e somente nossa a ideia de que nao
se pode sacrificar o crescimento de um pars
em desenvolvimento para pagar a dfvida. Encontra apoio exptrcito de inumeros entre os
mais eminentes e experimentados estadistas,
pensadores e jornalistas norte-americanos, europeus e latino-americanos.
A crise da economia internacional, com seus
reflexos em parses como o Brasil nao esgota
nossa agenda diplomatica. Parafraseando
imagem de uma saudosa figura do ltamaraty,
o Chanceler Araujo Castro, existe outro ponto
cardeal alem do Leste, do Oeste e do Norte: o
Sui. ~ nessa diregao que se projetam muitas
de nossas mais importantes iniciativas recentes. 0 ambito dos parses em desenvolvimento
oferece espago livre para a construc;:ao de retac;:oes de tipo novo, isentas de quatquer assimetria, imunes a veleidades de imposic;:ao
de dominac;:oes ou dependencias.
A primazia que o Brasil concede as retac;:oes
Sui/Sui levou-me a decidir estabelecer, a curtfssimo prazo, a Agencia Brasileira de Cooperac;:ao-ABC. Esta instituic;:ao, que devers funcionar no ambito do Ministerio das Retac;:oes
Exteriores, buscara dar melhor operacionalidade e rapidez as nossas ac;:oes de cooperac;:ao tecnica, coordenando adequadamente esforc;:os e definindo atividades e projetos de cooperac;:ao internacional prestada por instituic;:Oes brasileiras.
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Nao devemos visar a estabelecer ambiciosos
programas de ajuda externa, a semelhanc;a
dos que praticam os pafses industrializados.
Nosso Pafs nao possui os meios para tanto.
sim, compartilhar com
Realista e desejavel
nossos irmaos da America Latina, do Caribe,
da Africa, do Oriente Pr6ximo e da Asia, as
experiencias bern sucedidas e os avanc;os que
os brasileiros obtiveram em setores como a
pesquisa agrfcola, a formac;ao tecnica profissional, o desenvolvimento de fontes renovaveis de energia, o combate as molestias tropicais - sem excluir as tecnologias de ponta,
onde existir capacidade de absorc;ao. Assim
poderemos dar uma contribuic;ao que seja eficaz para a promoyao do desenvolvimento s6cio-econ6mico dos parses amigos, alem de
compatfvel com os recursos de que dispomos.

e,

Senhores diplomatas,
0 ltamaraty tern estado ativamente presente
no dialogo crescents do Estado com a sociedade civil, debatendo temas de polftica externa com a Constituinte, a imprensa, a universidade, as diversas entidades representativas e
associag6es de classe.
Nao queria deixar passar esta oportunidade
de agradecer a colaborac;ao dedicada e patri6tica que tenho recebido desta casa, a lealdade
e o empenho com que tern sido executadas
as linhas de ac;ao por mim definidas. Os quadros funcionais do ltamaraty constituem urn
exemplo de qualidade, profissionalismo e estabilidade.
Por todas essas raz6es e que hoje tive a
grande satisfagao de assinar decreta que da
nova organizac;ao
estrutura do Ministerio
das Relag6es Exteriores.

a

Da-se, assim, sequencia ao processo de modemiza<;ao do ltamaraty, iniciado em julho do
ano passado, quando determinei fossem realizados estudos e tomadas diversas medidas
para a reorganizac;ao do servic;o exterior, no
contexto geral da reforma administrativa.
Normalizaram-se os quadros da carreira de
diplomata, que conquistou regras precisas e

64

claras, calcadas nos melhores prindpios de
equidade, privilegiando a igualdade de oportunidades e o merito profissional. Redistribufram-se e descentralizaram-se os servir;:os. Para essa tarefa muito contribuiu o Ministro
Abreu Sodre, que com dedicar;:ao e espfrito
publico vern servindo o ltamaraty, trazendo
para esta Casa a sua larga experiencia de
administrador polftico.
A carreira de diplomata retomou a moldura de
regras s61idas, que contribuiram para lhe
granjear reputar;:ao universal, ja agora com
a incorporac;ao de institutos modernos e concebidos em consonancia com os desafios profissionais gerados pela crescente e necessaria
presenr;:a do Brasil na comunidade das nar;:6es.
Jovens diplomatas,
Ap6s passarem por concurso de seler;:ao dos
mais exigentes, mais dois anos do arduos estudos, iniciam hoje as senhoras e senhores
uma carreira de servir;:os ao Brasil. Este e,
pois, um dia de natural orgulho. Felicito-os
pela distinr;:ao e far;:o votos para que tenham,
ao Iongo de suas vidas profissionais, o mais
merecido exito.
Ser diplomata e ter no sangue a terra. Sentir,
pensando no Pafs, e, onde estiver, fazer chegar urn pedar;:o de todos n6s: da Patria, da
Hist6ria, da cultura.
A tradir;:ao desta Casa, a excelente formar;:ao
profissional com que o lnstituto Rio Branco
prepara os seus diplomatas, asseguram ao
Brasil a continuidade de homens que, pelo
conhecimento e pela responsabilidade, estao
aptos para a saga da inteligencia que a diplomacia moderna.

e

discurso do ministro de estado
Discurso pronunciado pelo Ministro das Rela~Ges
Exteriores, Roberto de Abreu Sodr6, por ocasilo
da solenidade comemoraliva do Dia do Diplomata,
em 13 de maio de 1987.

Excelentfssimo Senhor Presidente da Republica, Jose Sarney;
Excelentfssimo Senhor Doutor Aluizio Alves
Filho, Ministro de Estado Extraordinario para
Assuntos da Administrac;:ao:
Excelentfssimo Senhor Embaixador Paulo
Tarso Flecha de Lima, Secretario Geral das
RelaQ6es Exteriores:
Excelentissima Senhora Ministra Thereza Maria Machado Ouintella, Diretora do lnstituto
Rio-Branco:

Senhor Presidente,
Sua grata e insigne presenc;:a e mais uma prova da atenc;:ao que Vossa Excelencia dispensa
ao ltamaraty, honrando-nos sempre com seu
apoio e incentivo.

a

Hoje, diferenc;:a das cerim6nias anteriores, e
conforme uma praxe tradicional que houve por
bem resgatar na passagem da data magna da
diplomacia brasileira, Vossa Excelencia nos
concedera ainda o privilegio de um pronunciamento, para n6s testemunho altamente expressive da importancia que a politica externa
vem merecendo em sua ac;:ao de Governo.

Senhores Embaixadores:
Senhores Diplomatas:
Meus jovens Formandos:
Minhas Senhoras e meus Senhores.
0 ltamaraty novamente se orgulha de receber
Vossa Excelencia, Senhor Presidente, na comemorac;:ao do Dia do Diplomata.
Como todos os anos, o Chefe da Nac;:ao vem
presidir a solenidade em que mais uma turma
de Diplomatas se incorpora aos quadros desta
instituic;:ao, sob a evocac;:ao da memoria e do
legado de nosso patrono.
Pela terceira vez, aqui comparece Vossa Excelencia com essa finalidade, o que muito
sensibiliza a Casa de Rio-Branco. Para mim,
pessoalmente, e uma grande alegria, Senhor
Presidente, voltar a sauda-lo nesta ocasiao,
em meu proprio nome e no de todos os que
integram a carreira diplomatica.
Fac;:o-o tambem com grande satisfac;:ao por estar acompanhado neste momento por dois de
meus antecessores, o Senador Affonso Arinos
de Mello Franco e o Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, homens ilustres que engrandecem o ltamaraty, conduzindo com lucidez e
criatividade a diplomacia brasileira. lnterpreto
sua vinda hoje a esta Casa como um gesto de
especial significado, que certifica e homenageia a tradic;:ao de continuidade da nossa polftica externa.

Estabelece a mesma tradic;:ao, que alem do
Primeiro Mandatario, fac;:am uso da palavra o
paraninfo dos formandos e um representante
da turma. A solenidade traduz, assim, o ambiente de participac;:ao restaurado no Brasil
democratico que Vossa Excelencia preside.
Aos novos Diplomatas, estendo minha calorosa acolhida, felicitando a todos e a cada urn
pelo exito nos estudos que conclufram. Estou
certo de que, a par do contentamento e da
emoc;:ao que experimentam nesta hora, juntamente com seus pais, familiares e amigos,
ressalta a noc;:ao dos desafios e responsabilidades que a carreira lhes reserva.
0 ltamaraty se mantem sempre em sintonia
com seu tempo. Embora a experiencia e a
tradic;:ao constituam valores inerentes ao nosso trabalho, nao deixamos de executa-lo tambern sob o signo permanente da modernidade
e da renovac;:ao. Como afirmei urn ano atras,
na mesma comemorac;:ao do Dia do Diplomata, cumpre a esta Casa ajustar a preciosa heranc;:a de Rio-Branco a um pais que se transforma a cada momento e a uma conjuntura internacional tambem em constante mudanc;:a.

E significative, pois, que a celebrac;:ao de hoje
encontre ja o ltamaraty na plena vigencia das
medidas de reestruturac;:ao de pessoal e de
racionalizac;:ao administrativa adotadas a partir
do ano passado. Fruto de intensas e abrangentes consulta e reflexao internas, alem das
contribuic;:6es decisivas de Vossa Excelencia,
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Senhor Presidente, e do Congresso Nacional,
essa reforma veio abrir uma nova etapa na vi-

da funcional do Ministerio das Relac;oes Exteriores.
Desejo realc;:ar, a esse prop6sito, a importancia do Decreta que Vossa Excel€mcia acaba
de firmar nesta cerim6nia, dispondo sobre a
nova organizac;:ao basica do Ministerio das
Relac;:oes Exteriores, alem da Portaria - que
tambem tive o prazer de assinar na mesma
oportunidade - alterando o regimento interno
do ltamaraty.
A diplomacia brasileira jamais perde a sua
marca de not6rias tradic;:6es e hist6ricos feitos.
Mas, da mesma forma, e uma diplomacia moderna, versatil, imaginativa, infensa a imobilismos e visoes rfgidas. Como nos versos de
Fernando Pessoa, uma diplomacia que se
sente "nascida a cada momenta para a eterna
novidade do mundo".
Nao por encontrar-me na chefia desta Casa,
desempenhando func;:oes de diplomata, deixo
de ser polftico. 0 diplomata e o polftico, como
salientei na cerim6nia do ano passado, t~m
muito em comum. Desde que assumi o honroso cargo que Vossa Excel~ncia me confiou,
Senhor Presidente, percebo com nitidez as
coincid~ncias e as afinidades entre minha vocac;:ao original de polftico e as aptid6es exigidas no exercicio da diplomacia, atividade
qual me entreguei com o mesmo espfrito de
missao que orientou toda minha vida publica.

a

Nao desejo fazer aqui - nem seria esta ocasiao para tal - um inventario das ac;:6es que o
ltamaraty vern empreendendo nestes ultimos
quinze meses, em cumprimento as diretrizes
de polftica externa fixadas por Vossa Excel~n
cia. Permito-me, no entanto, fazer duas breves
observac;:6es, que julgo importantes. A primeira, a de que Vossa Excel~ncra, Senhor Presidente, conforme tive oportunidade de dizer
numa recente palestra, e o protagonista central da polftica externa, nao apenas pelo fato
de ser seu formulador insubstitufvel, em virtude de prerrogativa constitucional, mas tarnbern pela sua participac;:ao direta, pelo seu
empenho perrnanente no pr6prio cotidiano da
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atividade diplomatica. Vossa Excel~ncia, de
fato, tern revelado dedicac;:ao constante, apego pessoal e - perrnita-me dize-lo com sinceridade - verdadeiro amor ao trabalho desta
Casa. Polrtico como Vossa Excel~ncia, e agora tambem envolvido, com entusiasmo, na
pratica diaria das relac;:oes internacionais, posso bern compreender esses pendores tao aut~nticos que a viv~ncia das questoes de polrtica externa veio acrescentar a sua figura de
estadista.
Em segundo Iugar, a condic;:ao de Ministro que
nao pertence aos quadros da carreira me deixa inteiramente vontade para elogiar a nossa diplomacia, credora do respeito e da admirac;:ao de toda a Nac;:ao e - com prazer dou
meu isento testemunho - respeito e admirac;:ao de todas as numerosas Chancelarias com
as quais tenho tido contacto. 0 ltamaraty, na
verdade, acumula um tesouro hist6rico de
realizac;:6es e seu notavel acervo de profissionais, sua experi~ncia, seus talentos, t~m servido magnificamente ao Pafs. Alegra-me profundamente que minha gestao tenha contribufdo para que se fortalecesse o espfrito de
coesao desta Casa, essencial para o ~xito de
uma atividade que se revela sempre mais
complexa e desafiante. Nessa tarefa, mais do
que os ~xitos recentes, alenta-me a certeza
de que nao faltarao a execuc;:ao da polftica externa brasileira o apoio e o devotamento de
todos os que, no Brasil e no exterior, v~m participando ativamente do nobre, apaixonante e
cada vez mais intenso trabalho que compete
diplomacia brasileira, em func;:ao dos crescentes interesses e responsabilidades do Pars
no cenario internacional.

a

a

Senhor Presidente,
0 Brasil, como tern dito Vossa Excel~nca, e
maior do que todos os seus problemas. Eprecisamente dessa perspectiva que a diplomacia brasileira encara, confiante, seus desafios.
Para venc~-los, nao poderfamos ter encontrado estfmulo e motivac;:ao mais oportunos do
que na mensagem dirigida por Vossa Excel~ncia ao Poder Legislativo, no dia primeiro de
marc;:o, quando interpretou fielmente o senti-

mento do povo brasileiro nesta hora de profundas transformac;:6es: "Nao nos deixaremos
abater pela adversidade, nem seremos vencidos pelo derrotismo. Temos consciencia de
nossos compromissos e de nossa destinac;:ao
hist6rica. Temos todos a exata dimensao de
nossa grandeza". Da mesma convicc;:ao e do
mesmo animo, Senhor Presidente, o ltamaraty
esta imbuido. Se na obra de nosso patrono,
Rio-Branco, marcada pela paciencia e tenacidade, buscamos sempre urn exemplo e uma
fonte de inspirac;:ao para nossos passos e atitudes, hoje a palavra firme e determinada de
nosso Presidente tern para n6s valioso significado.

Ao Senhor Ministro de Estado das Relac,;:6es
Exteriores, Senhor Roberto de Abreu Sodre, e
ao Senhor Secretario Geral das Relac;:6es Exteriores, Embaixador Paulo Tarso Flecha de
Lima, devemos a retomada dessa tradic,;:ao: refiro-me, em especial, escolha do patrono e
do paraninfo e ao discurso do orador da turma
de formandos.

E por isso que, unidos e solidarios, desejamos
ouvi-lo. De nossa leaidade, de nossa vocac;:ao
de servic;:o
Patria, Vossa Excelencia pode
esperar e exigir o melhor.

Assim, gostaria de falar brevemente sabre os
significados dos names das figuras tutelares
da presente cerimonia: paraninfo e patrono.
Uma reflexao sabre estes termos parece-me
esclarecer aspectos importantes do acontecimento que nos congrega.

a

discurso da paraninfa
Discurso proferido pela Conselheira Heloisa
Vilhena de Aralljo, paraninfa dos formandos
da turma de 1986 do lns1ituto Rio-Branco

Excelentfsimo Senhor Presidente da Republica,
Excelentrssimo Senhor Ministro de Estado das
Relac;:6es Exteriores,
Excelentrssimo Senhor Secretario Geral das
Relac;:6es Exteriores,
Excelentfssima Senhora Diretora do lnstltuto
Rio-Branco,

a

Por ter tido a alegria de encontrar-me na posic,;:ao de paraninfo da turma de formandos do
lnstituto Rio-Branco de 1986, vi-me levada a
refletir sobre o sentido do paraninfo - o que
me levou, em seguida, a pensar sabre a figura
do patrono.

e

Como se sabe, paraninfo, do grego, aquele
que est a perto (para) da ninfa ( nymphe), que
acompanha a ninfa. Por sua vez, ninfa significa noiva, isto e, a jovem, quase crianc;:a ainda, que se encontra no limiar da vida adulta na Grecia classica, no limiar da vida de mulher casada, com responsabilidades nas atividades produtivas da comunidade, da polis.
Daf o nome de ninfa para designar, em entomologia, a fase intermediaria do desenvolvimento do inseto, entre a pupa, a larva, e
a imago, o estado adulto.
Ainda a respeito das ninfas, agora no registro
mitol6gico, o hino homerico a Afrodite diz que
elas "nao se alinham nem entre os mortais
nem entre os imortais".

Meus alunos,
Senhoras e Senhores,
Em momenta de alegria, em que recebemos
nesta Casa 43 novos jovens diplomatas, muito nos honra, Senhor Presidente, a presenc;:a
de Vossa Excelencia - particularmente em
ocasiao em que a cerimonia de formatura do
!nstituto Rio-Branco voltr:~, ap6s muitos anos
,je interrupc;:ao, a seu ordenamento tradicional.

Estas poucas indicac;:6es deixam ver que, no
esti'ldo de ninfa, nao parece haver uma definic;ao clara no que se refere identidade: quem
esta neste estado
crianc;:a/adulto, mortal/imortal. As amarras da infancia ja foram abandonadas e o porto do estado adulto, ainda nao
atingido. Este
assim, um estado da ambiguirlade, no limiar de todas as possibilidades
de desenvolvimento, no limiar de todos os
caminhos. A par de serum estado de liberda-

e

a

e.
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~ tam~m urn estado de fluidez
alarmante, de perigo, destinado a ser continuamente trabalhado, transformado em movimento ritmado que assegure, ao mesmo
tempo, a permanencia e a renovac;ao da vida
individual e na comunidade. Para a ninfa da
mitologia grega, este ritmo ~ aquele da natureza e do tempo: as ninfas morrem quando
morrem as arvores que habitam, transformando-se e revivendo com a vegetac;ao - entram,
assim, na cadencia renovadora das estac;oes
do ano, do verao e do invemo, da mocidade e
da velhice, da vida e da morte.

de extrema,

Assim ~ que a ninfa morre e nao morre: ela
vai e volta como as estac;6es do ano. Como a
veget~ao, ela vive, de certo modo, sternamente, ultrapassando sem cessar, ano ap6s
ano, a morte e o tempo. Vive na mudanc;a, na
renovac;ao.
0 paraninfo, nessas circunstancias ~ aquele
que se poe ao lado da ninfa, que se coloca,
assim, no momenta de passagem de um estado para outro. Nesta posic;ao; acompanha as
transformac;oes dessa liberdade individual, na
sua incessante renovac;ao- na sua passagem
para novas manifestac;oes numa comunidade
adulta, produtiva e criadora.
Nessa travessia estao concentrados, portanto,
de maneira fugidia e sutil, todas as possibilidades do mundo - do mundo que esta morrendo e do mundo que esta nascendo. Concentram-se ar todo o espac;o e todo o tempo espac;o e tempo do passado, da vida infantil, e
do futuro, da vida adulta. Ponto de resumo da
vida e da morte, em que uma se transforma
suavemente na outra; em que uma transparece sob a face da outra. E justamente nesse
ponto e nesse memento fundamental da existencia, que temos nosso encontro marcado:
n6s, as ninfas e a paraninfa. Por sobre a extensao do tempo e do espac;o, por sobre a vida e a morte, tocamo-nos leve e profundamente. A paraninfa reencontra, com voces, o
passado e o futuro: com voces, multiplico-me
por 43, disperso-me no espago; com voces, retorno ao inicio do tempo, abrindo-se diante de
mim um novo futuro - o de voces. Vou e volto
com as ninfas. Revivo.
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Mas este rito de passagem, que ora cumprisomente a face visfvel da passagem
mos,
invisfvel, levada a cabo diariamente por n6s,
nos meses de estudo no lntituto Rio-Branco caminho para a estrada na vida profissional.
As aulas marcam, deste modo, os pontos de
orientac;ao, balisam o caminho a ser percorrido. Poem em jogo a existencia e o passado
profissional dos professores, para mapear, de
certa forma, as veredas do futuro: indicac;oes
somente, pois a construc;ao do caminho pr6prio competencia de cada um.

e

e

A reflexao sobre o significado do termo paraninfo nos deu, portanto, o sentido de nossa
convivencia no Institute Rio-Branco, da cerim6nia que ora transcorre e da nova fase de
suas vidas que se inicia.

e

0 patrono, por outro lado,
uma figura<;:ao
dos lares romanos, dos antepassados, deuses da Casa, encarregados de velar por seus
habitantes, os membros da famflia.
0 patrono toma, assim, posigao afastada no
tempo o antepassado, o mais antigo - e
no espac;o - e o mais alto. E, por outro lado e
paradoxalmente, aquele que esta tambem
mais pr6ximo - a origem, o familiar.

e

Araujo Castro e, portanto, como patrono escolhido por voces, o lar da turma de 1986 do
Institute Rio-Branco. Resume a Casa. E o
distancia,
deus da Casa. Vemo-lo, assim,
como um ideal a ser atingido. Vemo-lo, tambern, de perto, como parente, como solo familiar. 0 patrono surge, pois, simultaneamente
como ideal, fim a ser perseguido, e como origem, sustentac;:ao, solo e comego de onde
partir.

a

0 paraninfo encontra-se, como vimos, no
momenta intermediario de passagem. 0 patrono, no infcio e no tim. 0 paraninfo oferece
uma vida em andamento, concreta, em aberto.
0 patrono, uma vida acabada, abstrafda,
apreendida em suas linhas fundamentais.
A mais caracterfstica dessas linhas fundamentais na vida de Araujo Castro e, a meu ver, a
linha da coragem: da mais diffcil cora-

gem - a de olhar a verdade, de encarar a realidade em suas possibilidades e limitac;6es.
No caso especffico de seu trabalho no campo
das relac;6es internacionais e da polftica externa brasileira, e a coragem de admitir os limites da ac;ao diplomatica, num mundo em
que a mudanga e a lei constante e em que
nao ha aquisig6es permanentes. Estas s6
permanecem em transformac;ao, por meio de
esforgo paciente e constantemente renovado.
Araujo Castro diz: "...Temos de planejar nossa
vida na comunidade das nar;;6es com audacia
(... ) 0 Pais cresceu e amadureceu. Esta hoje
em condic;6es de enfrentar a verdade e de
olhar firme a realidade" (Araujo Castro,
1982:213).

a

Coragem, portanto, que, se leva
modestia
por urn lado, leva tambem, por outro, ac;ao e
permanente reflexao crftica, diante da recorrencia de multiplos desafios. Coragem que leva, em suma, maturidade, como transparece, ainda mais uma vez, nestas palavras de
Araujo Castro: "...Atraves da hist6ria, nunca
deixamos de enfrentar o grande desafio da
mudanc;a. Hoje em dia estamos propensos a
falar frequentemente da 'crise' raramente de
mudanc;a, que e natural ao homem e um dos
grandes propulsores da hist6ria. Na verdade,
acolhemos o desafio da mudanc;a, pois estamos certos de que funcionara como urn 'estfmulo' realizac;ao de nossos objetivos nacionais de progresso e desenvolvimento econ6mico" (Araujo Castro, 1982:291-297).

a

a

a

a

A maturidade de Araujo Castro transparece
em atitudes e formulac;6es pr6prias, em que
estao presentes grandeza de espfrito e profunda humanidade, como ao dizer: "...Agiremos sempre sem dogmas e sem ideias preconcebidas, e estamos dispostos a incorporar
ao nosso esforc;o o esforc;o de outros povos e
beneficiar nossa experiencia de todos os que
queiram trabalhar conosco. Porque o desenvolvimento brasileiro nao e apenas uma experiencia nacional, mas uma grande experiencia
humana, que se integra no esforc;o de toda a
humanidade, de que o Brasil nao deseja dissociar-se" (Araujo Castro, 1982:268).

Estas sao, pois, as linhas marcantes do patrono por voces escolhido: coragem, modestia,
pensamento crftico, maturidade, grandeza de
espfrito e humanidade. Estas sao qualidades
que, colocadas no fim, como meta, deverao
orientar o caminho de voces; sao estas masmas qualidades que, como solo familar, original, sustentarao voces desde o comego, desde a partida.
Com votos de felicidades, portanto, dou adeus
a meus alunos e boas-vindas a meus colegas.

discurso do orador da turma
Discurso proferido pelo Secretiirio Cliudio Raja
Gabaglia. Orador dos fonnandos da tunna de
1986 do lnstituto Rio-Branc:o.

0 Brasil com que n6s, jovens diplomatas, deparamos hoje, e bern diferente de 1964,
quando aos formandos do lnstituto Rio-Branco
foi dado falar pela ultima vez. Pareceria que o
Brasil reaprende agora o exercfcio de liberdade, imbuido de um entusiasmo vigoroso que,
contudo, constitui ao mesmo tempo urn tatear
inspirado, como se tivessemos a compreensao de que 0 valor maximo da liberdade 0
esforc;o quotidiano de sua construgao.

e

Uma virtude que o lnstituto Rio-Branco sampre procurou manter intacta, ao Iongo de mais
de quarenta anos, e a de refletir as grandes
correntes de sociedade, e, ao mesmo tempo,
testemunhar a fugacidade dos homens e dos
valores sociais. E prova de sua vocac;ao para
a diversidade e para o ecumenismo sao os
inumeros diplomatas estrangeiros que formou,
alguns dos quais estao hoje aqui conosco.

E com justificada alegria que verificamos a
realizac;ao de um trabalho concreto visando a
mudanc;as que possam aperfeic;oar ainda mais
o cunho autenticamente profissionalizante do
curso, sem abdicar, porem, da flexibilidade
nos metodos, da ampla participac;ao dos alunos no encaminhamento das sugest6es. Neste sentido, saudamos as muitas iniciativas
que objetivam o aprimoramento do sistema de
classificagao vigente, contribuindo para a for69

mac;:ao espont~nea de urn espfrito de cooperac;:ao entre os alunos, espfrito este que, acreditamos, e apanagio da profissao que escolhemos.
Oeste espfrito cooperative, tivemos estimulante exemplo no Estatuto dos Diplomatas, que
recentemente entrou em vigor. Fruto do empenho conjugado do Ministro Roberto de
Abreu Sodre, de nosso Secretario Geral, Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, e de
tantos de nossos colegas, ele constitui para
n6s, jovens diplomatas, uma esperanc;:a de
que nao faltara objetividade na delimitac;ao
das remoc;:6es ao exterior, e de que criterios
de justi<;:a nao serao esquecidos no encaminhamento das promoc;:6es. Cremos que nao
serfamos Mis a nossa vocac;:ao se nao nos
dispusessemos a zelar para que os princfpios
que inspiraram este Estatuto nao sejam relegados no futuro.
E nossa vocac;:ao, Senhor Presidents, imp6enos muitas vezes sacriffcios, aqui, no quotidiano rigoroso da Secretaria de Estado, ou no
exterior, quando nao raro, diante dos desafios
que culturas estranhas acarretam para n6s e
nossas famflias, precisamos valer-nos de reservas insuspeitadas de intuic;:ao e uma boa
medida de renuncia pessoal. lnfensos, por
formac;:ao profissional, ao comodismo e ao privilegio, vimos dando nossa contribuic;:ao ao esforc;:o de recuperac;ao econ6mica do Brasil. E
para n6s confortador verificar o empenho de
Vossa Excelencia na rlignificac;:ao do funcionario publiCo, em todos os seus aspectos: tanto
em seu nfvel de profissionalizac;:ao, quanta na
sua realidade salarial. E ja que podemos contar com sua compreensao, evidenciada na
merit6ria Reforma Administrativa proposta por
Vossa Excelencia. escusamo-nos por recordar
a sabedoria do Padre Antonio Vieira, que tantas vezes foi motivo de reflexao e de crescimento espiritual para Vossa Excelencia: "Sea
causa fora nossa e eu viera <1 rogar s6 por
nosso remedio, pedira fRvor e misenc6rida.
Mas como a causa, Senhor, mais Vossa que
nossa, e como venho a requerer par parte de
Vossa honra e gl6ria, e pelo credito de Vosso
nome, razao e que pec;:a s6 razao, justa que
pec;:a s6 justic;:a".

e

e
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Senhor Presidente, ja disse alguem, com propriedade e eleg~ncia, que a diplomacia a arte de pescar tranquilamente num mar revolto.
E penoso para n6s, que apenas iniciamos
nossa carreira, admitir que esta imagem, no
que ela traduz possibilidades de construc;:ao
inerentes diplomacia, talvez nao valha mais.
Hoje, vacilante a crenc;a no merito intrfnseco
das instituic;:6es e dos mecanismos internacionais votados ao entendimento entre os povos
e
promoc;:ao do desenvolvimento. Todavia,
alguns organismos - notadamente as Nac;6es
Unidas - transcendem de muito o melanc61ico
espet<kulo de sua pr6pria insuficiencia, e
constituem o supremo testemunho de que determinados valores devem permanecer de pe.
Se, como querem alguns, com uma oonta de
ironia,
fun<;:ao permanente da diplomacia a
moralidade, entao sode conferir realismo
mas obrigados a reconhecer que os diplomalas nada tern a fazer em um rrundo sem valores.

e

e

a

a

e

a

E par valores nao entendemos, certamente, o
recurso abusivo a ideologias destinadas a justificar praticas hegem6nicas. Temos a impressao de que a ret6rica ideol6gica cada vez menos se preocupa em sequer aparentar os prindpios estereis que lhe servem de fachadn.
Talvez a razao disto esteja em que, se os valores autenticos cedem terreno universalmente 16gica da forc;:a, ate mesmo a raclonal!zac;:ao vazia deixa de ter maior importancia.

a

E e intuitivo que o diplomata, ate ou sobretudo quando defende os interesses concretes de
seu pafs, necessita de valores. Em um mundo
em que imperam os interesses particulares,
solu((6es imediatistas sao tidas como grandes
vit6rias; e nao poderia ser de outro modo. visto que nao ha espac;:o para transformaG6es estruturais, ate porque nao ha valores substantives que as possam inspirar. Sempre que valeres e virtudes deixaram de ser abstrac6es. o
homem aprimorou sua civilizar;:ao: e para isto
existe a diplomacia, para emprestar s1gnficado
e utilidade ao que muitos preferinam rranter
como abstrac;:6es. Para isto ex1stimos. E no
entanto, estamos cientes de que nossas possibilidades de construir estao limitadas. Ha
muito a remendar no barco do mundo antes
que possamos comec;:ar a pescar.

Um grande pescador foi o patrono de nossa
turma, Araujo Castro. Por uma destas ironias
afortunadas que nao raro marcam no espirito
dos homens a estranheza diante do destino,
foi Araujo Castro o paraninfo da turma de
1964. Ao reconhecer sua permanencia, nao o
fazemos apenas porque ele renovou o pensamento desta casa, ou porque haja contribuldo para formar alguns de nossos melhores
quadros, ou ainda porque houvesse antecipado a dissipa<;:ao de tantas esperan<;:as. Por desapiedada que fosse a visao que o animava,
ela jamais deixou de ser profundamente construtiva, ela jamais prescindiu de uma fe sincera nas possibilidades do homem.

E esta confian<;:a, a de que ainda ha Iugar para a criatividade, que hoje nos sustenta. Na
realidade, e no esfor<;:o isolado de determinadas na<;:6es, ou de grupos restritos de na<;:6es,
que identificamos a razao de ser da pr6pria
diplomacia. Que dizer, por exemplo, das significativas mudanqas experimentadas pelo Brasil no relacionamento com alguns de seus vizinhos? Seria simplismo de nossa parte pensar que houve, de fato, valores que inspiraram
este perceptive! progresso? Falar em democracia, com a convic<;:ao de que a democracia,
por sua pr6pria natureza, desarma, que a democracia suscita a descoberta dos interesses
comuns, facilita o sepultamento das rivalidades, e promove a amizade e a conc6rdia?

Esta construc;:ao, cabe a n6s intenta-la, agora,
na comparativa modestia de nossas tarefas, e
mais tarde, se porventura tivermos a oportunidade de transformar algo no mundo. Pois parte do prazer da pesca esta na perseveran<;:a, e
muito de seu merito esta em confiar.
Felizes fomos n6s, que pudemos nos inspirar
no exemplo das pessoas que agora homenageamos. Os funcionarios do Institute RioBranco. Nosso Diretor durante os dois anos do
curso, Embaixador Lauro Escorel, exemplo de
retidao e de dignidade pessoal. Nossa Paraninfa, a Conselheira Heloisa Vilhena de
Araujo, que nos mostrou o quanto o elevado
sentido de profissionalismo pode ser perfumado por uma tao grande humanidade. Um
profissionalismo que nunca abdicou da eficiencia, nem transigiu com os principios; uma
humanidade que se filtra, luminosa, para alem
da natural modestia que a caracteriza. 0 Ministro Jose Francisco Rezek, a elevada cultura
a servic;:o da generosidade e do idealismo. 0
Conselheiro Ricardo Drummond, prova viva de
o quanto a competencia, temperada pela dedicagao exemplar, e capaz de contagiar os
que comeyam. Nao e pouco o que devemos a
estas pessoas. Elas nos mostraram virtudes e
valores.
E a Vossa Excelencia, Presidente Jose Sarney, que nos honrou com sua atengao, restanos pedir-lhe que ao cabo deste seu dia, naquela hora solitaria em que o homem publico
se rende
voca<;:ao maior do homem de letras, nao deixe de registrar, em seus apontamentos ou em suas reflex6es, este fato pouco
importante, mas nao de todo desprezlvel: o de
que foi exorcizado o fantasma das vinte turmas do lnstituto Rio-Branco que se formaram
em silencio.

a

Talvez a paz e a democracia estejam ainda
mais pr6ximas do que possamos imaginar. A
paz, sem democracia, e o silencio dos cemit9rios. A paz, com a democracia, e a constru<;:ao
permanente ate quando existem divergencias.
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conferencia internacional
sobre o uso indevido e
trafico de drogas
Discurso proferido pelo Ministro da Justi~ta. Senhor Paulo
Brossard de Souza Pinto, Chefe da Delega!(ao Brasileira
l Confer6ncia lntemacional sobre o Uso lndevido
e Trllfico de Drogas, em Viena, em 23 de junho de 1987.

Senhor Presidents,
Desejo, antes de tudo, em norre do Governo
brasileiro, congratula-lo bern como os demais
membros da Mesa, por sua eleigao. Estou seguro de que sob a experiente e equilibrada
conduc;:ao de Vossa Excelemcia nossos trabalhos chegarao a born termo.
Desejo tambem utilizar esta oportunidade para felicitar a Secretaria Geral desta Conferencia, Senhora Tamar Oppenheimer, e seus colaboradores, pela cuidadosa organiza<;:ao do
evento e preparagao da documenta<;:ao.
Senhor Presidents,
0 Brasil considera-se urn pais afetado pelo
crescimento do usa indevido e do trafico ilicito
de drogas tanto dentro de nossas fronteiras
quanto em nivel internacional. Diversos aspectos do problema se fazerr sentir em nosso
pais. Em primeiro Iugar, somos urn pais onde,
embora em nfveis menos alarmamentes do
que em outras areas, o consumo de drogas
ilfcitas vern aumentando nos ultimo anos; em
segundo, nosso territ6rio serve como rota de
tr4nsito para a droga traficada de regioes
produtoras para os grandes centros consumidores mundiais; em terceiro, existem no Brasil
cultivos ilfcitos, embora de proporg6es ainda limitadas e voltados sobretudo para o mercado intemo, mas que podem eventualmente
ampliar-se devido ao deslocamento de produtores de pafses vizinhos. Essa nova condigao
de pais afetado de maneira trfplice nos tern
levado a empreender uma reflexao cuidadosa

sobre o problema das drogas, suas causas
imediatas e profundas e a maneira mais adequada de combat8-lo.
Dessa forma, o principia basico a orientar
nossas agoes tern sido o de que o problema
tern de ser enfocado em toda a sua flexibilidade, e combatido por meio de atividades
concertadas e harmonicas em tres vertentes
fundamentais: a preven<;:ao do usa indevido, a
repressao ao trafico, e a recuperagao de viciados. Temos igualmente nos pautado pela
premissa de que toda medida que vise a reduzir o uso indevido de drogas deve, para que
seja eficaz, levar na devida consideragao o
contexto s6cio-economico e cultural da regiao
afetada, bern como, na medida do possfvel, as
causas que estariam motivando tal fenomeno.
Nao se pode, por exemplo, pretender almejar
bans resultados de uma agao exclusivamente
repressiva, que ignore o contexto s6cio-economico da regiao afetada. 0 mesmo se aplica
a programas preventives de redugao da demanda.
Senhor Presidente,
0 Governo do Presidents Jose Sarney atribui
alta prioridade e sentido etico ao corr·bate ao
abuso de drogas e ao trafico de entorpecentes
e substancias psicotr6picas. Dentro de minhas
responsabilidades como Ministro de Estado
da Justi<;:a, vejo a questao do combate as drogas inserida dentro de amplo contexte, no
qual estao contempladas outras polfticas, de
carater tambem prioritario, tais como, por
exemplo, as de combate violencia, de prote-

a
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c;:ao dos direitos hurr anos e de assistencia
Existe urn limite para a

a infancia desvalida.

eficacia das at;6es coercitivas ou persuasivas:
esse limite, no caso das drogas, e justamente
uma fungao do conhecimento - ou da ignorancia - das realidades s6cio-econ0micas e
culturais, bem como das causas fundamentais
do fen6meno.
Esse ultimo ponto - as causas fundamentais
do fen6meno das drogas - comec;:a, rruito
oportunarT'ente, a merecer atenc;:ao de parte
da comunidade internacional. Consideramos
genuinamente encorajador o fato de o ultimo
relat6rio de urn dos mais respeitados e isentos organismos das Nac;:6es Unidas - o 6rgao
lnternacional de Controle de Entorpecentes bern como o projeto de Plano Abrangente
Multidisciplinar elaborado sob a competente
coordenagao da Senhora Tamar Oppenheimer
reconhecer que ainda muito pouco se sabe
sobre as complexas causas fundamentais
desse mal. Como essas iniciativas parecem
indicar, a busca das causas nao e algo que se
deve menoscabar ou ignorar sob a alegac;:ao
de que levaria a urn infindavel debate e~ nfvel abstrato, cujo resultado pratico seria o
atraso das iniciativas ora em andamento; ao
contrario, talvez o pr6prio temor de se olhar de
frente essas mesmas causas tenha sido um
fator ~uito importante no crescimento do
abuso de drogas nos ultimos anos. Afinal, todo o arcabouc;:o jurfdico, bern como os mecanismos institucionais de que dispomos - e
que estamos procurando aperfeigoar - claramente nao foram suficientes para impedir a
ampliac;:ao do abuso em escala mundial.
Senhor Presidente,
A grande participac;ao dos Estados nesta Conferenda nos confirma que a questao das drogas, alem de universal, nao poderia constituir
tema mais atua!. Este conclave sem duvida
representa a expressao polftica mais marcante
da louvavel resposta internacional ao crescimento do uso indevido e do trcifico ilfcito de
drogas. E, a nosso ver, necessaria aproveitar
esse momenta de notavel convergencia de
prop6sito da comunidade internacional no que
diz respeito a este tema para dar impulses
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decisivos a duas das principais iniciativas que
ora se desenvolvem no ambito das Nac;6es
Unidas nesta area: a negociac;ao de uma
Convenc;ao contra o Trafico llfcito; e a elaborat;ao do Plano Abrangente Multidisciplinar,
que sera objeto de considerac;ao por este foro.
Convem sublinhar, nesse contexte, nossa
convicc;ao de que, para o pleno alcance dos
objetivos finais dessas nobres iniciativas, os
documentos em negociagao devem, err primeiro Iugar, refletir o enfoque equilibrado que
se vern firmando como a maneira correta de
tratar dessas quest6es tanto interna quanta internacionalmente. Em segundo, devem ser redigidos com o devido cuidado para que nao se
impute a urn Estado ou grupo de Estados a
totalidade da responsabilidade pelo problema
das drogas, reconhecendo o principia da responsabilidade compartilhada entre os diversos
Estados, err' uma questao que se caracteriza
antes de tudo pela universalidade.
Essas premissas constituem o fulcra de urr
dos mais importantes documentos aprovados
nos ultimos anos sabre esse tema e que contau com o consenso de todos os .paises-membros da Organizac;:ao dos Estados Americanos: o Programa de A<;ao adotado pela Conferencia Especializada lnteramericana sobre o
Trafico de Drogas, que se celebrou no Rio de
Janeiro, em abril de 1986, a qual tive a honra
de presidir.
Senhor Presidente,
Ouero registrar a satisfac;ao com que o Governa brasileiro acolhe o infcio da cooperac;:ao
como Fundo das Nag6es Unidas para o Controle do Abuso da Droga (UNFDAC), formalizada em fevereiro ultimo nesta cidade, por
meio de Memorandum de Entendimento. A
colaborac;ao de UNFDAC permitira ao 6rgao
competente do Governo brasileiro nesta area,
o Conselho Federal de Entorpecentes, executar diversos projetos e dar seguimento ao sario e decidido esforc;o que tern emr:reendido
na luta contra o uso indevido e o trafico de
drogas. 0 Conselho Federal de Entorpe·centes
continuara agindo movido pelas premissas
basicas de equilfbrio e harmonia em suas

ac;oes, bern como de respeito as condic;oes
s6cio-economicas e culturais das regioes afetadas, e contara doravante nao somente com
o apoio do UNFDAC mas tambem com os recursos proporcionados pelo confisco dos pr6prios bens apreendidos de traficantes, por forc;a de legislac;ao especffica aprovada pelo
Congresso Nacional e sancionada pelo Senhor Presidente da Republica em dezembro
de 1986. Essa lei, tenho a satisfac;ao de sublinhar, permite a aplicac;ao imediata em meu
pafs de um dos objetivos sugeridos pelo projeto de Plano Abrangente e Multidisciplinar a
ser examinado por esta Conferencia.

nhuma nac;ao

e imune ao

abuso de drogas e

que, a despeito das reiteradas iniciativas nacionais e intemacionais, o problema vern
crescendo e adquirindo contornos mais alarmantes ano ap6s ano. Temos, entretanto, a
certeza de que, se seguirmos os princfpios de
equilfbrio entre as diferentes formas de combate as drogas, da responsabilidade compartilhada entre os Estados; da considerac;ao dos
contextos s6cio-economicos e culturais dos
povos afetados; e sobretudo se mostrarmos a
nossa juventude que estamos obtendo exito

Senhor Presidente,
Hoje, mais do que nunca, esta claro que ne-

em nossa tarefa maior de construirmos um
mundo melhor e mais justo, nossos esforc;os
serao coroados de sucesso.
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aniversario da federacao
nacional de cafeiculto'res
da colombia

Palestra proferida pelo Ministro Roberto de Abreu Sodre
dia 26 de junho em Medellrn, na Col6mbia, por ocasilo
do SimpcSsio lntemacional Comemorativo do 60!!
Aniverslirio da Federa~;lo Nacional de Cafeicultores
da Col6mbia.

Foi com satisfac;ao e entusiasmo que aceitei o
amavel convite da Federac;ao Nacional dos
Cafeicultores da Colombia para participar do
"Simp6sio lnternacional de Medellin", que
marca a celebrac;ao dos sessenta anos da entidade.
Desejo, em primeiro Iugar, estender minhas
sinceras homenagens a esta modelar organizac;ao que, pela constancia e seriedade de
seu trabalho, tern desempenhado papel dos
mais relevantes na vida econ6mica colombiana e mantido um frutifero relacionamento com
suas congeneres dos pafses produtores, entre
os quais o Brasil.
A EDECAFE e uma jovem de 60 anos, pois
constitui exemplo raro de instituic;ao que se
renova permanentemente e se mantem dinamica ao saber acompanhar, com notavel
maestria, a evoluc;ao tanto da economia cafeeira interna quanto do mercado internacional.
La do Brasil, onde tivemos urn arcabouc;o institucional cafeeiro fundado na primazia do Estado, olhamos com admirac;ao - e, por que
nao confessar, com uma certa inveja sadia a trajet6ria da Federac;ao, nascida nesta cidade como iniciativa dos pr6prios produtores,
desejosos de se defender em conjunto das vicissitudes a que estavam submetidos no comercia mundial do grao. Pessoa jurfdica de direito privado, de entao aos dias de hoje, a Federac;ao permanece fiel ao pensamento de
seus fundadores, numa rara simbiose com o
Governo.

Permitam-me, como testemunho dessa admirac;ao que vern de longa data, assinalar brevemente alguns aspectos que reputo expressivos nesta imensa e exitosa construc;ao hist6rica:
- o sentido democratico de uma estrutura
que tern por base os Comites Municipais e
que se vai estreitando, sem perda de representatividade, atraves dos Comites Departamentais e do Comite Nacional, para culminar
no Congresso Nacional de Cafeicultores, celebrado a cada dais anos;
- a eficiente integrac;ao dos interesses do
Governo e da classe produtora no Comite Nacional;
- a extraordinaria maturidade que permitiu a
Federac;ao contar com apenas tres Gerentes
Gerais nos utimos 50 anos - sendo eles personalidades da estatura de urn Manuel Mejfa
e de urn Arturo G6mez, para nao fazer urn
elogio a meu amigo Jorge Cardenas, aqui
presente, que tao brilhantemente segue a tradic;ao de seus predecessores;
- e, finalmente, a amplitude dessa organizac;ao, que vai do Fundo Nacional do Cafe ao
Banco Cafetero, da Frota Gran Colombiana as
companhias de armazens, de seguros, de
poupanc;a e de inversao agrfcola, terminando
par identificar-se com grandes segmentos da
economia do pafs.
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Ao relacionar essas facetas mais marcantes
da Federac;ao, devo dizer que, no Brasil, estamos aprendendo com nossos irmaos colombianos. 0 sopro renovador da Nova Republica
chegou ao cafe - e estamos cuidando de reformar o IBC para torna-lo mais eficiente,
mais leve do ponto de vista administrativo,
mais preparado para acolher os sentimentos e
os ensinamentos emanados do setor privado.
No contexto desse movimento rejuvenescedor, estamos criando um Fundo de Defesa da
Economia Cafeeira, calcado em parte no Fundo Nacional do Cafe; estamos reestruturando
a Fundac;:ao do Cafe para transferir ao setor
empresarial as func;oes de assistencia tecnica
e pesquisa agronomica, antes conduzidas
pelo IBC; e, acima de tudo, estabelecemos o
Conselho Nacional de Polftica Cafeeira, onde
trac;aremos juntos, Governo e iniciativa privada, os rumos futuros da cafeicultura nacional.

representa um capftulo de grande relevo na luta dos pafses produtores pela valorizac;ao de
suas exportac;oes agrfcolas.

Permito-me, por outro lado, destacar a presenc;a nes~e evento de renomadas personalidades que vieram enriquecer, com seus abalizados conhecimentos dos problemas economicos, o debate sobre os multiplos aspectos
da produc;ao e comercializac;ao do cafe. Refiro-me, inicialmente, a Sua Excelencia o Senhor Virgflio Barco, que nos deu a honra de
abrir este seminario, e, tambem aos eminentes conferencistas cuja participac;ao empresta
inegavel brilho a este encontro.

Notavel tambem e a circunstancia de que
produzem cafe mais de cinquenta nac;6es em
todos os Continentes, muitas das quais dependentes do produto para levar adiante seus
projetos de emancipac;ao polftica e de bemestar social. Se em algumas nac;6es, por
exemplo, o cafe constitui hoje virtualmente a
unica fonte de divisas, para muitos parses da
Africa e da America Latina, dentre os quais o
pr6prio Brasil, o produto continua a ser um de
seus principais sustentaculos economicos,
como fonte de renda e emprego no campo,
como gerador das receitas cambiais que vao
alimentar a importac;ao e permitir que o pafs
esteja em condic;oes de honrar seus compromissos financeiros internacionais.

Minhas Senhoras e meus Senhores,
Feliz por reencontrar-me neste pafs amigo encaro como um privelegio poder falar aqui sobre tema ao qual estou pessoalmente ligado e
cuja relevancia tenho bern presente em minha
condic;ao de cafeicultor. Tambem como Ministro das Relac;6es Exteriores do Brasil, tenho
dedicado profunda atenc;ao e grande parte do
meu tempo as quest6es relativas a economia
intemacional, em geral, e aos produtos de base, como o cafe, em particular.
0 Brasil sempre participou ativamente dosesforc;os empreendidos pelas nac;6es produtoras
de bens primarios em prol da estabilidade no
mercado intemacional. 0 cafe, em especial,
dada sua importancia como fonte de divisas,
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Entre os produtos de base, talvez seja aquele
que mais se caracteriza pela nftida dicotomia
entre, de um lado, produtores em desenvolvimento e, de outro, consumidores industrializados. Assim, como a segunda materia prima
mais importante nas trocas mundiais, superado apenas pelo petr61eo, o cafe esta no centro
da clivagem Norte-Sui.
Sua importancia para o mundo em desenvolvimento nao vern unicamente do fato de que
as exportac;oes globais do produto representam mais de 10 bilh6es de d61ares anuais,
correspondendo a parcela muito significativa
do poder de compra externo desse segmento
da economia mundial.

Ao discorrer sobre a importancia do cafe no
desenvolvimento economico e social dos parses produtores, desejo, nesta oportunidade,
dar meu testemunho pessoal sobre a experiencia brasileira, por si s6 ja suficientemente
rica e complexa, destacando o papel determinante que o cafe desempenhou em nosso
progresso.
Ao Iongo dos 50 a 60 anos em que se deu a
gigantesca expansao da lavoura do cafe no
Brasil - isto e, de 1870-80 a 1930 - o complexo cafeeiro manteve-se como o gran-

de elemento propulsor do desenvolvimento
economico e social, seja direta seja indiretamente.
Entre os efeitos diretos e imediatos, valeria
desde logo lembrar 0 rapido deslocamento da
fronteira agrfcola, com o desbravamento e incorporac;ao de grandes espac;os de terras virgens a agricultura nacional. As crescentes distancias entre as zonas de produc;ao e os pontos de embarque do produto exigiram, par outro lado, a implantac;ao de importante rede de
ferrovias, que contribuiu grandemente para integrar o territ6rio e facilitar a movimentac;ao
de homens e mercadorias. Na sua faceta mais
6bvia, qual seja sua participac;ao no comercio
exterior brasileiro, o cafe foi a grande fonte de
divisas com que contou o Brasil para atender
as suas necessidades de importac;ao.
Mas e impossfvel compreender toda a dimensao da cafeicultura na hist6ria economica e
social do Brasil sem aludir a questao da maode-obra, das condic;6es de trabalho e da pr6pria mobilidade dessa mao-de-obra nas terras
progressivamente ocupadas pela lavoura. Organizada inicialmente sabre bases escravistas, a cultura do cafe viu-se confrontada com
crescente escassez de mao-de-obra servil em razao da proibic;ao do trafico de escravos
a partir de 1850 - e tornou-se o primeiro setor
de peso da agricultura brasileira a converterse gradualmente ao emprego do trabalho assalariado. Os mais progressistas dentre os representantes da lavoura cafeeira nao tardariam a perceber as desvantagens de se preservar uma sociedade escravocrata ao lado de
urn sistema de trabalho livre e converteram-se
em aliados da campanha abolicionista que
culminou com a proscric;ao da escravatura no
Brasil em 1888. A expansao da lavoura, par
outro lado, nao poderia prescindir de mao-deobra e nao foi outra a razao que levou o pafs
a praticar desde 0 ultimo quartel do seculo
dezenove ate o infcio dos anos trinta generosa
polftica de imigrantes, permitindo que alguns
milh6es de brac;os, sobretudo da Europa mediterranea, imigrassem ao territ6rio brasileiro.
Ao introduzir em grande escala o trabalho
agrfcola assalariado, o cafe criou na agricultu-

ra brasileira a figura ate entao rarefeita do
"trabalhador-consumidor". Em razao das pr6prias modalidades de remunerac;ao, o "colona
do cafe" sentiu-se estimulado a participar da
expansao da zona pioneira - pais cresciam
seus rendimentos na formac;ao de novas cafezais - bern como a dedicar-se a outros cultivos (arroz, feijao e milho) no espac;o intercalar
entre os pes de cafe, com bans resultados, e
em areas vazias.

~ sabido que o trabalhador nao se demorava
na fazenda, na condic;ao de colona, preferindo,
tao logo acumulado algum peculia, seja lanc;ar-se na atividade agrfcola de pequena propriedade, contribuindo, assim, para o desenvolvimento da policultura, seja, mais cornumente, deslocar-se para a cidade, onde participou de forma decisiva, particularmente em
Sao Paulo, para a formac;ao da classe media
urbana.
Convem ter em mente que embora o imigrante tenha desempenhado papel de relevo nesse processo, tambem nele se inseriu o trabalhador brasileiro, seja na tarefa de desmata,
seja em varios outros trabalhos da lavoura. Na
verdade o conjunto dos assalariados que passou a depender diretamente do cafe inclufa
ferroviarios, ensacadores, portuarios, empregados de casa de comercio e dos bancos, que
desde o infcio ajudaram a compor a massa de
pequenos consumidores aos quais se destinou a produc;ao das primeiras industrias leves
de transformac;ao brasileira.
A crise de 29 e seu impacto no cafe trouxeram transformac;6es estruturais na economia
brasileira, constituindo o infcio dos anos trinta
o perfodo em que novo impulso foi dado a industrializac;ao, tendencia que se acentuou
mais tarde quando a eclosao da Segunda
Guerra Mundial veio a perturbar as correntes
de comercio. Mas ainda assim o cafe continuou a desempenhar papel fundamental, tanto na formac;ao do Produto lnterno Bruto quanta na pauta exportadora brasileira. Sem duvida, uma das principais contribuic;6es do cafe
para o desenvolvimento da economia brasileira foi o fato de ter sido responsavel pela gerac;ao de excedentes de capital para a industrializac;ao do pafs.
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Nestes ultimos trinta anos as vicissitudes do
mercado internacional e a evoiU(;:ao da eco-

Ressalta, nesse contexto, o interesse permanente do Brasil em trocar experiencias e pro-

nomia brasileira deram

mover a unidade de a9ao com os demais par-

a cafeicultura uma no-

va configuragao. Alterou-se profundamente a
estrutura agraria em que esta assentada essa
lavoura no Brasil, hoje distribufda por algo em
tomo de 320 mil proprietarios. Esse numero
de cafeicultores deu ao cafe urn sentido altamente social, de uma exploragao familiar, pois
a media de cultivadores da rubiacea e hoje
uma area de 13 hectares. Na verdade 70%
das propriedades tern ate 10 hectares, predominando uma estrutura produtiva apoiada na
mao-de-obra familiar. De significativa importancia na evolugao da economia cafeeira foi,
portanto, a passagem da grande propriedade
produtora pequena propriedade, com 0 que
se ampliou, em larga medida, a participagao
de camadas da populagao no esforgo produtivo da agricultura.

a

No plano externo, reduziu-se, e claro, a participagao do cafe na receita de exportagao, nao
porem como decorremcia de qualquer processo debilitador da cafeicultura, mas como resultado da maior diversidade de produtos que
comp6em nossa pauta exportadora. Sua vitalidade, ainda assim, expressa-se no fato de
responder por mais de 10% do total das exportag6es brasileiras e de constituir-se no seu
item singular de maior valor.
Minhas Senhoras e meus Senhores,

0 Brasil prepara-se para colher este ano uma
das maiores safras de cate dos ultimos anos,
o que diz bern do vigor que anima a cafeicultura nacional e da importancia que lhe atriburmos no processo de desenvolvimento do
pars. Empenhamo-nos a cada dia para que se
ampliem, se diversifiquem e se consolidem as
bases da economia brasileira, de modo a assegurar a todos melhores e mais justas condig6es de vida. 0 cafe teve papel pioneiro na
ampliagao do espago econdmico brasileiro e
preserva hoje fungoes de relevo nas vertentes
interna e externa de nossa economia. 0 Brasil
deseja continuar a crescer nos multiplos e variados setores em que se desdobra a atividade econdmica e comercial, sem que isso implique qualquer perda de substancia ou de vitalidade do cate e de sua expressao no comercio mundial.
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ses produtores a respeito da economia cafeeira. A necessidade de criarmos condig6es para
estabilizar os pregos internacionais do produto
e urn objetivo que nos aproxima e incentiva
nossa maior cooperac;:ao e entendimento. Somos nag6es que, em meio a uma conjuntura
internacional adversa, nao podemos prescindir
das receitas originarias das exportac;6es do
cafe. As disparidades que marcam a economia mundial nos dias de hoje acentuaram
ainda mais esse imperativo, sobretudo em vista de estarem os parses produtores, entre os
quais o Brasil, seriamente afetados por problemas de endividamento externo.
Seria ilus6rio, portanto, acreditar que, pelo fato de o Brasil ter diversificado sua economia
de exportac;:ao, o cafe tenha reduzido sua importancia como fator gerador de riqueza.
As reivindicag6es dos parses produtores por
urn ordenamento estavel do mercado cafeeiro
e pela remuneragao adequada de suas exportag6es devem, nesse sentido, encaminhar-se
para urn dialogo construtivo com as nag6es
consumidoras.
A necessidade desse dialogo desde cedo
despertou a consciencia dos pafses diretamente interessados no comercio internacional
do grao, fato que contribuiu para a negociagao,em 1962, do primeiro Acordo lnternacional
do Cafe. 0 Brasil e a Colombia, ao lado de
outros parses produtores, trabalharam, entao,
ombro a ombro, sem esmorecimento, para
convencer nossos parceiros produtores e consumidores da conveniencia de urn instrumento
capaz de sustentar e estabilizar as cotag6es
em epocas de excesso de oferta. 0 Acordo internacional do Cafe constituiu, na verdade, urn
modelo pr6ximo meta perseguida pelos paises em desenvolvimento para sensibilizar as
nag6es industrializadas em relagao as dificuldades pr6prias dos mercados de produtos de
base.

a

Ao Iongo desses ultimos 25 anos, colhendo
muitos exitos e algumas frustrag6es, conti-

nuamos a trabalhar unidos em prol da OIC que, para nosso orgulho, e tao eficazmente dirigida pelo brasileiro Alexandre Beltrao. Mesmo agora, quando a institui<;ao atravessa mais
urn momento delicado em sua existencia, nao
tern faltado ao Brasil e ColOmbia, e a outros
pafses-membros, a no<;ao de que e ela o foro
privilegiado para o trato das quest6es cafeeiras em nfvel mundial. Mas tambem nao nos
tern faltado a Iucida compreensao de que o
futuro da Organiza<;ao estara amea<;ado na
hip6tese de a unidade de pafses produtores
vier a ser desfeita.

a

a

0 Brasil continua a hipotecar apoio OIC e,
tiel
sua tradi<;ao diplomatica, marcada pela
busca do entendimento, nao se eximira de
dialogar com as na<;6es exportadoras e importadoras com vistas
solu<;ao equanime das
dificuldades com que ora nos confrontamos.
S6 nao se pode pedir que urn pars com mais
de 4 bilh6es de pes de cate plantados em 350
mil propriedades rurais, que com99a a colher
uma safra de cerca de 35 milh6es de sacas,
empenhado em alcan<;ar crescentes superavits comerciais a tim de saldar seu compromissos extemos, concorde em reduzir permanentemente sua parcela do mercado em fun-

a

a

<;ao de dados estatfsticos que nao retratam
adequadamente sua realidade cafeeira.
Minhas Senhoras e meus Senhores,
A conjuga<;ao de esfor~;os entre as na~;6es
produtoras e exportadoras de bens agricolas
faz parte de urn luta maior em prol do crescimento economico e do bem-estar social, objetivos vitais para a estabilidade polftica dos
parses em desenvolvimento. Para tanto, o
caminho da coopera<;ao Sui-Sui impo9-se naturalmente. 0 Brasil e a Colombia tem-se
empenhado firmemente nesse sentido, dando
exemplo de uma coopera~;ao de fundamental
importancia na defesa dos interesses da cafeicultura.
Alegra-me que essa vontade de coopera<;ao e
dialogo seja reafirmada expressivamente neste momenta em que comemoramos o aniversario da exemplar Federa~;ao Nacional dos
Cafeicultores da Colombia. Ao renovar, em
nome do Governo brasileiro, as cordiais felicitac;6es pela passagem desta significativa data, quero, por fim, expressar minha confian<;a
ilimitada nos beneficios de nossa atua<;ao
conjunta e solidaria no plano economico internacional.
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Brasil condecora
o embaixador da Noruega
Discurso pronunciado pelo Senhor Ministro de
Estado das Rela~6es Exteriores, Doutor Roberto de
Abreu Sodr~. por ocasiAo da Cerim6nia de
lmposic;Ao de lnsfginias da GrA-Cruz da Ordem
Nacional do Cruzeiro do Sui a Sua Excel~ncia
o Senhor Per C. Proitz, Embaixador da Noruega.

Senhor Embaixador,
A homenagem que prestamos hoje a Vossa
Excelencia se reveste de expressivo significado sentimental. Durante os anos que lhe coube desempenhar, por diversas vezes, fun<{6es
diplomaticas no Brasil, Vossa Excelencia soube, como poucos, consolidar os firmes la<{os
de simpatia e amizade que, desde a infancia,
mantivera com o povo e a terra brasileira.
Aos oito anos Vossa Excelencia iniciava aqui
sua vida escolar. Voltaria mais tres vezes ao
Brasil, primeiro como Vice-Cdnsul na Lega9ao
norueguesa no Rio de Janeiro, posteriormente
como Primeiro-Secretario, e finalmente como
Chefe da Missao em Brasma. Foram, ao todo,
19 anos em que se aprofundaram as rafzes
plantadas no Brasil.
Cumprida essa extensa trajet6ria, Vossa Excelencia hoje personifica, de forma singular,
as estreitas rela96es que meu pars mantem
com o Reino da Noruega.
Sua liga9ao com o Brasil, Senhor Embaixador,
me anima a citar Ibsen, o grande dramaturgo
Escandinavia
noruegues, que ao regressar
ap6s 27 anos de vida na ltalia e na Alemanha,
escrevia a urn amigo: "aqui, perto dos fiordes

a

a minha terra natal, mas... onde e a minha
patria? " E claro que Vossa,Excelencia, digno
representante diplomatico de seu pafs, sampre esteve imune a esse tipo de duvida, mas
suponho que alguma vez lhe ocorrera indaga<{ao semelhante de Ibsen, tao antigos e profundos seus vfnculos com o Brasil e tao vivas
as lembran9as que certamente levara dos
amigos que aqui deixa.

a

Senhor Embaixador,
A vivencia no Brasil o tornou grande conhecedor da alma e da realidade brasileiras. Foi,
portanto, com grande alegria que acolhemos a
decisao de seu Governo de designa-lo, em
1981, Embaixador do Reino da Noruega no
Brasil.
A missao de Vossa Excelencia foi coroada de
exito. Estou seguro de que as qualidades que
o distinguem e os especiais vfnculos que de
longa data mantem conosco impulsionaram
sua atua9ao de tal maneira que as rela96es
entre o Brasil e a Noruega se caracterizam
hoje por urn novo dinamismo. Para tanto, o
concurso e empenho de Vossa Excelencia foram decisivos.
Nestes ultimos anos, a Comissao Mista
Brasii-Noruega, foro de alto nfvel para o incentive da coopera<{ao econdmica, industrial e
tecnica, reuniu-se em diversas oportunidades,
com resultados concretos e auspiciosos para
ambos os paises. Com satisfa«;:ao, constatamos que os investimentos noruegueses come«;:am a desempenhar urn papel de crescente relevo no processo do nosso desenvolvi-
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mento. Almejamos que estas invers6es sejam
cada vez mais expressivas, assim como os nf-

veis de nosso comercio bilateral. Novas

~reas

de complementaridade foram identificadas
principalmente nos setores de energia, navegac;:ao e pisciculture.
Orgulhamo-nos hoje da participac;;ao da
BRASPETRO em projetos noruegueses de
prospecc;:ao de petr61eo no Mar do Norte. Essas e outras realizac;;oes conjuntas nos dao a
convicc;:ao de que prosseguiremos nosso dialogo criativo, construido sabre s61idas bases
de cooperac;:ao e amizade.
Senhor Embaixador,
A partida de Vossa Excelencia nos traz fortes
sentimentos de nostalgia. Mas nos alegra saber que teremos doravante na Noruega este
grande amigo do Brasil, cuja experiencia sera
sempre para n6s de grande valia.
Ademais de sua bem sucedida missao, quero
aqui exaltar a amabilidade e a simpatia de
Vossa Excelencia, que conquistaram a todos
quantos tiveram o privilegio de conhec9-lo.
Foi-nos tambem muito grata a convivencia
com a Senhora Proitz, que deixa saudades no
Brasil pela sua nobre, inteligente e suave personalidade.
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Como testemunho do reconhecimento do Govema brasileiro pelo valioso trabalho de Vossa
Excelencia, Senhor Embaixador, em prol do
fortalecimento das relac;:6es de amizade e cooperac;:ao entre o Brasil e a Noruega, o Senhor
Presidente da Republica, Jose Samey, houve
por bern condecora-lo com a Gra-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sui. Epara mim
uma grande honra e particular satisfac;ao impor-lhe, neste momenta, as insfgnias de tao
justa e merecida condecorac;:ao.

designacao de embaixadores
brasileiros
Jose Guilherme Alves Merquior, para Embaixador no Mexico, em 1g de abril de 1987.
Sergio Paulo Rouanet, para Embaixador na
Dinamarca, em 6 de abril de 1987.

entrega de credenciais de
embaixadores estrangeiros
German Rodriguez Fonnegra, da Col6mbia;
John Peter Bell, do Canadli;
Chitmansing Jesseramsing, Maurrcio, em
5 de maio de 1987.

brasil e espanha assinam
convenios de cooperac;ao tecnica
Convl!nio de Coopera~Ao entre o Govemo
da Repllblica Federativa do Brasil e o
Govemo do Reino da Espanha para
realiza~Ao de estudo de revitaliza~Ao da
cidade de Joao Pessoa. Paralba.
0 Govemo da Republica Federativa do Brasil

e

Resolvem cooperar na realizac;;ao conjunta do Estudo para
Revitalizac;:ao da Cidade de Joao Pessoa, no Estado da Parafba, e
Acordam o seguinte:

ARTIGOI
A Parte brasileira designa co_mo executora do presente Conv~nio o Minist~rio da Cultura, atrav~ da Secretaria do PatrimOnio Hist6rico e Artfstico Nacional (doravante denominado
"SPHAN"), e a Parte espanhola designa, com a mesma finalidade, o Departamento de Coopera<;ao Cultural do Institute
de Coopera<;ao lbero-Americana (doravante denominado
"ICI").

0 Governo do Rei no da Espanha,

ARTIGO II

(doravante denominados Partes),
Louvando-se no espfrito de amizade e cooperac;;ao expressa
no Acordo Cultural realizado entre o Govemo da Republica
Federativa do Brasil e o Govemo do Reino da Espanha, fir-

1.
As Partes Contratantes criarao uma Equipe de Trabalho respons~vel pela elaboragao do estudo para Revitalizagao da Cidade de Joao Pessoa (doravante denominado
"Estudo"), no Estado da Parafba.

made em Madri a 25 de junho de 1960;
Conscientes de que as realiza<;:6es entre seus povos devem
encontrar caminhos de atualizagao e desenvolvimento que
estejam de acordo com as necessidades e as possibilidades
de um maior intercilmbio cultural;
Considerando que a Parte espanhola, atrav~s do Departamento de Coopera<;:ao Cultural, do Institute de Coopera<;ao
lbero-Americano (ICI), vem promovendo nos ultimos anos um
programa de revitalizac;;ao nos Centros Hist6ricos da lberoAm~rica, com a inten<;ao de proceder recupera<;:ao das rarzes culturais comuns;

a

Convencidos de que o estudo con junto dessas rafzes comuns
constitui uma via importante de infonna<;ao, entendimento e
conhecimento redproco, assim como uma contribui<;ao consider~vel ao resgate e
valoriza<;ao do patrim6nio edificado e
urbanizado ibero-americano de importiincia e caracterfsticas
reconhecidas;

a

Tendo em mente que o Governo da Republica Federativa do
Brasil estii especialmente interessado na conservac;:ao e manutenc;:ao de seu patrim6nio artrstico-hist6rico e de suas rarzes, em especial no Estado da Parafba, e que as caracterrsticas da cidade de Joao Pessoa acham-se submetidas a um
perigoso processo de substitui<;ao e de deteriora<;ao:

2.
ses.

0 Estudo dever~ ser realizado num prazo de seis me-

ARTIGO Ill
1.
A Equipe de Trabalho ser~ composta porum Arquiteto-Diretor espanhol; um Arquiteto-Diretor brasileiro: dois Arquitetos bolsistas brasileiros; um Arquiteto urbanista brasileiro; um Engenheiro especialista em meio ambiente (estudo de
~reas ecol6gicas); uma equipe s6cio-econ6mica brasileira
(estudo s6cio-econ0mico); um Historiador; um Assessor !ega!
especializado em legislac;:ao brasileira; dois Desenhistas:
uma SecretMa, um Fot6grafo (estudio fotogr~fico) e urn Tradutor.
2.
Os membros da Equipe de Trabalho apresentarao as
seguintes caracterfsticas profissionais:
a) Arquitetos-Diretores: Arquitetos especializados em
temas de reabilita<;ao urbana, serao responsiiveis
pela metodologia, alcance, conteudo e realiza<;ao
do trabalho, e deverao coordenar, programar e supervisionar os restantes membros da equipe;
b) Arquitetos bolsistas especialistas, das ultimas turmas de fonnandos, com demonstrado interesse por
temas de reabilita<;ao e restaura<;:ao. Deverao realizar os trabalhos indicados pelos arquitetos diretores (entrevistas, levantamentos, pianos etc);
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c) Soci61ogos e Economistas especialistas, com experil!ncia em trabalhos de Sociologia e Economia
urbana e regional. Deverlio realizar os estudos s6cio-econ0micos da popula~ao, de acordo com os
seus crit~rios e com os dos Arquitetos-Diretores;
d) Engenheiros especialistas em meio ambiente, versados em temas de conservac;:lio da natureza.

d) Oferecer 300 mil pesetas para o esttidio fotogrnfico,
de acordo com os crMrios do Arquiteto-Diretor espanhol;
e) Oferecer 200 mil pesetas para gastos com material
especializado em desenho, de acordo com os cri~rios do Arquiteto-Diretor espanhol.
2.
As dota¢es rnencionadas no parngrafo 1, acima,
corresponderao ao equivalente em cruzados.

ARTIGOIV
ARTIGOVI
Caberd d Parte brasileira:
a) lndicar o Arquiteto-Diretor brasileiro que sern coresponsdvel pelo Estudo com o Arquiteto-Diretor
espanhol;
b) lndicar o Engenheiro especialista em meio ambiente que deverd realizar o estudo das dreas
ecol6gicas, de acordo com o programa estabelecido pelos Diretores da equipe;
c) Fomecer Assessoria Legal especializada em legisla<;:ao brasileira;

a

As contribuic;:Oes espanholas serlio remetidas Embaixada da
Espanha no Brasil para a adequada alocac;:ao e utilizac;:ao
pelo Arquiteto-Diretor espanhol, como conhecimento de Sua
Excel~ncia o Senhor Embaixador da Espanha.

ARTIGO VII
A Parte brasileira concederd todas as possrveis facilidades,
tais como isen96es fiscais, alfandegdrias, etc., d entrada no
territ6rio brasileiro da equipe do trabalho destinada d realizac;:lio conjunta do Estudo.

ARTIGO VIII
d) lndicar dois Desenhistas, que trabalharao em regime de tempo integral durante o perrodo de dura(flio
do Estudo;
e) lndicar uma Secretdria, que trabalhard em regime
de tempo integral durante o perrodo de durac;:lio do
Estudo;
I) lndicar o Tradutor, que trabalhard em regime de
tempo integral durante o perfodo de durac;:ao do
Estudo;
g) lndicar urn Historiador,

Ao t~rmino dos seis meses previstos para a realizac;:ao do Estudo, os resultados do trabalho serao publicados, determinado-se de comum acordo as suas caracterfsticas eo seu linanciamento.

ARTIGO IX
A propriedade do trabalho realizado corresponderd, por igual,
a SPHAN e ao ICI, nlio podendo ser utilizado para fins diversos daqueles de sua aplica(flio direta na cidade por uma das
Partes, individualmente, sem o conhecimento expresso da
outra, tal como em conferencias, reportagens, exposic;:Oes,
etc.

h) lndicar urn Arquiteto-Urbanista;

ARTIGO X
i) Fomecer o escrit6rio instalado e equipado para a
realiza(flio do trabalho durante o per(odo de realiza~;ao do Estudo.

0 presente Convenio podeni ser modificado ou ampliado em
suas caracterrsticas gerais ou particulares, de comum acordo
entre as Partes, por via diplomdtica.

ARTIGOV
ARTIGOXI
1.

Cabera ~ Parte espanhola:

a) Cobrir todos os gastos do Arquiteto-Diretor espanhol;
b) Fornecer bolsas de estudo a dois Arquitetos a serem designados pelo Govemo do Estado da Pararba e pelo Institute do Patrim6nio Hist6rico do Estado da Pararba, com a aprova<;:ao do ICI, no valor de
50 mil pesetas mensais, em regime de tempo integral, durante seis meses: essas bolsas deverao
oobrir os gastos de permanl!ncia e manutenc;:ao,
sendo da livre disponibilidade dos dois bolsistas:
c) Oterecer 300 mil pesetas para estudo s6cio-econ6mico que vier a ser proposto pelos ArquitetosDiretores, e que serA realizado pelo Soci61ogo e
pelo Economists da equipe;
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0 presente Convenio entrard em vigor na data de sua assinatura podendo ser denunciado, mediante notilicac;:lio, com
uma antecedencia de urn m~s.
Feito em Brasnia, aos 09 dias do m~s de abril de 1987, em
dois originals, nos idiomas portugul!s e espanhol, sendo ambos tex1os igualmente autenticos.
Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil

Roberto de Abreu Sodrt!
Pelo Governo do Reino da Espanha,
Ad referendum:

Francisco Fernandez Ordoftez
Ajuste complementar ao Convfnio Bllsico de
Cooperac;:lo T6cnica entre o Govemo da Repdblica
Federativa do Brasil e o Govemo do Reino
da Espanha para a realizac;:Ao de programa de
especializac;:lo em engenharia de irrigac;:Ao.

0 Govemo da Republica Federativa do Brasil

ARTIGO V

e

Ao Governo da Republica Federativa do Brasil caberl!.:

0 Governo do Rei no da Espanha,

1. Colocar A disposiQao do Programa:

Animados do desejo de ampliar a cooperaQao t~cnica, com
base no Artigo I do Convlinio B~sico de Cooperac;:ao T ~cnica,
assinado em BrasOia, em 1 de abril de 1971;

a) urn diretor;

Reconhecendo a importllncia da cooperaQao na ~rea de irri·
gaQ1io,e

c) dois coordenadores de estudos em cada sede;

b) urn coordenador t~cnico;

d) professores titulares para lecionarem mat~rias especfficas;
Considerando a implantaQao, palo Governo da Republica
Federativa do Brasil, do Programa Nacional de lrrigac;:ao (do·
ravante denominado "PRONI"),

e) urn professor associado para cada l!.rea didl!.tica em que
lecionarem professores espanh6is;

Acordam o seguinte:

n laborat6rios e locais para se ministrarem aulas te6ricas e
prl!.ticas, e

ARTIGO I
g) meios de transports e material didl!.tico.
Realizar urn programa de especializaQao de t~cnicos em en·
genharia de irrigaQao, destinado a profissionais brasileiros de
nrvel superior (doravante denominado "o Programa").
0 Programa pretends especializar no Brasil 480 t~nicos, em
quatro Cursos a cada ano, celebrados simultanemente em
Universidades em diversos pontos do Brasil.

2. Proporcionar ao pessoal espanhol:
a) uma remuneraQao semanal em cruzados aos prolessores
dos cursos e,
b) assistlincia m~dica, farrnacliutica e hospitalar durante sua
estada no Brasil.

ARTIGO II
3. Proporcionar ao pessoal brasileiro:
0 Governo da Republica Federativa do Brasil designa como
entidade respons~vel pela execuc;:ao do presente Ajuste
Complementar o Minist~rio Extraordinl!.rio para Assuntos de
lrrigac;:llo; e o Governo do Reino da Espanha designa, com a
mesma finalidade, o Minist~rio de Assuntos Exteriores, por
meio do lnstituto de Cooperac;:ao lbero·Americana (doravante
denominado "ICI") da Secretaria de Estado da Cooperac;:ao
lnternacional e para a lbero·Am~rica (SECIPI), eo Minist~rio
da Agricultura, Pesca e AlimentaQilo, por meio do Institute Na·
cional de Reforrna e Desenvolvimento Agrl!.rio (doravante de·
nominado "IRYDA").

ARTIGO Ill

a) sall!.rios e remunerac;:oes mensais aos professores;
b) bolsas para os alunos, de acordo com as norrnas vigentes;
c) dil!.rias e deslocamento inferno aos professores;
d) deslocamento interno dos alunos nas viagens de prl!.tica;
e) remuneraQ1io mensa! aos coordenadores dos cursos;

n deslocamento inferno dos diretores, coordenadores e prolessores;

0 gerenciamento dos cursos serl!. exercido por dois diretores,
urn designado pela Parte brasileira, e outro pela Parte espa·
nhola.

g) passagens a~reas de ida e volta, entre o Brasil e a Espa·
nha, para os alunos selecionados a que se refere o Artigo
IVacima.

A Parte espanhola colocarl!. A disposiQao do Programa urn
quadro docente de profissionais e t~cnicos em numero sufi·
ciente para o desenvolvimento de suas atividades. Os espe·
cialistas espanh6is serao selecionados entre os mais desta·
cados no campo de irrigaQao. A selayao serl!. comunicada A
Parte brasileira com 20 dias de antecedlincia em relaQao As
datas de inrcio dos Cursos.

ARTIGOVI

0 Governo brasileiro, a lim de complementar as atividades
docentes, selecionar~. nos departamentos especializados
das Universidades ou dos organismos t~cnicos de irrigaQao,
professores e especialistas em numero adequado As necessi·
dades do Programa.

ARTIGOIV
Os t~cnicos brasileiros que alcanQarem notas de destaque no
sistema de avaliac;:ao de cada curso visitarao algumas das
realizae(Oes na l!.rea de irrigac;:ao, desenvolvidas na Espanha.

Ao Govemo do Reino da Espanha caberl!.:
1. Colocar A disposic;:ao do Programa:
a) urn diretor adjunto;
b) urn coordenadort~cnico;
c) dois professores para cada l!.rea didl!.tica que se lecione;
d) material didl!.tico e informative e documentaQao;
2. Proporcionar ao pessoal espanhol:
a) os honorl!.rios que percebem na Espanha;
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b) passagens a~reas de ida e volta, entre o Brasil e a Espanha;

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil

c) passagens a~reas internas no Brasil, e

Pelo Governo do Reino da Espanha,
Ad referendum:

Roberto de Abreu

d) di~rias.

Francisco Fernandez Ordoliez

Brasil e Alemanha assinam
protocolos sobre coopera{:ao financeira

3. Proporcionar ao pessoal brasileiro:
a) di~rias em pesetas aos t~cnicos que visitarem as regioes
irrigadas espanholas;
b) deslocamento intemo aos t~cnicos a que se refere o item
(a) acima, assim como assist{lncia m~dica, farmac{lutica e
hospitalar durante sua estada na Espanha.

Sodr~

ACORDO BASICO DE COOPERACAO CIENTrFICA E
TECNOL6GICA ENTRE 0 GOVERNO DA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E
0 GOVERNO DA REPUBLICA
DEMOCRATIC A A LEMA

ARTIGO VII
0 Governo da Republica Federativa do Brasil

As obrigac;:<'5es financeiras da Parte brasileira, decorrentes do
Artigo V acima serao cobertas pelo on;:amento do PRONI e de
organismos e instituic;:<'5es com que haja conv{lnio a respeito,
sem recurso a cr~dito orc;:ament~rios suplementares.

ARTIGO VIII

As obrigac;:<'5es financeiras da Parte espanhola, decorrente do
Artigo VI acima, serao cobertas da seguinte maneira:

1. A cargo do on;:amento do ICI as partidas correspondentes ao Artigo VI, alrnea 2, itens (b), (c) e (d)
e alrneas 3, item (a).

e
o Governo da Republica Democr~tica Alema.
Desejosos de fortalecer a cooperac;:ao entre ambos os parses
no campo da ci{lncia e da tecnologia, com base nos princfpios
do respeito A soberania e da nao-inger{lncia nos assuntos
internes,
Considerando o mutuo benetrcio que o desenvolvimento das
relac;:oes cientfficas e tecnol6gicas poder~ trazer para ambos
os parses,
Conv{lm no seguinte:

2. A cargo do on;:amento do IRYDA, as partidas correspondentes ao Artigo VI, alrnea 1, item (d) e alrnea 3, item (b).
3. A cargo do orc;:amento dos organismos e entidades
a que pertencem os professores, as despesas decorrentes do Artigo VI, alrnea 2, item (a).
4. Todos os gastos especificados nas alrneas 1, 2 e 3
acima serao atendidos com recursos dos on;:amentos ordin~rios das institutic;:<'5es espanholas envolvidas, sem recorrer a cr~ditos extraordin~rios ou
suplementares.

ARTIGOIX
Anualmente ser1io estabelecidos, de comum acordo entre as
Partes, os programas de atividades e os compromissos on;:amen~rios deles decorrentes.
0 programa de atividades e o on;:amento para 1987 constituem os Anexos I e II ao presente Ajuste Complementar.

ARTIGOX
0 presente Ajuste Complementar se aplicar~ provisoriamente
a partir de sua assinatura, entrando em vigor quando a Parte
espanhola notificar sobre o cumprimento dos seus requisites
intemos A Parte brasileira, e ter~ vig{lncia de quatro anos, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as Partes.
Feito em Brasnia, aos 09 dias do m{ls de abril de 1987, em
dois exemplares originais, nas lrnguas portuguesa e espanhola, sendo ambos os textos igualmente aut~nticos.
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ARTIGO I
As Partes Contratantes promoverao o desenvolvimento da cooperac;:ao cientffico-tecnol6gica entre os dois parses com base
no interesse e benefrcio mutuos, igualdade e reciprocidade,
em setores a serem estabelecidos por via diplom~tica.

ARTIGO II
A cooperac;:ao cientffico-tecnol6gica a que se refere o presante Acordo ser~ desenvolvida, especialmente, atrav{ls de:
a) interc1imbio de delegac;:<'5es de cientistas e representantes de organizac;:<'5es industriais e comerciais
interessadas nessa cooperac;:ao;
b) interc1imbio de informac;:<'5es e documentac;:ao cientffica e tecnol6gica;
c) organizac;:ao de semin~rios, simp6sios e confer{lncias;
d) investigac;:ao con junta de quest<'5es cientfficas e t~c
nicas com vistas A utilizac;:ao pr~tica ulterior dos resultados obtidos;
e) interc1imbio de resultados de pesquisa e experi{lncias, inclusive de licenc;:as e patentes, entre institutes, universidades, companhias e outros organismos;

f) outras formas de cooperac;:ao cientffica e tecnol6gica
a serem acordadas pelas Partes Contratantes.

ARTIGO Ill

tanto, proporcionarao as facilidades necess~rias, de conformidade com as leis vigentes em cada pals.

As Partes Contratantes poderao concluir Ajustes Compte·
mentares ao presente Acordo, com base nos quais se desenvolveni a cooperac;:ao entre os organismos, instituic;:oes e
companhias competentes de ambos os palses.
Cada Ajuste Complementar estabelecer~ as condic;:oes em
que se realizar~ a cooperac;:ao, determinar~ os limites de responsabilidade de cada um dos organismos, instituic;:c5es e
companhias interessados no projeto especffico, bem como fi·
xar~ o mlmero de cientistas e especialistas necess~rios para
a execuc;:ao dos projetos indicados.
Os citados Ajustes Complementares serao negociados por via
diplom~tica e aprovados portroca de notas.

ARTIGOIV
As Partes Contratantes convl!m na criac;:ao, no ambito da Comissao Mista Brasii-Repllblica Democr~tica Alema, de uma
Subcomissao de Cooperac;:ao Cientlfica e Tecnol6gica, que
ter~ a incumbl!ncia de tratar dos assuntos relacionados com a
execuc;:ao do presente Acordo, especialmente pelo exame e
elaborac;:ao dos programas destinados A consecuc;:ao de seus
objetivos, pela avaliac;:ao peri6dica dos resultados da cooperac;:ao cientlfica e tecnol6gica, e pela formulac;:ao de recomendac;:c5es para ambos os Governos.

ARTIGOV

ARTIGOIX
Cada Parte Contratante inforrnar~ a outra, por nota, do cumprimento dos requisites legais internes necess~rios A aprovac;:ao do presente Acordo, o qual entrar~ em vigor na data da
segunda notificac;:ao.
0 presente Acordo ter~ a vigl!ncia de cinco anos e ser~ renovade automaticamente, por perfodos iguais e sucessivos, a
menos que uma das Partes Contratantes notifique a outra de
sua decisao de denunci~·lo. Neste caso, a denllncia surtir~
efeito noventa dias ap6s a data do recebimento da notifica·
gao.
0 t~rmino do presente Acordo nao afetar~ o cumprimento de
Ajustes Complementares em vigor, que serao implementados
aM sua conclusao, a menos que ambas as Partes decidam de
forma diversa.
Feito na cidade de BrasOia, aos 22 dias do mils de novembro
de 1984, em dois exemplares originais, nas lfnguas portuguesa e alema, sen do ambos os textos igualmente autenticos.
Pelo Govemo da Repllblica Federativa do Brasil

Ramiro Saraiva Guerreiro
Pelo Governo da Repllblica

Democr~tica

Alema

Wilhelm Bastian
A menos que o Ajuste Complementar disponha de forma inversa, cada organismo, instituic;:ao ou companhia arcar~ com
as despesas decorrentes de sua participac;:ao nas atividades
de cooperac;:ao previstas no presente Acordo, de conforrnidade com as leis vi gentes em cad a pals.

PROTOCOLO ENTRE 0 GOVERNO DA REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E 0 GOVERNO
DA REPUBLICA FEDERAL DA ALEMANHA SOBRE
COOPERACAO FINANCEIRA

ARTIGOVI

0 Governo da Reptlblica Federativa do Brasil

Cad a Parte Contratante informar~ a outra, por via diplom~tica,
dos organismos que, por seu lado, terao o encargo da execuc;:ao do presente Acordo, e o programa de atividades dele decorrentes.

e

Os referidos organismos deverao submeter A Subcomissao de
Cooperac;:ao Cientlfica e Tecnol6gica os resultados dos seus
trabalhos e suas propostas para o desenvolvimento ulterior da
cooperac;:ao. A Subcomissao dever~ submeter A Comissao
Mista os mencionados resultados e propostas.
Nos intervalos entre as reunic5es da Comissao Mista e da
Subcomissao de Cooperac;:ao Cientlfica e Tecnol6gica, os
contactos entre os organismos executives, no quadro do pre·
sente Acordo, serao assegurados por via diplom~tica.

0 Govemo da Republica Federal da Alemanha,
Dentro do espfrito das relac;:6es amistosas existentes entre a
Repllblica Federativa do Brasil e a Repllblica Federal da
Alemanha;
No desejo de consolidar e intensificar tais relac;:oes amistosas,
de uma Cooperac;:ao Financeira igualitMia;

atrav~s

Conscientes de que a manutenc;:ao destas relac;:oes constitui a
base do presente Protocolo;
No intuito de promover o desenvolvimento econ6mico e social
na Repllblica Federativa do Brasil;

ARTIGO VII

a

Os cientistas e especialistas enviados por uma das Partes
outra, para os fins de que !rata o Artigo II do presente Acordo,
submeter-se-ao As disposic;:6es da legislac;:ao nacional do
pafs receptor e nao poderao dedicar-se a qualquer atividade
alheia a suas func;:6es sem a autorizac;:ao pnhia de ambas as
Partes.

ARTIGO VIII
As Partes Contratantes tomarao todas as medidas cabfveis
para o cumprimento do disposto no presente Acordo, e, para

Convieram no seguinte:

ARTIGO I
0 Governo da Republica Federal da Alemanha possibilitar~
ao Governo da Repilblica Federativa do Brasil ou a outros
mutu~rios a serem escolhidos conjuntamente por ambos os
Governos, contratar um emprestimo ate o montante total de
DM 19.200.000 (dezenove milh6es duzentos mil marcos alemaes) para o projelo "Banco do Desenvolvimento BNDES
IX/PROMICRO" (PN 85.6576.4).
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ARTIGO II

Feito em Brasnia, aos 11 dias do m~s de maio de 1987, em
dois originals, cada urn nos idiomas portugu~s e alemao,

A utilizaytio do empr~stimo, mencionado no Artigo I, bern coo
as condit;:Oes da sua concesstio, sertio estabelecidas pelo
contrato a ser conclufdo entre o mutuArio eo "Kreditanstalt fiir
Wiederaufbau", Frankfurt/Main, contrato esse que estarA su·
jeito As dlsposit;:c5es legais vigentes na Repllblica Federal da
Alemanha.

sendo ambos os textos igualmente aut~nticos.
Pelo Governo da Repllblica Federativa do Brasil

Roberto de Abreu Sodrd
Pelo Governo da Republica Federativa da Alemanha

Walter Gorenftos
0 Governo da Rep!lblica Federativa do Brasil, desde que ntio
seja ele pr6prio o mutuArio, garantirA, ao "Kreditanstalt fur
Wiederaufbau", Frankfurt/Main, todos os pagamentos em
marcos alemties a efetuar em cumprimento dos compromissos
dos mutuArios, decorrentes do contrato a ser conclufdo de
acordo com o parAgrafo I deste Artigo.

PROTOCOLO ENTRE 0 GOVERNO DA REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E 0 GOVERNO DA
REPUBLICA FEDERAL DA ALEMANHA SOBRE
COOPERACAO FINANCEIRA.
0 Governo da Republica Federativa do Brasil

ARTIGO Ill

e
0 "Kreditanstalt fur Wiederaufbau" estarA isento de todos os
impostos e demais gravames fiscais a que possa estar sujeito
na Repllblica Federativa do Brasil com relat;:tio A conclustio e
execUI;:lio do contrato referido no Artigo II.

ARTIGO IV
No que diz respeito ao transporte de bens e pessoas e ap6s
entendimentos com os 6rgaos brasileiros e alemaes compe·
tentes,
a) no caso de transporte a~reo, uma Parte Contratante ntio excluirA nem dificultarA a participat;:ao,
com igualdade de direitos, das empresas de transporte com serviQos de linha regular da outra Parte
Contratante, e concederA as autorizat;:oes necessMias para a realizaQtio dos referidos transportes,
b) no caso de transporte marftimo, serlio aplicados os
dlspositivos do Acordo sobre Transportes Marftimos
entre a Republica Federativa do Brasil e a Republica Federal da Alemanha, assinado em 4 de abril
de 1979, bern como os do respectivo Protocolo
Adicional da mesma data.

ARTIGO V
Para os fornecimentos e servic;:os, relativos a projetos financeiros pelo empr~stimo, deverao ser abertas concorrencas
publicas internacionais, salvo quando estiver disposto diversamente no respectivo contrato.

ARTIGOVI
0 Governo da Repllblica Federal da Alemanha atribui especial importllncia a que, nos fornecimentos e serviQOS resultantes da concessao do empr~stimo, sejam, de preferencia,
utilizadas as possibilidades econllmicas do "Land" de Berlim.

ARTIGOVII
Com exceQtio das disposic;:6es do Artigo IV, relativas ao lransporte a~reo, o presente Protocolo aplicar-se-~ tambem ao
"Land" de Berlim, desde que o Governo da Republica Federal da Alemanha nao apresente ao Governo da Repllblica
Federativa do Brasil uma declarac;:ao ern contr~rio, dentro de
tres meses ap6s a entrada em vigor do presente Protocolo.

ARTIGO VIII
0 presente Protocolo entrar~ em vigor na data da assinatura.
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0 Governo da Republica Federal da Alemanha,
No espfrito das relat;:6es amistosas existentes entre a Repll·
blica Federativa do Brasil e a Repllblica Federal da Alema·
nha;
No desejo de consolidar e intensificar tais relac;:oes amistosas,
atraves de uma Cooperat;:lio Financeira iguali!Aria;
Conscientes de que a manutenc;:ao destas relac;:oes constitui a
base do presente Protocolo;
No intuito de promover o desenvolvimento econOmico e social
na Rep!lblica Federativa do Brasil;
Convieram no seguinte:

ARTIGO I
0 Govemo da Republica Federal da Alemanha possibilitarA
ao Govemo da Repllblica Federativa do Brasil ou a outros
mutuArios a serem escolhidos conjuntamente por ambos os
Governos, contratar urn emprestimo ate o montante total de
DM 10.000.000 (dez milh6es de marcos alemaes) junto ao
"Kreditanstalt fOr Wiederaufbau" (lnstituto de Credito para a
Reconstruc;:tio), Frankfurt/Main, para o projeto "Saneamento
BAsico no Espfrito Santo" (PN 85.6542.1 ).

ARTIGO II
A utilizac;:tio do empr~stimo, mencionado no Artigo I, bern co·
mo as condic;:oes da sua concessao, serao estabelecidas pelo
contrato a ser conclufdo entre os mutuArios e o "Kreditanstalt
fOr Wiederaufbau", Frankfurt/Main, contra to esse que estarA
sujeito As disposic;:oes legais vigentes na Rep!lblica Federal
da Alemanha.
0 Governo da Republica Federativa do Brasil, desde que ntio
seja ele pr6prio o mutuMio, garantirA, ao "Kreditanstalt fur
Wiederaufbau", Frankfurt/Main, todos os pagamentos em
marcos alemaes a efetuar em cumprimento dos compromissos
dos mutuArios, decorrentes do contrato a ser conclufdo de
acordo com o par~grafo I deste Artigo.

ARTIGO Ill
0 "Kreditanstalt fOr Wiederaufbau" Frankfurt/Main, estarA isento de todos os impostos e demais gravames fiscais a

que possa estar sujeito na Republica Federativa do Brasil
com relac;:ao A conclusao e execuc;:ao do contrato referido no
Artigo II.

0 Govemo da Republica Federativa do Brasil

ARTIGOJV

0 Governo da Republica Federal da Alemanha,

No que diz respeito ao transporte de bens e passageiros e
ap6s entendimentos com os 6rglios brasileiros e alemlies
competentes,

No espfrito das relac;:Oes amistosas existentes entre a Republica Federativa do Brasil e a Republica Federal da Alemanha;

a) no caso de transporte a~reo, uma Parte Contratante nao excluirA nem dificultarA a participac;:lio,
com igualdade de direitos, das empresas de transporte com servic;:os de linha regular da outra Parte
Contratante, e concederA as autorizac;:Oes necessArias para a realizac;:ao dos referidos transportes;

No desejo de consolidar e intensificar tais relac;:6es amistosas,
atrav~s de uma Cooperac;:ao Financeira igualitAria,

b) no caso de transporte marftimo, serlio aplicados os
dispositivos do Acordo sabre Transportes Marftimos
entre a Republica Federativa do Brasil e a Republica Federal da Alemanha, assinado em 4 de abril
de 1979, bern como os do respective Protocolo
Adicional da mesma data.

e

Conscientes de que a manutenc;:lio destas relac;:Oes constitui a
base do presente Protocolo,
No intuito de promover o desenvolvimento econOmico e social
na Republica Federativa do Brasil,
Convieram no seguinte:

ARTJGOJ

Para os fornecimentos e servic;:os, relatives a projetos financiados pelo empr~stimo, deverlio ser abertas concorr~ncias
publicas intemacionais, salvo quando, em caso especial, estiver disposto diversamente.

0 Govemo da Republica Federal da Alemanha possibilitarA
ao Govemo da Republica Federativa do Brasil ou a outros
mu1uArios a serem escolhidos conjuntamente por ambos os
Governos, contratar um empr~stimo aM o montante total de
OM 19.500.000 (dezenove milhc5es, quinhentos mil marcos
alemlies) junto ao "Kreditanstalt fOr Wiederaufbau" (Institute
de Cr~dito para a Reconstruc;:lio), Frankfurt/Main, para o projato "Saneamento BAsico no Esplrito Santo" (PN 85,6542.5).

ARTIGOVI

ARTIGO II

0 Govemo da Republica Federal da Alemanha atribui especial importAncia a que, nos fornecimentos e servic;:os resultantes da concesslio do empr~stimo, sejam, de prefer~ncia,
utilizadas as possibilidades econOmicas do "Land" de Berlim.

A utilizac;:lio do empr~stimo, mencionado no Artigo I, bern como as condic;:Oes da sua concessao, serlio estabelecidas pelo
contrato a ser concluldo entre os mutuAries e o "Kreditanstalt
fiir Wiederaufbau", Frankfurt/Main, contrato este que estarA
sujeito as disposic;:c5es legals vigentes na Republica Federal
da Alemanha.

ARTIGOV

ARTJGOVII
Com excec;:lio das disposic;:6es do Artigo IV, relativas ao transporte a~reo, o presente Protocolo aplicar-se-A tamb~m ao
"Land" de Berlim, desde que o Govemo da Republica Federal da Alemanha nlio apresente ao Govemo da Republica
Federativa do Brasil uma declarac;:lio em contrlirio, dentro de
tr~s meses ap6s a entrada em vigor do presente Protocolo.

0 Govemo da Republica Federativa do Brasil, desde que nlio
seja ele prOprio o mutuArio, garantirli, ao "Kreditanstalt fur
Wiederaufbau", Frankfurt/Main, todos os pagamentos em
marcos alemlies a efetuar em cumprimento dos compromissos
dos mutulirios, decorrentes do contrato a ser conclufdo de
acordo com o parAgrafo I deste Artigo.

ARTJGO VIII
0 Presente Protocolo entrarli em vigor na data de sua assinatura.
Feito em Brasnia, aos 11 dias do m~s de maio de 1987, em
dois originals, cada urn nos idiomas portugu~s e alemlio,
sendo ambos os tex1os igualmente autl§nticos.

ARTJGO Ill
0 "Kreditanstalt fiir Wiederaufbau" Frankfurt/Main, estarA isento de todos os impastos e demais gravames fiscais a
que possa estar sujeito na Republica Federativa do Brasil
com relac;:lio A concluslio e execuc;:lio do contrato referido no
Artigoll.

Pelo Govemo da Republica Federativa do Brasil

Roberto de Abreu Sodrd
Pelo Govemo da Republica Federal da Alemanha

Walter Gorenllos

PROTOCOLO ENTRE 0 GOVERNO DA REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E 0 GOVERNO DA
REPUBLICA FEDERAL DA ALEMANHA SOBRE
COOPERACAO FJNANCEJRA..

ARTIGOJV
No que diz respeito ao transporte de bens e passageiros e
ap6s entendimentos com os 6rglios brasileiros e alemlies
competentes,
a) no caso de transporte a~reo, uma Parte Contratante nlio excluirli nem dificultarA a participac;:Ao,
com igualdade de dlreitos, das empresas de trans-
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porte com servic;:os de linha regular da outra Parte
Contratante, e conceder~ as autorizac;:6es necess~rias para a realizas:ao dos referidos transportes

Conscientes de que a manuten<;:ao destas rela<;:Oes con:>1itui a
base do presente Protocolo,

e;

No intuito de promover o desenvolvimento econOmico e social
na Republica Federativa do Brasil,

b) no caso de transporte marltimo, serao aplicados os
dispositivos do Acordo sobre Transportes Maritimes
entre a Republica Federativa do Brasil e a Republica Federal da Alemanha, assinado em 4 de abril
de 1979, bem como os do respective Protocolo
Adicional da mesma data.

ARTIGO V
Para os fornecimentos e servic;:os, relatives a projetos financiados pelo empr~stimo, deverao ser abertas concorr~ncias
publicas internacionais, salvo quando, em caso especial, estiver disposto diversamente.

Convieram no seguinte:

ARTIGO I
0 Govemo da Repllblica Federal da Alemanha possibilitar~
ao Govemo da Republica Federativa do Brasil ou a outros
mutu~rios, a serem escolhidos conjuntamente por ambos os
Govemos, contratar um empr~stimo aM o montante total de
OM 19.500.000 (dezenove milhoes, quinhentos mil marcos
alemaes) junto ao "Kreditanstalt fOr Wiederaulbau" (Institute
de Credito para a Reconstru<;:ao), FrankfurtiMain, para o projato "Abastecimento de Energia El~trica na Regiao do Sao
Franscico/Bahia Ocidental" (PN 86.6566.5).

ARTIGO VI
ARTIGO II
0 Governo da Republica Federal da Alemanha atribui especial import!l.ncia a que, nos fornecimentos e servic;:os resultantes da concessao do empr~stimo, sejam, de preterencia,
utilizadas as possibilidades econOmicas do "Land" de Berlim.

ARTIGO VII
Com exce<;:ao das disposic;:Oes do Artigo IV, relalivas ao transporte a~reo, o presente Protocolo aplicar-se-~ tamb~m ao
"Land" de Berlim, desde que o Govemo da Republica Federal da Alemanha nao apresente ao Governo da Republica
Federativa do Brasil uma declarac;:ao em contr~rio, dentro de
Ires meses apOs a entrada em vigor do presente Protocolo.

A utilizacao do empr~stimo, mencionado no Artigo I, bem como as condicOes de sua concessao, serao estabelecidas pelo
contrato a ser conclurdo entre os mutu~rios e o "Kreditanstalt
fOr Wiederaufbau", FrankfurtiMain, contrato este que estar~
sujeito As disposi<;:oes legais vigentes na Republica Federal
da Alemanha.
0 Govemo da Republica Federativa do Brasil, desde que nao
seja ele prOprio o mutu~rio, garantir~. ao "Kreditanstalt fOr
Wiederaufbau", FrankfurtiMain, todos os pagamentos em
marcos alemaes e efetuar em cumprimento dos compromissos
dos mutu~rios, decorrentes do contrato a ser conclurdo de
acordo com o par~grafo I deste Artigo.

ARTIGO VIII
ARTIGO Ill
0 presente Protocolo
natura.

entrar~

em vigor na data de sua assi-

Feito em Brasnia, aos 11 dias do mes de maio de 1987, em
dois originals, cada um nos idiomas portugues e alemao,
sendo ambos os textos igualmente autenticos.

0 "Kreditanstalt fUr Wiederaufbau" Frankfurt/Main, estar~ isento de todos os impastos e demais gravames fiscais a
que possa estar sujeito na Repllblica Federativa do Brasil
com relacao A conclusao e execucao do contrato reterido no
Artigoll.

Pelo Govemo da Republica Federativa do Brasil

ARTIGO IV

Roberto de Abreu Sodrf
Pelo Govemo da Republica Federal da Alemanha

Walter Gorenflos
PROTOCOLO ENTRE 0 GOVERNO DA REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E 0 GOVERNO DA
REPUBLICA FEDERAL DA ALEMANHA SOBRE
COOPERAC,::AO FINANCEIRA.
0 Govemo da Republica Federativa do Brasil

No que diz respeito ao transporte de bens e passageiros e
apOs entendimentos com os Orgaos brasileiros e alemaes
competentes,
a) no caso de transporte aereo, uma Parte Contratante nao excluir~ nem dificultar~ a participacao,
com igualdade de direitos, das empresas de transporte com servicos de linha regular da outra Parte
Contratante, e conceder~ as autoriza!(Oes necess~rias para a realizacao dos referidos transportes

e,
e
0 Governo da Republica Federal da Alemanha,
No esprrito das relac;:oes amistosas existentes entre a Repllblica Federativa do Brasil e a Republica Federal da Alemanha,

b) no caso de transporte marllimo, serao aplicados os
dispositivos do Acordo sabre Transportes Marftimos
entre a Republica Federatlva do Brasil e a Republi·
ca Federal da Alemanha, assinado em 4 de abril
de 1979, bern como os do respective Protocolo
Adicional da mesma data.

ARTIGOV
No desejo de consolidar e intensificar tais relacOes amistosas,
atraves de uma Cooperacao Financeira igualltc1ria,
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Para os fomecimentos e servicos, relatives a projetos financiados pelo empr6stimo, deverao ser abertas concorrencias

pllbllcas intemacionais, salvo quando, em caso especial, estiver disposto diversamente.

0 Govemo da Repllblica Federativa do Brasil

e
ARTIGOIV

0 Govemo da Repllblica Federal da Alemanha,
No que diz respeito ao transporte de bens e pessoas e ap6s
entendimentos com os 6rg~os brasileiros e alem~es competentes,
a) no caso de transporte a~reo, uma Parte Contratante n~o excluird nem dificultard a participa9~0,
com igualdade de direitos, das empresas de transporte com servi90s de iinha regular da outra Parte
Contratante, e concederd as autoriza9lies necessdrias para a realizac~o dos referidos transportes;
b) no caso de transporte marftimo, ser~o aplicados os
dispositivos do Acordo sobre Transporte Marftimos
entre a Repllblica Federativa do Brasil e a Repllbli·
ca Federal da Alemanha, assinado em 4 de abril
de 1979, bern como os do respectivo Protocolo
Adicional da mesma data.

No espfrito das relaclies amistosas existentes entre a Repllblica Federativa do Brasil e a Repllblica Federal da Alemanha,
No desejo de consolidar e intensificar tais rela¢es amistosas,
atrav~s de uma Cooperac~o Financeira igualitdria,

Conscientes de que a manutencao destas relaclies constitui a
base do presente Protocolo,
No intuito de promover o desenvoivimento econOmico e social
na Repllblica Federativa do Brasil,
Convieram no seguinte:

ARTIGOI

ARTIGOVI

0 Govemo da Repllblica Federal da Alemanha possibilitard
ao Govemo da Repllblica Federativa do Brasil ou a outros
mutuarios a serem escolhidos conjuntamente por ambos os
Govemos, contratar um empr~stimo at~ o montante total de
DM 15.000.000 (quinze milhoes de marcos alemaes) junto ao
"Kreditanstalt fiir Wiederaufbau" (lnstituto de Cr~dito para a
Reconstrucao), Frankfurt/Main, para o projeto "Saneamento
B:isico no CearA" (PN 86.6509.3).

0 Govemo da Repllblica Federal da Alemanha atribui espe-

Al~m

ARTIGOV
Para os fomecimentos e servicos, relativos a projetos financeiros pelo empr~stimo, dever~o ser abertas concorrAncas
pllblicas intemacionais, salvo quando, em caso especial, estiver disposto diversamente.

cial importAncia a que, nos fomecimentos e servicos resultantes da concessao do empr~stimo, sejam, de preferAncia,
utilizadas as possibilidades econOmicas do "Land" de Berlim.

disso, serA concedida uma contribuicao de financiamento da ordem de at~ DM 900.000, (novecentos mil marcos
alemlies) para medidas de acompanhamento. Esta contribuic~o de financiamento sera transfonnada em empr~stimo se
nlio for utilizada para tais fins.

ARTIGO VII
ARTIGO II
Com excec~o das disposicoes do Artigo IV, relativas ao transporte a~reo, o presente Protocolo aplicar-se-:i tamb~m ao
"Land" de Berlim, desde que o Governo da Repllblica Federal da Alemanha n~o apresente ao Govemo da Repllblica
Federativa do Brasil uma declaracao em contrdrio, dentro de
tr~s meses ap6s a entrada em vigor do presente Protocolo.

ARTIGO VIII

0 presente Protocolo entrard em vigor na data da sua assi·
natura.
Feito em Brasnia, aos 11 dias do m~s de junho de 1987, em
dois originals, cada um nos idiomas portugu~s e alemao,
sendo ambos os textos igualmente autllnticos.
Pelo Govemo da Repllblica Federativa do Brasil

Paulo Tarso Flecha de Lima
Pelo Govemo da Repllblica Federal da Alemanha

A utilizacao do empr~stimo. mencionado no Artigo I, bern como as condiclies da sua concessao, ser~o eslabelecidas pelo
contrato a ser conclufdo entre os mutudrios e o "Kreditanstalt
fiir Wiederaufbau", Frankfurt/Main, contrato este que estard
sujeito As disposiclles legals vigentes na Repllblica Federal
da Alemanha.

0 Govemo da Repllblica Federativa do Brasil, desde que nao
seja ele pr6prio o mutudrio, garantird, ao "Kreditanstalt fiir
Wiederaufbau", Frankfurt/Main, todos os pagamentos em
marcos alemaes a efetuar em cumprimento dos compromissos
dos mutuarios, decorrentes do contrato a ser conclufdo de
acordo com o paragrafo I deste Artigo.
ARTIGO Ill

0 "Kreditanstalt fiir Wiederaufbau" Frankfurt/Main, estara isenlo de IOdOS OS imposlos e demais gravames fiscais a
que possa estar sujeito na Republica Federativa do Brasil
com relac~o A conclus~o e execuc;:ao do contrato referido no
Artigo II.

Walter Goenflos
PROTOCOLO ENTRE 0 GOVERNO DA REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E 0 GOVERNO DA
REPUBLICA FEDERAL DA ALEMANHA SOBRE
COOPERAf;AO FINANCEIRA.

ARTIGO IV
No que diz respeito ao transporte de bens e passageiros e
ap6s entendimentos com os 6rgrios brasileiros e alemaes
competentes,
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a) no caso de transporte a~reo, uma Parte Contra·
tante nAo excluin\ nem dificultarA a participa<;Ao,
com igualdade de direitos, das empresas de trans·
porte com servi<;os de linha regular da outra Parle
Contratante, e concederA as autoriza<;c5es necessArias para a realiza<;Ao dos referidos transportes;

Consideranc:IO as potencialidades de desenvolvimento da coopera<;Ao tecnica entre os c:IOis parses, e
Considerando o esplrito do Acordo de Coopera<;ao Tecnica,
firmado em Cotonou, em 07 de novembro de 1972,
Acordam o seguinte:

b) no caso de transporte marftimo, serAo aplicados os
dispositlvos do Acordo sobre Transportes Maritimes
entre a Repilblica Federativa do Brasil e a Repilbli·
ca Federal da Alemanha, assinado em 4 de abril
de 1979, bern como do respective Protocolo Adi·
cional, da mesma data.
ARTIGOV
Para os fomecimentos e servi<;os, relatives a projetos financiados pelo empr~stimo, deverao ser abertas concorr~ncias
pilblicas internacionais, salvo quando, em caso especial, estiver disposto diversamente.
ARTIGOVI

0 Govemo da Repilblica Federal da Alemanha atribui especial importAncia a que, nos fomecimentos e servi<;os resul·
tantes da concessao do empr~stimo, sejam, de prefer~ncia,
utilizadas as possibilidades econOmicas do "Land" de Berlim.
ARTIGO VII
Com exce<;ao das disposi~tc5es do Artigo IV, relativas ao transporte aereo, o presente Protocolo aplicar-se-A tambem ao
"Land" de Berlim, desde que o Govemo da Repllblica Federal da Alemanha nao apresente ao Governo da Repllblica
Federativa do Brasil uma declara<;ao em contrc1rio, dentro de
tr~s meses ap6s a entrada em vigor do presente Protocolo.
ARTIGO VIII

ARTIGOI

As Alias Partes Contratantes estabelecerao urn Programs de
Coopera<;ao Tecnica com visitas a dar continuidade sistemc1tica, por intermedio de projetos especfficos, ao intercambio de
experi~ncias em c1reas consideradas relevantes por ambos os
parses.
ARTIGO II

0 Programs de Coopera<;ao Tecnica mencionado no Artigo I
do presente Protocolo Aditivo deverc1 integrar-se ao M1bito
geral da polftica do Governo da Repilblica Popular do Benin
nos campos industrial, agrtcola, cientffico, tecnico e de administra<;ao pilblica, e serc1 implementado por meio de projetos
espedlicos, para os quais as institui<;c5es competentes dos
dois Governos prestarao sua estreita colabora<;ao.
ARTIGO Ill
Para assegurar a execu<;ao de cada projeto, as Alias Partes
Contratantes designarao, de comum acordo e por via diplomc1tica, agentes executores especllicos.
ARTIGOIV
Os agentes executores, designados na forma do Artigo Ill do
presente Protocolo Aditivo, elaborarao Pianos de Opera<;c5es
que delinirao, de modo preciso e para cada case, as obriga<;c5es que lhes serao atribufdas na prepara<;ao e coordena<;ao
dos projetos que os dois Govemos decidirem implementar.

0 presente Protocolo entrarA em vigor na data da sua assi·
natura.
Feito em Brasnia, aos 11 dias do m~s de junho de 1987, em
dois exemplares originals, nos idiomas portugu~s e alemao,
sendo ambos os textos igualmente aut~nticos.
Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil
Paulo Tarso Flecha de Lima
Pelo Governo da Republica Federal da Alemanha
Walter Gorenflos

brasil-ben in
protocolo aditivo de cooperaf,(ao tecnica
PROTOCOLO ADITIVO AO ACORDO DE
COOPERACAO T~CNICO ENTRE 0 GOVERNO
DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E 0 GOVERNO DA REPUBLICA POPULAR DO
BENIN

0 Govemo da Republica Federativa do Brasil

e
0 Governo da Republica Popular do Benin,
(doravante denominados "Partes Contratantes"),
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ARTIGOV

0 presente Protocolo Aditivo entrarc1 em vigor na data de sua
assinatura e terc1 vig~ncia de dois anos, ao lim dos quais serc1
automaticamente prorrogado por igual pertodo, a menos que
uma das Alias Partes Contratantes manifeste, por via diplomAtica, sua decisao de nao renovc1-lo, seis meses antes de
sua expirac;:ao.
ARTIGO VI
A denuncia do presente Protocolo Aditivo nao afetarc1 a implementa<;ao dos programas e projetos em execu<;ao ainda
nao conclufdos, salvo se ambas as alias Partes Contratantes
convierem em contrc1rio.
FAito em Brasma, aos 26 dias do m~s de ml'!io de 1987, em
dois exemplares originals, nas lfnguas portuguesa e francesa,
sendo ambos os textos igualmente aut~nticos.
Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil
Roberto de Abreu Sodr~
Pelo Govemo da Republica Popular do Benin
Guy landry Hazoume

brasil e portugal assinam
acordo de intercAmbio cultural
ACORDO DE INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE 0
GOVERNO DA REP(JBUCA FEDERAL DO BRASIL E
0 GOVERNO DA REP(JBUCA PORTUGUESA,
ATRAV~S DA BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO
DE JANEIRO E A BIBLIOTECA NACIONAL DE
USBOA
0 Govemo da Repllblica Federaliva do Brasil

ARTIGO Ill
Na area cultural fica previsto urn conjunto de exposi¢es bi·
blio·iconograficas relativas a fatos e personalidades brasilei·
ras e portuguesas, prevendo-se ja a organiza<;:tlo de mostra
alusiva ao quinto centenario da descoberta do Brasil.

ARTIGOIV
Serao realizadas permutas regulares de obras das bibliogra·
lias correntes brasileira e portuguesa de interesse mlltuo,
sendo que essa permuta, com rela<;:ao ao Brasil se condiciona
ao recebimento em duplicata de tais obras.

e
ARTIGOV
0 Govemo da Repllblica Portuguesa,
No prop6sito de estreitar os la<;:os de amizade que os une e
intensificar a coopera<;:do mlltua afim de incrementar as rela·
¢es culturais e compreensdo tradicionalmente cultivada entre
os dois palses, e,

Os Palses Contratantes se comprometem a intercambiar as·
sist~ncia tocnica em conserva<;:11o e restaura<;:11o de livros,
gravuras, estampas, fotografias, manuscristos e cartografia,
podendo ampliar esse campo de a<;:do de comum acordo.

ARTIGOVI
CONSIDERANDO:
a) as implica<;:c5es na transfer~ncia de informa<;:11o, sua
interdepend~ncia e transnacionalidade;
b) a exist~ncia nas bibliotecas brasileiras e portugue·
sas, notadamente as nacionais, de acervos docu·
mentais do maior interesse para a cultura de cada
urn dos palses e para a cultura comum de lingua
portuguesa;
c) a importancia da difusao e a veicula<;:ao extema de
toda a mat~ria documental de que dispc5em as Bi·
bliotecas Nacionais do Rio de Janeiro e Lisboa,
especialmente no que conceme a vultos da hist6ria
pcltria e a cultura de lingua portuguesa;

0 presente Acordo entrara em vigor na data de sua assinatu·
ra, terc1 uma dura<;:do de 3 (tr~s) anos e sera prorrogado auto·
malicamente por iguais perlodos, a menos que uma das Par·
tes manifeste por nota diplomatica a sua decistlo de nao ore·
novar, com anteced~ncia de 6 (seis) meses da data de sua
expira<;:11o.
Feito no Rio de janeiro, aos 03 dias do m~s de abril de 1987,
em duas vias originais, na lingua portuguesa.
Pelo Governo da Repllblica Federaliva do Brasil

Joaquim Salles de Oliveira ltapary Filho
Maria Alice Guidice Barroso
Pelo Governo da Repllblica Portuguesa

Maria T ereza Pinto Basto Gouveia

d) a oportunidade de enriquecimento dos respeclivos
acervos, nomeadamente a nlvel da bibliografia
brasileira sobre Portugal e autores portugueses e
da bibliografia portuguesa sobre o Brasil e autores
brasileiros;
e) a relevancia da qualifica<;:11o de recursos humanos
para atendimento especlfico de toda clrea, espe·
cialmente tendo em vista a preserva<;:ao da mem6·
ria nacional, resolveram concluir o presente Acordo
relativamente ao estabelecimento de plano regular
de intercambio nas c1reas de atua<;:11o de suas Bi·
bliotecas Nacionais.

ARTIGOI
As Bibliotecas Nacionais Brasileira e Portuguesa se compro·
metem a adotar procedimentos tocnicos e normas de compa·
tibilidade nos seus respectivos processos de informatiza<;:11o
por forma a garantir a permuta de registros bibliogrc1ficos e
o futuro acesso direto lis respectivas bases de dados.

Adriano de Carvalho
Manoel Vilaverde de Cabral

coopera~ao

protocolo aditivo
tocnica e cientffica:
brasi 1-cOte d'ivoire

PROTOCOLO ADITIVO AO ACORDO DE
COOPERACAO T~CNICA E CIENTfFICA ENTRE
0 GOVERNO DA REP(JBUCA FEDERATIVA DO
BRASIL E 0 GOVERNO DA REP(JBUCA DA
COTE D'IVOIRE
0 Govemo da Republica Federativa do Brasil

e

ARTIGO II

0 Govemo da Republica da COte d'lvoire
(doravante denominados "Partes Contratantes"),

Serc1 estabelecido urn plano regular do intercambio de micro·
formas (microfilmes, microfichas, etc.) dos respectivos acer·
vos, incluindo livros, peri6dicos, manuscritos e materiais es·
peciais.

Considerando as prioridades atribuldas pelo Governo da COte
d'lvoire ao desenvolvimento da agropecuaria e ft valoriza<;:11o
e ft diversifica<;:ao tanto de sua produ<;:ao quanto de suas ex·
porta<;:c5es;
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Considerando o esplrito do Acordo de Coopera~iio T~cnica e
Cientffica, firmado em Abidjan, em 27 de outubro de 1972;
Considerando que a vasta experi~ncia brasileira no domlnio
agropecu~rio j~ ~do conhecimento do Govemo ivoariano,
Acordam o seguinte:

ARTIGOI

As Partes Contratantes estabeleceriio um Programa de Coopera~iio T~cnica com vistas a dar continuidade sistem~tica,
por interm~dio de projetos especfficos, ao intercllmbio de experi~ncias em ~reas consideradas relevantes para ambos os
palses no domlnio agropecu~rio.

ARTIGO II

0 Programa de

Pelo Govemo da Repliblica da COte D'lvoire

Simeon Ak6

registro de assentamentos de
atos multilaterais dos quais o
brasil~ parte ocorridos no segundo
trimestre do ano de 1987.
1) Estatuto Orgllnico da Comissiio Sui-Americana para
a Luta Contra Febre Aftosa e Ala do Reconhecimento
da Comissiio Sui-Americana para a Luta Contra Febre
Aftosa- COSALFA- Na Oualidade de "ComissAo Per·
manente lnstitucionalizada a Nlvel Sub-Regional". 1985
Paraguai- RATIFICOU

Coopera~iio

Hcnica acima mencionado dever~ integrar-se ao llmbito geral da polftica agrfcola e pecu~
ria do Govemo da Repliblica da COte d'lvoire, e ser~ implementado por meio de projetos especfficos, para os quais as
institui¢es competentes dos dois Govemos prestariio sua
estreita colabora~iio.

ARTIGO Ill
Para assegurar a execu~iio de cada projeto, as Alias Partes
Contratantes designariio de comum acordo executores especfficos, devendo tal notifica~iio ser cursada por via diplom~ti

ca.
ARTIGOIV

2) Conven~iio de Avia~iio Civil lnternacional (Ato da Confer~ncia lntemacional de Avia~iio Civil)- 1944
llhas Cook - ADERIU
3) Tratado sobre a An~rtica. - 1959
Rep, Cor~ia- Cor~ia, Rep. Dem. e Gr~cia- ADERIRAM
4) Conven~iio para a Repressiio ao Apoderamento lllcito de
Aeronaves. 1970.
Brunei-Darussalam- ADERIU

Os agentes executores, designados na forma do Artigo Ill, assinariio acordos que definiriio, de modo preciso e para cada
caso, as obriga~Oes que lhes seriio atribuldas na prepara~Ao
e coordena~iio dos projetos que os dois Govemos decidirem
implementar.

5) Conven~iio para a Repressiio de Atos lllcitos Contra a
Seguran~a da Avia~iio Civil - 1971.

ARTIGO V

6) Conven~iio sobre Responsabilidade lntemacional por
Danos Causados por Objetos Espaciais. - 1972

esfor~s com vistas a
assegurar as melhores condi~Oes de financiamento para os
projetos referidos no Artigo I.

Brunei-Darussalam- ADERIU

As Alias Partes Contratantes somariio

ARTIGOVI
entrar~ em vigor na data de sua
assinatura e ter~ vig~ncia de dois anos, ao tim dos quais ser~
automaticamente prorrogado por perfodos de urn ano, a menos que uma das Partes Contratantes manifeste, por via di·
plom~tica, sua decisiio de niio renov~·lo, seis meses antes
da data de sua expira~iio.

0 presente Protocolo Aditivo

ARTIGO VII
A denlincia do presente Protocolo Aditivo niio afetam a implementa~iio dos programas e projetos em execu~iio ainda
niio concluldos, salvo se ambas as Alias Partes Contratantes
convierem em contr~o.
Feito em BrasRia, aos 12 dias do mAs de maio de 1987, em
dois exemplares originals, nas llnguas portuguesa e francesa,
sendo ambos os textos igualmente autAnticos.
Pelo Govemo da Reptlblica Federativa do Brasil
Roberto de Abreu Sodr6
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Argentina- ADERIU
7) Conven~iio sobre a Proibi~iio do Desenvolvimento, Produ~iio e Estocagem de Armas Bacteriol6gicas (Biol6gicas) e ~Base de Toxinas e sua Destrui~iio.- 1972
Belize e Coreia, AD- ADERIRAM
8) Conven~iio lnteramericana sobre Obten~iio de Provas no
Exterior. 1975.
Argentina - RATIFICOU
9) Protocolo Modificativo da Conven~iio lntemacional para a
Unifica9iio de Certas Regras em Mat~ria de Conhecimento de 25/08/24. Tal como Emendada pelo Protocolo
de Modifica9iio de 23/2/68. - 1979,
Fran9a- RATIFICOU
10) Acordo entre a Argentina, Brasil e Uruguai para a Coordena~o de Consigna90es e Uso dos Canals de Radiodifusiio em lrequAncia Modulada na Faixa de Ondas M~
tricas (88·1 08 MHz) - 1980.

Argentina- RATIFJCOU
11) Protooolo de Reforma da Carta da Organlz~o dos Estados Amerlcanos "Protooolo de Cartagena das lndias".
OEA-1985.

01 - Acordo sobre Preveru;Ao, Controle, Fiscalizat;Ao e RepressAo ao uso lndevido e ao Tr4fico nrcito de Entorpecentes de SubstAncias Psicotr6picas.

Honduras - RATIFJCOU
Ceiebrado em Brasnia, a 3 de junho de 198 7.
12) Conve~o sobre a OrganlzaoAo Hldrogl'4flca lntemacional.
Papua Nova Guin4 - ADERIU

atos bilaterais do brasil
com a venezuela, assinados no
segundo trimestre de 1987, e que
ainda nao se encontram em vigor.

01 - Ajuste Compiementar ao ConvAnio B4sico de Cooperat;Ao T4cnica de 20.02.1987, na Area das Comunica-

¢es.
Celebrado em Brasnia, a 3 de junho de 1987.
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reuniao de chanceleres em bariloche
comunicado de imprensa
Comunicado de lmprensa divulgado em 16 de abril de 1987,
com relac;lio ~ Reunilio de Chanceleres em Bariloche.
Los Ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil,
ColOmbia, M~xico, Panam~ Peru, Uruguay y Venezuela celebraron en San Carlos de Bariloche del 14 al 16 de abril Ia
primera reuni6n del mecanisme permanente de consulta y
concentraci6n polltica, constituido en Ia reuni6n de Rio de Janeiro, en diciembre de 1986.
I. Los ministros subrayaron que el fortalecimiento de Ia de·
rnocracia y el desarrollo de Ia regi6n exige esquemas innovadores que concentren el esfuenzo em proyectos especfficos,
encarados con nexibilidad, realismo y criterio pn\ctico, para
impulsar, a partir de los mismos, Ia red de interesses comunes
que profundice y acelere el proceso de integraci6n y cooperad6n reactlvando el sistema institucional existente.
II. Recordaron que este foro cumple dos funciones;
1) efectuar consultas recrprocas.
2) concertar acciones conjuntas.

IlL En consecuencia, los Cancilleres intercambiaron informaci6n y realizaron consultas sobre los siguientes temas.

a.

Restricciones impuestas al com~rcio.

b. Las relaciones con los parses industrlalizados.

c.

Los efectos sociales, econ6micos y politicos de Ia condi·
cionalidad impuesta por los organistnos financieros internacionales.

y en particular, tomaron nota de los resultados de las racientes reuniones de los Comites lnterino y de Desarrollo del Fondo Monetario lntemacional (FMI) y del Banco lntemacional de
Reconstrucci6n y Fomento (BIRF), donde los Ministros de
Economra y Finanzas latinoamericanos y de otros parses en
desarrollo hicieron presente sus puntos de vista sobre Ia evoluci6n reciente y las perspectivas del problema del endeudamiento extemo de Ia Regi6n.
AI reconocer Ia persistencia y aun el agravamiento de algunos
de los t~rminos del problema, los Cancilleres reafirmaron Ia
necesaria acci6n del Consenso de Cartagena y atrav~s del
mismo, Ia presencia de Ia Regi6n en los foros regionales y
mundiales donde se analice el lema.
En t~rminos expecificos se acord6 en recomendar a todos los
Gobiemos miembros del Consenso:
a) La inmediata convocatoria de una reuni6n a nivel t~cnico
del Consenso.
b) Que al evaluar Ia situaci6n actual por parte del Consenso,
se preste especial atenci6n a Ia posibilidad de amp liar sus
competencias a temas vinculados a Ia deuda, el comercio
y el financiamiento.
c) Que se considere Ia realizaci6n de gestiones conjuntas
ante terceros parses o grupos de parses, en particular las
Comunidades Europeas.
d) En ese sentido solicitaron al Secretario pro-tempore del
Consenso, Ia realizaci6n de consultas con todas las partes
del consenso con vistas a hacer presente los puntos de
vista del Consenso sobre Ia Deuda, el Comercio y el Financiamiento, a Ia proxima Cumbre de parses desarrollados que tendrl\ Iugar en Venecia en el pr6ximo mes de junio.
2. El desarrollo tecnol6gico

d. La agenda de los Organismos lntemacionales.
e. La situaci6n de los refugiados en centroam~rica.
f. La ampliaci6n de los mandates del SELA.
g. La relevancia de Ia proxima reuni6n del Consejo lnteramericano Economico y Social (CIES).
IV. Asimismo los Cancilleres acordaron concertar esfuerzos
en las siguientes Areas:
1. Consenso de Cartagena.
Los Cancilleres lntercambiaron experiencias e impresiones
sobre el estado actual del problema de Ia deuda en Ia Regi6n

En vista de Ia creciente brecha tecnol6gica existente entre los
parses industrializados y los parses en desarrollo, se convino
en Ia promoci6n de una relaci6n asociativa en algunas areas
especfficas.
Por ello, los Ministros resolvieran,
a) Promover, conjuntamente con los 6rganos competentes de
sus gobiemos, Ia constituci6n de una Comision ad-hoc en
materia cientifica-tecnologica.
b) La Cancilleria Argentina tomara a su cargo Ia organizaci6n
de Ia reuni6n de Ia Comisi6n ad-hoc a realizarse en
agosto en Buenos Aires para definir el funcionamiento y
los proyectos conjuntos factlbles.
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3. Partamento Latinoamericano
AI manifestar su aprecio por Ia labor realizada y las iniciativas
tomadas por el Partamento Latinoamertcano y como consecuencia de las solicitudes de sus legisladores, se decidio 1mpulsar deliberaciones entre los poderes ejecutivos y legislativos de cada pars para realizar una reuni6n de las Canclllerias
a fin de examinar el proceso de institucionalizaci6n del Parlamento Latinoamericano.
4. Aspectos jurrdicos de Ia integraci6n

Se coincidi6 en Ia necesidad de coordinar y profundizar los
esfuerzos para Ia armonizaci6n de las leglslaciones nacionales, a lim de que no obstaculicen los emprendimientos conjuntos y favorezcan ademds Ia activldad integradora de los
sectores pllblicos y privados.
Como consecuencia de esa necesidad se decidi6 el establecimiento de un Comisi6n ad-hoc, para que;
1) ldentifique las principales areas y realice el inventarlo del

derecho cumunitario en Ia regi6n y del derecho intemacional privado convencional.

En tal sentido coincidieron en promover una reuni6n para tratar el tema a Ia que asistiran representantes de cada pars anivel t~nico. Dicha reuni6n tendr!i Iugar en BrasOia el mes de
julio proximo.
6. Proyecto sobre lucha contra Ia Pobreza Absoluta

Los Ministros expresaron su apoyo a Ia iniciativa del Presidente de Colombia de emprender un programa intensive para
luchar contra Ia pobreza absoluta en Am~rica Latina y el Carlbe.
Con este prop6sito acordaron Ia asistencia de representantes
de nivel ministerial a Ia reuni6n preparatoria que habm de
celebrarse en Bogot!i en el mes de mayo.
Los Ministros dejaron constancia de su agradecimiento al gobiemo d !Argentina y, en particular, al Presidente RaCrl Altonsin por las atenciones y facilidades brindadas que hicieron
posible Ia reuni6n.
Asimismo, resolvieron que Ia proxima reuni6n ministerial tendr!i Iugar en Brasil en agosto de 1987.
ho de 1987.
H!i 15 anos, nesta data de 5 de junho, encerrava-se a Condas Nag(5es Unidas sobre o Meio Ambiente, que reuniu em Estocolmo representantes de quase todos os parses
do mundo, no interesse de promover a cooperat;:Ao intemacional para a preservagAo da natureza.

2) Organice un estudio comparative de Ia legislaci6n nacional basica y estudie Ia posibilidad de adopci6n de legislaci6n homogenea o de acuerdos multilaterales en materia
de integraci6n.

fer~ncia

5. Seguridad Alimentaria

Naquela ~poca. verificou-se urn distanciamento entre os
pontes de vista dos parses industrializados e dos parses em
desenvolvimento quanto A agAo a seguir para garantir As gerag(5es futuras a herant;:a de urn planeta livre de flagelos ambientais e intacto em sua capacidade produtiva.

Frente a situaciones de extrema gravedad que demanden Ia
solidartdad regional para cubrir una situaci6n de emergencia
alimentaria excepcional, los Ministros decidieron impulsar Ia
fonnalizaci6n de un Tratado de Asistencla Regional para
Emergencias Alimentarias (TAREA) cuyo objetivo seria el de
movilizar Ia cooperaci6n regional para aliviar situaciones de
crisis alimentaria.
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Hoje, encontradas converg~ncias de posi!(Ao, os parses industrializados reconhecem que a maior das poluig15es ambientais ~a chamada "poluit;:Ao da pobreza".

abreu sodre manifesta
solidariedade ao governo
de m~ambique
Telegrama enviado dia 29 de maio, pelo Ministro
Roberto de Abreu Sodr6 ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros de M~ambique, Senhor Pascoal
Manoel Macumbi, por ocasiio do ataque conduzido
por comandos sul-africanos A cidade de Maputo.
"Ao tomar conhecimento do ataque conduzido por comandos
sul-africanos contra a cidade de Maputo, desejo expressar a
Vossa Excel~ncia o total apoio e solidariedade do Govemo e
do povo brasileiro A Repllblica Popular de Mo<;:ambique,
diante de urn injustificlivel ato de viol~ncia que contraria de
maneira flagrante os mais elementares prindpios de convi~ncia intemacional que devem existir entre dois parses vizinhos e soberanos.
Mais alta considera<;:lio,"
Ministro das Rela<;:oes Exteriores da Repllblica Federativa do
Brasil.
Roberto de Abreu Sobr6

falecimento do
primeiro ministro do lfbano
Mensagens enviadas no dia 111 de junho de 1986
pelo Presidente da Repllblica e pelo Minlstro das
Rela96es Exteriores, respectivamente. ao
Presidente da Repllblica llbanesa. Cheik Amine
Gemayel. e ao Secretllrio Geral do Minist6rio dos
Neg6cios Estrangeiros. Senhor Fouad Turk. por
ocasilo do falecimento do Primeiro-Ministro do
Llbano. Rachid Karame.
"Mes compatriotes et moi-meme avons appris Ia triste nouvelle du d~lls de Son Excellence Monsieur Rachid Karame,
Premier·Ministre. Veuillez agreer, Excellence, nos condoleances et nos profonds sentimentes de sympathie, qui s'addressent, pareillement, aux autorites de Ia Republique et A Ia
famille du Premier-Ministre Rachid Karame.
President de Ia Republique Federative du Bresil
Jos6 Samey"

"Profondement emu par le declls de Son Excellence le Premier-Ministre Rachid Karame, je vous adresse ainsi qu'A vos
compatriotes !'expression de mes condoleances attristees
auxquelles s'associe le peuple brasilien.
Ministre das Relations Exterieures
Roberto de Abreu Sobrlf'

dia mundial do meio ambiente
Mensagem do Presidente Jos6 Sarney por ocasilo
do .. Dia Mundial do Meio Ambiente'', em 5 de junho
de 1987.
Ha 15 anos, nesta data de 5 de junho, encerrava-se a Conferencia das Na<;:oes Unidas sobre o Meio Ambiente, que reuniu em Estocolmo representantes de quase todos os parses
do mundo, no interesse de promover a coopera<;:iio intemacional para a preserva<;:lio da natureza.
Naquela epoca, verificou-se urn distanciamento entre OS
pontos de vista dos palses industrializados e dos parses em
desenvolvimento quanto a<;:lio a seguir para garantir as gera<;:oes tuturas a heran<;:a de urn planeta livre de llagelos ambientais e intacto em sua capacidade produtiva.

a

Hoje, encontradas convergencias de posic;:iio, os parses industrializados reconhecem que a maior das polui<;:oes ambientais e a chamada "polui<;:iio da pobreza".
A pobreza constitui uma das principais causas dos problemas
ambientais que atingem nosso planeta, principalmente nos
pafses em desenvolvimento, onde a premente necessidade
de crescimento econllmico pode levar ao esgotamento de recursos naturais essenciais ao futuro das novas gerac;:oes. Niio
por acaso, o tema escolhido pelas Na<;:oes Unidas para a comemora<;:ao, em 1987, do Dia do Meio Ambiente, e "Moradia
para os Desabrigados e o Meio Ambiente". Pobreza e devasta<;:ao ambiental sao dois fenllmenos de tal forma vinculados que se toma in6cua qualquer tentativa de proteger a na·
tureza sem atender as necessidades basicas, ffsicas e espirituais do Homem.
Nesse sentido, a op<;:lio preferencial do meu Govemo pc:ia:o
quest6es sociais constitui base necessaria e imprescindfvel
para uma polltica consistente e de efetiva protec;:iio ao n;eio
ambiente.
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govemo brasileiro
doa alimentos ao suriname

sileiro com o agravamento dos problemas regionais, o qual
resulta, em ultima an~lise, da sobrevivl!ncia do anacrOnico
e injustific~vel regime do apartheid

Uma aeronave Boeing 707 partiu no dia 25 de maio, para
Paramaribo, com carregamento de produtos alimentfcios doados pelo Govemo brasileiro ao povo surinamense, que se
defronta atualmente com s~ria escassez de alimentos. A doac;Ao, embora de volume relativamente pequeno, inclui gl!neros de primeira necessidade, em especial ac;Ocar, Ieite em p6,
batata, cebola, 61eo de soja, massas, sardinhas e conservas
de came. No Suriname, a distribuic;Ao dever~ ser leila a escolas, creches, orfanatos, hospitals e outras instituic;cSes capazes de fazer chegar os alimentos fis parcelas mais carentes
da populac;!io surinamense.

brasil e mong61ia
estabelecem rela~6es diplomciticas
0 Govemo da Republica Federativa do Brasil e o Govemo da
Republica Popular da Mong61ia, desejosos de estreitar os lac;os de amizade e cooperac;!io entre os povos dos dois parses,
baseados no pleno respeito pela soberania nacional, igualdade e interesse mutuo, resolveram estabelecer relar;;6es di·
plom~ticas, em nlvel de Embaixada, aos 18 de junho de

1987.

0 Govemo brasileiro vern acompanhando com grande interesse o processo de normalizac;Ao democr~tica que se iniciou
no Suriname. A doac;Ao de alimentos que est~ sendo leila po·
de ser vista sobretudo como um ato simb61ico da amizade que
o Brasil !em pelo povo surinamense e da confianc;a que deposita em sua capacidade de superar as dificuldades com que
ora se detronta, construindo um Muro de prosperidade e desenvolvimento.

brasil repudia ataque
sul-africano a maputo.
Diante da notfcia de mais uma invas!io de comandos sul-atricanos, desta vez tendo como alvo Maputo, a capital da Repu·
blica Popular de Moc;ambique, o Brasil manifesta o seu veemente repudio fl violac;ao da soberania e da integridade territorial daquele pars com o qual mantemos lagos de fraternal
amizade. Trata-se de um ato de agressao que contraria os
mais elementares prindpios de convivl!ncia internacional que
devem existir entre dois pafses vizinhos e soberanos.
A persistl!ncia deste comportamento agressivo por parte da
Africa do Sui justifica a crescente apreens1\o do Governo bra-

xiv reuniao das partes consultivas
do tratado da antcirtida
Foi realizada no Rio de Janeiro (Hotel Copacabana P~lace)
reuni1\o informal preparat6ria da d~ima-quarta reuniAo das
partes consultivas do Tratado da Ant~rtida, prevista para outubro de 1987, tamb~ no Rio de Janeiro. Participaram da
reuni§o 18 parses que s§o partes consultivas do Tratado e, na
condic;ao de observadores, 17 pafses que n1\o stio partes
consultivas.
A sessao foi aberta As 10:00 horas do dia 04 de maio de
1987, pelo Embaixador Marcos Castrioto de Azambuja, Subsecre~rio-Geral de Administrac;tio e de Comunicac;oes do
Minist~rio das Relar;;oos Exteriores. As reunioes das partes
consultivas do Tratado da An~rtida, que entrou em vigor em
1961, se realizam de dois em dois anos, e se dedicam ao
fortalecimento da cooperar;;1\o intemacional no que diz res'>eito a assuntos an!Articos.
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