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presidente da republica
de mocambique
visita o brasil
Discursos dos Presidentes Jose Samey e Joaquim Chissano.
na recepctio no Pal6cio itamaraiy. em 08 de abril de 1988

discurso do presidente jose sarney
Excelentissimo Senhor
Presidente Joaquim Chissano,
A fraterna amizade pelo povo de Mocambique
e um sentimento que esta entranhado no coracao de todos os brasileiros. Traduz a profundidade e a solidez de nossos vinculos: somos irmaos de sangue, a historia nos reservou
origem comum, a mesma lingua, e estamos
trabalhando juntos no presente e para o futuro.
Inspirado por essa tradicao de convivio que
une o Brasil a Mocambique, estendo minhas
cordiais boas-vindas a Vossa Excelencia e
sua ilustre comitiva, nesta visita para nos muito grata e honrosa, a primeiraque o traz a
nossa terra investido da alta dignidade de
Chefe de Estado.
Destas horas que passara no Brasil, estou certo de que Vossa Excelencia recolhera o testemunho eloquente do apreco e da admiracao
que nutrimos pela nacao mocambicana, protagonista de paginas gloriosas na historia da
descolonizacao africana e que, hoje, se afirma
com grandeza e confianca na luta pela construcao de uma patria livre e justa, prospera e
pacifica.
A presenca de Vossa Excelencia entre nos
expressa a relacao inquebrantavel entre nossos povos: coincide com momento de importhncia singular nao so para a sociedade brasileira mas tambem para nossa aproximacao
com a Africa.

Nao havera escapado a atencao de Vossa
Excelencia, conhecedor da realidade brasileira, que neste ano de 1988 comemoramos
uma das efemerides magnas de nossa hist&
ria: o Centenario da Abolicao da Escravatura.
Combatente forjado nos arduos embates pela
libertacao do povo mocambicano, Vossa Excelencia, Senhor Presidente, sabe aquilatar o
alcance com que esse acontecimento se projeta na vida do povo brasileiro, obrigando-nos
a refletir sobre o passado, a refluir no tempo
em busca de ensinamentos que haverao de
iluminar o caminho do futuro.
Ha mais de um seculo, o grande diplomata e
estadista Joaquim Nabuco, emprestando com
inteligencia e entusiasmo toda a forca de seu
idealismo ao triunfo da causa abolicionista,
advertia que o desrespeito a certos principios
fundamentais, base das sociedades organizadas, afasta qualquer nacao da comunhao civilizada do mundo.

E o que ainda ocorre, na proximidade de um
novo milenio, com a persistencia do regime
cruel e anacronico do apartheid na Africa do
Sul, condenado unanimemente pela comunidade internacional.
Na consciencia do povo brasileiro esta profundamente enraizada a aversao a todo tipo
de discriminacao racial. Somos uma nacao de
multiplas influencias etnicas. Construimos, a
partir da vocacao de unidade de nosso povo,
uma sociedade enriquecida pelas culturas de
variada procedencia.

.
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Repudiamos com igual vigor todas as formas
de violencia originadas do apartheid e que
afrontam normas e principios do direito internacional:

As exemplares relacoes entre o Brasil e Mocambique ganham cada dia novo alento, sobretudo em sucessivos projetos de cooperacao tecnica.

- A ocupacao ilegal da Namibia pela Africa

Registro, com satisfacao, a proposta do Brasil
ao PNUD, a OIT e a Unido para fazer de Mocambique um pais prioritario na estrategia de
projetos conjuntos de desenvolvimento apoiados por aqueles organismos das Nacoes Unidas.

do Sul e as frequentes investidas daquele
pais contra territorios de Mocambique e de
Angola;

- A violacao, pelo Governo sul-africano, da
letra e do espirito do Acordo de Incomati e do
Compromisso de Lusaca, ao persistir no seu
apoio as forcas irregulares que procuram levar
o medo e a destruicao a diferentes quadrantes
dos solos mocambicano e angolano.
Fere nossa consciencia de homens livres e
respeitosos da justica saber que, malgrado o
apelo unanime da comunidade internacional,
pesa a ameaca de execucao sobre seis cidadaos sul-africanos aprisionados em Sharpville.
Como Chefe de um governo empenhado na
reconstrucao democratica, deploro, como mais
um fator a agravar o estado de tensao na Africa Austral, o banimento de quase duas deze,
nas de organizacoes que, de forma pacifica,
se dedicavam a instauracao das liberdades civis na Republica da Africa do Sul.
A mensagem do Brasil, senhor Presidente, e
de paz, de dialogo e de cooperacao. E expressiva da nossa constante dedicacao a causa da liberdade de todos os homens, sem distincoes, a causa da solidariedade entre todos
os povos, a causa do progresso de todas as
Nacoes.
Da Africa veio nossa civilizacao. A africana
Mocambique, aos paises irmaos de lingua oficial portuguesa, pretendemos reservar o m e
Ihor de nossa colaboracao em dominios os
mais diferenciados, da economia e do comercio, da educacao e da cultura, da ciencia e da
tecnologia.

E esta uma demonstracao cabal da primazia
que lhe atribuimos em toda a trama de nossos
vlnculos externos.

Por outro lado, penso que nossos paises d e
veriam desenvolver acao conjunta com o Banco Mundial para encontrar formulas de ampliacao da cooperacao bilateral na fase preparatoria do plano de recuperacao economica de
Mocambique.
Ha que destacar ainda o papel dos consultores brasileiros nas atividades do programa do
carvao de Mocambique.
Como resultado destes trabalhos, creio seja
possivel viabilizar o aporte brasileiro na exploracao das jazidas de carvao de Moatize, empreendimento capaz de revigorar a cooperacao entre os dois paises.

O Brasil acredita na importancia do seu dialogo com Mocambique e esta empenhado, como no ambito da Comissao Mista, a reunir-se
aproximadamente, a intensifica-lo em todas
as areas de interesse comum.
Tanto o comercio quanto o intercambio cientifico-tecnologico terao a ganhar com os novos
mecanismos de cooperacao que deveremos
examinar naquela comissao, com vistas a
aprofundar nosso relacionamento em todos os
niveis.
Gracas as sabias e pragmaticas diretrizes impostas por Vossa Excelencia a gestao da
economia mocambicana, nao e dificil prever o
adensamento das relacoes comerciais de Mocambique com o resto do mundo, inclusive o
Brasil.
Homem que sempre buscou encontrar na
convergencia da politica com a literatura a
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identificacao do sentir de seu proprio povo,
antevejo com o maior orgulho, como cidadao
e como escritor, a proxima entrada em funcionamento do Centro de Estudos Brasileiros em
Maputo. Essa casa de cultura, a ser aberta a
todos os mocambicanos, dedicada a aprofundar o conhecimento mutuo, estd fadada a servir como mais um elo de integracao cultural
entre nossos povos.

das as que o Governo brasileiro confere, um
simbolo da amizade perene entre nossos dois
povos.

Senhor Presidente,

Senhores Membros do Governo Brasileiro;
Minhas Senhoras e meus Senhores;
Estimado e Respeitado
Presidente Jose Samey,

Neste momento de confraternizacao entre
brasileiros e mocambicanos, nao poderia deixar de prestar nossa sentida homenagem a
memoria do inesquecivel Presidente Samora
Machel, lider e estadista africano que conduziu seu povo pela rota da esperanca, do trabalho. Seu desaparecimento, em tragicas circunstancias, representou pesada e sensivel
perda para Mocambique e para a Africa. Perda tambem lamentada pelo Brasil e por todos
os povos amantes da paz, da justica e da liberdade.
Ao acolher nesta oportunidade a visita de
Vossa Excelencia ao Brasil, desejo felicit&lo,
Presidente Joaquim Chissano, pelo exito ja
consagrado de sua viagem a America Latina e
ao Caribe, a qual vem oferecer contribuicao
das mais significativas para o estreitamente
das relacoes de amizade e cooperacao entre
nossos dois continentes vizinhos.
Intensificando e expandindo seus lacos, Mocambique e Brasil acrescentam a essa tarefa
comum todo o vigor e o potencial de sua colaboracao.

E e com grande alegria que lhe imponho neste momento as insignias desta distincao.

discurso do presidente de mocambique,
joaquim alberto chissano

Sentimo-nos profundamente sensibilizados e
emocionados pelas palavras que Vossa Excelencia acaba de dirigir a minha pessoa, a
minha Esposa e a toda a comitiva que me
acompanha. Elas expressam o calor e a amizade que nos tem rodeado desde os primeiros
momentos da nossa estada na bela capital
deste imenso e maravilhoso pais que A o Brasil.
Para o povo amigo brasileiro trazemos as
mais fraternas e cordiais saudacoes do povo
mocambicano.
Esta visita tem para nos um particular e profundo significado, pois, alem de ser a primeira
deslocacao oficial, na qualidade de Presidente
da Republica Popular de Mocambique, que
realizamos a Republica Federativa do Bracil,
efetua-se no ano em que se comemora o centenario da abolicao da escravatura, passo gigantesco para a liberdade e dignidade do homem.

Como testemunha da elevada importancia
que meu governo atribui as relacoes com a
Republica Popular de Mocambique, e em r e
conhecimento ao papel de relevo que vem
desempenhando Vossa Excelencia corno
construtor da nossa maior aproximacao, decidi
conceder-lhe o Grande Colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul.

Este encontro ao mais alto nivel, entre povos
com um passado historico comum, com uma
grande identidade geografica e humana, e para n6s motivo de imensa alegria e satisfacao.

Desejo que Vossa ExcelQnciaveja nessa condecoracao, a mais importante entre to.

cente a@ longos anos de negacao dos direitos mais elementares do homem.

E importante para n6s rnocambicanos realizamos esta visita numa altura em que o vosso pais respira um clima de democracia cres-
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Saudamos, por isso, todas as forcas democraticas brasileiras cuja acao tomou possivel este
clima. Saudamos, muito em particular, o papel
que Vossa Excelencia desempenhou como
sucessor do saudoso Presidenteeleito Tancredo Neves, que foi um grande amigo de
Mocambique.

E nosso desejo que este encontro seja o elemento catalizador para enriquecer o conhecimento mutuo da realidade que vivemos, das
nossas dificuldades e sucessos, dos projetos
que os nossos dois paises estabeleceram para romper com a heranca da dominacao a que
fomos sujeitos.
Mocambique e Brasil nao sao paises pobres
nem condenados a fatalidade do atraso e miseria.
Ambos possuem imensos recursos naturais e
riquezas, que, associados a determinacao, inteligencia e trabalho arduo dos respectivos
povos, podem garantir a vitoria do combate
contra o subdesenvolvimento.
Senhor Presidente.
Para desenvolver esse potencial de riquezas,
a Republica Popular de Mocambique tracou a
data da proclamacao de sua independencia
um plano de desenvolvimento que a curto e
medio prazo iria proporcionar uma sensivel
melhoria das condicoes de vida do seu povo.
Todavia, apos quase treze anos de independencia o nosso desenvolvimento nao avancou
devido a acao de forcas saudosistas do colonialismo e retrogradas, que desencadearam
atos de terrorismo e barbarismo, matando populacoes indefesas e destruindo infra-estnituras economicas e sociais.
Estas acoes terroristas sao levadas a cabo por
bandidos armados organizados, treinados,
equipados, financiados e infiltrados no nosso
territorio pela Africa do Sul para semear a
morte, a destruicao, o caos.
O banditismo armado criado pela Rodesia do
Sul de lan Smith passou, em mil e novecentos

e oitenta, apos a independencia deste territorio, hoje Zimbabwe, a ser dirigido diretamente
pela Africa do Sul racista.

E assim que o regime do apartheid, atraves
dos seus agentes, os bandidos armados, assassina homens e mulheres, velhos e criancas
indefesos, num verdadeiro genocidio. Jovens
adolescentes sao raptados e ensinados a matar. Destroem hospitais, escolas, pontes, lojas,
linhas ferreas e de abastecimento de energia
eletrica. Os seus principais alvos sao setores
sociais e economicamente estrategicos.
Esta guerra nao declarada contra Mocambique, movida pela Africa do Sul atraves dos
bandidos armados, e uma crueldade impar e
de uma desumanidade sem igual.
O povo mocambicano amante da paz esta,
por ironia, ha quase vinte e cinco anos em
permanente estado de guerra. Ontem foi a luta de libertacao nacional e hoje sao as agressoes externas.
Com o objetivo de criar um clima de paz e em
consonancia com os desejos e aspiracoes do
nosso povo, a Republica Popular de Mocambique assinou com a Africa do Sul o Acordo
de Nao Agressao e Boa Vizinhanca, o Acordo
de Nkomati.
Todavia, cedo se dissiparam as nossas esperancas de paz. A Africa do Sul nunca chegou
a respeitar nem no espirito nem na letra o
Acordo de Nkomati, violando assim, e uma
vez mais, os mais elementares principios do
direito internacional e da convivencia entre
Estados. As provas da violacao do acordo
pelo regime de Pretoria avolumaram-se cada
vez mais quer atraves de documentos capturados, quer atraves de declaracoes de ex-inte
grantes dos bandidos que se entregaram ou
foram capturados pelas nossas forcas.
Estimado Presidente
Jose Sarney,
Minhas Senhoras e meus senhores,
Apesar do potencial de riqueza que Mocambique detem, sao grandes as dificuldades eco-
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nomicas que hoje enfrentamos, decorrentes,
essencialmente, da agressao do regime do
apartheid, atraves dos bandidos armados,
acrescida da seca prolongada e outras calamidades naturais.
Sao incalculaveis os custos materiais, financeiros e em vidas humanas causados por esta
agressao - estimando-se ja para cima de cem
mil mortes - e a deslocacao forcada de mais
de quatro milhoes de camponeses das suas
terras onde viviam e produziam.
De mil e novecentos e oitenta e um ate esta
data os prejuizos materiais elevam-se a mais
de seis bilhoes de dolares, o que corresponde
praticamente ao dobro da nossa divida externa.
Um dos alvos preferidos do regime do apartheid atraves dos seus agentes, os bandidos
armados, e a SADCC, organizacao criada em
mil e novecentos e oitenta para promover o
desenvolvimento economico e diminuir a dependencia em relacao ao regime do apartheid.

E assim que Pretoria, para preservar a sua
hegemonia na zona, pretende inviabilizar a
SADCC atraves de permanente sabotagem de
linhas ferreas e vias de acesso aos portos
mocambicanos e angolanos, forcando os paises do hinterland a utilizar os portos e linhas
ferreas sul-af ricanas.
Senhor Presidente,
A nossa determinacao e grande em preservar
a independencia e soberania conquistadas a
custa do sangue derramado pelos melhores
filhos do povo mocambicano. Eliminar o banditismo promovido do exterior e tarefa que absorve avultadas somas de dinheiro que deve
riam servir para projetos de desenvolvimento
e setores sociais tais corno a educacao, saude
e outros.
Mas nao podemos esperar pelo fim da guerra
para reabilitar a nossa economia profundamente afetada e deteriorada.

Nessa perspectiva a Republica Popular de
Mocambique definiu e deu inicio em principios
de mil e novecentos e oitenta e sete a um
conjunto de medidas economicas e financeiras para enfrentar a profunda crise economica,
sustendo a sua deterioracao e reabilitando-a
mesmo na dura situacao de guerra em que se
encontra envolvida.
Foi um desafio que exigiu uma coragem e sacrificio do nosso povo mas cujos resultados
embora modestos sao ja palpaveis e encorajadores. E assim que no ambito da producao
cresceu a participacao do setor agrario familiar e incrementou-se a producao industrial e a
comercializacao agraria
As exportacoes e o Produto Interno Bruto
(PIB) cresceram, tendo-se registrado tambem
um consideravel aumento na produtividade
laboral. Contudo persistem alguns fatores que
condicionam o sucesso do Programa de Reabilitacao Economica, designadamente as
acoes de agressao e desestabilizacao movidas por Pretoria, dificultando a circulacao de
pessoas e bens e levando a cabo acoes diversas a que ja referimos.
Nesta situacao de guerra, a populacao rural e,
sem duvida, a mais afetada e sacrificada,
vendo-se deslocada e totalmente desprovida
dos seus bens e recursos indispensaveis a
sua sobrevivencia. Para socorrer esta populacao deslocada, lancamos um Programa de
Emergencia, visando assistir vitimas de guerra
e das calamidades naturais em- Mocambique.
Uma generosa ajuda humanitaria tem sido recebida de diversos governos, organismos das
Nacoes Unidas, organizacoes nao governamentais e de organizacoes religiosas, que tem
contribuido para minimizar a tragedia e sofrimento das familias afetadas.
Senhor Presidente,
A situacao na Africa Austral e de grande tensao e altamente perigosa devido unica e fundamentalmente a agressividade do regime do
apartheid considerado pelas Nacoes Unidas
como "um crime contra a humanidade."
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Senhor Presidente,
Quando a Africa do Sul agride Mocambique
atraves dos bandidos armados, invade e ocupa parte do territorio angolano diretamente ou
atraves da UNITA; quando alimenta dos dissidentes do Zimbabue e realiza assaltos atraves
de comandos e atentados bombistas, contra
cidadaos indefesos na Zambia e Botswana, o
seu objetivo e desviar as atencoes sobre as
verdadeiras causas da justa luta que o povo
sul-africano, organizado por ANC, e o povo
namibio pela SWAPO travam contra o regime
do apartheid.
Por isso, a paz duradoura na regiao passa necessariamente pela eliminacao total do apartheid.
Reiteramos, pois, o apoio moral, politico e diplomatico da Republica Popular de Mocambique ao ANC na sua luta pela eliminacao do
apartheid na Africa do Sul e a SWAPO na
sua luta pela independencia e autodeterminacao na Namibia.
Saudamos o Brasil pelas suas posicoes corretas e corajosas no que concelne a solidariedade para com os paises da Africa Austral e
em especial pela condenacao do apartheid
aprovando inclusivamente leis proibindo qualquer tipo de relacao do pais com a Africa do
Sul seja economica, tecnica, cientifica, cultural
ou desportiva.
Senhor Presidente,

E no contexto da execucao do Programa de
Reabilitacao Economica que pensamos dever
ser perspectivada a presente fase do relancamento e desenvolvimento da cooperacao
entre o Brasil e Mocambique.
O Programa de Reabilitacao Economica da
maiores possibilidades de consolidar e alargar
a nossa cooperacao. Por outro lado, a adesao
de Mocambique a instituicoes financeiras internacionais permite tambem novas formas de
cooperacao entre os nossos paises, inserindoas num quadro mais amplo.

O combate que travamos pela independencia
economica, pelo bem-estar e uma luta comum
dos nossos dois paises.
A cooperacao entre os paises como os nossos
constitui um instrumento decisivo para a defesa dos interesses economicos mutuos complementarizando e potenciando as imensas riquezas dos nossos paises ao servico do bemestar de ambos os povos, ao servico da paz,
da estabilidade e seguranca internacionais.
Dentro em breve, Mocambique e Brasil irao
reunir a Segunda Sessao da sua Comissao
Mista para a qual esperamos serem criadas
as condicoes para possibilitar um dialogo
aberto e frutuoso e o relancamento da cooperacao.
Senhor Presidente
Jose Sarney,
Hoje, a divida externa dos paises em vias de
desenvolvimento em geral, e da Africa subsaariana em especial, constitui um reflexo mais
dramatico dos grandes desequilibrios e imperfeicoes que caracterizam o sistema economico internacional.
A acao concertada e a cooperacao dos devedores, em particular dos paises em vias de
desenvolvimento, sao necessarias para a solucao global do problema da divida.

E atraves da promocao de acoes concretas de
cooperacao sul-sul que, valorizando as riquezas e enormes potencialidades e capacidades
que possuimos, poderemos encarar com realismo a atual problematica da divida externa.
Somos chamados a prosseguir, como paises
em desenvolvimento, a busca de solucoes
que nao bloqueiem o desenvolvimento dos
paises do Sul e por mais forte razao nao
agravem o empobrecimento a que estamos
sujeitos.
No ambito do desarmamento: saudamos os
esforcos desenvolvidos pelos Estados Unidos
da America e pela Uniao Sovietica para a eliminacao de misseis nucleares de curto e m e
dio alcance, que culminaram com a assinatura
do acordo em Washington.
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Consideramos, no entanto, que o objetivo final
de toda a negociacao devera ser a meta do
desarmamento geral e completo.
Na certeza de que as vitorias do povo brasileiro na conquista dos seus ideais e democracia
serao irreversiveis e constituirao um suporte
seguro e precioso para a luta que outros povos da Africa, Asia e America Latina travam,
saudamos e expressamos a nossa solidarie
dade para com este povo irmao e amigo.
Estimado Presidente Jose Sarney,
Minhas Senhoras e meus Senhores,
O nosso patrimonio de comunicacao e cultura,
de amor e conhecimento mutuo deve ser valorizado e potenciado ao seu expoente maximo
como exemplo de amizade e relacionamento
entre os povos, servindo de cimento aglutinador da nossa cooperacao assente em bases
de respeito mutuo e de reciprocidade de inte
resses.
Ao terminar, gostaria de renovar os meus
agradecimentos, da minha Esposa e de toda a
comitiva que me acompanha, pela maneira
amiga, simpatica, calorosa e envolvente com
que fomos acolhidos desde os primeiros momentos da nossa chegada a terra brasileira.
Para Si, Senhor Presidente Jose Samey, dirijo
uma saudacao especial pelo seu empenhamento pessoal no desenvolvimento da coope
racao entre os nossos dois Estados.
Peco aos presentes que me acompanhem
num brinde:
A saude do Presidente Jose Samey e Esposa;
A amizade e solidariedade entre o povo mocambicano e brasileiro;
A saude dos presentes.
A Luta Continua!

comunicado conjunto
A convite de Sua Excelencia o Doutor Jose
Samey, Presidente da Republica Federativa
do Brasil, Sua Excelencia o Senhor Joaquim
Alberto Chissano, Presidente da Republica

Popular de Mocambique, acompanhado por
sua esposa e importante delegacao, efetuou
visita oficial e de amizade ao Brasil, dias 08 e
09 de abril de 1988. Os nomes dos integrantes da comitiva mocambicana estao relacionados em folha anexa.
2. Foi essa a primeira visita de um Chefe de
Estado mocambicano ao Brasil na historia das
relacoes entre os dois paises, fato que bem
atesta a solidez dos lacos existentes entre as
duas nacoes, e o desejo dos respectivos Govemos de estreita-los cada vez mais, respeitados os principios da igualdade, nao-interferencia, cooperacao e solidariedade entre os
Estados.

3. O Presidente da Republica Federativa do
Brasil homenageou o Presidente da Republica
Popular de Mocambique, esposa e delegacao,
com um jantar oficial, na noite do dia 08.
4. Em suas conversacoes, marcadas por cli-

ma de grande cordialidade, fraternal amizade
e mutua compreensao, os dois Mandatarios
examinaram, de forma pormenorizada, o atual
estagio do relacionamento bilateral e as perspectivas de sua ampliacao e diversificacao.
Fizeram, ademais, um balanco dos ultimos
acontecimentos de relevo na cena politica internacional, demorando-se na discussao dos
temas que mais de perto interessam a Africa
e a America Latina.
5. Salientaram ambos sua absoluta condenacao a toda e qualquer forma de discriminacao
racial, em particular ao sistema do apartheid
vigente na Republica da Africa do Sul, apontado como a causa primeira do estado de tensao reinante na Africa Austral.

6. Condenaram, de maneira energica, toda a
sorte de atos de violencia perpetrados pelo
Govemo da Africa do Sul, ou a mando deste,
contra os paises de Linha de Frente e contra
cidadaos sul-africanos, inclusive residentes
em outros paises, pacificamente empenhados
na erradicacao do apartheid e sua substituicao por um regime de igualdade democratica
de direitos, sem distincdes de raca ou de cor,
inspirado na "Declaracao dos Direitos do Homem".
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7. Condenaram, nomeadamente, a invasao
de Angola pelo exercito sul-africano; o banimento, pelo Govemo de Pretoria, de diversas
organizacoes democraticas que faziam oposicao legal, aberta e pacifica ao sistema do
apartheid; e a condenacao a morte, sem culpa plenamente formada, de seis cidadaos sulafricanos negros aprisionados em Sharpville,
por cujas vidas somaram seu apelo ao da sociedade internacional.

8. Responsabilizaram o Governo sul-africano
pela violacao do Acordo de Incomati e do
Compromisso de Lusaca, ao continuar a dar
apoio as forcas irregulares envolvidas nas
acoes armadas e atos de sabotagem ocorridos em territorio mocambicano, e ao apoiar a
UNITA e invadir Angola.
9. Reafirmaram o apoio incondicional dos
Governos do Brasil e de Mocambique a independencia da Namibia, em consonancia com
a Resolucao 435178 do Conselho de Seguranca das Nacoes Unidas, ao mesmo tempo em
que se solidarizaram com o povo namibiano,
representado pela SWAPO, na justa luta pelo
reconhecimento do seu inquestionavel e impostergavel direito a autodeterrninacao.

10. Enalteceram, ainda, os esforcos desenvolvidos conjuntamente pelos paises-membros da Conferencia de Coordenacao do D e
senvolvimento da Africa Austral (SADCC) e
pelos paises-doadores, com o objetivo de viabilizar o desenvolvimento integrado daquela
regiao africana. O Presidente Jose Sarney
aproveitou a ocasiao para reafirmar a disposicao do Governo brasileiro de estabelecer com
aquela Conferencia e, em especial, com a
Unidade Tecnico-Administrativa do Setor de
Transportes e Comunicacoes, coordenada
pelo Governo mocambicano, amplo programa
de cooperacao voltado, prioritariamente, para
a formacao de quadros no setor de transportes.

11. No ambito das relacoes bilaterais, foram
destacados os avancos da cooperacao tecnica, no setor do carvao, e dos entendimentos
com os Ministerios do Trabalho, da Cooperacao e da Administracao Estatal visando a organizacao de programas de capacitacao de
recursos humanos. Os dois Presidentes notaram a existencia de complementaridades entre as economias brasileira e mocambicana,
salientando ambos a importancia do programa
de cooperacao iniciado em 1987, para o crescimento e a diversificacao do intercambio de
bens e servicos.
12. Ficou acordado que a II Reuniao da Comissao Mista sera realizada ainda no corrente
ano, em data a ser posteriormente fixada. Na
sua agenda, devera0 figurar como topicos
principais a identificacao de novos campos de
cooperacao e o exame de novos mecanismos
ou esquemas, que tomem possivel encaminhar e acelerar a solucao dos problemas pendentes.
13. Os dois Mandatarios registraram, com sa.
tisfacao, a proxima inauguracao, em Maputo,
de um "Centro de Estudos Brasileiros".
14. No final da visita, Sua Excelencia o S e
nhor Joaquim Alberto Chissano, Presidente da
Republica Popular de Mocambique, agradeceu, em seu nome, no de sua esposa e no da
delegacao que o acompanhou, o caloroso
acolhimento e a hospitalidade que Ihes foram
dispensados durante sua estada na Republica
Federativa do Brasil.
15. O Primeiro Mandatario mocambicano
convidou Sua Excelencia o Presidente Jose
Samey a efetuar uma visita oficial e de amizade a Republica Popular de Mocambique. O
convite foi aceito com satisfacao, ficando as
datas para serem acordadas por via diplomatica.
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itamaraty comemora
o dia do diplomata
Discurso do Presidente da Republica Jos6 Sarney. na
cerim6nia do Dia do Diplomata. em 20 de abril de 1988.
realizada no Itamaraiy

Senhor Ministro das Relacoes Exteriores,
Doutor Roberto Costa de Abreu Sodre,
Senhores Embaixadores acreditados junto ao
meu Govemo,
Senhores Ministros de Estado,
Senhor Secretario-Geral das Relacoes Exte
riores, Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima,
Senhor Embaixador Joao Clemente Baena
Soares, hoje aqui presente na qualidade de
pai de formando,
Senhora Diretora do Instituto Rio Branco, Embaixadora Thereza Maria Machado Quintella,
Senhores Embaixadores,
Senhor Conselheiro Hildebrando Tadeu Nascimento Valladares,
Diplomata Manuel Adalberto Carlos Montene
gro da Cruz, orador da turma,
Senhores alunos de paises amigos,
Jovens formandos,
Minhas senhoras e meus senhores,
Retomo hoje com muito prazer a esta Casa
no dia dedicado a celebracao de seu grande
patrono, o Barao do Rio Branco. Homem do
seu tempo e para o seu tempo, a seu genio
nos devemos a consolidacao da base fisica da
soberania nacional.
Num mundo em acelerada transformacao, a
diplomacia tem de ser capaz de lidar com as
complexas exigencias do cotidiano, a luz dos
valores do passado e com uma visao sempre
voltada para o futuro. Stendhal concebia o
romance como um espelho que o autor passeia ao longo de um caminho. Assim tambem
se pode conceber a polltica externa, porque e
um espelho e uma trajetoria.

Politica extema pressupoe esforco permanente de reflexao e de analise critica. Os fenomenos com que lidamos neste campo sao extremamente complexos. Resistem As certezas
categoricas e aos rigores das ideologias. Raramente admitem respostas peremptorias.
Requerem de cada um de nos constante
aprimoramento intelectual e um espirito aberto a inovacao e a mudanca.
Compete ao diplomata, como profissional de
politica extema, captar este universo em fluxo
com grande sentido de permanencia.
Vivemos epoca de grandes transformacoes. A
plenitude democratica da-nos as condicoes
adequadas para que a presenca do Brasil se
fortaleca sobre alicerces de autenticidade e
legitimidade. A futura Constituicao consagrara
os principios fundamentais que informam a
politica extema do Brasil: a independencia nacional, a prevalencia dos direitos humanos, a
autodeterminacao dos povos, a nao intervencao, a igualdade entre os Estados, a solucao
pacifica dos conflitos, a defesa da paz, o repudio ao terrorismo e ao racismo, e a busca
da cooperacao e do progresso da humanidade.
Estes principios respondem ao que ha de essencial e permanente na politica extema, que
e, sem duvida, a nossa v&cao politica. Nao
temos qualquer sorte.de litigio internacional,
nao abrigamos pretensoes de hegemonia, nao
ameacamos ninguem e nao somos ameacados.
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O fortalecimento da paz e da seguranca internacional e, assim, objetivo central de nossa
atuacao externa, devendo ser perseguido com
determinacao.

Move-nos igualmente o objetivo de ampliar e
tomar mais transparentes os processos decisorios em materia de economia e financas internacionais. A luta pela criacao de condicoes
externas que viabilizem nosso processo de
desenvolvimento tem sido uma constante na
diplomacia brasileira. Deve continuar. Nosso
pais necessita crescer, garantir o bem-estar de
sua populacao e aliviar as enormes carencias
economicas e sociais que temos de enfrentar.
Devemos persistir na busca de solucoes ade
quadas para problemas como a divida externa, o protecionismo e a desvalorizacao dos
produtos primarios.

O Brasil participa com espirito construtivo na
economia internacional. Somos uma Nacao
aberta a cooperacao e ao intercambio com todos os povos. Nao temos qualquer vocacao
para o isolamento. Nao pretendemos fugir aos
desafios da competicao no ambito do mercado mundial; temos ampla confianca em nossa
capacidade para enfrenta-los.
Meu Governo esta consciente de que, neste
momento crucial de sua trajetoria historica, o
Brasil precisa ir ao encontro do futuro. Precisa
preparar-se para ingressar com confianca no
seculo XXI. O dominio das escalas mais
avancadas do conhecimento cientifico, das
tecnologias que ditam as novas formas da
economia mundial e uma conquista que nao
podemos adiar, sob pena de mergulharmos na
dependencia e na frustracao.
Temos um compromisso assumido com a
modernidade. E tempo de nos livrarmos de
concepcoes e praticas anacronicas. O Estado
e capaz de muito - e deve fazer tudo em b e
neficio da sociedade. Ao longo das ultimas
decadas, porem, o Estado agigantou-se de tal
maneira no Brasil que acabou por inibir, em
lugar de estimular. Estou firmemente empe
nhado em reverter esta tendencia.

O Brasil nao pode permanecer na contracorrente da Historia. Hoje, o que se observa no
mundo e o crescimento notavel de novas tendencias de abertura. Nao como uma ideologia;
mas como uma necessidade de afastar os entraves do progresso. O sucesso esta ao lado
daqueles que tem sabido incorporar-se as
grandes correntes internacionais de comercio,
de investimentos e de inovacao tecnologica:
aos que tem sabido somar, em lugar de dividir; abrir-se e integrar-se, em lugar de isolar;
adquirir, em suma, condicoes de competir
adequadamente, de participar plenamente da
grande aventura do desenvolvimento, que
conduz a niveis crescentes de prosperidade e
bem-estar.
Nos temos recursos humanos e recursos naturais para esse desafio.
San Thiago Dantas dizia que nada e mais dificil do que ser independente; nada e mais dificil do que tomar nas proprias maos as proprias responsabilidades.
Enfrentaremos este desafio. O Brasil precisa
integrar-se decididamente no mundo da modernidade. Somos grandes demais para que
nos deixemos seduzir pelo conforto ilusorio
das atitudes conformistas; para que nos privemos do desafio enriquecedor da competicao. Para perder-nos nas aguas do populismo
inconsequente.
A tarefa nao e facil, nao sera facil.
Muito necessitaremos do concurso do Ministerio das Relacoes Exteriores. Traco de uniao
do Brasil com o mundo, o Itamaraty esta preparado para assumir nestes momentos de
transformacao um papel de vanguarda.
Nossa diplomacia e cada vez mais a diplomacia do futuro, a diplomacia das pportunidades,
a diplomacia da renovacao.
Essa acao de transformar e de criar ja vem
rendendo frutos notaveis rki America Latina. A
integracao economica,'obra tao adiada na Historia do Continente, e agora buscada com vigor e determinacao. Queremos crescer juntos
com nossos vizinhos e irmaos latino-america-
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nos. Mas ela nao seria possivel mesmo que
tivesse uma decisao politica, uma vontade
politica do Governo, se nao tivesse o respaldo
dos recursos humanos extraordinarios de que
dispoe a Casa de Rio Branco.
Estamos convencidos de que o crescimento e
a afirmacao de nossos povos sao uma tarefa
comum, a ser levada adiante em comum. O
mundo do futuro, nao perco a ocasiao de repetir, sera o mundo das economias de conjunto.
Nossas sociedades estao hoje plenamente
imbuidas de uma mentalidade de colaboracao
e confianca mutua. Sepultamos um tipo de visao distorcida que, no passado, alimentou
discordias e rivalidades e so fez retardar nossa conjugacao de esforcos e recursos em prol
dos interesses que nos aproximam.
A participacao do Brasil no mecanismo permanente de consulta e concertacao politica
reflete nosso comprometimento com as causas e aspiracoes da America Latina. Na reuniao presidencial de Acapulco, comprovei
quanto o Brasil tem a contribuir para o debate
e a reflexao sobre os grandes problemas politicos e economicos que afetam a nossa regiao.
Identico proposito anima o Governo brasileiro
na construcao de relacoes mais estreitas e
produtivas com nossos irmaos africanos. Relacoes que espelham autenticamente nosso
apoio e solidariedade as nacoes do Continente vizinho, nascidas em lutas heroicas de libertacao e que continuam, sobretudo na Africa Austral, a enfrentar adversidades ao seu
desenvolvimento e ao exercicio de sua sobe
rania. O Brasil seguira levantando com firmeza sua voz de protesto contra o regime do
apartheid, instrumento de iniquidade e violencia, resquicio de um passado de opressao,
incompativel com os principios basicos que
norteiam a nossa politica exterior.

O encaminhamento das crises politicas internacionais nao pode deixar de contar com a
contribuicao diplomatica brasileira.

Foi com essa motivacao que voltamos ao
Conselho de Seguranca das Nacoes Unidas,
renovando nosso compromisso e responsabilidades com a causa da paz.
O animo de cooperacao pelo qual nos pautamos no sistema internacional leva meu Governo a buscar intensificar tambem nossos lacos com as regioes mais diversas do globo.
Em seu espirito universalista, a diplomacia
brasileira marcha para um convivio com o
mundo, fundamentado no respeito mutuo e na
crenca de que todos os povos tem algo a ganhar uns com os outros.
Estendemos nosso raio de acao diplomatica a
todos os quadrantes. As relacoes com a Asia,
com o Leste Europeu, com o Oriente Medio,
areas onde crescem os interesses comerciais
do Brasil, continuarao a merecer nossa prioridade.
Tudo isso sem abnegar nem subestimar nossas relacoes com os paises desenvolvidos,
aos quais estamos ligados com raizes de
ideais comuns. Nossa opcao pela modernidade determina crescente participacao no mundo da inovacao tecnologica, do comercio e
dos investimentos. Saberemos aproveitar as
oportunidades que nos sao abertas nestes
tempos de mudanca e de transformacao.
Jovens diplomatas,
Este e o Brasil que Ihes cabera representar.
Um Brasil moderno; mais e mais envolvido
nas grandes correntes da vida internacional;
mais e mais confrontado com desafios e com
oportunidades. Ser diplomata, afirmei aqui no
ano passado, e ter no sangue a terra e, acrescento, carregar na consciencia o sentido permanente da busca de novos caminhos.
A turma que hoje se forma, como as que a
precederam e as que a sucederao, constitui
elo vital na trajetoria de continuidade da diplomacia brasileira. Seu aporte de juventude,
idealismo ,e inteligencia nao desmerecera, estou certo, a tradicao desta Casa.
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Quero tambem agradecer, em nome do Governo, ao senhor Ministro das Relacoes Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, a maneira leal
e competente com que vem desempenhando
as suas funcoes. Apoiado em figuras excepcionais da diplomacia brasileira, que nesta
Casa, dentro e fora, defendem e constroem os
interesses do Brasil com o mundo.
Foi feliz e significativa nesse particular a escolha do nome de Joao Guimaraes Rosa para
patrono desta turma. A criatividade, o talento
original e as dimensoes extraordinarias da
obra de Guimaraes Rosa fazem dele patrimonio inestimavel da cultura brasileira. Grande
diplomata e notavel escritor, Rosa foi, acima
de tudo, homem dotado de um sentido profundo de Brasil. Em sua personalidade, reuniam-se harmoniosamente os elementos essenciais ao diplomata: o saber, o amor pelo
Pais, a capacidade de criar e de servir.
Trago-lhes minhas congratulacoes pelo sucesso com que concluiram sua preparacao para a vida profissional, minha palavra de incentivo e meus votos de pleno exito e felicidade
em suas vidas.
Quero, para finalizar, buscar um pouco de inspiracao, uma inspiracao mais pobre nas palavras aqui proferidas pelo paraninfo da turma, o
professor Valladares, quando ele falou que o
sertao de Guimaraes Rosa era, sem duvida,
um cenario mundial. Um cenario em que existia a permanente ameaca da guerra e a constante e permanente angustia da luta pela paz.
Mas o sertao de Guimaraes Rosa era tambem
um sertao de ternura. E esse sertao de ternura
era um sertao que falava, sobretudo, de suas
origens. E e justamente a origem, essas origens que foram tao bem descritas pelo patrono desta turma, que deve estar permanentemente na funcao de todo diplomata. A origem
da sua Patria, a origem da sua terra. Repito,
quanto mais regional, mais universal.

Discurso pronunciado pelo Mlnistm de Estado das
Relacbes Exteriores. Roberto de Abreu Sodr6. na
cerimbnia comemorativa do Dia do Diplomata

Ao dar-lhes minhas boas-vindas, Senhores
formandos, na presenca honrosa de Sua Ex-

celencia o Senhor Presidente da Republica,
Jose Samey, posso afirmar-lhes que desde
o instante em que ingressaram no curso de
preparacao do Itamaraty, ate a colacao de
grau, a Historia transportou os diplomatas para um mundo novo.
Quero faze-los refletir, como Chefe da Casa
de Rio Branco, sobre a magnitude das implicacoes que essa realidade tera para o exercicio de suas funcoes. O Itamaraty, que nao se
deixa improvisar, ha de perceber com antevisao e clareza as exigencias do momento historico. Deve estar a altura das responsabilidades da hora presente e corresponder aos d e
safios que o mundo lhe reserva. E o instante
para essa reflexao, meus jovens formandos, e
a solenidade do Dia do Diplomata.
A vida internacional vem sendo dominada por
graves apreensoes e pressagios diante do perigo de aniquilacao da humanidade. No decorrer do aprendizado dos novos diplomatas, a
linguagem da confrontacao entre as superpotencias exacerbava-se com o emprego de
avancadas tecnologias militares capazes de
levar para o espaco exterior os riscos de uma
guerra nuclear. Hoje, anunciam-se mensagens
de esperanca, que acalentam a paz e afugentam a destruicao global. Renascem as praticas da distensao, que pareciam condenadas
ao esquecimento. Pela via do dialogo, chegase finalmente a um acordo concreto sobre desarmamento.
Esses fatos recentes parecem mesmo indicar
que o mundo esteja vivendo uma nova era,
com a emergencia de fenomenos significativos. Dogmas comecam a se romper. O impeto
da transformacao varre as sociedades. Ha um
sinal que aponta para atitudes e conviccoes
reformuladas.
Nem a pureza doutrinaria dos sistemas sociais resiste a tendencias de maior flexibilidade e pragmatismo, cujo' principal exemplo
constitui a perestroika Nacoes que atravessaram decadas de experiencia centrada na rigidez de principios redescobrem caminhos inventivos e corajosos.
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Por outro lado, as ideologias ja nao separam
os povos como antigamente. Cresce a consciencia de que o mundo e fortemente plural e
rico em diversidade.

O Brasil acompanha com interesse essas importantes mudancas na cena mundial. Com a
nova distensao nas relacoes leste-oeste, cujas
consequencias e dever da nossa diplomacia
avaliar e influenciar em toda sua extensao,
cabe-nos procurar participar dos desdobramentos desse processo nos foros internacionais. Este e um grande desafio que doravante
irao enfrentar os atuais diplomatas e os que
hoje iniciam essa nobre e ardua missao.
Mesmo diante da diminuicao dos riscos de um
conflito mundial, outros desafios nos aguardam. A humanidade ainda se mostra timida
em sua escalada de progresso e acomodada
diante de injusticas e violencias. Temos de
enfrentar e combater os desequilibrios economicos entre as nacoes. O dominio do saber
cientifico e tecnologico deve ser aberto aos
Estados em desenvolvimento. Nao pode'ser
privilegio das grandes potencias, pois esse
avanco e que da aos paises um reforco crucial
para atingir plenamente sua independencia e
autonomia. Isto constitui materia de trabalho
para os diplomatas brasileiros, quer na acao
bilateral, quer nos foros multilaterais.
No processo de formacao de grandes espacos
economicos, a Europa esta deixando para tras
uma historia secular de guerras e antagonismos, procurando construir nas ultimas decadas, para assombro e felicidade das novas g e
racoes, uma poderosa unidade economica integrada, que e o Mercado Comum. Na mesma
tendencia, os Estados Unidos e o Canada
procuram eliminar barreiras ao seu comercio e
lancam as bases de um forte esquema associativo.
Marchando tambem para a economia dos
conjuntos, a America Latina comeca a edificar
os pilares da sua integracao. Hoje, a regiao e
para o Brasil um cenario em que nosso engajamento diplomatico representa modificacao
sensivel em nossa acao extema. O Brasil
desvenda um horizonte novo na America Lati-

na com a decisao de contribuir para o fortalecimento da democracia e da estabilidade do
continente. Decisao que e do Presidente Sarney, empenhado pessoalmente no aprofundamento de nossos lacos com a America Latina e o Caribe. A sua visao de estadista, devemos o inicio de um processo sem precedentes de liquidacao de suspeitas e desconfiancas na regiao.
A retorica da amizade entre os povos latinoamericanos e caribenhos em muitos casos
nao se completava por fatos. Hoje ha vontade,
acao e concretizacao de iniciativas em nosso
relacionamento politico, economico, cultural,
cientifico e tecnologico. Esses passos, Senhor
Presidente, conduzem ao futuro de modernidade que nosso continente se propoe construir. E ira faze-lo com a mesma conviccao
com que Vossa Excelencia, dois dias atras, ao
inaugurar um encontro de escritores da America Latina e do Caribe, afirmou desta mesma
tribuna que hoje, mais do que nunca, "governar e modernizar".
A diplomacia de hoje tem, portanto, novas
preocupacoes e estimulos. Municia-se de instrumentos mais aperfeicoados e se orienta por
concepcoes transformadoras. Tendo-se destacado sempre em sua acao de abrir canais de
comunicacao com todos os povos e de ampliar oportunidades de negocio que ajudem
nosso desenvolvimento, esta Casa vai ao encontro de uma nova etapa de sua Historia. Para ela, seus funcionarios devem estar preparados.
Nesse percurso, o Itamaraty estara tambem
voltado para dentro da sociedade brasileira, e
nao apenas para o mundo. Sensivel ao pulsar
do corpo social, intensifica e fortalece suas ligacoes com todos os setores da Nacao, e para tanto um passo importante foi a criacao do
Instituto de Pesquisa de Relacoes Intemacionais. Dedicado ao entrosamento desta Casa
com a sociedade e a inteligencia brasileira,
o Instituto ajudara a enriquecer o processo de
concepcao da politica extema, incentivando a
participacao de crescentes segmentos no d e
bate das questoes afetas a diplomacia do
pais.
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Tudo isto, Senhor Presidente, mostra como
o Itamaraty se atualiza e se adapta as situacoes que vao surgindo. Talvez em reconhecimento a essa capacidade, os servicos do diplomata brasileiro, nao enclausurado em sua
propria instituicao, tem sido, para nossa satisfacao, frequentemente solicitados por outros
orgaos da administracao publica, o que lhe
permite colaborar na solucao dos problemas
mais complexos e diversificados do pais.

Excelentissimos Senhores Chefes de Missoes
Diplomaticas Estrangeiras,
Excelentissimo Senhor Ministro de Estado das
Relacoes Exteriores,
Excelentissimo Senhor Secretario-Geral das
Relacoes Exteriores,
Excelentissima Senhora Diretora do Instituto
Rio Branco,
Senhoras e Senhores,
Meus Alunos,

Agradeco mais este testemunho da atencao e
do apoio do Presidente Jose Sarney a nossa
Casa. A lembranca de Rio Branco ressoa todos os anos em nossa festa maior, esta cerimonia rica de significado para a instituicao, e
nela a participacao de Vossa Excelencia e para nos motivo de orgulho.

Na data em que o Itamaraty celebra o Dia do
Diplomata, a presenca de Vossa Excelencia
nesta cerimonia, Senhor Presidente da Republica, e-nos sobremaneira honrosa. A partir de
hoje, 17 Terceiros-Secretarios e 4 TerceirasSecretarias iniciam a carreira diplomatica.
Deixam de ser estudantes, passam a desempenhar novos papeis profissionais. Ao iniciar
este discurso posso, pela ultima vez, chama10s meus alunos. Ao seu termino, e por toda a
vida, seremos colegas.

O mundo que nossos formandos recebem em
processo de transformacao acelerada e o Brasil que Vossa Excelencia preside em clima de
plena liberdade e marcado progresso virao
oferecer aos novos diplomatas grandes oportunidades de servir ao pais. O Ministkrio das
Relacoes Exteriores, que tenho a honra de
comandar por delegacao de confianca de
Vossa Excelencia, nao faltara jamais com seu
empenho - posso assegura-lo, Senhor Presidente - para fazer desta Casa da diplomacia
brasileira, com a ajuda de todos seus funcionarios, um lugar de trabalho sempre fecundo
em beneficio do Brasil.
Sob a orientacao de Vossa Excelencia, aqui
seguiremos lutando pela grandeza de nosso
pais. Da trincheira dessa luta, que e pela paz
e pela justica, pelo desenvolvimento e pela
modemidade, antecipamos com toda certeza
o merecido reconhecimento da Historia pela
contribuicao determinante de Vossa Excelencia para nossa politica externa e suas inegaveis conquistas.

A cerimonia de formatura indica, para alem da
'realizacao dos projetos pessoais dos formandos, que a Chancelaria se renova e, nesse
prpcesso, o Itamaraty assegura sua continuidade. O ingresso de jovens funcionarios enriquece o conjunto dos que se dedicam a administrar o complexo universo das relacoes
externas da Republica.
Sutileza propria a contradicao: necessariamente o que surge como renovacao no interior
da continuidade e promessa de mudanca. A
voces, meus alunos, ao atuarem em niveis
progressivamente mais altos de decisao e
responsabilidade, competira o dificil e delicado esforco de harmonizar a tradicao que remonta a Rio Branco com as exigencias emanadas do processo de mudanca social que vive o pais. A voces o desafio de compor as
exigencias, por vezes conflitantes, que emergem da sociedade civil com as perspectivas,
nem sempre generosas, engendradas pelo sistema internacional envolvente.
r

Discurso pronunciado pelo Conselheiro Tadeu
Valladares. paranlnfo da Turma de formandos de
1987. durante a cerimbnia do Dia do Diplomata

Excelentissimo Senhor Presidente da Republica,

E esta a matriz totalizante coin que trabalha a
diplomacia brasileira contemporanea, herdeira
consciente de uma tradicao e defensora desassombrada de urgentes reformas. Em sua

i
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simplicidade aparente, ela integra tres e l e
mentos indissoluvelmente ligados. Em primeiro lugar, o solo em que deitamos raizes, o
fundamento ultimo que orienta nossos atos
profissionais: a tensao criadora entre a ideia e
a realidade historica da nacao. Em segundo, a
sociedade civil, que mediante sua movimentacao particular sinaliza, de maneira espontanea e assistematica, as metas de nosso agir
estrategico. E, por fim, o proprio Estado, que
alcanca seu objetivo quando atende aos reclamos da sociedade e defende os interesses
gerais do pais na arena externa.
Enfatizar continuidade e mudanca, privilegiar
a nacao, dialogar com a sociedade e favorecer
o lado racional da atividade do Estado e reafirmar, de imediato, os valores que orientam o
Itamaraty. E tambem relembrar um de seus
mais distinguidos servidores, o Embaixador
Joao Guimaraes Rosa, patrono desta turma.
Brasileiro e cosmopolita, atento as exigencias
incisivas do agora e fascinado pela presenca
subjacente do eterno, o imortal Cordisburgo
realizou feito extraordinario: articulou a cultura
brasileira ao pensamento universal e recolocou literariamente a questao ontologica a partir do incessante interrogar do ser no mundo.
Diplomata excelente, deixou-nos em Grande
Sertao: Veredas referencias politicas fundamentais. Efetuar, na leitura de sua obraprima, deslocamento da metafisica a politica
conduz ao pronto reconhecer de alguns tracos
distintivos do sistema internacional. "O sertao
esta em toda a parte" (p.9). Neste espaco sem
limites, a violencia domina, onipresente. Por
isso mesmo, a questao e descobrir como superar o conflito, como reconhecer, na mistura
sem sentido do real, aquilo que detem a possibilidade de gestar um mundo novo.
"O senhor sabe: sertao e onde manda quem e
forte, com as astucias, deus mesmo, quando
vier que venha armado" (pp.17118).
"Tudo naquele tempo, e de cada banda que
eu fosse, eram pessoas matando e morrendo,
vivendo numa furia firme, numa certeza e eu

nao pertencia a razao nehuma, nao guardava

fe e nem fazia parte" (p.110).
"Ser ruim, sempre, as vezes e custoso, carece
de perversos exercicios de experiencia"
(p.131).
Tres frases esparsas, recolhidas do Grande
Sertao. No entanto, que descricao mais contundente se poderia fazer do universo "hobbesiano"? que melhor desenho de um sistema
de poder no qual o operam destravadas as 1
6
gicas funestas das hegemonias?
No sertao, a paisagem politica e desoladora.
Diante deste panorama, o que resta a fazer?
Se bem lido o real, a catastrofe espreita a cada momento. A especie esta condenada a viver sob ameaca do caos originado pela guerra. Como assegurar a vida humana em meio a
violencia desmedida? De Hobbes a Hegel, no
pensamento ocidental, a saida logica para esta situacao dilematica foi perseguida. As solucoes propostas resultam na meia-vida, momento decisivo da dialetica do Senhor e do
Escravo. Mas a submissao aos mais fortes ou
mesmo a servidao voluntaria, serao elas,
meus alunos, o destino fatal dos homens no
sertao? Onde buscar a contramola que nos
resgate da tragedia criada no evolver da historia?
Interpretada com olhos de diplomata brasileiro, esta indagacao pode ser vista como a motivacao latente a odisseia de Riobaldo. Ao final da narrativa, enriquecido pelas metamorfoses que o transformaram de dominado em
dominante, de jagunco em chefe de jaguncos,
mudancas ineficazes no interior da estrutura,
Riobaldo alcanca a sabedoria: "Sempre sei,
realmente. So o que eu quis, todo o tempo, o
que eu pelejei para achar, era uma so coisa a inteira - cujo significado vislumbrado dela
eu vejo que sempre tive. A que era: que existe
uma receita, a norma dum caminho certo, estreito, de cada uma pessoa viver - e essa
pauta cada um tem - mas a gente mesmo, no
comum, nao sabe encontrar, como e que, sozinho, por si, alguem ia poder encontrar e saber?" (p.366).
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Substitua-se "cada uma pessoa" por "todo Estado-Nacao", e a solucao do Embaixador
Guimaraes Rosa ao problema da desordem
do'mundo e, na essencia, a resposta da diplomacia brasileira a assimetria imperante no
sistema internacional. Em lugar da violencia, o
direito, a norma. Ao inves das injuncoes do
realismo politico decifrado como idolatria do
poder, o esforco da absoluta maioria dos Estados para elaborar principios de justica e
modelos de comportamento que civilizem o
campo das relacoes internacionais. Em vez da
confrontacao esteril, a negociacao de boa-fe.
Em substituicao ao universo inseguro que deriva da ameaca ou do uso da forca, a vigencia
das regras elaboradas por todos. Em lugar da
desigualdade que leva ao plano inclinado da
tirania, a construcao coletiva e transparente
da vontade geral. "Como e que, sozinho, por
si, alguem ia poder encontrar e saber?"
Voces, meus alunos, que analisaram os limites do realismo e as ilusoes da normatividade
idealista, sabem que so no espaco intermedio,
em vias de criacao, ha lugar para a politica externa de um pais em desenvolvimento, pertencente ao Ocidente e ao Terceiro Mundo,
desprovido de nocivos poderes mas dispondo
de inerradicavel dimensao de projeto e sonho.
Conhecidos os impasses a que conduzem antigos modelos e que podemos trilhar novos
caminhos, cultivar nossa singularidade, defender nossa soberania e atuar de maneira solidaria com os parceiros que buscam as mesmas metas. Nao nos olvidemos: "O real nao
esta nem na saida nem na chegada: ele se
dispoe para a gente e no meio da travessia."
(p.52).

vazio dos desertos, fieis a nosso impulso de
abertura queremos atuar no "redemunho" do
mundo, na encruzilhada onde dependencia
e interdependencia se entrelacam, no espaco
onde as grandes correntes do pensamento
politico mundial interagem, na arena onde a
critica viva da historia anula dualismos maniqueistas. Impossivel a democracia, irresgatavel a divida social, invencivel o subdesenvolvimento se nao aprofundarmos nosso esforco
de modernizacao economica. Entretanto, para
que a modernizacao seja autentica, imprescindivel a consciencia de que todas as copias
surgem como armadilhas. Nos mesmos devemos, sob pena de fracasso irreparavel, projetar as formas definitorias de nossa autenticidade. Impensavel, ademais, que o Brasil alcance a insercao que lhe convem no sistema
mundial sem que, integrado num conjunto
maior, continue a implementar sua politica de
reforma da ordem internacional. Nao esquecamos, o sertao esta em toda a parte. Em
contrapartida, nas "costas do mundo", desafiando o medo, ha um vislumbre. Ainda que
de maneira fragil, delineia-se a norma da verdadeira convivencia, do "que pode haver sempre e ainda nao ha" (p.118).
Meus alunos, Voces se transformam em meus
colegas em momento decisivo. O signo da
mudanca comanda o Brasil e preside o futuro
do sistema politico e economico internacional.
As crises estruturais, interna e externa, aparecem, somadas. Da crueza de seu abraco surgem, para os que sabem ver, multiplas oportunidades, expectativas inaugurais e o inusitado das surpresas cotidianas.

O Brasil, hoje, esta em plena travessia. Do autoritarismo para a consolidacao democratica
temos caminhado juntos. Todas as veredas
confluem para o grande ponto de encontro.
Todas as aguas comem para o mesmo rio. A
esperanca A ver o Estado e a sociedade r e m
vados.

Desafios, riscos e ameacas tambem se fazem
presentes. Sem desconhece-los, prefiro enfatizar a sobrecoisa, a dimensao da promessa.
As crises, em sua severidade, clamam por
n6s, para que sejamos os agentes conscientes de sua necessaria superacao. Nesse longo
processo, a todos Voces, estou seguro, cabe
rao papAis relevantes.

A agenda A clara. Subdesenvolvimento e divida social sao em grande parte sinonimos.
Romper com um A possivel apenas mediante
o resgate da outra. E como nao agimos no

O tempo passara, cada qual realizara sua travessia, todos nos empenhados na travessia
maior do pais. Eu, no futuro, lembrarei tantas
vezes deste momento, desses ensaios de
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,

analise, desse pensar em voz alta, dessa es-

ca das controversias, nao-ingerencia e autode-

peranca por principio. Para mim, telos como

terminacao dos povos, bem como o dialogo

alunos foi mais que privilegio: foi oportunidade
rara de mutuo encantamento, pretexto para a
emocao de te-los como amigos. Embora viver
seja muito perigoso, ter amigos, nos o sabe
mos, e poder conversar "de igual a igual, desarmado" (p.139).

pemanente e a cooperacao que presidem a
presenca do pais no sistema internacional.
Pode orgulhar-se portanto esta Casa de refle
tir, no campo externo, o ideal democratico em
cuja construcao nos empenhamos os brasileiros de hoje.

Colegas, sejam bem-vindos.

Ao comecarmos nossa vida funcional, vemos
com satisfacao que a preocupacao permanente de Vossa Excelencia em ver asseguradas a
competencia e a dignidade no exercicio da
funcao publica esta-se materializando na implantacao de criterios de competencia desde a
formacao de quadros, por parte da recemcriada Escola Nacional de Administracao, ate
a progressao funcional, por meio da reforma
administrativa ora em implantacao.

Discurso do Orador da turma de formandos do
Instituto Rio Branco. Secreiario Manoel Adalberto
Carlos Monteiro Lopes da Cruz

Os escassos anos que nos separam do inicio
de um novo seculo realcam a urgencia das tarefas que o Brasil confia a sua diplomacia e o
signo de reflexao que se impoe a quem assume o servico exterior como profissao.
Com efeito, se e possivel afirmar que o advento do presente seculo teve de esperar o
abalo convulsivo de 1914, pode-se tambem
dizer, em nossos dias, que o seculo XX ja 'se
esvai, prefigurando o que vira, na rapida mudanca das realidades politico-economicas e,
ao impacto da revolucao tecnologica.
Tradicional e acurado observador da historia,
o Itamaraty soube antever, na aceleracao dos
tempos que caracterizou as Ultimas decadas,
a complexidade crescente que veio assumir a
acao externa do pais como condicao necessaria e consequencia inescapavel do desenvolvimento nacional.
A diplomacia brasileira enfrentou esse desafio
com a capacidade de renovacao que lhe conferem a natureza da sua missao, que se projeta no tempo por vir, e o admiravel sentido de
continuidade que alicerca sua tradicoes.
Desde sempre fiel ao servico dos interesses
da sociedade brasileira e atento as mudancas
verificadas no seu seio, o Itamaraty incorporou
novos temas a sua agenda e ampliou o alcance de sua atuacao, hoje verdadeiramente
ecumenica. Ao mesmo tempo, cuidou de prestigiar e de manter, inalterados, os principios
de igualdade entre os Estados, solucao pacifi-

Jovens diplomatas, encontramos alento, alem
disso, nas reformas estruturais da nossa carreira com que se viu coroado o empenho do
Senhor Ministro de Estado, Roberto de Abreu
Sodre, e do Secretario-Geral das Relacoes
Exteriores, Embaixador Paulo Tarso Flecha de
Lima. Vem essa decisao de Vossa Excelencia,
respaldada pela aprovacao dos representantes
da sociedade brasileira no Congresso, valorizando o exercicio da funcao diplomatica, e faz
recair em criterios exclusivamente de merito o
acesso a nossa Carreira.
A atividade quotidiana dos diplomatas e a vida internacional do pais se espraiam, atualmente, por um largo espectro, contando, entre
seus trunfos, o grau sem precedentes de
aproximacao, confianca e atuacao concertada
que marca o governo de Vossa Excelencia em
nossas relacoes no ambito latino-americano,
bem como a cada vez mais ardua e vital defesa dos interesses brasileiros, nos planos
comercial, financeiro e tecnologico, em uma
quadra especialmente dramatica na hist6ria
dos paises em desenvolvimento.

O esforco inovador que visa a dotar o Brasil
de novos e mais largos horizontes no mundo
A, contudo, um processo permanente, de cujo
aspecto institucional temos o exemplo recente
do estabelecimento, no ambito da Fundacao

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

Alexandre de Gusmao, da Agencia Brasileira
de Cooperacao e do Instituto de Pesquisa de
Relacoes Internacionais.

recem-referidos, atesta a relevancia que seu
governo Ihes atribui para o futuro da politica
externa do Brasil.

Esses dois orgaos, de vocacoes aparentemente dispares, na verdade somam-se ao Itamaraty incorporando em si a articulacao essencial entre a reflexao e a acao assinalada em
uma oracao celebre por Pericles, ha mais de
vinte seculos. A conviccao de que o debate
nao entrava a acao - antes, assegura-lhe o
exito - e, felizmente, outra das valiosas tradicoes da nossa diplomacia.

A presenca com que nos honra hoje, por outro
lado, assinala que e sobretudo na renovacao,
na aprendizagem e nos padroes de excelencia
de sucessivas geracoes de diplomatas que o
Brasil e o Itamaraty encontram os elementos
de continuidade e de evolucao indispensaveis
a politica externa.

Com o concurso da nova Agencia, em que o
Ministro Luiz Jorge Rangel de Castro comanda competente e motivada equipe, poderao
ser fortalecidos ainda mais os vinculos da cooperacao, sobretudo no eixo sul-sul, tomado
campo fertil de oportunidades para a aproximacao entre os povos em desenvolvimento.
Nao menos essencial, para enveredar pelos
dificeis caminhos que aguardam a nacao nos
proximos anos, sera a contribuicao da rica experiencia da diplomacia brasileira que o Instituto de Pesquisa trara ao paciente trabalho de
desenvolver novas concepcoes sobre as relacoes internacionais, mais adequadas a insercao efetiva do Brasil, que se realiza diuturnamente nos centros de pesquisa do pais.
Dar-se-a assim, em um quadro mais amplo e
sistematico, com o rigor analitico que caracteriza o Diretor do Instituto, Ministro Gelson
Fonseca Junior, a conjuncao entre a execucao
da politica externa e o refinamento dos instrumentos de analise da situacao internacional, processo tanto mais importante, para o
diplomata de um pais em desenvolvimento,
porquanto as concepcoes oriundas do centro
do sistema internacional soem referir-se a outras realidades e a outros interesses, como
assinalou de forma pioneira o Embaixador
Araujo Castro, em sua vigorosa critica as visoes que implicam o congelamento da estrutura do poder mundial.

Assumimos nossas funcoes no Ministerio com
a experiencia pessoal de uma fecunda etapa
de aprendizagem, no Instituto Rio Branco, a
que virao suceder-se outras, na construcao de
nossas trajetorias pessoais, gracas aos ensinamentos do dia-a-dia e ao conselho generosos dos nossos chefes e colegas.
Tivemos o privilegio de, ainda alunos, conhecermos elevados exemplos de dedicacao,
desprendimento e competencia da parte da direcao, do corpo docente e dos funcionarios do
Instituto Rio Branco.
Do Embaixador Lauro Escorel, Diretor do Instituto ao iniciarmos nosso curso, recebemos licoes de cavalheirismo, competencia e espirito
publico, forjadas em uma vida de servicos relevantes para o pais.
Lideranca, energia, talento organizativo e um
elevadissimo sentido profissional se combinam com o encanto pessoal na Embaixadora
Thereza Quintella, que nos transmitiu o sentido do cumprimento do dever, a seriedade e a
busca da excelencia como elementos vitais na
carreira que estamos comecando.

Senhor Presidente,

Com o nosso paraninfo, Conselheiro Tadeu
Valladares, tivemos a fascinante experiencia
de, guiados por um mestre e um amigo, rastrear ideias "por fundo de todos os matos", a
maneira de Riobaldo Tatarana, para recolher o
sentido da palavra posta a servico dos inte
resses nacionais no discurso diplomatico brasileiro.

A presenca de Vossa Excelencia nesta Casa,
por ocasiao da inauguracao dos organismos

Da mesma forma que as turmas que nos precederam, tivemos o privilegio de ver, no Minis-

I
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tro Jose Francisco Rezek, alta inteligencia
aliada a profunda compreensao do fenomeno
humano. Com o Professor Antonio Augusto
, Cancado Trindade, notavel talento juridico incorporado a esta Casa, conhecemos o desafio
de um direito internacional cada vez mais voltado para a cooperacao e o desenvolvimento.
Por outro lado, assistimos ao inicio de um hiato na inestimavel colaboracao prestada a formacao dos novos diplomatas pelo exemplo e
pelo profundo conhecimento dos homens e
das coisas do Brasil do Embaixador Rubens
Ricupero.
Nossa homenagem e nossa gratidao a esses
professores, que simbolizam as virtudes que
encontramos em todo o corpo docente do Instituto, fazem-se extensivas aos seus funcionarios, pelo apoio que nos brindaram com sua
competencia, sintetizados na simpatia, no profissionalismo e na energia sem limites que
cabem na figura quase eterea de Sebastiana
Azevedo.
Senhor Presidente,
Disse Guimaraes Rosa, certa vez, ter exercido
bem a diplomacia por ser esta uma profissao
de sonhadores. Restituido, pelo profundo e
pioneiro estudo da Ministra Heloisa Vilhena,
ao contexto de rigoroso cumprimento do dever
que marcou a trajetoria diplomatica do genial
autor do Grande Sertao, esse comentario retoma sua verdadeira dimensao.
Na verdade, ao diplomata nao e dado em nenhum momento abstrair-se da analise objetiva
dos fatos e das situacoes.
Contudo, sua funcao se projeta na construcao
de uma nova realidade, pois, como no idioma
gaelico, os verbos da diplomacia, mesmo
quando flexionados no modo presente, assumem significado futuro, vinculando homens e
nacoes.
A atividade diplomatica tem, portanto, uma
dimensao necessariamente utopica, solidamente alicercada no campo do real e na busca do possivel. Essa caracteristica e especialmente marcada, no caso do Brasil, pelo

papel que desempenha o Itamaraty na defesa
de uma nova insercao para o pais no sistema
internacional.
Transitamos, de fato, por um tempo decisivo
para as aspiracoes do Brasil como pais em
desenvolvimento. A acelerada criacao de novas e revolucionarias tecnologias constitui um
desafio permanente para nosso pais, que se
projeta no s6culo XXI ainda marcado pelos
graves problemas economicos e sociais que
constituem seu legado historico.
No plano politico, o desanuviamento das tensoes em que ciframos nossas esperancas de
paz no mundo parece apenas parcial e e por
toda a parte solapado pelo reaparecimento
constante de atritos que cruelmente coartam
as aspiracoes dos povos a uma vida digna e
pacifica.
Jovens diplomatas, acreditamos que a avaliacao realista do mundo atual nao nos autoriza,
contudo, a sermos pessimistas. Ao contrario,
sabemos que, projetada no futuro, nossa atividade pode e deve contribuir para a superacao das atuais dificuldades por que passa o
pais e a humanidade.
Amanha, levados pela nossa profissao a afastar-nos do Brasil e das memorias de nossa
formacao, esperamos ser dignos do exemplo
de nosso patrono, que, embora homem de
sertoes e fronteiras, preferiu sempre as veredas que unem os destinos dos homens e dos
povos e que, afastado por longo tempo do
pais, constitui, todavia, uma das expressoes
mais nobres e perfeitas de brasilidade.
"Utopicos na esperanca, concretos e realistas
na acao", passamos a fazer parte hoje de
forma plena de uma Casa que se destaca
pelos servicos prestados ao Brasil e lhe asseguramos, Senhor Presidente, que nossos melhores esforcos serao dedicados a contribuir,
em nossas modestas atribuicoes, para a construcao de uma realidade mais justa e mais
humana, objetivo ultimo, enfim, de toda atividade dipiomatica.
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simposio internacional
sobre literatura
Cerim6nia de Instalactlo do Simposio Internacional sobre o
papel dinamico da Literatura da America Latina e do Caribe
na criacao literaria universal. realizada no Palacio Ramaraty.
em 18 de abril de 1988

pronunciamento do presidente
jose sarney
Senhor Governador do Distrito Federal, Jose
Aparecido de Oliveira,
Senhor Diretor-Geral para Cultura e Comunicacoes da UNESCO, Henri Lopes,
Senhor Secretario-Geral das Relacoes Exte
riores, Paulo Tarso Flecha de Lima,
Senhor Delegado Permanente do Brasil junto
a UNESCO, Josue de Souza Montello,
Senhor Jorge Amado,
Senhor Secretario-Geral do Ministerio da Cultura, Joaquim Salles de Oliveira Itapari,
Amigos Escritores,
Minhas Senhoras, meus Senhores,
Para mim, muitos sao os motivos de regozijo
ao inaugurar este Simposio Internacional s e
bre o Papel Dinamico da Literatura da America Latina e do Caribe na Criacao Literaria
Universal, um reconhecimento da UNESCO a
importancia da literatura latino-americana e
sua amplitude mundial.
O escritor e o infatigavel leitor que me liga
com paixao as letras juntam-se neste momento para dar boas-vindas a todos.
O Brasil, cuja circunstancia orteguiana A a
America Latina, e que encontra nos povos irmaos do continente e do Caribe o elo primeiro
de sua identidade no mundo, nao poderia deixar de sentir-se plenamente orgulhoso de s e
diar este encontro.
Vai aqui o brinde da hospitalidade brasileira a
tantos nomes ilustres da criacao literaria e da
critica latino-americanas.

A presenca, em Brasilia, destes artistas da
palavra e intelectuais que pensam a criacao literaria espelha por certo o interesse com que
o Brasil de hoje acolhe as manifestacoes mais
variadas do espirito humano no mundo todo e
na nossa America em especial.
Entre os grandes escritores latino-americanos
deste seculo, inclui-se sem duvida Jorge
Amado, cuja homenagem aqui prestada com
a concessao da Medalha Picacso, a mais alta
condecoracao da UNESCO, e para mim, como brasileiro, motivo de indisfarcavel orgulho.
Jorge Amado e um verdadeiro patrimonio do
Brasil e de todos os leitores do mundo, onde
sua obra e conhecida. Seus livros sempre estiveram perto do povo brasileiro. E ele tem sido, alem disso, entre nos, um exemplo perseverante de combatividade.
Ressalto, tambem, o orgulho de nos, brasileiros, pela presenca na UNESCO de um dos
momentos mais importantes da inteligencia
brasileira de todos os tempos, JosuA Montello,
autor de monumental obra literaria que alcanca todos os campos da cultura. Josue Montello e hoje uma afirmacao extraordinaria do
Brasil, nao so de consagracao nacional como
de importancia mundial.
Este encontro marca as comemoracoes do
aniversario de fundacao da .nossa capital, Brasilia, "a cidade branca, a cidade V6nus", de
que falou Pablo Nemda. "Brasflia nao tem portas", dizia o grande poeta chileno, "A espaco
claro, extensao mental, claridade construida...
Isolada em seu milagre humano, em meio do
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espaco brasileiro, e como uma imposicao da
suprema vontade criadora do homem".

O Governador Jose Aparecido, com sua capa'cidade imaginativa e sua visao para as coisas
do espirito, esta transformando a cidade na
capital cultural do pais e em importante centro
latino-americano de vivencia cultural.
Diria que aqui esta simbolizada a luta da
America Latina pela sua modernizacao. Aqui
tentou o latino-americano construir sua utopia.
Aqui pulsa o coracao de um pais, na confluencia de tempos em que as vanguardas internacionais da segunda metade do seculo
XX, estampadas nas artes e na arquitetura, se
aproximam da origem cultural americana.
Este encontro tem, alem disso, um significado
especial para mim, como escritor e como politico.
A literatura foi sempre a minha vocacao e a
politica o meu destino.
A atitude do intelectual e a do politico sao, a
primeira vista, contraditorias.

O escritor nao pode se conformar com a realidade, assim como as palavras se revoltam
contra o silencio. Seu espirito nao cabe na estreiteza das coisas. Sua mao nao se escraviza
aos acontecimentos; quer supera-los. O escritor e o homem da justica absoluta. O politico
vive das realidades. Ha uma angustia crescente, adicional, que se agrega a um Presidente
que tem a busca de todos os intelectuais: o
mundo que deve ser criado por ele, e nao o
que a vida lhe oferece.
Ele esta, antes de mais nada, a servico de
sua consciencia. Seus mundos sao abertos.
Enquanto for escritor, ele nao tem porto de
chegada, s6 muitos portos de partida. No seu
itinerario, busca a verdade de suas palavras e
de seus atos. Nenhum poder, nenhuma forca
exterior o fazem deixar de ver seus ideais absolutos.

O politico, ao contrario, deve ter a capacidade
de negociar, de aceitar diferencas e remnhe

cer as limitacoes que o presente lhe impoe. Ja
se disse que a politica e a arte do possivel. O
barro do politico e o que existe. Do intelectual,
o que precisa existir. Uma flor nao e uma flor,
mas a transcendencia da flor.
E e no campo das possibilidades que a politica tem objetivos definidos. O politico tem,
num dado contexto historico, programas a
cumprir e metas a alcancar. Nessa contradicao existe, paradoxalmente, um encontro e
conjuncao.
A angustia do escritor acende mais facilmente
o fogo da paixao, sem a qual o politico nao
sera mais que sombra das miserias cotidianas.
O escritor ajuda o politico a ver mais longe, a
enxergar em cada ato nao apenas a solucao
especifica de um problema, mas tambem um
modo de comportar-se no mundo; a perceber
por tras de cada aspecto da paisagem as
grandes linhas do horizonte.

Por isso, como politico e como Presidente da
Republica, nao renego nem abandono as artes do escritor. Sempre tenho um convite de
noivado para a literatura. Um soneto, um livro
para pensar.
Senti na minha vivencia pessoal, na minha
saga, a dura realidade social de nosso povo.
"Meu pais, essa parte de mim fora de mim
constantemente a procurar-me...", como no
verso de Carlos Drummond de Andrade.
Era dessa realidade que eu podia tratar em
minha literatura e era contra ela que eu investiria na politica.
Meu desejo, ainda quando jovem escritor, de
contribuir para a conscientizacao de nossos
graves problemas sociais teve, sem duvida,
continuidade na politica.
Agora, como Presidente da Republica, tive a
possibilidade de contribuir concretamente para
a consolidacao da democracia no Brasil, restabelecendo as eleicbec diretas em todos os
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niveis, assegurando a total liberdade de organizacao politica e sindical, convocando a Assembleia Nacional Constituinte e iniciando a
reforma agraria.
Mais do que tudo isso, porque e a base de tudo isso, a visao intelectual, a floresta, que me
faz ter paciencia, equilibrio, compreensao dos
homens, e razao para avaliar as frageis raizes
do desenvolvimento politico que precisam de
cuidados para nao morrer. A America Latina
sofre a doenca historica de utilizar a liberdade
sem trato, deixando-a morrer.
E para nos e dramatica, tragica, esta vivencia.
Nos escritores vivemos da liberdade. O bem
mais caro aquele que escreve e sua liberdade
de expressao. Escrevemos como compulsao
mas nao desejamos que morra no papel o que
escrevemos. Escrevemos para criar a vida.
Renascer em cada leitor. Eternizar tempos,
memorias, amores.
A irmandade latino-americana nao tem a ver
apenas com nossas raizes comuns, com nossas culturas indigenas, com a terrivel vivencia
da escravidao ou com a colonizacao iberica.
Ela e sentida nos desafios politicos, economicos e sociais de nosso presente, no dia-a-dia
de nossa construcao democratica, na experiencia de nosso subdesenvolvimento, na nossa luta pela eliminacao da fome e da miseria.
Asturias, Borges, Carpentier, Rulfo, Dano,
Marti, Bioy Casares, Onetti, Gabriel Garcia
Marquez, Mario Vargas Llosa, Abelardo Arias,
Joao Guimaraes Rosa, Maria Benedetti, Car10s Fuentes, Clarice Lispector, Ernesto Sabato, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Josue
Montello, Jose Veiga e tantos outros figurariam na linha de frente da producao literaria
universal, ao lado de poetas como Pablo Neruda e Octavio Paz, todos responsaveis pelo
desenvolvimento de uma literatura que passaria agora a influenciar-se a si mesma, quando
nao a inverter o curso tradicional das influencias para operar sobre literaturas de outras latitudes.
Jamais antes tamanho vigor - qualitativo e
quantitativo - tera impulsionado um movimen-

to e fornecido a criacao literaria um universo
de tamanha dimensao fisica e humana: da
Patagonia as ilhas do Caribe, do alto dos Andes a Caatinga nordestina, nas mais variadas
cidades, uma legiao de escritores conquistava
a mente de um publico inigualado, dentro e
fora de nossas fronteiras, escrevendo, como
disse certa vez Garcia Marquez, "um so romance", que alteraria para sempre o perfil de
nossas letras e a dimensao de nossa presenca na cultura universal.
Esse grande romance construiu a maior interpretacao filosofica que jamais se fez sobre a
America Latina e sua condicao historica.
Desde as historias que criaram espacos miticos - Macondo, Comala, Santa Maria de N i e
va -, que na realidade funcionariam como
verdadeiras metaforas da America, ate a literatura experimental que faria da palavra o
objeto primeiro do proprio ato de narrar e criar
poesia, a literatura latino-americana contemporanea recobriria uma vez mais, com outra
estetica, com outro vigor, a vasta extensao
geografica e humana do nosso continente.
Formando uma so corrente discursiva com o
ensaio interpretativo e a filosofia, nossas letras perscrutariam nao apenas e o presente o
passado das Americas, mas seus diversos
projetos de futuro.
Uma nova identidade latino-americana e caribenha surgiria dessas indagacoes; e o valor
universal dessa literatura viria a ser reconhecido pela avassaladora presenca de nossos
escritores nas estantes das livrarias de todo o
globo, no interesse a ela devotado pelo mundo academico, nas tiragens sem precedentes
de quase todas as obras.
Comecamos a transformar a nossa realidade
pela palavra escrita; e por meio dela levamos
as sete partidas do mundo a reivindicacao de
nossa identidade, que traduz a reivindicacao
de autoridade sobre nosso proprio destino.
Com ela, conquistamos um lugar, sem favores, pela forca da propria criacao.
Hoje a literatura da America Latina e do Cari25
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be deixa longe, em abrangencia, a riqueza
tematica, o vigor estetico e a penetracao no
publico, aquelas "correntes literarias" a que
com pioneirismo se referiu, em obra classica,
oJpai da moderna critica literaria latino-americana, Pedro Henriquez Uretia.
Temos o privilegio de ver reunidos aqui muitos dos mestres da nossa literatura, em reafirmacao, com sua presenca, da tendencia que
a America Latina tambem ofereceu ao mundo
literario universal, a do escritor-critico, espelho
de uma constante auto-indagacao que s6 trabalha em favor da renovacao criadora das
nossas letras.
Nosso desafio maior e o da modernizacao.
Venho do Maranhao, do Nordeste, da regiao
mais pobre e atrasada do Brasil. Estive, portanto, acostumado a ver o Brasil a partir do
seu angulo mais problematico. Mas talvez
seja precisamente por isto que sinta, com tanta clareza, que hoje governar e modernizar.
Muitas vezes lancam a flecha do meu provincianismo. Mas quanto mais regional, mais
universal. Eu comeco em mim, na minha cidade, na minha casa, no meu berco. Ai estao
nossas raizes eternas.
A modernizacao, em sentido amplo, nao deve
ser interpretada como uma opcao estreita pela
industrializacao e pela tecnica.
Esta veio para ficar, mas nao pode ser dissociada do desenvolvimento completo do homem.
Nossa escolha dos bens produzidos, nossos
modelos de industrializacao e de desenvolvimento tecnologico nao sao apenas opcoes
economicas: sao opcoes politicas, sociais e
sobretudo culturais. Pois o que esta em jogo e
a qualidade e a maneira de vida de nossos
povos, seus habitos e costumes e suas relacoes sociais. A tecnologia e a expansao industrial devem, portanto, estar a servico de
opcoes de vida e de valores culturais amplos
de nossa regiao.

Precisamos investir na pesquisa, no aprimoramento tecnologi.
e na producao de bens.
Mas ao mesmo tempo precisamos de pensar
como faze-lo. E, ao lado desse esforco, devemos tambem investir em arte, em literatura,
em ciencia, em defesa do patrimonio cultural.
No Brasil, a experiencia da chamada Lei Sarney, de incentivos fiscais para a cultura, ja
rende enormes frutos, cujos desdobramentos
vao muito alem das simples obras inauguradas, dos espetaculos e exposicoes montados
ou dos livros publicados. As realizacoes culturais, mais que quaisquer outras, tem uma expressao ampla, repercurtindo sobre os mais
variados setores da vida cultural, e vao, como
bolas de neve, crescendo e se multiplicando
ao descerem as curvas do tempo.
Nossa modernizacao passa tambem pelas
instituicoes politicas. Ja nao e mais possivel
continuar a termos duas Americas Latinas,
uma da elite e outra da grande massa do povo, perpetuando a desigualdade social, a disparidade da renda e da iiqueza. Ja nao e mais
possivel que continue tao estreita a participacao das grandes maiorias nos processos politicos e economicos de nossa regiao.
Nossas instituicoes politicas devem se ajustar
a necessidade de que as massas participem
das decisoes politicas e aproveitem as vantagens de nossas realizacoes economicas.
Aumentar essa participacao, expandindo a
democracia, e tambem um imperativo do desenvolvimento, num momento tao delicado da
vida economica de nossos paises. De fato, a
America Latina tem regredido, em termos
economiws, na decada de .80,tendo experimentado uma perda sensivel em relacao a outras regioes do mundo.
Creio que a possibilidade de nossa recuperacao passa nao apenas pela luta necessaria e
dramatica contra as iniquidades do sistema
economiw internacional e pela solucao de
problemas agudos, como o da divida externa,
mas tambem por nosso pr6prio esforco de
ampliar o numero de nossos produtores e
consumidores, democratizando nossas economias internas.
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A ampliacao do acesso dos latino-americanos
a todos os aspectos da vida cultural deve, nao
impedir, mas, ao contrario, melhorar a qualidade de sua producao material e espiritual. Ao
contrario do que alguns creem, ao associarem
elitismo a qualidade, esta aumenta quando
damos a um numero maior de pessoas a possibilidade de participar ativamente da vida politica, economica e cultural.
Creio, finalmente, que um dos caminhos para
nossa modernizacao e o de comparecermos
ao destino que Bolivar ja havia tracado para
nossos povos: o da uniao latino-americana.
A America Latina e um continente que ate ha
bem pouco tempo, apesar de suas raizes comuns e inevitavelmente de um destino unico,
nao havia se encontrado consigo mesmo; que
nutria com paises extra-regionais uma relacao
vertical mais estreita do que a que podia estabelecer horizontalmente dentro de suas proprias fronteiras. Paradoxalmente, era imensa a
distancia entre vizinhos.

Temos hoje, no mais alto nivel, mecanismos
de consulta e coordenacao nao apenas e c q
nomica, mas tambem politica.
Eu me orgulharei sempre de ter tentado, iniciado, e ter sangrado na luta para dar ao Brasil a expressao de pais latino-americano.
Tento virar o leme para estarmos juntos, sem
sermos irmaos de costas, mas de maos dadas.
Crescermos juntos foi meu lema.
Meu governo tem-se empenhado na integracao latino-americana, que ja comecamos a
realizar concretamente com a Argentina e o
Uruguai. Nao se trata apenas de realizar a integracao nos campos economico, comercial e
temologico, de explorar possibilidades no
campo monetario e de realizar maior cooperacao financeira, mas tambem de estender a integracao a area cultural. Quanto mais conhecamos as producoes culturais da prdpria Ame-

rica Latina, quanto menos barreiras se estabelecam em nossas fronteiras a livre circulacao de obras de arte e de produtos culturais
em geral dentro de nossa regiao, mais aptos
estaremos a reforcar uma cultura regional viva
e dinamica.
Tenho certeza de que este encontro servira
para aprofundar a discussao sobre estas questoes. As inquietacoes que amadurecem na
mente da intelectualidade latino-americana
nao podem ser senao produto dos grandes
desafios com que nossos povos sao confrontados no presente.
A producao literaria e individual, e o artista se
automutilaria se tivesse que estar preso a
mensagens ou programas, se sua obra nao
fosse mais do que a explicitacao de um credo.
Mas o resultado de seu trabalho o supera.

A arte e a literatura nao podem ser senao, assim, expressoes profundas dos povos.
O escritor de uma regiao nao pode deixar de
retrata-la, mesmo que o retrato que faca dela
seja cheio de sombras. Isto nao significa, contudo, que ele esteja preso a temas ou tenha
que renunciar a sua ampla liberdade de criacao.

Disse Machado de Assis que "nao ha duvida
que uma literatura... deve principalmente alimentar-se dos assuntos que lhe oferecem sua
regiao; mas nao estabelecamos doutrinas tao
absolutas que a empobrecam. O que se deve
exigir do escritor antes de tudo", acrescenta
ele, "e certo sentimento intimo, que o torne
homem do seu tempo e do seu pais".

O retrato da America Latina se afirma, assim,
no singular, mas com expressoes plurais. Pois
a America Latina e uma pluralidade; nao apenas somos povos mesticos, mas temos culturas mescladas.

O escritor lapida suas palavras neste retrato,
cujo pano de fundo R o grito de dor e desespero, o gemido do sofrimento, a paisagem de-
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soladora da fome e da miseria, mas tambem
o sonho, a luta hist6rica pela redencao politica
e economica.
1

O escritor latino-americano chega hoje a uma
encruzilhada, que 6 ao mesmo tempo nacional, regional e mundial. Sob o signo da crise e
da mudanca, no estertor das ideologias do se.

culo XIX, a America Latina e o territorio do
novo sobre O qual 6 escrito seu destino.
No dizer de Lezama Lima, "Ia Historia esta
hecha, pero hay que hacerla de nuevo".
Conquistar futuros sem apagar a memoria;
inovar sem idolatrar o novo, eis o desafio.
Sejam bem-vindos.
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abreu sodre na china
Discurso pdnunciado pelo Ministro de Estado das Relacaes
Exteriores. Roberto de Abreu Sodr6. no banquete oferecido
pelo Ministro dos Negbcios Estrangeiros da Repciblica
Popular da China. Senhor Qian Quchen

Visito a Republica Popular da China dominado pela emocao de conhecer de perto a grandeza deste povo. Nos olhos e no coracao, carrego o impacto deste meu primeiro encontro
com uma das culturas mais ricas do mundo,
sociedade de tradicoes milenares, nacao que
forjou uma historia de sabedoria e engenhosidade. Chego admirado, tambem, com as profundas transformacoes que experimentou este
pais, perseguindo hoje com tenacidade o rumo do progresso e da modernizacao.
Agradeco, Senhor Ministro, as amaveis palavras com que Vossa Excelencia acaba de
saudar a mim e a minha comitiva. A simpatia
e o calor humano do povo chines, de que e
testemunho vivo esta acolhida, ficarao indelevelmente marcados em nossa memoria.
A este povo, trago a mensagem de paz e
amizade de uma nacao que, acima das distancias, deseja projetar toda sua vocacao universalista no convivio internacional. Nao viria
eu ao outro lado do mundo se nao estivesse
tangido por uma grande confianca na capacidade de nossos paises de encontrar caminhos
harmoniosos e mutuamente beneficos para
seu relacionamento.
Tenho consciencia plena de que uma efetiva
cooperacao entre o Brasil e a Republica Popular da China nao se fara sem um previo conhecimento reciproco de seus objetivos de
desenvolvimento. Nao se fara, tambem, sem
uma compreensao realista das peculiaridades
de nossas civilizacoes e de nossos padroes
culturais.
Estamos, por isso, intensificando o dialogo e
fortalecendo as bases de uma parcela capaz
de florescer em diferentes campos.

Pela mesma razao, aguardo com expectativa
as visitas que farei as cidades deste grande
pais. A elas irei com a disposicao de espirito
de procurar absorver, em toda sua riqueza e
pujanca, a realidade cultural e social da Republica Popular da China.
Senhor Ministro.
Bem sei que o Brasil e a China sao paises
que apresentam tracos comuns. Temos imenso territorio. Nao apenas imenso, mas dadivoso, pois e fertil a superficie que o cobre e ricas
suas camadas subterraneas.
Nossa convergencia maior, porem, reside no
fato de tanto um quanto o outro serem paises
que se encontram em acelerado processo de
desenvolvimento industrial. Por diferentes vias
e modelos, compreensiveis em sistemas economicos de influencia doutrinaria nao identica,
alcancaram nas ultimas decadas invejaveis
taxas de crescimento economico. E somos,
hoje, o Brasil e a China, paises que ja ocupam
espaco proprio no cada vez mais complexo
sistema das relacoes internacionais.
Todos esses elementos comuns mais do que
justificam a Segunda Reuniao de Consultas
Politicas, celebrada durante esta minha visita
a Pequim, em seguimento ao encontro realizado em Brasilia em julho de 1986.
Dentro da moldura dessas consultas, estabelecemos um canal regular para valioso intercambio de ideias sobre temas da atualidade
mundial, assim como para construtivo dialogo
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em torno de assuntos bilaterais, ampliando-se
o terreno para maior entendimento e cooperacao entre nossos dois paises.
Posso comprovar, por essas conversacoes, a
coincidencia que nos aproxima em relacao a
necessidade da cooperacao sul-sul, fator que
havera de contribuir para a gradativa transformacao da ordem economica internacional.

A adocao de novas regras que tornem essa
ordem economica mais equilibrada e estavel
para todos e, Senhor Ministro, um clamor por
justica que traduz, em todos os foros, os anseios do Terceiro Mundo. A mesma veemencia com que o Brasil a ele se junta caracteriza
nossa atuacao combativa e responsavel em
defesa da paz entre os povos.
Para o Brasil, a igualdade e o respeito mutuo
sao os pilares da boa convivencia internacional. O mundo so conhecera horizonte de tranquilidade quando as praticas da negociacao e
do dialogo conquistarem definitivamente o
universo da diplomacia. Quando for irrestrita a
crenca nos instrumentos da paz e da conciliacao para resolver os conflitos. Quando o recurso ao direito suplantar, em todos os quadrantes, a logica do poder. Convencido de que o sistema mundial nao
suportara por mais tempo conviver com o terror da escalada armamentista, o Brasil aplaude a recente assinatura do acordo entre os
Estados Unidos da America e a Uniao Sovietica sobre eliminacao de arsenais nucleares
de alcance medio. Consideramos esse um
primeiro e importante passo para novos entendimentos visando a diminuicao dos riscos
de um conflito global e a necessaria transfe
rencia de recursos para os objetivos do desenvolvimento. O Brasil, nesse contexto, reputa muito positivo o compromisso da China de
restringir o uso de seus artefatos nucleares.
Para o exito da cooperacao que se propoem
desenvolver, o Brasil e a China tem, como
maior desafio, de manter-se a passo com o
avanco cientifico-tecnologico. Nao podemos
nos desviar do caminho da modernidade. Mais
do que nunca, o futuro de nossos povos d e

pende, nao de simples realizacoes a nosso alcance, mas sobretudo da nossa capacidade
de criar, de inovar e de ampliar o dominio do
conhecimento aos setores mais diversos. Em
beneficio de cada um de nossos povos, cabeno$ procurar compartilhar o progresso da humanidade. Dai o carater prioritario que meu
Governo atribui ao dominio das tecnologias de
ponta capazes de assegurarem bases autonomas para nosso desenvolvimento.
Para tanto, estamos abertos a cooperacao
com todos os povos e acreditamos nas perspectivas de associacao com aqueles paises
em estagio de desenvolvimento semelhante
ao nosso. O Brasil e a China tem, nesse sentido, um caminho fertil a percorrer, como o
demonstra o acordo a ser concluido para a
construcao de dois satelites sino-brasileiros de
sensoriamento remoto. Estamos confiantes de
que outros projetas, em areas de tecnologia
avancada, serao identificados e executados
conjuntamente.
Sao iniciativas como essas que tornam nossas relacoes cada vez mais densas e proveitosas. Mas elas jamais poderiam prosperar se
nao contassem com o respaldo politico traduzido na vontade comum de ambos os Governos de aperfeicoarem seus lacos com espirito
leal e construtivo.
Sera para reforcar essa vontade, no nivel mais
alto de decisao, que o Presidente de meu
pais, Jose Sarney, atendendo a amavel convite do Primeiro-Ministro Li Peng, visitara em
julho proximo a Republica Popular da China.
Estou certo de que essa visita estreitara ainda
mais os lacos de amizade e cooperacao entre
os dois paises, dando-lhes uma dimensao nova a altura nao so do potencial de nosso relacionamento, mas tamb6m dos grandes desafios que tanto o Brasil quanto a China sao
chamados a responder perante o mundo. E
firme a conviccao de meu Governo de que
muito teremos a ganhar se. de nosso esforco
de cooperacao, como pretendemos fazer na
visita do Presidente Jose Sarney, soubermos
extrair os melhores frutos.
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Com essa certeza, peco aos presentes que
me acompanhem em um brinde pelo mais
completo exito do Chanceler Qian Qichen a
frente da diplomacia chinesa, pela sua saude
e felicidade pessoal, e de todos os amigos
chineses que se sentam aqui em torno desta
mesa, e pelo futuro de crescente progresso
nas relacoes entre o Brasil e a Republica Popular da China.

discurso pronunciado pelo ministro de estado das
relacbes exteriores. roberto de abreu sodr6. na
abertura da reunitio de consultas politicas com a
republica popular da china

Agradeco, em nome dos integrantes de minha
comitiva e no meu proprio, as cordiais palavras de boas-vindas de Vossa Excelencia, testemunho expressivo da generosa hospitalidade com que nos tem cercado, desde os primeiros momentos de nossa chegada, o Governo e o povo chineses.

E com grande satisfacao, Senhor Ministro,
que lhe apresento os cumprimentos e as con-.
gratulacoes do Governo brasileiro pela sua recente designacao para o cargo de Ministro
dos Negocios Estrangeiros.
Para mim e particularmente grata e honrosa a
circunstancia de inaugurar juntamente com
Vossa Excelencia os trabalhos desta Segunda
Reuniao de Consultas Politicas. Considero um
privilegio o fato de ser um dos primeiros r e
presentantes estrangeiros a entrevistar-me
pessoalmente com Vossa Excelencia, ha poucos dias de sua investidura como Ministro.
Sua trajetoria de homem publico, seu tirocinio,
bem como suas comprovadas qualificacoes
diplomaticas sao a melhor seguranca de que
desenvolvera uma acao fecunda na conducao
da politica externa de seu pais, voltada para a
paz e a cooperacao entre os povos.
Estou certo de que, durante sua gestao - e na
mesma linha seguida pelo seu antecessor,
hoje ascendido a posicao de VicePrimeiroMinistro -, os vinculos entre o Brasil e a R e
publica Popular da China se beneficiarao de
continuado incremento e frutificara0 em iniciativas mutuamente vantajosas. Peco, nesta
ocasiao, transmita ao Senhor Wu Xuiquian

minhas saudacoes e os votos que formulo de
pleno exito no desempenho de suas novas e
altas funcoes.
Senhor Ministro,
A celebracao da Segunda Reuniao de Consultas Politicas e oportunidade especialmente
significativa e auspiciosa no denso contexto
das relacoes sino-brasileiras.
Instituidas em 1985, quando da historica visita
ao Brasil do entao Primeiro-Ministro Zhao
Zyiang, as consultas se revelam instrumento
valioso para aprofundar o conhecimento reciproco, a compreensao e a confianca. Elas
atestam igualmente o alto grau de maturidade
do relacionamento bilateral, que muito tem-se
enriquecido precisamente da continuada troca
de experiencias, dados e opinioes. Nesse sentido, cabe assinalar o intenso intercambio de
visitas de autoridades governamentais e de
tecnicos de alto nivel de nossos paises, cobrindo as mais variadas areas e atividades,
como a economica, a comercial e a da ciencia
e tecnologia.
No mes de marco ultimo, entrou em vigor,
apos a respectiva troca dos instrumentos de
ratificacao, o Acordo Cultural entre o Brasil e
a China. Aqui tambem sao novas perspectivas
que se abrem a uma aproximacao mais estreita e a uma colaboracao mais intima e amistosa.
Recentemente, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Academia Chinesa de
Tecnologia concluiram a nivel tecnico as negociacoes relacionadas com o desenvolvimento conjunto de satelite de sensoriamente remoto. Congratulo-me com Vossa Excelencia
por essa iniciativa de grande significado. Tenho fe em que esse sera o primeiro passo para novos projetos de cooperacao nessa area.
O Brasil e a China logram ac'umular importante acervo de realizacoes e experiencia em alguns setores do desenvolvimento tecnologico,
e 6 fertil o campo que se abre a novas exploracoes e empreendimentos.
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Durante o Decimo Terceiro Congresso do Partido Comunista, o Secretario-Geral Zhao
Zyiang teve a oportunidade de enfatizar uma
vez'mais a prioridade atribuida pelo Governo
da Republica Popular da China ao desenvolvimento da ciencia e tecnologia, mencionado
como um dos tres objetivos fundamentais do
Partido.

O Brasil, em momento de decisiva transicao
politica, acompanha com interesse e admiracao o empenho e a determinacao da Republica Popular da China no sentido da reforma e
da modernizacao atraves da politica de abertura para o exterior.
O Brasil esta convencido de que toda enfase
deve ser colocada no avanco tecnologico, sob
pena de permanecermos a margem das dramaticas transformacoes que se tem acelerado
nas ultimas decadas deste seculo. Em meio a
esses esforcos, lamentamos verificar as barreiras e restricoes de toda ordem, que sao impostas, na atual conjuntura internacional, ao
acesso a novas tecnologias. Nessas circunstancias, meu Governo cre que e chegado o
momento de emprestar toda enfase a projetos
bilaterais de elevado conteudo na area da
ciencia e tecnologia.

Nesse quadro dinamico do convivio bilateral, o
intercambio comercial tem lugar de destaque,
com notavel desempenho a partir sobretudo
de 1980. Faz-se necessario, entretanto, dar
novo impulso ao setor, face ao decrescimo registrado nos ultimos dois anos no fluxo de
nossas trocas.
Devemos ter sempre em mente a busca de
niveis crescentes em nossas transacoes e do
equilibrio mutuamente vantajoso.
Senhor Ministro,
A pauta das presentes consultas contempla,
alem de itens do ambito bilateral, uma variada
gama de assuntos da agenda internacional.

E extremamente grato constatar o amplo espaco de convergencia de posicoes do Brasil e
da China no que se refere aos grandes temas

mundiais, o que se reflete na atuacao de nossas representacoes nos organismos internacionais, as quais trabalham em clima de perfeito entendimento e amizade.
Desejo, a proposito, assinalar a simpatia com
que o Governo brasileiro ve as negociacoes
em curso para o reingresso da China no
GATT. Tenho a certeza de que naquele foro a
China emprestara seu peso e sua voz autorizada a defesa dos pleitos e reivindicacoes dos
paises em desenvolvimento, como vem fazendo coerentemente nas demais organizacoes multilaterais.
O Brasil e a China estao voltados para a tarefa prioritaria de promover o desenvolvimento
economico e social e a melhoria das condicoes de vida de seus povos. No convivio bilateral, nossa atuacao e pautada pelo respeito
mutuo e pelas iniciativas que resultem em
beneficio de ambas as partes.
A defesa desses principios e ideais comuns
pelo Brasil e pela China reforca e consolida
nossa convivencia e nos estimula a explorar,mos juntos as imensas potencialidades de
cooperacao e entendimento.

Palestra pronunciada pelo Ministro das Relacoes
Exteriores. Roberto de Abreu Sodr6. perante
exportadores e importadores de Xangai. durante sua
visita China

Considero de particular importancia, entre minhas responsabilidades como chefe da diplomacia brasileira, a de promover a abertura de
canais de dialogo e colaboracao com as forcas vivas das nacoes que, como a Republica
Popular da China, ocupam posicao de destaque no mundo.

E exatamente com essa motivacao que tenho
a honra de visitar a cidade de Xangai, importante centro econdmico deste pais, fadado a
converter-se em vigorosa mola propulsora da
maior aproximacao entre nossos povos.
Sinto nesta metr6pole industrial e portuaria a
mesma atmosfera de trabalho e pujanca de
minha terra natal, Sao Paulo, onde fiz a maior
parte de minha carreira politica e cheguei a ter
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,

o privilegio de exercer o cargo de governador.

efeitos dessa crise de forma acentuada, en-

De minha experiencia como homem publico,

frentando, a partir do inicio da decada de oi-

herdei uma confianca irrestrita nos destinos
do Brasil, e aqui em Xangai, deparando-me
com seu progresso economico, sou tomado de
sentimento similar, pois daqui antevejo o futuro promissor do desenvolvimento da China e
sua crescente afirmacao no cenario internacional.

tenta, uma conjuntura externa amplamente
desfavoravel.
Os desafios mais significativos dai resultantes
sao conhecidos de todos:

- o problema do elevado endividamento externo;

Nas conversacoes que acabo de manter em
Pequim com o Chanceler Qian Qichen, expressei-lhe a firmeza da vontade politica brasileira de aprofundar nossos lacos de amizade
e cooperacao com a China. Coube-me, nesse
contexto, a tarefa de preparar, junto as autoridades do Governo chines, a visita que o Presidente do Brasil, Jose Sarney, realizara a este pais em julho proximo, acontecimento que,
sem duvida, constituira um marco nas relacoes sino-brasileiras.
O Brasil e a China tem grandes afinidades
decorrentes de seus imensos territorios, numerosas populacoes, amplos recursos naturais e niveis de progresso economico. Perseguimos objetivos comuns, como os da paz e
do desenvolvimento, e estamos persuadidos
de que, fortalecendo nossa compreensao mutua, haveremos de construir um relacionamento cada vez mais estreito e duradouro, em beneficio nao so do progresso de nossos paises,
mas tambem da colaboracao sul-sul.

Minha participacao neste encontro com as autoridades economicas e representantes empresariais de Xangai e um testemunho do interesse de meu governo de trabalhar com
empenho nesta direcao. Para tanto, desejo
proporcionar aos Senhores, da maneira mais
franca e sincera, uma visao da atual realidade
economica brasileira e oferecer-lhes elementos de reflexao sobre as possibilidades de intensificacao de nossos vinculos com a China,
sobretudo no campo comercial.
O Brasil vem atravessando, ao longo dos UItimos anos, a crise economica desencadeada
pelo segundo'choque petrolifero que afetou a
comunidade internacional em sua totalidade.
Como pais em desenvolvimento, sentiu os

- a retracao dos mercados das economias
centrais e a multiplicacao de praticas e medidas protecionistas que dificultam o acesso de
nossos produtos de exportacao;

- a queda nos precos dos produtos basicos,
afetando as receitas cambiais das nacoes em
desenvolvimento, fenomeno este agravado
hoje pela concorrencia da producao agricola
subsidiada de paises industrializados.
Entre esses elementos adversos, o que influiu
de forma determinante no agravamento da situacao economica brasileira foi a divida externa, que converteu o pais em exportador liquido de capitais justamente quando mais se fazia necessaria a contribuicao dos investimentos externos para nosso desenvolvimento.
Cabe recordar que, ao longo de toda a decada
de setenta, a economia brasileira havia experimentado taxas medias de crescimento superiores a 9 por cento ao ano. Com o problema
do endividamento, passou entao a viver sob a
ameaca constante de estagnacao, com efeitos
nefastos que a vem obrigando, no curso dos
anos oitenta, a um comportamento de certo
modo irregular. Para que se tenha uma rapida
visao de quanto fomos afetados, basta mencionar que, nos primeiros anos da presente
decada, chegamos a apresentar taxas negativas de crescimento e somente a partir de
1984 retomamos indices positivos.

E importante salientar qye essa recuperacao
da economia brasileira nao se deveu a situacao internacional, mas principalmente ao nosso proprio esforco. Privado de capitais externos e sujeito a pesados dispendios com os
pagamentos do servico da divida, o pais lo-
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grou, assim mesmo, ingressar em um novo
periodo de expansao, que, embora aquem de
sua reais possibilidades, nao deixa de ser
auspicioso.
J

No plano interno, o governo vem empreendendo esforcos, nos ultimos tres anos, para
eliminar os acentuados desequilibrios da economia, representados pelo deficit publico e
pela inflacao. Estes sao problemas cronicos
que temos enfrentado com determinacao,
convencidos de que seu equacionamento r e
quer realismo e, ao mesmo tempo, prudencia
e responsabilidade, ja que, no Brasil de hoje,
nenhum receituario de medidas economicas
pode ser aplicado em detrimento da justica
social.
O Brasil e uma nacao que nao pode abdicar
de seu direito de crescer. Abrigando uma populacao superior a 120 milhoes de habitantes,
e tendo a necessidade imperiosa de gerar
cerca de 2 milhoes de novos empregos por
ano, sob pena de graves riscos sociais, nosso
pais nao pode aceitar o estancamento de sua
economia. E imbuido de tal percepcao que o
Governo brasileiro enfrenta, de maneira firme
e coerente, o controle da economia em seus
multiplos aspectos.
Nessa linha, o Brasil busca hoje dar uma resposta eficaz ao problema da divida externa,
sobre o qual e conhecida a postura de meu
governo. Consideramos o processo de renegociacao como plural, implicando variaveis
tecnicas e politicas. Temos advogado, em
multiplos foros, que, no processo de reestruturacao da divida, existe uma nitida co-responsabilidade entre credores e devedores. Nao
podendo o assunto estar desvinculado de sua
vertente politica, julgamos que, nesses procedimentos, nos, os paises devedores, nao nos
devemos privar do crescimento economico para cumprir com as obrigacoes externas. Equivale isto a dizer que a solucao do problema
da divida tem necessariamente que passar
pela expansao de nossas economias.
O Brasil sempre honrou seus compromissos
financeiros e continuara a fazelo. Mas estamos convencidos de que o pagamento da di-

vida sem possibilidades de crescimento traduz
inequivocas contradicoes economicas, morais
e politicas. Economicas, porque representariam uma contribuicao nossa, dos paises em
desenvolvimento, ao crescimento ainda maior
dos ja desenvolvidos. Contradicoes morais,
porque estariamos deixando de atender nossas carencias nos setores de saude, educacao, habitacao, alimentacao, para financiar
sociedades abastadas. E, por ultimo, contradicoes politicas, porque o enfraquecimento de
nossas economias tenderia a afetar a estabilidade das estruturas democraticas que tratamos hoje de consolidar em nosso pais.
O Governo brasileiro continua, nesse contexto, a reclamar um dialogo justo com as nacoes credoras, insistindo num trabalho de esclarecimento e persuasao que tem servido ao
proposito de conscientizacao de grande parte
da opiniao publica nos paises industrializados.
Em recentes conversacoes com o Comite de
Gestao da Divida Brasileira, conseguimos um
reescalonamento de longo prazo dos vencimentos referentes ao principal da divida comercial para o periodo de 198711993. Os valores contemplados se situam em torno de 68
bilhoes de dolares, para os quais o Governo
brasileiro logrou obter um prazo de pagamento de 20 anos, com 8 de care~ciae uma
spread favoravel. Outro resultado estimulante
foi obtido em recentes negociacoes sobre
conversao da divida, as quais refletiram confianca de investidores estrangeiros na vitalidade da economia brasileira.
Apesar dos multiplos probiemas que enfrentamos, acredito firmemente na capacidade de
o Brasil superar'a crise por que passa sua
economia. Com esforco, talento e perseveranca, estamos realinhando o pais no curso do
desenvolvimento acelerado. Ha fatos concretos que justificam meu otimismo:
1 - No mundo ocidental, somos a oitava
economia, com um produto inierno bruto da
ordem de 280 bilhoes de dolares, infra-estrutura avancada, uma solida e diversificada base
industrial e um empresariado com grande poder de recuperacao e capacidade criativa.

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

2 - Temos presenca expressiva nos mercados internacionais, em que pese aos obstaculos impostos pelas economias industrializa,das, destacando-se nosso pais como importante supridor de bens manufaturados, alguns
com alto nivel de sofisticacao, e de servicos.
Hoje, 70 por cento de nossas exportacoes sao
constituidos de produtos industrializados.
3 - No ano passado, registramos um superavit comercial de 11,6 bilhoes de dolares, o que
representou o terceiro saldo no mundo, logo
apos os obtidos pelo Japao e Republica Fede
ral da Alemanha. Para este ano, a previsao de
nossas autoridades economicas e de um superavit entre 12,5 e 15 bilhoes de dolares.
4 - Dotado, ademais, de uma pujante economia agricola, o Brasil devera obter, no corrente ano, novo recorde historico em sua safra
de graos, estimada em 66,9 milhoes de tone
ladas.
5 - Em materia de equacionamento de nossas dificuldades energeticas, temos logrado
relevantes conquistas: nos ultimos dez anos,
mais que triplicou nossa producao de petroleo
e gas natural, a producao de alcool anidro e
hidratado registrou aumento superior a 8 v e
zes, a geracao de origem hidreletrica nao cessou de crescer.

Justifica ainda minha confianca nos rumos do
desenvolvimento brasileiro a projecao altamente significativa que, na busca incessante
de novas opcoes de comercio, ja alcancamos
no setor de exportacao de servicos. Fenomeno ainda bem recente, datando do inicio dos
anos 70, a participacao de empresas brasileiras de consultoria e engenharia em projetos
de desenvolvimento no exterior vem fortale
cendo qualitativamente nossa presenca economica no mundo. Do mercado internacional
de servicos, estimado pelo Banco Mundial em
100 bilhoes de dolares, detemos hoje uma
fracao de aproximadamente 6 bilhoes de d61ares - fracao proporcionalmente pequena, e
verdade, mas de inegavel importancia para
um pais como o Brasil, cuja participacao no
comercio mundial apenas se tomou mais ativa
nas ultimas duas decadas.

Tais negocios levam nossas firmas a desenvolver atividades de cooperacao em regioes
como America Latina, Africa e Oriente Medio,
construindo hidreletricas, rodovias, projetos de
irrigacao, usinas industriais diversificadas,
criando, enfim, infra-estrutura necessaria ao
desenvolvimento economico-social de povos
irmaos. Atualmente, mais de 150 empresas
brasileiras se encontram trabalhando em cerca de 50 paises.
Na atual projecao economica brasileira, ganham realce cada vez maior os esforcos em
prol da integracao latino-americana. Junto
com outros paises vizinhos, o Brasil vem dando impulso a uma politica de criacao de espacos economicos ampliados, a qual viabilizara
o incremento do comercio regional, possibilitando, igualmente, atraves de escalas de producao elevadas, investimentos acrescidos em
pesquisas e desenvolvimento tecnologico.
A integracao latino-americana e hoje um
grande desafio, que o Govemo do Presidente
Jose Sarney tem enfrentado com determinacao, consciente da tendencia que se observa
em todo o mundo no sentido da economia dos
conjuntos.

No processo de aceleradas transformacoes
por que passa a economia internacional, o
Brasil esta, assim, em sintonia com a Historia.
Preparamo-nos para ingressar com confianca
no seculo XXI, que - tudo indica - sera marcado pela acao de grandes blocos economicos, dotados de estruturas modernas e avancadas de producao, de elevada capacidade
cientifica e tecnologica, de crescente poder de
competicao nos mercados internacionais.
Mas para nacoes como o Brasil, o caminho da
modemidade nao deixa de ser arduo. Enfrentamos hoje a tentativa de imposicao de uma
nova divisao internacional do trabalho, onde
aos paises em desenvolvimento caberia o papel de meros consumidores de tecnologia de
ponta. Nao nos resignaremos, contudo, a ideia
de sermos sociedades atrasadas e caudatarias. Queremos ser protagonistas da revolucao
tecnologica. Queremos compartilhar os frutos
do progresso. Nao aceitamos ser espectadores da Historia.
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O amplo espectro de nossa presenca no cenario do comercio internacional comprova que a
trajetoria do desenvolvimento somente sera
viavel com o dominio cientifico e tecnologico
'por parte de empresas e governo conjuntamente. Na busca desse objetivo, nao pode
mos deixar de voltar nossas atencoes para as
crescentes possibilidades de cooperacao entre
paises em desenvolvimento. O Brasil e a China ja dao passos concretos em tal sentido, de
que sao testemunho os entendimentos para a
const~caode satelites de sensoriamente remoto.
Vale tambem considerar que, em outros setores de atividades envolvendo tecnologia de
ponta, como a industria aeronautica, o Brasil
ja esta cooperando ativamente com outros
paises. Atualmente, aeronaves brasileiras sao
encontradas em diversos mercados, ate mesmo de paises desenvolvidos como os Estados
Unidos da America, a Franca e a Republica
Federal da Alemanha. Embora ainda de forma
incipiente, produtos de alta tecnologia como
robos para uso industrial estao sendo tambem
comercializados para a Europa.
Conferindo alto significado a expansao de
seus lacos de cooperacao economica com o
mundo, o Brasil sabe que a desejada modernizacao de sua economia exige obrigatoriamente o recurso a importacao. A entrada no
pais de bens, servicos e tecnologias que venham complementar nossos recursos e enriquecer nossos esforcos de desenvolvimento e
um aporte do qual nao podemos prescindir.

O comercio e uma via de mao dupla. Infelizmente, a crise da divida externa reduziu em
grande medida nossa capacidade de importar,
tendo em vista o imperativo da geracao de
elevados saldos comerciais para o pagamento
de nossos compromissos financeiros. Nenhum
pais em desenvolvimento, contudo, pode suportar indefinidamente uma politica de severa
contracao de importacoes, sem o risco de
frear seu crescimento economico e levar seus
parceiros a se retrairem em busca de altemativas comerciais.

O Brasil participa com espirito construtivo da
economia internacional. Acreditamos que um
intercambio fundado na reciprocidade de vantagens e na concorrencia salutar constitui a
pedra angular de relacionamentos comerciais
frutiferos e duradouros. Somos, por isso, uma
nacao aberta a cooperacao com todos os povos. Nao desejamos a autarquia economica.
No mundo de hoje, a experiencia de modelos
fechados deu lugar a visoes de maior pragmatismo e realismo, e um dos exemplos mais
eloquentes dessa transformacao esta na propria China, que, com sua atual politica de
abertura ao exterior, lanca as bases de sua
modernizacao economica.

No que toca mais diretamente ao comercio
sino-brasileiro, quero recordar que, em 1974,
quando o Brasil e a China estabeleceram relacoes diplomaticas, o intercambio limitava-se
a US$ 19 milhoes nos dois sentidos. Em
1985, essa cifra alcancou o total recorde de
US$ 1.236 (um bilhao e duzentos e trinta e
seis milhoes). Em 1985 e 1986, a China foi o
segundo mais importante mercado para as
exportacoes brasileiras dentre os paises em
desenvolvimento.
As exportacoes brasileiras para a China chegaram a US$ 817,5 milhoes em 1985, caindo
em 1986 para US$ 517,5 milhoes e US$ 334
milhoes no periodo de janeiro a novembro de
1987. Tanto em 1985 quanto em 1986 os produtos siderurgicos representaram mais de
65% de nossas vendas. Outros produtos importantes foram os petroquimicos, o minerio
de ferro, o aluminio, o fumo em folha, oleos
vegetais, papel. Mais recentemente, comecamos a vender igualmente madeira.
No que se refere a vendas chinesas ao Brasil,
foram registrados os valores de US$ 418,5
milhoes em 1985, US$ 289 milhoes em 1986
e US$ 263 milhoes entre janeiro e novembro
de 1987. O petr6leo tem sido responsavel
pela quase totalidade dessas vendas, cabendo assinalar, no entanto, que, a partir do ano
passado, o Brasil passou a importar carvao siderurgico chines.
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Como se observa pelos dados acima, o comercio sino-brasileiro experimentou significativa queda apos os valores recordes atingidos
em 1985. Esta tendencia negativa pode ser
atribuida a fatores conjunturais, mas ha tambem razoes de carater permanente para explicar as oscilacoes sofridas pelo comercio bilateral: limitacoes mutuas no que se refere as
possibilidades de financiamento das exportacoes, desconhecimento reciproco em grande
numero de areas, dificuldades em materia de
fretes e, principalmente, a concentracao excessiva em poucos produtos das respectivas
pautas de exportacao e importacao.
A fim de superar tais obstaculos, devemos
usar nossa imaginacao criadora, para que
nosso intercambio possa experimentar crescimento continuo e estavel, com inclusao de
novos produtos no fluxo de comercio bilateral.
Nesse sentido, cito novamente, como um
exemplo positivo, a decisao do Governo brasileiro de passar a importar carvao metalurgico da China.
Ultrapassando a fase de um simples relacionamento comercial, o Brasil e a China come'
cam a aproximar-se tambem no campo da cooperacao economica. A China ja realizou dois
investimentos de risco em industrias de transformacao no Brasil (ferro-gusa e madeira). Ha
cinco escritorios de representacao de corporacoes chinesas no Brasil: MINMETALS, SI-

NOCHEM, CITIC, SINOTRANS e CHINALAMECA. No que toca a presenca brasileira na
China, ha em Pequim escritorios de representacao de tres tradings (INTERBRAS, Cotia e
FORLAB-CHITEC) e do Banco do Brasil.
Alem disso, cabe mencionar o interesse de
firmas brasileiras em cooperar na implementacao de projetos de infra-estrutura economica
na China.
Nesse contexto de progressiva aproximacao
entre os dois paises, o Governo brasileiro esta
ciente de que uma estreita colaboracao com
Xangai, um dos mais dinamicos e tradicionais
centros economico-comerciais da RPC, e de
importancia decisiva. Em 1984, foi assinado
entre os dois paises acordo consular que previa a instalacao de Consulado chines em Sao
Paulo e de Consulado brasileiro em Xangai. O
Consulado em Sao Paulo esta em pleno e
proficuo funcionamento, mas o nosso Consulado nesta cidade nao pode ainda ser criado.
Esta minha viagem a China, esta minha passagem por Xangai fortalecem minha conviccao de que esta e uma providencia importante. Espero que em prazo nao muito longo
possamos efetivamente ter uma presenca
brasileira permanente em Xangai, capaz de
contribuir de maneira eficaz para o estreitamento ainda maior de relacoes em que estamos todos tao vivamente empenhados.
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reuniao ministerial da cepal
Discurso do Ministro das Relacoes Exteriores do Brasil.
Roberto de Abreu Sodrd. na solenidade de abertura da 22*
Reuni60 Ministerial da ~omissaoEconbmica das Nacoes
Unidas para a AmBrica Latina e o Caribe (CEPAL)

E com grande satisfacao que, em nome de
Sua Excelencia o Senhor Presidente Jose
Sarney, apresento as boas-vindas do povo e
do Govemo brasileiros aos ilustres participantes desta reuniao ministerial da Comissao
Economica das Nacoes Unidas para a America Latina e o Caribe.
Sente-se honrado nosso pais em abrigar as
deliberacoes de um foro que se transformou
em verdadeiro patrimonio da regiao, construido pela inteligencia, pelo descortino e pela
dedicacao de eminentes homens publicos que
abracaram as causas maiores de nossos povos.
Inaugurar esta Conferencia e para mim um
encargo muito grato, tanto pela oportunidade
de participar pela segunda vez de um encontro da CEPAL como Ministro das Relacoes
Exteriores do Brasil, quanto pela singular
coincidencia de que a Comissao comemora
hoje seu quadragessimo aniversario. Sao quarenta anos de um trabalho valioso para o conhecimento das potencialidades da America
Latina e do Caribe, e de um esforco impar para identificar estrategias inovadoras de desenvolvimento. Quarenta anos de trabalho marcados pela riqueza intelectual, pela criatividade, pela eficiencia, tudo no proposito comum
de vencer os desafios que a Historia nos le
gou.
A CEPAL foi a genese do moderno pensamento economico latino-americano. De seus
diagnosticos e propostas nasceram solidas
concepcoes sobre a realidade de nosso continente. Raul Prebisch, atraves de seus percu-

cientes e iluminados estudos, contribuiu para
a conscientizacao de nossos problemas estruturais, mormente no tocante as disparidades
entre a America Latina e os paises desenvolvidos. A desigualdade e a assimetria das relacoes centro-periferia e a contaminacao desses
desniveis na propria dinamica do desenvolvimento economico das nacoes latino-americanas foram objeto da preocupacao do ilustre
pensador argentino. Hoje, esse diagnostico
esta inegavelmente presente em toda a analise das relacoes economicas internacionais,
tendo sido ponto de partida para o redirecionamento do dialogo norte-sul, que, desde a
decada dos anos sessenta, ocupa a agenda
das Nacoes Unidas.
Como orgao de vanguarda no pensamento
economico, a CEPAL tem oferecido relevantes servicos a America Latina e ao Caribe. A
semente de seus estudos germina nao apenas nos Governos, mas tambem nas universidades, nos centros de pesquisa, nos partidos
politicos.
Para que essa contribuicao frutifique cada vez
mais em proveito de nosso desenvolvimento,
e indispensavel que a Organizacao das Nacoes Unidas continue prestando seu apoio a
CEPAL quer em recursos humanos, quer em
recursos materiais. Esse apoio, que, em ultima analise, encontra .algumas de suas raizes
substantivas em paises aqui representados, e
retaguarda essencial para viabilizar os resultados alentadores que ja alcancamos.
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Como foro de debate e reflexao, a CEPAL nos
tem ajudado a enfocar as grandes adversidades que nossos paises devem superar na
busca de solucoes propicias ao atendimento
das legitimas aspiracoes de progresso e bemestar de nossos povos. Infelizmente, os esforcos da regiao em busca do desenvolvimento e
de uma participacao mais adequada na economia mundial continuam a encontrar obstaculos.
Enfrentamos hoje uma crise de imprevisiveis
resultados. A divida externa, as altas taxas de
juros, as incertezas cambiais, a inedita queda
dos precos dos produtos basicos e o protecionismo dos paises industrializados penalizam
perversamente as nacoes da America Latina e
do Caribe.
No ano passado fomos convocados a Cidade
do Mexico para avaliar essa crise e refletir sobre as estrategias de desenvolvimento que
nos cabe seguir. Como afirmei em meu pronunciamento naquela oportunidade, o Brasil
considera nao haver alternativa aceitavel fora
do crescimento economico e da justica social.
A essas exigencias basicas subordinamos
nossa politica e decisoes estrategicas.
A evolucao que desde entao tem marcado a
economia internacional confirma o acerto dessa orientacao. Persiste uma disputa cada vez
maior pelo comercio mundial. Recorrese fre
quentemente a praticas de retaliacao ate
mesmo contra parceiros em desenvolvimento.
Os desequilibrios inerentes as economias centrais continuam sendo transferidos para nossos paises, aumentando a inflacao, o desemprego e o risco de recessao. Permanecem estancados os fluxos de investimentos e emprestimos necessarios a recuperacao econ6
mica dos paises em desenvolvimento.
Por outro lado, persistem os enfoques convencionais a respeito dos problemas que a f e
tam nossas economias. As nacoes desenvolvidas se recusam a aceitar que a solucao
adequada para o problema da divida externa
deva passar necessariamente pelo exame de
sua interacao com a expansao das exportacoes dos paises devedores para os paises

credores. Paradoxalmente, em que pese a reiterada apologia retorica de um comercio sem
fronteiras, os paises credores vem asfixiando
as economias dos paises devedores com um
elenco de medidas neoprotecionistas identificadas com a contabilidade miope de seus
balancos de pagamentos. Estamos, assim,
submetidos hoje a duas laminas cortantes em
nosso relacionamento com as economias centrais: uma politica monetaria que nos penaliza
com a elevacao constante das taxas de juros
e uma politica comercial que nos dificulta ainda mais o acesso aos mercados consumidores.
O Brasil deseja pagar seus compromissos,
como sempre o fez, mas para tanto e fundamental que o mundo credor crie condicoes de
um dialogo justo que nos leve ao desenvolvimento e a consequente expansao de nossas
riquezas.
O ambiente de instabilidade em que vivemos
e a falta de perspectivas para o relancamento
da economia mundial colocam hoje para nosso continente um desafio gigantesco. A America Latina e o Caribe precisam crescer. Pois
do contrario nao so vera comprometida sua
estabilidade politica, economica e social, mas
tambem nao tera condicoes adequadas de
uma participacao mais efetiva na economia
internacional.

Mas creio ter sido a principal conclusao de
nossos trabalhos na Cidade do Mexico, conoborada no dia-a-dia de nossa vivencia dos
problemas regionais, a de que era indispensavel fortalecermos o espirito de solidariedade e
cooperacao entre nossos povos.
Hoje, aqui no Rio de Janeiro, damos seguimento a esse proposito. E tempo de unir forcas os que tem os mesmos desafios e as
mesmas esperancas. E tempo de exercer,
com vigor, nossa vocacao de unidade. S6 assim, nas palavras do Presidente Jose Samey,
proferidas na Reuniao de Acapulco, em novembro ultimo, teremos condicoes de resolver
por n6s mesmos os problemas crescentemente complexos que caracterizam a sociedade
contemporanea. Do contrario - e o prenuncio
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grave do Presidente - teremos de nos resig-

ta pelo desenvolvimento a unica forma de

nar a dependencia e ao atraso. E inspirando-

completar de maneira eficaz a realizacao de

me ainda naquele pronunciamento de Sua
Excelencia, nao podemos permitir que a America Latina e o Caribe vivam da retorica do
pessimismo e do lamento. Ao contrario, devemos trabalhar para assumir definitivamente
as responsabilidades que a Historia nos impoe: a integracao e a cooperacao.

seus ideais e aspiracoes.

Tendo forjado sua propria visao critica da realidade economica mundial, a America Latina e
o Caribe devem insistir em suas iniciativas
junto aos foros internacionais com vistas ao
estabelecimento de relacoes mais equitativas
entre os Estados. Essa tarefa, para a qual a
contribuicao da CEPAL e de grande valia, torna-se urgente a medida que ocorrem rapidas
transformacoes na economia internacional.
Sobre as nacoes em desenvolvimento, paira
atualmente a ameaca de uma nova divisao internacional do trabalho, baseada, de um lado,
no controle das tecnologias avancadas por
parte de um reduzido numero de paises e, de
outro, nas dificuldades impostas a grande
maioria dos povos da Terra para acederem ao
dominio do saber cientifico. Este fosso mais
profundo e perigoso que a revolucao tecnologica pode abrir entre as nacoes deve ser denunciado e combatido.

Nosso compromisso com a democracia, o desenvolvimento e a justica encontra apoio e
elevada inspiracao nos principios da Organizacao das Nacoes Unidas. Imbuido desses
principios e que pretendemos dar nossa contribuicao para que prevaleca uma atmosfera
internacional de compreensao e tranquilidade.
Assim como juntos redescobrimos a trilha da
paz, da liberdade e da convivencia democratica, tambem juntos trataremos de revitalizar
nossos esforcos de desenvolvimento. O Brasil
tem a conviccao de que essa tarefa passa
obrigatoriamente pela construcao de um espaco economico comum. A integracao e o
caminho.
Hoje, a ideia da integracao se fortalece expressivamente no ambito regional, mesmo
porque o cenario que vislumbramos para o
proximo seculo comeca a estruturar-se a partir
de grandes conjuntos economicos. O dinamismo produtivo, comercial e tecnologico
desses novos espacos influenciara decisivamente a face da sociedade mundial. Nos, latino-americanos e caribenhos, nao podemos
deixar de acompanhar esse movimento para o
qual ja se dirigem varios paises do mundo,
superando seus antagonismos historicos e estabelecendo fortes esquemas economicos associativos.

A nossa geracao cabe nao frustrar os anseios
dos povos em desenvolvimento. Temos que
assegurar nosso futuro e nosso direito a uma
vida digna e prospera. E para tanto o caminho
da modernidade e o que devemos trilhar. Caminho das inovacoes tecnologicas, do crescimento industrial, da captacao de maiores investimentos, da elevacao dos padroes de
consumo e producao.

Os recursos naturais, a criatividade, a ciencia
e a tecnica ao nosso alcance, o trabalho incansavel de nossa gente, esses sao os instrumentos basicos para que a America Latina
e o Caribe construam o seu lugar ao lado dos
que viverao condignamente no futuro.

A estabilidade da America Latina e do Caribe
depende da ampliacao constante e coerente
dos beneficios do desenvolvimento ao maior
-numero possivel de cidadaos. Nao ha paz duradoura em meio a pobreza e ao retrocesso. O
continente, que hoje trata de aperfeicoar seus
caminhos democraticos, ve no exito da sua lu-

Esses instrumentos que devemos mobilizar
em beneficio da nossa integracao terao de
responder as nossas singularidades, compreender nossas diversidades. Um so elemento,
essencial como os outros, tera que ser mobilizado indistintamente por todos, pois sem ele
nao passaremos da retorica: a determinada,
firme e esclarecida vontade politica.
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As geracoes futuras da America Latina e do
Caribe nao deixarao de nos cobrar, ou nos
agradecerao, os resultados dessa tarefa complexa e inadiavel. A esse desafio a CEPAL
deve incorporar-se com entusiasmo, propondo,
como e de sua melhor tradicao, enfoques originais, solucoes renovadoras e interpretacoes
criativas para a construcao do futuro da America Latina e do Caribe.

O Brasil estara pronto a colaborar com suas
inteligencias e suas forcas para esse projeto

conjunto, hoje enriquecido com o ingresso na
CEPAL de Aruba, a cujos representantes nesta conferencia damos nossas boas-vindas.
Formulando, em nome do Presidente Jose
Sarney, os votos de pleno exito para os trabalhos deste encontro, no qual depositamos
tantas esperancas, tenho a honra de declarar
inaugurada a Reuniao Ministerial da Comissao Economica das Nacoes Unidas para a
America Latina e o Caribe.
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400 aniversario da
assinatura da carta da oea
Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado. Interino. das
Relacoes Exteriores. Embaixador Paulo Tarso Flecha de
~ i m a ;por ocacii3o da cerirnbnia do 40" Aniversario da
Assinatura da Carta da OEA

Celebramos hoje o 400 aniversario da Organizacao dos Estados Americanos.
A OEA e o mais antigo organismo regional no
mundo. Na realidade, o sistema interamericano, como tal, existe ha quase cem anos, criado que foi na Primeira Conferencia Internacional Americana, celebrada entre 1889 e 1890
em Washington. Preexiste, portanto, enquanto
instituicao multilateral, a Liga das Nacoes,
primeira organizacao politica de vocacao universal que se estabeleceu neste seculo.
Ademais de antigos, os lacos que unem as
nacoes do Hemisferio tem-se revelado solidos.
Foram os proprios ideais, aspiracoes e interesses das nacoes americanas que determinaram formas e modalidades de acao adaptadas
ao encaminhamento das questoes do Continente. Cedo estabeleceu-se no Hemisferio a
pratica de concertacao politica e da uniao de
esforcos com vistas a solucao de problemas
comuns. Foram as nacoes americanas capazes de prenunciar as modernas formas de
convivencia internacional, pautadas na busca
da convergencia de interesses e na atenuacao
e superacao dos conflitos internacionais.
Criada no imediato pos-guerra, a OEA nao
deixou de refletir, no inicio de sua atuacao, na
decada dos 50, a enfase em questoes ligadas
a paz e a seguranca continentais. Posteriormente, em consonancia com as grandes
transformacoes que ocorriam no ambito universal, ligadas sobretudo ao processo de des-

colonizacao, incorporou decididamente a tematica do desenvolvimento economico e social. Mais recentemente, tem sido a OEA capaz de articular novas formas de atuacao. Refiro-me aos mecanismos de promocao dos direitos humanos e a outras iniciativas, medidas
e procedimentos criados para enfrentar os desafios postulados por alguns dos chamados
"problemas globais", ou seja, aqueles que
demandam a conjugacao dos esforcos de toda a comunidade das nacoes, como e o caso,
por exemplo, do trafico de entorpecentes.
Esse processo de evolucao e amadurecimento
tornou-se possivel gracas as reformas institucionais por que passou a OEA, em 1967 e em
1985. Nossa organizacao tem revelado ao
longo de sua historia notavel capacidade de
renovacao, sem abdicar da profunda coerencia
intrinseca e da validade perene dos propositos
e principios consagrados na Carta: a manutencao da paz e da seguranca do Continente,
a solucao pacifica das controversias, a busca
do desenvolvimento atraves da acao cooperativa, o respeito a soberania e .independencia
dos paises-membros, a igualdade de direitos e
deveres dos Estados, o nao-uso da forca, o direito a autodeterminacao dos povos e o preceito de nao-ingerencia nos assuntos internos
ou externos dos Estados.
Neste momento historico de fortalecimento
das instituicoes democraticas do Continente,
os propositos e principios da Carta da OEA
servem de guia e de inspiracao para o reforco
da convivencia interamericana. Dao-nos a certeza de que as relacoes entre os paises do
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Hemisferio permanecerao fundamentadas na
vocacao de paz, na liberdade, na democracia
e no pluralismo, cujos instrumentos, no plano
~ultilateral,sao a disposicao para o dialogo, a
vontade de entendimento mutuo, o respeito as
individualidades nacionais e a capacidade de
encontrar solucoes pacificas e negociadas para as divergencias.
Em sua politica externa, o Brasil sempre observou o primado do Direito Internacional. Registramos, pois, com satisfacao o fortalecimento atraves do tempo, especialmente dos
principios da nao-intervencao e da autodeterminacao dos povos, tal como consagrados na
Carta. Conjugados com o respeito a pluralidade de ideologias, tais principios conferem a
Organizacao capacidade para se adaptar aos
tempos que correm, habilitando-a a melhor
enfrentar as suas tarefas.
A reafirmacao desses principios e do primado
do Direito Internacional atraves da OEA cria
as condicoes adequadas para o encaminhamento multilateral de questoes que, se deixadas ao embate de interesses pela via bilateral,
poderiam conduzir, nao a harmonizacao da
vontade dos Estados, mas ao aprofundamento
das divergencias.
Minhas Senhoras e meus Senhores.
Sao ainda muitos os obstaculos a realizacao
dos grandes ideais interamericanos. Na verdade, a medida que se adensam as relacoes
entre os paises-membros, estes obstaculos se
tornarao mais complexos e diversificados.
Exigirao um grau crescente de capacidade de
inovacao e de propostas criadoras.
As perspectivas sao, nesse sentido, encorajadoras. A capacidade da America Latina de encontrar solucoes proprias e originais para seus
problemas esta sendo demonstrada de forma
exemplar na evolucao do processo de paz na
America Central. Ha apenas alguns meses
atras pareciam remotas as possibilidades de
encaminhamento rapido e satisfatorio do processo de paz na America Central. Hoje, gracas ao persistente esforco conjunto dos paises diretamente afetados, dos paises-mem-

bros dos Grupos de Contadora e de Apoio e
dos Secretarios-Gerais da OEA e das Nacoes
Unidas, essas possibilidades existem.
Ainda muito recentemente foi possivel lograr
grandes progressos na pacificacao interna da
Nicaragua, por meio dos acordos de Sapoa,
em cuja negociacao e implementacao o Secretario-Geral Baena Soares tem tido participacao destacada. Ja e mesmo possivel vislumbrar perspectivas de conclusao de um Tratado de Amizade e Cooperacao na America
Central, que seria o coroamento do processo
de paz, e que todos esperamos seja firmado o
mais breve possivel.
A contribuicao que a OEA vem prestando para
a solucao da crise centro-americana e um entre muitos indicios significativos de sua nova
vitalidade.
Acelerou-se o esforco dirigido ao combate a
producao, ao trafico e ao abuso de drogas.
Redobraram-se nos ultimos anos as iniciativas
para a protecao e a promocao dos direitos
humanos e garantias individuais no Continente.
No que diz respeito a direitos humanos, de
resto, convem registrar o 40Qniversario da
Declaracao Americana dos Direitos e Deveres
do Homem, aprovada conjuntamente com a
Carta, em Bogota, em 1948. Tambem nesse
aspecto, a OEA antecipou-se as Nacoes Unidas, cuja Declaracao Universal dos Direitos
Humanos, reconhecidamente inspirada na
Declaracao Americana, foi adotada alguns
meses mais tarde.
A acao da OEA se faz presente, ademais,
atraves dos seus varios e inovadores programas de cooperacao econdmica, cientifico-tecnologica, educacional e cultural. A cidade de
Brasilia recentemente beneficiou-se de entendimentos que pemitirao , a cooperacao da
OEA no programa de despoluicao do Lago
Paranoa, vital para a saude e o bem-estar da
populacao da capital federal.
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Minhas Senhoras e meus Senhores,

#

Em 1985, celebrou-se em Cartagena da$ hdias o Protocolo de Reformas da Carta. Serao
agora institucionalizadas as mudancas indispensaveis para que a OEA assuma em sua
plenitude o papel dinamizador das relacoes interamericanas, que ja vem exercendo de fato.
As reformas acordadas no Protocolo possibilitarao a simplificacao dos tramites administrativos da Organizacao, conferirao maiores poderes ao Conselho Permanente e maior capacidade de iniciativa politica ao Secretario-Geral. Consagrarao ademais o pluralismo e o
universalismo como parametros de participacao da OEA. O Governo brasileiro estima que
todos os esforcos devem ser envidados para

que o Protocolo de Cartagena entre em vigor
o mais breve possivel.
O Presidente Sarney manifestou formalmente,
em 1986, perante o Conselho Permanente da
Organizacao, compromisso do Brasil com o
fortalecimento e a revitalizacao da OEA.
Diretriz inquestionavel da politica externa do
Brasil, o fortalecimento da OEA constitui tare
fa a ser perseguida com determinacao. Hoje,
na ocasiao em que nos reunimos para cele
brar o 40%niversario de nossa Organizacao,
o Brasil renova seu compromisso com esse alto objetivo e manifestamos a esperanca de
que, unidos, saberemos alcanca-lo.
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visita do vice-primeiro-ministro
e ministro dos negocios
estrangeiros do iraque ao brasil
Discurso pmnunciado pelo Ministro de Estado. Interino. das
Relacoes Exteriores. Embaixador Paulo Tarso Flecha de
~ i m a por
,
ocasi80 do jantar oferecido ao Vice-PrimeiroMinistro e Ministro dos Negocios Estrangeiros do Iraque.
Senhor Tariq Faruk

Senhor Ministro,
Em nome do Govemo brasileiro, tenho a honra de saudar Vossa Excelencia e sua importante comitiva e de estender-lhes minhas calorosas boas-vindas. A missao de que Vossa
Excelencia vem investido me permite saudar
nao apenas o Ministro dos Negocios Estrangeiros do Iraque, pais com que o Brasil mantem solidos lacos de amizade e cooperacao,
mas, tambem, o representante da comunidade
arabe, que tantas e tao profundas raizes tem
na vida brasileira.
A presenca de Vossa Excelencia em Brasilia e
demonstracao renovada do elevado nivel do
relacionamento entre o Brasil e os paises arabes. Estou certo de que esta visita muito contribuira para a sua consolidacao e ampliacao e
tambem nos oferecera valiosa oportunidade
para proveitosa troca de opinioes sobre outros
temas do nosso interesse reciproco.
Senhor Ministro.
As relacoes entre os nossos dois paises ganharam consideravel alento a partir da intensificacao de intercambio economico-comercial
mutuamente vantajoso, que tem como uma
das suas caracteristicas mais marcantes a
presenca, no lraque, de milhares de profissionais brasileiros e de suas familias. A presenca
desses brasileiros no pais de Vossa Excelencia, onde gozam da tradicional hospitalidade
do povo iraquiano, reflete, sem duvida, a densidade dos vinculos que ligam o Brasil ao Ira-

que e constitui fator adicional para que acompanhemos de perto a situacao iraquiana.
Transcorridas quase duas decadas das primeiras iniciativas oficiais concretas de desenvolvimento da cooperacao entre nossos paises,
posso afirmar, com satisfacao, que conjuntamente construimos expressivo acervo de realizacoes que nos cabe manter e aprimorar.
Com efeito, o relacionamento economicocomercial entre nossos paises constitui marco
significativo no contexto da cooperacao SulSul, no qual, alias, avulta como exemplo a ser
seguido pelos demais paises em desenvolvimento. O Brasil acredita na importancia e na
viabilidade dessa forma de cooperacao e lhe
confere papel renovador no panorama internacional.
Neste particular, minha ja longa experiencia
pessoal de contactos muito amistosos com as
autoridades iraquianas, dentre as quais me
orgulho de poder incluir Vossa Excelencia, me
reforca a percepcao de que ainda ha pela
frente importante potencial de cooperacao a
ser explorado, em beneficio de nossos paises.
As dificuldades economicas que ora nos afetam, com suas repercussoes negativas sobre
o nosso comercio bilateral, nos obrigam a
buscar solucoes criativas* e corajosas; pelas
quais o Brasil e o Iraque, em esforco concertado, devem garantira superacao dos problemas de natureza comercial que presentemente dificultam a implementacao de novas e relevantes operacoes nessa area.
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Senhor Ministro,

Senhor Ministro,

Cgmo pais pacifico e democratico que pratica
uma diplomacia baseada nos principios e propositos da Carta das Nacoes Unidas, o Brasil
acompanha com preocupacao o desenrolar da
situacao no Oriente Medio e o prolongamento
do conflito no Golfo.

O prolongamento do conflito no Golfo nos
causa profundo pesar, pela tragica perda de
centenas de milhares de vidas humanas, pelo
desvio de consideraveis recursos que pode
riam estar sendo utilizados em programas de
desenvolvimento e por suas implicacoes internacionais. Recentemente eleito para o
Conselho de Seguranca das Nacoes Unidas, o
Brasil tem-se empenhado na busca de uma
solucao diplomatica para o conflito. Nesse
sentido, reitero o apoio do Brasil a Resolucao
598 (1987) do Conselho de Seguranca e aos
intensos esforcos desenvolvidos pelo Secretario-Geral das Nacoes Unidas no sentido de
sua pronta e plena implementacao.

Em relacao ao Oriente Medio, temos reiteradamente apoiado as resolucoes das Nacoes
Unidas em favor de uma solucao pacifica, justa e duradoura para o conflito, bem como expressado nossa preocupacao com o aumento
das tensoes na regiao, em particular nos territorios arabes ocupados, recentemente agravadas pela decisao da potencia ocupadora de
deportar cidadaos palestinos de sua terra natal. Renovo aqui, Senhor Ministro, a posicao
do Brasil de que uma paz justa e duradoura
no Oriente Medio so podera ser obtida pela
retirada completa das forcas de ocupacao de
todos os territorios arabes, pelo pleno reconhecimento dos direitos inalienaveis do povo
palestino a autodeterminacao e a independencia, e de todos os Estados da regiao de
viverem em paz dentro de fronteiras internacionalmente reconhecidas. Nesse sentido, o
Brasil tem favorecido a convocacao de uma
conferencia internacional de paz, sob os auspicios das Nacoes Unidas, em que seja assegurada a plena participacao de todas as partes interessadas, inclusive e especialmente a
Organizacao para a Libertacao da Palestina
(OLP).

Consciente de suas responsabilidades como
membro do Conselho de Seguranca, asseguro
a Vossa Excelencia que o Brasil continuara
marcando sua atuacao naquele orgao das Nacoes Unidas pela defesa objetiva e intransigente dos propositos de paz e de seguranca,
a fim de que os tragicos conflitos no Oriente
Medio e na regiao do Golfo possam ser solucionados pacifica e definitivamente.
Ao concluir, peco a todos os presentes que
brindem comigo pela saude e felicidade pessoal do Presidente Saddam Hussein e de Sua
Excelencia Tariq Aziz, bem como pela prosperidade do povo iraquiano e pela crescente
amizade entre o Brasil e o Iraque.
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visita do primeiro-ministro da
tchecoslovaquia ao brasil
I

Discursos do Presidente JosB Sarney e do Primeiro-Ministro
da Republica Socialista da Tchecoslovaquia. Senhor Lubomir
Strougal. no PalBcio itamaraty. em 11 de maio de 1988

I

discurso do presidente jose sarney

1

Senhor Primeiro-Ministro,

1

E com grande prazer que, em nome do Governo e do povo brasileiro, e em meu proprio,
estendo as mais cordiais boas-vindas a Vossa
Excelencia e a importante delegacao que o
acompanha nesta visita ao Brasil.
Alem de Brasilia, Vossa Excelencia visitara
varias cidades e regioes do meu pais.
Estou seguro de que este seu contato com a
realidade brasileira, nas suas multiplas dimensoes, em muito contribuira para o melhor
conhecimento mutuo, fundamental a aproximacao e a cooperacao entre os Estados.
Sao, na realidade, antigos e solidos os lacos
que aproximam nossos governos.
Ha 70 anos, o Brasil estabelecia com a recem-formada Republica da Tchecoslovaquia
relacoes que durante a II Guerra Mundial foram mantidas com o Governo tchecoslovaco
no exilio, e em 1948 retomadas com a Republica Socialista.
Conhecemos e apreciamos no Brasil a obra
de Vossa Excelencia em favor do desenvolvimento economico e social do seu pais e do
aprimoramento de suas relacoes com outras
nacoes, bem como sua contribuicao para a
causa do fortalecimento da paz e da seguranca nacional.

Sob a conducao esclarecida de Vossa Excelencia, do Secretario-Geral do Partido Comunista tchecoslovaco, Milos Jakes, e do Presidente Gustav Hussak, a Tchecoslovaquia e
atualmente um pais industrializado e moderno. Tem, ao mesmo tempo, sabido valorizar
seu patrimonio historico, suas tradicoes culturais e seu amor pelas artes e pelos desportos,
que tanto concorrem para sua projecao internacional.

A acao de Vossa Excelencia deve-se ainda
o impulso que assumiu o processo de aprofundamento das relacoes entre o Brasil e a
Tchecoslovaquia. Muito admiramos no Brasil
o grandioso patrimonio historico e cultural ciosamente preservado na Tchecoslovaquia, do
que e exemplo notavel a propria capital do
pais.
Desde sua fundacao, no seculo X, Praga tem
sido uma das metropoles mais importantes da
Europa. Nela misturam-se, em perfeita harmonia, a arte gotica e a barroca. E uma das
mais belas cidades do mundo, fruto do talento
e da cultura do povo tchecoslovaco.
O Castelo de Praga, testemunha de inumeraveis acontecimentos historicos e templo de
valiosos tesouros artisticos, e o simbolo dessa
cidade, a um tempo antiga e permanentemente rejuvenescida.

Embora distante geograficamente, o Brasil
jamais esteve afastado da cultura tchecoslovaca.
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Tivemos na corte de D. Pedro II o pintor Ferdinand Krumholc, retratista da familia imperial,
cujas obras encontram-se no Museu de BelasArtes do Rio de Janeiro.
No limiar do seculo XX, os acordes inovadores
da musica de Smetana e Dvorjak atravessaram os continentes e trouxeram novas concepcoes de composicao ate nosso pais.
Mais recentemente, o classico da dramaturgia,
O Bravo soldado Chveik, a revolucao teatral
do Lantema Magica e do Teatro Negro, o cinema e outras criacoes do genio tchecoslovaco estimulam as artes no mundo e no Brasil.
Tem-se multiplicado nos ultimos anos os contatos entre autoridades governamentais e representantes de empresas publicas e privadas
de nossos paises.
Novas areas de atuacao tem sido identificadas, com vistas a intensificar e dinamizar a
cooperacao bilateral.
Este trabalho conjunto, fruto da vontade politica de ambos os governos, encontrara sua expressao formal no Acordo de Cooperacao
Economica entre nossos paises, que sera firmado amanha. Nele serao estabelecidas as
metas do intercambio bilateral ate o ano 2000
e preconizados os meios de atingi-las.

O Governo brasileiro envidara seus melhores
esforcos no sentido de implementar os objetivos do acordo.
Estamos convencidos de sua importancia e
dos beneficios que trara para nossas sociedades.
Senhor Primeiro-Ministro,
Solidamente baseadas na cordialidade, no
respeito mutuo e na observancia dos principios de convivencia internacional consubstanciados na Carta das Nacoes Unidas, as relacoes entre o Brasil e a Tchecoslovaquia oferecem reais possibilidades de desenvolvimento.

Gostaria de reafirmar, nesta ocasiao, a determinacao do meu governo no sentido de tomar
todas as medidas necessarias para dar expressao concreta ao proposito reciproco de
cooperacao que nos anima.

E, pois, com um sentido muito especial de
amizade e de confianca no futuro que convido
todos os presentes a me acompanharem num
brinde a prosperidade do povo tchecoslovaco,
a crescente intensificacao das relacoes entre
o Brasil e a Tchecoslovaquia e a saude e felicidade de Vossa Excelencia.

discurso do primeiro-ministro
lubomir strougal
Vossa Excelencia, estimado Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores,
Chegamos do centro do Velho Mundo para
entregarmos as saudacoes calorosas dos povos da nossa patria ao povo do maior pais da
America Latina - a Republica Federativa do
Brasil. Em si estamos a saudar o representante do Estado que, apesar da grande distancia
geografica, bem conhecemos e cuja beleza,
bem como o desenvolvimento agitado, apreciamos muito. Consideramos como grande
honra, hoje, nao s6 ouvir mas tambem ver
como o pais amigo, no lado oposto do Oceano Atlantico, esta a progredir, bem como esta
a desenvolver-se na industria, assim como na
agricultura, o que investiu, so aqui em Brasilia,
no tesouro da arte mundial, gracas a Lucio
Costa e Oscar Niemeyer. Prestamos a homenagem perante a joia da modema arquitetura
da metropole, cujo fundador foi o Presidente
Juscelino Kubitschek, em cujas veias circulou
tambem o sangue tcheco.
Havia muito que nos unia, ja no passado,quando o nosso explorador Enrique Stanko
Vraz trouxe para a Boemia as primeiras noticias sobre o Brasil e em especial sobre a
AmazGnia. Quando .o seu governo, como o
primeiro de todos os paises da America Latina, reconheceu a Tchecoslovaquia restabele
cida como Estado. Quando comecamos a
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construir as primeiras usinas de acucar, destilarias e mais tarde as centrais eletricas e fabricas de cimento e comecamos a comprar o
seu cafe e minerio de ferro. Hoje em dia,
igualmente trocamos os valores culturais - os
nossos leitores conhecem tambem a sua obra
literaria, Senhor Presidente -, competimos
nos esportes, sobretudo no futebol, ou seja,
conhecemo-nos de tal modo, que tambem a
nossa diplomacia e politica podem entrar nas
relacoes Uteis, mas sobretudo amplas, baseadas nos principios da igualdade, respeito mutuo e nao interferencia. Por isso e de fato natural que pela primeira vez na historia chegue
ao seu pais tambem o Primeiro-Ministro tchecoslovaco, a realizar conversacoes no nivel
supremo.
Com prazer proclamo que entre a Tchecoslovaquia e o Brasil nao existem problemas nao
resolvidos. Que nada impede o caminho da
cooperacao ja tradicional, multiplicar as relacoes em todos os dominios, tendo em conta
tambem o apoio mutuo aos esforcos de impor
a paz mundial, o desarmamento e a cooperacao dos paises, independente dos sistemas
sociais.
Estamos a pensar tambem em nossas trocas
comerciais. Ja ha dezenas de anos, o Brasil e
um de nossos mais importantes parceiros
economicos. Bem nos conhecemos, sabemos
o que um necessita do outro. Pois chegou o
momento de mudar o comercio tradicional e
orienta-lo para formas progressistas de coope
racao, como as empresas mistas, inclusive em
terceiros mercados. Ja nao podemos ficar contentes com aquilo que foi possivel ontem, se
de fato pretendemos de maneira dinamica
aumentar o volume e as somas de ontem, feitas em centenas de milhoes,e converte-las em
somas de bilhoes. E tambem por isso que
viemos ao Brasil. Tal e o objetivo final de toda
a serie dos documentos economicos que durante a nossa estada vamos assinar, sobretudo, o Acordo de Cooperacao Economica de
longo prazo. Gostaria de crer que estamos a
fundar novo capitulo nas relacoes econbmicas
entre os nossos paises.

Estimado Senhor Presidente,
Vivemos uma epoca agitada. Depois de decenios de dificuldades internacionais, de tensao
permanente e de ameaca de conflito global
mundial, apareceu a esperanca. Pela primeira
vez na historia, em Washington, foi assinado o
Acordo, que nao so reduz o numero das armas mas que preve a sua destruicao. Estao
em discussao outros importantes acordos sobre o desarmamento. Enquanto cada um deles nasce com dificuldades e ate em dores,
parece que o mundo verdadeiramente pode
viver em paz e num periodo historico ainda visivel, eliminar a ameaca das armas nucleares
- o maior inimigo da Humanidade da nossa
epoca.
Gostaria de assegurar-lhe, Senhor Presidente,
que a Tchecoslovaquia socialista, mas tambem os nossos aliados no Tratado de Varsovia, estao cheios de boa vontade. Queremos
impor novo pensamento nas relacoes internacionais, excluir a guerra da vida da Humanidade, realizar o desarmamento na terra, no
mar e no ar, mas tambem no Espaco Cosmico; tornar a paz o principio moral irrefutavel da
politica. Somos levados pelo esforco de defender o supremo valor humano e o direito da
civilizacao - o direito a vida, que imediatamente obtera outras dimensoes, se forem liberados os meios, dados as armas e as tropas,
para a luta contra a pobreza, o analfabetismo
e as doencas.
A Tchecoslovaquia, que e chamada o coracao,
mas tambem o telhado da Europa, logicamente interessa-se por processos de paz no Velho
Continente, literalmente pela filosofia da unida e bem ordenada casa europeia. Tambem
por isso apresentamos algumas iniciativas sobre a causa das armas nucleares e quimicas e
ultimamente proposta para a criacao da zona
de confianca, cooperacao e das boas relacoes
de vizinhanca na linha do contato dos paises
do Tratado de Varsovia e o do Atlantico Norte,
que foi bem aceita igualmente pelos representantes brasileiros. Pois nao sofremos pelo eurocentrismo. Bem sabemos que a paz e a seguranca sao inseparaveis. Por isso nao afastamos da nossa atencao as preocupacoes dos
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paises distantes e ainda mais as atividades
do seu Governo, Senhor Presidente.
I

Alegra-nos que na maior parte das questoes
mundiais tenhamos opinioes identicas ou muito proximas, que o Brasil tambem seja o defensor decisivo da paz e da coexistencia. Avaliamos os seus passos para a criacao da Zona
de Paz, Cooperacao e Confianca no Atlantico
Sul; as suas posicoes construtivas quanto ao
conflito na America Central, desarmamento
nuclear, militarizacao do Cosmo, que individual e conjuntamente testemunham sobre a
responsabilidade do governo do seu pais, sobre o seu esforco para impor a paz mundial e
tambem a solucao das inquietantes questoes
globais do nosso Planeta.
Estimado Senhor Presidente,
Alegro-me bastante que possamos finalmente
apertar as maos e conhecermo-nos pessoalmente. Aprecio muito as conversacoes concretas que realizamos, que com certeza influenciarao o novo desenvolvimento da cooperacao
ja tradicional existente entre a Tchecoslovaquia e o Brasil. Chegamos ao acordo que queremos atingir mais e sobretudo proceder de
outra maneira na troca economica mutua.
Ambas as partes tem bastante boa vontade,
mas tambem boas ideias de como avancar.
Agora e necessario passar das grandes palavras e promessas as acoes concretas. No espirito da tradicao de amizade, que fundaram
os nossos antecessores e que somos obrigados a passar com honra.

do Brasil, Sua Excelencia o Senhor Lubomir
Strougal, Primeiro-Ministro da Republica Socialista da Tchecoslovaquia, realizou visita
oficial ao Brasil, de 10 a 15 de maio de 1988.
2. Durante sua permanencia, Sua Excelencia
o Senhor Primeiro-Ministro Lubomir Strougal
manteve conversacoes com Sua Excelencia o
Senhor Presidente Jose Sarney, foi recebido
por Sua Excelencia o Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, por Sua
Excelencia o Deputado Ulysses Guimaraes,
Presidente da Camara dos Deputados e por
Sua Excelencia o Doutor Luiz Rafael Mayer,
Presidente do Supremo Tribunal Federal.

3. Com a presenca de autoridades do Governo da Republica Federativa do Brasil e dos
meios empresariais, o Senhor Primeiro-Ministro inaugurou solenemente, no dia 12 de maio,
em Sao Paulo, a "Tchecoslovexpo", exposicao
comercial da Tchecoslovaquia.
4. A visita, primeira de um Chefe de Governo
da Tchecoslovaquia ao Brasil, no ano do 700
aniversario do estabelecimento de relacoes
diplomaticas entre os dois paises, transcorreu
em ambiente de franqueza e amizade, refletindo o elevado nivel de entendimento alcancado nas relacoes bilaterais e a vontade politica de ambos os Governos de aprofundar a
cooperacao entre o Brasil e a Tchecoslovaquia.

Levanto a taca para as acoes do futuro e para
a amizade e brindo:
- ao desenvolvimento ininterrupto e dinamico
das relacoes tchecoslovaco-brasileiras,
- a amizade dos povos e nacoes dos nossos
paises,
- a sua saude e exito na direcao da Republica Federativa do Brasil, Vossa Excelencia,
Senhor Presidente,
- a saude de todos aqui presentes!

5. O Presidente Jose Samey e o Primeiro-Ministro Lubomir Strougal passaram em revista
as relacoes entre os dois paises e verificaram,
com satisfacao, .que a dinamizacao do intercambio de visitas de autoridades governamentais de alto nivel tem contribuido para o seu
fortalecimento. Expressaram a conviccao de
que o relacionamento bilateral apresenta possibilidades de crescente expansao com base
nos principios de igualdade de direitos, confianca reciproca e nao-ingerencia nos assuntos internos.

comunicado conjunto

6. 0 s dois Chefes de Governo convieram em

A convite de Sua Excelencia o Senhor Jose
Samey, Presidente da Republica Federativa

envidar esforcos para desenvolver cada vez
mais as relacoes economicas, comerciais, culturais, esportivas e de cooperacao cientifica,
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tecnica e tecnologica entre o Brasil e a Tchecoslovaquia. Nesse contexto, assinalaram
a importancia da assinatura do Acordo de Cooperacao Economica entre os dois Governos,
que cria condicoes para a intensificacao das
relacoes economicas bilaterais. Ressaltaram
que a convocacao periodica da Comissao Mista Brasil-Tchecoslovaquia representa um instrumento importante para a avaliacao e o planejamento do intercambio economico-comercial, adaptando-o as crescentes potencialidades economicas de ambos os paises.
7. As duas Partes intercambiaram pontos de
vista sobre a presente situacao internacional e
reafirmaram sua adesao aos principios e propositos da Carta das Nacoes Unidas. Expressaram sua conviccao de que o dialogo e a negociacao sao instrumentos indispensaveis para o fortalecimento da paz, da seguranca e da
cooperacao internacionais.
8. O Presidente Sarney e o Primeiro-Ministro
Strougal reafirmaram o compromisso dos seus
Governos com o objetivo do desarmamento
geral e completo, sob efetivo controle internacional. Com esse proposito em mente, saudaram a conclusao pelos Governos norte-americano e sovietico do Tratado sobre a eliminacao das forcas nucleares de medio e curto alcance e demonstraram a sua expectativa de
que esse entendimento abra caminho para
novos acordos, ainda mais abrangentes, em
outras areas do desarmamento. Nesse processo, de legitimo interesse para todos os Estados, defendem a vinculacao das negociacoes bilaterais aos esforcos desenvolvidos
nos foros multilaterais de desarmamento, em
particular na Conferencia de Desarmamento,
dotada de mandato negociador.
9. O Presidente Sarney e o Primeiro-Ministro
Strougal ressaltaram o papel central das Nacoes Unidas no tratamento das questoes de
desarmamento e a importancia que seus Governos atribuem a III Sessao Especial da Assembleia-Geral das Nacoes Unidas dedicada
ao Desarmamento, quando esperam seja reafirmada a validade dos principios e prioridades
do Documento Final da I Sessao Especial, em
1978, aprovado por consenso.

10. As duas Partes se pronunciaram em favor
da proscricao total, universal e nao-discriminatoria das armas quimicas e pela eliminacao
dos estoques existentes. Neste contexto, as
Partes expressaram a necessidade da pronta
conclusao de uma Convencao sobre a proibicao da producao, do desenvolvimento e da estocagem de armas quimicas e sua destruicao,
no ambito da Conferencia de Desarmamento
em Genebra.
11. Os dois Chefes de ~ov'ernoassinalaram
que a criacao de zonas desnuclearizadas, assim como de zonas de paz e cooperacao em
varias partes do mundo, contribuiria de maneira significativa para o fortalecimento da confianca e da seguranca internacionais.
12. O Primeiro-Ministro Lubomir Strougal expos ao Presidente Jose Sarney, de forma
pormenorizada, o elenco das iniciativas em
prol da paz dos paises-membros do Pacto de
Varsovia, inclusive a proposta conjunta da
Republica Socialista da Tchecoslovaquia e da
Republica Democratica Alema de criacao de
um corredor sem armas nucleares e de uma
zona livre de armas quimicas na Europa Central. Tambem expos a iniciativa da Tchecoslovaquia para a criacao de uma zona de confianca, cooperacao e boa vizinhanca na linha
de contato entre os paises-membros do Pacto
de Varsovia e a OTAN. O Presidente Sarney
agradeceu a exposicao e indicou que o Governo brasileiro ve com simpatia'todas as iniciativas que contribuam para a efetiva reducao de tensoes no plano internacional.
13. As Partes ressaltaram a importancia do
apoio de todos os Estados a implementacao
da Declaracao adotada pela Assembleia-Geral
das Nacoes Unidas em 1986 sobre a Zona de
Paz e de Cooperacao do Atlantico Sul, que
corresponde nao apenas aos anseios dos povos em desenvolvimento ribeirinhos, mas
tambem aos de toda a comunidade internacional.
14. As Partes saudaram, ainda, os resultados
da Conferencia Internacional sobre a Relacao
entre Desarmamento e Desenvolvimento realizada em Nova York, no ano passado,
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marco expressivo na consolidacao do ideal,
por todos acalentado, do redirecisnamento de
recursos hoje destinados a corrida armamen,tista, sobretudo a nuclear, para o desenvolvimento economico e social, em particular dos
paises em desenvolvimento.
15. Os dois Chefes de Governo manifestaram
sua profunda inquietacao com a persistencia
de graves desequilibrios na economia mundial, cujas consequencias atingem mais duramente os paises em desenvolvimento. Reiteraram seu apoio a promocao de negociacoes globais para o estabelecimento de uma
nova ordem economica internacional duradoura e equitativa.

16. Referindo-se ao problema do endividamento externo, ambas as Partes reafirmaram
que esta situacao exige solucoes abrangentes, que respeitem a soberania nacional e
permitam a retomada do desenvolvimento
economico dos paises devedores. Ressaltaram que, para estes, o protecionismo comercial constitui serio obstaculo a geracao dos
recursos necessarios ao pagamento de seus
debitos externos.
17. Ao avaliar os conflitos regionais, os dois

Chefes de Governo convieram em que devem
ser buscadas solucoes pacificas com base
nas normas de direito internacional, enfatizando a observancia dos principios de nao-ingerencia, respeito a soberania, igualdade de
direitos ao desenvolvimento independente, de
acordo com a Carta da ONU.
18. Em relacao a situacao na America Central, as duas Partes enalteceram os esforcos
pacifistas desenvolvidos pelos Grupos de
Contadora e de Apoio, assim como a assinatura dos Acordos de Esquipulas 2. Reiteraram
que a implementacao desses acordos por todos os paises participantes e a unica opcao
viavel para eliminar a tensao nesta parte do
mundo. Nesse sentido, expressaram sua satisfacao com a recente assinatura dos acordos
de Sapoa. A Parte tchecoslovaca manifestou
seu apreco pelo papel ativo do Brasil na busca de solucao pacifica da crise na America
Central.

19. As duas Partes manifestaram sua preocupacao com a perigosa situacao de crise na
Africa Austral, que exige a busca imediata de
uma solucao pacifica. Reiteraram seu total repudio ao odioso regime de apartheid e condenaram decididamente a politica desestabilizadora da Africa do Sul contra os paises vizinhos independentes da Africa. Reafirmaram
sua solidariedade com a justa luta pela independencia da Namibia e seu apoio aos termos
da Resolucao 435178 do Conselho de Seguranca das Nacoes Unidas.
20. No tocante a situacao no Oriente Medio,

as Partes expressaram sua preocupacao com
os recentes acontecimentos nos territdrios
arabes ocupados por Israel. Deploraram a
violenta repressao contra as manifestacoes da
populacao palestina, bem como as violacoes
as suas obrigacoes, como potencia ocupante,
nos termos da Convencao de Genebra de
1949 sobre a Protecao de Civis em Tempos
de Guerra. Reafirmaram a urgente necessidade de ser encontrada uma solucao justa,
abrangente e duradoura para essa situacao de
conflito, que permita a todos os Estados da
regiao viverem em paz dentro de fronteiras internacionalmente reconhecidas. Expressaram
nesse sentido seu apoio a convocacao de
uma conferencia internacional de paz sobre o
Oriente Medio, sob os auspicios das Nacoes
Unidas, com a participacao de todas as partes
envolvidas, inclusive a OLP.
21. As Partes expressaram sua preocupacao
com o prolongamento do conflito entre o Ira e
o Iraque e, em particular, com a intensificacao
de ataques militares a centros urbanos e com
o uso de armas quimicas na guerra. Ao reite
rarem sua conviccao sobre a urgencia de uma
solucao justa e pacifica para o conflito, sublinharam seu apoio a Resolucao 598 (1987) do
Conselho de Seguranca das Nacoes Unidas e
a necessidade de sua pronta e plena implementacao.

22. Tendo-se desenrolado as conversacoes
em atmosfera cordial e .amistosa, as Partes
manifestaram sua satisfacao pelos resultados
da visita, que contribuira para o desenvolvimento futuro das relacoes entre os dois palses e para o fortalecimento da paz mundial.
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23. O Primeiro-Ministro Lubomir Strougal
transmitiu ao Presidente Jose Sarney sua gratidao pela generosa hospitalidade com que o
Governo e o povo brasileiro o receberam, assim como a delegacao que o acompanha. Em
nome do Presidente Gustav Hussak, formulou
convite ao Presidente para efetuar visita oficial a Tchecoslovaquia. O convite foi aceito
com prazer, devendo as datas serem acordadas oportunamente por via diplomatica.
brasilia, em 12 de maio de 1988
Acordo sobre CooperacBo Economica entre o
Governo da Repdblica Federativa do Brasil e o
Governo da Republica Socialista da
Tchecoslovaquia. assinado por ocasiao da visita do
Primeiro-Ministro Lubomlr Strougal ao Brasil

O Governo da Republica Federativa do Brasil
e
O Governo da Republica Socialista da Tchecos~ova~uia
(doravante denominados "Partes Contratantes"),
Tendo em conta o interesse dos dois paises
em desenvolver e diversificar suas relacoes
economicas;
Tendo presentes os principios de cooperacao
consubstanciados no Acordo de Comercio firmado entre ambos os Governos em 19 de julho de 1977, e
Com o objetivo de fortalecer a cooperacao em
todas as areas de sua relacoes bilaterais, a
fim de assegurar seu desenvolvimento dinamico e a longo prazo,

2. Para alcancar esse objetivo, as Partes
Contratantes buscarao um aproveitamento
mais efetivo de suas potencialidades economicas, tecnicas, tecnologicas e cientificas.
3. Ainda dentro de suas possibilidades, as
Partes Contratantes buscarao:
a) criar condicoes favoraveis a realizacao de
uma efetiva colaboracao entre empresas,
organizacoes e instituicoes interessadas
dos dois paises;
b) incentivar atividades destinadas a ampliacao dos conhecimentos e informacoes sobre as condicoes e possibilidades economicas mutuas, e
c) estimular a participacao de uma das Partes
Contratantes em feiras, exposicoes e simposios organizados pela outra Parte Contratante.
4. As Partes Contratantes se comprometem
a envidar esforcos para lograr maior dinamismo em sua cooperacao economica, com o
objetivo de que, no ano 2000, o valor do comercio entre os dois paises atinja o patamar
minimo de 1 bilhao de dolares dos Estados
Unidos da America.
5. Anexas ao presente Acordo encontram-se
listas indicativas de produtos e projetos que
deverao contribuir para a dinamizacao do comercio bilateral.

Artigo II
Formas de Cooperacao

Acordam o seguinte:

Artigo I
Principios da Cooperacao
1. Na medida de suas possibilidades, as
Partes Contratantes criarao condicoes favoraveis para ampliar sua cooperacao economica,
em bases de vantagens reciprocas e equili.bradas a longo prazo.

1. As Partes Contratantes favorecerao a cooperacao economica tanto bilateral, compreendidas nesta as atividades conjuntas em terceiros paises, quanto multilateral, atraves de
medidas tendentes a:
a) aproveitar a capacidade de absorcao dos
mercados internos dos dois paises, a fim
de melhor satisfazer suas respectivas necessidades;
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aumentar e diversificar os volumes anuais
do intercambio comercial reciproco;
ampliar a colaboracao comercial, pela utilizacao de operacoes compensatorias e de
outra natureza, respeitados os compromissos internacionais de cada Parte Contratante;
realizar empreendimentos conjuntos e atividades de cooperacao na producao de
maquinas e equipamentos, bem como atividades de cooperacao tecnica e treinamento de especialistas;
estabelecer intercambio de informacoes
sobre programas de investimentos futuros
e sobre alteracoes das diretrizes e regulamentos concernentes a comercio exterior e
a joint-ventures, e
f) intensificar contatos entre autoridades dos
dois paises, sobretudo as da esfera economica, e tambem entre empresarios.
2. A cooperacao economica prevista no presente Acordo se realizara por meio de contratos a serem celebrados entre pessoas juridicas independentes tchecoslovacas, autorizadas a operar em atividades economicas externas, e empresas, instituicoes e operadores
brasileiros, respeitadas as condicoes do mercado internacional e tendo presente a necessidade de compatibilizar as operacoes com os
interesses das respectivas industrias nacionais.
Artigo III
Areas de Cooperacao
Levando-se em conta as estruturas economicas dos dois paises, bem como seus respectivos programas de desenvolvimento economico e social, as Partes Contratantes concentrarao os programas de cooperacao previstos no
presente Acordo nos setores energetico, m e
talurgico, de maquinaria, agropecuario, petroquimico, de saude, mineracao, transportes,
materiais de construcao e bens de consumo.

o valor de 50 milhoes de dolares dos Estados
Unidos da America, para fomentar as exportacoes reciprocas dos produtos manufaturados
mencionados no Anexo do presente Acordo.
2. A Parte tchecoslovaca se dispoe a participar na obtencao de recursos de ate 150 milhoes de dolares dos Estados Unidos da America para o financiamento dos custos locais de
projetos realizados no Brasil, nas areas mencionadas no Artigo 111, dos quais venham a
participar empresas, entidades e operadores
da Tchecoslovaquia. A concessao de tais recursos sera feita caso a caso.
Artigo V
Execucao do Acordo
Cabera a Comissao Mista criada pelo Artigo
XII do Acordo de Comercio firmado em 19 de
julho de 1977:
supervisionar e avaliar a execucao do presente Acordo;
identificar e propor novas formas de cooperacao, e
incentivar acordos entre empresas, organizacoes e instituicoes dos dois paises.
Artigo VI
Disposicoes Finais
1. O presente Acordo vigorara provisoriamente a partir da data de sua assinatura, e
definitivamente quando, apos as Partes Contratantes se terem reciprocamente notificado
sobre o cumprimento .de suas respectivas
formalidades internas, for realizada a troca
dos Instrumentos de Ratificacao.
2. O presente Acordo vigorara ate. o dia 31
de dezembro do ano 2000, sendo, apos essa
data, renovado automaticamente por periodos
sucessivos de dois anos.

Artigo IV
Financiamento
1. Cada Parte Contratante envidara esforcos
para conceder recursos de financiamento ate

3. A qualquer tempo, as Partes Contratantes
poderao, por via diplomatica e com uma ante
cedencia minima de seis meses, comunicar
sua intencao de dar o presente Acordo por
terminado.
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Feito em Brasilia, aos 12 dias do mes de maio

tuguesa e tcheca, sendo ambos os textos au-

de 1988, em dois exemplares nas linguas por-

tenticas.

Pelo Governo da Republica Federativa do
Brasil
Roberto de Abreu Sodre

Pelo Governo da Republica Socialista da
Tchecoslovaquia
Jean Steroa
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ministro das relacoes
exteriores da venezuela
visita brasilia
Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das Relayies
Exteriores. Roberto de Abreu Sodr4. no almoco em
homenaaem ao Ministro das Relacoes Exteriores da
~ e n e z u g a .Embaixador GennBn Uava Carrillo. em 16 de maio
de 1988. no Palacio ltamaraty

Para quem vive o cotidiano da diplomacia, e
gratificante testemunhar, em momentos como
este, a uniao de vontades e a solidez da amizade reciproca entre duas nacoes. A presenca
de Vossa Excelencia nesta Casa, Senhor Ministro, nao me poderia inspirar outro sentimento.
Minha consciencia de politico e homem publico sempre absorveu com toda nitidez a importancia e a potencialidade dos lacos entre o
Brasil e a Venezuela. A vizinhanca, a complementaridade economica, a adesao aost
mesmos principios e valores, a convergencia
de interesses - tudo sao fatores a estimularem nossa aproximacao.
Hoje, orgulhoso de comandar o Itamaraty, venho tendo constantemente o privilegio de participar de notaveis avancos de nosso relacionamento. Vossa Excelencia aqui se encontra
para juntar-se a essa empresa e contribuir para seu exito. Ao estender-lhe, Senhor Ministro,
minha calorosa saudacao, nesta visita com
que tanto nos honra, quero transmitir a Vossa
Excelencia a firme disposicao do Governo
brasileiro de continuar a trabalhar para o fortalecimento de nossos vinculos.
Somos aqui - Vossa Excelencia e eu - portadores da mesma vontade politica. Aquela que
se cristalizou no encontro de nossos Presidentes: a de criar uma nova era de unidade, inte
gracao e concertacao entre o Brasil e a Vene
zuela. Somos aqui - Vossa Excelencia e eu instrumentos dessa vontade.

E uma nova Historia que nossos povos estao
semeando. A tradicao de convivencia fraterna
e amistosa entre brasileiros e venezuelanos,
acrescentam-se novas conquistas, novas dimensoes, novos rumos.

Diplomata experiente e talentoso, conhecedor
da Historia brasileira e de nossa realidade,
Vossa Excelencia vem engrandecer o patrimonio da cooperacao entre nossos paises.
Parte dessa tarefa e cumprida nesta grata visita de Vossa Excelencia, na certeza de que
nao empreendemos uma acao isolada de Governos. O relacionamento brasileiro-venezuelano se enriquece, sobretudo, com iniciativas
nascidas das genuinas aspiracoes de ambas
as sociedades, revitalizadas em sua fe democratica, em sua indole pacifica, em seu trabalho diuturno em favor do desenvolvimento e
do bem-estar de seus povos. A reuniao de que
estamos participando aqui em Brasilia nestes
dois dias - a Quarta Reuniao da Comissao de
Coordenacao Brasil-Venezuela - destina-se
justamente a dar cumprimento ao mandato
que recebemos de nossos Presidentes no
sentido de tornar mais intenso nosso dialogo
e mais densa e proveitosa nossa parceria.
Acolho Vossa Excelencia nesta Casa sem
deixar de evocar os dias memoraveis da visita
do Presidente Jose Samey a Caracas. Aquele
foi um marco historico em nossas relacoes e
nos tracou diretrizes firmes e abrangentes para o aprimoramento de nossa colaboracao.
Gracas a obra fecunda que estamos realizando, o Brasil e a Venezuela vislumbram hoje o
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futuro com maior confianca. Quando o novo
seculo ja se avizinha, prenunciando grandes
desafios, nao podemos adiar nossos projetos
comuns, nem conter nossas esperancas por
uma realidade mais justa e prospera na America Latina.
Nossa missao e criar e transformar. E acreditar em nossa capacidade de realizacao. Somos chamados a garantir no mundo um lugar
digno para nossos povos.
A cooperacao, a solidariedade e a unidade
sao as ferramentas dessas conquistas. A diplomacia latino-americana tem vivido ultimamente uma rica experiencia no estabelecimento das condicoes politicas necessarias para que o continente assegure seu destino. A
nos cabe dar continuidade a esse trabalho,
seja no plano multilateral, seja no plano bilateral. O exemplo de Acapulco, que consagrou
a pratica da concertacao politica entre nossos
Governos, e as acoes meritorias pela paz na
America Central apontam para os caminhos
de coletiva afirmacao que a America Latina
comeca a percorrer.
A integracao latino-americana ha de contar
com a contribuicao decidida e enriquecedora
do Brasil e da Venezuela.

E com a consciencia do momento historico,
Senhor Ministro, que nos cabe hoje a satisfacao de te-lo aqui entre seus amigos e irmaos
brasileiros. E e tambem com a certeza de que
saberemos vencer os desafios que encaramos
esta fase auspiciosa de nosso relacionamento.
Convido todos os presentes a erguerem suas
tacas em um brinde a prosperidade e ao bemestar da grande e fraterna Nacao venezuelana, a felicidade de seu povo, ao progresso
continuo das relacoes entre nossos paises, e
a saude e ventura pessoais de Sua Excelencia o Senhor Presidente Jaime Lusinchi e do
estimado Ministro German Nava Carrillo.
Dbcurso pronunciado pelo Minislro do Estado das
Relegbes Exteriores. Robefto do Abfeu Sodd.
por ocasiAo da paldo Minlsbo das Rolacha
Enerknes da Vonezuela. Embaixador Gonnln Nava
Carrillo. no InsiituW Rio Branco

Vem constituindo pratica edificante na vida do
Instituto Rio Branco as palestras e aulas proferidas a seus alunos por ilustres personalida-

des de nacoes amigas. Na abertura deste ano

letivo, recebemos o ex-Chanceler do Uruguai
e atual Presidente do BID, Enrique Iglesias, e
hoje teremos o privilegio de nos beneficiar da
prelecao de outro procer da diplomacia latinoamericana.
Trata-se do Ministro das Relacoes Exteriores
da Republica da Venezuela, Embaixador
German Nava Carrillo.
O Itamaraty, o Instituto Rio Branco e eu, pessoalmente, estamos muito gratos a Sua Excelencia por haver aceito o convite para este
encontro por ocasiao de sua visita ao Brasil.
Iremos todos aqui - em particular, os futuros
diplomatas brasileiros e os bolsistas estrangeiros que acolhemos no Instituto - mergulhar
na visao, no pensamento e nas concepcoes
do executor da politica externa venezuelana.
Diplomata de carreira, o Ministro Nava Carrillo
exerceu, entre outras funcoes, as de MinistroConselheiro em Londres, Delegado Alterno
nas Nacoes Unidas, Embaixador no Egito, na
Etiopia e na Costa Rica, Diretor de Politica Internacional da Chancelaria, Representante
Permanente na ONU e Diretor-Geral do Ministerio das Relacoes Exteriores, cargo este que
ocupava no momento de sua designacao como titular da Pasta. Participou de inumeras
conferencias internacionais e de negociacoes
envolvendo questoes de sensivel importancia
e interesse para seu pais.
Estamos ao lado, portanto, de um autentico
profissional da diplomacia. Digo isto nao so
com admiracao e respeito pela trajetoria que o
conduziu ao posto supremo do servico exterior
venezuelano, mas tamb6m procurando acentuar a convergencia - e nao uma diferenciacao, como poderia parecer - entre as raizes
de sua formacao e minha condicao de homem
publico de origem politico-parlamentar.
Tenho dito sempre que as virtudes basicas do
diplomata sao as mesmas do politico e vi&
versa, e hoje essa mutua identificacao fica
perfeitamente clara com a presenca, nesta c e
rimonia, do Ministro Nava Camllo. Aqui se encontram o politico transformado em diplomata
e o diplomata redimensionado em seu universo politico - ambos munidos da mesma vocacao de servico preexistente as funcoes que
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ora desempenham, e ambos agora enriquecidos em suas aptidoes essenciais pelas novas
experiencias de cada um.
Vossa Excelencia, em um testemunho significativo da relevancia que seu Governo atribui a
maior aproximacao com o Brasil, veio prestigiar hoje a escola de formacao de nossos diplomatas. Sua vinda ao Instituto Rio Branco
nos faz reviver a homenagem com que distinguiu a diplomacia brasileira, ha cerca de trinta
anos, o entao Embaixador da Venezuela em
nosso pais, Mariano Picon-Salas. Em sua famosa "Despedida do Brasil", aquele grande
homem publico, escritor e humanista sublinhou, nestas palavras para nos muito honrosas, o conceito que lhe inspirava esta Casa: e
o tipo de instituicao que fixa para o homem
uma meta e o incorpora as pautas e canones
de uma tradicao; todos que a integram mantem seu status em um nivel de correcao e
eficacia; a instituicao reflete sobre os membros que dela sejam dignos sua aura de respeito.
Inclino-me por acreditar que a visita de Vossa
Excelencia tem o sentido profundo de esti;
mular uma cooperacao promissora entre as
instituicoes diplomaticas dos dois paises irmaos. O Instituto Rio Branco esta aberto a
essa cooperacao com a Venezuela, seja para
troca de experiencias e informacoes, seja para
intercambio em materia de preparacao de diplomatas. Assim ficou demonstrado na viagem que sua Diretora, a Embaixadora Thereza Maria Machado Quintella, realizou a Caracas, em fins do ano passado, para contatos
com a Academia Diplomatica Pedro Gual.
Esta Casa, Senhor Ministro, tem sua tradicao
assentada na seriedade e competencia de seu
trabalho, mas nem por isso ela se basta por si
propria. A diplomacia brasileira vive um constante aprendizado. Realizamos, anualmente,
cursos de aperfeicoamento e de altos estudos
para nossos diplomatas. Cultivamos o habito
da reflexao e do debate. Promovemos a pesquisa, o intercambio com o mundo academico,
nacional e estrangeiro, e o contato com todos
os setores da sociedade.

Para enriquecer todo esse aprendizado e que
teremos aqui a honra de contar com a contribuicao da inteligencia, do talento, da experiencia e do conhecimento dos temas internacionais do Ministro German Nava Canillo.
Vossa Excelencia, pois, com a palavra.
Discurso do Ministro das Relacoes Exteriores da
Venezuela. Gennan Nava Canillo. por ocas180 da
palestra aos alunos do Instituto Rio Branco. em 16
de maio de 1988

La politica exterior y Ias relaciones internacionales figuran entre 10s temas de mayor interes
para el mundo contemporaneo. Su evolucion,
en especial despues de Ia Segunda Guerra
Mundial, muestra una gran cuota de dedicacion con sentido de especializacion en todos
10s paises, cualquiera sea su naturaleza, dimension, ubicacion u orientacion social.
De modo que encontrarme aqui, en el Instituto
Rio Branco de Brasil, organo integrante de1
Ministerio de Relaciones Exteriores para Ia
formacion de cuadros diplomaticos, es un privilegiado motivo para sentirme complacido y
compartir algunas reflexiones, que permitan
ahondar en el conocimiento que en esta tiena
amiga se tiene sobre Venezuela, como tambien en Ias perspectivas de Ias relaciones brasiletio-venezolanas.
El auditorio en esta ocasion, integrado 'principalmente por diplomaticos, egresados y cursantes de una academia diplomatica cuyo
prestigio esta reconocido ampliamente, es una
razon mas para ratificar Ia amistad de viejo
cutio que une a Brasil y Venezuela, fortale
ciendola por 10s caminos de Ia comprension y
el conocimiento mutuos.
Con el objeto de sistematizar el tema, vasto y
palpitante de Ia accion politica de un pais en
desarrollo que ha hecho de Ia paz y Ia coope
racion 10s caracteres basicos de su politica exterior, me concentrare alrededor de cuatro aspectos principales que Ia describen en lo fundamental. Son ellos:
1. Lineamientos generales
2. Imagen de Ia comunidad internacional
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3.
4.

La esfera regional
Actualidad de Ias relaciones con Brasil.

1. Lineamientos generales

Si se me pidieran sintetizar Ia naturaleza de Ia
politica exterior de Venezuela en un ejercicio
puro de exegesis, no vacilaria en responder
que Ia misma se sustenta en 10s principios
eticos y de derecho de 10s que son sujetos todos los Estados en la sociedad internacional.
Vale decir, que Ia participacion activa de Venezuela en ese campo, cualquiera que sea el
medio donde se realice, esta dedicada a promover el entendimiento y el dialogo fructifero,
a Ia cooperacion y a Ia paz, propugnando principio~de equidad, de justicia y, de manera
relevante, el rechazo de toda concepcian hegemonica, dei uso - o de Ia amenaza de1 uso
- de Ia fuerza, y en contra de cualquier forma
de coaccion economica, en favor de Ia solidaridad.
Lo cierto es que Ia actuacion exterior venezolana, privilegiada en sus principios y objetivos
por Ia Carta Constitucional de Ia Republica
(I), corresponde a una tradicion afirmada al
comienzo de Ia era republicana. Recordar un
poco Ia historia contribuira a sustentar esta
conviccion.
El proceso de independencia de Ia America
Hispana, lejos de ser un hecho aislado, inserto
el conjunto de nuestras relaciones en una
empresa comun para afianzar Ia autonomia,
ejercer Ia soberania y consolidar Ia independencia. La cooperacion y Ia solidaridad fueron
entonces 10s signos de Ia descolonizacion, 10s
mismos que dieron fuerza y consistencia a
proyectos como el Congreso Anfictionico de
Panama en 1826. Mas adelante, en ese mismo camino, Ia diplomacia de Ias nuevas naciones mostraria su unidad conceptual en Ia
tarea compartida por su reconocimiento internacional. Desde entonces, Ia solucion pacifica
de 10s conflictos, Ia igualdad de 10s Estados,
e1 respeto mutuo y el ejercicio pleno de Ia libertad, han constituido piezas angulares de
Ias relaciones americanas y de Ia politica internacional de mi pais.

Esa comunidad de intereses, esa percepcion
de Ia contingencia, determina y da textura peculiar a una solidaridad que es el libre desarrollo de profundas fuerzas sociales, como lo
es tambien de una tendencia autoctona.
La Venezuela de hoy felizmente, es una nacion con gobiemos democraticos electos en
sufragio popular y, ahora que dicho regimen
remonta mas de treinta aios, estamos mas
que nunca decididos a mantener Ia democracia como razon de estado. Para quienes conocen nuestra evolucion politica y social, este
hecho, Ia afirmacion de Ia democracia, corresponde al progreso de un sistema que ha encontrado su mejor formula de expresion en el
amplio dialogo que conducen 10s partidos politicos venezolanos; en Ia colaboracion activa
ante 10s grandes problemas u objetivos nacionales; en Ia conviccion comun de mantener el
regimen de libertades y de respeto de 10s derechos humanos.
Las experiencias de1 pasado fueron duras, dificiles, y su superacion efectiva constituye pilar fundamental de la concordia que siempre
se hace presente en nuestra escena politicopartidista. La pluralidad de ideologias y de
participacion, Iogicamente, conforma una plataforma multiple en filosofias y tendencias.
Ejemplo de esta situacion p u d e observarse
en Ia campafia electoral que se avecina para
elegir, por septima vez consecutiva en un l a p
so de 30 aios, el Presidente de Ia Republica y
renovar el Congreco, Ias Asambleas Legislativas y 10s Concejos Municipales.
En otro ambito, Venezuela se siente comprometida con Ia promocion y Ia consolidacion de
Ia democracia en 10s demas paises, especialmente en el continente americano, conforme
lo estipula Ia Carta de Ia OEA. En ese sentido, Ia dinamica de democratizacion que expe
rimenta Ia region, afirma perspectivas de concertacion y dialogo politico, tan necesarios
como reivindicados por 10s dirigentes de pensamiento democratico.
Nuestra historia comun, Ia de nuestras relaciones, se remonta a principios de1 siglo pasado. Es extensa y, por cierto, marcada de
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signos positivos. A traves de1 tiempo hemos
establecido principios fundamentales, hemos
diseiiado maneras de entrelazarnos, hemos
regulado el campo comun de nuestros intere
ses con buenos resultados.
Todo ello desarrollado de manera continua,
acorde con Ia evolucibn misma de nuestra
comunidad de naciones, espacio y tiempo por
delante, encuentra multiples formas de expresibn, tanto en su ser colectivo como por Ia via
de una intensa y amplia red de relaciones bilaterales.

En lo multilateral, contomo para el cual demostramos especial disposicibn, compartimos
muchos objetivos e instrumentos para realizarlos, como se desprende de1 cuerpo de tratados y de organizaciones intemacionales que
nos ligan.
Resumiendo, Venezuela realiza su politica exterior preservando 10s intereses fundamentales de defensa de1 territorio y seguridad de su
poblacion, dentro de un marco de respeto mutuo, no intervencion y con una clara vocacion
pacifista, orientada al dialogo y' Ia negociacion, al multilateralismo, como tambien a Ia
colaboracion.
Por otra parte, y ello se evidencia en Ias distintas acciones que desanolla, bilateral y multilateralmente, promueve Ia integracibn latinoamericana, un orden mundial equilibrado, el
acercamiento entre 10s pueblos, Ia postulacion
de fomiulas pacificas para Ia solucion de 10s
conflictos, el fortalecimiento de Ia paz, el d e
sarme y, por su impacto sobre todo este conjunto de cuestiones y muchas mas que conciernen al tiempo presente, Ia vigencia efectiva de1 derecho internacional.
2. Imagen de Ia comunidad internacional

Este punto, vamos a dividido en dos proposiciones, siguiendo el esquema clasico de Ias
relaciones bilaterales y multilaterales.
En cuanto concierne a Ias relaciones diplomaticas propiamente dichas, consideradas como
el conjunto de paises con 10s cuales se man-

tienen relaciones y se irradia un proposito,
puede afirmarse que 10s postulados politicos
de Ia nacion venezolana han sido y lo son,
profundamente latinoamericanistas y caribeRos. Por ese motivo, existe un alto grado de
concentracion en 10s vinculos que nos unen
con 10s paises de Ia region, destacandose Ia
intensa actividad que caracteriza nuestras
gestiones en esa area. El acercamiento amistoso, el intercambio y el inter6s comdn por ta
paz y Ia seguridad, constituyen fuertes lazos
para esa politica de amistad y acercamiento,
muy consustanciados con proyectos de cooperacion.
Con 10s paises de Africa y Asia, con 10s cuales converge en Ias causas comum, V e n e
zuela se ha propuesto una aproximacion cada
vez mayor, fundada en Ia solidaridad de inte
reses y en Ia compenetracibn de los postulados de Ia independencia, como tambi6n de
autonomia en Ias cuestiones politicas internacionales. Este argumento fundamenta 10s
principios de1 no alineamiento, que compartimos en su filosofia basica y en lo estmtural,
asi como tambien Ia cooperacion sur-sur, cuya
significacion hemos resaltado tanto en 10s hechos como en Ias tendencias.
Debo mencionar igualmente que nuestras r e
laciones con 10s paises industrializados y con
10s de economia dirigida, se fundan en el respeto mutuo, el intercambio fructifero y en 10s
nexos, Ia comprension cultural y 10s intereses
reciprocos. En t6rminos globales, puedo s e
rialar que Venezuela mantiene relaciones diplomaticas directas con todos los estados
americanos y 10s paises de Europa occidental
y de1 este, siendo cada vez mayor el numero
de sus representaciones directas ante los paises de Africa y Asia. El mes pasado, el Presidente Doctor Jaime Lusinchi realizo una im
portante Visita Oficial a Jap6n e Indonesia,
hecho que pone de relieve esos propositos de
acercamiento.
Desde hace aproximadamente 12 a k s , establecimos una mision diplomatica en Australia,
cuya jurisdiccion se ha hecho extensiva a
otros paises cercanos - es un modo de decido
de esa region geografica.
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~h el ot?o asp&o, Venezueia;'&ni'o Brasil, es
miembrb fhdahor de las ~aciohesUnidas y
de Ia exfehss red de organismos esp&ializados querconstitdyen'su dstem&'fiasta ahora
ha formado parte 'de1 ConSejo' de Seguridad
de Ia 0hlJ"'eh ftes ocasi6fiec; la'iiltima de e
Ilas culriiino 61'31 de ~iciembre'de1987. Alli
ha participadcfactiv~menteemifiresencia o b
jetiva y p r a c i d n en cuestihes cruciales.
particula en6' vinculadas AI i%ntenimiento
de, Ia , .- y Ia $$quridad intern~&~nales. ,
,L
p
, , a i
- I L . ~ ! ~ , . , : ~ iL,>',blj

$

10s dkdfiid3 "&'$%s de'& Ni$kio?& &i!
das, mi pais ha dedicado su esfuerzo en'favdr
de Ia descolonizacion y Ia erradicacion de1
colonialisrvo, c6ntra Ia discrjminacion rcicial,'el
apartheie 'pot "eP desarme *y el bntrol de 10s
armamentos. Ha prestado especigl inter6s a Ia
cdoperaciori economica, a Ias degociaciot?es
internacionales en esa esfera fundamental, y
tambien, desde luego, a Ia proteccion y promocion de 10s derechos humanos, al combate
contra el terrorismo, Ia violencia y el consumo
y trafi36 ilicito de clroga~~~sikifldo
urig'db &A
prioridades Ia ihtensificacion de Ia coopbracion internacional frente a este 'ultimo asunto.
En lo institucional, Venezuela suscribio Ia Car:
ta de Deberes y Derechos de 10s Estados, Ia
resolucion sobre el derecho de 10s pueblos
a Ia soberania permanente sobre sus riquezas
y recursos naturales, asi COTO otros documentos fundamentales que traducen,, pn Ia letra, Ia
incorporaaion de mas de ochentctlpaises inde
pendientes en Ia escena mundial, Ilamados a
consolidar una'legitima presendia dentro ~del
espifitu democriitttico a que aspira el multilate
ralismo como formula politica de convivedcia
. ,
pacifica y respktuosa.
En otro orden,. de ideas, se ha tomado conciencia de que Ia situacion actual presenta
una condicion predominante, valida para todos
10s ordenes de Ia sociedad, ya sea esta nacional o internacional. El factor cambio actua
como una constante $e acelerar;ion~tamMc]i
en Ias relaciones globales. Estas, a su ver,
responden a una estrecha y cfeneralizada'ihterdependencia.

AhorCi bien, esta condicidn para que no afecte,
profuhdice o irrite Ias desigualdades naturales
de ias nacibnes:'ekige un tratamiento por ia
cchunibad intedacional. Debo seiialar ,que
paises miembros de !as Naciones Unidas han
venido tomando iniciativas que contemplan
claramente Ia situacion, tratando de prevenir
cOnsectienciaS hegativas.
Bien ,sabemos que Ias tensiones muchas v e
10 4ue podriamos suponer,
ces'fhas~agudas~e
reflehtl 'eri cierto' rh6do Ia difiCtildad de Ias
grandes potencias de aceptar cabalmente Ias
nuevas reglas de juego, desarrolladas en 10s
atin?bS'cba8;o
~
*deij&b&precisamente como
fesilliCedo>WllaC!carnk3bs que tuvieron origen
en sus'decki6nesi1pallticasal final de Ia S e
gunda Guerra Mundial. La rigidez de un mundd bipolar 'tiende plres a desaparecer, a desdibujarse como factor de cohesion, 'o mas
bien de coaccion? sobre el resto de 10s paises.

-

X 61b ha>'dontribuido,'mejor aun, debe contribuir '1ci"natdralezalde !os cambios que ya hemo$ setialado como 10s geneadores de Ias
fuerzas' sdcielles en su proceco natural de
evolucibn. Uno de ellos, el reconocimiento de
Ia interdependencia de tipo economico entre
Ias naciones, 'como -se desprende de 10s m e
canismos de1 comercio internacional. Otro, de
indole financiera, se ha puesto en evidencia a
raiz de Ia agudizacion de Ia crisis de Ia deuda
externa. Otfo mas, de caracter meteorologico
y ariibiental incluso, esta demostrado en Ias
modificaciohes de1 clima y de1 entorno fisico.
~ u e b cambios
s
insertan al desarrollo tecnologit6 como uno de Ias elementos mas significatiQos para asumir una nueva sociedad y,
con ella, el reconocimiento de 10s roles que a
todos corresponden.
Un ensayo reciente sobre el cambio temo16
gico publicado por W. Michael Blumenthal, en
Ia Revista Foreign Affairs (2),pone de relieve
ef caracter revoluCionario de Ia tecmlogia en
Ias comuniceciones, 10s transportes, Ia industria, Ia agricultura, en 'fin, en el amplio espect b dealaatkidadqy .de Ia creaci6n humanas.
Cas altemativas,' si no son manejadas con criterio de igualdad y equidad, diria mejor de jus-
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ticia, corren e1 riesgo de acentuar, quizas
acelerar, Ias diferencias, esa famosa brecha el gap - que separa el subdesarrollo de1 d e
sarrollo. De ello nos hemos ocupado insistentemente, porque tenemos conciencia de Ias
necesidades de nuestras poblaciones y de 10s
anhelos de nuestras sociedades.
Muchas acciones se han propugnado en este
camino. Tesis desarrollistas y procesos inspirados en ellas, no dieron 10s resultados esperados. Se ha recalcado Ia responsabilidad de
10s grandes paises, de 10s industrializados, en
el sistema economico internacional y Ia necesidad de correlacionar e1 desarme con e1 desarrollo. El endeudamiento exagerado es una
de Ias consecuencias de esos procesos. Sin
duda, Ia hora de Ias rectificaciones esta presente, y es urgente, inaplazable, redisefiar tanto Ia industria mundial, como el comercio, 10s
servicios, el uso de Ia tecnologia, de Ias materias primas, de 10s flujos financieros, con un
criterio de avanzada que nos oriente hacia
una solidaridad sustentada en 10s intereses
correlativos.
En este panorama internacional, voy a referirme sucintamente a Ia politica petrolera de
Venezuela en e1 contexto de sus relaciones
exteriores, puesto que como proveedor confiable y seguro, nuestra gestion es bien conocida por 10s vecinos brasilefios.
Nuestro pais es miembro fundador de Ia Organizacion de Paises Exportadores de Petroleo, asociacion internacional de avanzada en
Ia defensa de precios justos para Ias materias
primas, para 10s productos basicos.
Muchas han sido Ias iniciativas que en ese
camino hemos compartido con 10s paises productores de petroleo, de caracter cooperativo,
como el Fondo de Ia OPEP y Ia facilidad p e
trolera extendida a paises de Centroamerica y
e1 Caribe.

tores no miembros de Ia organizacion, con ese
mismo espiritu de solidaridad.
Estas ideas e inquietudes conducen nuestra
participacion en ese universo de reflexiones,
medidas, programas o proyectos que Ia comunidad de naciones atiende con reiterada
disciplina, a veces con terca obstinacion, pero
siempre con genuinas aspiraciones para el entendimiento y Ia accion comun, para Ia colaboracion internacional.
Elemento de punta en este acercamiento con
paises de otras regiones consiste e1 definido
apoyo a Ia medidas de desnuclearizacion por
regiones y a Ia conformacion de zonas de paz,
avanzadas para America Latina en e1 Tratado
de Tlatelolco Ias primeras y en Ia creacion de
Ia Zona de Paz y Cooperacion de1 Atlantico
Sur, Ias segundas.
Estas acciones, logicamente, requieren de 10s
terceros estados e1 respeto de su estatuto y
exigen Ia abstencion de1 uso de Ia fuerza o de
Ia amenaza de1 uso de Ia fuerza, asi como de
cualquier otra manifestacion con fines hegemonicos.
Quiero destacar especialmente el respaldo de
mi pais a Ia Zona de Paz y Cooperacion en el
Atlantico Sur. La misma se constituye no solo
en un medio para preservar Ia paz y Ia seguridad de Ia region entre Ias dos margenes de1
Atlantico Sur, sino en una medida de fomento
de Ia confianca entre 10s paises que Ia inte
gran, americanos y africanos, y una demostracion generalizada de rechazo a presiones indebidas o pretensiones foraneas.
Por otra parte, al promover un acercamiento
necesario, Ia Zona de Paz y Cooperacion de1
Atlantico Sur refuerza radicalmente Ias luchas
que compartimos contra e1 apartheid y por Ia
independencia de Namibia.
3. La esfera regional

Como institucion pionera de 10s paises en desarrollo para la defensa de la soberania sobre
10s recursos naturales, son muchos 10s logros
de Ia OPEP. Actualmente, su accion se ha extendido en Ia consulta a otros paises produc-

Antes afirme Ia condicion latinoamericanista
de Ia politica exterior venezolana. Procurar6
ahora sintetizar algunos elementos que Ia ponen de manifiesto, especialmente aquellos
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que por su vigencia y actualidad, pueden resultar mas interesantes.
Mas por e1 acontecimiento recientemente celebrado de 10s cuarenta anos de Ia Carta que
establecio Ia Organizacion de 10s Estados
Americanos que por otra razon, puesto que e1
respaldo de Venezuela a Ia OEA ha sido una
de sus prioridades en materia de politica regional, creo obligado referirme a Ia condicion
de1 organismo como un logro fundamental en
Ias relaciones hemisfericas. La labor que en
ella realiza su Secretario General, e1 Embajador Joao Baena Soares, bien conocido en este
recinto, ha merecido nuestro mas amplio apoyo y reconocimiento.
La cohesion, cada vez mas nitida que presentan nuestros paises, realizados y reconocidos
en muchos ordenes, mas alla de Ia tradicion
de una buena literatura, de una imagen cultural acorde con 10s valores universales a Ia vez
que de corte autoctone, es un hecho que actua en forma creativa en nuestras relaciones y
manifestaciones como region.
En ese sentido, Ias gestiones mediadoras que
realizara e1 Grupo de Contadora (Colombia,
Mexico, Panama y Venezuela), frente a Ia crisis centroamericana por su incidencia en Ia
paz y Ia seguridad de Ia region, avalan, en Ia
practica, nuestros postulados, en terminos de
mantener 10s conflictos fuera de Ias tensiones
este-oeste o de injerencias que le son intrinsecamente ajenas, de alcanzar soluciones por
Ias vias de1 entendimiento y Ia concordia entre
10s propios interesados. Luego, Ia constitucion
de1 Grupo de Apoyo de Contadora: Argentina,
Brasil, Peru y Uruguay. Y Ia creacion de1 Grupo de 10s Ocho, generado sin duda en el contacto y frecuente encuentro de 10s anteriores,
muestra Ia capacidad de accion de Ia region y
Ia importancia de afirmar una diplomacia de
concertacion, de poner en vigor una posicion
negociadora que, por ser conjunta y comun,
esta Ilamada a dar 10s mejores resultados.
Vemos con sumo interes 10s recientes proce
sos de Suriname y Haiti que 10s restituyen
a Ia vida democratica. Pensamos que Ia comunidad internacional debe ofrecerles respal-

do politico y asistencia a fin de que evolucionen favorablemente hacia Ia afirmacion del
sistema' democratico y e1 perfeccionamiento
de sus instituciones.
Otros asuntos, muy importantes y prominentes, encuentran en Ia iniciativa regional, un
apropiado canal de amonizacion, como es e1
caso de Ia deuda externa de 10s paises de Ia
region y el Consenso de Cartagena. Principios
como e1 de Ia corresponsabilidad de Ia deuda
por parte de acreedores y deudores, Ia necesidad de un crecimiento sostenido y adecuado
de nuestros paises que permita hacer frente a
Ia carga de1 pago de Ia deuda sin afectar negativamente e1 nivel de vida de sus poblaciones, o limitar Ias nuevas inversiones, constituyen manifestaciones de indiscutible sensatez
y relevancia.
En terminos de prospectiva, vemos e1 proceso
de integracion como uno de 10s ejes de nuestra solidaridad regional. El reconocimiento que
ha recibido como instrumento de crecimiento
economico y de desarrollo social, inspira una
politica de apoyo y realizacion de dicha integracion. Esquemas como el Pacto Andino y Ia
ALADI corresponden a ese proposito. Sus ventajas se reflejaran, sin duda, en Ias economias
nacionales de nuestros paises, tambien en Ias
relaciones intralatinoamericanas y, sin duda,
frente a1 mundo industrializado.
Cuando asumimos Ias dificuldades que asoman, peor aun, que se concretan, por Ias politicas proteccionistas de paises industrializados que desconocen e1 valor social de nuestros trabajos y recursos, reafirmamos mas aun
Ias tesis de Ia integracion.
De manera particular, quiero referirme a1 Tratado de Cooperacion Amazonica, de1 cual son
parte Brasil y Venezuela. En e1 marco de Ia
cooperacion, e1 tratado es de' caracter excep
cional por sus propositos de colaboracion entre un grupo de paises en desarrollo y de preservacion de sus recursos amazonicos, en Ia
integridad de1 principio de Ia soberania.
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4. Actualidad de Ias relaciones con

Brasil
t

Me ha parecido conveniente referirme abreviadamente en un titulo especifico, a Ias actuales relaciones venezolano-brasilefias. Como me encuentro entre personas conocedoras
de1 acontecer internacional, me limitare a concretar unos cuantos sefialamientos muy significativos para el conjunto de esas relaciones,
10s cuales explican, de suyo, Ia orientacion de
10s nexos entre Brasil y Venezuela, su naturaleza y perspectivas.
Venezuela y Brasil se han aproximado m e
diante un dialogo que nos permite identificar
objetivos fundamentales para Ia convivencia y
Ia cooperacion entre ambos paises, como signos de una relacion entre dos estados vecinos
y amigos.
En el conjunto de mi exposicion he tratado de
resaltar Ias coincidencias mas significativas,
que tienen una correlacion directa en Ia esfera
de Ia politica exterior. Paises americanos ambos, a Ia vanguardia de Ias reivindicaciones de
10s paises en desarrollo en aspectos fundamentales de Ia paz, Ia economia, el comercio
internacionales, han sido suficientes Ias causas para constatar una voluntad de convergencia, un terreno propicio para el entendimiento y Ia colaboracion.

ejemplo en el terreno industrial y de Ias nue-

vas tecnologias, constituyen un elemento que
esta Ilamado a jugar un papel sobresaliente
en Ias relaciones.
En un recuento sucinto de Ias mas recientes
manifestaciones y registros de 10s vinculos
brasilefio-venezolanos, debo poner de relieve
10s siguientes, significativos y profundos, que
muestran una aproximacion que, con el sentido de Ia historia de nuestras relaciones cordiales y precisas, nos hemos preocupado por
instrumentar.
Entre estas me complace seiialar 10s siguientes:
Hemos trabajado de modo perseverante frente
a Ia problematica centroamericana, compartimos Ia creacion de1 Mecanismo de Consulta y
Concertacion Politica que contribuira a una
mayor presencia politica latinoamericana en el
mundo. En otros foros regionales como el
SELA, concurrimos en Ia constitucion de una
amplia asociacion, conscientes de un destino
unido.
En lo bilateral, Ias relaciones se ven realzadas
como consecuencia de Ias muchas actividades que hemos emprendido en 10s ultimos
afios y en el dinamismo que queremos imprimirles.

Esta relacion se fortalece por Ia afinidad de
posiciones frente a 10s grandes problemas de
Ia comunidad internacional y, particularmente,
tambien en el plano regional. Asimismo, porque concumimos en principios y posiciones
evidenciados por una misma vocacion pacifica, para alcanzar Ia paz y Ia estabilidade en el
continente.

La visita que realizo a Venezuela el Excelentisimo Presidente Jose Sarney en Octubre de1
afio pasado fue de especial significacion y,
como lo expresara el Presidente Jaime Lusinchi "marco un hito en Ia historia de nuestras
relaciones bilaterales". La visita fue ciertamente relevante para fortalecer el proceso de expansian democratica que experimenta el continente.

Brasil, por su parte, se nos presenta como un
pais polifacetico, de multiples recursos y potencialidades, con una enorme tarea por d e
lante. En Ia pluralidad de sus regiones se manifiestan posibilidades que podemos Ilevar
adelante, ya por Ia via de1 intercambio, de Ia
complementacion o de Ia cooperacion. Las
capacidades desamlladas por Brasil, por

La declaracion conjunta firmada en esa ocasi6n. reafirma Ias coincidencias en el plano internacional y regional; resalta Ia necesidad de
intensificar bilateralmente acciones conjuntas
para dar mayor fluidez a comentes econ6micas comerciales, fronterizas, culturales, como
corresponde a Ia finalidad que inspira nuestras
relaciones actuales.
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El Compromiso de Caracas, suscrito en esa
misma oportunidad, destaca Ia voluntad politica de elevar a niveles mas altos Ias relaciones
brasilefio-venezolanas. El Acuerdo en el area
det Ias comunicaciones, correspondiente al
convenio basico de cooperacion tecnica; y el
Acuerdo de prevencion, control, fiscalizacion y
represion de1 consumo y trafico ilicito de estupefacientes y psicotropicos, se suman a Ias
nuevas realidades en torno a Ias cuales cooperamos decididamente, como producto de
vinculos en continuo estrechamiento y desafios que se presentan a nuestras sociedades.
En Ia ALADI, ia negociacion de1 Acuerdo de
Alcance Parcial N V 3, abrio nuevas posibilidades para nuestras relaciones comerciales.
Es importante destacar 10s esfuerzos que
conjuntamente realizamos, entre ellos Ia celebracion en Sao Paulo de1 Primer Seminario
Economico Comercial sobre Venezuela; el
Primer Encuentro Economico Empresarial
Brasil-Venezuela; Ia mision industrial brasilefia
de ABDIB (Asociacion Brasilefia para el Desarrollo de las Industrias de Base), con lo cual
damos viabilidad a 10s proyectos de formacion
de empresas mixtas y a Ia posibilidad de coparticipacion en los mercados nacionales e internacionales.
Especial atencion merece el impulso otorgado
a Ias relaciones fronterizas, consustanciadas
con el proposito afin de ambos paises de desarrollar e incorporar activamente sus regiones
de frontera a1 quehacer nacional. El grupo
consular creado es un paso importante en e1
campo de Ias medidas sustantivas que pueden contribuir a situaciones de esa naturaleza.
No menor importancia revista Ia creacion de Ia
zona Non-aedificandi que establecimos a
ambos lados de Ia linea fronteriza, concebida
para preservar el desarrollo armonico y 10s
vinculos de buena vecindad entre brasilefios y
venezolanos.
Considero oportuno resaltar e1 intercambio
cultural como factor de acercamiento y como
parte de una cooperacion integral. Gran entusiasmo ha merecido Ia programacion que realizamos con el concurso de Ia Comision Mixta

Cultural. La pronta instalacion de un centro
cultural venezolano en Ia poblacion de Boa
Vista es, asimismo, un acontecimiento en
nuestras relaciones.
Para concluir quiero referirme especialmente a
Ia colaboracion que ha sido posible realizar
entre el Instituto Rio Branco y 10s propositos a
e1 sefialados en Ia organizacion mas amplia
de Ia Cancilleria brasilena. Confio que en el
futuro, esta podra incrementarse, dando paso
a nuevas formas de cooperacion, especialmente a traves de Ia Academia Diplomatica
"Pedro Gual", organo de1 Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela para fines
analogos. Esta viene a ampliar 10s objetivos
de1 Instituto de Asuntos Internacionales, en
cuyo seno ya hemos tenido oportunidad de
escuchar a distinguidos diplomaticos brasiletios.
Confio que este encuentro, unido a Ias actividades de mi visita a Brasilia, contribuira a
ampliar lo que es hoy dia Ia realidad en nuestros lazos: una comunidad de ideas, intereses
y aspiraciones que ha encontrado en 10s contactos y ejecuciones recientes, una via cierta y
promisoria para Ilevar a Ia practica esa conexion con miras a 10s afios por venir.
Discurso pronunciado pelo Ministro das Relacoes
Exteriores. Roberto de Abreu Sodrd. na cerimbnia
de abertura da IV Reuniao Ordinaria da ComissBo
de CoordenacBo Brasil-Venezuela

Senhor Ministro,
Senhores Delegados,

E uma grande honra para mim acolher novamente no Itamaraty o titular da diplomacia de
um pais irmao e vizinho do Brasil. Saudamos
Vossa Excelencia, Ministro Gerrnan Nava Carrillo, e todos que integram sua comitiva, evocando os sentimentos de fraterna amizade e
de profunda estima que nos unem a Nacao
venezuelana. Considero sua presenca entre
nos mais um sinal expressivo da vocacao de
dialogo, entendimento e concordia que preside a historia de nossas relacoes.
Vossa Excelencia nos distingue com sua visita, a primeira que realiza a nosso pais na
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,

condicao de Ministro das Relacoes Exteriores,
para um encontro de trabalho entre o Brasil e
a Venezuela. Encontro consagrado ao aprimoramento da cooperacao bilateral e que responde a um mandato preciso e categorico de
nossos Presidentes.
A missao que nos reserva esta Quarta Reuniao Ordinaria da Comissao de Coordenacao
Brasil-Venezuela, cujos trabalhos ora se iniciam, nao poderia, assim, revestir-se de maior
responsabilidade. Aqui estamos em cumprimento a firme vontade politica dos dois Govemos, expressa na memoravel visita do Presidente Jose Sarney a Caracas, no sentido de
estreitarmos os lacos de toda sorte entre nossos paises e de promovermos a acao concertada que nos convem desenvolver em relacao
aos principais temas do cenario regional e internacional.
Em dois instrumentos dinamicos e inovadores,
os Presidentes Sarney e Lusinchi estabeleceram as pautas basicas e os objetivos primordiais da tarefa para a qual fomos convocados:
O Programa de Acao e o Compromisso de
Caracas. O primeiro versa sobre os multiplos
setores em que se ramifica nosso relacionamento - o intercambio economico-comercial,
a cooperacao tecnica, cientifica e tecnologica,
a cooperacao fronteirica, os transportes, a cultura. No segundo, esta consubstanciada a determinacao dos Presidentes para que os orgaos governamentais de cada pais adotem
medidas efetivas com vistas ao aproveitamento integral das potencialidades de nossas relacoes.

E confortante verificar que o Brasil e a Venezuela superaram a fase das simples intencoes
para aperfeicoar seu dialogo e sua parceria.
Vencemos a timidez de propositos e aspiracoes e damos conteudo pratico as nossas
convergencias.
A forca da unidade brasileiro-venezuelana
deixou de se refletir apenas no discurso ou
nos atos formais. Hoje, as diretrizes comuns
que imprimimos a nossos vinculos de cooperacao se traduzem, com realce e vigor, nos
proprios titulos dos instrumentos assinados
em Caracas: acao, compromisso, programa.

Sao palavras de ordem que testemunham a
firmeza de uma disposicao politica de somar
esforcos, definir prioridades, harmonizar interesses, sempre motivando os setores de nossas comunidades internas - Governo e iniciativa privada, empresarios e intelectuais, politicos e homens de ciencia - para realizacoes
palpaveis que beneficiem o progresso e o
bem-estar de cada populacao.
Temos, enfim, o Brasil e a Venezuela, uma
agenda de trabalho para o presente e para o
futuro. Trabalho a ser sempre executado com
criatividade e a preocupacao de assegurar as
conquistas que nos permitam vencer nossos
desafios e preparar nosso ingresso no seculo
XXI.
Comprova tudo isto o alto grau de maturidade
e confianca que atingiram as relacoes entre
ambos os paises, seja no nivel politicodiplomatico, seja no economico e no cultural. Sao
relacoes disciplinadas por expressivo arcabouco juridico, alicercadas em uma tradicao
exemplar de convivio amistoso e identificadas
com valores e aspiracoes fortemente sedimentados na alma de nossos povos: a democracia, a liberdade, a justica, a dignidade humana, a paz, o desenvolvimento.
Estou convencido, Senhor Ministro, de que,
transcendendo os limites do empreendimento
comum que nos cabe impulsionar, como nesta
reuniao, o Brasil e a Venezuela estao prestando uma contribuicao marcante para o futuro da America Latina. Trabalhamos para o fortalecimento do espirito de uniao e amizade no
continente. Sepultando todo tipo de visao baseada em rivalidades e suspeitas anacronicas,
ajudamos a consolidar uma diplomacia seria e
autentica de solidariedade, de coordenacao,
de acao conjunta. Tudo porque.comungamos
dos mesmos ideais, enfrentamos problemas
similares e nutrimos esperancas compartilhadas.
Renascidas para a democracia, as nacoes latino-americanas, com suas cicatrizes e seus
sonhos, estao cada vez mais entrelacadas
pela Historia. Porque a democracia, como
afirmou o Presidente Jose Sarney perante o
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Congresso venezuelano, "nos da a licao da
unidade, da concertacao, do entendimento e
da identidade".

se atribuem reciprocamente em sua acao extema.

f

Estou feliz, Senhor Ministro, ao presidir na
companh'ia de Vossa Excelencia a abertura
desta reuniao, por comprovar a grande densidade e variedade dos assuntos que nos aproximam. Eu, que sempre fui um admirador da
Historia e da cultura de seu pais, conhecedor
do valor e grandeza de espirito de seu povo,
tenho tido a satisfacao, na chefia da diplomacia brasileira, de contribuir para o aprofundamento de nossas relacoes de amizade e cooperacao.

O Brasil e a Venezuela sao protagonistas
conscientes dessa nova Historia, revalorizando os ensinamentos precursores do Libertador
Simon Bolivar ao preconizar, na antevisao do
futuro que estamos agora tomando realidade,
um continente fraterno e unido.
A integracao entre brasileiros e venezuelanos
e o objetivo, portanto, ao qual devemos consagrar, no seio desta Comissao, os melhores
esforcos de nossos Governos. Tenho certeza
de que, ao final das deliberacoes a serem
aqui celebradas, haveremos de chegar a resultados positivos. Elementos propulsores de
uma maior cooperacao entre nossos paises
serao os novos instrumentos que iremos formalizar no curso desta visita de Vossa Excelencia, indicativos do horizonte cada vez mais
amplo e promissor de nosso relacionamento:

- o acordo sobre faixa non aedificandi da
fronteira;

Diversas vezes estive em Caracas nos ultimos
dois anos, quer para encontros de carater bilateral com o antecessor de Vossa Excelencia,
meu dileto amigo Simon Alberto Consalvi,
quer para reunioes de alcance mais amplo,
que nos juntavam aos representantes de outras nacoes irmas do continente. Agora, assumindo a continuidade da diplomacia de seu
pais, Vossa Excelencia me concede o privilegio de sua visita e a oportunidade de trabalharmos juntos em prol de nossas relacoes.

- o memorandum de entendimento sobre a
pavimentacao da rodovia BR-174 no trecho
entre Boa Vista e o Marco BV-8 na fronteira
com a Venezuela;
- o acordo sobre co-producao cinematografi-

ca;
- o acordo sobre a constituicao de um grupo
de cooperacao consular;

- o ajuste referente a execucao de projetos
na area da cooperacao tecnica.
Dedicaremos, da mesma forma, especiais
atencoes ao estudo das possibilidades de incremento do intercambio comercial e da cooperacao economica. As compras brasileiras de
petroleo venezuelano, a constituicao de jointventures para producao de bens de capital e
a troca de missoes empresariais sao temas
deste encontro, que denotam as perspectivas
favoraveis para a elevacao de nossas relacoes
a um patamar mais alto, condizente com a
importancia e a prioridade que nossos paises

A intensidade e a intimidade desse convivio
confirmam, precisamente, aquilo que o Presidente Jaime Lusinchi ressaltou em sua saudacao de acolhida, em Caracas, ao Presidente
Jose Sarney: "talvez nunca como hoje, nossos
paises se aproximaram tanto e nossos Governos se comunicaram ao calor de um dialogo
tao construtivo e solidario, identificados plenamente com propositos que julgamos fundamentais para o destinb de nossos povos".
Aqui estamos, Vossa Excelencia e eu, ao lado
de nossos colaboradores, para dar sequencia
a esse relacionamento e favorecer tudo quanto nos possa unir, da maneira mais solida e
duradoura. Uniao que .so reforcara nossa amizade e beneficiara nossos interesses comuns.
Formulo meus melhores votos para o exito
desta reuniao, na qual o Governo brasileiro
deposita muitas esperancas.
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Discurso pronunciado pelo Ministro das Relacbes
Exteriores. Roberto de Abreu SodrB. na cerimbnia
de assinatura de atos com o Ministro das Relacbes
Exteriores da Venezuela. Embaixador German Nava
Carrillo*

lacos. irao integrar-se ao aparato institucional

de que ja dispomos para a progressiva soma
de esforcos, de recursos e inteligencia entre
os dois paises.

Estamos concluindo intensas e frutiferas jornadas de trabalho em prol da unidade e da
cooperacao entre o Brasil e a Venezuela. Que
sentimentos podem assaltar a todos que d o
Ias participaram senao a satisfacao e o orgulho de saber que, ao final de nossas deliberacoes, alcancamos resultados expressivos?

Congratulo-me com Vossa Excelencia, Ministro Nava Carrillo, pela conclusao do acordo
para o estabelecimento de uma zona nonaedificandi na fronteira. De relevante significado, esse instrumento reafirma o desejo de
nossos povos de viverem irmanados em clima
de harmonia e boa vizinhanca.

Um grande momento, Senhor Ministro, viveram as relacoes brasileiro-venezuelanas com
a presenca de Vossa Excelencia em nosso
pais e a celebracao da Quarta Reuniao Ordinaria da Comissao de Coordenacao. Nao o
momento fugaz e isolado que se prestasse a
renovar simplesmente nossa amizade - antiga e inquebrantavel - e se perdesse na Historia por falta de ambicoes maiores.

Grande importancia atribuimos, tambem, ao
Memorandum de Entendimento relativo a
construcao e asfaltamento da rodovia BR-174
no trecho entre Boa Vista e o marco BV-8.
Essas obras serao um passo decisivo para
a integracao fisica entre nossos territorios e
estimularao o contato cada vez mais estreito
entre as populacoes, o comercio fronteirico e
o intercambio de bens e servicos. Dizia-se, no
passado, que o Brasil e a Venezuela davamse as costas um ao outro. Este acordo demonstra que nos olhamos de frente e confiantes.

Foi, acima de tudo, um momento de continuidade e realizacao. Continuidade na politica de
aproximacao crescente entre as duas nacoes
vizinhas. Realizacao por tudo quanto se refletiu na firmeza e coerencia de nossos propositos e inspirou os diversos e relevantes acordos hoje assinados, enriquecendo a obra diplomatica que, nestes ultimos tempos, tem
contribuido para a intensidade de nosso dialogo e o incremento de nossa colaboracao.
Os assuntos que ocuparam aqui a atencao de
nossas delegacoes, ou que foram ohjeto de
minhas conversacoes com Vossa Excelencia,
exprimem claramente a importancia de sua
visita. Demos cumprimento as diretrizes politicas tracadas pelos Presidentes Sarney e Lusinchi para o redimensionamento das relacoes
bilaterais, para a materializacao de nossas
acoes concertadas, de nossa vontade de integracao, para a adocao, enfim, de medidas praticas e efetivas capazes de viabilizar os projetos que desejamos empreender em conjunto.
Os instrumentos que acabamos de assinar
comprovam o elevado patamar de entendimento e cooperacao alcancado pelo Brasil e
pela Venezuela. Testemunho da vontade politica de aprimoramento constante de nossos

Para essa aproximacao contribuira, igualmente, o ajuste sobre transporte rodoviario de
passageiros na area de fronteira.
Demos impulso as relacoes culturais e comerciais com a assinatura do acordo de co-producao cinematografica. Confiamos em que esse
instrumento trara acrescidos beneficios para
os dois paises, fortalecendo seu conhecimento mutuo e ampliando as oportunidades de
um intercambio sempre mais diversificado.

A constituicao de um mecanismo permanente
de cooperacao no campo das relacoes consulares foi objeto de outro acordo. A iniciativa
tera significativo alcance do ponto de vista da
adocao de medidas praticas e coordenadas
que encaminham os problemas nessa area. O
Ministerio das Relacoes' Exteriores prestara
todo apoio para que. o Grupo de Cooperacao
Consular funcione de maneira eficaz, valendose, inclusive, das experiencias similares que ja
desenvolvemos com outros paises vizinhos.
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Quero realcar, da mesma forma, o significado
do convenio destinado a colocar em execucao
o Programa de Cooperacao Tecnica entre o
Brasil e a Venezuela. A promocao da coope
;acao tecnica com nacoes em desenvolvimento e um de nossos objetivos primordiais no
ambito internacional. Com ela, reforcamos a
vertente sul-sul do relacionamento externo,
abrindo espacos criativos e promissores para
o apoio reciproco no campo do progresso
economico. A Agencia Brasileira de Cooperacao (ABC), orgao criado no ambito do Itamaraty para cumprir essa missao, tera um papel
relevante na implementacao do programa ora
aprovado.

O numero e a importancia dos acordos firmados demonstram que, ao lado de nossas coincidencias politicas, estamos desenvolvendo,
em multiplos setores, iniciativas concretas.
Estamos construindo sobre os alicerces de

nossa amizade historica uma nova realidade
de cooperacao e integracao.
As sementes plantadas por nossos Presidentes germinam e frutificam. O Brasil e a Venezuela integram aquilo que Vossa Excelencia
tao bem definiu em sua palestra de ontem no
Instituto Rio-Branco: "uma comunidade de
ideias, interesses e aspiracoes que encontrou
nos contatos e realizacoes recentes uma via
certa e promissora para levar a pratica esse
relacionamento com vistas aos anos vindouros".
Ao retornar Vossa Excelencia a seu pais, quero que leve desta sua visita - mais do que o
sentimento da missao cumprida, mais do que
a satisfacao pelos resultados obtidos - a plena certeza do empenho do Governo brasileiro
de seguir trabalhando, intensamente, para o
progresso de nossas relacoes.

'1)E1 prearnbulo de Ia Constlhicion precisa Ia orlentacibn de ta polltlca exterlor en los siguientes t4minos: 1Q rnantener Ia Independede; 29 coopm...
en los fines de Ia munidad intemadonal; 39 sustentar e1 orden deroadtico ... y favorecer pa-

...

dlicamente su extenslbn a todos ios pueblos de la U m .

...

(2)Vol. 66,NQ 3.Arnerlcen and the Wodd 1987188.

*

Vlde na SecBo "Tmbdce. Acordos, Comr4nios" a bensalc8o dos Aios. pdgina 107
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xi reuniao plenaria
do conselho empresarial
bra'sil-estadosunidos
Discurso do Minisoo de Estado, Interino. das Relacoes
Exteriores. Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima. por
ocasitlo da XI Reuniao Plenaria do Conselho Empresarial
Brasil-Estados Unidos. em 19 de junho de 1988

Nao poderia ser mais oportuna a realizacao
desta Reuniao Plenaria do Conselho Empre
sarial Brasil-Estados Unidos. Vejo nesta sala
algumas das mais expressivas liderancas empresariais brasileiras e norte-americanas, responsaveis por vultosos interesses economicos
e, sobretudo, responsaveis pela manutencao e
desenvolvimento das melhores relacoes possiveis entre o Brasil e os Estados Unidos da
America. O exito das atividades economicas
depende de muitas coisas: de competencia
politica, de vitalidade social, e de dinamismo
economico. Estas, no entanto, sao condicoes
necessarias - mas nao suficientes. Nossos
paises reunem essas caracteristicas, mas e
preciso algo de fundamental para que se aprofundem suas relacoes comerciais, financeiras
e economicas. Estou falando de compreensao
mutua, de boa vontade, de boa-fe, e sobretudo de confianca, de lado a lado. Para isto hoje
estamos aqui. E este o sentido e a oportunidade que vejo na XI Reuniao Plenaria do
Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos.
Facamos, pois, conjuntamente, algumas refle
xoes sobre os momentos que vivem nossos
dois paises e sobre as questoes que se propoem ao sucesso de nossas relacoes.
Falei de entendimento mutuo. Da capacidade
essencial de compreender as razoes "do outro
lado", do parceiro e, mesmo, do competidor ou
adversario. Comparemos deste angulo as atitudes de nossos dois paises.
Os Estados Unidos vivem um momento de
notavel prosperidade em sua historia. Sao altas as taxas de crescimento economico %du-

ziu-se a inflacao a niveis minimos, o desemprego deixou de ser um problema, refletindo
hoje a mera rotatividade funcional da mao-de
obra. Vive o pais um periodo de harmonia p e
Iitica sem precedentes nos Ultimos 25 anos, o
que permitiu ao governo a implementacao de
politicas consistentes, tanto interna quanto externamente. O encontro que se desenrola em
Moscou entre o Presidente Ronald Reagan e
o Secretario-Geral Mikhail Gorbatchov e testemunho eloquente do exito de uma acao diplomatica americana que soube distinguir entre o imperativo de reunir forcas e a oportunidade de negociar para construir a paz.
Essas conquistas, naturalmente, nao se fizeram sem custos para os Estados Unidos e para o Mundo. Joda a acao politica audaz constitui, ao mesmo tempo, um lance de confianca
no futuro - e uma hipoteca sobre o futuro. Os
altos deficits orcamentarios e os graves desequilibrios na balanca comercial restringiram a
capacidade economica dos governos ocidentais, estando no epicentro do gigantesco problema da divida externa dos paises latinoamericanos. A acao diplomatica centrada nos
antagonismos entre as duas superpotencias
tratou como obsoleta uma visao da comunidade internacional baseada em projetos e sonhos comuns, para subordina-la sempre ao
dualismo Lesteoeste. Em ambas as circunstancias, na economica como na diplomatica,
depararam-se os paises ocidentais, desenvolvidos e em desenvolvimento, com decisoes
que consultavam prioritariamente os interesses dos proprios Estados Unidos e as quais
deveriam, tanto no plano economico como no
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politico, buscar adaptar-se. A resposta positiva
dada por tantos paises, entre eles o Brasil, a
esses serios desafios e testemunho da solidez
de nossos ideais comuns; mas essa evidencia
de boa-fe e de boa vontade nao nos pode fazer esquecer os graves problemas que dali r e
sultam. No caso do Brasil, uma gigantesca divida externa a ser equacionada num cenario
intemacional empobrecido pela otica dualista,
por um desinteresse ostensivo pelo multilate
ralismo e por uma visao do mundo que deixou
de nutrir-se no paradigma essencial do progresso humano para todos.
Mas, retomando a meu paralelismo inicial entre a atualidade norte-americana e brasileira,
posso dizer sem hesitacao que nao tem sido
menos notavel a historia brasileira que se
constroi sob nossos olhos. Realizamos uma
transicao politica sem precedentes, por se ter
originado de um consenso nacional, e nao de
acidentes. politicos ou de rupturas institucionais. Mais do que isso, numa demonstracao
extraordinaria de maturidade politica, superamos o trauma da morte do Presidente Tancredo Neves, quando em semelhantes circunstancias poucas nacoes, decerto, teriam
persistido. Nao se interrompeu a reconstrucao
democratica brasileira. Prova disto tem sido a
determinacao politica do Presidente Jose Sarney e a tarefa admiravel de repensar e recriar
a que se dedica com rara paixao a Assembleia Nacional Constituinte.

E nao nos deixemos enganar pela ideia de
que a conducao da democracia brasileira se
esgota no plano juridico-formal, ou juridico-institucional. Os anos de autoritarismo marcaram
sua presenca numa diversidade de aspectos
da vida nacional, nao so na conducao do Govemo, mas na propria substancia do Governo.
Dai a necessidade, na area economica, de
formular, de repensar, de experimentar politicas. Se chegamos hoje a implementacao de
medidas consistentes de privatizacao de empresas estatais, como e exemplo recente, entre outros, a venda de acoes pelo BNDES da
empresa ARACRUZ, e porque concluimos
pela natureza autoritaria da estatizacao excessiva. Se adotamoc ha cerca de duas s e
manas medidas concretas para revisao da po-

litica industrial brasileira, e porque concluimos
que a democracia e incompativel com o isolamento, que o convivio internacional e uma
manifestacao sadia de pluralismo, enfim, que
nao se fortalece o liberalismo politico sem doses certas de liberalismo economico. Posso,
pois, dizer com profunda conviccao aos lideres
empresariais brasileiros e norte-americanos
nesta XI Reuniao Plenaria do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos que, solidificando-se a transicao politica brasileira, solidifica-se tambem, sob o Governo do Presidente
Jose Sarney, uma transicao economica que
privilegia as politicas liberais, o papel predominante do mercado e a insercao dinamica da
economia brasileira no sistema internacional.
Essas conquistas da nova democracia brasileira tem tambem seus custos. E requerem,
igualmente, uma resposta positiva da comunidade internacional. No entanto, devo dizer,
com franqueza, que temos encontrado, frequentemente, incompreensao e impaciencia, e
que sao ainda mais freqiientes atitudes negativas e juizos injustos e precipitados. Ainda
agora, empenha-se o Ministro Mailson da Nobrega em recompor as relacoes do pais com a
comunidade financeira intemacional e com as
instituicoes financeiras multilaterais. Nao e este o momento, nem o foro, para discutirmos a
questao da divida externa - e nao e este meu
ponto; o que quero propor e que este esforco
do Governo brasileiro, com alto preco economico e politico, continua a nao encontrar contrapartida em maiores e mais estaveis facilidades de acesso para produtos brasileiros no
mercado internacional. No caso dos Estados
Unidos vivemos hoje praticamente sob um regime de comercio administrado (managed
trade), que, sob os pretextos mais variados,
estabelece rigidos contingentes a nossas exportacoes. Mais do que isso, torna-se evidente
que o tratamento dado ao Brasil em varios setores industriais, como por exemplo nos de
texteis e de produtos siderurgicos, e muito
menos favoravel do que' aquele obtido por
nossos competidores,. desenvolvidos e em desenvolvimento. Qual e a explicacao para essa
discriminacao? Qual a explicacao para esse
desinteresse em relacao ao Brasil?
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Essas perguntas nao deixam de ser retoricas.

ros das mais estaveis do mundo, ve-se o Bra-

Ou seja, nao pretendem provocar respostas

sil objeto de uma campanha nos meios em-

diretas, tendo no entanto o merito bastante de
explicitar questoes importantes. Estou convencido de que o sistema comercial internacional esta em crise, necessitando profundas
reformulacoes. Tanto nos Estados Unidos,
como nas Comunidades Europeias, no Japao,
e em muitos outros paises - e tambem no
Brasil, por que nao - as decisoes de importar
sao tomadas por criterios politicos, administrativos, ou simplesmente casuisticos. Dai surgem as distorcoes e a certeza de que o comercio livre e o comercio justo estao sendo
distorcidos por praticas discriminatorias. Pode
mesmo acontecer que os prejuizos decorram
de efeitos nao desejados - como vem aconte
cendo, por exemplo, com as exportacoes brasileiras de frangos para o Oriente Medio, progressivamente aniquiladas pela guerra de
subsidios entre os Estados Unidos e as Comunidades Europeias. Em lugar de antagonismos, necessitamos de entendimento; em
lugar de bilateralismo, necessitamos restabelecer as disciplinas equitativas dos entendimentos multilaterais.

presariais, nos meios financeiros, nos meios
de comunicacao, que insiste em descreve-lo
como um pais que hostiliza o investidor internacional. Isto nao e verdade. Apresentam-se
de forma distorcida os debates da Assembleia
Nacional Constituinte, como se, de igual maneira, devesse o mundo concluir que os Estados Unidos da America estao a ponto de fechar definitivamente seus mercados, julgando
precipitadamente o teor de propostas discutidas no Congresso Norte-americano no ambito
da nova Lei de Comercio (Trade BiII). A essa
impaciencia e a esses juizos impacientes
acrescentam-se dados mal interpretados, como aqueles relativos ao ingresso anual no
Brasil de capitais de risco; ora, os Senhores,
como empresarios, sabem que a queda de investimentos estrangeiros no Brasil nao decorre de novas restricoes - que nao existem mas sim do ritmo das atividades economicas
propriamente ditas, e do dificil dilema que a
questao da divida apresenta aos investidores
externos.

E com este espirito que o Brasil vem participando de forma construtiva da Rodada Uruguai. O Brasil acredita no G A T , desejando
fortalece-lo como instrumento justo e eficaz
para a promocao do livre comercio. Nossos interesses comerciais tem hoje escopo universal: de todas as quatorze areas em que se
subdividem as tarefas negociadoras da Rodada Uruguai, tem o Brasil interesse em todas
elas. Por isso tomou o Governo brasileiro a
decisao de participar plenamente dos trabalhos da Rodada Uruguai, como Unica forma
realista de dar protecao adequada, em cada
uma delas e em todas elas, ao interesse nacional. E claro que tal esforco espera ter, como contrapartida natural, uma atitude igualmente positiva e compreensiva por parte de
nossos parceiros comerciais. Em especial por
parte dos Estados Unidos da America.
Mas, nossos problemas vao alem do meramente comercial, pois nao serao menores os
paradoxos na area de investimentos. Dispondo de um legislacao sobre capitais estrangei-

Nao bastassem as dificuldades para nossas
exportacoes e o quadro equivocado na area
dos investimentos, e surgem ainda dificuldades que, alem de precipitadas e inoportunas,
parecem ter como objetivo primeiro o de criar
hostilidades artificiais no relacionamento Brasil-Estados Unidos - tal e a desproporcao entre os problemas alegados e o dano concreto
que esses mesmos contenciosos provocam no
convivio entre nossos dois paises.

E este claramente o caso da informatica. Ha
cerca de 28 meses tenho tido a responsabilidade direta de conduzir os entendimentos bilaterais sobre essa questao. O dialogo, naturalmente, tem sido proveitoso, ja que tive
oportunidade de esclarecer as autoridades
norte-americanas e, muito particularmente, a
esse extraordinario diplomata que e o Embaixador Clayton Yeutter, sobre uma infinidade
de aspectos presentes e projecoes futuras da
Politica Nacional de Informatica. E, todavia,
com grande frustracao que verifico, apos tao
longo e minucioso trabalho de esclarecimento,
continuarem as questoes relativas a informati-
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ca a prejudicar as relacoes Brasil-Estados
Unidos de forma desproporcional e injusta.
Continuam as ameacas a nossas exportacoes
em cifras que superam algumas centenas de
vbzes os prejuizos alegados; no que pesem
todos os esclarecimentos dados, na mais perfeita boa-fe, continuam a ser criados cenarios
abstratos e negativistas sobre pequenos aspectos de procedimentos ligados a implementacao da Lei de Inf,ormatica, ou da nova Lei de
Software; nao obstante uma relacao de confianca mutua e de perfeita credibilidade, construida ao longo de quase dois anos e meio,
criam-se "hipbteses de desconfianca" que parecem nao ter outro objetivo senao o de impedir o encerramento da disputa e o restabelecimento da plena normalidade das relacoes
comerciais entre os dois paises. Qual o sentido desta atitude? Mais do que isso, temos o
direito de perguntar: e esta uma atitude que
demonstre uma vontade de compreender o
momento politico brasileiro, o momento economico brasileiro, as responsabilidades financeiras e comerciais do pais e, enfim, que evidencie uma vontade de capitalizar, para as
relacoes entre o Brasil e Estados Unidos, a
boa-fe, a boa vontade e o espirito positivo de
mutuo entendimento?
Mais uma vez esclareco que essas minhas
perguntas nao buscam respostas imediatas,
mas tentam simplesmente apontar alguns paradoxos importantes. Assim, faz-se evidente
que necessitamos empreender um esforco
comum de reflexao - e os Senhores irao se
recordar que minhas palavras iniciais sobre o
sentido e a oportunidade desta XI Reuniao
Plenaria do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos foram justamente no sentido de
convidar as mais expressivas liderancas em-

presariais brasileiras e norte-americanas a
compartilharem conosco essas necessarias reflexoes.

O empresario e, ao mesmo tempo, instrumento da moderacao e do realismo. Para informar
suas decisoes economicas, deve ter presentes, sempre, os parametros globais que definem o "clima economico" de um pais, combinado com as variaveis especificas que equacionam o valor de seus negocios. Responsaveis por interesses economicos que se medem em cifras exatas, tem por obrigacao ver
com realismo situacoes que muitos outros podem se permitir analisar pela otica das posicoes de principio ou das paixoes. Tendo que
responder perante seus conselhos de diretoria
e seus acionistas, tem por imperativa a busca
da moderacao e da conciliacao, quando muitos outros podem dar-se ao luxo de fixar-se
em posicoes de principios, ou de alimentar divisoes. Por isso dirijo-me hoje com tanta franqueza a esta audiencia: porque creio que os
Senhores estao numa posicao unica para imprimir as relacoes economicas entre o Brasil e
os Estados Unidos da America aquela dose
de realismo e de moderacao que em algumas
ocasioes tem-nos faltado, para aprecia-las da
perspectiva global de seus interesses, repondo os particularismos de grupos de pressao,
ou mesmo de burocratas, em sua perspectiva
adequada.

E esta uma alta responsabilidade. Mas representa, certamente, um desafio que esta plenamente a altura das realizacoes passadas do
Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos.
O Brasil conta com os Senhores. E estou certo de que nao seremos desapontados.
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presidente jose sarney
na organizacao
das nacoes unidas
discurso do presidente jos6 sarney perante a terceira sess8o
especial de assembl6ia-geral das nacbes unidas. dedicada
ao desarmamento. em 7 de junho de 1988

Senhor Presidente,
Queira Vossa Excelencia aceitar minhas congratulacoes por sua eleicao para a presidencia
desta Sessao Especial da Assembleia-Geral
das Nacoes Unidas dedicada ao Desarmamento, missao que, estou certo, Vossa Exce
Iencia sabera desempenhar com a mesma
habilidade que demonstrou ao conduzir os
trabalhos da quadragesima segunda sessao
. .
ordinaria da Assembleia.
Senhor Presidente,

E com o sentimento da Historia que ocupo
mais uma vez a tribuna da Organizacao das
Nacoes Unidas, simbolo do ideal de concordia
entre as nacoes. Ideal distante, paixao de estadistas, herois, martires, visionarios e pensadores, que viveram entre o romantismo e a
crueldade, na contradicao permanente entre a
realidade e a esperanca, e o paradoxo da crua
separacao entre o desejo e os fatos.
Ao longo de minha vida publica, sempre dediquei atencao especial as questoes internacionais. Como parlamentar, delas me ocupei
muitas vezes na tribuna da Camara dos Deputados e do Senado de meu pais. Como Presidente, tem sido a politica externa uma das
minha preocupacoes permanentes.

E esta a quarta vez que aqui compareco,
sempre no acompanhamento das transformacoes mundiais. Venho da 16a. AssembleiaGeral, em 1961, quando era Membro da Comissao de Politica Especial. Contava as Na-

coes Unidas com 104 membros, hoje tem 159.
Os corredores desta Casa alegravam-se no
colorido das vestes de diferentes costumes e
racas, de herois lendarios das guerras de libertacao, de nostalgicos herdeiros de tronos.
Era o tempo da descolonizacao. Um mundo
desamarrando-se da geografia politica que lhe
tinha sido imposta pela exploracao e pela
dominacao dos imperios. Renascia o sol da liberdade para muitos povos. Mas infelizmente
iniciava-se o panico e o alerta verdadeiro para
as experiencias nucleares que eclodiam como
um perigo para a humanidade. Andava-se por
Nova York como se a qualquer instante fosse
descer nas ruas o fall out de nuvens carregadas dos residuos da morte nuclear. Anunciavam-se abrigos, mobilizavam-se consciencias.
Discutiam-se questoes que emergiram depois
em toda a sua dramaticidade. O Oriente Medio trazia para a Agenda o tema dos refugiados arabes da Palestina. Tinhamos o Congo,
o Alto Adige e a efervescencia dos territorios
sob tutela. A Africa quebrava os seus grilhoes.
Em nome do meu pais, fui um dos primeiros
oradores a protestar contra a mancha na historia da humanidade que e o apartheid, que
comecava naquele instante .a mostrar ao
mundo a sua face tragica. A Africa, enfim,
asssumia sua grande dimensao com a presenca do homem negro no centro das decisoes, protestando, lutando e afirmando-se.
Aqui estive em 1985 para, Chefe de Estado,
prestigiar os 40 anos da Organizacao e expor
as grandes linhas da politica exterior do meu
'
Governo.
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Hoje, atendendo ao convite transmitido pelo
Senhor Secretario-Geral, Embaixador Perez
de Cuellar, aqui estou para participar, juntamente com grande numero de Chefes de Estado e de Governo, desta Assembleia-Geral
Especial dedicada ao Desarmamento, a primeira a que comparece um Presidente do
Brasil.

A tarefa da salvacao e de todos, sem exclusao de ninguem. O enfraquecimento do multilateralismo e danoso a causa da paz. O desarmamento, por maiores que sejam os arsenais das grandes potencias, nao pode ser
apenas uma discussao a dois. Com o advento
da tecnologia nuclear, esta questao adquiriu
uma conotacao transcendental.

A pergunta que me faco, agora, e sobre o
momento deste encontro, quando as luzes da
ribalta se concentram no encontro de cupula
de Moscou, onde as duas grandes potencias
discutiram o desarmamento com a autoridade
de quem possui as armas e delas fala com
aquela simplicidade - como dizia Clausovitz com que falam entediados os grandes comandantes dos problemas da vida e da morte
de milhoes de pessoas. Em seus labios, a
acao da guerra e personalizada numa especie
de duelo.

E a natureza, e tudo que vive, que passou a
estar no amago desta questao. Nao e a arte
da guerra. E a questao transcendente da vida,
nao como um bem individual, mas filosofico,
coletivo, que e ameacado, desde o pobre indio
da Amazonia, desde a mais pequenina flor
adormecida, cultivada com dificuldade e carinho por uma pobre crianca do Harlem, ate toda a riqueza acumulada pelos homens, nos
paises e nos continentes. A destruicao total
nao escolhe entre ricos e pobres. Ceifa o genero humano. A morte a invadir seres e coisas. O silencio eterno.

Longe de minhas palavras desestimular tais
pactos e esforcos. Ao contrario, o meu pais
tem incentivado e proclama, uma vez mais,, o
quanto a humanidade passa a dever a esses
estadistas, o Presidente Ronald Reagan e o
Secretario-Geral Mikhail Gorbachov. Eles tive'
ram a coragem de romper barreiras e comecaram de maneira efetiva um programa de d e
sarmamento; que nao pode parar e que deve
continuar, para que se rompa essa teoria satanica de que a paz e o equilibrio do terror.
Como dizia Bismarck:
"A gratidao e a confianca nao colocarao ao
nosso lado nenhum homem. Somente o m e
do".
Mas me preocupa o fato de que, se a paz e a
guerra sao, nos dias de hoje, problemas que
afetam a propria existencia da Terra, que pode ser varias vezes destruida, a nossa atitude
de paises pobres e desarmados, impotentes
na fantastica corrida da tecnologia da destruicao, nao pode ficar apenas ria posicao do
aplauso antigo:
"Ave Cesar, os que vao morrer te saudam".

Aquele de que nos fala o poeta brasileiro Ferreira Gullar, quando dizia:
"A morte se alastrou por toda a rua,
misturou-se as arvores da quinta,
penetrou na cozinha de nossa casa
ganhou o cheiro da carne que assava
na panela e ficou brilhando nos talheres...".
A questao, portanto, nao e apenas das grandes potencias. E perigosa demais para esgotar-se entre dois homens, embora a responsabilidade maior Ihes pertenca.
A paz jamais sera fruto da forca, mas da difusao de uma opiniao publica civilizada, universal, capaz de manifestar-se em varios ambitos
internacionais, imbuida dos direitos do homem
e dos valores de respeito a vida, a pessoa, a
natureza.
A Paz Perpetua, no conceito de Kant, a paz
mundial, e nao a tregua e o pacifismo angelista, e um objetivo politico da infancia da modernidade. A Antiguidade e a Idade Media nao
construiram nada de semelhante, porque e a
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partir da emancipacao intelectual trazida pela
Era das Luzes que ela surge. E a ideia da
humanidade como comunidade moral una,
embora nao uniforme.

!

O pensamento filos6fico modemo revigorou a
nocao crista da unidade do genero humano.

I

Entretanto, esse reconhecimento da forca moral nao seria realista se esquecessemos o papel estrategico dos Estados na manutencao e
melhoria da ordem internacional.

I

II
I
1

!
I

Sem duvida, o Estado pode ser fonte de
opressao e de agressao. Mas o Estado e tambem um pre-requisito indispensavel para o
avanco moral do genero humano, atravbs da
cooperacao internacional e da contencao de
tendencias anarquicas e impulsos predatorios.

I

Na era colonial, as grandes potencias exerciam a dominacao direta dos povos mais fracos. Nosso tempo assistiu a transformacao
desse dominio em multiplas formas de hegemonia, de dominacao indireta e inconfessa.
Os paises medios tem importante funcao a
desempenhar nesta hora. Nao receio afirmar
que o espirito resolutamente desarmamentista
desses paises, entre os quais se inclui o Brasil, combinado com a sua determinacao de
buscar diminuir as desigualdades e assimetrias do sistema internacional, constitui um fator de primeira grandeza no aprimoramento da
convivencia entre as nacoes, sob a egide da
paz, da democracia e do desenvolvimento.
Para nossos paises, desarmamento e humanismo - o maior humanismo prdtico do nosso
tempo.
Senhor Presidente,
Trago a palavra de um pais que sempre participou ativamente de todos os esforcos em favor do desarmamento nos foros multilaterais.
Presido uma nacao que se orgulha de nao ter
pendencias ou hipotecas a resgatar no campo
da paz e da seguranca internacionais.

Mantemos com todos os nossos vizinhos proficua e amistosa convivencia, que cada dia se
renova mediante multiplas formas de entendimento e de cooperacao. Temos fronteiras
com dez paises, sem nenhum problema, que
transformam essas fronteiras em vanguardas
vivas da amizade e da integracao.

O Tratado de Cooperacao Amazonica e o Tratado da Bacia do Prata compoem um arcabouco institucional no qual se desenvolve
uma cooperacao igualitaria e mutuamente benefica entre paises que vivem em uma das
regioes mais pacificas e menos armadas do
globo. Com os seus vizinhos sul-atlanticos, o
Brasil esta empenhado em contribuir para
uma acao coletiva no sentido da plena implementacao dos objetivos da Zona de Paz e
de Cooperacao do Atlantico Sul, conforme
proposta do meu governo aprovada pelas Nacoes Unidas, hoje a Resolucao no 41/11.
Consolida-se, como um dos marcos expressivos da diplomacia em nossa parte do mundo,
o projeto abrangente de integracao entre o
Brasil, a Argentina e o Uruguai. Igualmente intensificamos novos espacos de cooperacao
nos paises que tive a oportunidade de visitar,
como o Mexico, Venezuela, Colombia e Peru.
Nosso objetivo e um mercado comum, aberto
a toda a America Latina, para faze-la ingressar na economia dos conjuntos.
Como Membro do Grupo de Apoio a Contadora, o Brasil tem participado ativamente da
busca de solucoes.
No ambito do Grupo dos Oito e da propria
OEA, nosso pais tem buscado o aprimoramento do dialogo, a ampliacao do wnhecimento mutuo e a harmonizacao.de posicoes.
A partir de uma perspectiva soberana e democratica, reitero o compromisso ja assumido
de utilizar a energia nuclear exclusivamente
para fins pacificos. '
Como declarei ao anunciar, em 4 de setembro
de 1987, o dominio pelo Brasil da tecnologia
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do enriquecimento do uranio, nao se pode
prescindir do acesso amplo e desimpedido ao
knhecimento cientifico e suas aplicacoes pacificas.
1

O elevado grau de desenvolvimento industrial,
cientifico e tecnologico de alguns Estados nao
pode criar privilegios diante da obrigacao geral
de cumprir, em bases igualitarias, as medidas
de desarmamento internacionalmente acordadas.
Registro os beneficios que a cooperacao no
campo da energia nuclear para fins pacificos
tem propiciado para o reforco do respeito e da
confianca mutuos entre paises latino-americanos.
Ressalto, formalmente, neste instante, um fato historico que marcou o continente sul-americano e que tem implicacoes com o tema
desta Assembleia.
Por decisao minha e do Presidente Raul Alfonsin, o Brasil e a Argentina estabeleceram
acordos de cooperacao nuclear que afastaram
qualquer especulacao sobre uma possivel corrida nuclear no continente. Desarmamos qualquer ameaca nuclear na America Latina.
Com o objetivo de dar visibilidade e transcendencia a essas decisoes, num gesto historico,
o Presidente da Argentina convidou-me a ir as
encostas dos Andes em companhia de cientistas brasileiros - um momento sem precedente
nas relacoes entre paises, para visitar as instalacoes sensiveis de enriquecimento de uranio e pesquisas nucleares, em Picaneyeu.
Do mesmo modo, convidei o Dr. Raul Alfonsin
para inaugurar em Ipero, em Sao Paulo, as
novas instalacoes brasileiras de fabricacao de
uranio enriquecido e de reatores, no Centro de
Aramar.
Em Picaneyeu e Ipero mostramos aos nossos
povos, a America Latina e a comunidade
mundial nossa confianca e determinacao de
crescermos juntos, desenvolvendo os recursos
nucleares para a paz.

Superamos competicoes acumuladas no tempo, criamos um clima de confianca exemplar,
reunimos nossas energias para conjugar inteligencias e dominar tecnologia de ponta para
fins pacificos e para o bem-estar de nossos
povos.
As geracoes do futuro saberao avaliar estes
passos.
Senhor Presidente,
A presente conjuntura internacional no campo
do desarmamento esta marcada por dois importantes elementos:
Primeiro, no plano das relacoes entre os Estados Unidos e a Uniao Sovietica, configurase o novo clima de distensao com vistas a reducao dos misseis nucleares estrategicos.
Sao promissores os avancos conceituais e
tecnicos alcancados no campo da verificacao.
Tenho esperanca de que tais progressos possam contribuir em breve para novos passos
concretos e maiores exitos na reducao real
dos arsenais nucleares.
Espero que as negociacoes ora em curso sobre armas nucleares de longo alcance concedam a atencao devida a necessidade de conter e reverter o processo de proliferacao geografica de forcas nucleares.

Ein segundo lugar, no plano das negociacoes
multilaterais, desejamos uma breve conclusao
da Convencao sobre Armas Quimicas, cuja
utilizacao e proscrita desde 1925 pela comunidade internacional.
Esta Terceira Sessao Especial da Assembieia-Geral realiza-se na esteira de um longo
processo de esforcos das Nacoes ~.nidaspelo
desarmamento, iniciado pela Assembleia-Geral em janeiro de 1946.

O Documento Final, consagrado ha dez anos
pela Primeira Sessao Especial da Assembleia-Geral sobre o Desarmamento, pemanece corno paradigma, a partir do qual devem
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desenvolver-se o patrimonio conceitual e medidas praticas de desarmamento. Nele existem um ideario e um programa de acao concreto e objetivo.
Em nome de um suposto realismo, porem, algumas vozes se levantam contra as metas
mais amplas do desarmamento geral e completo, consideradas utopicas. Argumentam
que a cessacao dos testes e incompativel
com a seguranca militar de certos Estados;
que a extensao da corrida armamentista a
areas cada vez mais amplas e imprescindivel
para o equilibrio estrategico; e que tantas outras medidas de desarmamento nao sao factiveis.
Estranha logica essa que faz com que se pre
tenda impor como realista e aceitavel um
pensamento que admite a extincao da especie humana, mas que considera inadmissivel
corrermos os riscos da paz.
Decorridos mais de quarenta anos desde a UItima guerra mundial, nao passa um so dia em
que nossa memoria nao relembre os horrores
do conflito.

E a doutrina inconcebivel da seguranca de alguns pela inseguranca de todos. Mais que um
paradoxo, o equilibrio do terror e pelo terror e
uma agressao a humanidade. Esse realismo e
o mais abstrato e falso de todos os realismos.
O realismo nao pode ser pretexto nem desculpa para justificar a inacao. Realismo e enfrentar grandes problemas que nos ameacam
e tratar de resolve-los em beneficio da humanidade. E amassar o barro do nosso trabalho.
Tambem me parece incoerente e paradoxal a
pregacao de aplicarem aos demais paises
medidas para conter a proliferacao de armas
nucleares onde elas nao existem, e de nao
aceitarem a contencao da proliferacao vertical,
quantitativa e qualitativa, em relacao a elas
mesmas, detentoras de arsenais fantasticos,
como as grandes potencias.

E minimizada, tambem, a importancia do objetivo da limitacao e reducao das forcas con-

vencionais, sob efetivo controle internacional.
E natural que o Brasil, integrante de uma das
regioes menos armadas do globo e ostentando um dos mais discretos niveis de dispendio
militar, reivindique nesse processo o que a Iogica e o bom senso reclamam: a iniciativa, a
audacia e a responsabilidade dos Estados e
das regioes onde se concentram os maiores
contingentes militares e poderio belico como
protagonistas maiores.
Senhor Presidente,
Em breve sera realizado no Brasil o primeiro
encontro dos paises sul-atlanticos, que devera
propiciar uma discussao construtiva e frutifera
sobre os meios para a implementacao das
vertentes da Declaracao aprovada pela Assembleia-Geral para estabelecer a paz e a
cooperacao no Atlantico Sul.
Preservada a responsabilidade especial dos
paises sul-americanos e africanos de zelar
pela consecucao desses objetivos, nos contamos com a colaboracao e a boa-fe dos demais paises e, em particular, dos Estados militarmente mais significativos, no sentido de
que se reduza e se elimine a presenca militar
estrangeira na regiao, se impeca a introducao
de armas nucleares e se evite estender a area
tensoes e rivalidades que lhe sao alheias.
Evoco, com particular preocupacao, mais uma
vez, o grave foco representado pela permanencia do regime do apartheid na Africa do
Sul, pela continuada ocupacao ilegal da Namibia, e pelas agressoes sul-africanas, E tambem preocupante a ausencia de uma solucao
para a questao das ilhas Malvinas.
Sao igualmente inquietantes, Senhor Presidente, os riscos crescentes de militarizacao,
inclusive do espaco cosmico. Poe-se em perigo o esforco que vem sendo empreendido ha
anos pela comunidade internacional no ambito das Nacoes Unidas, no sentido de preservar o espaco exterior como patrimonio da humanidade, a ser utilizado com o objetivo de
tornar melhor o destino na Terra.
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Ressalto a importancia da nao-militarizacao
do espaco como condicao para que se possam adotar medidas substanciais de desarmamento regional.
A Conferencia de Desarmamento pode e deve
completar e aperfeicoar um instrumental juridico ja existente, de forma a impedir que seja
este um ambiente contaminado pelos efeitos
da corrida armamentista.
Senhor Presidente,
Igualdade, confianca, solidariedade.
Sobre este tripe deverao apoiar-se nossos exitos pelo desarmamento e pela paz.
Em sintese, o Brasil deseja que se atente para o seguinte:
1 - Nenhum Estado deve pedir a qualquer
outro que tome medidas de desarmamento
que ele proprio nao esteja disposto a tomar,
Ninguem pode pedir a outrem o que ele nao
pode conceder.
2 - As preocupacoes de seguranca de um
Estado sao tao validas, tao importantes e tao
relevantes quanto as de qualquer outro. E o
principio da igualdade.

3 - O desenvolvimento industrial e tecnologico nao desobriga qualquer pais de observar
e respeitar medidas de desarmamento internacionalmente acordadas.
4 - A nao-militarizacao do espaco exterior
constitui prerequisito essencial para a adocao
de medida significativa de desarmamento r e
gional.

5 - A proliferacao geografica de armas nucleares compromete a posicao adotada por
muitos Estados de renunciarem a opcao nuclear.

Nao posso deixar esta tribuna sem ressaltar o
quanto se interligam os problemas da paz
com as injusticas sociais, com o desenvolvimento e a felicidade do homem.

Porque e tragica para todos nos a constatacao

da massa gigantesca de recursos postos a
disposicao da tecnologia das armas e o quanto sao cada vez menores os recursos que se
destinam ao combate da pobreza absoluta.
Num mundo de avancos fantasticos no campo
da ciencia, da tecnologia, invadindo setores
cada vez mais amplos do conhecimento, qual
o destino que esta reservado para esta parcela da humanidade que possui somente o
dia e a noite?
Ela espera, tambem, por outro desarmamento.
Esses homens e mulheres esperam o desarmamento dos arsenais da fome, da falta de
oportunidades de trabalho, das desigualdades,
do intervencionismo estatal, da ordem economica internacional, da divida externa, do
aviltante preco das materias-primas, do protecionismo, das intervencoes, do terrorismo, da
violencia e da crise moral - que destroem as
bases transcendentais do homem. Deseja-se
o desarmamento do arsenal da distancia que
cada vez mais separa o mundo pobre da era
das descobertas cientificas que abrem os caminhos do seculo XXI para um mundo nao em
transformacao, mas para um mundo transformado.
Reitero que o caminho da paz e a democracia. A liberdade, com seu poder criativo e
competitivo. As democracias nao podem ser
julgadas pela realizacao imperfeita dos seus
valores. O despotismo, ao contrario, e que se
imobiliza nos "seus valores" inquestionaveis.
As democracias nao se guerreiam. Elas nao
sao dogmaticas. Elas buscam sempre solucoes de dialogo. Do entendimento nasce a estabilidade.
As ideologias tem questoes inquestionaveis.
Mas temos que evitar a sua militarizacao.
Nao desejamos um mundo em que o pensamento tenha que ser imposto pelas armas. Se
isso acontecer, ele estara condenado antecipadamente a destruicao. Os imperios nao duram eternamente porque a Historia e mais forte e mais dinamica do que as hegemonias.
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Como intelectual, acredito que a luta pela paz
comeca pelas ideias.

I
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Os profetas pacifistas sempre existirao.

E o exemplo de Tolstoi, a barba branca e longa, mistico e transformado, sonhando com o
mundo da paz, depois de escrever paginas
magistrais e eternas sobre a guerra.
O mundo nao pode tambem existir sem poetas. Sem historiadores, para examinar as licoes do passado; sem politicos, para harmonizar os conflitos do presente: sem poetas, para sonhar o futuro.
O desarmamento nao e somente o controle
das armas, o equilibrio de forcas, a teoria da
dissuasao e os tratados.

E obra que se faz com a ira santa dos pacifistas, dos idealistas, dos doutrinadores e da pureza irredenta dos jovens.
Estamos reunidos aqui, Senhor Presidente,
para conjugar vontades, tentar mudar esse estado de coisas.

Decidi comparecer a esta Sessao Especial da
Assembleia-Geral das Nacoes Unidas para
marcar a alta importancia que o Brasil atribui
aos esforcos da comunidade internacional
pelo desarmamento.
Nossa regiao pode orgulhar-se de ser a menos armada do mundo. Nossos governos dao
prioridade ao bem-estar de seus povos, conscientes de que paz e desenvolvimento sao interdependentes e indivisiveis.
Na atual Sessao Especial da Assembleia-Geral buscamos respostas abrangentes e duradouras a um dos problemas mais cruciais que
a comunidade internacional enfrenta.
Conscientes de nossas responsabilidades e
do papel que desempenhamos na vida internacional, compete-nos a construcao de um
mundo mais seguro, sobre o qual nao pesem
as realidades da miseria e da fome e a ameaca da catastrofe nuclear.
Tal e o empenho comum ao qual o Brasil se
junta na certeza de que, unidos, paises da
America Latina e do Caribe, trabalharemos
em beneficio da paz e da seguranca.

E podemos muda-lo.

Porque nao existe nada no mundo que nao
possa ser mudado pela vontade dos homens.
O holocausto nuclear nao podera vir.

Mesmo quando as esperancas estiverem agonizantes, havera forcas que nos farao renascer.
Lembremos que ha uma Teresa em Calcuta,
os pes pequeninos e doloridos, caminhando
por vielas e entre desvalidos, na India, e que
no Brasil ha uma Irma Dulce, plena de bondade, de pequeninas maos carregando montanhas de caridade e amor, lutando pela paz do
corpo e rezando pela salvacao do espirito.
Discurso pronunciado pelo Presidente da Republica.
Jos6 Samey. perante o Grupo Latino-Americano e
do Caribe. em Nova lorque. dia 07 de junho de 1988

Senhor Presidente,
Senhores Representantes,
Uma vez mais tenho a honra de ser recebido
neste foro de coordenacao dos paises da
America Latina e do Caribe.

Senhor Presidente,
Senhores Representantes,

O relacionamento entre os nossos paises baseia-se em profundo sentido de unidade, cimentado por um dialogo franco e constante.
O espirito regional tem-se refletido em atuacao constante no cenario internacional, onde
temos defendido as nossas reivindicacoes
comuns no sentido de uma ordem internacional mais justa e equitativa.

Vejo com esperanca o equacionamento da situacao na America Central. Os acordos de
Esquipulas II e Sapoa revigoram nossa fe na
capacidade de nossos povos de encontrarem
- atraves do dialogo - caminhos proprios para
os mais graves problemas que os afetam.
Reitero aqui a prioridade que o Brasil atribui
ao seu relacionamento com os paises da regiao. O Brasil nao niedira esforcos para que a
America Latina e o Caribe possam viver em
paz, e dedicados a construcao do seu desenvolvimento.
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Com esse espirito tenho envidado esforcos
para fortificar O prOCeSS0 de integracao. Estou
certo de que os primeiros passos que o Brasil
tem dado com as suas nacoes irmas - a Argentina e o Uruguai - serao rapidamente multiplicados em proveito de todos em nossa r e
giao. Estamos construindo um notavel patrimonio de realizacoes que dever&, progressiVamente, traduzir-se em novos impulsos de
cooperacao e empreendimentos conjuntos
com os demais vizinhos.
Recordo o ensinamento da Enciclica Solicitudo Rei Socialis, do Papa Joao Paulo II,
em que sUa'santidade
solidafiedade que nos propomos e caminho para a paz e,
ao mesmo tempo, para o desenvolvimento. A
paz e o fruto da solidariedade".

Senhor Presidente,
Senhores Representantes,
Quando aqui estive, em 1985, por ocasiao do
Quadragesimo Aniversario das Nacoes Unidas, solicitei aos Senhores Representantes
que fossem portadores da mensagem da fraterna amizade do povo brasileiro aos povos
irmaos da regiao.
Ao renovar hoje a mesma mensagem, acrescento a determinacao do Brasil de trabalhar
conjuntamente com OS demais paises da regiao na busca do ideal de paz e de desenvolv~t-i~entoque nossos povos almejam e mere
cem.
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visita do primeiro-ministro
de portugal,
anibal cavaco silva
Discursos do Presidente Jos6 Saney e do Primeiro-Ministro
de Porhigal. Anibal Cavaco Silva. no Palacio Ramaraty, em
Brasla. em 09 de junho de 1988

discurso do presidente jose sarney
Em nome do povo brasileiro, desejo apresentar a Vossa Excelencia, a Senhora Cavaco
Silva e aos integrantes de sua comitiva nossas mais afetuosas boas-vindas.
Revivemos nesta visita de Vossa Excelencia a
tradicao de congracamento e unidade entre
Brasil e Portugal. Aqui o recebe um povo orgulhoso de estar ligado a nacao lusitana por
vinculos indissoluveis de amizade.
Compartilhamos um patrimonio de valores,
realizacoes e esperancas. Uma identidade
comum forjada pela historia. O Brasil deve a
Portugal sua formacao, sua lingua, boa parte
de suas tradicoes e de sua cultura.
Esse legado de afinidade permeia os contatos
entre nossos povos e fortalece a consciencia
de seu destino comum.
Permanecem vivas em minha memoria as
imagens da acolhida fraterna e generosa com
que fui distinguido ha dois anos em Portugal.
Conservo, tambem, a grata lembranca das
conversacoes com Vosa Excelencia em Lisboa e da homenagem que nos foi prestada
em Sintra, no magnifico Paco de Dom Manuel, o Venturoso.
Alegra-me poder retribuir as atencoes com
que Vossa Excelencia me honrou durante minha visita a Portugal.

Como politico e intelectual, Vossa Excelencia
personifica hoje a vocacao de modernidade e
o espirito pragmatico e universalista do povo
portugues, com aguda sensibilidade para os
desafios de seu pais e nitida percepcao dos
caminhos que lhe convem seguir neste momento historico. Guardo com clara nitidez o
quanto me impressionou o corihecimento, a
objetividade e a modernidade da visao de
Vossa Excelencia dos problemas do seu pais,
da Europa e da politica mundial.
Portugal, que no passado fascinou o mundo
com a epopeia dos descobrimentos, vive um
presente de grandeza e realizacoes, de que e
marco sua incorporacao plena a Comunidade
Economica Europeia.

A integracao de Portugal as comunidades
simboliza a busca do novo e do criativo. Foi
uma causa abracada neste final de seculo
pela unanimidade do pensamento politico,
economico e social da nacao portuguesa.
Vossa Excelencia, Senhor Primeiro-Ministro,
sempre acreditou no exito e nos beneficios
dessa decisao historica que ja -esta imprimindo a seu pais significativo surto de dinamismo
e progresso. Fundos e capitais de risco comunitarios fluem neste momento para Portugal,
servindo de aporte valioso para o reforco de
sua infra-estrutura e para a modernizacao de
suas atividades industriais e agricolas. O Brasil, representado por parcela significativa do
alto empresariado nacional, tem participado
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desse fluxo. Com empenho e otimismo, Portugal se prepara para assumir o papel de parceiro forte e competitivo no mercado integrado
em que se transformara a Europa a partir de
1992, com a livre circulacao de trabalhadores,
de bens e servicos, e dos ativos financeiros.
Diante de tal desafio, a acao do Governo de
Vossa Excelencia tem-se mostrado exemplar.
Alem de estar em perfeita sintonia com as
modernas tendencias liberalizantes das relacoes economicas internacionais, tem sabido
harmonizar os ganhos sociais da Revolucao
de 25 de Abril com os principios reitores da integracao europeia.

O ingresso de Portugal na CEE confere uma
dimensao nova e promissora as relacoes com
o Brasil.
Bem conhece Vossa Excelencia a magnitude
das dificuldades que condicionam o progresso
economico e social deste continente. Avalia
com precisao a importancia e o alcance das
acoes que, hoje, constituem a batalha cotidiana dos paises latino-americanos: a luta contra
a inflacao, o combate ao deficit publico, a
busca de uma solucao justa para o problema
da divida externa, o redimensionamento do
papel do Estado, a modemizacao das estruturas produtivas, o cuidado de evitar a recessao
e o desemprego, a erradicacao da fome e da
miseria.
Precisamos assegurar o bem-estar e a dignidade de nossos povos e garantir o crescimento economico. Sao metas vitais, que devem
acompanhar o esforco paralelo de consolidacao das instituicoes democraticas, da estabilidade politica e do equilibrio social.
Estamos tomando no Brasil medidas profundas com vistas a modemizacao da economia
e a ampliacao de nossa participacao nas
grandes correntes internacionais de comercio,
de investimentos e de intercambio cientifico e
tecnologico.
Necessitamos, para tanto, do concurso de
nossos parceiros.

Estou plenamente convicto de que, atraves da
liberdade de iniciativa e de um clima salutar
de competicao economica, sem paternalismos
.e sem discriminacao ao capital e aos investimentos estrangeiros, o Brasil atingira niveis
crescentes de riqueza e tornar-se-a uma sociedade moderna.
Portugal revela identicos propositos. Integrase as comunidades europeias e abre-se ao
mundo para fortalecer sua economia e aumentar o padrao de vida de seu povo.
Perseguimos os mesmos caminhos. Por eles
chegaremos a colab~racaocriativa e dinamica
a que estao destinados nossos paises.

E, de resto, auspicioso notar como o empresariado de nossos paises tem revelado disposicao para desempenhar o papel de vanguarda
que lhe compete no processo de integracao
bilateral.
Recente estudo elaborado por entidades portuguesas e brasileiras do mais alto nivel academico identificou inumeros setores onde
uma acao empresarial binacional poderia desenvolver-se com pleno exito.
Desejo reiterar aqui minha disposicao de fazer
tudo a meu alcance para viabilizar um processo de fusao de tecnologias e capitais entre
nossos paises.
Senhor Primeiro-Ministro,
A coincidencia da vinda de Vossa Excelencia
ao Brasil com a data. nacional portuguesa e
muito auspiciosa.
Vossa Excelencia inaugurara em Sao Paulo o
monumento em homenagem a Pedro Alvares
Cabral, prova da pujanca e vitalidade das comunidades portuguesas no Brasil e dos fortes
vinculos que nos ligam. Nos anos que correm,
nossos povos celebram essa autentica uniao
com a passagem do Quinto Centenario do
Descobrimento do Brasil. Nada mais simbolico de nossa estreita aproximacao e de nossa
certeza de que ela e perene do que encerrar-
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mos o seculo com a comemoracao do feito
historico de Cabral, simbolo da intrepidez lusitana.
I

Convido todos os presentes a brindarem comigo pela prosperidade do povo portugues,
pelo continuo aperfeicoamento de nossas relacoes fraternas, pela saude e ventura de
Vossa Excelencia, pelo exito do seu Governo,
por sua felicidade e da Senhora Cavaco Silva.

discurso do primeiro-ministro anibal
cavaco silva
Senhor Presidente da Republica,
Senhora de Jose Sarney,
Senhores Ministros,
Minhas Senhoras e meus Senhores,
Honrou-me sobremaneira o convite de Vossa
Excelencia para visitar oficialmente o Brasil e
para poder celebrar, em companhia de portugueses e brasileiros, o Dia de Portugal, de
Camoes e das Comunidades Portuguesas que
festejamos amanha.
Ao acolher Vossa Excelencia em Portugal, em
Maio de 1986, tive ocasiao de sublinhar que
mais do que outros povos e Estados que a
historia une, tivemos sempre atraves dos
tempos, brasileiros e portugueses, a sabedoria
e a vontade de preservar o exclusivo das nossas relacoes num plano que transcende meras
afinidades e uma raiz comum.
Cada vez mais a identidade dos povos se exprime pela sua lingua, pela sua historia e pela
sua cultura. Partilhamos com outros paises o
espaco de Iingua portuguesa que A ja a quinta
Iingua mais falada do mundo. Temos, Brasil e
Portugal, uma historia que nos foi comum e
que nos aproxima. Tendemos, por tudo isto, a
convergir no mesmo universo cultural, ja que
pertencem a ambos os povos as obras e as
expressoes de cultura de cada um.
Senhor Presidente,
Ao saudar Vossa Excelencia gostaria de honrar o amigo, o politico e o homem de letras, e

de homenagear, na pessoa do Presidente do
Brasil, todo o povo brasileiro e a Nacao irma.
A accao de Vossa Excelencia foi determinante
na actual fase politica do Brasil. A construcao
de um regime democratico em ordem, em entendimento e em dialogo tem um alcance historico que sabemos, como poucos, medir em
Portugal. Estendo a minha homenagem as
forcas politicas brasileiras, representadas na
Assembleia Constituinte, que trabalham para
dotar o Brasil de uma Constituicao modema e
ajustada as necessidades do Pais.
Gostaria de exprimir, em nome do povo e do
Governo de Portugal, a grande satisfacao pela
transicao democratica do Brasil que, estamos
seguros, sera ponto de partida para um ciclo
de progresso, de desenvolvimento sustentado,
de avanco social e de renovada afirmacao internacional do Brasil.
Vossa Excelencia visitou Portugal ha dois
anos. Desde entao iniciamos uma fase de estabilidade politica e de paz social que permitira ao meu Governo, com perspectivas de accao de pelo menos quatro anos, realizar as reformas estruturais indispensaveis a modernizacao da sociedade portuguesa.
Desde 1985 que detemos elevados ritmos de
crescimento a nivel europeu. O Produto Interno Bruto cresceu em 1986 e 1987 a uma taxa
media de cerca de 5%. A inflacao que ultrapassava ha tres anos os 25% anuais situa-se
agora em 8%, continuando a baixar. O investimento aumentou 18O/0 no ano passado e
como wnsequencia da expansao economica,
a taxa de desemprego e presentemente de
6,2"/0, uma das mais baixas da Europa Ocidental.
Alcancamos ainda o equilibrio das contas externas, ja que a balanca de transaccoes correntes, que em 1982 tinha um deficit superior
a 13% do PIB, registrou excedentes nos ultimos dois anos, esperando-se para 1988 um
novo saldo positivo. Este excedente facilitou a
amortizacao antecipada da divida externa que
atinge 17 bilhoes de dolares, mas e pratica-
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mente nula em termos liquidos pois e compensada por igual montante de reservas em
ouro e divisas.
f

A adesao as Comunidades Europeias constitui outro elemento que enquadra a realidade
politica, economica e social em Portugal, ao
constituir factor determinante de progresso.
Enfrentamos o chamado desafio europeu,
procurando criar as condicoes indispensaveis
para aproveitar o impacto da meta de 1992,
quando o mercado unico europeu abolir as
fronteiras no espaco comunitario e circularem
livremente na "Europa dos Doze" as pessoas,
as mercadorias, os servicos e os capitais,
permitindo o livre acesso da producao portuguesa a um mercado de 320 milhoes de consumidores.

Creio saber, por exemplo, que a adesao de
Portugal as Comunidades Europeias desperta
um particular interesse nos empresarios brasileiros que, atraves de Portugal, poderao
melhor adequar a sua producao e as suas exportacoes ao espaco comunitario. Por outro
lado, o movimento de integracao economica
que o Brasil iniciou na America do Sul nao
deixara indiferentes empresarios portugueses
que deste modo poderao alcancar novos mercados.
No dialogo politico que mantemos com os
nossos parceiros regionais afirmamos as nossas respectivas politicas externas. Mas tambem ai poderemos, Senhor Presidente, contribuir para alargar esse dialogo, transpondo a
nossa relacao privilegiada para o plano da informacao dos nossos interlocutores em cada
uma das regioes.

Senhor Presidente,
Creio estarem criadas condicoes de parte a
parte para projectar as dinamicas de cada um
dos nossos Paises no quadro das nossas r e
lacoes.
Compete-nos manifestar inequivocamente a
vontade politica dos dois Governos para assegurar um relacionamento privilegiado, que
reconheca interesses reciprocos, convergente
na defesa da historia, da lingua e da cultura
comuns, e que se traduza em expressoes
concretas nos dominios economico, comercial,
tecnologico e cientifico.
Brasil e Portugal estao inseridos em distintas
regioes do globo, com diferentes expressoes
politicas, economicas e ate culturais. Importa
respeitar as caracteristicas dessas regioes e
as formas de actuacao que Ihes sao proprias
e que acompanham a evolucao da situacao
internacional.
Mas e possivel, e e desejavel, que os nossos
dois Governos procurem perspectivar zonas
de convergencia onde se definam planos de
coincidencia dos interesses portugueses e
brasileiros.

Importa actualizar, numa palavra, o quadro
das nossas relacoes bilaterais e multilaterais.
Permita que me detenha, Senhor Presidente,
no campo da lingua que nos une e da cultura
que nos aproxima. A cooperacao cultural enquadra e condiciona todas as outras formas
de cooperacao, ja que e importante estabelecer imediata e naturalmente o conhecimento
das expressoes culturais de ambos os povos.
As relacoes culturais entre o Brasil e Portugal
sao intensas na sua natureza e profundas na
sua origem. Mas penso que a sua expressao
em.actos e pouco frequente, pelo que os Govemos devem procurar dar resposta a preocupacao de portugueses e de brasileiros em conhecerem a criacao cultural de ambos os paises, que e afinal a forma de ambos os povos
se conhecerem melhor.
Penso que nos compete a nos, Senhor Presidente, e dirijo-me ao politico esclarecido e insigne homem de letras, mais do que estabe
lecer programas, saber 'criar com imaginacao
as condicoes para que entre os dois territorios
de lingua comum haja uma intensa circulacao
de pessoas, de ideias, de expressoes culturais.

,
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Temos que criar um Mercado Comum Cultural.

'

Temos que proporcionar ti sociedade, aos escritores, aos artistas a possibilidade de melhor
se relacionarem, usufruindo de um quadro de
facilidades que importa criar.
Iremos celebrar dentro de dias, a 13 de Junho,
o centenario do nascimento de Fernando Pessoa. O acolhimento dado a sua obra pelos investigadores brasileiros e a prova de que o
espaco de criacao cultural e o espaco da nossa lingua comum, e a prova de que as obras
dos nossos criadores pertencem a ambos os
povos.

constituiram um contributo sem igual para o
progresso e o desenvolvimento da humanidade.
Senhor Presidente,
Vossa Excelencia deslocar-se-a em breve a
Africa Austral, visitando essa grande nacao de
lingua portuguesa que e Angola. As responsabilidades historicas de Portugal na regiao levam o meu Governo a defender consistente
mente solucoes de paz para os conflitos que
alastram nessa parte do globo. Importa abolir
o regime do apartheid, por termo as ingerencias externas que sao geradoras de conflitos,
e permitir ao povo da Namibia que exerca livremente a seu direito a auto-determinacao.

Senhor Presidente,
Importa aproveitar o atual momento politico
para relacionar em formas diferentes, pragmaticas e concretas os nossos dois paises.

O Governo portugues apoia as negociacoes
em curso entre as partes envolvidas nos conflitos da Africa Austral, pois so atraves de
conversacoes sera possivel obter solucoes
realistas e pragmaticas que tragam paz e desenvolvimento a todos os povos da regiao.

Sei que dentro de meses se deslocara a Portugal o Senhor Ministro das Relacoes ~xteriores do Brasil. A visita constituira uma oportunidade adequada para relancar o sistema de
consultas politicas que importa fixar numa base regular e dar assim expressao concreta ao
Tratado de Amizade e Consulta que nos liga
desde 1953. Creio que sera tambem importante revitalizar a Comissao Mista estabelecida
pelo Acordo de Comercio de 1966, ja que as
novas realidades com que deparam os nossos
empresarios justificam a oportunidade de uma
reavaliacao da globalidade das nossas relacoes no dominio economico.

Outra violacao sistematica dos direitos do
homem merece a sistematica condenacao do
Governo e do povo portugues. Refiro-me a situacao prevalecente em Timor-leste, onde
e impedido a populacao o livre exercicio da
expressao da sua vontade, nao sendo respeitada a sua identidade cultural e religiosa. Portugal apenas quer que sejam garantidos os direitos do homem em Timor e que seja permitida aos timorenses a livre escolha do seu estatuto politico.

Tambem a celebracao das navegacoes e dos
descobrimentos portugueses podera ser motivo para projectar nas nossas relacoes novos
elementos, ja que a criacao de uma Comissao
binacional para as comemoracoes da descoberta do Brasil constitui a participacao amiga
e desejada do Brasil nestas celebracoes.

Pais euro-atlantico, Portugal acompanha com
redobrado interesse as actuais negociacoes
entre os Estados Unidos e a Uniao Sovietica
sobre o controle de armamentos. Membro da
Alianca Atlantica, Portugal entende que apenas a firmeza e a coesao dosaliados podem
permitir consolidar os progressos alcancados
e criar um novo clima nas relacoes leste-oeste. Para tanto o meu Governo apoia todas as

para a Africa e para a Asia sejam um renovado factor de aproximacao e motivo de reflexao
para todos os povos ja que as navegacoes

dos

Unidos coloc&arapidamente a Europa
num plano que inviabilizaria a sua propria defesa.
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Senhor Presidente,
Tive ja oportunidade no Rio de Janeiro de me

,avistar com a Comunidade Portuguesa e Luso-brasileira, que espero reencontrar amanha
em Sao Paulo e depois em Santos. As centenas de milhar de portugueses que vivem e
trabalham no Brasil, bem como os milhoes de
luso-brasileiros, sao um traco de uniao que
nos aproxima. Querendo ao Brasil como a
Portugal, sao a expressao quotidiana da Comunidade Luso-brasileira que queremos alargar a outros dominios.
Gostaria de sublinhar o meu apreco pela
magnifica accao das Associacoes Portuguesas e Luso-brasileiras que tanto contribuem
para o estreitamento das relacoes entre os
dois paises.
A igualdade de direitos e deveres que existe
entre brasileiros e portugueses esta inscrita
numa Convencao talvez unica na moderna
Historia dos povos. Apraz-nos verificar que a
Assembleia Constituinte propos que a nova
Constituicao brasileira alargasse ainda mais
os direitos dos portugueses no Brasil.
Agradeco a Vossa Excelencia, Senhor Presidente, o convite formulado para esta minha
visita oficial ao Brasil, que me permitiu ver de
novo este grande pais, manter com Vossa Excelencia importantes conversacoes politicas,
falar com politicos e responsaveis brasileiros e
conviver com portugueses e luso-brasileiros.
Antes de terminar, Senhor Presidente, permita
que expresse a Vossa Excelencia a fe que todos temos em Portugal no futuro do Brasil, na
sua grandeza, na sua capacidade tantas v e
zes demonstrada ao longo de uma historia
gloriosa para ultrapassar as crises e as dificuldades.
Com o meu compromisso solene de que o
Govemo portugues tudo fara para transmitir
novos impulsos as relacoes entre Portugal e o
Brasil, peco a todos que se juntem a mim e a
minha Mulher num brinde a saude e as venturas pessoais do Senhor Presidente da Republica Federativa do Brasil e da Senhora de

Jose Sarney, formulando votos pela prosperidade do grande Brasil, do seu Povo e do seu
Governo.
Discurso do Primeiro-Ministro Anibal Cavaco Silva.
por ocasifio de sua visita ao Congresso Nacional

Senhor Presidente do Senado Federal,
Senhor Presidente da Camara dos Deputados,
Senhores Parlamentares,
Quiz Vossa Excelencia, Senhor Presidente do
Senado Federal, agraciar-me com a Gra-Cruz
da Ordem do Congresso Nacional em gesto
publico por ocasiao da minha visita ao Congresso.

E com a maior honra que a recebo, porque ela
distingue ao mesmo tempo todos os portugueses, os que vivem em Portugal e os que
residem e trabalham no Brasil.
Considero esta minha visita oficial ao Brasil,
Senhores Presidentes, uma visita de amizade
e de respeito. Os simbolos que unem a nossa
historia, velha de cinco seculos, sao hoje consubstanciados em entendimento politico e em
modernidade cultural e economica que reforcam dia a dia os nossos lacos.
As relacoes entre Portugal e o Brasil assumem caracteristicas proprias que as distinguem entre todas na Historia das Nacoes.
Ao longo de seculos de vivencia comum soubemos criar uma Comunidade que une brasileiros e portugueses nao apenas pelos lacos
de uma lingua que art ti lha mos com outros
povos de Africa e da Asia, mas por afinidades
culturais intensas na sua natureza e profundas
na sua origem.
Ao aderir ha dois anos e meio as Comunidades Europeias, Portugal virou mais uma pagina da sua historia, inserindo-se num espaco
politico, economico e social para o qual trouxe
a sua experiencia secular de contactos com
povos de outros continentes. Esta escolha do
povo portugues, que e. a escolha de um modelo de sociedade democratica e pluralista,
coincide com um ciclo de estabilidade politica
e de modernizacao e progresso que o meu
Govemo iniciou em Portugal.
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Tambem o Brasil atravessa, Senhores Presidentes e Senhores Parlamentares, uma nova
fase na sua vida de grande Nacao. Considero
particularmente significativo poder sublinhar
no Congresso Nacional a grande satisfacao
do povo e do Governo portugues pela transicao democratica do Brasil, em paz civil, dando
assim um exemplo a todos os povos que defendem a liberdade e o respeito pelos direitos
dos homens.
Acompanhamos com interesse em Portugal
os esforcos que estao a ser realizados para
que o Brasil disponha em breve de um texto
constitucional moderno e ajustado as necessidades especificas do Pais.
Creio ser chegado o momento para projectarmos as dinamicas proprias de cada um dos
Paises no futuro do nosso relacionamento.

Com imaginacao, respeitando mas aproveitando as especificidades politicas e economicas das regioes do globo em que se inserem
o Brasil e Portugal, temos que encontrar formulas pragmaticas que permitam ultrapassar
a mera retorica das boas intencoes.
Este e o voto que formulo nesta minha visita
ao Congresso Nacional e a Assembleia Nacional Constituinte.
Ao agradecer de novo a honra que me e concedida, Senhores Presidentes, gostaria de desejar a todos os eleitos do Senado Federal e
da Camara de Deputados as melhores venturas pessoais e exprimir a conviccao de que
saberao levar a bom termo a historica missao
que Ihes foi cometida pelo povo brasileiro.
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anos da imigracao
japonesa: visita de sua alteza
imperial o principe fumi hito
Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das Relacoes
Exteriores, Roberto de Abreu Sodrti. por ocasiBo do almoco
oferecido B Sua A b z a Imperial o Principe Fumihito. do JapBo

Pela terceira vez, cabe-me a grande honra de
saudar um membro da familia imperial japonesa. Quando Governador do Estado de Sao
Paulo, tive o privilegio de acolher o Principe
herdeiro e a Princesa Michiko, e de ser recebido em Toquio pelo Imperador Hiroito.
Hoje, estando eu a frente da diplomacia brasileira, o destino me reservou a satisfacao de
homenagear Vossa Alteza Imperial no Itamaraty, onde sua presenca, junto com a ilustre
comitiva que o acompanha, assume significado particularmente expressivo neste momento
em que comemoramos os oitenta anos do inid
cio da imigracao japonesa para o Brasil.
Todos sabemas o que representa a Casa Impedal na Historia d~ Japao. O Imperador Hiroito encarna, no presente, a unidade de seu povo. O prestigio que alcancou como monarca e
como cistltista simboliza a infeligencia, a
grandeza e a operosidade dos japoneses.
Vossa Alteza Imperial, que tanto nos honra
com sua visita, personifica as mesmas tradicoes. Tem-se dedicado, alem de suas missoes oficiais, a ciencia e a preservacao da vida animal, presidindo instituicoes ligadas a
esses campos de atividade. Ao estender-lhe
nossas boas-vindas ao Brasil, expresso minha
conviccao de que sua presenca entre nos contribuira para o fortalecimento da ami ?de entre ambos os paises.
O Brasil e uma nacao que se formou com a
contribuicao de diversos povos. Recebemos, a
partir de meados do seculo dezenove, imigrantes das mais diferentes procedencias. OS

japoneses que aqui aportaram trouxerarn sua
disposicao de trabalho, sua crenca no futuro,
vindo somar-se ao nosso esforco de desenvolvimento. Hoje, seus filhos e netos sao brasileiros.
Os oitenta anos da imigracao japonesa evocam uma historia de cooperacao e exito. Cooperacao de dois povos de formacao e cultura
muito diversas, mas ambos pragmaticos e flexiveis as influencias mutuas, o que permitiu
um rico entrelacamento de experiencias e saberes. Exito do imigrante japones que, por
meio de esforco denodado de adaptacao as
novas circunstancias, transformou-se em fonte
de enriquecimento da sociedade brasileira nas
mais diferentes areas de atividade: agricultura,
industria, comercio, educacao, ciencia, cultura,
politica, administracao publica.
Ha oitenta anos, o Japao vivja tempos dificeis
que, hoje, estao superados por forca da tenacidade e da criatividade de seu povo. O Brasil
sente-se feliz em ter entao decidido receber
os japoneses que precisaram deixar sua terra
para buscar uma nova perspectiva de vida entre nos. A maioria acabou por aqui radicar-se
e formar suas familias, e, hoje, o Brasil orgulha-se de ser o pais que tem o maior contingente de japoneses e seus descendentes fora
do Japao.
Como politico que dedicou a maior parte de
sua vida publica ao Estado de Sao Paulo, onde a presenca japonesa e especialmente significativa, posso dar meu testemunho pessoal
da decisiva contribuicao daqueles imigrantes
para que la se atingissem os atuais niveis
elevados de progresso economico e social.
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de desenvolvimento. As relacoes entre o Brasil e o Japao, por sua densidade e abrangencia, e pelo espirito de igualdade que as preside, estao acima dos acontecimentos conjunturais. E responsabilidade de ambos os Governos zelar pelo patrim6nio exemplar de nossa
cooperacao e fortalece-lo continuamente.

Hoje, o Brasil se encontra em um momento
crucial de sua Historia. Estamos por concluir
um processo de transicao democratica e n e
cessitamos, ao mesmo tempo, fortalecer os
'alicerces de nosso desenvolvimento. Nao obstante os pesados sacrificios impostos pelo
servico da divida, marchamos para a normalizacao de nossas relacoes com a comunidade
financeira internacional e buscamos assegurar
as condicoes que nao comprometam o crescimento do pais. 0 s esforcos do Govemo do
Presidente Samey estao voltados, com decisao e firmeza, para o objetivo da modemizacao de nossa economia e para tanto nao poderemos prescindir da colaboracao mais estreita de nossos parceiros.

A presenca de Vossa Alteza Imperial nos festejos que marcam os oitenta anos da imigracao japonesa e um testemunho vivo da importancia do processo historico que solidificou os
lacos entre nossos povos. Gostaria que, ao
voltar a seu pais, levasse do Brasil a ideia do
quanto apreciamos e admiramos o Japao, sua
gente e suas tradicoes.

Estou certo de que a sensibilidade das autoridades e dos agentes economicos japoneses
para as atuais mudancas da sociedade brasileira havera de contribuir para aprofundar a
participacao daquele pais em nosso processo

Confiante nos rumos desse relacionamento
fraterno, convido todos os presentes a erguerem um brinde pela saude de Sua Majestade
o Imperador Hiroito, pela felicidade pessoal de
Vossa Alteza Imperial e pelas continuas realizacoes do povo japones.
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guillermo bedregal gutierrez
visita brasilia
1
I
l

Discurso do Ministro de Estado das Relacbes Exteriores.
Roberto de Abreu Sodre, por ocasitio do almoco oferecido ao
Ministro das Relacbes Exteriores da Bollvia. Guillermo
Bedregal Gutierrez. em 17 de junho de 1988

Ao longo de geracoes, a sociedade brasileira
tem invariavelmente reconhecido na Bolivia
uma nacao irma, a qual se sente ligada nao
apenas pela geografia e pela historia, mas
tambem por forte comunhao de aspiracoes
e interesses.
Hoje, nossa aproximacao readquire vigor e
alento com a experiencia que ambos os paises tem vivido no rumo da consolidacao.democratica e da promocao do desenvolvimento
economico-social. Esse mesmo caminho estao percorrendo outros povos da America L&
tina, imbuidos, como nos, do proposito de assegurar a nosso continente um destino fecundo de paz, liberdade e justica.

E com a consciencia dessa perspectiva historica do relacionamento entre o Brasil e a Bolivia que tenho a honra, Senhor Ministro Guillermo Bedregal, de recebe-lo aqui no Palacio
Itamaraty e de transmitir-lhe minhas calorosas
boas-vindas nesta visita especialmente grata
para o povo e o Governo do Brasil. Em meu
nome e no das demais autoridades brasileiras
presentes, posso antecipar a Vossa Excelencia nossa satisfacao pelas conversacoes que
estamos mantendo.
A tradicao de dialogo franco e construtivo que
sempre marcou nossas relacoes e guardada
com zelo pelo Governo brasileiro. Cabe-nos,
hoje, renova-la.
Senhor Ministro,
A atual conjuntura latino-americana, por sua
dificuldade e complexidade, torna a tarefa de

buscar o aprimoramento dos vinculos entre o
Brasil e a Bolivia particularmente desafiadora.
Ambos os paises sofrem os efeitos de uma
asfixiante divida externa. Ambos ressentem, e
nisto nao estao isolados de outros paises em
desenvolvimento, as praticas discriminatorias
predominantes no comercio internacional.
Ambos experimentam em conjunto a necessidade de crescer, contando com escassos recursos. Esses problemas, em maiores ou menores proporcoes, afligem no momento quase
toda a America Latina.
Nem por isso devemos fazer do esforco de
desenvolvimento em nossa regiao uma historia de fracasso e pessimismo. A capacidade
criativa de nossos povos sabera vencer os
obstaculos.
A Bolivia, precisamente, e exemplo de nacao
submetida em diferentes epocas as mais duras provacoes e que, no entanto, jamais deixou de acreditar no espirito de luta e na forca
de trabalho de seu povo. Saudamos, nesse
sentido, os admiraveis exitos que o Governo
do Presidente Paz Estenssoro vem conseguindo na abertura de novos horizontes para o
progresso e o bem-estar do povo boliviano. A
atual reducao dos niveis inflacionarios em seu
pais, Senhor Ministro, mostra que as conquistas economicas e sociais, nao obstante os
inumeros percalcos gerados pela situacao de
vulnerabilidade predominante na America Latina, podem ser mais do que sonho ou esperanca. Elas sao possiveis e aos Governos cabe buscar materializa-las pela firmeza de seus
propositos e eficacia de suas acoes.
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Mas a licao principal que nossos paises estao
tirando das crises contemporaneas e a de que
se toma indispensavel um esforco conjunto e
solidario para supera-las. Diante de dificuldades comuns, sentimos que podemos aliar
nossas forcas como talvez a Unica alternativa
disponivel. O Brasil acredita nessa possibilidade e sua politica externa reflete hoje a atitude consciente com que nos associamos a
nossos vizinhos.
A aproximacao do Brasil com os paises da
America Latina nao e mais apenas fruto de
uma vontade apoiada na tradicao. E tambem
uma necessidade que nasce da compreensao
dos momentos dificeis que experimentamos.
Temos, entretanto, a plena consciencia de
que a consolidacao desse esforco conjunto se
verificara de forma gradual, com paciente
busca de convergencias, evitando-se os traumatismos que muitas vezes decorrem de movimentos bruscos.

E nesse quadro, Senhor Ministro, que vejo o
atual momento das relacoes entre o Brasil e a
Bolivia. Em breve, devera0 encontrar-se, na
Bolivia, os Presidentes Jose Sarney e Paz Estenssoro. Terao diante de si uma agenda ampla e, creio, muito significativa. Temas de alta
relevancia, marcantes no relacionamento bilateral - como os relativos a aquisicao e aproveitamento, pelo Brasil, de gas boliviano, e
a luta contra o narcotrafico - ou temas de
imediato impacto economico - como o exame
de novas formas de abertura de mercados a
partir da cooperacao fronteirica e regional estara0 merecendo atencao especial nas conversacoes entre os dois Chefes de Estado.
Como tambem deverao receber destaque, na
entrevista presidencial, outros assuntos que,
por terem uma definicao mais adiantada no
contexto de nossas relacoes, como e o caso
da cooperacao tecnica ou na area de transportes, nao se apresentam, entretanto, como m e
nos significativos. Nessas duas ultimas areas
mencionadas, por exemplo, nota-se todo um
dinamismo das relacoes brasileiro-bolivianas,
com a proposicao, de lado a lado, de iniciativas ou projetos capazes de estabelecerem, no
devido tempo, novos patamares de coopera-

cao, propicios a integracao regional e
cao dos fluxos de comercio.

a ativa-

Em todos esses casos, partilhamos, nesta visita de Vossa Excelencia, da responsabilidade
de procurar definir, com realismo, o que e
possivel fazer de imediato, e o que constitui
objetivos de medio e longo prazo. Perseguimos essas metas em uma perspectiva de esforco conjunto, nao exclusivista, acessivel ao
apoio externo, sobretudo o financeiro.
Sabemos que, sobre varios temas ora propostos para a agenda do encontro presidencial
Samey - Paz Estenssoro, o atual estagio de
entendimento resulta de intensas negociacoes, nos planos bilateral e interno de cada
pais, nas quais todos os esforcos foram despendidos com vistas a definicao do conjunto
de iniciativas a ser acordado pelos dois Governos. Creio que houve, nesse sentido,
enormes avancos.
Assim parece ser, caro Ministro Bedregal, a
relacao positiva entre Estados. Alcancado um
patamar, busca-se outro, mais alto, com o
apoio do anterior. Justamente em meio a esse
processo, que, na visao do Governo brasileiro,
e extremamente construtivo e fecundo, nossos
dois Presidentes decidem encontrar-se. Ouso
dizer que se trata de uma percepcao conjunta
digna dos dois estadistas, sensivel ao momento transcendente que atravessam os dois
paises, revigorados em sua fe democratica e
em seu animo de progresso.
Aprendemos recentemente a admirar ainda
mais a Bolivia, pela licao de experiencia politica e de esforco pela estabilidade economica
que vem proporcionando as demais nacoes latino-americanas. Agora, acima de tudo, creio
podermos oferecer a nossa regiao a imagem
simples, mas rica, de dois paises dispostos
a intensa cooperacao.
Com esse espirito, peco que brindemos pela
saude e felicidade pessoal do Chanceler
Guillermo Bedregal e pelo constante aprimoramento das relacoes entre o Brasil e a Bolivia.
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Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado
das Relacoes Exteriores. Roberto de Abreu
Sodrrl. na cerimonia de Assinatura de Acordo. por
Troca de Notas. para a criacao da ComissBo Mista
Permanente de Coordenacgo Brasil-Bolivia. em 17
de junho de 1988

Excelentissimo Senhor
Embaixador da Republica da Bolivia,
Senhor Jaime Balcazar.
Pelo acordo que acabo de firmar com Vossa
Excelencia, abre-se um horizonte auspicioso
nas relacoes entre o Brasil e a Bolivia. Estamos criando a Comissao Mista Permanente
de Coordenacao.
Com este instrumento, pretendemos consolidar, no seio de um unico mecanismo, os esforcos de colaboracao em diversas areas de
interesse comum, viabilizando a obtencao de
resultados concretos.
Temos consciencia de que as dificuldades
economicas de hoje podem frustrar empreendimentos mais ambiciosos em cada um de
nossos paises e no proprio relacionamento
bilateral. Mas elas, ao mesmo tempo, tornam
premente a necessidade de que, com ousadia
e imaginacao, nos lancemos em busca de
formas inovadoras de cooperacao. A Comissao Mista ora criada e um passo importante
nesse sentido.
Sera dividida em nove Subcomissdes encarregadas de canalizar as iniciativas conjuntas
de nossos Governos:
1) na area economica, financeira e comercial,
um dos objetivos basicos sera a imediata reativacao do intercambio, com maior abertura de
mercados e complementacao industrial;
2) no setor de transportes e comunicacoes,
ha projetos prioritarios a serem implementados a curto prazo;

3) no tema de energia e combustiveis, sobressaem assuntos de alta relevancia como a
aquisicao de gas natural e energia eletrica
pelo Brasil;

4) no campo da mineracao e siderurgia, ha
possibilidades de complementacao industrial
a medio e longo prazos;
5) no setor cultural, educacional e de turismo,
sao amplas as perspectivas de cooperacao,
respeitada a identidade cultural de cada pais,
e atencao especial podera ser focalizada na
area fronteirica;
6) em materia de agricultura, agropecuaria,
recursos naturais e meio ambiente, e tambem
vasto o potencial de acao conjunta visando ao
desenvolvimento e a preservacao ambienta1
na Amazonia;
7) sao prioritarias, na area de salubridade, as
acoes de saude na fronteira;

8) quanto ao tema da cooperacao fronteirica,
cabera a Comissao coordenar a elaboracao e
execucao de projetos binacionais de desenvolvimento socio-economico de regioes e comunidades vizinhas:
9) e, finalmente, na luta contra o trafico ilicito
de drogas, a cooperacao, ja iniciada, continuara com maior vigor.

E para mim uma satisfacao, Senhor Embaixador, materializar junto com Vossa Excelencia,
neste ato que acabamos de assinar, a vontade politica de nossos Governos no sentido do
fortalecimento dos lacos de amizade e colaboracao entre o Brasil e a Bolivia.
A proxima visita do Presidente Jose Samey a
La Paz, onde se encontrara com o Presidente
Victor Paz Estenssoro, conferira, no nivel mais
alto de nosso relacionamento, maior autoridade a esse processo. Nossos objetivos de cooperacao, voltados para o desenvolvimento
economico e social de ambos os paises, continuarao a exigir, contudo, denodados esforcos. Com determinacao e criatividade, prosseguiremos nesse caminho.
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o gatt e a rodada uruguai
Palestra do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores.
Roberto de Abreu Sodre. na cerimbnia de aberhira do
SeminBrlo sobre "O GATT e a Rodada Uruguai". dia 21 de
junho de 1988. na Faculdade de Direito da Universidade de
Sao Paulo

Senhor Arthur Dunkell, Diretor-Geral do GATT,
Senhor Mario Amato, Presidente da FIESP,
Senhor Professor Dalmo Dallari, da FADUSP,
Minhas Senhoras e meus Senhores,
Minha presenca hoje na Faculdade de Direito
da Universidade de Sao Paulo me transporta
para um passado de gratas recordacoes. Aqui
reencontro as origens de minha formacao
academica e politica e revivo o ambiente de
estudo que me preparou para a vida profissional de Bacharel.
Esta Escola em que floresceram inumeras vocacoes para servirem a lei e a justica e um
dos orgulhos da historia universitaria brasileira. Valioso centro do pensamento juridico, ela
me faz evocar o convivio enriquecedor com
meus antigos mestres. E rememorar tambem
com admiracao os colegas e amigos com
quem partilhei os bancos da Faculdade, muitos deles hoje nomes ilustres que trabalham
pelo Brasil e se dedicam com inteligencia a
causa publica e a justica brasileira.
Apos essas palavras carregadas de lembrancas que me emocionam, passemos ao tema a
respeito do qual fui convocado a falar neste
seminario sobre o GATT e a Rodada Uruguai,
patrocinado conjuntamente pelo Itamaraty, por
esta Faculdade de Direito e pela Federacao
das Industrias do Estado de Sao Paulo.
Todos concordamos em que o aumento vigoroso e sustentado de nossas exportacoes e
essencial para a indispensavel retomada das

altas taxas historicas de crescimento da economia brasileira. Nem todos aceitam, por outro lado, ou parecem nao querer compreender,
a tese de que para aquele objetivo e igualmente imprescindivel o incremento de nossas
importacoes.
A expansao inteligente e fiel aos interesses
nacionais de nosso comercio exterior nao e
uma opcao para a sociedade e o Governo: e
uma necessidade absoluta diante de nossa
realidade e dos desafios impostos pela economia internacional.
A cada ano, como resultado das taxas de
crescimento demografico, entram no mercado
de trabalho brasileiro mais de um milhao de
jovens. O aumento anual da forca de trabalho'
nos proximos vinte anos nao e uma variavel
sobre a qual se possa ter controle. E absolutamente vital que o sistema economico brasileiro gere numero suficiente de empregos para
absorver este enorme contingente de cidadaos com direito ao trabalho. Ou sao feitos os
investimentos necessarios, ou aqueles contingentes irao engrossar as populacoes marginalizadas da periferia de nossos centros urbanos, o que ira requerer elevados dispendios
em infra-estruturasocial, sem possibilidade de
remuneracao, direta ou indireta.
Para realizar os invedimentos que gerem tais
empregos e indispensavel nao so aumentar a
taxa de poupanca interna, mas tambem reduzir o volume de transferencia real de recursos
para o exterior. O'servico da divida, que hoje
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se eleva a um montante anual de doze bi-

,

lhoes de dolares, corresponde a uma reducao
da capacidade de investir.

Tudo isto seria facil empreender nao estivesse
o cenario internacional dominado por graves
desajustes e sombrias previsoes. Assim vejamos:

A elevacao da taxa de poupanca nao pode ser
apenas em cruzados, mas sim em dolares,
atraves do aumento das exportacoes e da reducao dos servicos da divida, de modo a aumentar a capacidade de importar do pais,
atraves de uma maior disponibilidade de divisas.

1 - o ritmo insuficiente de crescimento das
economias dos paises industrializados devera
continuar a afetar nos proximos anos a expansao de mercados para nossas exportaOoes;

Sem o aumento das importacoes de insumos
industriais e de equipamentos para a ampliacao da producao e a modemizacao do parque
industrial brasileiro, a propria expansao e diversificacao de nossas exportacoes ficara irremediavelmente comprometida. Por outro lado, sem a expansao de nossas exportacoes e
a reducao da transferencia real de recursos
para o exterior em niveis e condicoes compativeis com o desenvolvimento brasileiro, nao
sera possivel o aumento de importacoes.
Este e o circulo vicioso que precisamos romper. Este o desafio a ser superado pela d e
terminacao politica do Govemo na busca de
estagios mais avancados de progresso para a
economia brasileira.
Certamente, uma politica coerente e responsavel de comercio exterior jamais permitira a
desintegracao do parque industrial que foi
construido com nosso esforco. Mas, certamente, ela tera que estimular e permitir que nossas industrias se modernizem, se tomem mais
competitivas e reduzam custos para poder
colocar seus produtos nos mercados internacionais. A competicao e acirrada, e o progresso tecnologico, ao beneficiar a eficiencia, elimina do mercado aqueles que desconhecem
essa realidade.

A modemizacao e o aumento da competicao
no proprio mercado interno brasileiro sao a b
solutamente necessarios para que se elevem
as escalas de producao. So a reducao de custos e que leva 3 reducao de precos ao consumidor e, portanto, a melhoria dos niveis de
bem-estar da populacao.

2 - a diminuicao ou estagnacao desses mercados para os produtos de baixa elasticidade
de renda, como sao os produtos agricolas em especial os tropicais, das nacoes em desenvolvimento - sao um reflexo direto dos
baixos indices (em alguns casos, ate negativos) de crescimento demografico nos paises
industrializados;

3 - persiste o aumento do protecionismo tradicional no primeiro mundo, atraves de barreiras alfandegarias, beneficiando setores que se
tomaram obsoletos e incapazes de enfrentar
nossa concorrencia, como no caso dos texteis,
produtos siderurgicos e calcados; esse problema se agrava diante do neoprotecionismo,
que impede o acesso ao conhecimento tecnologico nas industrias de ponta;
4 - ressalta ainda o problema da contracao
dos mercados dos paises em desenvolvimento, afetados por uma divida externa ate mais
grave do que a brasileira, dada a menor diversificacao de suas estruturas economicas e de
seu comercio exterior.

Para um pais como o Brasil, que necessita
fortalecer sua industria nascente nos setores
de tecnologia de ponta, foi de alta importancia
a decisao alcancada por consenso na Reuniao
do GATT de 1986, em Punta de1 Este, onde
tive a honra de chefiar nasca delegacao, no
sentido da separacao juridica do tratamento
das questoes relativas a bens e servicos, estes Ultimos mantidos fora do Acordo Geral.
Evitar a cristalizacao de uma nova divisao internacional do trabalho, na qual os paises em
desenvolvimento ficassem relegados a mera
condicao de consumidores de tecnologias
avancadas, continua sendo objetivo prioritbio
da diplomacia econdmica brasileira.

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

'

Nao podemos aceitar que os desequilibrios
macroeconomicos nos paises industrializados,
entre os quais avultam a divida interna e externa dos Estados Unidos e a acirrada compe
ticao nas relacoes comerciais entre aquele
pais, a CEE e o Japao, originem formas injustas e discriminatorias de reparticao de mercados. Nao podemos aceitar que esses desequilibrios impecam a maior participacao dos paises em desenvolvimento na economia internacional.

A moldura juridica multilateral e o respeito as
legislacoes nacionais nao podem ser substituidos pelo unilateralismo retaliatorio como
solucao de problemas comerciais e economic o ~ .O Governo brasileiro acolheu, portanto,
com satisfacao, a recente decisao das autoridades norte-americanas a proposito de medidas previamente anunciadas em relacao a p
Iitica brasileira de informatica. No espirito de
dialogo e de boa-fe que desejamos preservar
em nosso relacionamento com os Estados
Unidos, consideramos que esse passo constitui fator de tranquilidade no comercio bilateral
e contribuira para um maior esclarecimento
das posicoes de cada parte.

so povo, que estamos normalizando soberanamente nossas relacoes com a comunidade
financeira internacional.
Da analise serena das graves realidades com
que nos defrontamos decorrem nossos objetivos estrategicos na Rodada Uruguai:

- assegurar tratamento diferenciado em nosso favor e dos paises em desenvolvimento no
campo do comercio;

- manter abertas as portas ao conhecimento
tecnologico sem mecanismos adicionais que
dificultem ainda mais nosso progresso nas
areas de ponta;

- reviver o multilateralismo como base do
comercio internacional;

- impedir que as regras do comercio internacional sejam uma traducao das regras nacionais dos paises mais fortes economicamente
para atender a suas necessidades domesticas;

- a crise cronica de balanco de pagamentos

E neste quadro de grande complexidade que
se insere a Rodada Uruguai como tentativa de
reordenar o comercio internacional e de permitir sua expansao.

em que se debatem os paises em desenvolvimento nas ultimas decadas, e que se agravou com a divida, toma essencial manter a
possibilidade desses paises defenderem seu
setor externo atraves de medidas de defesa
de seus balancos de pagamentos;

Claro esta, Senhores, que algo falta no cenario internacional que permita o reconhecimento do carater central da divida externa para os
paises em desenvolvimento e para a propria
revitalizacao do sistema economico internacional.

- o principio basico de promocao do desenvolvimento economico brasileiro e de fortalecimento de nossos setores produtivos tem
preeminencia sobre a politica de expansao do
comercio exterior;

Esta convencido o Govemo brasileiro de que,
sem uma vinculacao entre os problemas do
comercio e da divida, o tratamento das questoes economicas internacionais nao levara a
conclusoes efetivas. Sem a solucao da divida
nao havera expansao do comercio. Sem expansao do comercio, nao havera solucao para
a divida O Brasil precisa assegurar seu crescimento economico e e comprometido com
esse objetivo, nao aceitando formulas que impliquem pagar a divida com sacrificio de nos-

- finalmente, o principio de equilibrio de resultados das negociacoes comerciais multilaterais e condicao de nossa participacao.
Senhores,

O Brasil considera ter realizado contribuicao
muito significativa para o processo de reativacao e liberalizacao do comercio internacional atraves da recente reforma da tarifa aduaneira e da abolicao de dezenas de controles.
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Aguarda o Brasil a contribuicao daqueles paises que no campo do comercio de produtos
agricolas, pelos subsidios a exportacao, levaram a atual situacao de competicao predatoria
e que no campo do comercio de manufaturas
esqueceram as regras do GATT para criar
mecanismos de restricao unilateral e de retaliacao.
Esperamos que nao se criem novas restricoes
as nossas exportacoes e que se eliminem as
restricoes ilegais criadas ao arrepio do GATT.
Esta e condicao indispensavel para que possamos participar de um processo tao importante para nosso comercio exterior e para
nosso desenvolvimento, como e a Rodada
Uruguai.

seminario possa criar no empresariado nacional uma consciencia maior de tudo quanto esta em jogo nesta fase em que as negociacoes
se aceleram.
Considero tambem uma honra estar ao lado
neste encontro do Professor Dalrno Dallari.
Conta o Governo brasileiro com a contribuicao
da comunidade academica, na analise da realidade nacional e internacional, para identificar
os interesses nacionais e permitir sua melhor
promocao. A realizacao deste Seminario sobre
a Rodada Uruguai concorrera para focalizar a
atencao da comunidade academica em um
processo em que ela tem muito a contribuir
com sua inteligencia e argucia.
Minhas Senhoras e meus Senhores.

E uma grande satisfacao para o Governo brasileiro, Senhor Diretor-Geral do GATT, contar
com a presenca de Vossa Excelencia neste
seminario. Tera aqui Vossa Excelencia a oportunidade de testemunhar a seriedade e o espirito construtivo com que o Brasil esta engajado na Rodada Uruguai em defesa de seus interesses - que sao os mesmos das nacoes
em desenvolvimento - e com o objetivo de
contribuir para um comercio mais livre e mais
equilibrado entre todos os paises.
Ao Presidente da FIESP, Doutor Mario Amato,
desejo realcar a importancia da contribuicao
do empresariado brasileiro para o exito da
Rodada. Sua participacao no processo de d e
senvolvimento economico e no comercio exte
rior do pais e fundamental, e espero que este

Nao e por acaso que este seminario se realize
em Sao Paulo. Dinamo da economia brasileira, este Estado constitui o foco irradiador das
exportacoes mais sofisticadas que fazem hoje
de nossa presenca economica internacional
um vigoroso estimulo para o desenvolvimento
global do pais.
A Rodada Uruguai tem muito a dizer, portanto, para o futuro de Sao Paulo e de todo o
Brasil. Meus agradecimentos a todos os pre
sentes - empresarios, autoridades, academicos e estudantes. Que seus esforcos nestes
dois dias contribuam para melhor compreender os interesses brasileiros envolvidos nessas negociacoes que representam, hoje, um
dos grandes desafios da diplomacia brasileira.
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visita do diretor do
departamento politico da olp
Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das Relacoes
Exteriores. Robeito de Abreu Sodd. no almoco em
homenagem ao Senhor Faruk Kaddumi. Diretor do
Departamento Pollco da OrganizacBo para a LiberiacBo da
Palestina (OLP)

Excelentissimo Senhor Fanik Kaddumi,
Diretor do Departamento Politico da Organizacao para a Libertacao da Palestina,
Inspirado pela tradicao de paz e dialogo que
caracteriza historicamente sua conduta internacional, o Brasil tem a honra de acolher a visita de um ilustre representante do povo palestino.
Deve este acontecimento ser interpretado
como expressao do invariavel apoio de nosso
pais a causa que da nome a Organizacao de
Vossa Excelencia e que e reconhecida pela
comunidade internacional como justa e legitima.
A conveniencia de reforcar as gestoes em favor dessa causa e que trouxe Vossa Excelencia ao Brasil, onde sua presenca, estou certo,
contribuira para a consolidacao de um relacionamento franco, amistoso e construtivo entre
nossos povos.

O problema palestino esta na raiz dos conflitos no Oriente Medio. Enquanto nao for solucionado, a paz na regiao sera precaria.
De indole pacifica e democratica, os brasileiros receberam de diversos contigentes originarios do Oriente Medio um aporte enriquecedor
ao seu esforco de desenvolvimento. Somos
uma sociedade pluralista em que diferentes
credos, etnias, tradicoes culturais e conviccoes politicas coexistem harmoniosamente.

determinariam outra atitude frente ao problema da regiao senao a de um compromisso
efetivo com os principios fundamentais da boa
convivencia internacional.
O direito a autodeterminacao dos povos, o repudio a ocupacao de territorios pela forca, a
busca de solucoes pacificas e negociadas para as controversias, a nao-intervencao em assuntos internos e externos dos Estados sao
regras cuja observancia ou transgressao servem de parametro para se definir a atmosfera
das relacoes internacionais e, mesmo, o proprio rumo da humanidade. Onde forem acatadas permanentemente e nenhum Estado considerar-se isento de cumpri-las, havera paz,
concordia e entendimento. Onde forem, por
outro lado, sistematicamente desrespeitadas,
permanecendo o direito impotente diante da
forca do poder, viveremos fatalmente ambientes de crise, de violencia, de opressao, de desigualdade.
Favorecemos, para a questao do Oriente Medio, como temos reiteradamente manifestado,
uma solucao justa, pacifica e duradoura. Nenhum conflito deve terminar com, a imposicao
de uns sobre outros. A Historia e rica de
exemplos que mostram que a paz verdadeira
e perene nasce da conciliacao, da transigencia, dos acordos mutuamente satisfatorios, enfim, de uma vontade comum de aproximacao
entre os povos em conflito.
Uma solucao justa, pacifica e duradoura para
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cada atraves da retirada complcta das forcas
de ocupacao de todos os territorios arabes, do
pleno acatamento dos direitos inalienaveis do
povo palestino a autodeterminacao e a inde
pendencia, e do direito de todos os Estados
da Regiao de viverem em paz dentro de fronteiras internacionalmente reconhecidas. O
Brasil apoiou e continua a apoiar as Resolucoes 242 e 338 do Conselho de Seguranca
das Nacoes Unidas. Por outro lado, o Brasil
tem favorecido a convocacao de uma confe
rencia internacional de paz, sob os auspicios
das Nacoes Unidas, em que seja assegurada
a plena participacao de todas as partes inte
ressadas, inclusive aquela que Vossa Excelencia representa, a Organizacao para a Libertacao da Palestina.
Preocupa-nos, particularmente, o agravamento
da tensao nos territorios sob ocupacao. Perdurando ha vinte e um anos, esse problema reclama uma solucao que deve necessariamente contemplar a criacao de um Estado nacional palestino.

A deportacao de cidadaos palestinos de sua
terra natal e outras medidas repressivas nos

territorios ocupados foram condenadas pelas
Resolucoes 605, 607 e 608 das Nacoes Unidas. O Brasil, unindo-se ao sentimento predominante na comunidade internacional, deu
integral apoio aquelas decisoes.
Membro do Conselho de Seguranca da ONU,
o Brasil continuara marcando sua atuacao naquele foro pela defesa objetiva e intransigente
da paz. Posso assegurar-lhe, Senhor Faruk
Kaddumi, que nao diminuiremos nossos esforcos no proposito de contribuir para que o
tragico e prolongado conflito do Oriente Medio, que ja custou muitas vidas humanas,
possa ser resolvido pacifica e definitivamente.

E em nome dessa causa, apoiada com toda
enfase pelo Brasil, que convidei Vossa Excelencia para vir a nosso pais e conversarmos
sobre os caminhos viaveis que levem a tranquilidade e a justica ao Oriente Medio.
E e em nome dessa causa que peco a todos
os presentes levantarem suas tacas em um
brinde pela saude e felicidade pessoal de
Vossa Excelencia, dos integrantes de sua comitiva, e pela paz no Oriente Medio.
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designacao de embaixadores brasileiros
Asdrubal Pinto de Ulyssea, para Embaixador,
cumulativo, na Republica de Chipre, em 30 de
junho de 1988;
Brian Michael Fraser Neele, para Embaixador
na Republica da Nigeria, em 30 de junho de
1988;
Femando Silva Alves, para Embaixador, cumulativo, nas Comunidades de Dominica e de
Santa Lucia, em 30 de junho de 1988;
Guy Marie de Castro Brandao, para Embaixador, cumulativo, na Mauritania, em 30 de junho de 1988;
Jayme Villa Lobos, para Embaixador, cumulativo, na Republica de Guine Equatorial, em 30
de junho de 1988;
Joaquim Ignacio Amazonas Mac-Dowell, para
Embaixador na Tailandia, em 30 de junho de
1988;
Jorge Ronaldo Lemos Barbosa, para Embaixador, cumulativo, na Republica Popular do
Congo, em 30 de junho de 1988;
Murilo Gurgel Valente, para Embaixador, cumulativo, na Republica da Islandia, em 30 de
junho de 1988;
Octavio Rainho da Silva Neves, para Embaixador, cumulativo, na Republica de Sri Lanka
e no Reino do Nepal, em 30 de junho de
1988;
Raimundo Nonato Loyola de Castro, para
Embaixador nas Filipinas, em 30 de junho de
1988:

Renato Prado Guimaraes, para Embaixador
na Venezuela, em 30 de junho de 1988;
Ronaldo Motta Sardenberg, para Embaixador,
cumulativo, na Republica Popular da Mongolia, em 30 de junho de 1988;
Rubens Antonio Barbosa, para Embaixador na
Representacao Permanente do Brasil na
ALADI, em Montevideu, em 30 de junho de
1988;
Sergio Seabra de Noronha, para Embaixador
no Estado do Coveite, em 30 de junho de
1988.

entrega de credenciais de embaixadores
estrangeiros
Abdelouahab Keramane, Embaixador da Argelia, em 05 de abril de 1988;
Jaime Balcazar Aranibar, Embaixador da Bolivia, em 05 de abril de 1988;
Carlos Alberto Prera Flores, Embaixador da
Guatemala, em 05 de abril de 1988;
Erik Lyrtoft-Petersen, Embaixador da Dinamarca, em 10 de maio de 1988;
Ghassub AI-Refai, Embaixador da Siria, em
10 de maio de 1988;
Jose Luis Crespo de Vega, Embaixador da
Espanha, em 14 de junho de 1988;
Paul J.A. Tipping, Embaixador da Nova ZeIandia, em 14 de junho de 1988.
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brasil e venezuela assinam acordos
Acordos assinados por ocasi80 da visita oficial ao
Brasil do Ministro das R e l a W s Exteriores da
Venezuela. Senhor Gennan Nava Carrillo. dia 17 de
maio de 1988. no Ramaraty
Acordo entre o Governo da Replblica Federativa do
Brasil e o Governo da Republica da Venezuela para
o estabelecimento de uma zona non-aediiicandi na
fronteira entre os dois pafses
O Govemo da Republica Federativado Brasil
e
O Govemo da Republicada Venezuela
idoravante denominados "Partes Contratantes").
Desejosos de aperieicoar e desenvolver harmonicamente as
relacoes de boa vizinhanca entre os dois pafses;

2. Nessa zona nfio se podera realizar nenhum tipo de atividades e obras.
3. Cada Parte adotara as medidas necessarias para assegurar o cumprimento do estipulado no presenteArtigo.

Artigo 111
Ambas as Partes acordarfio, caso a caso, as medidas a serem
adotadas em relacfio As atividades e obras referidas no Aitigo
li, as quais tenham sido realizadas antes da entrada em vigor
do presente Acordo.

Artigo IV
A Comisstio Mista Brasileiro - Venezueiana Demarcadorade
Limites prestara W o o apoio tecnico que for necessario para
o cumprimento do presente Acordo.

Artigo V
Reconhecendo a necessidade de preservar e conservar o divisar de aguas e os demais acidentes geograficos que servem
de referencia para a identificactio da linha fronteirica;
Conscientes da necessidade de evitar que possa ser dificukada a materializactioda linha fronteirica;
Tendo presente, em particular, a conveni6ncla de adotar medidas que assegurem a intervisibilidade entre os marcos;
Considerando que o crescimento populacional em certas
areas da fronteira comum pode dificukar a consecucfio dos
objetivos antes mencionados, e
Tendo em conta as recomendacoes formuladas nas Quadrag6sima Nona, Quinquag6sima e Quinquagesima Primeira
Conferencias da Comissao Mista Brasileiro - Venezuelana
Demarcadora de Limites,
Acordam o seguinte:

Artigo I
Fica estabelecida. ao longo da fronteira entre os dois palses,
e de ambos os lados desta. uma zona "non-aedlficandi" e de
caracteristicas especiais.

1. Cada uma das Partes Contratantes notificara a outra do
cumprimento das formalidades requeridas por seu respectivo
ordenamento jurldico para a enwada em vigor do presente
Acordo, a qual se efetivara a partir da Ultima dessas notificacoes.
2. O presente Acordo permanecera em vigencia por periodo
ilimitado, a menos que as Partes convenham em modifica-lo
ou em adotar um novo Acordo, ou que uma das Partes o denuncie por via diplomatica.
3. As modificacoes referidas no parhgrafo2 do presente Artigo entrartio em vigencia na forma indicada no paragrafo 1 do
presente Artigo.
4. A denuncia referida no paragrafo 2 do presente Artigo tera
efeito seis meses depois da data do recebimento da respectiva notlficacao.

Feito em Brasllia, aos 17 dias do mes ae maio de 1988, em
dois exemplares originais de Identico teor. nos idiomas portugues e castelhano. sendo ambos os textos igualmente autenticos.
Pelo Govemo da Republica Federativa do Brasil o Ministro
das Relacoes Exteriores .
Roberto de Abreu Sadr6

Artigo II
1. A zona "non-aedificandi" tera 30 metros de largura para
cada lado da linha fronteirica.

Pelo Governo da Repdbllca da Venezuela o Ministro das Relacbes Exteriores
German Nava Carrillo
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Acordo d e co-producBo clnematogr4ka enlre o
G w e r n o d a R e ~ b b l i c aFederativa d o Brasil e o
Governo da ~ e p d b l i c ad a Venezuela
'

O Govemo da Republica Federativado Brasil
e
O Governo da Republicada Venezuela
(doravante denominados "Partes"),
Anhnados pelo pmpbsito de facilitar a producao em comum de
filmes que, por sua qualidade artlstica e tecnica, contribuam
para o desenvolvhento das relac6es culturais e comerciais
entre os dois pafses. e que sejam competitivos tanto nos respectivos territorios nacionais como nos de outros palses,

3. A parucipacao artlstka e tecnica na co-pmducao se regera
pela Tabela de Pontuacaoespecificada no Anexo "C" do presente Acordo e parte integrante do mesmo.

1. Os filmes deverao ser realizados com autores, t&nicos
e interpretes de nacionalidade brasileira ou venezuelana, ou
estrangeiros com Visto de Residente em um dos dois palses.
Tendo em conta as exig&nclas da produc50, sera consentlda,
mediante previo acordo enire as Paites, a parucipac8o de estangeiros nao residentes. segundo a legislaq80 vigente em
cada pals.

Acordam o seguinte:

2. Os diretores das co-producoes devertio ser nacionais ou
residentes em um dos dois pafsesco-produtores.

Artigo I

3. Os w-produtores ntio poderao impor nenhuma especie de
supervisa0 artlstica ou cargo analogo superior ao diretor. ou
junto a ele.

Para efeitos do presente Acordo. as Partes entendem por "RIme de co-producao brasileiro - venezuelana" uma pellcula
de duracao nao inferior a 70 minutos para os longas-metragens, e nao inferior a 4 minutos para os curtas e medias-metragens, em todos os formatos e meios. realizada por um ou
mais produtores brasileiros, conjuntamente com um ou mais
produtores venezuelanos, e conforme as disposicoes mencionadas nos Artigos do presente Acordo, com base em um
contrato estipulado pelas empresas co-produtoras e devidamente aprovado pelas autoridades competentesde cada pafs:
no Brasil, pelo Conselho Nacionaldo Cinema (CONCINE), do
Ministerio da Cultura, e na Venezuela, pela Direccion de. Ia
IndusbiaCinematografica, do Ministeriodo Fomento.

As pellculas realizadas em co-producao entre ambas as Partes ser50 consideradas como pellculas nacionais pelas autorldades competentes de ambos os pafses. sempre e quando
sejam realizadas em confmidade as disposicoes legais vigentes em cada pals. Tais filmes se beneficiara0 das vantagens previstas para o filme nadonal por disposicbes de lei vigente ou que venha a ser promulgada em cada pals co-produtw.

Para gozar dos beneficios do presente Acordo, os co-produtores devertio cumprir com os requisitos estabelecidos pelas
suas proprias leis nacionais e com os requisitos estabelecidos
pelas Normas de Pmedimento, indicadas no Anexo "A" do
presente Acordo e que se consideram parte do mesmo.

Artigo VI
1. A revelacao dos negativos se realizara, em princfpio, nos
laboratofiosde uma das Partes.

2. O processamento das copias destinadas A programacao
em cada uma das Partes sera efetuado nos respectivos pafses.

3. Para cada filme de co-producao, serao preparados um
negativo e um contratipo, ou um negativo e um internegativo.
4. Cada w-produtor sera proprietario de um negativo ou de
um contratipo.

5. O co-produtor majoritario sera o encarregado da custodia
dos negativos originais de imagem e som.
6. O co-produtor minoritario podera. mediante previo acordo
com o co-produtor majoritario, dispor do negativo original.

Artigo VI1
A divisao de bilheterias nos mercados devera ser proporcional
4 participacao percentuai dos co-produtores na producso do
filme, salvo no caso de os produtores realizarem acordo em
termos especlficos, com a aprovacao das autoridades competentes de ambas as Partes. Essa reparticao podera efetuarse por intermedio de uma divisao de mercados, de uma distribuicao compartilhada dos mesmos mercados. ou ainda por
uma combinacao destas duas formulas.
Artigo VI11

Artigo IV
1. Na co-producao dos filmes. a proporcao dos respectivos

aportes dos co-produtores dos dois pafses podera variar de
30% a 70%. Nos casos de co-producao com terceiros palses.
a participacaofinanceira minoritaria podera ser de ate 20% do
custo total, de acordo com a legislacao vigente em cada pals.
2. Para efeito dos calculos percentuais mencionados no paragrafo anterior, os aportes de cada co-produtor terao valores
proporcionais no conjunto da w-producao. independentemente de seu valor monetario. Tais valores se regerao pela
Tabela de Percentagem de Aportes, especificada no Anexo
"E" do presente Acordo e parte integrantedo mesmo.

1. A distribuicao nos mercados intemacionais compartilhados
ser8 negociada pelo co-produtor cuja participacao seja majoritaria naquele mercado, consultados previamente os demais
co-~rodutores.

2. Nos mercados intemacionais compartilhados na base de
50% para cada Parte. a negociacao ser8 levada a cabo por
ambos os co-produtores. O co-produtor que receber uma
oferta devera comunica-la formalmente ao outro, o qual, por
sua vez. tera um prazo de cinco dias, contado a partir do recebimento da comunicacao, para apresentar uma melhor
oferta.
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Artigo IX

Artigo XIV

Sera p m w i d a com particular interesse a realizaMo de filmes com especial valor artlstico e financeiro, entre empresas
produtoras das duas Partes e empresas de outros pafsescom
os quais uma ou outra Parte esteja ligada respectivamente por
acordos de co-producilo.

O nao-cumprimento de uma ou mais clausulas do contrato
celebrado pelas empresas co-produtoras dara direito a parte
afetada ou agravada a denunciar judicialmente a outra ou outras na jurisdicao de sua escolha.
Artigo XV

Artigo X
1. Os creditos que encabecam os filmes de co-producao deverao indicar, em quadro separado, tanto as empresas produtoras como o enunciado "Co-producao Brasileiro - Venezuelana", ou "Coproducci6n Venezolano - Brasilefia". conforme os respectiv& apites de cada pafs.
2. Os filmes serao apresentados nos Festivais Internacionais
pelos palses co-produtores, mencionados em ordem segundo
a sua parucipacao percentual.
3. Nas pellcuias de co-produc8o meio a meio, sera citado em

primeiro lugar o pafs da nacionalidade ou da resid4ncia do
diretor.
4. Os premios. subvencoes, incentivos e demais beneffcios
economicos que forem concedidos aos filmes poderao ser repartidos entre os co-produtores, de acordo com o estabelecido no contrato de co-producao.
5. Todo premio que n8o seja efetivo, isto 6: distincao honorffica ou trof6us concedidos em terceiros palses a filmes realizados segundo as nonnas estabelecidas neste Acordo, sera
conservado em dep6sito pelo co-produtor majoritario, ou segundo estabeleca o contrato de co-producao.

Sera dada uma Comissao Mista que tera como atribuicao
velar pela execucao do presente Acordo, bem como examinar
e resolver as dificuldades de sua aolicacao. Tal Comisdo
sera integrada. da parte brasileira, por dois representantes
indicados pela Coordenadoria de Relacoes Institucionais do
CONCINE, e, da parte venezuelana, por um representante da
DireccMn de Ia Industria Cinematografica e por um representante eleito pelas entidades cinematograficas.
Artigo XVI
Cada Parte notificara a outra do cumprimento dos procedimentos exigido pelas legislacbes respectivas para a aprovacao do presente Acordo, o qual entrara em vigor a partir da
data de recebimento da uitima destas notificacbes
Artigo XVII
1. O presente Acordo tera uma duracao de cinco anos, podendo ser renovado automaticamente por perlodos iguais e
sucessivos.

2. O presente Acordo podera ser denunciado por qualquer
uma das Partes mediante nolcacao por via diplomatica. e a
denuncia surtira efeito seis meses depois de recebida a respectiva notificacao.

Artigo XI
A! Partes concederao facilidades para a circulacao e perman6ncia do pessoal artistico e tecnico que participe das pellcuIas realizadas em co-pfoducao, de conformidade com o presente Acordo. Igualmente, serao concedidas facilidades para
a importacilo e expoftacao temporaria, nos dois palses, do
material necessario para a realizacao das co-producbes, segundo as normas vigentes sobre a materia em cada pafs.

II

-

Intercambio

Artigo XII
1. A lmporlac80. exportacao e distribuicao dos filmes declarados nacionais eshrd subordinada a legislacao vigente em
cada pals. Cada Parte facilitar& em seu proprio territ6ri0, a
dlfusao do filme reconhecidom o nacional pela outra Parte.

3. A qualquer momento, as Partes poderao. por via diplomatica, propor modificacoes ao presente Acordo. Quando aprovadas pelas Partes, tais modificacoes entrarao em vigor na
forma prevista no Artigo XVI.

Feito em Brasflia, aos 17 dias do mes de maio de 1988, em
dois originais, nas Ifnguas portuguesa e espanhola, sendo
ambos os textos igualmente autbnticos.
Pelo Governo da Republica Federativado Brasil, Ministro das
Relacbes Exteriores,
Roberto de Abreu SodrB
Pelo Governo da Republica da Venezuela, Ministro das Relacoes Exteriores,
GennBn Nova Carrillo
Anexo "A"

2. A transferencia de divisas relativas ao pagamento de materiais. sewicoc westados e bilheterias. resultantes da venda
e comercialiiacio dos filmes, efetuar-Se-a segundo as normas estabelecidas no contrato de co-producao e em conformidade IegIslacSovigente em cada pals.
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Artigo XIII

As autoridades competentes das duas Partes se comunicarao
as infarmacbes de cardter tecnico e financeiro relativas &s coprodugbes: ao Interc8mblo dos Rlmes e, em geral, aquelas
que se refiram Bs relacoes clnematograficas entre os dois pal-

Nomas de ~rocedimentoDara a execuclo do acordo
de co-produclo cinematogr$flca entreo Governo da
Re~ubllcaFederativa do Brasil e o Governo da
Reptiblica da Venezuela
Para aplicacao do Acordo de Co-producao Cinematografica
Brasil - Venezuela suna data de hoje se estabelecem
as seguintes Normas de Procedimento:
1. As salicitacoes de admissao dos beneficios da co-productio cinematografica bem como com o contrato de co-producBo anexo depositar-se-80 simuitaneamente. nas respedivas
admlnistracbes. no mlnimo sessenta dias antes do comeco da
rodagem da pelfcula.
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2. A documentaca0 requerida para a admissao deve ser a
seguinte:

2.1. - Os documentos que certifiquem a propriedade legal.
por parte dos co-produtores. dos direitos de autor sobre a obra a realizar, seja esta uma historia original
ou uma adaptacao.

'

2.2. - Um roteiro detalhado com os dialogos do filme.
2.3. - O contrato de co-producaio (um exemplar firmado e
rubricado em tres vias. que devem ser registradas
ante as autoridades competentes de amoos os palses). Tal contrato dever8 precisar no seu anexo:

dois Govemos a adocao de medidas imediatas, com vistas ao
estabelecimento de mecanismos para o integral aproveitamento das potencialidades das relacoes bilat&ais nos diferentes setores das economias de ambos os palses;
Tomando em conta o "Programa de Acao" a ser executado
pelo Brasil e pela Venezuela, aprovado em 16 de outubro de
1987, e no qual se contempla a implementacao das modalidades especificas de cooperacao necessarias para a constni@o da Rodovia BR- 174, ao norte de Boa Vista, ate o Marco
BV-8. na fronteira entre ambos os palses,
Convem no seguinte:

Artigo I
a) o t~?u!odo filme;
b) o nome do autor do argumento e do adaptador, se se tratar
de argumen!o baseado em obra literaria;
c) o nome do diretor;
dl OS custos totais;
e) a soma das contribuicoes totais de cada co-produtor:
f) a reparticao de bilheterias e de mercados;
g) a indicacao de data-limite para o inicio da rodagem do filme.
2.4. O plano de execucao financeira e o orcamento dos gastos.
2.5. A ficha t4cnica e artlstica completa e a nacionalidade dos
participantes.

2.6. O plano de trabalho, com a indicacao dos palses onde
serao efetuadas as rodagens de cada sequencia.
3. Enquanto a co-producao estiver sendo realizada, e at6
o t6rmino da mesma, poderao ser introduzidas modificacoes no contrato de co-producao originalmente registado,
inclusive as referentes a variacao das participacbes percentuais. a reparticao de tenit6rio e a substituicao de um
dos co-produtores.
3.1. - A substituicao de um co-produtor sera admitida somente em casos excepcionais e por motivos reconhecidos como validos pelas duas administracbes.
3.2. - As modificacdes eventualmente introduzidas no contrato original deverao ser notificadas as autoridades
de cada pak, e por estas aprovadas.

memorandum de entendimento entre o governo da
republica federativa do brasil e o governo da
republica da venezuela relativo cooperacfio para
construc80 da rodovia BR-174 no trecho entre boa
vista e o marco BV-8
O Governo da Republica Federativa do Brasil
e
O Governo da Republicada Venezuela,
Tendo presentes os termos do Convenio de Amizade e C m peracao entre o Governo da Republica Federativado Brasil e
o Governo da Republica da Venezuela. celebrado em Brasflia. em 17 de novembro de 1977;

Os dois Governos estabelecerao, de imediato, os mecanismos necessarios para viabilizar a cooperacao bilateral com
vistas CI construcao da Rodovia BR- 174 entre Boa Vista e o
Marco BV-8.

Paragrafo 1: A cooperacao a que se refere o presente Artigo abrange a oferta conjunta de bens e prestacbes de servicos a referida obra pelo Brasil e pela Venezuela.
Paragrafo 2: A contratacao de servicos de engenharia e de
construc60 civil, relativos a Rodovia BR- 174. no trecho especificado acima. dar-se-a mediante a formacSo de cons6tcio
de empresas brasileiras e venezuelanas. na forma estabelecida pelas respectivaslegislacbes nacionais.
Artigo II
O Governo da Venezuela esta disposto a oferecer financiamento sobre o custo das obras. O Governo do Brasil ressarcira ao Governo da Venezuela o custo das obras mediante o
pagamento em bens e equipamentos de origem brasiieira e,
para tanto, as Partes se outorgara0 as garantias ou avais que
seiam necess8rios. A implementacao dos mecanismos a aue
se.refere este Artigo sera'objeto deum acordo especial.

Artigo III
Ambos os Governos, segundo a legislacao em vigor. estabeiecerso. atravbs dos orgaos competentes, os mecanismos
que estimem necess8rios para facilitar a contratacao dos servicos e a transferencia de bens, equipamentos, materiais e
pessoal necessarios para a execucao da referida obra.

Artigo IV
Para a consecucao e implementacao do presente Memorandum de Entendimento, o Governo da Republica Federativa do
Brasil designa o Ministro dos Transportes, e o Governo da
Republica da Venezuela o Ministro de Estado Presidente da
Corporacao Venezuelana de Guayana.

Artigo V
O estabelecimento dos mecanismos comerciais e financeiros
a que se refere o presente Memorandum de Entendimento
sera feito por via diplomatica.

Artigo VI
Considerando o "Compromisso de Caracas", firmado em 17
de outubro de 1987, pelos Presidentes Jos6 Sarney e Jaime
Lusinchi, no qual determinam aos 6rgBos competentes dos

Este Mernorandum de Entendimento entrara em vigor na data
de sua assinatura.
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Feito em Brasnia. aos 17 dias do m8s de maio de 1988, em
dois exernpiares originais. em portugues e espanhol, sendo
ambos os textos igualmente validos.
1

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil o Ministro
das Relacoes Exteriores
Roberto de Abreu Sodre

ACORDO, POR TROCA DE NOTAS,
SOBRE COOPERACAOCIENT~FICA
Excelentlssimo Senhor Ministro,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota datada de
17 de maio de 1988, cujo teor em portugub e o seguinte:

Pelo Governo da Republica da Venezuela o Ministro das Relacbes Exteriores
GennBn Nova Carrillo

"Excelentlssimo Senhor Ministro,

memorando de entendimento entre os governos da
republica federativa do brasil e da repoblica da
venezuela. para regulamentar o transporte
fronteirico de passageiros entre o territbrio de
roraima e o estado de bolhrar

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa ExcelBncia, a 9m de
comunicar-lhe que o Governo da Republica da Venezuela
deseja por em vigor os entendimentos alcancados em mat6ria de cooperactio t h i i x , produto das conversacoes
mantidas entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo da Republica da Venezuela sobre a materia.

O Governo da Republica Federativa do Brasil
e
O Governo da Republicada Venezuela.
Considerando o desenvolvimento alcancado pelo transporte
publico de passageiros entre o Territorio de Roralma e ,o Estado de Bolivar, e desejasos de estimula-lo e regulamenta-lo.
com o objetivo de se lograr um maior intercambio comercial,
turistico e cultural,
Acordaram o seguinte:
1. O referido bansporte de passageiros sera efetuado por
empresas, ou cooperativas, legalmente constltuldas segundo
a leglslactio de cada pals, as quak dever20 ter comprovada
experihcia na prestaciio de servicos na regiao.
2. Estas empresas, ou cooperativas. deverao estar amparadas por apolices de seguro de responsabilidade civil e m wntratual e contratual com cobertura no ouim pals.
3. Para os efeitos do presente Memorandum, stio brgaos,
competentes e responsaveis pela aplicac8o de medldas de
carater bilateral mlathras aos transportes nas respectivos palses:

-

Pela Republica Federativa do Brasil:

Nessas condicbes. inspirado na fraternal amizade existente
entre o Brasil e a Venezuela, e considerando o Programa
de Ac2o incluldo na Declaracao Conjunta assinada em 17
de outubro de 1987 pelo Presidente Jaime Lusinchi e o
Presidente JosB Samey, durante sua visita a Caracas nos
dias 15 a 17 de outubro de 1987, o Governo da Venezuela
propoe a execuctlo do seguinte Programa de Cooperactio
Tecnica entre ambos os palses, ao longo do conente ano.
As datas de Inlcio dos pmjetos e atwidades contemplados
neste Programa sertio acordadas por via diplomatica.

1) Planejamento e Gertincla de Sistemas de
Transporte PQblico de Passageiros e Engenharia
de Trllnsito

Instituicoes Executoras Ministerio de Transporte y
Comunicaciones (Venezuela) e Empresa Brasileira dos
Transportes Urbanos/MinistBrio da Habltactlo. Urbanismo
e Meio Ambiente (Brasil).
Objetiva Cooperar com o Minist6rlo de Transporte y COmunlcaciones, com vistas a uma maior eficiencia do sistema de transporte urbano de Caracas.

Departamento Nacional de Estradasde Rodagem (DNER);

-

Pela Republicada Venezuela:
Direcci6n General Sectoilal de Transpocte Teme*
(DGSTr).
Feito em Caracas. aos 4 dias do mes de feverelm de mli e
novecentos e oitenta e oito.

- Emrlo Venezuela de quatru consuliofes brasileiros.
pelo periodo de u m semana cada um. para assessoria em
areas p&-estabelecidas.
- Envio ao Brasll, para esMgim, de sels tecnicos venemelaros. pelo periodo de uma semana cada um.

Pelo Governo da Republlca Federathra do Brasll o S e m tarlo-Geral do MinlstMo dos Transportes
k
G. Picancu
Eng. ~ a r Antbnio
Pelo Gwemo da Republlca da Venezuela o Minlsbn de
Transportes e Comunkacoes
Eng. Jum Pedro de1 Moml

InsUtulc6as Exemloms: C.A. Mebo de Caracas (Veneo Sao Paulo (hzuela) e Companhia do ~ p o l l t e n de
811).
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Objetivo: Capacitacao de pessoal na brea de operacao e

manutencao do Sistema Integral de Transporte Metroviario.
Modalidade d e CooperacBo:
t

- Envio

$i Venezuela de dois consultores brasileiros em
dreas alticas pre-estabelecidas, pelo perlodo de duas semanas cada um.

-

Envio ao Brasil de dois tecnicos venezuelanos para conhecer a experiencia brasileira na brea, pelo perlodo de duas
semanas cada um.

- Com base nos resultados alcancados nas visitas acima citadas. se acordara a realizac80 de visitas tecnicas em nlvel
gerencial, de estagios em nfvel tecnico-operacional e de um
seminbrio sobre tema de interesse mutuo.
3) Apoio ao Desenvolvimento d a Indrlstria d e Bens
d e Capital

Instituicoes Executoras: Consejo Nacional para el Desarrollo de la lndustria de Bienes de Capital - CONDIBIECA e Empresa de Energra EIBctrica de1 Estado Venezolano CADAFE (Venezuela), e Associacao Brasileira para o Desenvolvimento das Industrias de Base - ABDIB e Financiadorade
Estudos e Projetos - FINEP (Brasil).
Objetivo: Apoiar as instituifles venezuelanas no desenvolvimento do setor produtivo de bens e servicos de capital e na
implantacao de um sistema centralizado de nonnalizacao e
controle de qualidade para o desenvolvimento tecnologico.
Modalidade d e CooperacBo:

-

Envio $i Venezuela de quatro consultores brasileiros, em ,
breas pr4-estabelecidas. pelo perlodo de tres semanas cada
um.

-

Envio ao Brasil de cinco tecnicos venezuelanos, para treinamento, pelo perlodo de duas semanas cada um.

- Envio ao Brasil de quatro tecnicos venezuelanos, para estagios. pelo periodo de duas semanas cada um.
ObservacBo: O financiamento dos projetos acima indicados
se fara com base no esquema de Cooperacao Tecnica entre
Palses em Desenvolvimento(CTPD), a excecao do Projeto de
Planejamento e Gerencia de Sistemas de Transporte Publico
de Passageiros e Engenharia de Transito, no ambito do qual
cada Governo assumira os gastos de passagens e diarias dos
tecnicos que envie ao outro pals.
B. Atividades
1) Intercilmbio de ExperiBncias no Campo Sidenirgico

Instituicoes: Siderurgica de1 Orinoco - SIDOR (Venezuela)
e Siderurgia Brasileira S A. - SIDERBRAS (Brasil).
Modalidade d e CooperacBo:
- Envio ao Brasil de uma misstlo venezuelana. integrada por
tres pessoas. pelo periodo de dez dias. na area de sistemas
hidraulicos. cujos custos estara0 a cargo da contraparte venezuelana. Outras missoes no campo siderurgico, em areas ja
.dentificadas. poderao ser oportunamente acordadas.

2) CooperacBo em Planejamento

Instiiicoes: Direccion General Sectorial de Planificacion a
Coito Plazo de Ia Oficina Central de Coordinacibny Planiiicacion de Ia Presidencia de Ia Republica - CORDIPLAN (Venezuela) e Secretaria de Planejamento da Presidencia da Republica - SEPLANIPR (Brasil).
Modalidade d e CooperacBo:

- Envio de uma missao venezuelana para conhecer a experiencia brasileira na elaboracilo de tabelas de matriz insumolproduto. O financiamento desta atividade se fara com base no esquema de Cooperacao Tecnica entre Palses em Desenvolvimento (CTPD).
3) AdministracBo Municipal
Instituicoes: Asociacion .Venezolana de Cooperacion Intermunicipal - AVECI (Venezuela) e Instituto Brasileiro de
Administracao Municipal - IBAM (Brasil).
Modalidade de CooperacBo:

- Assessoria. durante um mes, de um t6cnico do IBAM. na
area de mercados. O Govemo da Venezuela financiara os
gastos correspondentes a passagens e diarias.
4) CooperacBo TBcnica

Instituicoes: Oficina Central de Coordinacion y Planificaci6n de Ia Presidencia de Ia Republica - CORDIPLAN e Minist6rio de Relaciones Exteriores - MRE (Venezuela), e
Agencia Brasileira de Cooperacao/Minist6rio das Relacbes
Exteriores - ABCIMRE (Brasil).
Modalidade d e CooperacBo:

- O Governo brasileiro enviara a Venezuela uma missao
tecnica da Agencia Brasileira de Cooperacao (ABC) com o
objetivo de conhecer a experiencia venezuelana no campo da
cooperacfio tecnica e de discutir com as autoridades competentes. a partir da identificacao de areas de excelencia venezuelanas, os futuros desenvolvimentos do Programa Bilateral
de Cooperacao Tecnica, e seus mecanismos de financiamento. O financiamento desta atividade estara a cargo do
Governo brasileiro.
As atividades acima podera0 gerar novos projetos de cooperacao t6cnica entre ambos os palses.
Caso o Governo brasileiro esteja de acordo com o Programa
acima. a.presente Nota e a resposta de Vossa Excelencia. da
mesma data e de mesmo teor. constituirao um Acordo entre
nossos Governos, que entrara em vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os
protestos de minha mais alta consideracao".
2. Em resposta. informo Vossa Excelencia da concordancia
do Governo da Republica Federativa'do Brasil para com os
termos da Nota acima transcrita, a qual. juntamente com a
presente Nota, passara a constituir um Acordo entre os nossos Governos, a entrar em vigor na data de hoje.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excefencia os
protestos da minha mais alta consideracao.
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brasil e espanha assinam convenio

de cooperacao tecnica

,

Conv6nio de Cooperaciio entre o Governo da
Republica Federativa do Brasil e o Governo do
Reino da Espanha para a realizaciio de obras
previstas no Estudo de Revitalizaciio do Centro
Histdrico de Jogo Pessoa. Capital do Estado da
Paraiba, firmado em Brasflia em 26 de abril de 1988
O Govemo da Republica Federativa do Brasil
e
O Govemo do Reino da Espanha
(doravante denominados "Partes"),
Reafimando sua deteminacaio de cooperar na recuperacao
das ralzes culturais comuns aos povos do Brasil e da Espanha
e aprofundar o conhecimento e o entendimento reclprocos;
Animados pela irutffera colaboracao desenvolvida entre amhas as Partes abav6s da secretaria de Patrim6nio Hist6rico e
Artlstico Nacional (doravante denominada SPHAN), do Minist6rio da Cultura da Republica Federativa do Brasil. e do
Instituto de Cooperacao Ibero-americana(doravantedenominado I.C.I.) da Espanha. na execucao do Convenio de Cooperacao para a realizacao do Estudo de Revitalizac6o da Cidade de Joao Pessoa, Paraba, fimado em Brasilia em 9 de
abril de 1987;

2. Para tal fim. elaborarao. para cada ano orcamentario, um

Protocolo anexo ao presente Canvbnio, em que se especificarao as obras de revitalizacao a serem financiadas por cada
intiiictio e os recursos orcamentarios correspondentes.

Os recursos de cada Instituic8osertlo aplicados integralmente
nas obras de revitallzactlo.

Artigo V
No caso de oconer uma diferenca orcamentaria entre as previsbes dos projetos de obras e as variacbes de precos reais
no Brasil, o Govemo do Estado da Paraiba se compromete a
completar estes fundos para o financiamento total das obras
de cada ano orcamentario.

Artigo VI
O controle e direcao tecnica das obras serao realizados por
tecnicos da SPHAN. do Governo do Estado da Paraiba e do
I.C.I.

Artigo Vil
A utilizacao dos ediffcios reabilitados sera aquela prevista no
Estudo de Revitalizactlo. Caso haja alguma modificacilo, sera
esta negociada pelas instituicbes executoras do ~resente

Desejando dar continuidade a essa colaboracao destinada a
p6r em pratica as conclusbes e recamendacbes contidas no
mencionado Estudo, e
Considerando ainda o quadro que, para essa cooperacao,
oferece o Programa de Revitalizac60 dos Centros Historicos
da AmBrica IbBrica que o I.C.I. vem promovendo.

1. O presente Conv6nio se aplicara provisoriamente a partir
da data de sua assinatura e vlgorara quando as Partes se notificarem sobre o cumprimento das respectivas formalidades
internas.

Decidem cooperar na execuctlo conjunta do programa de
obras mevisto no Estudo da Revitalizactlodo Centro Hist6rico
de J O ~ OPessoa, e

2. O presente ConvBnio podera ser denunciado. por escrito e
por via diplomatica. com uma anteced6ncia de um mes.

Acordam o seguinte:

Feito em Brasilla, aos 26 dias do m6s de abril de 1988. em
dois originais nos Idiomas poriugu6s e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autenticos.

Artigo I
A Parte brasileira designa como instituicbes executoras do
presente Convenio o Ministerio da Cultura. atrav6s da SPHAN
e do Instituto de Promocfio Cultural - IPC, bem como do Governo do Estado da Paralba, e a Parte espanhola designa,
com a mesma finalidade, a Comiss60 Nacional Espanhola
para as Comemoracoes do V Centenario do Descobrimento
da America e a Direcao de Cooperacao Cultural do I.C.I.

Artigo II
A realizac8o conjunta do programa de obras previsto no Estudo de Revitalizacfio do Centro Hist6rlco de Joao Pessoa ser6
executada segundo o calendario proposto naquele estudo e
conforme as possibilidades orcamentarias das instituicbes
executoras do presente Convenio para cada ano orcamentario.

Pelo Govemo da Republica Federativa do Brasil
Paulo Tarso Flecha de Lima
Pelo Govemo do Reino da Espanha ad referendum
Luis Yallez-Barnuevo

Protocolo anexo ao Conv4nio de Cooperaciio entre o
Govemo da Republica Federativa do Brasil e o
Governo do Reino da Espanha para a realizaCB0
das obras previstas no Estudo de RevitalizacBo do
Centro Historico de JoBo Pessoa. Paraba.
correspondente ao financiamento de obras para o
ano de 1988
A Secretaria do Pabim6nio Historico e Artlstico Nacional do
Minist6rio da Cultura do Brasil - SPHAN,
O Instiito de Promocao Cultural do MinistBrio da Cultura do
Brasil - IPC,

Artigo III

O Govemo do Estado da Paraiba,

1. As instituicoes executoras negociar60 anualmente entre si
o montante dos recursos financeiros que cada uma delas se
compromete a fornecer.

e
O Instituto de Cooperacao Ibero-americana (ICI), da Espanha, e
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A Comissao Nacional Espanhola para a Comemorac&odo V
Centenario do Descobrimento da AmBrica,

realizacao das obras previstas no Estudo de Revitalizacao do
Centro Hist6rico de Joao Pessoa, e permanecera em vigor ate
31 de dezembro de 1988.

Em cumprimento ao disposto no Artigo 111 do Conv6nio de Co-

, operacao enke o Governo da ~epublicaFederativa do Brasil
e o Governo do Reino da Es~anha
Dara a realizacao de obras
previstas no Estudo de ~evkalizackodo ~entro-~istorico
de
Joao Pessoa. Paralba. firmado a 26 de abril de 1988.
Acordam o seguinte Programa de Financiamento de Obras de
Restauracao no Centro Histbrico de Jogo Pessoa para o ano
de 1988:

I

-

A SPHAN e o IPC contribuira0 para realizacao das obras
abaixo citadas. com as quantidades relacionadasa seguir:
Restauracao do Horto de Sao Francisco
7.263.645.00 cruzados
Reeskuturacao da Praca de Sao Francisco
3.252.728.00 cruzados

Feito em Brasflia. no dia 26 de abril de 1988. em dois originais, nos idiomas portugu6s e espanhol, sendo ambos os
textos igualmente aut6ntim.
Pela Secretaria do Patrimdnio Histbrico e Artfstico Nacional do
Minicterio da Cultura do Brasil
Celso Monteiro Furtado
Pelo Instituto de Cooperacao Ibero-americanada Espanha, e
pela Comissao Nacional Espanhola para a comemoracao do
V Centenario do Descobrimento da America
Luiz Yafiez-Barnuevo
Pelo Institutode PromocSo Cultural do MinistBrio da Cultura
Osvaldo Jos6 de Campos Mello
Pelo Governo do Estado da Paraiba

Maria Luisa Librandi
Tarcisio Burity

Reestruturacaoda Praca Dom Adauto
5.268.630,OO cruzados
Restauracao do Ediffcioda Antiga AlfAndega
2.904.966.00 cruzados
Recuperacao da Praca Anthenor Navarro
1.310.000.00 cruzados.
II - O Governo da Paratba contribuir6 com os seguintes recuTS0s:

brasil e cuba assinam acordo de
cooperacao cultural e educacional
Acordo de CooperacSo Cultural e Educacional entre
o Governo da Republica Federativa do Brasil e o
Governo da Republica de Cuba. firmado em 28 de
abril de 1988. no ltamaraty
O Govemo da Republica Federativa do Brasil

Expropriacao do Hotel Globo
10.000.000,00 cruzados
Expropriacao dos Edificios existentes no Horto de Sao Francisco
5.200.000.00 cruzados.
111 - O ICI e a Comissao Nacional Espanhola para a Comemoracao do V Centenario do Descobrimentoda AmBrica contribuitko com os recursos correspondentes & seguintes
obras:

Restauracao da Igreja de Sao Bento
10.900.000,00 pesetas
Restauracao dos Ediffciosdo Hotel Globo
9.100.000,00 pesetas.

O Govemo da Republica de Cuba
(doravante denominados "Partes Contratantes"),
Inspirados pelo desejo de fortalecer os lacos comuns de amizade e compreensao existentes entre os seus dois povos,
Motivados pela intencao de desenvolver o conhecimento mutuo atravbs do eskeitamento das suas relacoes culturais e
educacionais,
Animados pelos princfpiosde respeito reciproco a soberania e
do-intewencao nos assuntos internos de um dos pafses por
parte de outro,
Acordam o seguinte:

IV - Desta forma, e conforme o disposto no Artigo V do Conv&nio de Cooperacao enke o Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Espanha, para a realizacao das obras prevlstas no Ectudo de Revitalizacho do
Centro Histbrico de Joao Pessoa, caso venha a ocorrer uma
defasagem orcamentlria enke as previsoes Rnancelras dos
projetos de obras arrolados nos itens anteriores e a variacao
dos precos reais no Brasll, o Gwerno do Estado da Paratba
se compromete a complementar os ditos fundos para o flnanclamento total das obras deste ano.

O presente Acordo rege todas as iniciativas e atividades de
carater cultural, academico, educativo e desportivo levadas a
efeito pelo Govemo e pelas institulcoes governamentais de
uma das Partes Contratantes no territbrio da outra Parte Contratante.

O presente Protocolo se aplicara provisoriamente desde a
data de sua assinatura e entrar8 em vigor na mesma data do
Conv4nio de Cooperacao entre o Gwemo da Republica Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Espanha para a

As Partes Contratantes promoverao o intercambio e a cooperactlo bilateral nos campos da cuitura. da educac80 e dos esportes. observadas as respectivas leglslacbes e normas vigentes e o disposto no presente Acordo.

Ariigo I

Ariigo II
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Artigo III
1. O intercambio e a cooperacao entre as Partes Contratantes poderao compreender:

cos de intercambio cultural, educacional e esportivo e dos
mecanismos financeiros para a execucao deste serao realizados por via diplomatica.
Artigo VI

o intercambio de professores. escritores. compositores,
pintores, diretores teatrais e cinematograficos, artistas,
cantores. solistas de bal6. regentes de orquestra, escultores. arquitetos, desportistas e estudantes em nlvel de
p6s-graduacao;
a traduc5o e publicacao de obras literarias e artlsticas da
outra Parte:
o intercambio de livros. publicacbes culturais e de informacbes sobre os museus, bibliotecas e outras instituicoes
cuiiurais:
o intercambio de missbes educacionais de interesse reclproco. e
a organizacao de manifestacoesculturais. tais como exposicoes. conferencias. representacoes teatrais. mostras cinematograficas. apresentacoes musicais. espetaculos de
danca, exibicbes circences e certames desportivos.

As Partes Contratantesestudarao, com a posslvel brevidade, mecanismos que permitam um mais eficaz intercambio
estudantil, levando em conta suas respectivas possibilidadss
e interesses.
3. A fim de implementar o presente Instrumento, as Partes

Contratantes estabelecerao de comum acordo programas
bianuais de interdmbio, que compreender60 ativldades de
coaperacao. assim como as condicoes financeiras, entre outras, essenciais a sua concretizacao.
4. As Partes Contratantes facilitarao, em seus respectivos
territorios, a organizacao dos programas bianuais de intercambio cultural. educacional e des~artivono ambito do Dresente Acordo, i~clusivequanto a admissao e sarda de material artlstico, obras de arte, material didatico e equipamento
cultural e educativo.

As Partes Contratantes examinarao as condicbes pelas quais
os diplomas, certificados e tRulos universit6rios concedidos
em ambos os pafses possam ser reconhecidosnos estabelecimentos de educacao e outras instiiicbes.
Artigo Vlf

Cada uma das Partes Contratantes protegera os direitos autorais das obras educativas, cientiiicas, literarias e artlsticas
da outra Parte. de acordo com a Iegislacaoaplicavel em cada
um dos dois palses.
Artigo VIII

As Partes Contratantes estimular50 as visitas de equipes esportivas e o intercambio de treinadores e especialistas em
educacao flsica e esportes entre os dois palses.
Artigo IX

As Partes Contratantesdar60 facilidades para que as Delegacbes da outra Parte possam visitar bibliotecas, arquivos, museus e outras instiiicbes cientificas, culturais e educacionais,
segundo a regulamentactio vigente em cada pafs.
Artigo X

As Partes Contratantes convidara0 representantes para congressos, conferencias, festivais de arte e outos encontros
cientificos e culturais de carater internacionalQue se celebrem
em cada pafs, e para os de carater nacional que. dadas as
suas caracterlsticas, tomem conveniente a participacao de
uma representacao da Repilblica Federativa do Brasil ou da
Republica de Cuba, conforme o caso.

Artigo IV
Artigo XI
1. As Partes Contratantes concordam em estabelecer uma

Comissao Mista Cultural, composta por representantes dos
orgaoc competentes de ambos os Governos, a qual cabera:
a) analisar o desenvolvimento do intercambio e da coopera@o bilateral nos campos cultural, educacional e desportiYO:

b) avaliar o cumprimento dos programas bilaterais de interc&nbia,examinar e aprovar programas bianuais elaborados e projetos especfficos;
c) prorxx medidas para o aperfeicoamento da implementacao
do presente Acordo.
2. Comisao Mista reunir-se-a alternadamente em Brasflla
e em Havana a cada 2 anos. ou de acordo com a conveniencia c% ambas as Partes Contratantes.
3 k decisoes e recomendacbes estipuladas nas reunibes

da Comiao Mista Cultural deverao constar de uma Ata Final. 'o* m dok textos originais, em portugues e em espan b ambos igualmente autenticos.
Arogo V
No irat,walo das sessoes da Comissao Mista. todas as negoc i a m perunentes a implementacao dos programas periodi-

As Partes Contratantes poderao celebrar Ajustes Complementares ao presente Acordo que visem a criacao de programas de trabalho entre universidades e instituicoes de ensino
superior, bem como culturais e esportivas de ambos os pafses, que desejem cooperar nos campos da cultura, educacao
e esportes, em conformidade com os dispositivos deste Acordo.
Artigo XII

Qualquer modificacao ao presente Acordo, ou a sua revisa0
devera ser proposta por escrito e entrara em vigor depois da
aprovacSo por ambas as Partes Conlratantes.
Artigo XIII

As Partes Contratantes se notificara0 sobre o cumprimento
das respectivas formalidades legais Internas para a entrada
em vigor do presente Acordo, o qual passara a vigorar apbs a
segunda notificacao.
Artigo XIV

O presente Acordo tera uma vigbncia de cinco anos. findos os
quais sera automaticamente renovado por perlodos iguais e
sucessivos, a menos que uma das Panes Contratantes comu-
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nique a ouira por via diplomatica e com uma antecedencia de
seis meses, sua intencao de da-lo por terminado.
Artigo XV

A menos que as Partes Contratantes decidam em contrario,
o t6rmlno do presente Acordo riao prejudicara programas em
andamento.
Feito em Brasnia, aos 29 dias do m6s de abril de 1988, em
dois exemplares originais, nas Ilnguas portuguesa e espanhola. sendo ambos os textos Igualmente aut6nticos.
Pelo Gwemo da Republica Federativa do Brasil SecretarioGeral das Relacbes Exteriores
Paulo Tarso Flecha de Lima
Pelo Govemo da Republicade Cuba
Jorge Alberto Boiabos Soares

ix reuniao da comissao mista brasiliugoslavia
Realizou-se, no periodo de 02 a 04 de maio, em Brasflia, a IX
Reuniao da Comissao Mista Brasil-lugoslavia, estabelecida
em 1963 pelo "Protocolo sobre Conversacoes Econbmicas".
assinado pelos dois palses e confirmado pelo "Acordo de
ComBrcio e Pagamentos", de 8.7.77. A Comissao Mista ja se
reuniu oito vezes, a Ultima das quais em Belgrado, em 1985.
2. As relacoes do Brasil com a RepublicaSocialista Federativa da Iugoslavia, apesar de boas, situam-se, em termos
econ6mico-comerciais. aquem das possibilidades dos dois
palses: de janeiro a novembro de 1987. por exemplo, as exportacoes brasileiras atingiram US$ 43.992 milhoes, enquanto nossas compras totalizaram US$3.489 milhbes. Neste
contexto, a Comissao Mista constitui oportunidade importante
para buscar reverter este quacto e, ao analisar as causas da
presente situacao. estudar maneiras de reaquecer o relacionamento brasileiro-iugoslavo.

Trata-se de um programa inovador voltado para as popula-

cbes de baixa renda e que, numa fase piloto, de duracao de
cinco anos, pretende realizar acbes que agreguem a populacao alvo, mediante solucoes locais, simples e que sejam resultado da particlpacao e autogestao das comunidades beneficiadas com os projetos.
O PRORENDA sera desemroivido numa primeira fase. nos
Estados do Ceara, Piauf, Pemambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
O primeiro projeto, visando areas rurais, foi iniciado em 11 do
mente, e a segunda missao, tambdm composta de tecnicos
brasileiros e aiem8es. comecara seus trabalhos. nas areas
urbanas, na proxima segunda feira, dia 25 de abril. Duas ouiras missoes, no ambito do mesmo PRORENDA, para meb
ambiente e artesanato, desenvolverao seus trabalhos nos
pr6xirnos meses, devendo a primeira fsse do programa terminar em agosto pr6ximo.

atos bilaterais que entraram em vigor
durante o 29 trimestre de 1988
ARGENTINA
01 - Programa de Integracao e Cooperacao Ewnomica,
seus Anexos e Protocolos.
- Celebrado em Brasnia, a 07 de abril de 1988.
Entrou em vigor em 07 de abril de 1988.
D.O. no082, de 03 de ma10 de 1988.
D.O. Retificacao, no 113, de 17 de junho de 1988.

01

- Acordo,

P.T.N., para a Criacao de uma Comissao
Mista Permanente de Coordenacao.
- Celebrado em Brasilia. a 17 de junho de 1988.
Entrou em vigor em 17 de junho de 1988.
D.O. no 119, de 27de junhode 1988.

CHINA
3. Compareceram A IX Reuniao da Comlsstlo Mista Brasil-lugoslavla setores-chave da area governamental, tais wmo a CACEX. a CEME e a CINGRA do MinistBrlo da Agricultura. bem como diversas empresas como a CVRD e tradings
como a Intebras.

brasii-republica federal da alemanha:
novo programa de cooperacao tecnica
Corno resultado de negociacoes entre o Govemo brasileiro e
o Governo da Republica Federal da Alemanha. em fins de
1987, firmou-se acordo para projetos de cooperacao tecnica
a se lmpiementarem a partir do segundo semestre de 1988,
em 7 Estados brasileiros.

01 - Acordo. P.T.N., sobre Pesquisa e Producao Conjunta
do SatBlite sino-brasileiro de Sensorlarnento Remoto.
- Celebrado em Beijing. a 30 de abril de 1988.
Entrou em vigor em 30 de abil de 1988.
VENEZUELA
01 - Execucfio, P.T.N., do Programa de Cooperacao Clentifica.
- Celebrado em Brasilia, a 17 de maio de 1988.
Entrou em vigor em 17 de maio de 1988.
D.O. no 105, de 07 de junho de 1988.
VENEZUELA

-

A coordenacao do Programa cabera, no lado brasileiro, A
Agencia Brasileira de Cooperacao - ABC, 6rgSo executivo do
Ministerio das Relacoes Exteriores para Cooperacao TBcnica,
e, na parte alem& a GTZ - Sociedade Alema de Cooperacao
TBcnica, vinculada ao MinistBrio da Cooperacao Tecnica da
RFA.

02

0 s projetos compoem um programa denominado "PRORENDA - Programa de Vlabiiizacao de Espacos Econ6micos para
as Populacbes de Baixa Renda", que prev6 atuacao tanto na
area urbana quanto rural, incluindo-se acbes relativas a protecao ambientar.

VENEZUELA

-

Mernorandum de Entendimento relativo A CooperacBo
para Constnicao da Rodovia BR 174 no Trecho entre
Boa Vista e o Marco BV-8.
Celebrado em Brasilia. a 17 de malode 1988.
Entrou em vigor em 17 de maio de 1988.
D.O. n"05, de 07de junho de 1988.

03 - Memorandum de Entendimento para Regulamentar o
Transporte Fronteiricode Passaqeiros enlre o Territorio
de Roraima e o ~stadode BOIN&.
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- Celebrado em Caracas. a 04 de fevereiro de 1988.
Entrou em vigor em 17 de maio de 1988.
D.O. no 105, de 07 de junho de 1988.
t

VENEZUELA
04

- Acordo,

-

P.T. N., para a Ctiacao de Mecanismo Permanente de Cooperacao que favmca a Analise, sob Enbque TBmico, de Temas e Fatos no Ambito Consular
e a PromacBo de Solucdes Praticastendentes A Superaca0 de Dificuldades Conjunturais que possam vir a
Aietar o Relacionamento Bilateral.
Celebrado em Brasilia, a 17 de maio de 1988.
Entrou em vigor em 17 de maio de 1988.
D.O. n? 105, de 07de junhode 1988.

registro de assentamentos de atos
multilaterais dos quais o brasil e parte,
ocorridos no segundo trimestre de 1988
1.

Protocolo sobre Substancias que esgotam a Camada de
Ozdnio,
Montreal, 1610911987

MBxico - ADERIU
2. Tratado sobre Instltucionalizacaodo Pariamento LatinoAmericano, Uma. 16'1 111987

iemen - ADERIU
10. Convencao sobre Contratos para a Venda Internacional
de Mercadoria.
Viena, 11/04/80
Finlandia e A u s ~ a RATIFICARAM
11. Emenda A Convencao e ao Acordo Operaclonal Destinados a Ampliar sua CompetBnda para prover servicos de Comunicac8o por SatBliie Aeronautica. 1611011985
Canada - ADERIU
12. Convencao Internacionalsobre B u x a e Salvamento Maritimo (SAR),
Hamburgo, 2710411979
URSS - RATIFICOU
13. Protocolo Relativo A Intervencao em Alto Mar em C,asoc
de Poluicao Marinha por Substandas Diveisas do Oleo,
1973,
Suica, 1511211987
14. Convenc-ao de Viena para a Protectlo da Camada de
Ozdnio.
Viena, 2210311985
Franca - APROVOU

Uniguai - RATIFICOU
3.

Acordo Internacional para o Estabelecimenode "ma Universidade para a Paz,
Nwa York, 05112/1980

URSS -ADERIU
4.

Convencao sobre a Protecao Fisica de Materiais Nucleares,
Viena, O310311980

Suica, MBxico. Ausma - RATIFICARAM
Australia e Guatemala -ACEITARAM
15. Emenda a Convencao e a Acordo Operacional da INMARSAT Destinadas a Ampliar sua CompetBncia para
Pmver Servlcos de Comunicaciio por SatBlite Aemnautica. 1611011985
Pol6nia e Kuwalt - ADERIRAM

MBxico - ADERIU

16. Convencao de Aviacao Civil Internaclonai,
Chicago, O710911944

5.

Ilhas Maffihall -ADERIU

Constituicao da Organlzacao das Nacbes Unidas para o
Desenvolvimento Industrial.
Nova Yoik, O810411979

Australia - DENUNCIOU
6.

Convenctlo sobre Direito dos Tratados e m Estados e
Organhacoes Intemacbnais ou ente Organizacoes Inbrnacionais,
Viena. 211034986

Mexko e Suica - RATIFICARAM
7.

Convenca0 Internacionalsobre a Eliminacao e a Repressao do Crime do "ApartheM",
Nwa York, 3011 111973

Iemen - ADERIU
8.

Protocolo sobn a Antaftka,
Washlngbn, 0111a1959

Canadd - ADERIU
9.

ConvencBo para a PrevencBo e a RepressBo de Crlme
de Genocidio.
Paiis. 0911211948

17. Convencao para a RepressBo da Atoc Ilkitos contra a
Seguranca da AvlacBo Clvil
Londres - ADERIU
18. Convencao Relaka As Zonas Umldas de Irnpotttlncla
Internacional, Paruculamnte com "Habltat" das Aves
Aquaticas,
Ramsar (Ira). 02/02/1971
Nepal - ADERIU
19. Convencao do Bureau Intergwernementalde Infonm4tlca

Iraque - DENUNCIOU
20. Convencao Universal sobre Direito do Autor.
Paris, 24/07/1971
Chlle - DENUNCIOU
hdia - RATIFICOU
21. Cotweq40 de Viena para protglo da Camada de 0213nlo, 23/03/85
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-

Franca APROVOU

MBxIco - RATIFICOU

Suica - RATIFICOU

32. Convencao sobre o Regulamento Internacional para
Evitar Abalroamento no Mar,
Londres, 20110172

22. Convencao Contra a Tortura e outros Tratamentos ou
PunicBo Cruel, Desumano e Degradante, AssemMBiaGeral da ONU, 10112185
Togo e Colbmbia - RATIFICARAM

Antigua e Barbuda -ADERIRAM
33. Protocolo A Convenctio Internacionalsobre ResponsabiIldade Civil em Danos Causados por oleo,
Londres, 19111176

23. Acordo Intemaclonaldo Acdcar,
Genebra, 05/07/84

-

Nova Zeltindia RETIROU-SE, art. 40
24. ConvencBo Relativa ao Estatuto dos Refugiados.
Genebra, 28/07/51
Maiawi -ACEITOU

com DECLARACAOart.

Trinldad Tobago - ACEITOU

1.b

25. Protocolo Relativo a ConvencBo ao Estatuto dos Refugiados,
Nova York. 31/01167
Malawl - ACEITOU com RESERVA arls. 7, 13, 15. 19, 22,
2 4 . 1 ~ 2 6e 34
26. Protocolo Opcional ao ConvBnio Intemacional sobre Dir e b Civil e Politico. na AssemMBla-Geral da ONU,
16112/66
Austria - RATIFICOU com RESERVAart. 9(2)
27. Estatuto do Cenbu de Engenharia GenBtlca e BiotecnoWa,
Madri. 13/09/83
ArgBlia

34. Acordo Intemacionaldo Cacau,
Genebra, 25/07/86

- RATIFICOU

28. ConvencBo das Nacdes Unidas sobre Contratos de Venda Internacional de Meicadorias,
Viena, 11/04/80
Flnltindia e Suecia - RATIFICARAM com DECLARACAOart
92 e 94
Ausbia e MBxico - RATIFICARAM
29. Acordo sobre Transporte Internacionalde Alimentos Pereclveis e sobre o Equipamento Especial usado neste
Transpoite (ATP)
Hungda - ADERIU cun RESERVA art. 16. paragrafo 1

35. Convencao Intemacional contra o "Apartheld". no Esparte,
ONU, 10/01/85
Mongblia - APROVOU
PolBnia e Zambia - RATIFICARAM
36. Amdo Internacional sobre Juta e Produto de Juta,
Genebra, 01110182
CEE - APROVOU
37. ConvencBo das Nacoes Unidas sobre o Transporte de
Mercadorias por Mar,
Hamburgo, 31/03/78
Botcuana - ACEITOU
38. Protocolo de Emenda A Convencao sobre Limitacao do
Perlodo de Venda Internacionalde Mercadoria,
Viena. 11/04/80
MBxico - ADERIU
39. ConvencBo Relativa ao Reconhecimento e Execucao de
SentencasArbkais Estangekas,
Nwa York. 10106/58
Camarbes - ADERIU
40. Acordo Internacional da Madeira Tropical,
Genebra, 18111/83

30. Atas da Uniao Postal Universal,
Hamburgo, 27/07/84

Equador - RATIFICOU

Franca. San Marino. Israel, Australia e Nicaragua - RATIFICARAM

41. Acordo Intemacionalde Cacau,
Genebra, 25/07/86
Franca - APROVOU

-

Frama e Israel APROVARAM

Trtnldad Tobago - ADERIU

31. CormewBo das Nacoes Unldas sobre CondiqW para
Reglsta de Navios,
Genebra. 07/02/86

42. ConvencBo Internacional sobm Intervencao no Alto Mar
em Casos de Acidentes que causem PoluicBo Por &O.
BRixelas, 29111/69
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1

Suica e Cbte d'lvoire - RATIFICARAM

Espanha

43. Protocolo de 1978 Relativo B ConvencBo Intem~cional
para Prevencao de PoluicBo causada por Nziios,
Londres, 17/02/78

01

44. Protocolo, Adicional &i Convencoes de Genebra
12/08/49. Relativo B Protectio de VIumas de Coniiiio armado InternacionalProtocolosl e ll

- Conv6nio de Cwperacao para a Realiicao de Obras
Previstas no Estudo de Revitaliiacao do Centro Historico de Joao Pessoa.

02 - Protowlo Anexo ao Conv6nio de Cooperacao para
a Realizacao de Obras Previstas no Estudo de RevitaIzacao do Centro Historiw de Joao Pessoa. Conespondente ao Financiamento de Obras para o Ano de
1988.
- Celebradosem Brasflia, aos 26 de abril de 1988.

N w a ZelBndia - RATIFICOU
Guiana - ADERIU

Finlandia
01

- Celebradoem Helsinque. a 02 de junho de 1988.

Suica -ACEITOU
01

- Awrdo que Cria uma Comissao Mista.
- Celebradoem Washington. DC, a 04 de abril de 1988.

01

- Convenca0 Destinada a Evitar a Dupla Tributacao e

46. Protocolo a Convencao de Atenas Relativa ao Transporte
MarWmo de Passageiros e sua Bagagem.
Londres, 19111174
Surca - ADERIU
47. ConvencBo sobre LbnitacBo de Responsabilidade pam
RedamacbesMarlTimas,
Londres. 19111176

- Acordo de Cooperacao Cultural, Educacbnal e Cientlfka.

45. Emenda B Convencao Internacional de Linhas de Carga,
1966 (Resoluctlo A. 411(XI),
Londres. 15111179

-

Prevenir a Evasao Fiscal em MatBriade Impoctbs sobre
a Renda.
Celebrado em Nova Delhi. a 26 de abril de 1988.

Portugal

Suica -ADERIU
48. Convencao de Atenas Relauva ao Transporte Marftimo
de Passagehas e sua Bagagem, 1974,
Atenas. 13112174

01 - Pmtowio Adicional ao Awrdo Cultural, dando o Pr6mio "Luis de Camoes".
- Celebrado em Brasflia. a 22 de junho de 1988.

Sufca - ADERIU
49. Emenda B Convencao Internacional de Linhas de Carga,
1966,
Recolucao a 319(IX)

01 - Acordo sobre CooperaciSo Ewnomica.
- Celebradoem Brasflia, a 12 de mab de 1988.

Suica - ADERIU

01 - Awrdo de Co-Producao Cinematografica.
- Celebrado em Brasflia, a 17 de maio de 1988.

atos bilaterais assinados no 2"rimestre
de 1988, mas que ainda nao entraram
em vigor

02

- Acordo para o Estabelecimento de uma Zona "NonAedificandl" entre os dois palses.

- Celebradoem Brasflia. a 17 de maio de 1988.
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brasil condecora personalidades
japonesas
No quadro dos atos comemorativos do 809 Aniversario da
presenca japonesa no Brasil, celebrado no corrente mes de
junho, decidiu o Gwemo brasileiro condecorar diversas personalidades japonesas. Foram agraaados os Governadores
das Prmlndas de onde provier& os contingentes mais nummsos de imiarantes imoneses, autoridades financeiras e
nomes importa& das &as emp&sarial e cultural. todos ligados ao intemimbio Brasil-JapBonesses campos.

E a seguinte a relacao dos condecorados:
Governador Shunichi Suzuki, da Provlncia de T6quio;
Governador Ryozo Tagawa, da Provlnda de Mie;
Governador Morihiko ~iramatsu,da Pmvlncia de Oita;
Governador Kaname Kamada. da Provlnciade Kaaoshima:
Senhor Eishiro Saito, presidefite da "Federation of~conomic
Organization" (KEIDANREN);
Senhor Takashi Tanaka, Presidente de "The Export-lmport
Bank of Japan";
Senhor Miiuhide Yamaguchi, Presidente de "The ~veffieas
Economic Cooperation Fund";
Senhor Takashi Mukaibo, Presidente. em exerckio. da Comissao de Energia Atomica do JapBo;
Senhor Kaneo Nakamura, Presidente de "The IndustrialBank
of Japan";
Senhor Mamotu Sakai. Presidente de "The Long-Tem Credit
Bank of Japan";
Senhor Minotu Inouye. Presidente de "The Bank of Tokyo";
Senhor Katsuhisa Yamada. Vice-presidente e membro do
Conselho de "The Overseas Economic Cooperation Fund";
Senhor Shimku Morohashi, Presidente da "Mitsubishi Corporation";
Senhor Koichiro Ejiri. Presidente da "Mitsui & Co.";
Senhor Tadashi Itoh, Presidente da "Sumitomo Corporation";
Senhor Tomio Tatsuno, Presidente da "Marubeni Corporation";
Senhor Yoshihisa Tabuchi, Presidente da "Nornura Securities";
Senhor John Hiroyoshi Aoki, Presidente das Organizacoes
Hotel Caesar Park;
Senhor Yoneho Tabata, Chefe do Laborat6rio de Pesquisas
em Engenharia Nuclear da Universidade de T6quio;
Senhor Fujio Tachibana, Presidente do Conselho de Adrninistracao do Banco America do Sul;
Senhor Yukinori Ito. Diretor do Departamento de EmprBstimos
- III do "Export-lmport Bank of Japan";
Senhor Tatsushi Ueshima, Presidente da "Ueshima Coffee
Corporation";
Senhor Kotaro Horisaka, Professor Assistente da Universidade de Sofia;

Senhor Toshio Hara, Diretor do Museu Hara de Arte Contemporanea;
Senhor Chiyuki Murakata. Presidente da AssociacBo VillaLobos do Japao;
Senhor Konosuke Suzuki, Gerente-Geral do "Overseas Administation & Planning Dept." da "C. b h & Co.";
Senhor Hiroyuki Shhizu, "Senior Managing Officer" do Departamenb de EmprBstimos - Iii do "Export-import Bank of
Japan";
Senhor Mamotu Itoh, Gerente-Geral Adjunto da "Mitsui &
Co.";
Senhor Shigeki TsuGui. Gerente da "C. itoh & Co."; e
Senhora Kyoko Tsukamoto, Presidente do "Clube do Brasil" e
"Servbras Companhia".

governo brasileiro repudia atos de
terrorismo
O Governo brasileiro. fiel a sua tradicBo de repudio ao terrorismo em todas as suas manifestacbes, condenou, com veemencia, o sequestro da aeronave da Companhia ABrea do
Coveite e deplorou profundamente a perda de vidas humanas
causada por seus ahores.
O Govemo brasileiro reitera sua conviccao de que todo ato de
terrorismo, onde quer que seja praticado e quaisquer que sejam suas motivacoes, merece a mais ampla repuka da canunidade internacional.

0 Brasil continuara a apoiar os esforcos da comunidade internacional para reprimir todos os atos de terrorismo e enadicar
suas causas.

questao palestina
O Govemo brasileiro novamente manifesta sua inquietacao
com o prolongamento dos disturbios em JerusalBm, Gaza e
Cisjordania, que ha mais de quatro meses trazem a luz o descontentamento da populaciio palestina desses territorios com
o regime de ocupac5o a que esta submetida. A violacao dos
direitos humanos, em desrespeito as obrigacoes assumidas e
ao Direito Internacional. a custa de centenas de vm'mas, demonstra a necessidade urgente de busca de solucao para a
Questao Palestina.
2. Nesse sentido, o Brasii teafirma sua posicBo. consoante
os termos das resolucoes 607 e 608 do Conselho de Seguranca das Nacbes Unidas. de profundo desagrado com as recentes medidas adotadas pelas autoridades de ocupacao de
banir habitantes dos tenit6rios palestinos. em flagrante contravencao as disposicbes internacionais relativas a poteqao
de civis em tempo de guerra.
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assassinio do subcomandante e chefe
da olp
O Governo brasileiro deplora profundamenteo atentado, retcentemente ocorrido em Tunis. que resultou no assassinio do
lider palestino Khalil AI- Wazir. cognominado Abu Jihad
2. O Brasil. de acordo com sua conviccao de que todo ato de
violencia politica merece a mais ampla repulsa da comunidade internacional. onde quer que seja perpetrado e quaisquer
que sejam suas motivacoes. lamenta que episodios dessa
natureza continuem a ocorrer, provocando o acirramento do
bdio e tensao entre povos e o agravamento da crise no
Oriente Medio.

xix reuniao da comissao nacional para
assuntos antarticos (conantar)
Na tarde do dia 20 de abril, o Ministro de Estado das Relac6es Exteriores, Roberto de Abreu Sodre. presidiu no ttamaraty a XIX Reuniao da Comissao Nacional para Assuntos Antarticos (CONANTAR). que contou com a presenca de representantes dos Ministerios da Marinha. do ExArcito. das Re!acoes Exteriores, da Agricultura. da Educacao. das Minas e
Energia, da Secretaria do Planejamento, do Estado-Maior
das Forcas Armadas. do Conselho de Seguranca Nacional.
do Mlnisterio da Ciencia e Tecnologia e da Secretaria da Comissao Inteninisterial para os Recursos do Mar.
Durante a reuniao passaram-se em revista os principais
acontecimentos ligados ao gerenciamento internacional da
Antariida. bem como a posicao do Brasil diante desses acon
tecimentos.
Especificamente. examinou-se a insercao do Brasil no Sistema do Tratado Antartico e a forma como os interesses nacionais sao protegidos pelo Tratado
A CONANTAR deu sequencia ao cumprimento de sua obrigacao de considerar a aprovacao, pelo Governo brasileiro. das
~ecomendacbes adotadas pelas Reunioes Consultivas do
Tratado da Antartida.
Considerou ainda a CONANTAR a necessidade de se consolidar e expandir a presenca brasileira na Antartida, conforme
os objetivos da Poiltica Nacional para Assuntos Antariicos
(POLANTAR). e de maneira a fortalecer a posicao do Brasil
no gerenciamento da cooperactio internacional do continente
antartico.

visita do ministro de relacoes
exteriores e culto da bolivia
No contexto da preparacao da pr6xima visita do Presidente
Jose Sarney a Bolivia. o Ministro de Relac6es Exteriores e
Culto da Republica da Bolivia. Guillermo Bedregal Gutierrez,
efetuou visita de trabalho a Brasilia em 19 de abril do corrente. O Chanceler Guillermo Bedregal foi recebido em audiencia pelo Senhor Presidente da Republica e manteve encontro
com seu coiega brasileiro, o Chanceler Roberto de Abreu Sodre.
Foram. assim, durante as conversacoes mantidas pelo Chanceler Bedregal em Brasilia. passados em revista os principais

temas que conformam o relacionamentobilateral, e examinados outros temas relevantes no quadro internacional. Ficou
mais uma vez patenteada a importhcia que ambos os pafses
atribuem aos esforcos de cooperacao bilateral, como passos
essenciais para a consecucao do objetivo mais amplo da integracao regional, necessaria a solucao dos graves problemas econbmicos e sociais de que os dois paises. como toda a
regiao, se ressentem. Foram passados em revista os campos
em que a cooperacao entre o Brasil e a Bollvia ja vem dando
frutos. com o objetivo de aprofunda-Ia e intensiiica-Ia, e estudadas novas iniciativas em setores em que o potencial da cooperacao A grande. mas ainda pouco explorado.
Os Chanceleres concordaram na necessidade de que a integracao energetica seja um elemento fundamental das relacoes entre a Bolivia e o Brasil. Neste sentido. o Chanceler do
Brasil reiterou a decisao politica do seu governo de executar
um esquema de integractio energ6tica levando as negociacoes para a compra do gas boliviano a bom termo, adequando-as as circunstancias atuais e encarando as negociacoes
finais com esplrito de realismo, objetividade e sentido econbmico. Acordou-se a elaboracao, de comum acordo. de um
programa de trabalho que contemple a integracao sob formas
novas e imaginativas e propicie mais dinamismo comercial,
um padrao mais equilibrado de relacionamento economico e
do desenvolvimento industrial de ambos os lados da fronteira.
Com relactio ao Projeto Hidroeletrico de Cachuela Esperanza. aprovou-se dar continuidade a acordos anteriores, complementando-os com o compromisso brasileiro de compra de
energia em volumes adequados e progressivos e com um
esforco conjunto nos estudos. engenharia. construcao e obtencao de financiamento respectivo.
Foram tambAm debatidos em profundidade outros temas de
cooperacao de imediato impacto econbmico e social. Dentre
e!es. os setores de transporte, comercial. navegacao. cultural
e de cooperacao tecnica. em que o Brasil ja vem prestando
cooperacao a Bolivia. Na area comercial. acordou-se quanto
a conveniencia d~ esforcos comuns com vistas a obtencao do
equilibrio dinamico dos fluxos do comercio entre os dois palses Foram tambem passados em revista os entendimentosja
existentes no que respeita a cooperacao tecnica, que se vem
desenvolvendo de maneira satisfatbria com base nas novas
diretrizes que o Brasil vem seguindo neste campo.
A cooperacao fronteirica foi considerada area das mais fecundas e Uteis para a promocao da integracao regional, tendo sido trocadas id6ias sobre as experiencias que os dois palses
vem desenvolvendo neste campo, com o objetivo de aplicaIas em projetos a serem executados ao longo de sua fronteira
comum, dentro de um espirito de interdependencia e comp!ementacao. O Chanceler Bedregal debateu com as autoridades brasileiras as possibilidades de serem Intensificados.
de comum acordo e em conjunto. os esforcos destinados a
combater o trafico de entorpecentes, contribuindo para o controle do uso indevido de drogas.
Na area cultural e de desenvolvimento cientifico acordou-se
incentivar e fortalecer os mecanismos de intercambio que
aproximam os povos e os governos do Brasil e da Bolivia.

brasil assina convencao com a india
Em cerimbnia realizada no dia 26 de abril passado, em Nova
Delhi, foi assinada a "ConvencAo entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo da Republica da India
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destinada a evitar a dupla tributacao e prevenir a evasao f ~ c a l
em mat6ria de imposto sobre a renda".

'

~onctituindo-seno primeiro acordo do g6nero firmado pela
India com um pals da America Latina, a Convencao foi assinada, pelo lado brasileiro, pelo Embaixador Oqtavio Rainho
da Silva Neves. atual Embaixador do Brasil na India, e, pelo
lado indiano. pelo Secretario Adjunto para "Foreign Tax", Sr.
P.K. Appachoo.
Ao evitar que a renda gerada em um dos Estadosseja taxada
simultaneamente nos dois Estados contratantes, a referida
convencao estimulara o fluxo bilateral de capitais. tanto na
forma de empr6stimos quanto de invesiimentos diretos, bem
como o interchbio de profissionais liberais, pesquisadores e
artistas.

acao militar de israel;
posicao do Brasil
O Govemo brasiieiro deplora as novas acbes militares de Israel no Sul do Libano e os atos de violhaa praticados contra
a populacao local O Govemo brasileiro reitera sua consternacao com o sofrimento imposto ao povo libanes, bem como
sua posicao a respeito da necessidade do respeito A integridade territonal, soberania e independhcia polftica do Libano
de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas. conforme
estabelecido nas pertinentes recolucdes das Nacbes Unidas,
em particular a resolucao 425(1978) do Conselho de Seguranca.

abreu sodre nos paises nordicos
O Ministro de Estado das Reiacdes Exteriores, Robertot de
Abreu Sodr6, visttou os palses nordicos de 24 de maio a 2 de
junho do corrente, no contexto de intensificacao do dialogo
polftico e economico entre o Brasil e aqueles palses, sotxetudo na ultima d h d a . O Ministro Sodr6 foi recebido m audi6ncia pelos soberanos da SuBcia, Dinamarca e N o ~ e g a
e
pelo Presidente da Republica da Finlandia. que lhe ofereceu
um almoco.
Nos Ultimos quatro anos tem-se registro de visitas oficiais ao
Brasil de autoridades n6rdicas do mais alto nivel, corno
exemplo. a visita dos Reis da Suecia ao Brasil em 1984, e as
do Primeiro-Ministro da Finlandia e do Ministro dos NegcScios
Estrangeiros da Dinamarca, ambas em 1986. estando '?mb6m prevista ainda para este ano a visita da Primeira-Minlsba
da Noruega.
Por outro lado, a assinatura de Acordos bilaterais entre o Brasil e cada um dasueles parcebs instituindo Comissoes Mistas de ~ o o ~ e r a ~ caook m i c ae industrial contribuiu para dinamizar o nosso relacionamento com aquela reg160 do globo.
Com efeito. os palses nordicos se destacam pela expressiva
cooperac80 que conosco mantem, constituindo-se o Brasil o
principal parceiro economico-comercial na Am6rica Latina
nas relacoes bilaterais com cada um deles. A Suecia, por
exemplo. distingue-se mforte investidor em nosso pals,
com cerca de US$400 milhoes aplicados em mais de 90 empresas subsidi4rias no Brasil. Com a Nmega. estamos iniciando. atrav6s da Braspetro, ambicioso programa de pros-

peccao de petroleo no Mar do Noite, o qual podera vir a pro-

porcionar-nos. quando finalizado, cerca de 100.000 ba&
diarios de petroleo. Dinamarca e FlnlBndia investem igualmente no setor industrial, sobretudo nos campos da produc6o
de equipamentos destinados A agricultura, tais corno tratares,
e beneficiamento de lnsumos asricoias. Nos UMms anos a
pauta das exportacbes braslleira~para aqueles pafsas registra produtos de maior valor agregado, tais corno automoveis
(Ford Escort) e avibes (Bandeirantes).
No intuito de diversificar e ampliar os contatos entre grupos
privados nacionais e nordicos esteve o Minisbo das Relacbes
Exteriores acompanhado de uma missSo empresarial brasileira integrada pelos representantes dos setores de maior interesse para o nosso intercambio.
Finalmente, no campo cientifico e tecnol6gico, sao promissoras as percpecuvas para o desenvolvimenlo pleno das nossas relacdes com aqueles paises, aproveitando a experihcia
e o avanco que d e t h . principalmente nos setues florestal,
maritimo, energ6tico e de controle do meio ambiente.

arcebispos de salvador e de brasilia.
novos cardeais da igreja
Sua Santidade o Papa JoBo Paulo IIanunciou. no Vaticano. a
intencao de convocar um Consist6rio em 29 de junho para a
miac8o de novos Cardeais da Igreja.
Naquela oportunidade, foram elevados A dignidade cardlnallcia dois prelados brasileiros: Dom Lucas Mueka Neves, Arcebispo de Salvador, e Dom Jos4 Freire Faicao, Arcebispo de
BrasWa.
Pela via diplomatica, o Senhor Presidente da Republica teve
conhecimento antecipado da deliberacb pontiiicia. gesto de
singular dktincao que m u b o comoveu.
Amigo pessoal dos dois novos membros do Colegio CardinaIlcio, o Presidente Jos6 Sarney admira e enaltece as vlrludes
de pastores, de patriotas e de intelectuais dos r e c h - p u p u rados.
Por Isso mesmo, insimiu o Ministerio das Relacbes Exteriores
a divisar meios de bem traduzir, durante a realizacao do Consistorio, o sentimento de jubilo. que partilha com toda a Nacao
brasileira, pelas sabias escolhas do Sant, Padre.

viii reuniao da comissao
mista brasil-bulgaria
Realizou-se. em Brasilla, nos dias 13 e 14 de junho, a VIII
Reuni60 da Comissao Mista Brasil-Bulglria A reuniao em
apreco teve por objetivo passar em revista o relacionanenb
economico e comercial ente os dois palses. bem como proairar explorar novas oportunidades de com6icb e as perspecthras da cooperac60 em denda e tecnobgia.
A Comissao de Comercio com a Europa mental (COLESTE)
organizou a reuniao, que conbu com a presenca nao sb de
representantes das imtiiuicbes governamentais e empresas
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publicas, como a Companhia Vale do Rio Doce. a Companhia
Nacional de Alcalis e a INTERBRAS, mas tambem de empresas privadas e tradings bem como de Governos estaduais.

comissao mista brasil-bolivia
acordo firmado por troca de notas

Senhor Embaixador,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia para referirme ao futuro desenvolvimento das relacdes bilaterais entre o
Brasil e a Bolivia. que indica a conveniencia de atualizar os
mecanismos instltucionais e os procedimentos seguidos ate o
momento.

Em 17 de junho de 1988. o Senhor Minisfro de Estado e o
Embaixador da Bollvia. Jaime Balcazar, firmaram por Troca
de Notas acordo para estabelecimento da "Comissao Mista
Permanente de Coordenacao". O referido acordo pretende
consolidar, atraves da criacao de um mecanismo dinamico e
abrangente. as diversas areas de cooperacao bilateral BrasilBollvia Dota a cooperacao entre os dois paises de formas
ageis, tendo em vista a disposicao mutua de procurar, de
imediato, a elevacao dos niveis de entendimento e de cooperacao. Os dois Governos acreditam que, dentro do vasto
campo aberto ao relacionamento bilateral. existem areas especificas. suscetiveis. no curto e m6dio prazos, de receber
formas concretas e bem definidas de cooperacao. A Comissao Mista Permanente de Coordenacao, formalizada no dia
17, se encarregara, como o proprio nome indica, de coordenar iniciativas nessas areas. atraves de diversas S u b m i s s6es bilaterais. de acao tematica. Estao assim previstas as
Subcomissbes seguintes: (a) cooperacao econbmica, financeira e comercial. onde um dos obietivos basicos 6 a ativacao
imediata do com6rcio bilateral. com estudos especfficos dirigidos a aberhxa de mercados e a complementacaoindustrial;
(b) transportes e comunicacoes, a ocupar-se sobretudo de
projetos prioritarios para os dois palses. tais como a ligacao
Caceres - San Matias - Santa Cruz, ou o derrocamento do
Canal do Tamengo; ou, ainda, a integracao no setor de telecomunicacoes; (c) energia e combustiveis. tratando-se. nesse caso, de projetos da mais alta transcendencia bilateral,
como o relativo A aquisicao de gas boliviano pelo Brasil, ou
de pmjetos que facilitarao o atendimento da demanda ener.
g6tica ora existente nos Estados do Acre e de Rondbnla. atrav6s de aquisicao de energia eletrica boliviana; (d) mineracao
e siderurgia, ligada, mais a medio e longo prazos, a toda cooperacao posslvel no ambito da complementacao industrial;
(e) assuntos culturais. educacionais e turismo. setor no qual
se procurara explorar o potencial ja existente. notavel particularmente na area educacional. e em todos os casos dirigido
a um melhor conhecimento das respectivas culturas, procurando-se, ao mesmo tempo. dar atencao focal as regibes
fronteiricas, em resposta ao crescente dinamismo dcio-econ h i c o ali verificado; (9 agricultura, agropecuaria, recursos
naturais e meio ambiente, igualmente centrada nas necessidades de desenvolvimento e de preservacao ambienta1 dos
espacos da Amazbnia comum; (g) salubridade, voltada para
o projeto altamente prioritario relativo ao controle das acbes
de saude na fronteira; (h) cooperacao fronteirica, dedicada a
coordenar a elaboracao e a execucao de projetos binaclonals
de desenvolvimento sbcio-econbmico de comunidades vizinhas e de regioes na fronteira comum; (i) cooperacao no
combate ao trafico illcito de drogas

1) assuntos econ6micos, financeiros, comerciais e compiementacao industrial;
2) transportes e cornunicacoes;
3) energia e hidrocarbonetos;
4) mineracao e siderurgia;
5) assuntos culturais, educacionais e de turismo;
6) agricultura, agmpecuaria, recursos naturais e meio ambiente;
7) salubridade;
cooperacaofronteirica;
cooperacao no combate ao trafico ilicito de drogas.

Todo esse esforco de consolidacao. que ora se procura fazer
com a criacao da Comissao Mista Permanente de Coordenacao, consiste naturalmente em um processo onde se preveem
varias etapas Os Governos do Brasil e da Bolivia, na consolidacao de seus regimes democraticos. se sentiram estimulados a explorar, de forma concreta e criativa. as amplas possi.bilidades de cooperacao. O prbprio Presidente Sarney. ao
programar para breve sua visita a La Paz, para encontrar-se
com o Presidente Paz Estenssoro, confere. no mais alto nlvel,
autoridade a esse processo de estreitamente diplomatico.
numa projecao que se quer atualizada dos estreitos vinculos
historicos e de amizade e de um espaco geograflco comum e
vizinho.

A Secretaria Pro Tempore sera exercida alternadamente.
por perlodos de um ano. pelos dois palses.
As Subcomissoes Mistas serao integradas por duas Secoes Nacionais. respectivamente do Brasil e da Bolivia.
que poderao adotar suas proprias normas de funcionamento interno.
A Comissao Mista Permanente de Coordenacao sera presidida por dois funcionarios de alto nfvel das respectivas
Chancelarias. que exercera0 tambem. um de cada vez, as
funcbes de Secretario Pro Tempore.

Com tal proposito. tenho a honra de propor a Vossa Excelencia a criacao de uma Comissao Mista Permanente de Coordenacao. que tera a finalidade de fortalecer a cooperac80 entre nossos palses e desenvolver o tratamento dos assuntos
bilaterais, submetida as normas especificadasa seguir.
1. OBJETIVOS E FUNCOES
A Comissao Mista Permanente de Coordenacao esta incumbida de:
a) examinar, avaliar e estimular as relacoes de cooperacao
entre Brasil e Bolivia, orientando-as para a intensificacao
dos interesses comuns e o fortalecimento dos vinculos que
unem os dois palses;
b) estabelecer as bases para uma programacao conjunta de
acoes que promovam o desenvolvimento politico, economico, social e cultural de ambos os paises, especialmente
nas areas fronteiricas. levando em conta os compromissos
de integracao ja assumidos;
c) elevar aos Governos de ambos os paises, por iniciativa
propria ou por solicitacfzo dos mesmos, recomendacoes e
sugestoes destinadas a melhorar e ampliar as relacdes de
cooperacao, complementacSo e integracao entre Brasil e
Bolivia;
d) velar pela aplicacao e cumprimento das medidas adotadas
por ambos os Governos, examinar os resultados obtidos e
propor solucoes para os problemas que venham a apresentar-se.

a) A Comissao Mista Permanente de Coordenacao e um sistema binacional de cooperacao multissetorial, constituido
por (i) uma Secretaria Pro Tempore e (li) por Subcomissoes dedicadas aos seguintes temas:
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e) As Secbes Nacionais das Subcomissoes Mistas sertio presididas por funcion&rios de alto nivel'dos setores mmpetentes que cada Governo designar por Notas diplomtltlcas,
conforme propostas a serem submetidas pelos Presidentes
da ComissBo Mista Permanentede Coordenactlo.
f) As Subcomlssdes Mistas executar80 suas tarefas com autonomia e poderao reunir-se quantas vezes seja nececsslrio para adotar as decisbes que considerem mais apropriadas para a consecucao de seus objetivos.
g) As Subcomissbes Mistas adotarao seus respectivos regulamentos, que serao aprovados por troca de notas. e informarao periodicamente de seus trabalhos a Secretaria
Pro Tempore. que deles mantera informados os dois Governos e que, ademais, dever8 coordenar os programas
de trabalho das Subcomissbes Mistas.

contribuira para fortalecer ainda mais as fraternais r e l a c k de
amizade e de cooperac80 entre Brasil e Boilvia, a vigaar a
partir desta data. Qualquer um de nossos respectivos Gwernos poder& com uma antecedhcia mlnlma de seis meses,
comunicar ao outro sua lntenctio de dar por terminado este
Acordo.

3. PRESIDENCIA, DOCUMENTACAOE SECRETARIA DAS
REUNI~ES

Relac-ao dos Atos assinados pelos Presidentes da Republica
Federativa do Brasil e da Argentina, em 07 de abril de 1988:

a) A Presidencia de cada reuni50 da Comissao Mista Permanente de Coordenacao e das Subcomiss6es Mistas correspondera ao Presidente da Secao Nacional do pafs sede
'da reuniao.
b) Ao t6rmino de cada reuni50 das Subcomiss6es Mistas, sua
Ata. de aue constartio suas conclusbes e recornendacbes,
sera elevada a considerac80 dos dois Governos.
C) Os sewic~sde Secretaria ficarao a cargo do pafs sede da
reuniao.

01. Declaracao Conjunta sobre Polftica Nuclear.
02. Programa de Integracao e Cooperac& Econbmica entre
a Republica Federativa do Brasil e a Republica Argentina - Relatorioda ComksBo de Execuc!40.
Documentos anexos ao Relatorio da Comissao de Execucao do Programa:

A Comissao Mista Permanente de Coordenacao poderatamb6m o~inare decidir. ~rimAriaou secundariamente, sobre assuntoc'da compet&n& de outras Comissoes Mistas de carater
geral. previstas em Acordos em vigor entre o Brasil e a Bollvia.
Esta Nota e a Nota que Vossa Excelenciase digne dirigir-me.
de id6ntico teor e da mesma data, constituir50 um Acordo que

Aproveito a opominldade para renovar a Vossa ExcelBncIaos
protestosda minha alta estima e mais distinta consideracao.
Roberto de Abreu Sodr6

assinatura de atos entre o brasil
e a argentina

Protocolo sobre Bens de Capital (no 1)
Protocolo sobre Expansao do Com6rao (n?4)
Protocolo sobre Fundo de Investimentos (no 7)
Protocolo sobre Energia (n")
Protocolo sobre Biotecnologia (n")
Protocolo sobre Siderurgia (n" 3)
Protocolo sobre Transporte Terrestre (no 14)
Protocolo sobre lntegr&o Cultural ( n V 8)
Protocolo sobre Industria Automobiilstica (no 21)
Protocolo sobre Industria Alimentlcia (n922).

NOTA: A lntegra dos Documentos anexos ao Relatorio encontra-se na publicac30 "Visita do Pres~denteJose Samey A Republica
Argentina", que sera editada pelo Centro de Docurnentacao.
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telegrama de congratulacao do ministro
abreu sodre ao secretario-geral
das nacoes unidas
Em nome do Governo brasileiro e no meu prbprio, congratulo-me com Vossa Excelencia pela assinatura nesta data dos
Acordos de Genebra sobre a situacao do Afeganistao. A conclusao desses Acordos, para a qual Vossa Excelencia e seu
Representante Especial tanto contribuiram, e demonstracao
eloquente da capacidade das Nacbes Unidas de agir decisivamente para promover a solucao pacifica de controversias e
siiuacoes que ameacam ou podem ameacar a paz e a seguranca internacional, em diferentes regioes do mundo.

O Brasil, que tem apoiado as resolucoes adotadas sobre o
assunto pela Assembleia-Geral das Nacbes Unidas desde
1980, ve, com satisfacao, que foi possivel chegar nesse caso
a uma solucao politica negociada que se funaamenta no respeito aos principios da nao-interferencia, do nao-uso da forca
e da autodeterminacao, normas basicas do convlvio internacional, consagradas na Carta de Sao Francisco.
Esperamos que. com base nos Acordos de Genebra. cuja implementacao exigir8 grandes esforcos de todas as partes envolvidas. seja possivel assegurar aos povos dessa regiao do
terceiro mundo um futuro de paz.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os
protestos da minha mais alta consideracao.
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores da Republica Federativa do Brasil

Roberto de Abreu Sodr6

mensagem de congratulacoes do
governo brasileiro ao emir do coveite,
sua alteza jaber al-ahmed al-sabah, pelo
desfecho do sequestro da aeronave
coveitiana
Em nome do Govemo brasileiro, e em meu proprio nome,
transmito a Vossa Alteza nossas congratulacoes pelo feliz
desfecho do tr8gico episodio do sequestro da aeronave da
Kuwait Airways. Lamento o sacrificio de duas vitimas inocentes e reitero a condenacao do povo e do Governo do Brasil i
atos de terrorismo que ferem a moral e o direito internacional,
colocando em risco a conviv6nc~acivilizada entre nacoes.
Presidente da Republica Federativa do Brasil

Jose Sarney

mensagem enviada pelo presidente
sarney ao presidente da bolivia
Tenho a honra de me dirigir ao prezado amigo e ilustre Primeiro-Mandatario da Republica irma da Bolivia para reiterar-lhe as expectativas positivas com que antecipo minha pr6xima visita a La Paz, oportunidade em que o povo e o Governo brasileiro e eu pr6prio poderemos testemunhar ao povo e
ao Governo bolivianos e a Vossa Excelencia. homem publico
cujo nome esta inscrito em algumas das melhores oaginas da
histdria latino-americana, nossas homenagens e expressoes
de profundo apreco. Dispunha-me, atendendo ao honroso
convite que recebi de Vossa Excelencia, a viajar a seu pais
ainda no curso do presente mes de maio. Circunstancias supervenientes, no entanto, obrigam-me a solicitar a Vossa Excelencia sua bondosa compreens5o para a necessidade em
que me encontro de adiar, por algumas semanas. nosso projetado encontro. Estou certo de que Vossa Excelencia compreendera as razoes que movem o pedido que ora lhe faco.
Nao tenho duvidas de que nossos Ministerios de Relacoes
Exteriores poderao acertar novas datas no menor prazo possfvel para a celebracao de minha visita a La Paz. que antevejo como marco significativo das relacoes entre nossos dois
palses. Mais ana consideracao.
Presidente da Republica Federativa do Brasil

Jose Sarney

125Qniversario da criacao da cruz
vermelha. mensagem do presidente
sarney
Na oportunidade em que se comemora o 1252 aniversario da
criacao da Cruz Vermelha, desejo expressar a Vossa Excelencia o reconhecimento do Governo e do povo do Brasil pelos inestimaveis e meritbrios servicos que essa reputada instituicao vem prestando a humanidade. Em um mundo permanentemente envolvido em catastrofes morais e naturais, a
Cruz Vermelha se faz sempre presente, procurando minorar
os males das populacoes atingidas. sem medir esforcos e
sem se deter ante as inumeras dificuldades que se atravessam em seu caminho.
Rendemos. nesta ocasiao, nosso preito a Henri Dunant. fundador do movimento da Cmz Vermelha, e i4 sua determinacao
inquebrant8vel em concrebzar seus ideais humanitarios -0je, aqueles que o sucedem nessa ardua missao enfrentam dificuldades ainda maiores, pois cresceram na razao direta do
avanco tecnolbgico e do poder de destruicao dos artefatos
humanos. P.inda assim, pode ser garantido o desenvolvrmento progressivo da Cruz Vermelha, que atualmente beneficia 146 mises.
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O Brasil se regozija com os exitos alcancados pelas iniciativas
do movimento da Cruz Vermelha, imbuldo dos mais elevados
sentimentos humanos e fruto de um trabalho de renovacao
constante. Reitero os meus votos pelo continuado exito do
trabalho dessa nobre instituicaoem seus propositos pacifistas
e benemerentes.
Presidente da Republica Federativa do Brasil

Jose Sarney

mensagem de sarney a amin gemayel
O Governo brasileiro tem manifestado o seu apoio a preservacao da soberania politica e da integridade tenitorial do Llbano. nacao cujos emigrantes tanto contribulram para o desenvolvimento do Brasil e a formacao de nossa nacionalidade. Nesse sentido, o Governo brasileiro tem-se pronunciado
em Brasflia e nos foros apropriados das Nacoes Unidas.
Dando nova demonstracao de sua confianca no retomo daquele pais a plena normalidade e atendendo a manifestacoes
de ilustres parlamentares brasileiros de origem libanesa, o
Presidente Sarney esta enviando. atravBs de representante
pessoal, o Embaixador Amaral de Sampaio, Chefe do Departamento do Oriente Proximo, do Itamaraty, mensagem de
apreco e solidariedade ao Senhor Amin Gemayel, Presidente
da Republica Libanesa.

dia da solidariedade. mensagem
presidencial

Por ocasiao do transcurso do Dia Internacional de Solidariedade com a Luta do Povo da Africa do Sul - Dia de Soweto
- reitero, em nome do povo e Govemo brasileiros, a posicao
de repudio e vigorosa condenacao a politica de discriminacao
racial e sva institucionalizac~oem regime oficial como B praticada na Africa do Sul. Fundado na err6nea concepcao da supremacia de uma raca sobre outras. o apartheid constitui um
anacronismo historico e uma aberracao social e deve ser urgentemente erradicado do convlvio das nacoes civilizadas. A
historia da humanidade tem ensinado que nao existe inspiracao mais fecunda para a luta pela emancipacao do homem do
que a nocaofundamental da unidade do genero humano.
O Brasil, que se orgulha de vir construindo uma sociedade
democratica baseada na interacao harmoniosa de etnias e
culturas, tem estado permanentemente ao lado daqueles palses que condenam, de forma inequiyoca. as praticas violatorias dos direitos humanos no sul da Africa. Nesse sentido, em
consonancia com as resolucoes da AssemblBia-Geral e do
Conselho de Seguranca das Nacoes Unidas, o Govemo brasileiro. por decreto em vigor desde 1985, proibiu nao s6 o intercambio cultural. esportivo e artlstico, como tamb6m a venda
de armas, material de emprego militar, petroleo e seus derivados ao regime de Pretoria.
Uma vez mais o Brasil se solidariza com a luta do povo sulafricano, no sentido de conquistar seu direito fundamental e
inalienavel de construir um pals pluralista. democratico, justo
e livre.
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presidente da republica de mocambique visita o brasil
J

discursos dos presidentes ]os6 samey e joaquim chissano. na recepctio no palQio itarnaraty, em 8 de abril de 1988

comunicado conjunto
itamaraty comemora o dia do diplomata
discurso do presidente da republica jose samey. na cerimbnia do dia do diplomata, em 20 de abril de 1988, realizada no
itamaraty
discurso pronunciado pelo ministro de estado das relacbes exteriores. roberto de abreu sodre, na ceilm6niacomemorativa do dia do diplomata
discurso pronunciado pelo conselheirotadeu valladares, paraninfoda turma de formandoc de 1987, durante a ceridnia
do dia do diplomata
discurso do orador da turma de formandos do instrtuto rio branco, secretdno manoel adalberto carlos monteiro lopes da
cruz

simposio internacional sobre literatura
cerimbnia de instalactio do simp6sio internacional sobre o papel dinamico da literatura da am6dca latina e do catibe na
aiacao lierdria universal, realizada no paldcio itamaraty, em 18 de abril de 1988

abreu sodre na china
discurso pronunciado pelo ministro das relacbes exteriores, roberto de abreu sodre, no banqueteoferecido pelo ministro
dos negocios estrangeiros da repBblica popular da china, senha qian quchen
discurso pronunciado pelo ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, na abeitura da reuniao
de consultas pollticas com a republica popular da china
palestra pronunciada pelo ministro das relacoes exteriores. roberto de abreu sodre, perante exportadores e importadores
de xangai, durante sua visita a china

reuniao ministerial da cepal
discurso do ministro das relacoes exteriores do brasil, roberto de abreu sodre, na solenidade de abertura da 220 reuniao
ministerial da comisstio econbmica das nacoes unidas para a am6rka latina e o carlbe (CEPAL)

40%niversario da assinatura da carta da oea
discurso pronunciado pelo ministro de estado. interino, das relacoes exteriores, embaixador paulotarso flechade lima.
por ocasitio da cerim6nia do 402 anlveisdrio da assinatura da ceita da oea

visita do vice-primeiro-ministro e ministro dos negocios estrangeiros
ao brasil

do iraque

discurso pronunciado pelo ministro de estado. interino, das relacoes exteriores, embaixador paul0 hrsoflecha de lima,
por ocasltio do jantar oferecido ao vice-primeiro-minlsro e ministro dos neg6dos estangeiros do iraque. senhor tariq
faruk

visita do primeiro-ministro da tchecoslovaquia ao brasil
dkcursos do presidente jos6 samey e do primeiro-mlnktro da repdbllca soclallste da ChecoslovBqula, senhor lubomir
stnugal, no palbcb Itamaraty, em 11 de mab de 1988
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comunicado conjunto brasil-tchecoslovaquia, assinado em 12 de maio de 1988,entre o presidente da republicafederativa do brasil, jos6 samey, e o primeiro-mlnisto do governo da republica socialistada tchecosbvaqula, senhor lubomlr
strougal
1

acordo sobre cooperacao ecortomica entre o governo da republica federativa do brasll e o governo da republica socialista da tchecoslovaquia, assinado por ocasiao da visita do prlmeko-ministralubomir slmugal ao biasil

ministro das relacoes exteriores da venezuela visita brasilia
discurso pmnunciado peio ministro de estado das relacdes exteriores, mberto de abreu sodr6, no almoco em homenagem ao ministro das relacdes exteriores da venezuela, embaixador german nava camiilo, erp 16 de maio de 1988. no
palacio itamaraty
discurso pronunciado peio ministro de estado das relacbes exteriores, roberto de abreu sodre, por ocasigo da palesh
do ministo das relacbes exteriores da venezuela, embaixador german nava carrillo, no instituto rio branco
discurso do ministro das relacbes exteriores da venezuela, geman nava carrillo, por ocasiao da palestra aos alunos do
insiituto rio branco, em 16 de maio de 1988
discurso pmnunciado pelo ministro das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, na cerimonia de abertura da iv reuniao ordinaria da comissao de coordenacao brasil-venezuela
discurso pronunciado pelo ministro mberto de abreu sodre. na cerimonia de assinatura de atos com o ministro das rela-

c6es exteriores da venezuela, embaixadorgermannava cat?ilo

xi reuniao plenaria do conselho empresarial brasil-estados unidos
discurso do minish-o de estado, interino, das relacoes exteriores, embaixador paulo tarso flecha de lima, por ocasiao da
xi reuniao plenaria do conselho empresarial brasil-estados unidos, em l o de junho de 1988

presidente jose sarney na organizacao das nacoes unidas
discurso do presidente jos6 samey perante a terceira sessao especial da assembl6ia-geraldas nacbes unidas, dedicada ao desaumamento
discurso pronunciado pelo presidente da republica, jos6 sarney, perante o grupo latino-americanoe do caribe, em nova
iorque. dia 07 de junho de 1988

visita do primeiro-ministro de portugal, anibal cavaco silva
discursos do presidente jos6 sarney e do primeiro-ministro de po&gal, anibal cavaco silva, no palacio itamaraty, em
brasflia, em 9 de junho de 1988
discurso do primeiro-ministroanibal cavaco silva, por ocasiao de sua visita ao congresso nacional

80 anos da imigracao japonesa: visita de sua alteza imperial o principe fumihi-

to
discurso pronunciado pelo ministro de estado das relacoes exteriores, por ocasiao de almoco oferecidoA sua alteza imperial o principe fumihito. do japao

guillermo bedregal gutierrez visita brasilia
discurso do ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodr6, por ocasiao do alrnob oferecidoao ministro das relacbes exteriores da bollvia. guillemo bedregal gutierrez
discurso pronunciado pelo minisho roberto de abreu sodr6 na cerimonia de assinatura de acordo, por troca de notas,
para a miacao da comissao mista permanente de coordenacao brasil-bollvia, em 17 de junho de 1988
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o gatt e a rodada uruguai

t

palestra do ministro de estado das relacbes exteriores, roberto de abreu sodre, na cerimbnia de abertum do seminfio
sobre "o gatt e a rodada uruguai". dia 21 de junho de 1988, na faculdade de direito da universidade de s80 paul0

visita do diretor do departamento politico da olp
discurso pronunciado pelo ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodr6, no aknoco em hanenagem ao senhor faruk kaddumi, diretor do depaitarnento poliuco da organlzac80 para a libertac80 da palestina (olp)

relacoes diplomaticas

designacao de embaixadores brasileiros
entrega de credenciais de embaixadores estrangeiros
tratados, acordos e convenios

brasil e venezuela assinam acordos
brasil e espanha assinam convenio de cooperacao tecnica
brasil e cuba assinam acordo de cooperacao cultural e educacional

ix reuniao da comissao mista brasil-iugoslavia
brasil-republicafederal da alemanha: novo programa de cooperacao tecnica
atos bilaterais que entraram em vigor durante o 2? trimestre de 1988
registro de assentamentos de atos multilaterais dos quais o brasil e parte, ocorridos no
segundo trimestre de 1988
atos bilaterais assinados no 20 trimestre de 1988, mas que ainda nao entraram em vigor
comunicados e notas

brasil condecora personalidades japonesas
governo brasileiro repudia atos de terrorismo
questao palestina
assassinio do subcomandante e chefe da olp
xix reuniao da comissao nacional para assuntos antarticos (conantar)
visita do ministro de relacoes exteriores e culto da bolivia
brasil assina convencao com a india
acao militar de israel. posicao do brasil

