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presidente sarney
visita a china
Palavras proferidas no banquete oferecido pelo
Presidente da Republica Popular da China, Sr. Yang
Shangkun, na cidade de Pequim, em 4 de julho de 1988

Agradeco as cordiais palavras de Vossa Excelencia em meu nome, no de minha mulher e
da comitiva que me acompanha. Este pais e
rico de generosidade. Temos recebido demonstracoes de amizade e carinho que refletem os lacos que unem o Brasil e a China.
Sou portador, junto ao povo chines, de uma
mensagem de grande afeto dos brasileiros.

O mundo deve a China decisivas conquistas
do genio humano, fronteiras do conhecimento
abertas pela inteligencia e sabedoria de sua
gente.
Fonte permanente de inspiracao, a cultura e a
civilizacao chinesas constituem um patrimonio
da humanidade. E fantastica a obra modernizadora que a Nacao chinesa esta empreendendo, em busca de solucoes novas para os
multiplos desafios do presente e do futuro.
A politica de reforma e abertura para o exterior
e exemplo de clarividencia que a China
oferece ao mundo inteiro. E o sinal de uma
China que se renova sem perder o sentido de
suas tradicoes.
As distancias geograficas, a diversidade das
culturas e as concepcoes politicas e sociais
nao mais podem separar as nacoes nos dias
de hoje. O mundo esta libertando-se da ilusao
dos modelos autarquicos e fechados. Damonos conta de que a forca esta no enriquecimento mutuo das ideias, na difusao igualitaria do conhecimento cientifico e tecno-

logico, no intercambio equitativo de experiencias.
China e Brasil compenetraram-se desse desafio. Queremos aproveitar todas as potencialidades de nosso desenvolvimento, em cooperacao franca e desimpedida.
Uma das prioridades de nosso relacionamento e intensificar a cooperacao cientificotecnologica. Torna-se fundamental ampliar o
intercambio das experiencias acumuladas pelo Brasil e a China, tanto no plano das tecnologias avancadas, quanto no nivel de aplicacoes cientificas mais tradicionais.
Por ocasiao de minha visita, serao assinados
importantes instrumentos nas areas do sensoriamento remoto, da tecnologia industrial, dos
transportes e da energia eletrica. Abriremos
novas fronteiras para a cooperacao bilateral,
no que se refere as aplicacoes da ciencia e da
tecnologia para o desenvolvimento. Juntos
romperemos o monopolio fechado das tecnologias de ponta.
Os vinculos entre o Brasil e a China tornamse, assim, cada vez mais solidos.
No comercio, chegamos, em 1985, ao nivel de
1 bilhao e 200 milhoes de dolares, o que bem
revela o potencial de complementacao de
nossas economias.
No setor cultural, o acordo recentemente posto em vigor contribuira para aumentar o
conhecimento reciproco.
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O grau de amadurecimento de nossas relacoes politicas, fundadas no respeito mutuo, na
igualdade e no dialogo construtivo, e comprovado pelo expressivo numero de visitas trocadas em nivel ministerial e de chefes de governo nos ultimos anos.
A visita que ora vos faco, atendendo ao generoso convite do Governo chines, fortalece ainda mais os lacos de entendimento e cooperacao bilateral.
Tive a satisfacao de receber no Brasil o entao
Primeiro-Ministro Zhao Ziyang. Ele muito
alegrou o povo brasileiro com sua visita. Com
ele discutimos problemas comuns a nossos
dois paises. Ele conheceu o Brasil, viu nosso
progresso e nossas deficiencias. Acertamos
uma cooperacao estreita e um relacionamento
de irmaos.
A partir daquele instante nossa politica exterior recebeu recomendacao no sentido de dar
prioridade as nossas relacoes.
Paises em desenvolvimento, com o mesmo
nivel industrial, podemos complementar nossas economias, enriquecer nossos povos,
abrir novos horizontes tecnologicos e ajudar
as nacoes do Terceiro Mundo.
Agora, com o Senhor Primeiro-Ministro Li
Peng e as autoridades chinesas, damos prosseguimento e consolidamos nossa politica comum.
A nossa identidade de pontos de vista e demonstrada pela coincidencia de nossos votos
nos foros internacionais. As questoes que ai
sao submetidas, em 95% dos casos, sao vistas da mesma maneira pelos nossos paises.
Brasil e China podemos orgulhar-nos de nao
sermos caudatarios de potencias estrangeiras,
nem prisioneiros de pequenos conflitos. Construimos nosso proprio destino, em funcao de
nossas realidades e dos verdadeiros interesses de nossos povos em favor da paz e do desenvolvimento. Necessitamos para tanto superar e remover as barreiras existentes na
ordem economica internacional, que frustram

a plena insercao de nossas economias nos
mercados mundiais. Independencia pressupoe desenvolvimento auto-sustentado, o qual,
por sua vez, exige uma moldura externa favoravel.
Preocupam-nos as tendencias protecionistas
nas economias mais desenvolvidas, assim como politicas fiscais e monetarias responsaveis
por taxas de juros elevadas, que provocam o
agravamento da crise da divida externa. Preocupa-nos t a m b h uma nova modalidade de
protecionismo, talvez ainda mais ameacadora,
e que consiste em cercear a capacidade dos
paises em desenvolvimento de conquistarem
capacidade tecnologica propria de ponta.
Nao podemos aceitar que se cristalizem divisoes entre os palses detentores de alta
tecnologia e os que ficarao relegados a margem da acelerada revolucao cientlfica e tecnologica em curso no mundo.
Estou seguro de que o futuro das relacoes
entre o Brasil e a China sera assinalado por
grandes realizacoes. Temos uma contribuicao
a dar para o aperfeicoamento da ordem internacional.
A China e um pais e um povo que marcam a
historia do homem, da civilizacao e das grandes descobertas. A China tem que ser vista
com olhos de irmao, de amigos, de amor. Sao
esses os olhos do Brasil para com esta fascinante nacao.

E com a certeza neste futuro de paz, prosperidade e entendimento entre nossos dois
palses que convido todos os presentes a erguerem um brinde pela saude e felicidade de
Vossa Excelencia e da Senhora Yang, do Primeiro-Ministro Li Peng e Senhora, bem como
pelo progresso crescente do povo chines e
pela perene amizade entre o Brasil e a China.
Palavras proferidas no jantar oferecido
pelo Governador da Provincia de
Shaanxi, na cidade de Xian
Excelentissimo Senhor Governador,
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Senhoras e Senhores,
Permita-me, em primeiro lugar, manifestar os
meus agradecimentos por suas generosas
palavras de boas-vindas e pela cordial hospitalidade com que nos recebeu nesta cidade.
Tive o privilegio de reunir-me em Pequim com
os lideres deste magnifico pais com o objetivo
de estreitar ainda mais os lacos que unem o
Brasil a China e agora visito Xian, cidade que
expressamente solicitei fosse incluida em meu
roteiro.
Fascina-me a visao da primeira capital imperial, que, durante onze seculos, comandou
o destino deste imenso pais. E inestimavel o
seu valor historico. As escavacoes que trouxeram a tona, em 1974,6 mil estatuas do exercito de terracota, patrimonio da cultura univerCal, sempre despertaram a minha curiosidade.
Levarei em minha memoria, emocionado, as

imagens inesqueciveis desse tesouro arqueologico.
Esta ocasiao e especialmente adequada para
que manifeste, em meu proprio nome, no de
minha mulher e no da comitiva brasileira que
me acompanha, o sentimento mais sincero de
admiracao pela excepcional importancia e
irradiacao da cultura chinesa.
Tenho confianca de que esta minha visita a
China abrira numerosas perspectivas para o
nosso relacionamento bilateral, inclusive cultural, tornando realidade o objetivo comum de
chineses e de brasileiros: alcancar pelo esforco conjunto novos e mais aperfeicoados patamares de modernizacao economica e de desenvolvimento.
Convido todos os presentes a erguerem um
brinde a saude de Vossa Excelencia e da sua
Senhora e ao constante fortalecimento da
amizade sino-brasileira.
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ciencia e tecnologia: patrimonio de
todos - um alerta contra a
utilizacao economica do saber
Palestra proferida pelo Presidente Josb
Sarney na Universidadede Pequim

E um momento marcante em minha vida intelectual falar na Universidade de Pequim.
Fazer algumas reflexoes a juventude que aqui
se prepara para a vida e o trabalho, depositaria das responsabilidades futuras da grande
nacao chinesa, em sua trajetoria fascinante ao
longo da Historia.

poraneo, quanto os recursos naturais, os
equipamentos industriais ou a propria maode-obra.
O cenario emergente do seculo XXI sera marcado fundamentalmente nao por uma divisao
entre ricos e pobres, mas entre os que
dominam o conhecimento especializado e
aqueles que nao o dominam.

Hoje, ha conjugacao entre a tradicao e a modernidade, o passado e o futuro, a coerencia e
a reforma.

O saber, nao apenas o ter, sera o criterio
distintivo das sociedades no proximo milenio.

Presido uma nacao que tambem vive fase de
profundas mudancas.

Pior que o atraso sera a colonizacao cultural,
de povos sem acesso ao saber.

Luta pelo crescimento economico e o bemestar social.

A ciencia e a tecnologia sao importantes assim, hoje, nao apenas no nivel das politicas
nacionais de desenvolvimento, mas igualmente e sobretudo elementos de primeiro plano
na configuracao das relacoes internacionais.

Paises como a China e o Brasil tomaram
consciencia de que a Historia reclamava uma
opcao clara e definitiva: ou a comodidade e a
seguranca imediata do imobilismo, ou os
riscos e sacrificios de uma acao corajosa em
busca do novo, do inventivo.
Ou nos resignavamos a legar as proximas geracoes sociedades envelhecidas em suas estruturas, imersas em frustracoes, ou enfrentavamos o desafio do futuro, lidando com realidades.

E sobre a base desses dois elementos chaves
ao progresso economico e social que deve
assentar-se uma fracao significativa do relacionamento bilateral entre o Brasil e a China
nos proximos anos.
Para, juntos, conjugarmos esforcos em busca
do extraordinario mundo das descobertas,
hoje em grande parte monopolio dos paises
desenvolvidos.

Ha algo de novo debaixo do sol.

A ciencia e a tecnologia sao tao ou mais importantes, no processo produtivo contem-

A China e o Brasil sao seguramente paises
muito diferentes, hoje, do que eram em passado ainda recente.
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A producao agricola e industrial, em que pese
a diferenca de estruturas economicas, conheceu saltos fantasticos em ambos os paises.
As fontes de energia continuaram a se desenvolver; novos meios de transportes integram hoje regioes antes isoladas.
Sistemas modernos de comunicacao passaram a alcancar comunidades distantes, e os
beneficios da saude e da educacao puderam
ser estendidos a um numero maior de pessoas.
A despeito da forte expansao demografica
experimentada por nossos dois paises nos
ultimos vinte anos, o produto bruto por habitante cresceu praticamente 30 % desde a
decada dos sessenta.

O desenvo!vimento nao e, entretanto, uma estrada uniforme ou desprovida de obstaculos.
A experiencia de muitos paises em desenvolvimento, nas ultimas decadas, tem demonstrado que, apesar da aceleracao do crescimento
e dos inegaveis avancos na construcao da base industrial, tende a persistir uma certa coexistencia de metodos diversos de producao e
de distribuicao, assim como diferencas tecnicas, por vezes surpreendentes, na forma de o
homem se relacionar com o meio natural.

Mesmo nacoes de relativo avanco industrial
como o Brasil e a China veem conviver, lado a
lado, a energia nuclear e o carro de bois, o
satelite de comunicacoes e o fogao a lenha.
Altas taxas de crescimento economico ou a
rapida mutacao na base produtiva material
nao sao suficientes para garantir a transformacao equilibrada de todos os setores da sociedade.

O processo de desenvolvimento e, por sua
propria natureza, desigual, trazendo solucoes
inovadoras a velhos problemas, mas introduzindo ao mesmo tempo novas dificuldades,
sem fornecer respostas suscetiveis de serem
implementadas em curto prazo.

Enquanto ele aproxima o computador de populacoes semi-alfabetizadas e a linguagem informatizada da cultura oral, o desenvolvimento gera descontinuidades e acrescenta
novas desigualdades economicas e sociais.
Mas, os paises em desenvolvimento nao
podem esperar pela homogeneizacao completa de suas estruturas sociais para enfrentar
o grande desafio do progresso cientifico e
tecnologico.
Nao se conhecem receitas simples para o desenvolvimento e nao ha que sugerir algum
atalho novo nesse dificil caminho que trilhamos com pertinacia.
Um mesmo elemento sera instrumental nessa
grande tarefa do desenvolvimento, qualquer
que seja o caminho escolhido em cada pais:
quero referir-me ao carater universal da ciencia e da tecnologia.
A China, pais de velha civilizacao e de cultura
milenar, deu a humanidade um numero significativo de descobertas e invencoes.
A fascinacao exercida no Ocidente Medieval e
Renascentista pela China Imperial nao era
devida apenas as fabulosas riquezas de Catai,
que sempre atrairam mercadores gananciosos
e aventureiros intrepidos, mas resultava igualmente de procedimentos tecnicos extraordinarios e produtos misteriosos que encantavam povos europeus ainda rudes e tecnologicamente pouco desenvolvidos.
A China foi uma especie de paradigma da
inventividade humana e, ate o seculo XV pelo
menos, demonstrou ser muito mais eficiente
do que as sociedades europeias na aplicacao
do conhecimento do meio ambiente as necessidades praticas do homem.

Foi do Imperio do Centro que a Europa Medieval herdou uma grande parte de seus
conhecimentos e tecnicas cientlficas.
Originarias da China sao as tres maiores
inovacoes dos primordios da era moderna - a
bussola, a polvora e a imprensa.
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Assimiladas, no momento oportuno, por outros povos em terras distantes, algumas dessas contribuicoes chinesas permitiram que regioes antes desconhecidas fossem incorporadas ao arco de civilizacao entao existente.
A ciencia moderna, isto e, a bagagem de conhecimentos acumulada pelo homem sobre a
vida e os processos naturais, desde o seculo
XVI, pelo menos, deve muito a admiravel historia da ciencia e da tecnologia chinesas,

Seria um erro pretender separar a producao
cientifica das condicoes sociais que presidem
a sua elaboracao.
As descobertas e inovacoes tecnicas introduzidas numa determinada sociedade, em certas
etapas de seu desenvolvimento historico, nao
sao apenas o resultado do trabalho de homens geniais ou de sabios isolados em seus
laboratorios.
Sao, antes de mais nada, o produto e a expressao de uma cultura e de uma sociedade.
O desenvolvimento economico e tecnologico
de uma dada sociedade nao pode, assim,
exercer-se num vacuo social.

Esse modo inventivo de produzir, que permitiu
o desencadear da revolucao industrial e das
revolucoes cientificas que lhe sao associadas,
so se tornou possivel a partir de uma solida
base de conhecimentos tecnicos, difundidos
em circulos cada vez mais amplos da populacao.
O triunfo historico do que se convencionou
chamar de "racionalismo ocidental" pode ser
em grande parte atribuido a notavel expansao
das oportunidades educacionais permitida pela consolidacao dos Estados nacionais nos
seculos XVll e XVIII.
E foi a racionalidade cientifica que permitiu o
dinamismo social, a competitividade economica, a eficiencia industrial.
O sucesso continuado desse modo inventivo
de producao so se tornou possivel gracas a
institucionalizacao da pesquisa tecnico-cientifica, nao mais em escala apenas industrial,
mas ja no ambito dos laboratorios especializado~.

Depende de uma serie de fatores sociais,
culturais, institucionais, economicos e propriamente cientificos.

Hoje em dia, o sistema industrial passou a
depender, cada vez mais, de uma infra-estrutura de conhecimentos e de procedimentos
tecnicos especializados que estao estreitamente ligados ao progresso da ciencia experimental, sob a forma de pesquisa e desenvolvimento.

Estes ultimos estao intimamente ligados a
uma correta politica de formacao profissional,
tanto no nivel da educacao de massa como
no aperfeicoamento tecnico sistematico em
niveis mais avancados de graduacao.

A interacao entre o sistema produtivo e o
complexo cientifico-tecnologico alcanca hoje
todos os ramos do conhecimento humano, e
seus efeitos se estendem igualmente a todas
as esferas da atividade economica.

A politica de educacao desempenha, portanto, o papel verdadeiramente estrategico nos
programas de desenvolvimento nacional.

Os paises que, como a China e o Brasil, aspiram a oferecer a suas populacoes todos os
beneficias do sistema industrial moderno, inclusive participando do comercio mundial de
bens e servicos, devem igualmente dominar
todas as etapas do processo de elaboracao
do conhecimento tecnico-cientifico.

Se os paises da Europa Ocidental puderam
exercer, durante os ultimos quatro seculos e
ate uma data ainda recente, uma hegemonia
incontestavel sobre as demais regioes do planeta, foi porque conseguiram estabelecer um
"sistema de crescimento" sustentado por
constante processo de inovacao.

O progresso tecnologico nao pode ser simplesmente importado: ou ele permeia todas as
fases da formacao dos recursos humanos
9
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num determinado pais, ou ele sera sempre
uma copia servil de produtos estrangeiros,
sem estender-se ao proprio processo de producao.
O processo historico da industrializacao, ate
meados deste seculo pelo menos, demonstrou que a difusao internacional da tecnologia
disponivel atuou como importante fator de
recuperaqao para as sociedades que chegaram tardiamente a etapa da modernizacao.
A vantagem comparativa de muitas dessas
experiencias nacionais de industrializacao tardia constituiu-se justamente na possibilidade
de beneficiar-sedos exemplos e dos conhecimentos produzidos pelos pioneiros para o
estabelecimento de sistemas produtivos mais
modernos e mais eficientes.

Tudo indicaria que outras sociedades poderiam tambem reproduzir tal experiencia.
O mundo de hoje .e ainda mais interdependente do que ha um seculo, com o incremento do intercambio global e a interpenetracao
dos mercados.

Mesmo o volume de recursos financeiros e de
meios materiais para a implementacao das
inovacoes tecnicas nao significava uma barreira intransponivel para a maior parte dos
paises integrados ao sistema economico
mundial.
Esse antigo modelo de desenvolvimento
industrial estava associado a uma fase ainda
elementar da relacao entre o homem e o
mundo natural; tratava-se da transformacao
de elementos materiais existentes atraves da
utilizacao da energia em suas diversas formas: a energia termica, os combustiveis
fosseis, a eletricidade.
A atual etapa de desenvolvimento industrial,
ao contrario, confere maior importancia a
producao e a manipulacao da informacao,
atribuindo menor peso relativo a energia e a
magria.

O novo sistema industrial se baseia no
desenvolvimento de forcas produtivas cada
vez m i s exigentes em elementos imateriais e
crescentemente poupadores de materias brutas e energia.

L

O desempenho dos atuais paises avancados
tende a ficar mais dificil devido a dois fatores:

a complexidade intrinseca das novas tecnologias e
- a tendencia a cercear a difusao do cbnhbcimento tecnologico.
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Ate finais do seculo passado, as grandes tecnicas)dai wvoluciia industri$ pq&m ser consideradas como pMe de um estoque comum
de conhecimentos colocados a disposicao
dos paises envolvidos Da corrida da industrializacao.
A incorporacao dessas tecnologias ao sistema
produtivo industrial nao dependia de um pessoal altamente qualificado integralmente,dedi-,
cado a atividades de pesquisa e desenvolvimento em nivel de laboratorio.

O proprio surgimento da energia nuclear antes mesmo da atual revolucao da informacao - significou uma transformacao fundamental da relacao entre as sociedades e o
conhecimento tecnologico.
A capacidade cientifica e tecnica associada a
possibilidade de utilizacao da energia nuclear,
cgncentrada em reduzido numero de paises,
represqtou, na verdade, o estabelecimento
de uma nova relacao de forcas entre as
nacoes, muito mais do que a polvora o havia
feito nos albores da era moderna.

Os paises pioneiros na tecnologia nuclear
pretenderam mesmo congelar em seu exclusivo beneficio a relacao de forcas entao
criada.
seja no setor nuclear, seja no das tecnolagias

de popt,aLas in~vacoestendem a surgir como

resu1tado.de enormes investimentos em pesquisa e desenvolvimento.
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A intensificacao crescente da utilizacao de
capital na pesquisa cientifica operacional parece ser uma caracteristica permanente do
atual modelo de industrializacao e de desenvolvimento economico.

A desigualdade assim introduzida, na escala
mundial, entre os paises que podem permitir-se desenvolver pesquisa cientifica e explorar industrialmente os sistemas tecnicos dela
derivados e os demais paises, designados
como meros usuarios dessas novas tecnologias, pode significar o surgimento de uma
nova especie de dominacao, menos brutal
talvez, do que a antiga forma de exploracao
colonial direta, mas provavelmente mais insidiosa e aguda.

A intensidade tecnologica das industrias de
ponta, bem como o enorme volume de recursos financeiros que elas supoem, parecem,
pois, atuar como uma barreira a difusao universal das novas tecnologias e sua extensao a
paises relativamente carentes em capital e em
recursos humanos.
Mesmo alguns paises desenvolvidos, mas de
menor porte relativo, tem por vezes dificuldades em encontrar fontes adequadas de financiamento para a pesquisa e desenvolvimento
nesses novos campos.
Dai a associacao e a cooperacao em projetos
de pesquisa, como e o caso dos programas
Eureka e Esprit, da Comunidade Economica
Europeia.
Os paises em desenvolvimento que, como a
China e o Brasil, pretendem dominar todos os
aspectos da producao e utilizacao das novas
tecnologias sao, assim, obrigados a operar
uma igualmente formidavel concentracao de
recursos em pesquisa e desenvolvimento.
As limitacoes financeiras e de capital humano
que ainda marcam o esforco industrializador
em nossos paises parecem impor, quase que
naturalmente, a necessidade de cooperacao
cientifica e tecnologica e a busca de associacoes privilegiadas que mobilizem as melhores capacidades tecnicas de cada pais em

setores selecionados de pesquisa e desenvolvimento.
A complexidade dos sistemas tecnicos tornou
a inovacao uma tarefa essencialmente coletiva.

O inventor isolado esta cada vez mais raramente associado a novas fronteiras do conhecimento humano.
Contrariamente a utilizacao da energia para a
transformacao da materia, como se fazia nas
fases anteriores da revolucao industrial, a elaboracao, a transferencia, o tratamento e
utilizacao da informacao, que passaram a
caracterizar o cenario tecnologico deste final
de seculo, superam as possibilidades do
pesquisador isolado.
Mais ainda, a pesquisa cientifica e a inovacao
tecnica tornaram-se tao solidarias uma da
outra que tendem a diluir-se as antigas
distincoes entre pesquisa fundamental e
pesquisa operacional.
A evolucao tecnologica depende tanto do
laboratorio como da fabrica, da universidade
como da empresa, dos cientistas e administradores individuais como do Estado.

O reconhecimentodessa simbiose torna ainda
mais imperativa a necessidade de cooperacao
entre paises que partilham da mesma preocupacao quanto aos rumos do desenvolvimento tecnologico futuro da humanidade.
Ha necessidade, dado o carater universal da
ciencia e da tecnologia, de que a racionalidade cientifica rompa as barreiras linguisticas
e as fronteiras politicas.
O trabalho cientifico foi sempre concebido
como independente de opcoes politicas ou de
preocupacoes economicas, voltado primordialmente para as necessidades da humanidade
como um todo.
Cabe interrogar sobre a significacao dessa
"universalizacao da ciencia", em face da
estrutura atual da pesquisa cientifica em nivel
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mundial e das tendencias visiveis quanto a
possibilidade de difusao irrestrita dos conhecimentos produzidos pelos cientistas.
Essa questao esta ligada as restricoes que se
manifestam em alguns clrculos, a difusao dos
conhecimentos elaborados nos laboratorios
financiados pelo setor publico.
Em outros termos: pretende-se que o universal deixe de ser universal.
Tradicionalmente, a cooperacao nos meios
cientificos se faz nao apenas atraves do intercambio de informacoes durante coloquios e
seminarios e pela divulgacao de pesquisas em
periodicos e publicacoes especializadas, mas
tambem por meio do acesso dos cientistas
aos laboratorios de seus colegas, sobretudo
aqueles dos centros mais avancados.
O desenvolvimento extraordinario da informatica e da telematica significa ao mesmo
tempo que um numero cada vez maior de
cientistas que trabalham nos lugares mais
distantes do planeta poderiam, em principio,
passar a ter acesso imediato ao estoque
mundial de conhecimentos cientificos.

Estariamos, assim, no limiar de uma verdadeira revolucao cultural, que reproduziria desta vez, em escala planetaria, o fenomeno de
expansao cultural que a difusao da imprensa
representou para a Europa do seculo XVI.
Entretanto, nao e isso que esta ocorrendo.

de desenvolvimento tecnologico, ja que a restricao ao intercambio transfronteirico de dados tende a diminuir os insumos colocados a
disposicao dos pesquisadores.
Enfim, o caminho das descobertas cientificas
e tecnologicas, que no passado foram bens
da humanidade, tende no presente, sob o argumento da "confidencialidade", a legitimar o
modelo do "segredo comercial", como se este
conceito devesse passar do plano das empresas privadas ao nivel das relacoes entre Estados.
Em outros termos, haveria transporte e nao
transferencia de tecnologia.
Como ja se disse tantas vezes, as leis que presidem a elaboracao da ciencia sao universais,
como universal e o proprio conhecimento cientifico.
Nao sao universais, porem, todas as outras
condicoes que servem a elaboracao ou operacionalizacao do conhecimento cientifico: pessoal qualificado, instituicoes de pesquisa, laboratorios, universidades, registro e circulacao da informacao cientifica.
Esses elementos tem necessariamente de fazer parte do patrimonio de um pais, se este
pretende aceder as etapas mais avancadas
dessa informacao.

Atualmente, as restricoes de natureza politica
ou ideologica ja observadas no passado tendem a ser reforcadas, quando nao superadas,
pelas consideracoes de natureza economica
ou comercial.

A China e o Brasil, devido a caracteristicas
proprias em termos de espaco, recursos naturais e populacao, sao paises em desenvolvimento que dispoem como poucos da
capacidade de dominar uma vasta gama de
elementos do sistema tecnico contemporaneo.

Nao se deve, por certo, esquecer que a pesquisa cientifica e tecnologica apresenta custos
cada vez mais elevados e que os resultados
obtidos constituem, em alguns casos, "bens
economicos" dotados de valor de mercado.

Nossos paises ja se lancaram a conquista dos
setores estrategicos de alta tecnologia: energia nuclear, foguetes e vetores de lancamento,
industria aeronautica, telecomunicacoes, biotecnologia, microeletronica e outros mais.

Mas, uma fobia do cerceamento exagerado
dos fluxos de informacao cientifica pode agir
em detrimento das proprias politicas nacionais

O mundo do seculo XXI sera o mundo da
grande transformacao pelos avancos da ciencia e tecnologia.
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Ela acabara com o pessimismo.

com o imobilismo, certeza do nosso espaco,
recursos naturais e humanos.

Ja nao ha o espectro de um planeta exaurido;
mas de um homem no primeiro dia da terra,
transpondo montanhas, modificando os meios
de producao, viajando as profundidades de
todas as leis da criacao, pela magica do conhecimento.

Vamos juntar esforcos para juntos dominarmos tecndogias, rompermos monopolios e
estender a mao aos nossos irmaos mais pobres.

Nao havera barreiras para o saber.

Todos somos passageiros da aventura do
homem.

Ele viajara para descobertas de energia, materiais, processos, fontes de abastecimento, criando amplas e novas perspectivas para melhorar a vida.
Cabe-nos manter valores que nao podem ser
destruidos, da identidade cultural, do meio
ambiente, dos tesouros culturais.

Somos todos um so: povos e racas, natureza.
O saber tem que ser universal.

Ele e um patrimonio que nos veio de heranca
pela resistencia do genero humano.
Chegou a hora de resistir as hegemonias.

Sera esse mundo transformado ao qual nos
temos de ter acesso.
Brasil e China sao paises semelhantes: territorio, producao industrial, inconformidade

Brasil e China poderao dar um grande exemplo a humanidade.

E um grande passo.
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10 anos da assinatura do tratado

de cooperacao amazonica:
lancamento decarimbo postal
Discurso do Ministro de Estado, interino, das Relacoes
Exteriores, Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, na
cerimonia de lancamento do carimbo postal alusivo ao
102 Aniversario da assinatura do Tratado de
Cooperacao Amazonica, em 08 de julho de 1988

Constitui para mim motivo de grande satisfacao presidir a solenidade em que se comemora o 1OQAniversario da assinatura do Tratado de Cooperacao Arnazonica. Sensivel a importancia do evento, o Ministro das Comunicacoes, Doutor Antonio Carlos Magalhaes,
houve por bem determinar a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos que emitisse carimbo postal alusivo a data, o qual e agora
lancado oficialmente.
Esse ato solene assinala e vivifica a permanente adesao do Governo brasileiro ao Tratado de 3 de julho de 1978 e ao mesmo tempo
testemunha a nossa disposicao em prosseguir
nos esforcos comuns de cooperacao e de
concertacao regionais. Ha dez anos, nossos
Governos optaram pelo caminho de conjugacao de forcas, e de coordenacao de atividades como instrumento de promocao do desenvolvimento da Regiao Amazonica. Hoje, e
com orgulho que ja podemos contabilizar os
exitos alcancados, que confirmam o acerto da
nossa escolha.
A grande Bacia Amazonica e fator de integracao para nossas economias e para nossos
povos. A diplomacia amazonica, que se consubstanciou no instrumento cujo aniversario
agora comemoramos, alavancou de maneira
significativa o desenvolvimento da regiao a
partir de uma visao realista e original. A
Amazonia nao tem a vocacao de celeiro da
humanidade; a agressao indiscriminada a
suas florestas para fins agricolas nao somente
traria resultados economicos decepcionantes,

mas tambem acarretaria implicacoes desastrosas para o equilibrio ecologico, para alem
de suas fronteiras. A Amazonia nao e tampouco cenario adequado para processo de
industrializacao que demande urbanizacao
desregrada da regiao.
A Amazonia deve ser objeto, isto sim, de analise madura de seu potencial e de suas peculiaridades. O projeto de desenvolvimento da
regiao precisa conjugar as justas aspiracoes
de progresso de nossas populacoes com o
cuidado de preservacao do grande patrimonio
de riqueza natural que nossos antepassados
nos legaram. E nesse contexto que avulta a
importancia do Tratado de Cooperacao Amazonica, ao abrigo do qual os paises amazonicos promovem intenso intercambio de informacoes e experiencias, congregam esforcos
em projetos comuns e avaliam conjuntamente as conquistas alcancadas.
O Tratado de Cooperacao Arnazonica, logo
apos sua entrada em vigor, ultrapassou a fase
que se poderia chamar prospectiva e alcancou sua etapa de plena operacionalidade.
Diversas iniciativas foram concretizadas nas
areas de ciencia e tecnologia, saude, botanica, cooperacao fronteirica e meio ambiente,
projetos que se acham, hoje, sob a eficiente
supervisao da Secretaria Pro-Tempore do
Conselho, a cargo da Colombia. Em novembro vindouro, a III Reuniao de Chanceleres do
Tratado de Cooperacao Amazonica nos dara,
em Quito, a oportunidade de uma vez mais
trocar impressoes e opinioes de interesse
15
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para o desenvolvimento da regiao
amazonica,
que nao e mais vista como uma imensa incognita, ou como um vasto espaco impermeavel a
iniciativas de solidariedade. Ao contrario, a
Amazonia vem se tornando progressivamente
um espaco de intercambio 'e & desenvolvimento economico para os paises que a integram. E nosso dever pois viabilizar seu desen-

volvimento racional, preservando-a como patrimonio nosso, 6, portanto, com justificada
alegria que agradeco a presenca de todos
nesta solenidade, que tem 0 sentido de simbolizar o compromisso de grandeza e de permanencia, expressado pelo Tratado de Cooperacao Amazonica.
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chanceler da costa rica
visita o brasil
Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das Relacoes
Exteriores, Roberto de Abreu Sodr6, no almoco oferecido
ao Ministro das Relacoes Exteriores e Culto da Costa Rica,
Rodrigo Madrigal Nieto, em 19 de julho de 1988

A presenca de Vossa Excelencia em Brasilia,
Senhor Chanceler, muito nos honra e alegra:
representa grata oportunidade de continuar a
aprofundar o dialogo entre nossos paises.
O Brasil e a Costa Rica tem plena consciencia
dos vinculos e interesses que os unem, bem
como das possibilidades de cooperacao existentes, que podem reverter em beneficios concretos para nossos povos. A visita de Vossa
Excelencia ao Brasil, alem de proporcionarnos a satisfacao pessoal de reve-lo, permite
que busquemos identificar, em alto nivel e
com maior nitidez, areas de prioridade nessa
aproximacao.

As relacoes entre o Brasil e a Costa Rica sempre se caracterizaram pela cordialidade e o
respeito mutuo. A visita do Presidente Jose
Sarney a Costa Rica, em novembro ultimo - a
primeira de um Chefe de Estado brasileiro a
um pais centro-americano - e mostra da sensivel revitalizacao dos contatos entre ambas
as nacoes.
A escolha da Costa Rica como sede do planopiloto de cooperacao tecnica da Agencia Brasileira de Cooperacao evidencia uma dupla
disposicao de nosso Governo: estreitar os lacos, tradicionalmente fraternais, que aproximam o Brasil do pais de Vossa Excelencia, e
transformar em atos concretos - que o tempo
fara frutificar, e que trazem em si importante
efeito multiplicador - o compromisso que
assumiu o Presidente Sarney, juntamente com
os demais Primeiros Mandatarios do Grupo

dos Oito, na historica Reuniao de Acapulco,
de respaldar um programa internacional de
emergencia que contribua para o soerguimento economico e a retomada do pleno desenvolvimento dos paises centro-americanos.
Tambem no contexto do compromisso presidencial de Acapulco, registro, com satisfacao,
o inicio de negociacoes entre nossos dois
paises com vistas a elaboracao de acordo de
comercio de alcance parcial, no ambito da
ALADI. Tal instrumento, quando concretizado,
estabelecera as bases para mais facil acesso
das exportacoes da Costa Rica a nossos
mercados. A conclusao, ha apenas poucos
dias, das negociacoes bilaterais sobre atrasados financeiros, por outro lado, permitiu, em
condicoes favoraveis, o reescalonamento da
divida bilateral.
Senhor Chanceler,
A comunidade internacional vive hoje momentos especialmente dificeis, em que proliferam
as tensoes e ameacas a paz mundial. Nesse
sentido, paises como Brasil e Costa Rica, de
longa tradicao de defesa da paz, sao chamados a desempenhar papel na luta - que e de
todos nos - pela implementacao de medidas
em ambito mundial que assegurem um clima
de concordia e seguranca internacionais, indispensaveis ao pleno desenvolvimento social
e economico de nossos povos.
A crise centro-americana, particularmente,
merece atencao especial nesse contexto, por
envolver diretamente paises latino-americanos
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aos quais estamos ligados por lacos que sao
tambbrn historicos, como tambem por sensibilizar todas as nacoes do mundo. Foram essas vinculacoes e, sobretudo, foi um profundo
sentimento de fraternidade, a base para a
criacao do Grupo de Contadora e, posteriormente, do Grupo de Apoio, do qual o Brasil
faz parte desde sua fundacao, em 1985. Esses
dois grupos deram ao processo de pacificacao regional uma contribuicao essencial, ao
defender a necessidade de uma solucao regional para a crise, que levasse em consideracao os principios internacionais basicos
da nao-ingerencia, nao-intervencao em assuntos internos de outros Estados e solucao pacifica e negociada das controversias.
A acao dos Grupos de Contadora e de Apoio
nao somente impediu o agravamento da crise,
com uma perigosa e nao desejada escalada
militar, mas tambem possibilitou o estabelecimento de canal de comunicacao entre os
paises centro-americanos, aos quais sempre
c ~ u b ea responsabilidade primordial pela
busca de uma solucao pacifica, negociada,
para suas divergencias. O Plano de Paz do
Presidente Arias, origem dos acordos de
Esquipulas II, e cabal reflexo da vontade politica dos paises do istmo de por termo a crise
por meio da negociacao. E a esse fator fundamental que se deve seu historico significado.

O Brasil reconhece, Senhor Chanceler, a
importancia transcendental da assinatura,
pelos cinco Presidentes centro-americanos,
dos acordos de Esquipulas II. Nesse contexto,
nao posso deixar de realcar o decisivo papel
desempenhado pelo Presidente Arias, que,
pelos seus meritos de estadista e de defensor
da paz, foi justamente agraciado com o Premio Nobel.
O Brasil confia em que, em beneficio da paz,
da estabilidade e do desenvolvimento da Ame-

rica Central, os paises da area nao medirao
esforcos na direcao do pleno cumprimento de
todos os compromissos voluntariamente
assumidos, inclusive aqueles relativos a continuacao das negociacoes em materia de
seguranca.
Por outro lado, insistimos em que as raizes
mais profundas da crise centro-americanasao
de carater economico e social e que se devem
superar as divergencias ideologicas nao mais
justificaveis em um mundo onde ha entendimento crescente entre o leste e o oeste. Por
conseguinte, reiteramos a exortacao feita
pelos Presidentes do Mecanismo Permanente
de Consulta e Concettacao Politica, em Acapulco, aos paises e instituicoes comprometidos com a paz e o desenvolvimento, no sentido de se implementar um programa internacional de emergencia de cooperacao economica para os paises centro-americanos que
compreenda medidas para a reconstrucao de
suas economias. Esse compromisso com a
paz e o desenvolvimento implica que todas as
nacoes mais adiantadas devem colaborar
com os paises centro-americanos para superarem suas crises internas de cunho economico, social e financeiro. Nao ha paz em meio
a fome e a miseria. No seio da Organizacao
das Nacoes Unidas, bem como da Organizacao dos Estados Americanos, nao nos furtamos nunca de dar nosso mais firme respaldo as iniciativas visando criar condicoes
para superar as dificuldades economicas com
que se defronta a America Central.
Senhor Chanceler,
Movido pelo afeto que une nossos povos,
proponho aos presentes um brinde ao constante desenvolvimento das fraternas relacoes
de amizade entre o Brasil e a Costa Rica, a
crescente prosperidade e ao bem-estar do
povo costarriquenho e a felicidade pessoal de
Vossa Excelencia.

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

conselho das nacoes unidas para a
namibia: missao visita o brasil
Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das Relacoes
Exteriores, Roberto de Abreu Sodrb, em almoco oferecido
ao Vice-Presidente do Conselho das Nacoes Unidas
para a Namibia, em 19 de julho de 1988-

Senhor Vice-Presidente.
A visita ao Brasil da missao do Conselho das
Nacoes Unidas para a Namibia, chefiada por
Vossa Excelencia, constitui para o Governo
brasileiro, e para mim pessoalmente, motivo
de especial satisfacao.

O Conselho das Nacoes Unidas para a Namibia, que este ano completa 21 anos de existencia, desponta entre as criacoes do sistema
multilateral como simbolo da responsabilidade
avocada pela comunidade internacional, e
pelas Nacoes Unidas em particular, sobre a
situacao daqueles povos que se veem tolhidos no exercicio de seu direito sagrado a
autodeterminacao. A garantia desse direito,
requisito indispensavel para a construcao de
uma ordem internacional mais justa e democratica, encontra-se entre as tarefas mais
nobres e mais urgentes das Nacoes Unidas.
Nesse terreno, e da maior relevancia a contribuicao que o Conselho das Nacoes Unidas
para a Namibia tem prestado no desempenho
das funcoes de autoridades administradora
legal para aquele pais.
Senhor Vice-Presidente,

O Governo e o povo do Brasil acompanham
com particular interesse a luta do povo namibio, nosso vizinho sul-atlantico, por sua independencia e contra a ocupacao ilegal de seu
pais. Temos reiterado, nos diversos foros
internacionais e em encontros bilaterais. nos-

so apoio a pronta execucao das medidas preconizadas pelas resolucoes das Nacoes
Unidas, em particular pela Resolucao 435 do
Conselho de Seguranca. O desrespeito as
decisoes mandatorias do Conselho pelo
Governo da Africa do Sul, em inaceitavel violacao das obrigacoes estabelecidas pela Carta
das Nacoes Unidas, representa um dos capitulos mais sombrios da historia de nosso
tempo, proporcionando o triste espetaculo de
um Estado que, desconhecendo os principios
mais basicos da justica e da igualdade entre
os homens e os povos, coloca-se deliberadamente fora da lei, prolongando situacao que
constitui ameaca a preservacao da paz e da
seguranca internacional na Africa Austral.
Senhor Vice-Presidente,

O sentimento de revolta que nos desperta a
ocupacao ilegal da Namibia - ato cujo vicio
originario nao se deixa encobrir por sua ja
prolongada duracao - e ainda maior pela
caracteristica iniqua do regime do apartheid,
regime que, imposto ao povo namibio, acrescenta ao sofrimento e a humilhacao decorrente da ocupacao estrangeira a ignominia do
racismo institucionalizado.
Nao poderia deixar de salientar, ainda uma
vez, o quanto tal regime e inaceitavel para o
povo brasileiro, acostumado a conyivencia
igualitaria e enriquecedora dos diversos grupos etnicos que nos integram a nacionalidade.
Nossa experiencia mostra-nos a cada dia, em
diametral oposicao as doutrinas de suprema-
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cia racial, que a afirmacao de uma identidade
nacional - e nos orgulhamos de te-la forte -,
longe de excluir a diversidade racial, antes
ganha em riqueza e conteudo por resultar da
uniao de diversas culturas. E incompreensivel
para o povo brasileiro que a um grupo social,
qualquer que seja, sejam denegados os direitos basicos da pessoa humana e do cidadao,
a comecar pelo direito de participacao igualitaria no governo de seu proprio pais.
Duas vezes oprimido, como raca e como nacionalidade, o povo da Namibia conta, no Brasil, com a mais profunda e sentida solidariedade, fundada na consciencia dos direitos inalienaveis do semelhante e na revolta diante da
sua sistematica violacao, transformada em
doutrina do Estado.
Senhor Vice-presidente,
No contexto das iniciativas multilaterais sobre
a situacao na Africa Austral, parece-me importante ressaltar que a independencia da Namibia e a erradicacao do aparfheid configuram,
em sentido proprio, tarefas sul-atlanticas, se
me e permitido empregar esse adjetivo para
designar uma regiao cuja especificidade e
cuja vocacao de paz e cooperacao foram reconhecidas pela Resolucao 41 /I 1 da Assembleia-Geral das Nacoes Unidas, regiao a que o
Brasil atribui alta prioridade em sua politica
externa e que sofre os efeitos desestabilizadores da ilegalidade da pratica do apartheid e da
ocupacao da Namibia. A persistencia desses
resquicios do colonialismo, sobre ser anacr6nica, e incompativel com a realizacao plena
dos objetivos centrais da Declaracao do Atlantico Sul como Zona de Paz e Cooperacao, e
os esforcos para a sua superacao deverao

merecer destaque no contexto da implementacao das Resolucoes 41 /I 1 e 42116.

Ha pouco mais de um ano, tive o prazer de
receber nesta Casa o Senhor Sam Nujoma,
Presidente da SWAPO. Naquela oportunidade,
de que guardo viva recordacao, pude verificar
com satisfacao a tenacidade com que o Senhor Nujoma esta engajado na defesa dos
direitos de seu povo e a importancia que atribui a manutencao de contatos estreitos com o
Brasil.

O Brasil vem procurando prestar cooperacao
a Organizacao do Povo do Sudoeste Africano
(SWAPO), notadamente na formacao de quadros tecnicos, iniciativa que se revelou promissora, justificando plenamente a consideracao de novos projetos nesse terreno. Ademais, o Governo brasileiro vem contribuindo
para diversas atividades e fundos das Nacoes
Unidas com relacao a Namibia.
Senhor Vice-presidente,
Em sua carta de apresentacao do Relatorio do
Conselho das Nacoes Unidas para a Namibia
a XLII Sessao da Assembleia-Geral, o Presidente do Conselho expressou sua conviccao
de que o apoio generalizado encontrado pelas
iniciativas do orgao por ele presidido e revelador da impaciencia da comunidade internacional com a atitude intransigente do Governo da
Africa do Sul. Ao levantar um brinde a realizacao pessoal de Vossa Excelencia e ao brilhante futuro da Namibia independente, faco minhas as palavras do Presidente do Conselho e
manifesto minha esperanca de que a importancia que atribuimos a visita desta Missao
seja assim interpretada.
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rio de janeiro reune representantes
de paises da zona de paz e de
cooperacao do atlantico sul
Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das Relacoes
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, por ocasiao da
inauguracao da Reuniao de Paises da Zona de Paz e de
Cooperacao do Atlantico Sul, no Rio de
~aneiro,em 25 de julho de 1988

Senhores Representantes de Paises da Zona
de Paz e de Cooperacao do Atlantico Sul,
E com grande prazer que Ihes dou minhas
boas-vindas a esta cidade do Rio de Janeiro,
banhada pelas aguas de um oceano que desejamos preservar como elo de aproximacao
e concordia entre nossos paises. O povo e o
Governo brasileiros sentem-se honrados com
a presenca de todos os Senhores nesta primeira e historica reuniao que congrega representantes de nacoes amigas das duas margens do Atlantico Sul.
O Brasil tem profunda consciencia de ser um
pais atlantico. Eu diria mesmo que nao poderiamos sequer nos definir como nacao sem
levar em conta o mar, esse mar que foi instrumento para mesclar indissoluvelmente povos
e culturas e nos fazer brasileiros. Esse mesmo
mar aproxima tambem nossos ideais e aspiracoes aos de nossos vizinhos atlanticos na
America Latina e na Africa, amadurecidos na
luta comum pela dignidade, pela paz, pela
justica e pelo desenvolvimento.

tes. As afinidades historicas, os lacos de amizade e solidariedade e os elementos comuns
de nossa insercao no cenario internacional
fundamentam a disposicao de construir um
novo tipo de relacionamento, em beneficio de
todos.
No momento em que a regiao assume sua
identidade propria, essas afinidades e essa
convergencia de interesses devem orientar o
exame e a formulacao de iniciativas conjuntas.
A Zona de Paz e de Cooperacao do Atlantico
Sul deve ser percebida como ela e e pretende
ser, e nao como um reflexo de imagens que
em outras partes do mundo se possam formar
dela. Deve ser vista como um esforco de entendimento intra-regional, de natureza igualitaria, orientado para o objetivo da cooperacao
para a paz e a seguranca em nossa regiao e o
desenvolvimento de nossos povos. Objetivo
consagrado pela unanimidade de nossos
paises e pela mais expressiva maioria da
comunidade internacional.

A mesma convergencia de atitudes e perspectivas que levou a proclamacao do Atlantico Sul como Zona de Paz e de Cooperacao
inspira agora esta nossa reuniao. Movem-nos
propositos construtivos e de bom entendimento, coerentes com o espirito de nossas nacoes
e a orientacao que temos todos procurado
imprimir a nossa atuacao internacional.

Esta reuniao se inscreve em processo historico cujas origens remontam a muitos anos
atras. Ao mesmo tempo em que se reveste de
carater inovador, constitui etapa consequente
e logica dos esforcos desenvolvidos, nos dois
lados do oceano, para alcancar um ambiente
de paz que permita aos paises da regiao concentrar recursos em atividades voltadas para a
promocao do bem-estar de suas populacoes.

Os interesses dos paises do Atlantico Sul sao,
mais que compativeis, amplamente coinciden-

Ja na decada de sessenta, os palses africanos
e latino-americanos tomaram iniciativas pio-
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neiras destinadas a proscrever a introducao
de armas nucleares em suas respectivas regioes. A Declaracao da organizacao da Unidade Africana sobre a Desnuclearizacao da
Africa, de 1964, e o Tratado para a Proscricao
de Armas Nucleares da America Latina, de
1967, sao exemplos marcantes da vocacao
pacifica de nossos povos.
Recordo aquelas medidas - e as numerosas
instancias de aproximacao e solidariedade politica e de cooperacao economica e tecnica
entre os paises do Atlantico Sul - para ressaltar o fato de que ja vinhamos tracando ha muito tempo o caminho que conduziu a consagracao, em 1986, na Assembleia-Geral das
Nacoes Unidas, de nossa iniciativa conjunta
no sentido de declarar o Atlantico Sul uma Zona de Paz e de Cooperacao.
A iniciativa marca um capitulo importante na
historia das relacoes internacionais. Simboliza
a disposicao de nossos paises de assumir
com maturidade o papel de crescente relevancia que Ihes corresponde no mundo. Ao
lado de outros esforcos significativos em diferentes areas do herhisferio sul, revela com
clareza a vontade dos paises em desenvolvimento de assumir a kesponsabilidade que Ihes
cabe pela preservacao da paz e o relaxamento de tensoes em suas regioes e de encontrar
formas de estimular a cooperacao em beneficio de todos.
O Atlantico Sul e o mais desarmado de todos
os oceanos. Desejamos preserva-lo dos conflitos e tensoes que lhe sao alheios, inclusive
os decorrentes das oscilacoes do relacionamento entre as grandes potencias. De atualidade permanente e visivel, essas acoes se
vinculam a busca de um padrao mais democratico e mais equitativo de relacionamento internacional, baseado nao na confrontacao e
no recurso ao poder politico, militar e economico, mas no dialogo e no bom entendimento,
no cumprimento escrupuloso das normas basicas de convivencia internacional consagradas na Carta das Nacoes Unidas e no respeito
pela diversidade natural de pontos de vista e
pelas dinamicas proprias de evolucao nacional e regional.

Senhores Representantes,
Os objetivos de paz e de cooperacao na regiao do Atlantico Sul nao poderao ser plenamente atingidos enquanto nao for alcancada a
independencia da Namibia, territorio sul-atlantico que se situa diante de nos, do outro lado
do oceano, enquanto nao for desmantelado o
sistema de apartheid que continua a oprimir a
maioria da populacao da Africa do Sul, enquanto paises de nossa regiao sofrerem
agressoes e tiverem atingida sua integridade
territorial, enquanto o colonialismo persistir
em suas manifestacoes anacronicas.
Os paises do Atlantico Sul em sua unanimidade 'empenham-se por solucoes justas, negociadas, coerentes com os principios essenciais do direito internacional e as decisoes
pertinentes das Nacoes Unidas, para as questoes e conflitos que ainda perduram na regiao,
tanto em sua vertente africana quanto em sua
vertente sul-americana. Sentimo-nos no direito
de esperar que a comunidade internacional e,
em especial, as partes diretamente envolvidas
levem na devida conta essa reivindicacao unificada de nossos paises e contribuam de forma eficaz para a pronta solucao desses problemas.
Os focos de tensao ainda existentes nao nos
impedirao, no entanto, de prosseguir no caminho da aproximacao progressiva entre nossos
paises. Ja avancamos muito nesse sentido, o
suficiente para demonstrar com exemplos
concretos e positivos a fertilidade de nossa
cooperacao e a clara conveniencia de expandi-la cada vez mais.
A atuacao dos organismos regionais de cooperacao africanos e latino-americanos, os
programas sub-regionais em processo de implementacao pela Argentina, o Uruguai e o
Brasil, bem como pela Conferencia de Coordenacao sobre o Desenvolvimento da Africa
Meridional (SADCC) e pela Comissao Economica para a Africa Ocidental (ECOWAS), entre
outros, e os multiplos lacos bilaterais de cooperacao e de entendimento politico sao claras indicacoes dos rumos que podemos e devemos seguir. Toda essa malha de relacoes
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que hoje nos une ha de adensar-se e estender-se a novas formas de trabalho associado,
na tarefa de dinamizar potencialidades e conjugar a nossa criatividade em busca do bem
comum.
Este encontro constitui oportunidade adequada para que examinemos as melhores formas
de aperfeicoar nosso intercambio material e
intelectual. Entre outras areas de cooperacao
que poderiam ser identificadas, caberia pensar especialmente em meios de enriquecer o
acervo de conhecimentos sobre nosso oceano, de transforma-lo cada vez mais em fator
de aproximacao e de desenvolvimento, de assegurar a conservacao dos recursos do mar e
a protecao do meio ambiente marinho, em
beneficio de nossos povos.
Certamente caberia examinar, nesse contexto,
a melhor maneira de integrar nossos esforcos
com as atividades dos diferentes organismos
internacionais que se ocupam dessas materias, cuja colaboracao e apoio podemos esperar nos termos da resolucao adotada pela Assembleia-Geral das Nacoes Unidas no final do
ano passado.
Senhores Representantes dos Paises do
Atlantico Sul,
Penso interpretar o sentimento de todos ao
dizer que esta reuniao, ao tornar patente a
consciencia de que pertencemos a regiao sulatlantica, constitui, na verdade, uma reafirmacao dos vinculos, compromissos e esquemas
de cooperacao que cada um de nossos paises, sul-americanos ou africanos, ja mantem
com as nacoes de nossos dois continentes, e
da uma dimensao maior e mais madura as
relacoes entre a Africa e a America Latina.
Esta iniciativa nao e de modo algum excludente. Nao e por acaso que a Declaracao da

Zona de Paz e de Cooperacao do Atlantico
Sul contou e conta com o apoio praticamente
unanime da comunidade internacional.
Se ha algo de excludente em nossa iniciativa
conjunta, e facil identifica-lo: queremos, sim,
excluir o odioso regime de apartheid; reclamamos o fim da ocupacao ilegal da Namibia;
buscamos eliminar as fontes de tensao na regiao do Atlantico Sul, banir as armas nucleares e de destruicao em massa, conter a presenca militar estrangeira e a extensao a regiao
de rivalidades exogenas.
Ao reafirmar a responsabilidade especial que
tem nossos paises sobre o Atlantico Sul, fazemos um chamamento a todos os paises de
outras regioes do mundo para que contribuam
de forma positiva para que prospere sempre
em nosso meio um clima livre de ameacas e
de tensoes, que nos permita destinar nossos
recursos limitados a tarefa do desenvolvimento economico e social.
Senhores Representantes,
Por ter o Brasil a honra de sediar este encontro de paises amigos, cabe a mim a satisfacao
de oferecer-lhes a acolhida e a hospitalidade
que sao traco comum da cultura de nossas
nacoes.
Ao agradecer sinceramente a presenca de todos, espero que se abra com esta reuniao nova e decisiva etapa da cooperacao sul-atlantica.
Em nome do Presidente Jose Sarney, que tem
colocado sua clarividencia politica e sua visao
de estadista a servico desta grande causa partilhada por nossos paises, formulo os melhores votos por um trabalho intenso e proficuo em beneficio da paz e da cooperacao no
Atlantico Sul.
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brasil reclama em rodada do gatt
Discurso pronunciado pelo Subsecretario-Geral de
Assuntos Economicos e Comerciais, Embaixador Sebastiao
do Rego Barros Neto, perante o Comite de Negociacoes
Comerciais do GATT, em 26 de julho de 1988

Senhor Presidente.

Era o proposito de minha delegacao submeter
a sexta sessao do Comite de Negociacoes
Comerciais sua avaliacao do estado das negociacoes da Rodada Uruguai. Tinhamos em
mente discorrer sobre a recusa de certos participantes em aceitar solucoes razoaveis e
praticas para a implementacao progressiva do
compromisso de desmantelamento das medidas inconsistentes do GATT e, dessa forma,
assegurar a emergencia de um ambiente internacional de comercio em que as negociacoes
se realizassem em base mais equitativas. Como e sabido, o Brasil e um expressivo numero
de paises em desenvolvimento concordaram
com a sugestao de que deveriam ser estabelecidas datas tentativas para solicitacoes, consultas, e medidas relativas ao "desmantelamento". Embora estivesse claro que nao se
esperava completar o processo de desmantelamento a tempo para o Encontro Ministerial
de dezembro de 1988, alguns participantes
nao puderam aceitar sequer um simples cronograma que ajudasse a produzir alguns resultados concretos iniciais. Assim agindo,
deixaram de demonstrar a vontade politica de
desenvolver um ambiente de comercio conducente a negociacoes com significado. Finalmente, era nosso desejo insistir na necessidade premente de se dar expressao concreta ao
reconhecimento de que comercio, moeda,
financiamento e desenvolvimento estao de tal
modo vinculados, que, sem a solucao dos
problemas relativos ao endividamento de um

grande numero de partes contratantes de menor desenvolvimento e sem a determinacao
de se por fim a instabilidade monetaria na
economia mundial, mal se podem visualizar
medidas de liberalizacao resultantes das presentes negociacoes multilaterais.
No entanto, Senhor Presidente, nao so representantes de outros paises ja trataram dos
pontos basicos que desejavamos levantar, como tambem fomos atingidos por uma decisao
que nao pode senao ter um serio impacto no
processo negociador, e nos esforcos decididos do Governo brasileiro em ambito interno,
para aumentar sua participacao no sistema de
comercio internacional e contribuir de maneira
construtiva para o sucesso da Rodada Uruguai.

Ha algumas semanas atras foram tomadas no
Brasil diversas medidas destinadas a promover uma maior liberalizacao de seu regime de
comercio externo. Entre elas incluem-se a
reducao de tarifas e a eliminacao de algumas
medidas paratarifarias e nao-tarifarias que serao oportunamente notificadas ao Secretariado do GATT. Mais importante, esse curso de
acao unilateral fgi adotado nao obstante um
contexto de amplas dificuldades, tais como o
permanente peso do servico da divida externa, a manutencao de pressoes protecionistas
por algumas economias desenvolvidas e a
ausencia de qualquer sinal claro de que as
"medidas de areas cinzentas" ora vigentes
serao proscritas ou substituidas em funcao de
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um regime de salvaguardas para todos aceitavel. Somos, obviamente, os primeiros a reconhecer que o novo sistema adotado pelo
Governo brasileiro ira contribuir para a modernizacao da nossa base industrial e permitir
taxas mais elevadas de investimento e crescimento para nossa economia. Mas deve-se
tambem reconhecer que estas recentes modificacoes de politica representam uma clara,
demonstracao da crenca brasileira nos objetivos estabelecidos para a Rodada Uruguai, e
um gesto muito concreto que deve ser levado
em consideracao pelos nossos parceiros no
curso deste processo negociador.

E, por isso mesmo, ainda mais lamentavel que
ha apenas quatro dias do inicio desta sessao
d o Comite de Negociacoes Comerciais, os
EUA tenham anunciado sua intencao de impor medidas unilaterais de restricoes coinerciais contra o Brasil e, subsequentemente, publicado uma relacao de produtos da qual
serao retirados os itens sujeitos a restricoes
de importacao. A magnitude de tais restricoes
e tal que impedira a exportacao de determinados produtos brasileiros para o mercado norte-americano. Tal medida, se implementada,
estaria violando os principios elementares de
direito internacional e do GATT. Alem do mais,
iria infringir o compromisso formal assumido
pelos Ministros em Punta de1 Este, pelo qual
"nao se tomarao quaisquer medidas restritivas
que nao estejam em conformidade com os
dispositivos do GATT". A aplicacao injustificada e discriminatoria de legislacao norte-americana sob a alegacao de danos causados a industria farmaceutica americana resultaria em
uma carga desproporcional e absurda para o
nosso setor comercial. Na realidade, a simples publicacao da lista potencial de itens aos
quais poderao ser impostas restricoes representa, por si so, um fator inibidor de comercio
e podera desmantelar o comercio como resultado da suspensao de pedidos e outras medidas semelhantes tomadas por importadores
americanos dos produtos a serem atingidos.
Na verdade as medidas pretendidas pelos
EUA nao prejudicam apenas o Brasil. Ameacam a propria integridade do processo negociador. Tentam nao apenas forcar uma Parte
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Contratante a modificar uma politica interna,
que esta em consonancia perfeita com instrumentos acordados internacionalmente, que
regulamentam os direitos sobre a propriedade intelectual. Tentam, tambem, fazer com
que aquela Parte Contratante molde a sua
posicao na Rodada Uruguai de acordo com
os desejos de uma potencia comercial mais
poderosa.
Senhor Presidente,
Pergunto francamente: se tal pratica for
relevada, como poderemos acreditar que um
parceiro comercial da importancia dos EUA
ira cumprir as obrigacoes a serem ainda estabelecidas, quando durante a propria Rodada resolve aplicar medidas restritivas unilaterais como as acima mencionadas? Sera
que teremos que chamar a atencao deste
especifico parceiro comercial para o fato de
que tais medidas claramente violam os dispositivos do Acordo Geral que, por sinal, ainda
esta em vigor?

O Governo brasileiro vale-se desta oportunidade para se reservar o direito de recorrer
as disposicoes pertinentes do GATT a fim de
proteger seus legitimos direitos e interesses
ao amparo do Acordo Geral. Estamos confiantes de que nao deixara de haver uma forte
reacao a esta tentativa de escarnio as regras
do Direito. Quero assegurar a todos os participantes da Rodada Uruguai que esta ameaca
de violencia nao ira desviar-nos do empenho
em atingir as metas que todos estabelecemos
em setembro de 1986. Estamos decididos a
desenvolver, com a cooperacao dos demais,
um sistema de comercio multilateral mais
aberto e duradouro. Um sistema em que se
conceda a economias mais frageis uma protecao adequada contra o uso de restricoes discriminatorias que visem a impor leis e regulamentacoes internas de potencias comerciais.
Senhor Presidente,
Nao se deve permitir que prevalecam atos coercitivos e ilegais, porque levariam a uma profunda descrenca no nosso principal proposito,
qual seja o de um resultado exitoso da Rodada Uruguai.
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abreu sodre fala aos estagiarios da
escola superior de guerra
Palestra proferida pelo Ministro de Estado das Relacoes
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, na Escola Superior
de Guerra (ESG), em 28 de julho de 1988

Excelentissimo Senhor
Comandante da Escola Superior de Guerra,
General-de-Exercito Osvaldo Muniz Oliva,
A Escola Superior de Guerra ostenta uma
tradicao exemplar de devotamento ao estudo
dos problemas brasileiros. Nao poderia, assim, deixar de ser honroso e gratificante, para
um homem publico como eu, participar, pela
terceira vez, em minha condicao de Ministro
das Relacoes Exteriores, deste grande momento de reflexao que significa para a vida nacional o ciclo de conferencias aqui promovido
anualmente.

O Itamaraty valoriza, em todo seu alcance, os
vinculos de colaboracao e dialogo que mantem com esta Casa, sobretudo por acreditar
que a conducao da politica externa requer o
entrosamento permanente do orgao encarregado de executa-la com os diferentes setores
representativos da sociedade.
Desejo expor aos Senhores estagiarios as linhas gerais da atuacao internacional do Brasil,
inspiradas nas diretrizes do Presidente da Republica. Procurarei mostrar como os passos
de nossa diplomacia se combinam em uma
conduta global coerente e realista, fiel a sua
orientacao historica, ajustada as necessidades
e preocupacoes atuais do pais e, ao mesmo
tempo, sensivel as transformacoes do mundo.
Nacao com identidade propria, de formacao
complexa e interesses diversificados no plano

internacional, o Brasil busca hoje assegurar
sua estabilidade democratica e as condicoes
de seu crescimento economico e bem-estar
social. A politica externa brasileira reflete, entao, tudo aquilo que a nacao representa e
projeta em seu futuro.
Relaqoes leste-oeste e arranjos
hegemonicos

Interessado, como todo pais em desenvolvimento, na consolidacao de uma atmosfera de
paz e estabilidade no cenario internacional, o
Brasil acompanha com interesse os desdobramentos das recentes iniciativas de dialogo
politico e dos acordos sobre desarmamento
entre as superpotencias. E nossa esperanca
que o novo quadro de distensao nas relacoes
leste-oeste, substituindo a confrontacao retorica dos anos anteriores, evolua para um convivio equanime e maduro que propicie a satisfacao dos anseios globais da comunidade das
nacoes.
Infelizmente,a perspectiva de um processo de
democratizacao da ordem politica mundial afigura-se remota diante do quadro de bipolaridade estrategico-militar que ainda perdura.
Sera altamente frustrante para a sociedade
internacional como um todo se os atuais
esforcos de entendimento entre Washington e
Moscou reeditarem uma conciliacao de tipo
hegemonico estimulando antigas teorias de
reparticao de zonas de influencia.
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O que da, naturalmente, uma conotacao inedita e promissora ao relacionamento entre os
EUA e a URSS e o fato de que, pela primeira
vez, concluiram-se acordos efetivos de desarmamento nuclear, embora de alcance restrito.
As consequencias que, no bojo desse processo, poderao acarretar as atuais transformacoes de ordem politica e economica na Uniao
Sovietica (peresrroika e glasnosr) representam um componente novo que deferencia o
atual processo de desanuviamento entre as
superpotencias da detente dos anos setenta.

naquela Sessao Especial. Certas delegacoes
nao se dispuseram a transpor para o ambito
multilateral da conferencia a atmosfera de
flexibilizacao e distensao instauradas em instancias bilaterais especificas. Entende o Brasil
que, por promissor que se afigure o grau de
entendimento entre as superpotencias, o desarmamento, mormente o nuclear, e tema de
legitimo interesse para toda a comunidade
internacional e, como tal, nao deve ser subtraido a discussao ampla e aberta em foros
multilaterais.

Desarmamento: aspiracao legitima da
comunidade internacional

Multilateralismo e democratizacao da
ordem internacional

Questao chave da realidade contemporanea,
a problematica do desarmamento sempre
ocupou um lugar central nas preocupacoes
da diplomacia brasileira, que desde a decada
de sessenta vem defendendo, no ambito das
Nacoes Unidas e outros foros, a prioridade de
que se reveste sua discussao. Tal postura
decorre nao so da vocacao pacifica do pais,
mas tambem da consciencia da interdependencia de destinos dos povos na era
nuclear e na responsbilidade de cada um em
construir um ambiente internacional que proporcione paz e seguranca para a humanidade.

O Brasil ve com preocupacao o surgimento,
nos ultimos anos, de um gradual processo de
desgaste dos organismos internacionais, particularmente das Nacoes Unidas, que tem
levado a uma relativa perda de prestigio e
eficacia da instituicao.

A mais recente expressao concreta dessa
posicao tradicional de nossa diplomacia foi a
participacao do Senhor Presidente da Republica na Terceira Sessao Especial da Assembleia-Geral das Nacoes Unidas sobre o Desarmamento, quando reiterou solenemente o
compromisso brasileiro de trabalhar para a
manutencao da paz, a reducao de tensoes no
mundo e a promocao da cooperacao para o
desenvolvimento dos povos.

Ao discursar no dia 7 de junho perante o
Plenario da Sessao Especial, o Presidente
Jose Sarney afirmou que "o Brasil nao tem
hipotecas a resgatar no campo da paz e da
seguranca internacionais" e enunciou as
posicoes equanimes e realistas que balizam a
atuacao do pais nos foros de desarmamento.
Nesse sentido, foi motivo de decepcao para o
Brasil a ausencia de progressos palpaveis

A "crise do multilateralismo" parece refletir um
desencanto, por parte de certos paisesmembros, pela pratica d o exercicio multilateral, dando-se preferencia a acoes unilaterais
ou a canais bilaterais. Se no passado reconheciam-se plenamente as virtudes inerentes ao
processo decisorio das instituicoes multilaterais, pela via democratica da composicao de
interesses entre a maioria e a minoria, hoje
pretende-se questionar a validade das reivindicacoes apresentadas por grupos majoritarios, notadamente do Terceiro Mundo, que almejam uma ordem internacional mais adequada a novas realidades.

O continuado impasse nas negociacoes internacionais de maior relevancia tem gerado um
clima de impaciencia e ressentimento entre as
partes em confronto e levado a constantes
situacoes de polarizacao, por vezes menos no
sentido leste-oeste do que no sentido nortesul. A reacao de certos paises a este estado
de coisas tem sido, infelizmente, no sentido de
adotar posicoes isolacionistas ou unilateralistas, visando a cercear o funcionamento dos
organismos internacionais, seja atraves de

pressoes financeiras, seja pela retirada de sua
participacao nos mesmos.
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A deterioracao dos mecanismos multilaterais e
fator de preocupacao para o Brasil, nao so
pela tradicional adesao da politica externa
brasileira aos ideais de uma ordem internacional baseada na igualdade soberana e na
equidade, mas tambem porque nossos interesses concretos se veriam prejudicados
por uma situacao em que o puro poder economico, militar ou politico - tivesse livre
curso.
Interessa ao Brasil a revalorizacaodas Nacoes
Unidas e do sistema multilateral, bem como o
fortalecimento do direito internacional, como
formas de condicionamento da politica de
poder. No entendimento brasileiro, a chamada
"crise do multilateralismo" nao e decorrencia
de uma insuficiencia de instrumentos ou de
marco juridico para solucao de conflitos, mas,
antes de tudo, da inexistencia de efetiva
vontade politica para se por em pratica o
instrumental disponivel. Sem ela, corre-se o
risco de perder de forma irremediavel o
cabedal de experiencia comum e cooperacao que o exercicio do multilateralismo proporcionou a comunidade internacional ao longo das ultimas decadas.
O Brasil no Conselho de Seguranca:
responsabilidades pela paz

Com essa conviccao, o Brasil voltou este ano
a ocupar uma vaga no Conselho de Seguranca da ONU. Seu retorno aquele orgao decorreu de decisao do Presidente Sarney no sentido de que o Brasil seja ouvido com clareza a
respeito das questoes relacionadas a manutencao da paz e da seguranca internacionais
e, em contrapartida, assuma plenamente suas
responsabilidades no concerto das nacoes.
Com base no tradicional compromisso de sua
diplomacia com os principios e propositos
contidos na Carta das Nacoes Unidas, e em
coerencia com sua atuacao construtiva e
equilibrada em organismos internacionais, o
Brasil vem procurando, desde o inicio de seu
mandato em 1Q de janeiro ultimo, participar
ativamente dos trabalhos do Conselho de Seguranca e contribuir de forma positiva para a
busca de solucoes aos problemas ali exami-

nados, entre os quais sobressaem o conflito
Ira-lraque, a situacao na Africa Austral, o problema do Afeganistao e a crise do Oriente Medio. A responsabilidade brasileira passa a ter
uma dimensao acrescida com o fato de que,
pelo sistema de rotacao alfabetica, cabe ao
Brasil a presidencia do Conselho durante o
mes de julho.
A importancia da contribuicao brasileira para
os trabalhos do Conselho de Seguranca ficou
realcada na iniciativa de nosso representante
naquele orgao, Embaixador Paulo Nogueira
Batista, que, agindo em sua qualidade de Presidente de turno, coordenou os entendimentos que resultaram na aprovacao, por consenso, da resolucao sobre o incidente relativo a
derrubada de uma aviao civil iraniano na regiao do Golfo, o qual custou centenas de vidas humanas.
A Zona de Paz e Cooperacao
do Atllntico Sul

De especial importancia para a politica externa brasileira e a iniciativa referente a Zona de
Paz e Cooperacao do Atlantico Sul, aprovada
por expressiva maioria pela Assembleia-Geral
das Nacoes Unidas. O Brasil procura dar um
tratamento equilibrado as duas dimensoes da
iniciativa, a da paz e a da cooperacao. No tocante ao primeiro aspecto, e expresso o interesse de nosso pais em favorecer a eliminacao dos fatores de tensao e conflito na area,
potencialmente prejudiciais aos interesses
brasileiros, como os problemas do apartheid,
da Namibia, os atos de agressao praticados
pela Africa do Sul contra seus vizinhos, a
indefinicao prolongada do litigio sobre as
Malvinas, bem como os riscos envolvidos com
a presenca na area de Estados militarmente
expressivos ou potencias nucleares.
Quanto a cooperacao regional, e evidenciada
a disposicao brasileira de estudar as possibilidades de desenvolve-la de forma criativa, inclusive com a participacao dos organismos
internacionais competentes, de modo a acentuar a densidade do intercambio economicocomercial e, em consequencia, a importancia
do relacionamento politico entre os paises da
area.
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Realiza-se no curso destes dias, aqui no Rio
de Janeiro, por iniciativa do Governo brasileiro, uma reuniao sobre a Zona de Paz e
Cooperacao do Atlantico Sul, cujos trabalhos
tive a honra de inaugurar. O objetivo desse
encontro, no qual estao representados os Governos dos paises sul-atlanticos, e o de examinar formas de cooperacao para a implementacao das resolucoes aprovadas sobre o assunto nas Nacoes Unidas.
OEA: preservar a seguranca e a cooperacao
para o desenvolvimento

No plano regional, o Brasil busca perseverar
no objetivo de dar nova vitalidade a OEA, de
modo a queela contribua eficazmente para a
promocao da seguranca do hemisferio atraves do desenvolvimento de seus integrantes.
O continuo respaldo brasileiro a Organizacao
reflete-se na ativa participacao do pais em
todos os eventos realizados em seu ambito,
como a Conferencia Especializada Interamericana sobre Trafico de Drogas, realizada em
1986 no Rio de Janeiro. Tal iniciativa constitui
exemplo claro das possibilidades existentes
para o fortalecimento da OEA, em campos
onde a convergencia de interesse dos paisesmembros se sobrepoem a eventuais diferencas de peso politico ou economico.
O Brasil empresta a maior prioridade a reeleicao do Embaixador Baena Soares como Secretario-Geral da OEA na proxima AssembleiaGeral, a ter lugar em El Salvador. A atuacao
do diplomata brasileiro a frente do Secretariado daquela Organizacao recebeu reconhecimento e admiracao da ampla maioria dos
paises-membros, em vista de sua seriedade,
competencia e imparcialidade no exercicio de
suas funcoes. Essas qualidades contribuem
decisivamente para que a OEA venha assumindo papel crescentemente relevante para a
vida do hemisferio, como atestam, entre outros fatos, a adocao de importantes reformas
em sua Carta e a participacao atuante em prol
da paz na America Central.
America Latina: diplomacia
de unidade e cooperacao

Como sinal da abrangencia crescente que
marca sua presenca internacional, o Brasil

tem intensificado e aprimorado cada vez mais
suas relacoes com as diferentes areas do globo. Mantemos invariavelmente a diretriz de
nao uniformizarmos os parceiros e os interesses que a eles nos ligam, ainda que pertencentes a um agrupamento homogeneo do
ponto de vista politico ou economico. Cada
relacionamento tem seu valor proprio, suas
caracteristricas, cabendo-nos desenvolve-lo
na medida das possibilidades e sempre com
identico espirito construtivo.
Na America Latina, a fluidez e a maturidade de
nossos vinculos com a regiao e a confianca
do dialogo politico que mantemos com nossos vizinhos sao conquistas de inegavel significado nos ultimos anos. O revigoramento de
nossa diplomacia latino-americana se traduz,
entre outras expressivas iniciativas, nas visitas
que o Presidente Jose Sarney ja realizou a
varias nacoes do continente (Argentina,
Uruguai, Peru, Mexico, Venezuela, Colombia,
Costa Rica) e que continuara a fazer, como,
por exemplo, daqui a poucos dias, a Bolivia.
Dentro dessa mesma orientacao, tenho ampliado significativamente meus contatos pessoais com os Chanceleres latino-americanos.
O apoio decidido do Brasil aos esforcos
pacificadores na America Central e sua participacao no Mecanismo Permanente de Consulta e Concertacao Politica sao contribuicoes que realcam a alta prioridade de nossos
lacos com o continente. A presenca do Presidente Sarney na reuniao de Acapulco, em
novembro do ano passado, traduz a nova
enfase dessa politica, voltada para um entrosamento mais amplo com as nacoes da
America Latina e do Caribe.
Esse processo, alem do respaldo politico a
mediacao na America Central, inclui a dinamizacao dos acordos de integracao com a
Argentina e o Uruguai, a revitalizacao da
ALADI, dos Tratados da Bacia do Prata e de
Cooperacao Amazonica, a acao conjunta no
ambito d o Consenso de Cartagena, bem
como o aprimoramento dos vinculos bilaterais
com os paises vizinhos. Todos esse passos se
inspiram na vocacao latino-americana do
Brasil, nos ideais democraticos que se forta-

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

lecem na regiao e, sobretudo, na consciencia
de que as dificuldades do panorama internacional motivam a busca de solucoes comuns
para os problemas do continente.
Africa: parceria na luta pela
paz e pelo desenvolvimento

A intensificacao das relacoes com a Africa e
tambem um dos objetivos prioritarios da acao
externa brasileira. Uma conjugacao de fatores
de ordem historica, geografica, cultural, etnica, politica e economica determina forte identidade com os paises daquele continente e
estimula iniciativas voltadas para um maior
entendimento e cooperacao.

O Brasil esta presente hoje na Africa subsaarica com 17 Missoes diplomaticas residentes.
Com um relacionamento institucionalizado
atraves de inumeros acordos e comissoes
mistas bilaterais, temos procurado desenvolver os contatos politicos com a regiao e acoes
concretas nos campos do comercio, da difusao cultural e da cooperacao tecnica. 0 s
paises de expressao portuguesa tem merecido atencoes especiais no contexto dessa
politica, destacando-se a recente troca de
visitas presidenciais com Cabo Verde e a viagem que o Presidente de Mocambique realizou ha pouco ao Brasil. Por sua vez, o Presidente Jose Sarney devera proximamente
visitar Angola, onde, alias, estive ha quase
dois anos em missao que me levou tambem a
Zambia, ao Zimbabue, a Nigeria e aos Camaroes. Tem sido ativados, igualmente, os
canais de dialogo e os instrumentos de colaboracao com diversos outros paises africanos
com Guine-Bissau, Cote d'lvoire, Gana, Zaire.
Alem da crise economica africana, preocupa
especialmente o Brasil a manutencao de focos
de tensao na regiao meridional do continente. A instabilidade politica e a eventual deflagracao de um conflito armado em terras africanas farao seguramente do Atlantico Sul um
teatro de guerra, o que podera comprometer
importantes interesses nacionais.
Pela propria composicao etnica de seu povo e

por suas conviccoes democraticas, o Brasil
repudia a segregacao racial praticada pelo
Governo da Africa do Sul. Esse problema de
grande sensibilidade para a sociedade brasileira tem sido objeto de constantes protestos
nos foros multilaterais e atraves de declaracoes emitidas em conjunto com nossos parceiros africanos. Tambem condenamos enfaticamente a ocupacao ilegal da Namibia e
reclamamos sua independencia imediata, nos
termos das decisoes das Nacoes Unidas
sobre a materia. No contexto de nossas acoes
em favor da solucao da crise na Africa Austral,
recebemos no Brasil, em 1987, o Presidente
da Organizacao do Povo do Sudoeste Africano (SWAPO), Sam Nujoma, e o Bispo sulafricano Desmond Tutu, Premio Nobel da Paz.
Com satisfacao, recebemos a noticia da retomada de conversacoes entre Angola, Cuba e
Africa do Sul, com a mediacao norteamericana, para a conducao da paz na regiao,
e saudamos o acordo de principios recentemente concluido entre as partes.
Oriente Proximo: cooperacao e
incentivo para a solucao dos conflitos

Em relacao ao Oriente Proximo, a politica
externa brasileira mantem-se atenta ao desenrolar dos conflitos la existentes, fonte de
graves riscos para a paz mundial. A questao
palestina, que permanece como foco maior da
problematica regional, e as dificuldades no
relacionamento entre Israel e seus vizinhos
arabes sao motivo de preocupacao para o
Brasil. A necessidade de uma acao coerente e
responsavel nessa area deve-se, sobretudo,
ao fato de abrigarmos em nosso territorio uma
das principais colonias arabes do Ocidente e,
ao mesmo tempo, a segunda maior comunidade judia na America Latina. No espirito de
moderacao que preside a diplomacia brasileira, nosso pais tem reafirmado, em todos
os foros e contatos de nivel bilateral, seu
apoio irrestrito a uma solucao negociada e
pacifica da crise do Oriente Medio.
Durante minha visita ao Egito, em 1987, ficou
consignada a posicao do Brasil favoravel a
realizacao de uma Conferencia Internacional
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sobre a questao do Oriente Medio, com a participacao de todos os paises interessados, no
sentido de estabelecer a paz na regiao
baseada no respeito aos direitos do povo
palestino e de todos os Estados da regiao de
viverem dentro de suas legitimas fronteiras, de
acordo com as resolucoes pertinentes do
Conselho de Seguranca da ONU.

O Brasil nao discrimina entre os paises da
regiao e tanto com os arabes quanto com
Israel procuramos presenrvar os canais de
dialogo. Por motivos economicos, nossa
cooperacao com os paises arabes e naturalmente mais intensa e diversificada, realcando, em especial, a importancia da regiao
como mercado para as exportacoes brasileiras de manufaturados e servicos. As recentes
visitas ao Brasil do Ministro dos Negocios
Estrangeiros de Israel, Shimon Peres, e do
Diretor do Departamento Politico da OLP,
Faruk Kadumi, mostram a capacidade do
Brasil de manter uma politica confiavel e
equilibrada para o Oriente Medio, mormente
quando aumentam suas responsabilidades
diplomaticas com a presenca no Conselho de
Seguranca.
Quanto ao conflito Ira-lraque, o Brasil, desde
que assumiu seu assento no Conselho de
Seguranca, tem procurado incentivar o Secretario-Geral das Nacoes Unidas a perseverar em seus esforcos com vistas a uma
cessacao das hostilidades, bem como instado
as partes beligerantes a evitar o prolongamente do inutil derramamento de sangue.
Tanto nas consultas no ambito das Nacoes
Unidas quanto nos contatos bilaterais com
Bagda e Teera, a posicao brasileira tem sido
de equidistancia e de apelo a moderacao as
partes.

Estados Unidos:
divergencias que nao separam

Extremamente rico e multifacetado, o relacionamento entre o Brasil e os Estados
Unidos da America beneficia-se do fato de
ambos os paises partilharem os valores democraticos e pluralistas do mundo ocidental.
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O alto nivel e a intensidade de nosso dialogo
politico decorrem de uma conscientizacao
reciproca dos interesses comuns que nos
vinculam em inumeras areas. Como nosso
principal parceiro comercial, os EUA
absorvem parte substancial das exportacoes
brasileiras e constituem um dos principais
fornecedores de nosso mercado. As dimensoes da presenca norte-americana no
Brasil, em termos economicos e culturais, nao
chegam a suscitar em nossa sociedade atitudes gratuitas de ressentimento e desconfianca em relacao aquele pais. Nao ha no
Brasil preconceitos antiamericanos, o que nao
impede reacoes naturais a um tipo de
comportamento que possa ferir o espirito de
entendimento e boa-fe que ja conseguimos
consolidar no relacionamento bilateral.
Infelizmente, como e de conhecimento publico, os Estados Unidos acabam de estabelecer, por decisao do Presidente Reagan, sancoes comerciais contra o Brasil em represalia
a nossa politica de propriedade industrial em
materia de produtos farmaceuticos e quimica
fina, acusando-nos de pirataria no desenvolvimento desse setor. Como respondido na nota
do Senhor Presidente da Republica, todas as
acoes que temos adotado sobre o assunto enquadram-se nas normas do direito internacional e, portanto, aquela medida e aquela qualificacao sao absolutamente injustas e discriminatorias. Sempre atendemos as determinacoes da legislacao internacional a respeito
do assunto e, por isso, repelimos atos unilaterais que nada mais sao do que uma forma
de terrorismo comercial, uma coacao psicologica que atinge interesses brasileiros nao so
nessa area, mas tambem em quase toda a
pauta de nossas exportacoes para os Estados
Unidos. Considerando que os prejuizos
causados pela decisao norte-americana sao
irrecuperaveis, o Governo brasileiro recorrera
ao foro internacional competente - o GATT a fim de obter a devida reparacao e se reserva
tomar outras medidas tendentes a resguardar
os legitimos interesses dos exportadores brasileiros e minimizar os eventuais danos a nossa balanca comercial.

O Brasil e um pais em desenvolvimento que
tem ocupado espacos crescentes no cenario
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economico internacional. Nao deixa, portanto,
de ser natural que os interesses comerciais de
cada pais possam colidir em determinadas
questoes e gerar pontos de controversia. A
falta de divergencias e que seria de estranhar:
significaria ou uma improvavel coincidencia
total de interesses, ou, entao, a franca vinculacao (ou mesmo submissao) dos interesses de um pais aos do outro.
O Brasil tem procurado administrar suas diferencas com os Estados Unidos, nao permitindo que elas contaminem todo o universo
do relacionamento bilateral. Desejamos que
prevalecam, em nossas relacoes, o respeito
mutuo, a vontade permanente da cooperacao
e da solucao de diferencas pela via do dialogo
franco e cordial, a admissao reciproca de
identidades individuais de parte a parte, a
aceitacao realista de um espaco para a dissensao. E sempre nesse espirito que buscamos desenvolver negociacoes e consultas relativas aos chamados contenciosos economicos, como nas areas de informatica e quimica
fina.
Europa Ocidental: comunhao
de valores e densidade de relacoes

As conhecidas afinidades culturais, politicas, e
os lacos historicos que nos unem a Europa
Ocidental propiciam solido embasamento
para as relacoes com os paises do velho
continente. De um modo geral, esses vinculos
desenvolvem-se em clima de harmonia e confianca reciproca, ampliando-se a cooperacao
em todos os setores. Os contatos diplomaticos sao tradicionalmente intensos. Ultimamente, temos recebido no Brasil visitas de
Chefes de Estado, Chefes de Governo e
Ministros do Exterior de diversos paises como
Portugal, Espanha, Franca, Republica Federal
da Alemanha, Italia.
A Europa Ocidental, considerada como um
bloco, constitui um de nossos primeiros parceiros comerciais e maior investidor estrangeiro em nosso pais. Tem absorvido, nos UItimos anos, cerca de 30 % de nossas exportacoes, sendo responsavel por mais de 40 %
de nossos saldos comerciais. A viagem que

realizei ha dois meses aos paises nordicos
(Suecia, Dinamarca, Noruega e Finlandia) teve
por finalidade intensificar a cooperacao com
um grupo de paises que se distingue por sua
expressiva presenca economica no Brasil e
que oferece oportunidades significativas em
termos de investimentos e ampliacao do comercio.
Os pontos de divergencia com a Europa residem, principalmente, na aplicacao de praticas comerciais protecionistas e da politica de
subsidios a producao agricola por parte da
CEE. A medida que o Brasil diversifica sua
exportacao de manufaturados, com grandes
possibilidades de penetracao no mercado
europeu, a Comunidade vem impondo crescentes barreiras a entrada de nossos produtos, sobretudo nas areas de texteis e siderurgia. A Politica Agricola comum, por outro
lado, alem de restringir a importacao comunitaria de produtos tradicionalmente vendidos
pelo Brasil, gerou fortes competidores para
nos em outros mercados.
Leste Europeu: respeito
mutuo e Animo de convergencia

Com relacao a Europa Oriental, nossa pditica externa encontrou em uma conjuncao
quase que fortuita de fatores convergentes o
embasamento para seus atuais vetores. A redemocratizacao brasileira e as novas posturas
internas e externas adotadas pela Uniao Sovietica, com a ascensao de Mikhail Gorbatchev e de sua equipe ao poder, compuseram
o marco deflagrador de um processo de maior
aproximacao.
A vista de um quadro como este, onde sao
recorrentes os pontos de convergencia em
temas como desarmamento e a obtencao de
uma seguranca internacional consolidada,
nao sujeita a desequilibrios, foi uma evolucao
natural, assimilada no contexto de nossos objetivos nacionais em materia diplomatica, que
passasse a registrar-se um enfoque mais
pragmatico de nossas relacoes com o mundo
socialista.

Os vinculos entre o Brasil e os paises do Leste
Europeu, que encaramos no plano das rela-
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coes de Estado a Estado, devem continuar a
pautar-se pelos principios de igualdade soberana, respeito mutuo e nao-ingerencia nos
respectivos assuntos internos. Guiamo-nos
pelo reconhecimento de que temos responsabilidades e posicoes internacionais diferenciadas, mas nossas relacoes devem
orientar-se pelo principio de que todos os
Estados, independentemente dos respectivos
regimes socio-economicos, devem contribuir
para a causa do fortalecimento da paz e da
seguranca internacional.
Nesse contexto, intensifica-se a troca de
visitas de alto nivel nao so com a Uniao
Sovietica, mas tambem com outros paises do
Leste Europeu. O Ministro do Exterior sovietico, Eduard Shevardnadze, esteve no Brasil
ano passado e, em outubro proximo, o
Presidente Jose Sarney visitara oficialmente a
URSS, tornando-se o primeiro Chefe de Estado brasileiro a ser acolhido naquele pais.
Cabe ressaltar, igualmente, que recebemos ha
pouco as visitas do Presidente da Hungria e
do Primeiro-Ministroda Tchecoslovaquia.
O processo de normalizacao das relacoes
com a URSS ocorre em uma conjuntura nao
isenta de algumas dificuldades em nosso
dialogo com o mundo desenvolvido ocidental,
dentre as quais incluiria o problema da divida
externa e os contenciosos no plano comercial. E justamente porque nos situamos em tal
quadro de pressoes externas que faz sentido
politico testar a viabilidade do relacionamento
bilateral com a URSS. Claro esta, no entanto,
que nao se trata, em absoluto, de querer
"substituir" o Ocidente na pauta diplomatica
brasileira. O objetivo e apenas o de efetuar um
esforco no sentido de tornar mais operativo o
relacionamento com a URSS, com o fito de
auferir vantagens para nosso pais.
Asia: a ultima fronteira

Em funcao da importancia crescente da Asia
na economia internacional, a regiao como um
todo passou a ser objeto de interesse sistematico por parte da diplomacia brasileira e
pode ser considerada como a "ultima fronteira" de nossa politica externa.

O Japao destaca-se como importante protagonista: segunda potencia economica entre
as economias de mercado, um PIB superior a
dois trilhoes de dolares, renda per capita de
quase vinte mil dolares, superavit comercial
de mais de oitenta bilhoes de dolares (todas
essas cifras relativas a 1987) e desenvolvimento crescente da tecnologia de ponta.
Diante desse cenario, nossas relacoes bilaterais sao intensas e diversificadas. As exportacoes brasileiras para o mercado niponico ja
se aproximam dos US$ 2 bilhoes anuais. Por
outro lado, a circunstancia de ser o Brasil o
pais em que se encontra o maior numero de
imigrantes japoneses e seus descendentes
propicia o florescimento de inumeras formas
de cooperacao entre os dois paises. As recentes comemoracoes dos 80 anos da imigracao
japonesa para o Brasil deram ensejo a visitas
de importantes personalidades daquela nacao.
As relacoes com a Republica Popular da
China atravessam fase extremamente fecunda. No inicio de maio, durante minha visita
oficial aquela pais, quando inclusive chefiei a
delegacao brasileira a Segunda Reuniao de
Consultas Politicas Bilaterais e, novamente,
quando acompanhei o Presidente Jose Sarney em sua visita de Estado a Pequim, pude
constatar a importancia crescente do pais
asiatico no contexto regional e mundial. Em
ambas as visitas, foram significativas as manifestacoes de interesse no sentido de ampliar
o intercambio comercial e as relacoes economicas. Abriram-se tambem perspectivas de
expansao da cooperacao bilateral no campo
da ciencia e tecnologia com a assinatura do
acordo na area espacial. O lancamento,
previsto para 1992 e 1994, de dois satelites
sino-brasileiros de sensoriamento remoto bem
ilustra a vontade comum de aproximacao.
Apesar da coincidencia de posicoes do Brasil
e da india em organismos internacionais, nossas relacoes sofrem com a baixa complementaridade entre as duas economias. Sao
significativas, no entanto, para um futuro
proximo, as possibilidades que se apresentam
na area da cooperacao cientifica e tecnolbgim, incluindo desde tecnologias basicas,
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agricolas e industriais ate possivel colaboracao em setores de ponta. Lembro que em
ciencia e tecnologia os progressos alcancados pelos indianos, essencialmente nos campos militar e espacial, sao similares ou mesmo
superiores, em certos casos, aos da media
dos paises industrializados.
A emergencia de uma nova
ordem: desafios crescentes

Senhores Estagiarios,
O ritmo acelerado das transformacoes que se
percebem no cenario mundial coloca para o
Brasil responsabilidades de grandes proporcoes. Somos chamados a tomar consciencia
dos novos processos de conteudo politico e
economico que vao surgindo nas relacoes
internacionais deste fim de seculo. Permitome enumerar seis desses fenomenos contemporaneos, que considero os vetores principais nos quais devemos concentrar nossa
reflexao, pois, sem duvida, sao insumos capitais na formulacao de nossa politica externa
de medio prazo:
Primeiro: Esta prestes a nascer a Terceira
Revolucao Industrial a medida que o desenvolvimento cientifico e tecnologico atinge patamares cada vez mais altos, com consequencias sensiveis do ponto de vista economico, social, cultural e politico. Esse processo, em que os grandes saltos tecnologicos
ja nao sao medidos em seculos, mas, no
maximo, em decadas, deve provocar alteracoes profundas na hierarquia das relacoes
internacionais. Um pais sem politica eficaz de
pesquisa e desenvolvimento tecnologico corre
o risco de ficar condenado a dependencia
crescente das nacoes detentoras da informacao cientifica e, consequentemente, de
maior potencial tecnico.
Segundo: Na esteira do advento dessa nova
Revolucao Industrial, o centro da economia
mundial estaria se deslocando do Atlantico
para a regiao da Bacia do Pacifico Norte. Muitos proclamam que o seculo vinte e um sera o
Seculo do Pacifico. O Japao se configura hoje
como verdadeira sociedade pos-industrial,

cuja economia ja nao comporta a producao
de certos bens industriais de consumo e intermediarios, transferindo-a para outros paises
onde se beneficie de condicoes mais competitivas e especializando-se na producao de
bens de setores de tecnologia de ponta.
Terceiro: Esse processo e responsavel, entre
outros fatores, pelo significativo desempenho
economico de alguns paises asiaticos - Coreia
do Sul, Cingapura, Taiwan e Hong-Kong - que
se distinguem por alta eficiencia na producao
de uma serie de manufaturas.
Quarto: A propria China nao esta alheia a esse
impulso dinamico da economia asiatica e se
encontra engajada em uma politica de modernizacao e abertura para o exterior, inclusive
com o estabelecimento de praticas liberais de
mercado em varias regioes de sua faixa litoranea.
Quinto: A parceria Estados Unidos-Japao parece estar reservado o papel de elemento propulsor da integracao economica do Pacifico, a
qual nao desejara estar ausente a Uniao Sovietica, interessada sobretudo em incentivar o
desenvolvimento da Siberia, beneficiando-se
do surto de progresso do continente asiatico.
Sexto: Ha hoje no mundo uma clara tendencia
de formacao de grandes espacos economicos. No Pacifico Norte, alem de papel de
relevo que o Japao vem assumindo na integracao asiatica, os Estados Unidos e o Canada buscam estabelecer as bases de um forte
esquema associativo atraves da supressao de
barreiras comerciais. A Europa Ocidental, por
sua vez, caminha decidida para a consolidacao de uma poderosa unidade economica integrada. O velho continente estara, assim, sepultando um longo passado de guerras e conflitos, transformando-se a partir de 1992 em
um bloco sem fronteiras, de livre circulacao de
pessoas, bens, servicos e capitais.
A busca da modernidade e da independencia
tecnologica

Todo esse cenario que se desenha a nossa
volta nao poderia deixar de despertar as aten-
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coes do Brasil e motiva-lo para acoes que
ajudem a fortalecer sua presenca internacional, com uma economia pujante e competitiva. Este e o desafio que devemos assumir para tornar possivel o ingresso do pais
na era da modernidade.
O que se observa no mundo e a tentativa de
superacao dos entraves ao progresso atraves
de novas politicas que privilegiem a liberdade
de iniciativa, a integracao das economias, as
conquistas tecnologicas e a participacao nas
grandes correntes internacionais de comercio
e investimentos.
As recentes medidas do Governo brasileiro no
sentido da adocao de uma nova politica
industrial levaram em conta precisamente
essa realidade. Como manifestado reiteradas
vezes pelo Presidente Sarney, a liberdade
politica esta indissociavelmente ligada a liberdade economica. Sera, portanto, atraves do
livre desenvolvimento da iniciativa privada, da
reducao gradativa do papel do Estado na
economia, do incentivo a capacitacao tecnologica que o Brasil podera dar um salto
qualitativo que lhe permita ocupar um lugar
adequado na nova divisao internacional do
trabalho.
Os paises em desenvolvimento, em particular
aqueles de maior pujanca relativa como o
Brasil, devem buscar ocupar um espaco no
mercado mundial de tecnologia de ponta
como forma de controlar, mesmo que parcialmente, o padrao tecnologico dominante.
Esforcos nessa direcao podem ser bem sucedidos, considerando-se que a crescente internacionalizacao das industrias tecnologicamente avancadas esta levando a especializacao da producao (por exemplo, computadores de grande porte nos EUA, maquinasferramenta de comando numerico na RFA e
chips no Japao). Assim, os paises em desenvolvimento poderiam dominar nichos especificos no mercado, nos quais teriam niveis
mais elevados de especialidade, produtividade e competitividade.

entanto, a enfrentar as adversidades da ordem
economica internacional, marcada pelos grandes desequilibrios de carater orcamentario,
comercial e financeiro. O elevado deficit fiscal
norte-americano - estimado em cerca de US$
150 bilhoes em 1987 - , os gigantescos superavit~e deficits registrados entre EUA, CEE e
Japao e a concentracao do credito internacional nos paises desenvolvidos representam focos permanentes de instabilidade.
Por sua vez, as elevadas taxas de juros reais,
o agravamento de dificuldades decorrentes da
divida externa, o fraco dinamismo das economias desenvolvidas e a deterioracao dos
termos de troca tem levado a insuficiencia de
investimentos estrangeiros nos paises em
desenvolvimento, ja aferados por inflacao,
queda da renda, desemprego e deficit do
setor publico. Em sintese, essas nacoes convivem hoje com a ameaca de crescente
marginalizacao.
Por conta da divida externa, quando mais necessitavam de recursos para apoiar seu desenvolvimento, o Brasil e os paises latinoamericanos se transformaram em exportadores liquidos de capitais. Consciente das graves repercussoes do problema, o Brasil
considera que permanece valida a tese da coresponsabilidade de devedores e credores,
sendo necessaria uma estreita cooperacao
entre ambas as partes - Governos, entidades
multilaterais de credito e financiamento e o
sistema bancario privado internacional.
O Brasil deseja normalizar seu relacionamento
com a comunidade internacional, como demonstra a retomada do pagamento dos juros.
No entanto, e preciso que lhe sejam concedidos creditos e, ademais, que os fluxos de comercio sejam mantidos, de maneira a gerar os
saldos que viabilizem o pagamento do servico
da divida. Os entendimentos em curso com o
FMI, que atestam essa disposicao, tem a finalidade de possibilitar a retomada do desenvolvimento, diferenciando-se sensivelmente do
acordo firmado em 1983.

Divida externa: acordo sem comprometer
o desenvolvimento brasileiro

Comdrcio: a importancia
da nova rodada do GATT

Os paises em desenvolvimento continuam, no

No campo comercial, as praticas protecio-
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nistas dos paises desenvolvidos, de natureza
ineficaz e dispendioga, provocam distorcoes
nas realidades de mercado, ao proteger setores obsoletos e pouco competitivos, e acentuam os niveis de concentracao de riqueza em
nivel mundial. Essas medidas protecionistas
nao visam a proteger setores industriais nascentes, caso em que seriam justificaveis, mas
tem o proposito de produtividade. Voltam-se,
dessa forma, contra as economias do Terceiro
Mundo, cujo atual modelo de insercao no comercio mundial baseia-se, fundamentalmente,
no fato de terem alcancado altos niveis de
competitividade em setores industriais tradicionais.
Alem do acirramento do protecionismo, fato
perturbador do equilibrio mundial pode ser
encontrado na disposicao dos paises desenvolvidos de recorrerem a ameacas ou mesmo
praticas efetivas de retaliacao contra parceiros
em desenvolvimento, o que Ihes acarreta
evidente prejuizo. Cabe sublinhar que cerca
de dois tercos das exportacoes dos paises em
desenvolvimento dirigem-se para os paises
industrializados.
As negociacoes comerciais multilaterais em
curso no ambito do GATT (Rodada Uruguai)
assumem, pois, particular relevancia, em
virtude do que poderao representar para o
estabelecimento de relacoes economicas
justas a nivel mundial. A posicao brasileira tem
sido em sintese a de buscar um equilibrio de
direitos e obrigacoes entre as partes contratantes, que leve em consideracao as caracteristicas peculiares dos paises em desenvolvimento. Tal objetivo so sera alcancado se
forem eliminadas as medidas e praticas
incompativeis com os principios e regras do
sistema do GATT, que tem entre seus
principais propositos a reducao substancial
das tarifas e de outros entraves ao comercio.
Ao lado de outros paises em desenvolvimento,
o Brasil opos-se firmemente a proposta de
reforma do GATT, que visa a torna-lo mais
abrangente com a inclusao dos chamados
novos temas (servicos, alta tecnologia, investimentos e propriedade intelectual). O
consenso alcancado na reuniao de Punta de1

Este, em 1986, a qual compareci a frente da
Delegacao brasileira, foi no sentido da promocao de negociacoes paralelas sobre os
setores de bens e de servicos, em que apenas
as primeiras serao realizadas no ambito do
GATT. Preservou-se, desse modo, como preconizava o Brasil, a independencia juridica
entre os dois processos, bem como a estrutura do Acordo Geral.
Cooperacao sul-sul: opcao
viavel e necessaria

Diante do quadro pouco alentador que caracteriza as relacoes norte-sul, a cooperacao
entre paises em desenvolvimento apresenta-se como uma das alternativas mais viaveis
para reverter, em seu favor, as tendencias
negativas da economia internacional. Cabe as
nacoes do hemisferio sul concentrar esforcos
para participar ativamente na elaboracao de
uma nova ordem economica, procurando fortalecer o Grupo dos 77 a UNCTAD, para, assim, desobstruir os canais do dialogo nortesul.
Iniciativa a qual o Brasil atribui grande importancia e o Sistema Global de Preferencias
Comerciais (SGPC), instrumento de cooperacao sul-sul que se caracteriza pela troca de
concessoes tarifarias com vistas a um aumento significativo dos fluxos de intercambio
entre os paises em desenvolvimento.
Sob a egide da cooperacao sul-sul,o Brasil
tem dedicado especial atencao a America
Latina. Em razao de fatores historicos e geograficos, o relacionamento economico com
nossos vizinhos deve ser constantemente
aprofundado com vistas a efetiva integracao
do continente. Esse processo, contudo, deve
ser conduzido de forma gradual e inequivoca,
sem queimar etapas, para nao colocar em
risco, no futuro, a estabilidade estrutural do
espaco comum latino-amercianoque se deseja construir.
A integracao da America Latina passa, antes,
pelo Brasil e seus vizinhos da parte meridional: Argentina e Uruguai. O Programa de
Integracao e Cooperacao Economica Brasil-
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Argentina vem dando margem a conclusao de
acordos de grande relevancia. Desde julho de
1986 ate abril deste ano, foram assinados 22
protocolos com um campo de abrangencia
bastante significativo. Em consequencia do
processo de integracao, espera-se que o
comercio entre o Brasil e a Argentina atinja
dois milhoes de dolares este ano, representando um crescimento de 40 % em relacao
ao intercambio realizado em 1987.
O papel da ABC como instrumento de
cooperacao internacional

A consciencia das rapidas mudancas por que
tem passado o mundo tem levado o Governo
brasileiro a estabelecer programas de cooperacao cientifica e tecnologica seja com paises
industrializados, seja com paises em desenvolvimento. Essa cooperacao tem como um
de seus pressupostos basicos a conviccao de
que nao se constroi uma nacao moderna do
ponto de vista economico e social sem o
dominio de certos setores estrategicos, em
que o alto nivel de conhecimentos necessarios interage dinamica e positivamente com
toda a economia e com aspectos culturais e
politicos da sociedade.
Decidiu, nesse contexto, o Governo brasileiro
reestruturar seus mecanismos institucionais
de planejamento e coordenacao das atividades nessa area. Foi criada, assim, a Agencia
Brasileira de Cooperacao, no ambito do Ministerio das Relacoes Exteriores. Novas metas,
diretrizes e prioridades especificas para a
cooperacao tecnica internacional foram estabelecidas de acordo com os planos governamentais, as necessidades setoriais e a poiitica
externa brasileira.
Conferindo a mais alta prioridade a essa cooperacao, o Itamaraty e hoje uma das poucas
Chancelarias do mundo a contar, em sua estrutura administrativa, com um departamento
especifico para cuidar do intercambio cientifico-tecnologico com o exterior.
Exemplos notorios dos beneficios da cooperacao cientifica e tecnologica com palses em
desenvolvimento sao os projetos ora em curso com a Argentina em informatica e bio38

tecndogia, bem como a cooperacao espacial
e na area medica acertada com a Republica
Popular da China.
Os resultadas expressivos ja atingidos pela
cooperacao cientifica e tecnologii nos ma&
diversos campos demonstram o quanto 6 posslvel realizar, atravbs de um esforco politico e
diplomatico persistente, com vistas a dotar o
Brasil de uma estrutura produtiva capaz de
responder aos desafias mais complexo$ de
sua realidade socio-.
Politiir nuclorr: o u w do aomo
prrr r p u 0 o dwonvolvimonto

Nessa mesma premissa repousam oe
fundamentos da poiiiii nudear nacional. O
Brasil nao abre n d o dos esforcos necessarios
para efetivar uma real autonomia nesse ramo
particular da ciencia, tendo optado pela via
pacifica de utiliza@o do Atomo, como reiterado inumeras vezes.
A tal proposito, ressalto a lmpoitanch &
cooperacao que o Brasil tem procurado desenvolver com a Argentina, o que, alem de
aprohindar a confianca reciproca, trara a possibilidade de otimizar a complementaridade
tecndogica. Como parte dessa efetiva politica
de intercilmbio e prova de nossa transparencia na mat6ria. abrimos as pottas de
nossas instalacoes nucleares ao Presidente
Raul Alfonsin, bem como pode o Presidme
Jose Samey ser recebido na usina de enriquecimento de uranio de Pikaniyeu.

Senhores Membros do Carpa Permanente,
Senhores Estagiarios,
Procurei, nesta exposic40, apresentar-lhesum
panorama geral da poiitica externa braskh,
focalizando suas linhas mestras e seus
principais objetivos e conakionantes. Naturalmente, a variedade doe temas que compoem a agenda diplomatica do Governo faz
com que todo esforco de sintese resulte em
omissao, pelo que deixei, inclusive pelos
limites desta palestra, de referir-me a cerb@

aspectos de reiwo que mereceriam ser con8iderados.
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Minha preocupacao essencial, no entanto. foi
a de assinalar os grandes desafios de que esta imbuida a diplomacia brasileira neste momento crucial de nossa Historia, marcado por
um forte signo de mudancas tanto a nivel interno quanto a nivel mundial. E quis, sobretudo, ressaltar a visao consciente e pragmatica com que temos procurado, sempre em
observancia aos principios cardeais de nossa
politica externa, assegurar o atendimento dos
legitimos interesses nacionais.
Minha experiencia de quase tres anos a frente
do Itamaraty me faz confiar nao so na validade
da acao empreendida, mas tambem em sua
eficacia. Diplomacia, como sabem os Senhores, e uma atividade cujos resultados vao
sendo colhidos ao longo do tempo, fruto de
uma estrategia coerente com os anseios da
sociedade e expressa em acoes construtivas
nos campos politico, economico, comercial,
cultural. Acoes que, no caso do Brasil, devem
continuar a pautar-se por um mesmo espirito
de dialogo e cooperacao, inerente a nossa
indole de nacao pacifica e empenhada na
promocao de seu desenvolvimento.
Mas diplomacia, evidentemente, e tambem
administrar conflitos de interesses, encaminhar solucoes para crises que se prologam,
absorver pressoes, empreender, enfim, uma
serie de passos que ajudem a consolidar no
sistema internacional uma pratica de convivencia frutifera, igualitaria, baseada no
consenso e livre de turbulencias que nos
seriam prejudiciais. Para tanto, e fundamental
manter agucada nossa capacidade de percepcao, reconhecer limites e dificuldades para
nossas acoes, buscar solucoes criadoras para
os problemas, decidir sempre de maneira
consequente ante as alternativas.
Acredito que os avancos registrados estejam
contribuindo para uma projecao mais ampla e
favoravel de nosso pais no ambito internacional. A titulo de conclusao, repito as
tendencias e orientacoes primordiais de nossa
atual politica externa:

America Latina e a Africa. Paralelamente, preserva-se o elevado grau de densidade de
nossos lacos com os paises industrializados e
intensificam-se de forma crescente os contatos com outras areas geograficas como a
Asia, o Oriente Medio, o Leste Europeu. Nossa
diplomacia mostra-se, pois. a altura de sua
vocacao universalista.
No ambito multilateral, nossa atuacao
2)
continua tambem a caracterizar-se por notavel
dinamismo. Horizontes inovadores foram
abertos a partir da aprovacao da proposta da
Zona de Paz e Cooperacao d o Atlantico Sul,
do retorno do Brasil ao Conselho de Seguranca da ONU, de sua presenca ativa nos foros de desarmamento, alem de sua contribuicao para os esforcos pacificadores na
America Central, para a revitalizacao da ONU
e da OEA e para o exito do Mecanismo Permanente de Consulta e Concertacao Politica.
Estamos conduzindo com paciencia e
3)
maturidade as grandes questoes que condicionam nossas perspectivas de desenvolvimento. As acoes conduzidas no plano
das negociacoes economicas evidenciam o
empenho do Governo em contornar as dificuldades impostas pelo cenario internacional.
Esse processo vai atingindo uma dimensao
promissora, como provam o encaminhamento
adequado que temos procurado dar a nova
rodada do GATT, os entendimentos sobre a
divida externa e a normalizacao das relacoes
com a comunidade financeira internacional.
Em varios planos de nossa atuacao diplomatica, inspira-nos a preocupacao de colocar o Brasil nos trilhos da revolucao tecnologica. O objetivo de construir uma economia
desenvolvida determina nossas posicoes contra tentativas de discriminacao de nossos interesses. Tratamos, tambem, de dirigir nossas
atencoes para as possibilidades crescentes de
cooperacao em areas dinamicas da economia
internacional. como e, hoje, o continente asiatico.
4)

5)
1)
Manifesta-se, com resultados efetivos,
a prioridade tradicionalmente concedida a

A integracao latino-americana e, por

sua vez, um projeto que, embora incipiente, se
incorpora de maneira definitiva aos objetivos
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brasileiros de desenvolvimento, seja no sentido de ampliacao de mercados, seja como instrumento de participacao coesa e ativa da regiao no cenario externo, seja ainda como expressao de unidade politica capaz de fortalecer nosso poder negociador nos foros internacionais.
Sao estes, caros Estagiarios, alguns exemplos
de como se articulam nossas atitudes e ini-

ciativas diplomaticas em favor do desenvolvimento brasileiro. A politica externa, longe de
ser uma abstracao, e uma ferramenta concreta e imprescindivel na edificacao de nosso futuro. Orgulhoso de comandar a instituicao que
tem a incumbencia d'e auxiliar o Presidente da
Republica na execucao dessa tarefa, tenho fe
em que o Brasil seguira seu rumo de afirmacao autentica e soberana na comunidade das
nacoes.
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visita do diretor-geral da unesco:
assinatura do protocolo de
cooperacao relativo ao conjunto
cultural federal da capital da republica
Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das Relacoes
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, no almoco em
homenage'm ao Diretor-Geral da 0rganizaca&das Nacoes
Unidas para a Educacao, Cibncia e Cultura (UNESCO),
Frederico Mayor Saragoza, em 28 de julho de 1988

Excelentissimo Senhor
Frederico Mayor Saragoza,
Diretor-Geralda UNESCO,
Senhores Embaixadores,
Minhas Senhoras e meus Senhores,
E grande minha satisfacao ao receber Vossa
Excelencia nesta sua primeira visita ao Brasil
na qualidade de Diretor-Geral da Organizacao
das Nacoes Unidas para a Educacao, Ciencia
e Cultura. Ao dar-lhe as boas-vindas em nome
do Governo brasileiro, do Itamaraty e no meu
proprio, desejo cumprimenta-lo por sua brilhante eleicao a cargo tao elevado e de tao
nobres responsabilidades.

de dar marcante amparo aos paises em processo de desenvolvimento.
Acredito que, ao inves de insistir na ideia de
uma crise da UNESCO, deveriamos considerar os problemas que vem afetando todos os
foros internacionais. As virtudes do multilateralismo parecem hoje, infelizmente, questionadas diante da presenca majoritaria dos
paises em desenvolvimento, conscientes de
sua verdadeira posicao no contexto internacional e empenhados em reivindicar a
supressao das desigualdades e desequilibrios
que se agucam no plano economico.

A confianca que os Estados-membrosdepositaram em Vossa Excelencia, ao elege-lo para
a direcao da UNESCO em novembro ultimo, e
sinal da vontade de se reforcar o papel da
Organizacao. Temos consciencia de que as
dificuldades persistentes exigem do titular da
funcao os atributos de dedicacao, sensibilidade e equilibrio de que Vossa Excelencia e
dotado.

Na UNESCO, gracas a um desempenho que
se destaca, ao longo de muitas decadas, pela
coerencia, flexibilidade, disposicao para a
negociacao e sintonia equilibrada com as
posicoes dos nossos parceiros do Terceiro
Mundo, dispoe hoje o Brasil de condicoes
para oferecer uma contribuicao util a solucao
dos impasses com que se defronta nossa
Organizacao. Estamos atentos a necessidade
de assegurar a universalidade da UNESCO, a
qual nao deve faltar a contribuicao do maior
numero possivel de paises.

A UNESCO e um patrimonio valioso da comunidade internacional. Pela importancia de sua
obra, deve ser prestigiada e fortalecida. O Brasil, inspirado por sua tradicao de participacao
ativa nos trabalhos da entidade, espera que
ela possa vencer sua crise atual, decorrente
sobretudo do afastamento de tres de seus
Estados-membros. Todos desejamos que a
UNESCO continue em sua linha pragmatica

Ao mesmo tempo, e imprescindivel que a Organizacao saiba manter a dimensao conquistada na luta para o desenvolvimento, durante
a decada de setenta, quando avancou extraordinariamente em seus campos especificos de
atuacao e na busca de solucoes para a superacao das inaceitaveis desigualdades entre os
povos.
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O passo mais importante a ser dado pela Organizacao, ate a realizacao da Vigesima Quinta Sessao da Conferencia Geral em 1989, sera
o da elaboracao e aprovacao do Terceiro Plano a Medio Prazo. O espirito de conciliacao
que prevaleceu nas negociacoes preparatorias aquela iniciativa, realizadas com base em
importante contribuicao de Vossa Excelencia,
e um indicio das possibilidades que se abrem
para a solucao dos problemas da Organizacao.

Certamente estreitara essa cooperacao o
apoio que o Brasil espera obter da UNESCO
para a criacao do Conjunto Cultural da Capital
Federal da Republica, que congregara em
Brasflia importantes instituicoes brasileiras. O
Protocolo de Intencoes sobre o Conjunto
Cultural, que hoje assinaremos, estabelece os
termos da colaboracao entre o Brasil e a
UNESCO nesse projeto.

No trabalho de Vossa Excelencia, nesta fase
cujo resultado sera de importancia fundamental para o futuro da entidade, a UNESCO
podera continuar a contar com a colaboracao
decidida do Brasil, que tem o privilegio de
estar representado a frente de sua Delegacao
em Paris pela inteligencia, lucidez e habilidade
do Embaixador Josue Montello.

Desejo reiterar a Vossa Excelencia a disposicao do Brasil em oferecer o melhor de
seus recursos humanos para assegurar o
melhor desempenho da Organizacao, seja no
plano politico, seja no tecnico. Quanto a esse
ultimo, lembro que foi de iniciativa brasileira
em 1987 a primeira resolucao sobre cooperacao tecnica entre paises em desenvolvimento, aprovada durante a Vigesima
Primeira Sessao da Conferencia Geral. O
Brasil sentiu de imediato o significado da
UNESCO para a cooperacao sul-sul e se considera um parceiro a altura da Organizacao
para uma atuacao conjunta nesse campo.

Tambem e auspiciosa a presenca do Professor com qual Vossa Excelencia devera trabalhar estreitamente, Jose Israel Vargas, na Presidencia do Conselho Executivo, orgao essencial para o funcionamento da Organizacao.
Para enriquecer a participacao de nosso pais
no Secretariado, concorrera em breve a indicacao de um candidato brasileiro ao segundo posto em hierarquia na Organizacao, qual
seja o de Diretor-Geral Adjunto para Educacao, Ciencia, Cultura, Comunicacao e Informacao. Nao posso deixar de reconhecer nesses fatos o apreco pelas posicoes de equilibrio e moderacao que o Brasil tem adotado na
UNESCO. O Brasil deseja o fortalecimento do
papel da Organizacao, em suas areas de competencia e em prol da paz e do desenvolvimento.
A UNESCO e responsavel por significativos
projetos de cooperacao no Brasil, especialmente no ambito cientifico e na area do patrimonio cultural e natural da humanidade. Ja
integram a Lista do Patrimonio Mundial da
Humanidade as cidades de Ouro Preto e
Olinda, o Centro Historico de Salvador, Sao
Miguel das Missoes, Santuario de Bom Jesus
de Matozinhos, o Parque Nacional do Iguacu

Senhor Diretor-Geral,

E com satisfacao, Senhor Frederico Mayor,
que ergo minha taca - e peco a todos os
presentes que facam o mesmo - em um brinde a Vossa Excelencia, desejando-lhe o mais
completo exito em sua missao a frente da
UNESCO e tambem votos de saude e felicidade pessoal.
Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado
das Relacoes Exteriores, Roberto de Abreu
Sodrb, durante a solenidade de Assinatura do
Protocolo de Cooperacao Relativo ao Conjunto
Cultural Federal da Capital da Republica, no
Itamaraty, em 29 de julho de l98u

Excelentissimo Senhor
Frederico Mayor Saragoza,
Diretor-Geral da UNESCO,

E para mim uma grande honra firmar com
Vossa Excelencia, nesta solenidade, o Protocolo de Cooperacao relativo ao Conjunto

e Brasilia, primeiro bem cultural contempo-

Cultural Federal da Capital da Republica e

raneo a figurar na lista do patrimonio mundial.

proceder a troca de cartas de intencoes com
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respeito ao projeto "Espaco da Infancia", a ser
executado em Brasilia.

fantil, neste pais cuja populacao, diga-se de
passagem, e majoritariamentejovem.

No Conjunto Cultural, cuja criacao foi decidida
pelo Senhor Presidente da Republica, deverao
ser instaladas as instituicoes de projecao nacional, governamentais e nao-governamentais, particularmente representativas da cultura
de nosso pais.

No "Espaco da Infancia", cujo projeto arquitetonico e de Oscar Niemeyer, nossas criancas
se valerao dos recursos criados pela tecnologia moderna e pelas diferentes ciencias que
lidam com a formacao e o aprendizado infantil.

Fisicamente, constituira o Conjunto o proprio
Centro da cidade, distribuido em dois setores
culturais contiguos, como concebido pelos
genios urbanistico e arquitetonico de Lucio
Costa e Oscar Niemeyer. Para cuidar da
implantacao do projeto, o Presidente Jose
Sarney instituiu comissao, que trabalha sob a
direcao do Senhor Governador de Brasilia.

Concebido como instituicao modelo, o "Espaco da Infancia", como o Conjunto Cultural,
pretende voltar-se tambem para o exterior,
sobretudo para os paises em desenvolvimento.

Vossa Excelencia ouvira, em seguida, alguns
membros da Comissao e podera familiarizar-se um pouco mais com os propositos da
iniciativa e a importancia que a ela atribuimos
no Brasil.
Quero apenas ressalvar a dimensao internacional de que nao poderia deixar de revestirse semelhante projeto. O Conjunto Cultural
aspira a constituir-se em foco de irradiacao da
cultura brasileira e de captacao de outras culturas. So a cultura permite o conhecimento
profundo e reciproco, com o qual as relacoes
entre os paises se enriquecem autenticamente.
Este designio de aproximacao cultural, como
revela uma das clausulas do Protocolo, privilegia os paises em vias de desenvolvimento.
E e justo que assim seja. Ao nos abrirmos a
cultura desses paises e a eles nos darmos a
conhecer, estamos avancando nossos horizontes e aprofundando o sentido de nossa
experiencia historica comum.
Senhor Diretor-Geral,

O projeto da criacao em Brasilia de um "Espaco da Infancia" e mais uma das iniciativas
que a Capital deve a seu Governador. Trata-se
de um espaco concebido para preencher as
atividades de um museu para o publico in-

Estamos vivendo o Decenio Mundial do Desenvolvimento Cultural, instituido pelas Nacoes Unidas. Ambas as iniciativas brasileiras
se adequam aos objetivos do Decenio, entre
eles o de realcar a importancia fundamental
da cultura no processo de desenvolvimento.

E motivo de satisfacao para o Brasil o fato de
essas iniciativas poderem contar com a colaboracao da UNESCO, instituicao de maior expressao internacional no ambito da cultura,
cuja reflexao e praticas constituem um verdadeiro patrimomio da humanidade. Por essa
colaboracao, Senhor Diretor-Geral, desejo
transmitir a Vossa Excelencia os agradecimentos do Governo brasileiro.
Protocolo de Cooperacao entre o Governo da
Republica Federativa do Brasil e a Organizacao
das Nacoes Unidas para a Educacao, Ciencia e
Cultura (UNESCO), visando a implantacao e
funcionamento do Conjunto Cultural Federal da
Capital da Republica, em Brasilia

O Governo da Republica Federativa do Brasil
(doravante denominado "o Governo")
e
A Organizacao das Nacoes Unidas para a
Educacao, Ciencia e Cultura
(doravante denominada "a UNESCO"),
No marco historico da Declaracao de Brasilia
como patrimonio cultural da Humanidade;
Convencidos da importancia de que se reveste a colaboracao de ambos para a implan-
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tacao e funcionamento, na Capital brasileira,
de um conjunto cultural constituido por diversas instituicoes, que ponha em pratica os principios orientadores da Decada do Desenvolvimento Cultural que se inicia a partir deste
ano, sob o patrocinio das Nacoes Unidas e da
UNESCO, e
Relembrando o direito a identidade cultural
dos povos e o significado da cooperacao cultural internacional para a paz mundial, valores
consagrados pela Decada do Desenvolvimento Cultural,

CLAUSULA TERCEIRA
Responsabilidades do Governo

Cabera ao Governo:
a) colaborar com a UNESCO em suas iniciativas e, uma vez concluido o Conjunto Cultural, abri-lo a cooperacao internacional, notadamente aos paises em desenvolvimento,
por solicitacao do Diretor-Geral ao Ministerio das Relacoes Exteriores;
b) procurar fazer do Conjunto Cultural, em
carater permanente, um modelo de colaboracao e referencia cultural internacional.

Resolvem firmar o presente Protocolo de
Cooperacao:

CLAUSULA QUARTA
Instrumentos Especificos

CLAUSULA PRIMEIRA
Do Objetivo

Com vistas ao objetivo comum e ao correto e
inteiro cumprimento do presente Protocolo,
este podera ser desenvolvido, havendo concordancia entre as Partes, mediante instrumentos especificos, inclusive para formalizar
novas iniciativas.

O presente protocolo tem por objetivo a
realizacao de estudos e iniciativas conjuntas
para o planejamento e desenvolvimento dos
programas basicos na area cientifica, humanistica, educacional, cultural e tecnologica,
visando a implantacao do Conjunto Cultural
da Capital da Republica Federativa do Brasil.
CLAUSUU SEGUNDA
Responsabilidades da UNESCO

Cabera a UNESCO:
a) apoiar, no ambito de sua competencia, as
medidas necessarias para os fins do presente Protocolo;
b) intermediar a eventual ligacao do Conjunto
com as instituicoes culturais dos diversos
paises-membros da Organizacao (Biblioteca, Arquivos, Museus, Centros de Pesquisas Educacionais e Culturais), assim como
com orgaos tecnicos associados ou vinculados a UNESCO;
c) oferecer outras formas de apoio que se fizerem indicadas no processo de colaboracao, e que poderao ser acordadas oportunamente, mediante documentos especifico~.

CLAUSULA QUINTA
Da Vigencia

O presente Protocolo entrara em vigor na data
de sua assinatura e tera vigencia indeterminada, podendo ser denunciado por qualquer
uma das Partes mediante notificacao previa
de seis meses.
Feito em, Brasilia, em 29 de julho de 1988, em
dois exemplares nas linguas portuguesa e
francesa, sendo ambos os textos igualmente
autenticos.
Pelo Governo da Republica Federativa do
Brasil
Roberto de Abreu Sodre e
JosB Aparecido de Oliveira

Pela Organizacao das Nacoes Unidas para a
Educacao, Ciencia e Cultura
Frederico Mayor Saragoza
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a bolivia recebe o presidente sarney
Palavras proferidas pelo Presidente Jos6 Sarney na
cerimbnia de chegada B Bolivia, no dia 31 de julho de 1988

Senhor Presidente e caro amigo,
Muito nos sensibilizam, a Marly e a mim, as
afetuosas palavras de boas-vindas de Vossa
Excelencia.
A Bolivia e um pais irmao, ao qual o Brasil esta
ligado por historicos lacos de amizade, de
cooperacao e pela identidade comum latino-americana.
Em atencao ao honroso convite de Vossa
Excelencia, chego hoje ao solo boliviano com
a determinacao de contribuir para o fortalecimento da unidade, do dialogo e do congracamento entre nossos paises.
Admiramos no Brasil o passado glorioso da
Bolivia. A cultura milenar dos povos que aqui
habitavam antes do periodo colonial esta
presente nos monumentos que legaram e nas
tradicoes que permanecem vivas na gente
boliviana. A Historia contemporanea da
Bolivia, sua luta para superar as dificuldades
economicas constituem fonte de inspiracao
para todos nos, latino-americanos.
Cabe-nos a tarefa de aprofundar e estreitar
ainda mais as relacoes que unem nossos
paises. Continuaremos a caminhar juntos na
luta pelo desenvolvimento e pela prosperidade
a que nossos povos fazem jus.
Minha emocao e minha satisfacao sao ainda
maiores por ser hospede do grande homem
publico e lider politico que e Vossa Exce-

lencia, ha tantos anos dedicado as causas do
povo boliviano, as suas aspiracoes de paz,
justica e progresso.
Saudo o grande e fraterno povo boliviano na
pessoa de seu Presidente. Vossa Excelencia
simboliza a dignidade, a altivez, a coragem e a
hospitalidade da gente boliviana.
Compartilhamos o ideal de unidade latino-americana. Para realiza-lo plenamente,
torna-se necessario trabalhar em prol do
adensamento da cooperacao bilateral.
Estou seguro de que minhas conversacoes
com Vossa Excelencia trarao grande proveito
para os dois paises, estreitando seu relacionamento nos mais diversos campos.
Bolivianos e brasileiros vivem a plenitude de
seus direitos democraticos. Mais do que uma
reafirmacao politica dos valores e objetivos
que nos sao comuns, desejo que minha visita
contribua para inaugurar um tempo novo nas
relacoes entre os dois paises - tempo de
somar com empenho e criatividade nossos
esforcos de desenvolvimento e de construir
um futuro de unidade e crescente
colaboracao.
Ao reiterar, pois, nossos agradecimentos a
Vossa Excelencia, e a Senhora de Estenssoro,
por esta calorosa recepcao, expresso a
conviccao de que saberemos aproveitar esta
oportunidade historica para nossos dois
paises.
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Palavras proferidas por ocasiao da cerimonia
de entrega do diploma de hospede ilustre, no
Palacio Consistorial de La Paz, em 1Q de
agosto de 1988

Excelentissimo Senhor Prefeito da Cidade de
La Paz,
Muito agradeco suas generosas palavras, que
bem refletem a amizade fraterna entre brasileiros e bolivianos. Sinto-me muito honrado pela
homenagem de Vossa Excelencia, que acaba
de agraciar-me com o diploma de hospede
ilustre desta nobre e acolhedora cidade.
Sempre fascinou o patrimonio artistico e cultural do povo boliviano, sintetizado neste
centro de criacao e de irradiacao que e La
Paz. Esse patrimonio e atestado pelas obras
que tenho aqui a oportunidade de admirar,
pelos edificios que guardam a memoria dos
acontecimentos de Historia deste pais e pelas
ricas tradicoes incorporadas a vida cotidiana
do povo pacenho.
Impressionam-me a majestade, a imponencia
e a beleza do sitio geografico de La Paz. A
grandiosidade das montanhas, os altos picos
nevados, tudo forma um cenario que condiz
com o passado glorioso desta capital, com o
dinamismo de seu presente e com seu futuro
promissor.
A frente da administracao da Municipalidade
de La Paz, Vossa Excelencia, Senhor Prefeito,
tem procurado fazer a cidade trilhar o caminho do progresso, sem perder o contato com
as tradicoes e as memorias do passado. Felicito-o, em meu nome e no de todos que integram minha comitiva, pela importancia e alcance desse trabalho.

O povo brasileiro e o povo boliviano certamente muito se beneficiarao dessa etapa
criativa em que o espirito de solidariedade,
entendimento e unidade sera o fundamento
de novas e fecundas realizacoes.
Nos, brasileiros, temos uma grande contribuicao a dar aos esforcos da Bolivia pelo desenvolvimento economico e pelo progresso social. Meu Governo sempre esteve consciente
dessa realidade e, tambem, do muito que nos,
brasileiros, temos a aprender com o povo
boliviano. Seu espirito de sacrificio e de luta,
sua coragem, suas tradicoes, sua cultura, sua
arte sao realidades percebidas nitidamente
por todo visitante que chega a La Paz.
Quero agradecer a hospitalidade com que
estou sendo recebido na capital adinistrativa
da Bolivia, cenario especialmente propicio ao
fortalecimento do espirito de congracamento
entre os povos latino-americanos. Essa generosa acolhida culmina com a tocante homenagem que Vossa Excelencia acaba de
prestar-me.
Apos minha visita a La Paz deixarei a Bolivia
mais do que nunca convencido da forca da
amizade que une nossos povos e da importancia de prosseguirmos os esforcos em prol
do fortalecimento da cooperacao entre nossos dois paises.
Palavras do Presidente Sarney ao ser
agraciado com o grande bolar da Ordem do
Condor dos Andes, durante banquete oferecido
pelo Presidente Victor Paz Estenssoro, em 1Q
de agosto de 1988

Sao estreitas e frutlferas as relacoes que o
Brasil mantem com a Bolivia. Relacoes que se
tornarao ainda mais proveitosas para os dois
paises com o adensamento e a ampliacao de
nossa cooperacao, fruto de solida vontade
politica que anima ambos os Governos.

Sinto-me extremamente honrado com a distincao que me confere Vossa Excelencia ao
outorgar-me o grande colar da Ordem do
Condor dos Andes. Portarei esta condecoracao com orgulho, simbolo que e a grandeza
de seu pais ao qual o Brasil se sente fraternalmente ligado.

Os trabalhos realizados por ocasiao desta mi-

As amaveis palavras de Vossa Excelencia

nha visita a La Paz comprovam essa deter-

traduzem, com eloquencia, a historica e

minacao comum.

permanente amizade entre o Brasil e a Bolivia.
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Refletem, com a generosidade de sua alma, a
hospitalidade e o calor humano de que eu,
minha mulher e toda a comitiva brasileira
temos sido alvo desde nossa chegada a La
Paz.

E para mim uma honra e satisfacao pessoal
encontrar-me com Vossa Excelencia, grande
estadista e lider politico, que encarna a fe democratica do povo boliviano e sua determinacao na promocao das mudancas indispensaveis ao futuro de seu pais.
Vossa Excelencia e credor do profundo respeito e admiracao do povo brasileiro que
sempre acompanhou sua acao obstinada em
defesa da democracia, da liberdade e da justica. Sou aqui interprete desses sentimentos e
desejo expressar minha certeza de que aqueles ideais que Vossa Excelencia professa, e
pelos quais tanto lutou em sua vida publica
serao o penhor da estabilidade e do progresso reservados a esta Nacao vizinha e amiga
do Brasil.

E longa a tradicao de cooperacao entre o Brasil e a Bolivia. Celebramos ha mais de cem
anos o primeiro acordo bilateral. Desde entao,
a historia de nossas relacoes representa uma
densa sequencia de entendimentos e traduz o
esforco comun voltado para a construcao de
duas sociedades amigas na sua extensa vizinhanca. Duas nacoes identificadas no mesmo
proposito de desenvolvimento socio-economico e imbuidas da aspiracao compartilhada por
justica e igualdade.
E grande o significado desta minha visita a
Bolivia. As conversacoes que vimos mantendo
sobre os principais pontos do relacionamento
bilateral demonstram o empenho de nossos
paises em aprimorar nosso entendimento e
cooperacao. Revelam tambem, serem ferteis
os caminhos que se abrem diante de nos rumo ao objetivo de um estreitamento cada vez
maior das relacoes bilaterais. Nosso dialogo
sobre os principais temas da politica regional
e internacional comprova mais uma vez a forte comunhao de aspiracoes e valores entre
nossos povos - a paz, o desenvolvimento, a

democracia, a justica, a cooperacao igualitaria.
Sabemos que o caminho da prosperidade
deve ser trilhado em conjunto. O Brasil quer
estreitar seus lacos de amizade e integrar-se
cada vez mais a America Latina. E o caminho
da integracao passa pela cooperacao bilateral.
Os desafios economicos que enfrentamos
impoem restricoes e obstaculos a empreendimentos comuns. Tornam ainda mais necessaria a coordenacao de esforcos. Estou convencido de que apesar de dificuldades conjunturais, tudo quanto possamos viabilizar de
imediato em nossos propositos comuns de
colaboracao ja representa um grande passo
em direcao ao futuro.
Ao Brasil e a Bolivia preocupa a persistencia
de uma conjuntura internacional dificil e
muitas vezes hostil. Fortes pressoes externas
nas areas comercial e financeira atuam contra
os esforcos dos paises em desenvolvimento
para a consolidacao de suas instituicoes
politicas, para a estabilizacao do crescimento
economico e para o aprimoramento das relacoes sociais. A Historia nos ensina quao ilusorio e esperar por momentos ou condicoes
futuras mais favoraveis. O futuro nao se espera; constroi-se. Conscientes disso os paises
da America Latina estao mobilizados diplomaticamente com vistas a uma maior unidade e
cooperacao.
Compartilhamos o momento altamente significativo da consolidacao democratica. Caminhamos para um entendimento cada vez mais
fertil e amplo, inspirado pelo espirito de liberdade e de participacao pluralista que preside
nossas sociedades. Desse processo ja estamos colhendo resultados da mais alta significacao, como atestam nossas iniciativas de
concertacao nas esferas politica, economica e
financeira. Conceitos como o de complementacao economica ou o de integracao ja nao
soam apenas como abstracoes vazias ou
figuras de retorica. A America Latina hoje se
renova buscando construir uma matriz de
relacoes calcadas em entendimentos concre47
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tos, firmemente assentaaos em nossa realidade.

da integracao fisica, rodoviaria, ferroviaria ou
fluvial entre os dois paises.

A politica externa do Brasil busca invariavelmente a sintonia com as necessidades do
continente latino-americano. As relacoes com
os paises do continente sao para nos prioritarias. Fiel aos principios magnos da autodeterminacao dos povos, da nao-ingerencia
em assuntos internos de outros Estados, da
igualdade soberana, da solucao pacifica das
controversias, o Brasil esta elevando o principio da integracao latino-americana a categoria de preceito constitucional. Tal postura
nao significa, porem, o desconhecimento de
nossas dificuldades. O Brasil, em sua acao
externa, parte do possivel, em busca do ideal;
nao o contrario.

Estes sao apenas exemplos da vitalidade do
quadro atual do relacionanento bilateral.

Firmaremos, ao longo de minha visita, ampla
gama de acordos e estabeleceremos um "Programa de Acao" destinado a atualizar e precisar o quadro de nossas relacoes. E grande
o potencial por explorar nos diversos setores
em que podemos unir esforcos para superar
problemas comuns.
A integracao energetica facilitara a busca, de
cada lado da fronteira, de melhores condicoes
socio-economicas a partir da cooperacao.
Na area comercial estabeleceremos as bases
para uma rapida intensificacao do intercambio
em funcao de um programa gradual e flexivel
de liberalizacao e desgravacao. Concessoes,
antes restritas as regioes fronteiricas, deixarao
de sofrer limitacoes geograficas.
A integracao da area de fronteira nao se limita,
porem, ao campo energetico e comercial.
Abrange o setor de transportes, a area de cooperacao tecnica e o desenvolvimento integrado de comunidades vizinhas. Compreende
acao especifica de cooperacao, quanto ao
grave problema de controle e repressao ao
trafico ilicito de drogas. Inclui tambem os
campos de educacao, cultura e saude.

Pautamos nossas relacoes por uma conduta
realista e objetiva, por entendimentos que se
distinguem por sua criatividade e imaginacao.
Unidos por uma vontade politica comum,
intensificamos, sem limites ou restricoes de
qualquer especie, a nossa cooperacao bilateral.

O Brasil, Senhor Presidente, deseja abrir sua
economia a crescente participacao boliviana.
Convidamos nossos parceiros bolivianos a
explorar conosco todas as possibilidades de
integracao economica. Vamos crescer juntos!
Esta a mensagem que trago a Vossa Excelencia e que representa, inequivocamente, a vontade politica do Brasil.
Ao renovar, pois, a Vossa Excelencia os meus
agradecimentos mais sinceros por todas as
gentilezas de que estamos sendo alvo em seu
pais, reitero a determinacao de prosseguirmos, Brasil e Bolivia, cada vez mais irmanados, nesta caminhada comum em favor do
desenvolvimento integrado e da aproximacao
crescente entre nossos povos.
Palavras proferidas na Academia Nacional de
Ciencias da Bolivia, em 92 de agosto de 1988
Senhores Academicos,

E com especial satisfacao que visito a Academia Nacional de Ciencias da Bolivia, para
receber a distincao que me e dada por esta
casa de cultura e guardarei com grande orgulho.
Esta Casa se distingue pelos valorosos esforcos que desenvolve em prol da pesquisa
cientifica e do progresso nos mais variados
campos do conhecimento.

Esta ademais o Brasil disposto a examinar,

em funcao dos interesses da Bolivia, as diver-

O mundo vive hoje os desafios da revolucao

sas opcoes existentes para o aprimoramento

tecnologica. Corremos o risco de que se
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amplie cada vez mais o hiato entre os paises
industrializados e os paises em desenvolvimento no terreno das ciencias e da aplicacao
das tecnologias avancadas.

compromisso de definir as outras areas de
complementacao cientifica e tecnologica em
que poderemos desenvolver uma cooperacao
mutuamente proficua.

Pior que o atraso sera a colonizacao cultural
de povos sem acesso ao saber, esse reconhecimento torna imperativa a necessidade
de cooperacao entre paises que partilham da
mesma preocupacao quanto aos rumos do
desenvolvimento tecnologico e ao futuro da
humanidade.

Em relacao as tecnologias proprias, adaptadas ao nosso meio ambiente, a cooperacao
amazonica oferece um bom exemplo. E preciso compreender a natureza pujante que compartilhamos na Amazonia com a sensibilidade
dos povos que com ela convivem cotidianamente para saber como explorar seus recursos em beneficio de todos e preservar sua flora e sua fauna. Nesta area, temos muito a fazer.

O Brasil e a Bolivia lutam para romper a
barreira que os separa dos centros geradores
do conhecimento cientifico e tecnologico, a
fim de nao ficarem irremediavelmente atrasados neste dominio.
No Brasil, particularmente, esses esforcos incluem o desenvolvimento de uma tecnologia
propria, adaptada as necessidades peculiares
a um pais cuja natureza e preponderantemente tropical e cujos problemas exigem
solucoes que a nos mesmos cabe encontrar.
Temos a experiencia de que nem sempre
tecnologias criadas em sociedades mais
desenvolvidas sao capazes de dar resultados
inteiramente satisfatorios no ambiente natural
e cultural de nossos paises. Importantes
programas vem sendo empreendidos nesse
sentido com valiosos resultados.
Considero haver amplas possibilidades de
ampliacao da cooperacao entre nossos dois
paises no dominio da ciencia e da tecnologia.
Essa cooperacao encontra significativos antecedentes e apresenta vasto potencial para o
futuro. Posso recordar, a titulo ilustrativo, o
trabalho realizado pelo renomado fisico brasileiro Cesar Lattes com seus colegas bolivianos no campo dos raios cosmicos.
No Programa de Acao que firmarei esta mesma tarde com o Presidente Paz Estenssoro,
estabeleceremos o compromisso de desenvolver a cooperacao cientifica e tecnologica
na area energetica, com vistas ao intercambio
de cientistas e tecnicos, a realizacao de estudos conjuntos e a transferencia de conhecimentos tecnologicos. Assumiremos tambem o

Ao Brasil e a Bolivia, paises amazonicos, cabe
realizar um grande esforco conjunto em favor
do desenvolvimento da regiao.
Mais uma vez agradeco a oportunidade de
estar com os Senhores na Academia Nacional
de Ciencias. Este encontro constituiu um
grande evento em minha visita a Bolivia, marcada por acontecimentos e experiencias particularmente relevantes para nossos paises.
Palavras proferidas durante o encontro com o
circulo diplomatico, em La Paz, agradecendo a
saudacao do Nuncio Apostolico, em 02 de
agosto de 1988

Agradeco a amabilidade das palavras do Senhor Nuncio Apostolico, proferidas em nome
do Corpo Diplomaticoacreditado junto ao Governo da Republica da Bolivia.

E para mim motivo de especial satisfacao encontrar-me com os Senhores Chefes de Missao durante esta grata visita que realizo a uma
nacao irma e vizinha do Brasil.
Em toda a minha vida publica, tive consciencia da necessidade de zelarmos pelo espirito
de convivencia amistosa e de dialogo construtivo que preside os lacos do Brasil com o
mundo. Sao alicerces dessa tradicao a indole
pacifica e democratica de nosso povo, a adesao irrestrita a postulados eticos e juridicos e
o empenho pela manutencao de relacoes
justos e igualitarias entre os Estados.
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Ao receber os representantes diplomaticos
em La Paz, creio ser esta uma boa oportunidade nao so de transmitir a seus povos e
Governos a mensagem de amizade que trago
do Brasil, mas tambem reiterar-lhes a vontade
franca e leal de continuarmos trabalhando pelo aperfeicoamento dos vinculos de cooperacao e entendimento que nos unem.

O Brasil tem sua visao do mundo, luta por
seus interesses, busca afirmar sua identidade. Mas nada do que concebe ou planeja
em materia de politica externa, nada do que
advoga ou reivindica, deixa de considerar as
opinioes de seus parceiros ou os anseios
globais da comunidade internacional. Somos
absolutamente avessos as hegemonias. Rejeitamos as ambicoes de preponderancia. Os
ideais da paz, do desenvolvimento e da justica
so se materializam dentro de uma atmosfera
de respeito mutuo, solidariedade e colaboracao.
O mundo de hoje, que se transforma gradativamente, e um mundo de desafios e oportunidades para nacoes como o Brasil. Com a
revolucao cientifica e tecnologica, cria-se uma
nova divisao internacional do trabalho. Rompem-se dogmas e preconceitos ideologicos.
As diferencas nao separam as nacoes. Ha
consciencia de que se impoe a conjugacao
de esforcos em prol dos interesses comuns
da humanidade.

O Brasil, Senhores Chefes de Missao, vive
hoje um periodo historico de mudancas e esta
determinado a alcancar seu futuro de modernidade. E uma tarefa que nao estamos realizando sozinhos, mas junto com nossos irmaos latino-americanos que habitam nossa
vizinhanca imediata. A mesma aspiracao nos
aproxima dos demais paises em desenvolvimento e, evidentemente, pressupoe tambem
o fortalecimento da cooperacao com nossos
parceiros do mundo industrializado.
Ao reiterar meus agradecimentos pela gentileza desta visita com que me distinguem os
Senhores Chefes de Missao, liderados pelo
Nuncio Apostolico, quero que levem deste
encontro a certeza de que o Brasil continuara

a se empenhar no plano internacional pela
consolidacao de um clima de entendimento,
concordia e fraternidade em beneficio da
crescente aproximacao entre nossos povos e
dos interesses da paz e do desenvolvimnento.
Palavras proferidas no Congresso Nacional da
Bolivia, durante sessao solene em sua
homenagem, em 02 de agosto de 1988

Recebo com grande emocao esta homenagem do Congresso Nacional da Republica da
Bolivia.
Templo da democracia, esta Casa simboliza a
tradicao de um povo que zela por sua liberdade. Jamais se entrega as adversidades da Historia e persiste confiante em sua luta pelo
progresso.
Aos legitimos representantes desse povo, trago a saudacao fraterna e amiga de todos os
brasileiros.
No exercicio da vontade livre e soberana de
seus concidadaos, os Senhores Senadores e
Deputados sao instrumentos essenciais das
conquistas e mudancas que a Nacao boliviana vem promovendo nos dias de hoje. Sob a
lideranca do poder civil e democratico, a Bolivia encontra seu horizonte de esperancas.
Passei a maior parte de minha vida publica
dentro do Parlamento, escola de formacao
politica por excelencia. Procurei fazer de todos os mandatos que exerci instrumento concreto de realizacao a servico do Brasil e de
seu povo.
No Congresso, aprende-se a ouvir, a dialogar,
a tolerar, a respeitar as diferencas. O parlamentar sempre deve colocar os interesses
coletivos acima dos individuais. Sem ambicoes menores, nem visoes imediatistas.

Ha, Senhores Senadores e Deputados, uma
dimensao intima de cada Parlamento, de cada
Congresso, ligada ao respeito e a dignidade
que esta instituicao impoe, vinculada a propria
essencia da democracia e da representatividade.
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Foi no Parlamento que pude amadurecer o
entendimento da complexidade do Brasil contemporaneo. Onde pude meditar sobre os
problemas de nossa Anerica Latina e do mundo.

parte dos paises industrializados, com praticas protecionistas altamente danosas aos esforcos de crescimento dos paises em desenvolvimento, o controle tecnologico e da informacao.

A transicao democratica brasileira, que tenho
a responsabilidade de presidir, repousa, entre
seus elementos fundamentais, na revalorizacao do papel representado pelo Congresso
Nacional. Este e um momento marcante na
Historia do Brasil. Mais do que um Poder
Legislativo, o Congresso brasileiro recebeu do
povo o mandato de redigir a nova Constituicao do Pais, ja em sua fase final de elaboracao.

Sao problemas que requerem respostas firmes e precisas, sob pena de um maior distanciamento politico e economico dos paises
mais avancados. Diante de cenario internacional muitas vezes hostil, a alternativa da
cooperacao e do entendimento passa a ser
essencial.

Inspira-me um profundo respeito esta digna
Casa, cuja historia de participacao na vida
nacional, de lutas pelos ideais maximos da
democracia, a torna depositaria das mais ricas tradicoes e dos valores bolivianos e latinoamericanos.
Na Historia da Bolivia, longos foram os periodos em que a democracia teve de lutar bravamente para sobreviver.
O Congresso boliviano, como o brasileiro,
enfrenta os desafios do desenvolvimento e da
modernizacao. E uma tarefa ardua, em que
seu papel e fundamental, apoiando e guiando
o trabalho dos outros Poderes.
Senhores Congressistas,
Venho a Bolivia como primeiro Presidente do
Brasil a visitar oficialmente La Paz. Minha
missao e muito clara: dar uma contribuicao, a
mais densa e fecunda possivel, para conferirmos as relacoes entre o Brasil e a Bolivia
o mais elevado grau de atualizacao, de objetividade e de dinamismo.
Vivem o Brasil e a Bolivia, junto com os
demais paises da America Latina, uma
conjuntura marcada por grandes dificuldades,
inclusive aquelas impostas pelo cenario
internacional. Temos diante de nos problemas
objetivos: a divida externa, a queda dos
precos internacionais das materias-primas, o
desemprego, a discriminacao comercial por

Hoje, a America Latina compreendeu quao
importante e por em pratica essa opcao politica. E nessa compreensao, o Congresso de
cada um dos nossos paises, como ponto
focal da democracia, tem papel fundamental
para o reforco de nossa colaboracao e
unidade. A America Latina, em seu conjunto,
consolida sua vocacao democratica, e os
caminhos agora abertos apontam para uma
concepcao integrada dos problemas e das
solucoes.
O caminho do desenvolvimento passa pela
cooperacao e pela integracao latino-americana. Mantenho a conviccao de que o exito
do Brasil esta em grande parte associado ao
sucesso de uma America Latina prospera e
justa, de um continente unido em uma
comunidade que preserve a riqueza de
nossas identidades. Devemos ampliar os
vinculos de toda ordem entre nossos paises,
tendo sempre em mente o ideal inspirador da
integracao continental.

A America Latina precisa preparar-se para
responder adequadamente ao desafio das
mudancas. O essencial e que comecemos a
trabalhar entre nos, que criemos condicoes
para que nossa vontade politica se traduza
efetivamente em realizacoes concretas.

O destino esta em nossas maos. Das decisoes que tomarmos hoje depende o amanha
de nossas sociedades. E este amanha, estou
convencido, sera uma aurora de prosperidade
e paz se soubermos transforma-lo em um
projeto comum.
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Divididos, continuaremos a merce das dominacoes de toda a sorte que inibem o nosso
presente.

Divididos, continuaremos fracos.

tam-me afiancar-lhes, como Chefe de Estado,
mas sobretudo como ex-congressista, que os
interesses reais e objetivos do Brasil nao se
podem afastar das metas de prosperidade e
estabilidade socio-economica da Bolivia. Nessa perspectiva, e em funcao dos interesses
reciprocos, busca o Brasil equacionar as
questoes decorrentes do desequilibrio da
balanca comercial, sobretudo no momento
em que este pais desenvolve esforco profundo para manter a estabilidade financeira a
partir do equilibrio de suas contas externas e
internas. Interessa-nos, a bem de nossas
relacoes e do progresso de cada um de nossos paises, criar condicoes para o aumento
das receitas bolivianas.

Unidos, seremos invenciveis!

Senhores Congressistas,

Para a integracao economica, a cooperacao
politica e a promocao de nossa identidade
cultural, sao essenciais a manutencao e o
enriquecimento dos regimes democraticos. E
fundamental o papel reservado aos Congressos de nossos paises na preservacao da
estabilidade politica como promotores do
crescimento economico e do desenvolvimento social de nossas nacoes.

Estamos firmando, durante esta minha visita,
diversos acordos de grande significado e
importancia.

Unidos, romperemos as barreiras do atraso e
construiremos um grande futuro.
Divididos, ficaremos a margem das economias de conjunto e das grandes e aceleradas
transformacoes em curso no mundo.
Unidos, criaremos as nossas oportunidades e
partilharemos dos frutos do avanco da ciencia
e da tecnologia.

O Brasil, a par de cultivar os principios maximos da convivencia internacional, como a
igualdade soberana dos Estados, a naoingerencia em assuntos internos de outros
Estados, a solucao pacifica das controversias,
esta elevando ao nivel de preceito constitucional, conforme deliberacao ja tomada
pela Assembleia Nacional Constituinte, o
principio da integracao latino-americana.
Diante dos novos elementos positivos da conjuntura politica na America Latina, cabe-nos
por em pratica esse preceito e fazer dele uma
forca objetiva na obtencao do desenvolvimento socio-economico de nossos paises.
Trata-se de uma tarefa para a qual os Congressos nacionais tem a dar uma contribuicao
de grande valor. Parte essencial do trabalho
de cada Congresso esta em perceber e
harmonizar, de forma mais imediata, os reais
anseios e interesses nacionais. Pois permi-

Estamos mudando substantivamente as condicoes de nosso relacionamento bilateral; e
essa mudanca esta vinculada a uma base
democratica solida, no Brasil e na Bolivia.
Compreender a importancia do relacionamento bilateral e, fundamentalmente, aceitar a
premissa democratica de nossas duas
sociedades. E a democracia so pode ser
assegurada se contar com um Congresso
estavel, capaz de defende-la.
Digo sempre que a crise da democracia nao
pode ser debitada a seus valores, mas sim a
sua realizacao imperfeita. A democracia nao
pode ser pregada pelos que a fizeram e a
deformaram.

O Parlamento e a base da democracia. Sem
Parlamento nao ha democracia; sem democracia, desaparece a liberdade, e sem
liberdade, o homem e apenas uma aspiracao
ao hedonismo.
Nao e este o mundo que desejamos, brasileiros, bolivianos, irmanados que estamos
na construcao de sociedades, solidas, plura-

listas, respeitosas dos direitos e das liberdades individuais, capazes, enfim, de se moder-
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nizarem e de progredir, tendo o homem como
ponto de partida e de chegada.
Honra-me, pois, poder partilhar dessa festa,
que e a Assembeia popular reunida em seu
pluralismo e em seu fervor democratico.
Trata-se, para mim, de um gesto espiritual,
que aceito e interpreto como expressao de
uma comunhao objetiva entre as Nacoes
brasileira e boliviana.
Trago e deposito nas maos de Vossas Excelencias, legitimos representantes do povo
boliviano, a amizade, a homenagem e as
maos do amigo do Brasil.
declaracao conjunta brasil-bolivia
Convidado pelo Presidente Constitucional da
Republica da Bolivia, Dr. Victor Paz Estenssoro, o Presidente da Republica Federativa do Brasil, Dr. Jose Sarney, efetuou visita
oficial a Bolivia, nos dias 31 de julho, 01, 02 e
03 de agosto de 1988.
Os Primeiros Mandatarios mantiveram conversacoes cordiais e frutiferas, que versaram
sobre diversos temas da atualidade internacional e regional de interesse especial para
os dois paises e, especialmente, sobre o relacionamento bilateral.
Os Presidentes convieram, ao final das conversacoes, em firmar a seguinte:
1.
Os Mandatarios reiteraram a plena
adesao de seus Governos aos propositos e
principios consagrados nas Cartas das Nacoes Unidas e da Organizacao dos Estados
Americanos, particularmente a igualdade soberana dos Estados, o respeito a independencia politica e a integridade territorial das
nacoes, a autodeteminacao dos povos, a
nao-interferencia nos assuntos de outros
Estados, a renuncia a ameaca ou ao uso da
forca, a solucao pacifica e justa de controversias e o fiel cumprimento das obrigacoes emanadas de fontes do Direito
Internacional. Manifestaram sua conviccao de
que os objetivos supremos de paz, justica,

cooperacao, desenvolvimento e integracao
requerem o continuo apoio e revitalizacao
daqueles foros, tarefas para as quais acordaram estreitar ainda mais as acoes entre
seus Governos.

2.
Os Presidentes coincidiram em saudar
o acordo entre os Estados Unidos da America
e a Uniao das Republicas Socialistas Sovieticas sobre a eliminacao das armas nucleares
de medio e curto alcance e expressaram a
esperanca de que esse entendimento de
margem a outros acordos ainda mais abrangentes, rumo ao objetivo do desarmamento
geral e completo, sob efetivo controle
internacional. Reafirmaram a necessidade de
que nesse processo, de legitimo interesse
para toda a comunidade dos Estados, as
negociacoes bilaterais sejam vinculadas aos
esforcos desenvolvidos nos foros multilaterais
de desarmamento, tendo por base os principios da universalidade e da nao-discriminacao. Reiteraram, ainda, a importancia de que
se estabelecam mecanismos para a realocacao urgente e eficaz dos recursos empregados com armamentos, sobretudo os nucleares, para a promocao do desenvolvimento
e a reducao do hiato economico-social entre
os paises ricos e os pobres.
Reiteraram seu firme repudio a todas
3.
as formas de discriminacao racial e renovaram sua condenacao enfatica a persistencia
do regime de apartheid na Africa do Sul, que,
por suas sistematicas e inaceitaveis violacoes
de direitos humanos, ofende a consciencia
etica dos povos do mundo e representa uma
ameaca para a paz e a seguranca internacionais. Salientaram, nesse contexto, a necessidade inadiavel de que se intensifiquem os
esforcos da comunidade internacional com
vistas a por fim a ocupacao ilegal da Namibia
e assegurar o direito de seu povo a independencia, em conformidade com as resolucoes pertinentes das Nacoes Unidas.

O Presidente da Bolivia, em relacao a
reintegracao maritima boliviana, explicou ao
Presidente do Brasil todas as acoes de
aproximacao, de dialogo e de boa vontade
empreendidos por seu Governo nas nego4.
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ciacoes com o Governo do Chile. O presidente do Brasil renovou o tradicional apoio
de seu pais a essa posicao boliviana e sua
disposicao de colaborar para que prossigam
as negociacoes para encontrar uma solucao
satisfatoria entre as partes envolvidas, de
maneira amistosa e negociada.
5.
Ambos os Presidentes expressaram
sua satisfacao pelo endosso da comunidade
internacional a Resolucao 41111, aprovada
durante a XLI Sessao da Assembleia Geral
das Nacoes Unidas pela qual foi instituida a
Zona de Paz e de Cooperacao do Atlantico
Sul, e salientaram a importancia de que todos
os Estados a respeitem como tal e contribuam
para a plena implementacao dos objetivos da
referida Declaracao.
Manifestaram profunda preocupacao
com a persistencia de graves desequilibrios
na economia mundial e com a ampliacao
progressiva dos desniveis existentes entre
paises desenvolvidos e em vias de desenvolvimento. Referindo-se ao problema crucial
do endividamento externo dos paises em desenvolvimento, expressaram sua conviccao
de que esse problema so podera ser resolvido
atraves de medidas adequadas que correspondam ao principio da co-responsabilidade
entre devedores e credores. Destacaram que
o elevado servico da divida, ocasionado pelas
altas taxas de juros, juntamente com o reduzido ingresso de capitais frescos, transformaram a America Latina em exportadora
liquida de recursos financeiros para os paises industrializados. Salientaram que, sem
um crescimento sustentado dos paises devedores, agravar-se-a ainda mais o problema
da divida externa. Reconheceram, nesse
contexto, a importancia do Consenso de
Cartagena como foro apropriado de cooperacao regional para examinar, em ambito
politico, a questao do endividamento externo.
A esse respeito, reiteraram o apoio reciproco
de seus Governos as gestoes que ambos os
paises realizam, destinadas a resolver seus
problemas de endividamento externo
mediante acordos favoraveis com os bancos
credores.
6.

7.
Constataram com profunda apreensao
a proliferacao de medidas protecionistas nos
paises industrializados, tais como subsidios,
restricoes quantitativas, acoes de salvaguarda, direitos compensatorios, medidas antidumping e represalias comerciais, bem como
a adocao de politicas de condicionalidade,
imposicao de acordos suspostamente voluntarios de restricao as importacoes e a
limitacao e descaracterizacao de seus esquemas de preferencias, medidas que
discrepam dos compromissos assumidos por
aqueles paises em diferente foros.
8.
Manifestaram, em nome de seus Governos e povos, seu pleno reconhecimento e
respaldo as acoes empreendidas pelos Grupos de Contadora e de Apoio para lograr a
pacificacao da regiao centro-americana, as
quais demonstram o amadurecimento e a
solidariedade latino-americanos para solucionar, num clima de respeito mutuo, tolerancia e
pluralismo, as controversias que possam ser
suscitadas na regiao.

9.
Salientaram a importancia, no quadro
dos esforcos em prol de uma paz firme e
duradoura na America Central, do procedimento adotado pelos Chefes de Estado dos
cinco paises da area na Guatemala, em 07 de
agosto de 1987, cujo valor historico foi
ratificado em Sao Jose da Costa Rica, em 15
de janeiro ultimo. Coincidiram em que o
compromisso de Esquipulas II, cuja concepcao e espirito foram reconhecidos como
vitais para o exito da democratizacao e
pacificacao da regiao na Declaracao Conjunta
de Sao Jose, e prova cabal de que os Governos centro-americanosestao perfeitamente
habilitados a identificar e aplicar solucoes
proprias para a crise que afeta a regiao. Em
tal contexto, os dois Presidentes instam os
paises com vinculos e interesses na area a
abster-se de qualquer atitude tendente a
obslaculizar o exito dessa iniciativa de paz
genuinamente latino-americana. Por outro
lado, expressaram igualmente seu apoio as
negociacoes iniciadas na localidade nicaraguense de Sopoa, cujo bxito permitira a pacificacao da Nicaragua.
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10.
Os Presidentes reafirmaram o espirito
e vocacao latino-americanistas de seus
Governos e povos, comprometendo-se a
impulsionar os processos de integracao subregional e regional, para obter a unidade de
desenvolvimento economico e social harmonico dos paises latino-americanos.
11.
Ao reafirmarem seu compromisso
com os ideais de paz, justica, liberdade e
desenvolvimento que inspiram as politicas
exteriores de seus paises, expressaram sua
satisfacao pelo crescente fortalecimento do
sistema democratico no Continente e reiteraram sua conviccao de que a democracia e
indispensavel para o exercicio da justica
social, para promover a defesa e a garantia
dos direitos do homem e para consolidar o
crescimento e a estabilidade economica na
regiao. Nesse contexto, comprometeram-se a
contribuir, atraves da participacao de seus
Governos em acoes de cooperacao e de
consulta, para a defesa, o fortalecimento e a
consolidacao das instituicoes democraticas
na regiao.
12.
Expressaram sua profunda apreensao com a intensificacao do uso indevido e do
trafico ilicito de entorpecentes e substancias
psicotropicas, e reconheceram a necessidade
de ampliar a cooperacao, tanto bilateral quanto multilateral, a fim de lograr a erradicacao
definitiva desse flagelo. Nesse contexto,
congratularam-se pela conclusao, durante a
visita, de Protocolo Adicional ao Convenio de
Assistencia Reciproca para a Repressao ao
Trafico Ilicito de Drogas que Produzem Dependencia, destinado a tornar mais estreita e
eficaz a cooperacao entre os dois paises na
repressao ao trafico e na prevencao do uso
ilicito de entorpecentes e substancias psicotropicas, bem como no controle dos precursores e substancias quimicas essenciais.
Ao ratificarem sua conviccao sobre a responsabilidade compartilhada e global da comunidade internacional, salientaram a necessidade da reversao das economias das
regioes produtoras mediante a substituicao
do cultivo ilegal de plantas das quais se
podem extrair entorpecentes e substancias
psicotropicas.

13.
Congratularam-se pelos resultados
da III Reuniao Ordinaria do Conselho de
Cooperacao Amazonica, celebrada em Brasilia, no periodo de 16 a 18 de marco de 1988,
notando que as decisoes tomadas por aquele
orgao renovam, no contexto do Tratado de
Cooperacao Amazonica, as responsabilidades
dos paises-membros para com o desenvolvimento e a cooperacao regionais, especialmente nas areas de saude, ciencia e tecnologia, meio ambiente e transportes.

14.
Dentro do espirito e da orientacao do
proprio Tratado de Cooperacao Amazonica, e
em concordancia com a atitude flexivel e
realista que tem caracterizado muitas das
modalidades de cooperacao efetivadas sob
sua egide, reiteraram seu apoio as iniciativas
subregionais que abranjam dois ou mais
Estados, em particular aquelas que promovam a cooperacao para o desenvolvimento
economico e social das zonas fronteiricas. No
mesmo sentido, comprometeram-se a buscar
os meios para explorar, com imaginacao e
criatividade, as potencialidades desse instrumento multilateral.
15.
Confirmaram as importantes coincidencias entre seus Governos quanto as maneiras mais apropriadas de resolver muitos
dos problemas com que hoje se defronta a
America Latina, e concordaram em assinalar
como imperativa a necessidade de dar um
renovado impulso ao processo de integracao
regional. Nesse sentido, atribuiram a mais alta
prioridade aos esforcos que se desenvolvem
no ambito da Associacao Latino-Americana
de Integracao (ALADI), e ratificaram seu
proposito de cooperar ativamente a fim de
assegurar uma adequada participacao de
seus Governos, com criterios flexiveis e
realistas, na Rodada de Negociacoes ora em
curso.
16.
Ao assinalarem a importancia da
cultura como fator fundamental e indispensavel para o desenvolvimento integral dos
povos de seus paises, acordaram aprofundar,
num quadro de estrito respeito aos valores
culturais nacionais, o relacionamento e a
cooperacao no campo cultural, tanto na es-
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fera bilateral como com vistas a consolidacao
de uma identidade cultural latino-americana.
17.
Ressaltaram a necessidade de dedicar atencao constante a questao ambienta1
na regiao amazonica, levando em conta a
responsabilidade assumida pelos paises
amazonicos na preservacao do meio ambiente da regiao. Reiteraram a disposicao de
trocar regularmente informacoes sobre medidas de preservacao do meio ambiente aplicadas nos dois paises e de promover posicoes coordenadas, nos foros internacionais
apropriados, sobre iniciativas de cooperacao
internacional em questoes ambientais.
18.
No tocante as relacoes bilaterais, os
dois Chefes de Estado coincidiram na disposicao de estreita-las e aprimora-las ao maximo
reconhecendo que as mesmas se revestem
de um carater especial, determinado por
longa tradicao de entendimento e de ampla
vizinhanca, e pela vontade mutua de cooperacao. Concordaram, a respeito, na necessidade de adequar o quadro das relacoes
bilaterais as necessidades modernas de uma
cooperacao eficiente, racional e objetiva, que
reflita ao mesmo tempo as aspiracoes mais
Iidimas das duas nacoes e os dados e as
limitacoes da dificil realidade comum a dois
paises em vias de desenvolvimento.
Nesses termos, e como resultado dos
trabalhos desenvolvidos no contexto da presente visita, firmaram os seguintes Instrumentos Bilaterais:
- Ata de Cooperacao e Complementacao
Economica entre o Governo da Republica
Federativa do Brasil e o Governo da Republica da Bolivia.
- Acordo, por Notas Reversais, referente ao
Acordo Complementar ao Convenio de
Cooperacao Economica e Tecnica, firmado
em 08 de fevereiro de 1984, para a Construcao de Central Hidroeletrica em CachueIa Esperanza.
- Acordo, por Notas Reversais, sobre a Utilizacao do Gas Natural Boliviano, no contexto da Integracao Energetica entre a Repu19.

blica Federativa do Brasil e a Republica da
Bolivia.

Acordo, por Notas Reversais, para a Venda
de Borracha Boliviana ao Brasil.
Protocolo Adicional ao Convenio de Assistencia Reciproca para a Repressao do Trafico Ilicito de Drogas que Produzem Dependencia, firmado entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo da
Republica da Bolivia.
Ajuste Complementar ao Acordo Basico de
Cooperacao Tecnica e Cientifica entre o
Governo da Republica Federativa do Brasil
e o Governo da Republica da Bolivia na
Area do Controle de Endemias.
Memorandum de Entendimento entre o
Governo da Republica Federativa do Brasil
e o Governo da Republica da Bolivia para o
Estabelecimento de Programa de Cooperacao Tecnica.
Acordo, por Troca de Notas, para a Supressao de Visto em Passaportes Diplomaticos e de Servico.
Acordo, por Notas Reversais, sobre a
Cooperacao Bilateral para a Construcao da
Rodovia Santa Cruz de Ia Sierra-Corumba.
Memorandum de Entendimento para a
Cooperacao no Campo da Assistencia Social entre a Fundacao Legiao Brasileira de
Assistencia e a Junta Nacional de Solidariedade e Desenvolvimento Social da
Bolivia.
No mesmo contexto da Visita Presidencial,
foram firmados, em 17 de junho de 1988, a
Nota Reversal que estabelece a Comissao
Mista Permanente de Coordenacao; e em 8
de julho de 1988, a Nota Reversal que estabelece o Comite Ad Hoc para Questoes Relativas ao Aproveitamento de Gas Natural Boliviano.
Igualmente, o Presidente Sarney e o
20.
Presidente Paz Estenssoro aprovaram o seguinte Programa de Acao a ser executado
pelo Brasil e pela Bolivia:
PROGRAMA DE ACAO CONJUNTA
1.
Manter um dialogo politico permanente entre os Chanceleres de ambos os
paises, a fim de examinar temas relevantes e
de interesse, tanto no campo bilateral como
em nivel de organismos regionais e mundiais.
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Atribuir a Comissao Mista Permanente
Brasil-Bolivia de Coordenacao responsabilidade e plena participacao na conducao do
dialogo politico permanente entre os dois
Chanceleres, nos termos do Acordo por Troca
de Notas, que criou aquele organismo.

2.

3.
Celebrar a Primeira Reuniao da Comissao Mista Permanente Brasil-Bolivia de Coordenacao dentro de 3 meses, na certeza de
que a mencionada Comissao de Coordenacao se constituira em veiculo util na conducao
e na intensificacao dos diversos projetos de
cooperacao bilateral. A esse respeito, os Governos de ambos os paises comprometem-se
a colocar imediatamente em funcionamento
as nove Subcomissoes encarregadas dos temas especificos que Ihes competem. Em
cumprimento ao Acordo que estabelece a Comissao Mista Permanente de Coordenacao,
fica decidido que a Secretaria Pro-Tempore
estara a cargo do Governo da Bolivia, devendo a primeira reuniao da mencionada Comissao celebrar-se em Santa Cruz de La Sierra.
4.
Concluir, no menor prazo possivel, os
trabalhos do Grupo Tecnico Bilateral criado
para determinar as melhores solucoes conducentes ao restabelecimento da navegabilidade
plena do Canal de Tamengo, e a conexao por
essa via entre os portos bolivianos da Lagoa
de Caceres e o Rio Paraguai.

5.
Cooperar, bilateralmente e em conjunto com os demais paises da Bacia do Prata,
para a execucao de projetos e obras destinados a transformar os Rios Paraguai e Parana
em verdadeira hidrovia internacional que
possibilite pleno transporte dos produtos de e
para o Oceano Atlantico.
Examinar formas de ativar a cooperacao relativa ao desenvolvimento da navegacao nos Rios Amazonicos, dentro dos Convenios e Acordos existentes, bilaterais e multilaterais; e, para esse fim, buscar o apoio internacional julgado necessario, junto a terceiros
paises e aos organismos multilaterais pertinentes.

6.

Dar seguimento a cooperacao entre o
7.
Brasil e a Bolivia para a execucao do projeto

de engenharia da ligacao ferroviaria AiquileSanta Cruz de La Sierra.

8.
Encarregar a Subcomissao Mista de
Transporte e Comunicacoes, da Comissao
Mista Permanente Brasil-Bolivia de Coordenacao, de formular recomendacoes concretas
destinadas a completar e ampliar a integracao
rodoviaria entre os territorios do Brasil e Bolivia. Prioritariamente deverao ser examinadas
as possibilidades de cooperacao entre os dois
paises para construcao de interconexoes rodoviarias entre Santa Cruz de La Sierra e Corumba, entre Caceres e San-lgnacio de Velasco, entre Guayaramerin e Riberalta e entre
Cobija e La Paz, bem como de uma rede
intermodal de integracao. Adicionalmente
serao estudadas alternativas de utilizacao,
pela Bolivia, de portos brasileiros sobre o
Oceano Atlantico que possam ser conectados
com a rede intermodal acima mencionada.
Expressar a disposicao do Governo
9.
boliviano de proceder, no mais breve prazo
possivel, a efetivacao dos estudos de factibilidade da rodovia Santa Cruz de La SierraCorumba, a cuja construcao ambos os governos atribuem alta prioridade; e expressar a
disposicao do Governo brasileiro de cooperar,
com o Governo boliviano, na busca de financiamento internacional para tais estudos.
Manifestar a intencao de regularizar o
10.
relacionamento financeiro bilateral, devendo
as autoridades monetarias reunir-se no dscurso do mes de agosto do presente ano, em
data a ser acordada por ambas as Chancelarias.
Confirmar a disposicao positiva do
11.
Governo brasileiro no tocante ao financiamento para prestacao de servicos e fornecimento de equipamentos destinados a construcao do Aeroporto de Cobija, uma vez atendidos os requisitos tecnicos e financeiros do
projeto e as condicionantes do relacionamento financeiro bilateral.
12.
Iniciar, no quadro da cooperacao
fronteirica bilateral e no ambito da Subcomissao de Cooperacao Fronteirica da

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

Comissao Mista Permanente de Coordenacao, a execucao de planos-modelo binacionais de desenvolvimento integrado de comunidades vizinhas, ao longo da faixa de fronteira comum. Para tanto, determinam que tais
planos sejam iniciados nas seguintes microregioes:
- Brasileia - Cobija
- Guajara-mirim - Guayaramerin
- Costa Marques - Triangulo San Joaquin,

San Ramon, Magdalena

- Caceres - San Matias.
13.
Determinar as empresas estatais
competentes dos dois paises que concluam,
tao logo possivel, os estudos tecnicos e economicos mencionados no Acordo sobrc a
compra e venda da energia eletrica a - \r
produzida pela hidreletrica de Cachuela Esperanza, firmado durante a presente visita.
14.
Ratificar a vontade de seus Governos
de que as negociacoes sobre a compra e
venda de gas natural boliviano cheguem a
bom termo, viabilizando o aproveitamento
daquele produto na Bolivia e no Brasil e
possibilitando a integracao energetica dos
dois paises com base no gas natural.

15.
Recomendar o pleno e imediato aproveitamento das possibilidades abertas, no
campo da cooperacao tecnica entre os dois
paises, pelo Memorandum de Entendimento
entre os Governos da Republica Federativa do
Brasil e da Republica da Bolivia para o Estabelecimento do Programa de Cooperacao
Tecnica, firmado durante a presente visita,
ressaltando a importancia de que o programa
de cooperacao tecnica a ser executado entre
os dois paises conte com o apoio financeiro
de organismos internacionais dedicados a
promocao do desenvolvimento.
16.
Executar, no quadro dos Acordos Comerciais vigentes e das Notas Reversais firmados e trocados pelos Chanceleres durante
a presente Visita Presidencial, os compromissos assumidos pelo Brasil orientados no sentido de atingir um nivel dinamico de equilibrio
para o intercambio comercial, adotando medi-

das economicas, financeiras e administrativas
que permitam acesso agil, preferencial e oportuno dos produtos bolivianos ao mercado
brasileiro.
17.
Ressaltar a importancia da cooperacao cientifica e tecnologica entre paises em
desenvolvimento, especialmente no ambito da
America Latina, como fator de maxima relevancia para a plena participacao desses paises nas atuais conquistas da ciencia e da tecnologia. A esse respeito, expressaram seu reconhecimento pelos estudos realizados no laboratorio de Chacaltaya, desde 1949, em decorrencia de acordo entre o Centro Brasileiro
de Pesquisas Fisicas (CBPF) e a Universidade
Mayor de San Andres, de La Paz. Assinalaram
que atraves das pesquisas sobre raios cosmicos, efetivadas por cientistas brasileiros, liderados pelo renomado fisico Cesar Lattes, e
com a colaboracao dos Professores bolivianos Ismael Escobar e Alfred Hendel, foyam
consolidados varios aspectos da fisica dos
mesons. Recordaram ademais que o Centro
de Pesquisas de Chacaltaya, construido gracas a cooperacao entre Brasil e Bolivia, continua, com suas modernas camaras de emulsao, sendo utilizado por cientistas de varios
paises, propiciando descobertas relevantes
no campo da fisica de altas energias e da astrofisica.
18.
Com vistas a incentivar o trabalho
conjunto nesta e em outras areas, estabelecer
um Convenio de Cooperacao Cientifica e Tecnologica na area da energia, o qual utilizara a
infra-estrutura existente nas instituicoes de
ambos os paises e sera dotado dos recursos
necessarios ao intercambio de cientistas e
tecnicos, a realizacao de estudos ou experiencias conjuntos, ao treinamento de tecnicos ou profissionais e a transferencia tecnologica requerida por um dos paises com prioridade.

Estudar e definir em periodo nao su19.
perior a 180 dias outras areas de complementacao cientifica e tecnologica entre ambos os
paises, com base em proposta do Governo da
Bolivia.
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Estabelecer, no ambito da Subcomis20.
sao Mista de Agricultura, Agropecuaria, Recursos Naturais e Meio Ambiente da Comissao Mista Permanente de Cooperacao, criada
em 17 de junho de 1988, um programa de
treinamento de medicos veterinarios bolivianos no Brasil, com vistas a estruturacao e
aprimoramento dos servicos de inspecao veterinaria de produtos de origem animal na
Bolivia, propiciando dessa forma cooperacao
mais estreita entre as autoridades sanitarias
dos dois paises.
Incentivar a promocao dos investimentos de empresas publicas e/ou privadas
de ambos os paises para a formacao de joint
ventures em territorio boliviano. Com esse objetivo, sera celebrado, no mais breve prazo,
seminario em Sao Paulo para debater o assunto com potenciais investidores.
21.

22.
Comprometer os esforcos de seus
governos, em todos os niveis, pela plena implementacao da Ata de Complementacao
Economica, assinada por ocasiao da presente
visita, com vistas a ampliar as correntes comerciais entre o Brasil e a Bolivia, e a propiciar um equilibrio dinamico no comercio bilateral.
23.
Considerar ulteriores ampliacoes da
Lista da Abertura de Mercados (LAM) do Brasil em favor da Bolivia, para nela incluir novos
bens produzidos ou com possibilidades de
producao, em curto e medio prazos, na Bolivia.

24.
Encarregar a Subcomissao Mista de
Assuntos Economicos, Financeiros, Comerciais e de Complementacao Industrial da Comissao Mista Permanente de Coordenacao,
criada em 17 de junho de 1988. de supervisionar o cumprimento dos acordos comerciais
entre o Brasil e a Bolivia, bem como de recomendar acoes corretivas e complementares
com vistas ao aperfeicoamento das relacoes
comerciais bilaterais.
25.
Levar a bom termo, em curto prazo,
negociacoes com vistas a conclusao de novo
Acordo sobre assuntos culturais entre o Brasil
e a Bolivia, para substituir o Convenio de
Intercambio Cultural, de 29 de marco de 1958,
de maneira mais consentanea com a atualidade e o dinamismo das relacoes entre os
dois paises no campo cultural e educacional.
Ao termino da visita presidencial, am26.
bos os Mandatarios expressaram sua satisfacao pelo desenrolar e pelos resultados das
conversacoes, que transcorreram num clima
de amizade e fraternidade. O Presidente do
Brasil, Doutor Jose Sarney, ao manifestar seu
profundo reconhecimento pelas cordiais atencoes que lhe foram dispensadas, bem como a
sua distinta esposa e ilustre comitiva, convidou o Presidente da Bolivia, Doutor Victor Paz
Estenssoro, para visitar o Brasil, convite que
foi aceito com especial satisfacao.

Jose Sarney
Victor Paz Estenssoro
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ministro da economia
da rfa visita o brasil
Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das
RelacIes Exteriores, Roberto de Abreu Sodr6, no almoco
em homenagem ao Ministro da Economia da Republica
Federal da Alemanha, em 04 de agosto de 1988

E com grande satisfacao que, en meu nome e
no do Ministro de Estado da Fazenda, Doutor
Mailson da Nobrega, estendo as mais calorosas boas-vindas a Vossa Excelencia, Senhor
Ministro Martin Bangemann, e a ilustre comitiva que o acompanha.
A visita com que Vossa Excelencia nos honra
e recebida com particular apreco pelo Governo brasileiro, consciente da importancia e da
solidez do relacionamento entre nosso pais e
a Republica Federal da Alemanha.
Tendo contado em sua formacao com a enriquecedora contribuicao da imigracao alema,
o povo brasileiro nutre pelo pais de Vossa Excelencia antigos sentimentos de estima e
admiracao. O soerguimento economico da
Republica Federal da Alemanha apos a Segunda Guerra Mundial constitui um dos fatos
mais notaveis da Historia contemporanea,
testemunho da inteligencia e da tenacidade de
um povo que superou amarguras, adversidades, e soube construir seu futuro. Para nos,
brasileiros, esse feito e motivo e fonte constante de inspiracao. Nao menos relevante,
tambem como exemplo para o Brasil, tem
sido o papel desempenhado pela RFA no
processo de integracao europeia, aqui sempre
acompanhado com especial interesse.

O prazer com que o acolhemos no Brasil,
Senhor Ministro, deve-se igualmente a sua
personalidade de intelectual, de politico e de
homem publico. Permito-me relembrar neste
momento, dentre os pontos salientes de sua
biografia, a longa carreira que Vossa Exce-

lencia exerceu no Parlamento Federal Alemao
e no Parlamento Europeu, como representante do Partido Liberal Democrata. Evoco sua
expressiva trajetoria percorrida no desempenho de altas funcoes governamentais e partidarias: nos ultimos anos, Vossa Excelencia
vem ocupando, com reconhecido brilho e distincao, os cargos de Ministro Federal da Economia e de Presidente Nacional do Partido
Liberal Democrata.
Senhor Ministro,
Como sabe Vossa Excelencia, vive atualmente
o Brasil uma fase crucial da sua historia politica e economica. Restaurada a plenitude democratica, a Assembleia Nacional Constituinte
esta por ultimar seu trabalho de elaboracao da
futura Carta, que ha de transformar-se em
instrumento eficaz da estabilidade institucional
do pais. As atuais conquistas democraticas do
povo brasileiro coincidem, no entanto, com
uma conjuntura economica que suscita
amplos desafios, quer em ambito nacional,
quer em ambito internacional, e estimulam o
Brasil a fortalecer os lacos de dialogo e
cooperacao com seus diferentes parceiros.

O peso da Republica Federal da Alemanha no
sistema economico mundial e os fortes vinculos de colaboracao teuto-brasileira nos planos
comercial e financeiro conferem um significado especial a visita de Vossa Excelencia.
O Brasil esta convencido de que sua estabilidade politica so podera ser alicercada no
crescimento economico e na justica social,
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objetivo que depende, em larga medida, da
reestruturacao da ordem economica internacional.
Nao ignora Vossa Excelencia quao negativo
tem sido o impacto do endividamento externo
sobre o desenvolvimento do Brasil, fruto das
serias distorcoes que caracterizam a economia internacional e afetam as perspectivas de
progresso no hemisferio sul. A crise da divida,
ja em si mesma preocupante para as nacoes
em desenvolvimento, tem suas consequencias
agravadas pelo recrudescimento de praticas
injustas e perniciosas no comercio internacional.

nho do crescimento economico e do renovado acesso as fontes internacionais de creditos.
Espera o Brasil contar com a compreensao e
a sensibilidade do Governo da Republica
Federal da Alemanha no que se refere aos
problemas que afetam o setor externo de sua
economia, refletidos tambem no plano interno,
especialmente no que tange a taxa de inflacao. A vasta e frutifera tradicao de cooperacao que une o Brasil a RFA, tanto no comercio quanto nos investimentos, tem sido objeto
de permanente acompanhamento por parte
de nossos governos.

Os paises latino-americanos, carentes de recursos para sustentar seu crescimento, veem
reduzir-se gradativamente sua participacao na
economia mundial e, por um paradoxo inaceitavel, chegaram mesmo a tornar-se exportadores liquidos de capitais por conta do
pagamento da divida.

Atraves das reunioes anuais da Comissao Mista de Cooperacao Economica, a qual se reunira nesta capital, em outubro proximo, pela decima quinta vez, continuaremos, estou certo, a
imprimir sentido construtivo e dinamico ao
relacionamento bilateral.

Empenhado em assegurar as condicoes de
seu desenvolvimento, e normalizando suas relacoes com a comunidade financeira internacional, o Governo brasileiro acaba de concluir
entendimentos para o reescalonamento de
suas obrigacoes externas, em bases realistas
e vantajosas. Para esse resultado, foi fundamental a acao desenvolvida pelo Ministro Mailson da Nobrega, que, em cumprimento a politica tracada pelo Senhor Presidente da Republica, tem logrado reconduzir o pais no cami-

Reafirmando a honra e o prazer que experimento com sua visita, Senhor Ministro Martin
Bangemann, apresento a Vossa Excelencia
meus votos de uma feliz e proveitosa estada
no Brasil. Convido os presentes a me acompanharem neste brinde que faco pela saude e
felicidade dos Chefes de Estado e de Governo
dos nossos dois palses e pelo crescente fortalecimento das relacoes de amizade e cooperacao entre o Brasil e a Republica Federal da
Alemanha.
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brasil recebe
chanceler do suriname
Discursos pronunciados pelo Ministro de Estado das Relacoes
Exteriores do Brasil, Roberto de Abreu Sodr6, e Ministro
dos Negocios Estrangeiros do Suriname, Edwin Johan
Sedoc, por ocasiao do almoco em homenagem
ao visitante, em 17 de agosto de 1988, em Brasiiia

discurso do ministro abreu sodre

Excelentissimo Senhor
Edwin Johan Sedoc,
Ministro dos Negocios Estrangeiros do Suriname,
Nestas breves palavras de saudacao a Vossa
Excelencia, Senhor Ministro Edwin Sedoc,
desejo expressar-lhe a grande honra com que
acolhemos sua visita.
Ela nos faz evocar o espirito de amizade e
cooperacao que une o Brasil ao Suriname.
Inspirado nessa tradicao, ressalto a importancia que atribuimos a sua presenca entre nos e
reafirmo a disposicao sincera de seguirmos
trabalhando pelo continuo fortalecimento de
nossas relacoes.
Mais do que por uma fronteira, o Brasil se
sente ligado ao Suriname pela consciencia de
nossos interesses e aspiracoes comuns. Reforcar esse vinculo, Senhor Ministro, e o
objetivo que me anima, como a todo o Governo brasileiro e esta Casa, em particular, ao
recebe-lo aqui juntamente com sua ilustre
comitiva.
Peco a Vossa Excelencia que interprete esta
acolhida, nao apenas como a homenagem
que tributamos ao chefe da diplomacia surinamense, mas sobretudo como sinal de nossa
firmeza de propositos no sentido da revitalizacao do dialogo politico e das iniciatiavas de
colaboracao entre os dois paises.

Testemunhei em Paramaribo no inicio deste
ano, a frente da Missao especial brasileira as
cerimonias de posse do Governo do Presidente Ramsewak Shankar, um momento de
grande relevancia na vida politico-institucional
do Suriname. Era o retorno do pais a democracia. Era o reacender de novas esperancas
para a jovem Nacao que esta por completar
treze anos de Historia independente. Era o
despertar de novas energias para a tarefa na
qual estao empenhados nossos vizinhos e
irmaos surinamenses - a construcao de uma
sociedade livre, prospera e justa.
O Brasil, que persegue confiante as metas da
estabilidade e do desenvolvimento, acompanhou com atencao o restabelecimento das
instituicoes democraticas no pais de Vossa
Excelencia. A esse processo concedeu apoio,
salvaguardando a fidelidade imutavel a principios que norteiam sua politica externa, como
a nao-intervencao em assuntos internos de
outros Estados, o respeito a sua igualdade e
soberania, a autodeterminacao dos povos.

Naquela minha visita ao Suriname, tive a
satisfacao de travar conhecimento com as
altas autoridades surinamenses. Pude constatar o quanto Vossa Excelencia aprecia o Brasil
e o quanto se dispoe a contribuir para uma
etapa de realizacoes efetivas e de mutuos
beneficios em nosso relacionamento. Vossa
Excelencia integrou no passado, quando ocupava cargo de relevancia no Ministerio das
Financas de seu pais, a Comissao Mista BrasilSuriname, cuja Terceira Reuniao se realiza
no curso desta sua visita. Vossa Excelencia,
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portanto, ja acumula experiencia no trato
direto das questoes de interesse bilateral e
tem agora, na conducao da politica externa
do Suriname, a oportunidade de enriquecer
com seu talento, com sua inteligencia, a obra
da maior aproximacao entre nossos paises.
Em minha condicao de Ministro das Relacoes
Exteriores do Brasil, muito me apraz partilhar
essa responsabilidade com Vossa Excelencia.
Assentadas sobre amplas bases de convergencia, as relacoes entre o Brasil e o Suriname assumem dimensao cada vez mais significativa. A fatores como a vizinhanca geografica
e o carater pluralista de nossas sociedades,
tanto do ponto de vista politico quanto cultural, agregam-se hoje importantes estimulos
a intensificacao de nossos lacos.
Com grande satisfacao, o Brasil tomou conhecimento das manifestacoes do Governo de
Vossa Excelencia no sentido da opcao que fez
pela crescente insercao do Suriname na comunidade continental e, nesse ambito, da busca de um maior estreitamento dos vinculos
com o Brasil. Esses propositos, Senhor Ministro, vao ao encontro da orientacao geral da diplomacia brasileira, empenhada em dar expressao concreta ao esforco de unidade regional. Queremos enfrentar ao lado de nossos
vizinhos, com espirito de solidariedade e cooperacao, os desafios do mundo contemporaneo.
Interessado na superacao das dificuldades de
ordem economica hoje existentes no Suriname, o Brasil recebeu tambem com satisfacao
a noticia de que estao chegando a bom termo
as conversacoes entre o Governo de Vossa
Excelencia e o da Holanda com vistas a
retomada da assistencia economica bilateral
acordada por ocasiao da Independencia.
Esteja certo, Senhor Ministro, de que o Brasil,
desejoso de expandir suas relacoes com o
Suriname, continuara a dedicar os esforcos de
sua diplomacia a dinamizacao dos mecanismos de cooperacao entre os dois paises. Dentro de nossas possibilidades, procuraremos
atender as solicitacoes de apoio e contribuicao ao desenvolvimento da Nacao amiga que
Vossa Excelencia representa.

Estou convencido de que sua visita, Senhor
Chanceler Edwin Sedoc, trara renovado e
decisivo impulso as relacoes entre o Brasil e o
Suriname. Com essa fe antevejo os frutos
deste trabalho construtivo, que, a exemplo do
empreendido na atual Reuniao da Comissao
Mista, havera de merecer o empenho constante de ambos os governos.

E com esse espirito que convido todos os
presentes a erguerem suas tacas em um
brinde pelo bem-estar e prosperidade do povo
irmao do Suriname, pelo crescente progresso
de nossos vinculos e pela saude e felicidade
de Vossa Excelencia.
discurso do ministro edwin johan sedoc

Excelentissimo Senhor Ministro Abreu Sodre,
ilustres Convidados, Amigos,
Permitam-me expressar a minha profunda gratidao, tanto em meu nome quanto dos demais
membros da minha delegacao, pela recepcao
cordial e pela hospitalidade generosa a nos
oferecida desde a nossa chegada a seu belo
pais.
Com grande prazer e com grande honra ofereco-lhes, a meu anfitriao, o Senhor Ministro
Sodre, e a todos os demais eminentes convidados, as sinceras saudacoes do povo e do
Governo surinames, na vivencia da paz e da
solidariedade hemisferica.
Excelentissimo Ministro,
Sem duvida Vossa Excelencia esta a par de
que o Suriname se comprometeu num processo de democratizacao, o qual entrou numa
nova fase apos as eleicoes gerais ocorridas
no dia 25 de novembro de 1987, em consequencia das quais o Governo atual tomou
posse em 21 de janeiro de 1988.
Estamos, agora, no inicio de um periodo quinquenal no qual pretendemos comecar a reestruturacao da nossa economia nacional, e desenvolver tradicoes democraticas de acordo
com os desejos e aspiracoes do povo surinames.
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No esforco pela uniao nacional e pela estabilidade politica, a nossa sociedade esta diligentemente em busca de novos caminhos para
poder superar a seria crise nacional pela qual
estamos passando atualmente.
De modo crescente, o mundo diz "nao" ao uso
de forca ou de coercao na resolucao dos problemas nacionais e internacionais. O uso do
dialogo e da viavel arbitragem esta aumentando. O Suriname da bom acolhimento a este
desenvolvimento e reitera a sua consignacao
em favor destas politicas, se confirmando, por
inteiro, do fato de que o desenvolvimento e a
prosperidade apenas serao possiveis quando
num ambiente de paz e de compreensao.

O Suriname, por conseguinte, elogia e oferece
o seu distinto apoio a todas as iniciativas regionais que levam a paz em nosso pais e em
nossa regiao.
Portanto, o Suriname adotara uma politica de
cooperacao internacional que se baseia na solidariedade, na estimacao mutua, na consideracao e no respeito do valor do homem, a sua
cultura, a sua doutrina religiosa e suas conviccoes pessoais.
Excelentissimo Ministro,

O dialogo entre os nossos Governos tem sido
fortalecido ininterruptamente pela troca de
visitas de alto nivel, que, consequentemente,
criaram um clima de franqueza e de mutua
compreensao.
O Suriname e uma Nacao pequena, e a
cooperacao com o Brasil me faz lembrar de
uma piada popular sobre o camundongo e o
elefante, atravessando uma ponte de madeira,
quando o ratinho comentou: "Nao a estamos
vibrando?"
O Suriname, sendo uma Nacao pequena, nao
esta em condicao de "deixar vibrar" as pontes,
mas consideramos de vital importancia a travessia das pontes que promoverao o processo da integracao latino-americana. Acreditamos que uma das maneiras de alcancar tal
objetivo seja a cooperacao bilateral e intensiva, mediante o intercambio progressivo de
pessoas, de bens e de servicos entre os nossos paises.

A reativada comissao mista Brasil-Suriname
devera cumprir um papel importante a esse
respeito. A cooperacao entre o Brasil e o Suriname pode e vai servir como guia na intensificacao da integracao surinamesa na regiao
como um todo, isto e, na America Latina e no
Caribe.
Tambem quero aproveitar a oportunidade
para fazer uma observacao final. Aplaudimos
a reativacao e o trabalho feito pela Comissao
Mista, mas, visando o futuro, gostariamos, inclusive, de ver intercambio similar de ideias,
de iniciativas e de programas feitos por empresarios, por tecnologos e por profissionais
na area de cultura e de natureza humana dos
nossos paises. Isto significaria um passo a
frente.

A experiencia nos ensina que os politicos
passam, mas que os negocios continuam. A
continuacao da nossa cooperacao, portanto,
dependera em grande parte desta integracao
em nivel pratico, de negociacao diaria e em
nivel pessoal.
Excelentissimo Ministro, ilustres Convidados,
Senhoras e Senhores,
Quero convidar-lhes para me acompanhar
nesse brinde em nome do Governo e do Povo
da Republica do Suriname, pela continuacao
da boa saude de Sua Excelencia, Presidente
Jose Sarney, pela amizade solida entre os
nossos dois povos e pelo prospero desenvolvimento de ambos os nossos paises e das Nacoes aqui presentes.
Discurso pronunciado pelo Ministro de
Estado das Relacoes Exteriores, Roberto de
Abreu Sodre, por ocasiao da cerimonia de
encerramento da III Reuniao da Comissao
Mista Brasil-Suriname, e m 17 de agosto de 1988

Excelentissimo Senhor
Edwin Johan Sedoc,
Ministro dos Negocios Estrangeiros do Suriname,
Ao aproximar-se o final da visita de Vossa
Excelencia ao Brasil, e na oportunidade do
encerramento da Terceira Reuniao da Comissao Mista Brasil-Suriname, reitero a Vossa
Excelencia e a delegacao que o acompanha a
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satisfacao do Governo brasileiro com o bom
desenvolvimento das negociacoes realizadas.
Destacaram-se estes acontecimentos pelo clima de dialogo e entendimento que mantivemos, e que traduz tradicionalmente as relacoes entre os dois paises. Vieram engrandecer nossa cooperacao fraterna e dar-lhe uma
perspectiva nova em funcao das prioridades e
dos interesses que compartilhamos. O reinicio
dos trabalhos da Comissao Mista e a visita de
Vossa Excelencia marcaram, assim, a forca da
proximidade, que faz do Suriname um vizinho
importante e parceiro indispensavel do Brasil.
Os assuntos que ocuparam a atencao das delegacoes ou foram objeto de nossas conversacoes exprimem claramente o grau de coincidencias existentes entre nossos Governos.
A ampla gama de entendimentos sobre as relacoes economicas e comerciais assegurara,
estou certo, a medio e a longo prazo, um novo impulso aos fluxos do intercambio, permitindo reverter a tendencia declinante observada nos ultimos anos. Ademais, teve lugar nesta ocasiao um encontro empresarial em que
foi possivel apresentar a homens de negocios
brasileiros as perspectivas e possibidades de
desenvolvimento do Suriname. Devera esta
iniciativa gerar frutos positivos, atraves do
entrosamento entre empresarios de ambos os
paises, conscientes de seu papel vital na promocao de esforcos dinamizadores do relacionamento comercial.
No ambito da cooperacao tecnica, desejo
mencionar o bom resultado da missao de
tecnicos da EMBRAPA a Paramaribo, com
vistas a estudar as possibilidades de instalacao, no Suriname, da cultura da soja. Faco
votos para que a proposta apresentada pela
parte brasileira, durante os trabalhos da
Comissao, seja implementada conjuntamente
em futuro proximo, de forma a que o Suriname possa a curto prazo beneficiar-se do uso
da soja produzida em seu territorio.
Da mesma forma, deixo registrada minha
esperanca de que o projeto "Fortalecimento
Institucional do Departamento de Sanidade

Vegetal do Ministerio da Agricultura do
Suriname", apresentado pela parte brasileira,
venha a colaborar para os objetivos que se
propoe.
No que respeita a cooperacao cientifica e
tecnologica, quero reiterar que as instituicoes
brasileiras estao abertas ao maior intercambio
com os tecnicos do Suriname. Missoes surinamenses, como a realizada em 1987 pela
Empresa de Agricultura VITORIA a centros de
pesquisa da EMBRAPA, sao sempre oportunas para trocarem, com tecnicos e especialistas brasileiros, informacoes sobre suas experiencias. Esta cooperacao e sempre muito
enriquecedora e positiva para ambos os
lados.
Pela sua importancia e implicacoes na formacao de quadros especializados, a cooperacao
educacional e o treinamento de recursos humanos mereceram nesta Comissao Mista uma
atencao muito especial. Assim, desejo expressar a disposicao da parte brasileira de expandir e aprofundar os lacos hoje existentes entre
as entidades especializadas de ambos os paises, com vistas a um intercambio cada vez
mais intenso e frutifero.
Foi com grata satisfacao que firmei com Vossa Excelencia o acordo para isencao de vistos
em passaportes de turistas, de servico e diplomaticos. Dois paises vizinhos com intercambio crescente e amplos interesses comuns
precisavam simplificar suas praticas de controle em relacao a viagens de turistas e funcionarios governamentais. O Brasil e o Suriname
demonstram, na pratica, sua vontade de maior
aproximacao.
Foram significativos os avancos registrados
nesta fase de deliberacoes. O campo existente para acoes conjuntas e ainda vasto e
fecundo, e exige criatividade de ambos os
lados. Ao retornar a seu pais, deve Vossa
Excelencia levar a plena certeza de que o
Governo brasileiro deseja intensamente seguir
trabalhando pela concretizacao de novos
planos e pelo progresso das nossas relacoes.
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brasilia recebe
chanceler do togo
Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das
Relacoes Exteriores, Roberto de Abreu Sodrl, por ocasiao
do almoco oferecido ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros e da Cooperacao da Republica do Togo,
no Palacio Itamaraty, em 18 de agosto de 1988

Excelentissimo Senhor
Adodo Yaovi,
Ministro dos Negocios Estrangeiros e da
Cooperacao da Republica Togolesa,
Em nome do povo e do Governo brasileiros,
dou com grande prazer as boas-vindas a
Vossa Excelencia, Senhor Ministro Adodo
Yaovi, e a expressiva comitiva que o acompanha. A visita de Vossa Excelencia demonstra a
vontade de seu pais de estreitar os lacos com
o Brasil, proposito que coincide inequivocamente com a disposicao de meu Governo
de intensificar nossas iniciativas de cooperacao em todos os campos.
Sua presenca entre nos reafirma a profunda
identidade que liga o Brasil ao continente
africano. Do Togo, Senhor Ministro, recebeu a
cultura brasileira um legado do qual muito nos
orgulhamos.
Acabamos de firmar o acordo que cria a
Comissao Mista Brasil-Togo, instrumento que,
tenho certeza, sera de inegavel utilidade para
nossa maior aproximacao.
O acordo reflete, Senhor Ministro, a determinacao de nossos povos e Governos de superarem, atraves do dialogo e da compreensao
mutua, os desafios que enfrentamos na luta
pelo desenvolvimento.

Confrontados com dificuldades derivadas, em
larga medida, da conjuntura internacional, os
paises africanos e latino-americanos nao podem esperar, como tem dito o Presidente

Jose Sarney, que venha de fora a ajuda salvadora. Somente pela valorizacao do trabalho
produtivo, por nossa propria capacidade, sera
possivel assegurar as condicoes de nosso
progresso e a expansao de nossas riquezas.
O Brasil, com suas conquistas no desenvolvimento de processos tecnologicos adequados a sua realidade geoclimatica, julga-se
em condicoes de partilhar com os paises
africanos as experiencias adquiridas nas UItimas decadas, em particular nos setores
agropecuario, energetico, da mineracao, dos
transportes e comunicacoes.

A cooperacao brasileira nao tem objetivo
hegemonico, nem busca promover assistencialismo. Desejamos nos integrar a uma
comunidade de nacoes livres e soberanas,
inspirada pelo ideal de cooperacao franca,
igualitaria e criativa.
Reafirmo aqui o compromisso do povo e do
Governo do Brasil, nacao de indole pacifica e
democratica, de colaborar, em todos os
campos, com os paises irmaos da Africa.
Devemos buscar, juntos, a superacao da
pobreza e do subdesenvolvimento.
Lutamos, por isso, pela consolidacao definitiva do processo de independencia e descolonizacao no continente vizinho.
Foi com esse espirito que tomamos conhecimento, com satisfacao, dos resultados das
conversacoes de paz que permitiram a
cessacao de hostilidades entre Angola e a
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Africa do Sul. O Brasil renova seu apoio a
esses esforcos diplomaticos que, confiamos,
ajudarao a acelerar a independencia da
Namibia. Com aquele vizinho sul-atlantico
esperamos desenvolver no futuro iniciativas
capazes de contribuir para o desenvolvimento
e a tranquilidade da regiao que nos e comum.
Tenho certeza, Senhor Ministro, de que a
visita de Vossa Excelencia ao Brasil servira de
instrumento valioso e eficaz, nao somente
para o estreitamento de nossas relacoes
bilaterais, mas tambem para a integracao dos
paises em desenvolvimento da America Latina
e da Africa.
Convido os presentes a erguerem comigo um
brinde a saude e felicidade do Ministro Adodo
Yaovi, e a amizade e cooperacao entre o
Brasil e o Togo.
Discurso proferido pelo Ministro de Estado das
Relacoes Exteriores, Roberto de Abreu Sodre,
por ocasiao da assinatura do acordo que cria a
Comissao Mista Brasil-Togo, no Palacio
Itamaraty, em 18 de agosto de 1988

Excelentissimo Senhor
Adodo Yaovi,
Ministro dos Negocios Estrangeiros e da
Cooperacao da Republica Togolesa,
Com grande satisfacao, acabei de assinar
com Vossa Excelencia, Senhor Ministro
Adodo Yaovi, o acordo que cria a Comissao
Mista Brasil-Togo.
Pelas amplas possibilidades de realizacao
conjunta, fazia-se imprescindivel o estabelecimento de uma moldura juridico-institucional
adequada para ordenar e orientar nossa
cooperacao. Alegra-me que, na presente visita
de Vossa Excelencia ao Brasil, tenhamos
podido dar esse passo de capital importancia.

O Brasil, Senhor Ministro, vem buscando,
consistentemente, intensificar seus vinculos
com os paises africanos, de acordo com a
prioridade atribuida a vertente sul-sul de
nossa politica externa. Se a escassez de
recursos financeiros, de parte a parte, tem

limitado as possibilidades de cooperacao, e
firme nossa vontade de buscar formulas
originais e criativas que nos ajudem a superar
tais dificuldades.
A cooperacao tecnica, cultural, cientifica e
tecnologica tem-se revelado meio eficaz e
dinamico de adensamento das relacoes entre
os paises em desenvolvimento. Com essa percepcao a fundamentar o convivio com nossos
irmaos da America Latina e da Africa, criamos
a Agencia Brasileira de Cooperacao (ABC), no
ambito do Ministerio das Relacoes Exteriores,
para ajudar a concretizar nossa disposicao
politica de maior e efetiva aproximacao com
esses paises.

A criacao da Agencia veio ao encontro do espirito e dos elevados propositos da Resolucao
das Nacoes Unidas que criou a Zona de Paz e
de Cooperacao do Atlantico Sul.
0 s paises sul-atlanticos da America Latina e
da Africa, unidos por aspiracoes comuns, encontram naquela iniciativa os fundamentos essenciais para a promocao do desenvolvimento e do bem-estar de seus povos.
Recentemente, no Rio de Janeiro, tive a honra
de inaugurar a Primeira Reuniao de Representantes de Paises da Zona de Paz e de
Cooperacao do Atlantico Sul. Naquele encontro, a participacao do Togo, Senhor Ministro,
foi destacada. Passamos em revista o que ate
agora realizamos em materia de cooperacao
e estabelecemos os parametros que irao
direcionar a acao multilateral em beneficio da
paz e do progresso da regiao.
Nesse espirito, a Comissao Mista Brasil-Togo
devera, tenho certeza, representar mais uma
etapa na luta soberana e incessante que
empreendemos pelo desenvolvimento, pela
paz, pela justica, pela dignidade de nossos
povos.

comunicado conjunto brasil-togo

A convite do Governo brasileiro, o Senhor

Yaovi Adodo, Ministro dos Negocios Estran-
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geiros e da Cooperacao da Republica do
Togo, efetuou visita oficial ao Brasil, de 18 a
25 de agosto de 1988.
2.
Durante sua estada, o Ministro Adodo
foi recebido em audiencia pelo Presidente da
Republica, Doutor Jose Sarney, e pelo Ministro de Estado das Relacoes Exteriores,
Doutor Roberto de Abreu Sodre, que ofereceu
almoco em sua homenagem.

O Ministro Adodo manteve sessao de
3.
trabalho com o Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, durante a qual foram debatidos assuntos de interesse comum nos
campos da politica internacional, bilateral e
cooperacao tecnica, comercial, economica,
cultural, educacional e militar. Examinou-se,
em especial, a possibilidade de cooperacao
entre os dois paises no que diz respeito a
formacao e treinamento de profissionais
togoleses no setor medico-hospitalar, bem
como a de se estabelecer linha maritima
direta entre o Brasil e o Togo.
No decorrer da mencionada reuniao,
ambos os Ministros reiteraram a posicao de
seus respectivos Governos de irrestrita adesao aos principios internacionalmente consagrados da solucao de conflitos por via da negociacao, da liberdade, soberania e integridade territorial dos Estados, da renuncia ao
uso da forca nas relacoes entre Estados, da
nao-ingerencia em assuntos internos de outros Estados e da autodeterminacao dos povos.

4.

5.
Referindo-se particularmente a atual
situacao politica e economica da Africa, os
dois Ministros acordaram que os problemas
economicos que afligem a maioria dos paises
do Continente somente poderao encontrar
solucao satisfatoria pela instauracao de uma
Nova Ordem Economica Internacional mais
justa e equitativa, na qual os paises industrializados se comprometam a ampliar suas
importacoes dos paises em desenvolvimento,
adotando, concomitantemente, esquemas comerciais e financeiros que reduzam a instabilidade de precos dos produtos primarios.
Ressaltaram sua conviccao de que o proble-

ma da divida externa, pelas alarmantes proporcoes que atingiu, so podera ser definitivamente equacionado atraves de decisoes politicas, em nivel de Governos, e que a divida
nao podera ser saldada com a fome e a miseria dos povos dos paises devedores.
6.
Referindo-se a situacao da Africa Austral, ambos os Ministros manifestaram o total
repudio de seus Governos e povos em relacao ao sistema do apartheid, adotado pelo regime sul-africano, enfatizando sua conviccao
de que o conflito que se desenrola naquele
pais so podera encontrar solucao com a instauracao de uma sociedade livre, democratica
e igualitaria, em que todos os cidadaos participem plenamente do processo politico e possam usufruir, equitativamente, dos frutos da
economia nacional.

Os dois Ministros manifestaram sua
satisfacao com os resultados das conversacoes quadripartites que permitiram a cessacao de hostilidades entre Angola e a Africa do
Sul, como um primeiro passo para o termino
das agressoes contra os Estados da "Linha de
Frente" e para a independencia da namibia.

7.

A respeito da manutencao da paz e
8.
estabilidade nos paises africanos e latinoamericanos, condicao essencial para a consolidacao de seus respectivos processos de
desenvolvimento, os dois Ministros reiteraram
sua conviccao de qua a aprovacao, pela XLI
Assembleia-Geral das Nacos Unidas, da resolucao referente a criacao de uma Zona de Paz
e Cooperacao constitui significativo marco
historico para a instauracao de uma paz
internacional justa e duradoura.
9.
Os dois Ministros constataram, com
satisfacao, que o relacionamento bilateral no
plano politico e excelente. Lamentaram, contudo, que as relacoes economicas e comerciais bilaterais entre os dois paises se encontrem muito aquem do que se poderia desejar
e do que permitiriam suas potencialidades.
Nesse sentido, comprometeram-se a empreender esforcos no sentido de identificar meios
e modos para incrementar as relacoes economicas e comerciais entre o Brasil e o Togo.
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10.
Para reforcar as relacoes e a cooperacao brasileiro-togolesa, bem como aperfeicoar a concertacao entre os dois paises, os
Ministros Abreu Sodre e Adodo assinaram,
durante o encontro, Acordo que cria a Comissao Mista Brasil-Togo.

11.
O Ministro Roberto de Abreu Sodre
informou o Chanceler Adodo da criacao da
Agencia Brasileira de Coopericao, bem como
do Convenio de Cooperacao Multilateral para
a Africa, America Latina e Caribe, firmado entre o Brasil e o Programa das Nacoes Unidas
para o Desenvolvimento - PNUD, assegurando o desejo do Governo brasileiro de reforcar
os lacos de cooperacao com o Togo dentro
de um espirito de respeito mutuo e vantagens
reciprocas.

12.
O Ministro Adodo convidou o Ministro
Abreu Sodre para visitar oficialmente o Togo
em data a ser acordada por via diplomatica.
O Ministro Adodo visitou ainda as ci13.
dades do Rio de Janeiro, Sao Paulo, Salvador
e Porto Alegre.

O encontro se desenrolou em clima
14.
de franca cordialidade e de compreensao
mutua.
O Senhor Yaovi Adodo, Ministro dos
15.
Negocios Estrangeiros da Republica do Togo,
manifestou seus sinceros agradecimentos pela hospitalidade calorosa e fraterna amizade
que lhe foram dispensadas pelo Governo e
pelo povo brasileiros.
Brasilia, em 18 de agosto de 1988.

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

dante caputo em brasilia
Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das Relacoes
Exteriores, Roberto de Abreu Sodr6, em homenagem ao
Ministro das Relacoes Exteriores e Culto da Republica
Argentina, Dante Caputo, no Palacio Itamaraty,
em 29 de agosto de 1988

Sente-se honrada esta Casa, traco de uniao
entre o Brasil e o mundo, ao acolher a visita
de Vossa Excelencia, chefe da diplomacia da
grande e fraterna Nacao Argentina.
Este acontecimento renova o espirito de amizade e cooperacao que preside os vinculos
entre os dois paises. E uma demonstracao
eloquente da importancia que atribuimos a
continuidade do dialogo politico de alto nivel
entre nossos Governos.
Vossa Excelencia e eu temos tido o privilegio
de participar da obra historica da integracao
latino-americana com a firme conviccao de
que a aproximacao brasileiro-argentina e uma
etapa essencial desse processo.
Desde o lancamento do Programa de Integracao pelos Presidentes Sarney e Alfonsin,
ha mais de dois anos, nossas relacoes se
adensaram e diversificaram. Este foi o resultado da intensa e crescente atividade dos agentes de Governo e, sobretudo, dos setores privados das sociedades brasileira e argentina.
Trabalhadores, empresarios, pesquisadores,
sociedades cientificas, associacoes de classe,
universidades, todos multiplicaram e consolidaram iniciativas capazes de responder aos
desafios da integracao. Todos encontraram
oportunidades para diluir antigos receios, para
alargar as perspectivas comuns alem da linha
de fronteira.
Estou convencido, Senhor Ministro, de que a
integracao Brasil-Argentina e fenomeno irre-

versivel. Esta fundada em interesses concretos de toda ordem, os quais transcendem o
campo politico-diplomatico e se enraizam no
economico, no comercial, no cientifico, no
cultural, enfim, na tessitura das duas sociedades.
Aos Governos cabe assegurar a estabilidade e
continuidade desse fenomeno. Para isso, devemos considera-lo com realismo, impulsionalo com firmeza e orienta-lo com prudencia.
Assim manteremos a integracao e asseguraremos a difusao progressiva de seus beneficios para o conjunto de brasileiros e argentinos.

O realismo obriga-nos a uma reflexao sobre a
magnitude do desequilibrio comercial.
Temos todos presente a conviccao de que a
persistencia de desequilibrios comerciais dificulta o processo de integracao, para o qual
talvez represente, no momento, o mais importante obstaculo.
O Brasil reitera, Senhor Ministro, sua disposicao para, ao lado da Argentina, procurar
fazer com que o equilibrio dinamico seja a
caracteristica da expansao do comercio
bilateral.
Por determinacao do Presidente Sarney, as
autoridades brasileiras ocupam-se em assegurar a plena fluidez do intercambio.
Ocupam-se tambem em explorar formulas
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capazes de ampliar o comercio pelo crescimento das exportacoes do Brasil e da Argentina em uma relacao dinamica que supere os
desequilibrios atuais. Esse e objetivo politico
dos dois Governos, conscientes de sua influencia sobre a viabilidade do Programa de
Integracao.

motiva a atencao com que o Brasil considera
a construcao do gasoduto na regiao sul.

Permita-me, Senhor Ministro, registrar com
satisfacao que o Itamaraty, com espirito inovador e cooperativo, incluiu a promocao de
oportunidades de venda de produtos e servicos argentinos para o mercado brasileiro
entre suas atividades correntes. A vasta estrutura de divulgacao junto aos importadores
brasileiros fica, agora, e assim, a disposicao
dos empresarios argentinos nesse esforco de
reequilibrio do intercambio.

Esta obra tera extraordinario impacto positivo
sobre os Estados e Provincias da fronteira,
que disporiam de fonte de energia abundante
e nao-poluente, como e o gas, para seu desenvolvimento industrial. Tenho certeza de
que a disponibilidade do gas argentino podera
garantir as sociedades gaucha, catarinense e
paranaense, assim como as Provincias vizinhas da Nacao irma, insercao satisfatoria no
espaco economico ampliado de nosso futuro
mercado comum.

O Brasil esta pronto para analisar com a
Argentina novos mecanismos de desgravacao
tarifaria. Desejamos ampliar o universo de
produtos negociados e aprofundar as margens de preferencia de modo a avancar na
criacao do mercado unificado.
A expansao e a fluidez do comercio depende
do aperfeicoamento dos mecanismos financeiros vigentes e outros cuja implementacao
estamos resolvidos a concluir. O aprimoramento dos atuais sistemas de consulta entre
autoridades de comercio exterior e o estabelecimento de novos mecanismos como, por
exemplo, escritorios conjuntos, contribuirao
para assegurar ao intercambio bitateral a
transparencia que constitui condicao necessaria ao desenvolvimento de negocios entre
brasileiros e argentinos.
Atribuimos grande importancia aos contatos
entre orgaos e empresas com vistas a conclusao de negocios de exportacao de bens e
servicos argentinos para o Brasil. Refiro-me,
especialmente, aqueles relativos a produtos e
atividades de alto valor agregado e sofisticada
tecnologia.

Obra dessa magnitude certamente contribuiria
para reequilibrar o comercio entre nossos
paises e seria o simbolo fisico do exito da
integracao Brasil-Argentina.

Na integracao no campo dos transportes terrestres, cujos resultados ja sao expressivos, e
fundamental a implantacao de novas ligacoes
fronteiricas, como a ponte Sao Borja-Santo
Tome, o que aumentara a base fisica dos
contatos entre brasileiros e argentinos.
Caro Ministro e amigo Dante Caputo,
O impulso que vem tomando o dialogo e a
cooperacao entre o Brasil e a Argentina
tambem se exprime em nossos sucessivos
encontros de trabalho, inclusive em foros
regionais como o Consenso de Cartagena, o
Grupo de Apoio a Contadora, o Grupo do Rio
de Janeiro, o Tratado da Bacia do Prata.
Vivemos hoje um periodo extremamente fertil
na diplomacia regional, reflexo de nosso
empenho pela concretizacao dos ideais e
aspiracoes que comungamos - a paz, a
liberdade, o desenvolvimento.

Senhor Ministro.

Mais do que nunca, a America Latina esta
decidida a marchar para a integracao, para a
economia dos conjuntos, para o reforco,
enfim, da unidade. Deteremos nas proprias
maos as redeas de nosso futuro.

Essa preocupacao comum com a ampliacao
equilibrada e a diversificacao do intercambio

des, preservaremos nossa soberania e afirma-

So assim realizaremos nossas potencialida-
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remos a presenca da regiao no concerto
internacional.
Convido todos 0s presentes a me acampanharem neste brinde a crescente prosperida-

de da Nacao Argentina, a felicidade de seu
povo, ao futuro de permanente unidade e
cooperacao entre nossos paises, e a saude e
ventura pessoal de Vossa Excelencia.
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georgetown recebe sodre
Discurso proferido pelo Ministro de Estado das Relacoes
Exteriores, Roberto de Abreu Sodrh, no jantar
oferecido pelo Ministro dos Negocios Estrangeiros da
Guiana, Rashleigh Jackson, em 15 de setembro de 1988

Excelentissimo Senhor
Ministro Rashleigh Jackson,
Agradeco as amaveis e generosas palavras de
Vossa Excelencia, tributo a fraterna amizade
que une os povos brasileiro e guianense.
Constitui, Senhor Ministro, elevada honra visitar a Guiana, atendendo ao convite de Vossa
Excelencia. Tem-nos tocado, profundamente,
a mim e aos integrantes de minha comitiva, as
demonstracoes de afeto e cordialidade do
povo e das autoridades do Governo da Guiana. A hospitalidade guianense nos faz sentir
em casa.
Senhor Chanceler,
Retomamos e aprofundamos o dialogo de alto
nivel entre nossos Governos. Amplas sao as
areas de convergencia e firme a disposicao
dos dois paises de fortalecer as bases de seu
relacionamento. Estamos conscientes de que
nao podemos pecar pela excessiva ambicao;
nao desejamos gerar frustracoes. Mas
concluimos que muito podemos e haveremos
de fazer juntos, apesar das limitacoes que nos
impoem as adversidades e injusticas do cenario economico internacional.
Esta o Brasil, Senhor Ministro, fortemente
comprometido, em sua atuacao externa, com
os ideais do universalismo, do desenvolvimento e da cooperacao. Mantem-se fiel aos
principios basicos do direito internacional,
como os da nao-ingerencia em assuntos

internos de outros paises, da autodeterminacao dos povos e da solucao pacifica das
controversias. Temos nocao muito clara de
nossa insercao no mundo. Entre nossas
prioridades esta o relacionamento com os
paises da America Latina e do Caribe e, muito
particularmente, com nossos vizinhos. A nova
Carta Magna brasileira guinda a integracao
regional, um dos mais tradicionais e caros
objetivos de nossa politica externa, a
categoria de imperativo constitucional.
O Brasil respalda expressivo leque de
iniciativas em prol do entendimento entre os
paises da regiao. Membros do Grupo de
Apoio a Contadora, trabalhamos ativamente
pela paz na America Central. Participamos
intensamente dos esforcos desenvolvidos na
ALADI, em favor da integracao regional.
Temos dado nossa contribuicao decidida ao
Sistema Economico Latino-americano. Orgulho-me de haver representado meu pais na
fundacao do Grupo dos Oito - mecanismo de
concertacao inedito na historia diplomatica
latino-americana, que tem, entre seus principais fins, o de contribuir para a integracao da
America Latina e do Caribe.
A cooperacao, o entendimento e a integracao
sao necessidades que se impoem a nossos
paises. O mundo, onde a interdependencia e
a tonica, marcha, celere, para a economia dos
conjuntos. Este, portanto, e o caminho que
teremos de trilhar para a superacao dos
desafios e dos obstaculos ao nosso desenvolvimento.
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guianense, incentivaremos a promocao de
visitas de missoes de negocios. Propiciaremos, assim, um melhor conhecimento, pela
empresa privada, das potencialidades de um e
outro paises.

Nesse quadro maior de unidade regional, a
Guiana busca, especialmente com seus vizinhos, formas objetivas de colaboracao.
Integrada ao esforco conjunto dos paises em
desenvolvimento, apesar do relativamente curto periodo de vida independente, a Guiana pode construir invejavel tradicao de entendimento e de cooperacao no cenario internacional. Sua vocacao universalista consubstancia-se nas varias vertentes de sua politica
externa.

'

No contexto sub-regional, Brasil e Guiana participam, juntos, do Tratado de Cooperacao
Amazonica, foro privilegiado e exclusi\io de
que dispomos para a elaboracao, encaminhamento e execucao de potiticas conjuntas
em beneficio da regiao. Em Quito, onde nos
reuniremos, ate o final deste ano, iremos avaliar a operacao do Tratado, tracar-lhe novas
diretrizes e renovar o espirito de entendimento
e cooperacao que anima os paises-membros.
Senhor Chanceler,
Espero, com minha visita a este pais-irmao,
dar impulso politico adicional ao processo de
adensamento permanente das relacoes
bilaterais, cuja dinamica ja se beneficia de
importantes contatos previos de alto nivel.
Recordo os entendimentos entre meus antecessores, os Chanceleres Azeredo da Silveira
e Saraiva Guerreiro, e o Ministro Frederick
Wills e Vossa Excelencia, bem como entre os
Presidentes Figueiredo e Burnham. Deseja
meu pais que esse proficuo dialogo se amiude
e abranja todos os setores interessados de
nossos paises.
Estamos lancando o "Programa de Trabalho
de Georgetown", iniciativa de longo alcance,
que balizara boa parte do universo das
relacoes bilaterais. Estamos, igualmente,
estabelecendo os Grupos ad hoc de Informacao e Acompanhamento, que permitirao,
no dia-adia, o monitoramentoagil e flexivel de
nossas acoes conjuntas.

Em resposta a interesses que identificamos
nas comunidades empresariais brasileira e
76

Detectamos, como setores prioritarios no
campo da cooperacao tecnica bilateral, as
areas de saude, energia e agricultura. Sabemos das boas possibilidades que se abrem
nos campos da mineracao, do aproveitamento
florestal, da educacao e do gerenciamento
empresarial.
Cabe, agora, Senhor Ministro, examinar os
mecanismos apropriados a tornar efetiva e
fluida a cooperacao em todos esses setores.
Estou certo de que nao nos faltarao, nem a
nossos homens de negocios, imaginacao e
criatividade. Haveremos de encontrar formulas que passem pela estabilizacao das relacoes financeiras, com a eventual ampliacao
de disponibilidade de credito ou a maximizacao do aproveitamento de recursos internacionais, que estejam disponiveis. O Brasil estara, posso assegurar, sempre pronto a explorar, em conjunto com a Guiana, possibilidades
de mercado em terceiros palses.
Quanto ao setor de transportes e comunicacoes, aventuro-me a dizer que companhias
aereas brasileiras mantem permanente interesse em estabelecer conexoes com Georgetown. Por outro lado, a dinamica do comercio
regional centrado em Boa Vista, em Roraima,
permite expectativas de desenvolvimento da
infra-estrutura da regiao, abrangendo igualmente outros paises.

E intenso, Senhor Ministro, o labor que espera
nossas Chancelarias. Mas os desafios, longe
de abalar nosso animo de cooperacao, sao
um estimulo para o trabalho sistematico e
obetivo que devemos empreender em favor
do aprimoramento de nossas relacoes.
Estou certo de que, assim, o Brasil e a Guiana
poderao corresponder aos anseios nacionais.
Peco a todos que elevem suas tacas em um
brinde a saude e a felicidade de Vossa Excelencia, do Presidente Hoyte e a prosperidade
de toda a grande Nacao guianense.
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Comunicado Conjunto assinado em
Georgetown pelo Ministro de Estado das
Relacoes Exteriores, Roberto de Abreu Sodr6, e
o Ministro de Negocios Estrangeiros da
Republica Cooperativista da Guiana, Sr.
Rashleigh E. Jackson, durante visita oficial
realizada entre os dias 15 e 17 de
setembro de 1988
1.
Atendendo a convite do Ministro de
Negocios Estrangeiros da Republica Cooperativista da Guiana, Sua Excelencia o Camarada
Rashleigh E. Jackson, o Ministro das Relacoes
Exteriores do Brasil, Sua Excelencia o Senhor
Roberto de Abreu Sodre, fez uma visita oficial
a Guiana, entre os dias 15 e 17 de setembro de
1988. O Ministro das Relacoes Exteriores foi
acompanhado da seguinte delegacao:
-

-

-

-

Sua Excelencia o Senhor Aderbal Costa,
Embaixador do Brasil em Georgetown
Embaixador Gilberto Coutinho Paranhos
Velloso, Chefe de Gabinete do Ministro das
Relacoes Exteriores
Embaixador Jose Nogueira Filho, Chefe do
Departamento das Americas do Ministerio
das Relacoes Exteriores (MRE)
Ministro Luiz Jorge Range1 de Castro, Chefe do Departamento de Cooperacao Cientifica e Tecnologica, MRE
Ministro Frederico Cesar de Araujo, Introdutor Diplomatico do Ministro das Relacoes
Exteriores
Conselheiro Christiano Whitaker, Chefe da
Divisao de Atos Internacionais, MRE
Conselheiro Pedro Motta Pinto Coelho,
Chefe da Divisao da America Meridional,
MRE
Conselheiro Antonino Marques Porto e
Santos, Coordenador Executivo do Gabinete do Ministro das Relacoes Exteriores
Secretario Antonio Fernando Cruz Mello,
da Divisao de Operacoes de Promocao
Comercial, MRE
Secretario Afonso Celso de Sousa Marinho
Nery, da Divisao da America Meridional,
MRE
Secretario Licinio Delgado Pahim, Secretaria Especial de Imprensa, MRE
Secretaria Maria Cristina Martins dos Anjos,
Embaixada do Brasil em Georgetown.

2.
Durante sua estada, o Ministro Sodre
realizou visita de cortesia a Sua Excelencia o
Camarada Hugh Desmond Hoyte, S.C.,
Presidente da Republica Cooperativista da
Guiana, e ao Primeiro Ministro, o Camarada
Hamilton Green, M.P.. O Ministro tambem colocou uma coroa de flores no monumento de
1763, em Georgetown, visitou o SecretarioGeral da CARICOM, Senhor Roderick
Rainford, e visitou a Unidade Agropecuaria
Experimental GUYSUCO, em Lilendaal.
3.
A visita do Ministro das Relacoes
Exteriores do Brasil foi realizada dentro do
contexto dos esforcos continuados dos dois
paises no sentido de fortalecer e aprofundar a
cooperacao e o entendimento mutuos, bem
como de colocar as suas relacoes num nivel
ainda mais elevado.
Os Ministros reafirmaram seu compromisso com os propositos e principios da
Carta das Nacoes Unidas. Consideraram
como essencial a necessidade de que todos
os Estados conduzam suas relacoes dentro
dos principios do Direito Internacional. Em
particular, enfatizaram a necessidade de que
haja absoluto respeito pelo direito de autodeterminacao e independencia nacional, naointerferencia nos assuntos internos dos Estados, e pelo direito soberano dos Estados de
escolher sua propria forma de organizacao
politica, economica e social, livre de interferencias ou pressoes externas.
4.

5.
Ao passarem em revista os temas
globais e regionais de mutuo interesse, os
Ministros expressaram satisfacao com a
ratificacao do Tratado firmado entre a Uniao
Sovietica e os Estados Unidos, banindo da
Europa todos os misseis nucleares de alcance
intermediario. Acordaram que esse Acordo
representa um inicio promissor no atendimento ao clamor mundiat pela eliminacao de
todas as armas nucleares e na aceleracao do
processo de desarmamento. Na efetivacao
desse processo, que constitui preocupacao
legitima para a comunidade internacional
como um todo, os Ministros confiam em que
sera dada a devida atencao a necessidade de
evitar-se a proliferacao geografica de armas
77

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

de destruicao em massa bem como de assegurar-se que as medidas a serem adotadas
serao equitativas e nao-discriminatorias, relacionando estreitamente as negociacoes bilaterais com os esforcos ora empreendidos em
foros multilaterais.
6.
Ao concordar em que a paz e a estabilidade sao condicoes essenciais para a consolidacao do processo de desenvolvimento
nos paises latino-americanos e africanos,
ambos os Ministros reafirmaram sua conviccao de que a aprovacao, pela XLI Assembleia Geral das Nacoes Unidas, da resolucao
que estabelece uma Zona de Paz e Cooperacao no Atlantico Sul representa importante
avanco no processo de cooperacao em prol
da paz e do desenvolvimento entre os paises
em vias de desenvolvimento.

Ao examinar a situacao na Africa
Meridional, os Ministros reiteraram sua completa oposicao ao sistema do apartheid, cuja
erradicacao constitui o ponto central para a
solucao do problema na area. Condenaram
vigorosamente os atos de agressao e desestabilizacao cometidos pelo regime sul-africano
contra os Estados vizinhos, e pediram tambem a liberacao incondicional de Nelson Mandela e de outros prisioneiros politicos.

7.

Os Ministros saudaram os resultados
ate agora alcancados pelas Conversacoes
Quadripartidas, que levaram a cessacao das
hostilidades entre Angola e a Africa do Sul.
Concordaram tambem que tais resultados
constituem apenas um primeiro passo para
alcancarem-se objetivos mais relevantes,
pondo-se fim a agressao contra os Estados
da Linha de Frente e logrando-se a independencia da Namibia. Reiteraram sua opiniao de que a Resolucao 435 do Conselho de
Seguranca das Nacoes Unidas permanece
como a unica base para uma solucao politica
para a questao da Namibia.

8.

9.
Com respeito ao Oriente Medio, os
Ministros expressaram sua grave preocupacao com a perda de vidas e os abusos contra
a condicao humana, que continuam a ocorrer
nos territorios arabes ocupados.
78

Reiteraram a urgente necessidade de
10.
medidas no sentido de se estabelecer a paz
naquela regiao, no contexto do reconhecimento do direito dos palestinos a terem uma
patria, da retirada de Israel dos territorios
arabes ocupados, e da aceitacao do direito de
todos os Estados do Oriente Medio, inclusive
Israel, a viver em paz dentro de fronteiras internacionalmente reconhecidas. Os Ministros
apoiaram a convocacao de uma Conferencia
Internacional pela Paz, sob os auspicios das
Nacoes Unidas, com a participacao de todas
as partes interessadas.
Consideraram como sendo altamente
11.
positivo o crescente processo de consultas
politicas que ora se desenvolve na America
Latina e no Caribe, e concordaram em que
uma maior solidariedade e uma acao coordenada terao impacto significativo sobre os
esforcos em prol de solucoes para os varios
problemas que afetam a regiao.
12.
Os Ministros expressaram preocupacao com o fato de que as possibilidades de
recuperacao economica na regiao tenham sido afetadas adversamente pelas inequidades
do sistema economico internacional. Concordaram ainda em que os paises da America Latina e do Caribe terao necessidade de implementar medidas e politicas cuidadosamente
estudadas, de modo a fortalecer, nas presentes condicoes, suas respectivas economias.
13.
Expressaram sua conviccao de que
se faz necessaria a reestruturacao das relacoes economicas internacionais, nos termos
ditados pela interdependencia, para a consecucao de uma solucao duradoura dos problemas economicos mundiais, particularmente
os experimentados pelos paises em desenvolvimento.
0 s Ministros observaram tambem
14.
que uma aceleracao no ritmo da cooperacao
economica entre paises em desenvolvimento
constitui via indispensavel para consolidar sua
auto-suficiencia coletiva e para promover seu
proprio desenvolvimento social e economico.
15.
A esse respeito, reafirmaram a importancia do Sistema Economico Latino-Ameri-
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cano (SELA) como 6rgao representativo dos
interesses dos paises latino-americanos e
caribenhos, e reafirmaram seu empenho no
fortalecimento de seu papel como foro de
consulta e coordenacao regional.

Ao rever as relacoes entre a Guiana e
20.
o Brasil, os Ministros reconheceram as relacoes estreitas e amistosas que se desenvolveram entre os dois paises e povos.
Observaram que ja se haviam criado
bases firmes para intensificar e aprofundar essas relacoes, e reafirmaram que os principios
basicos que guiam o desenvolvimento de sua
relacoes incluem o respeito mutuo e a boa
vizinhanca, A esse proposito, foram assinados
os seguintes acordos:
- Acordo sobre Prevencao, Controle, Fiscalizacao e Repressao ao Uso Indevido e ao
Trafico Ilicito de Entorpecentes e Substancias Psicotropicas
- Acordo, por Troca de Notas, sobre a Constituicao de Grupos a d hoc de Informacao e
Acompanhamento
- Acordo, por Troca de Notas. pondo em vigor o Ajuste Complementar ao Acordo Basico de Cooperacao Cientifica e Tecnologica.
21.

16.
Os Ministros expressaram tambem
satisfacao pela continua consolidacao do esforco de integracao e cooperacao, que se evidencia na CARICOM, na ALADI, em outros
grupos regionais e entre certos palses da
regiao.
17.
Concordaram em que uma intensificacao de tais iniciativas criaria as condicoes
necessarias para reduzir-se a vulnerabilidade
externa das economias latino-americana e
caribenha e para fortalecer-se a seguranca
economica na regiao.

Os Ministros expressaram seu apoio
18.
aos esforcos dos governos centro-americanos
para alcancar a reconciliacao e reconstrucao
nacional. Observaram com satisfacao o apoio
politico internacional que vem recebendo o
Acordo de Esquipulas II e recordaram, em
particular, a solidariedade e o apoio que o
mesmo havia recebido dos paises da regiao
latino-americana e caribenha. Conclamaram
todas as partes interessadas a prosseguir
incansavelmente nesse esforco, ate que uma
paz firme e duradora tenha sido alcancada na
America Central.
Os Ministros reiteraram o seu apoio
19.
ao Tratado da Cooperacao Amazonica e a sua
adesao as decisoes subsequentes adotadas
por seus principais orgaos, sobretudo as Conferencias de Ministros de Relacoes Exteriores
e o Conselho de Cooperacao Amazonica. Reconheceram que o Tratado vem-se constituindo num campo fertil a criacao de cooperacao
na Regiao Amazonica, conforme se expressa,
de modo mais detalhado, no Programa de
Trabalho de Georgetown. Ambos os Ministros
declararam-se convencidos de que a III Conferencia de Ministros de Relacoes Exteriores,
a ter lugar em Quito, em novembro/dezembro
do corrente ano proporcionara novos e necessarios parametros para a cooperacao
regional no contexto do Tratado.

0 s dois Ministros notaram com grande satisfacao que o Programa de Trabalho de
Georgetown, firmado durante a visita, representa um marco genuino para a cooperacao
bilateral entre os dois paises. Como tal, o
Programa servira. daqui por diante, como
base e referencia principal para as atividades
conjuntas a serem desenvolvidas entre o
Brasil e a Guiana.

22.

Os Ministros tambem sublinharam a
importancia de reunioes regulares entre altos
funcionarios dos dois paises, de modo a
acompanhar e desenvolver a cooperacao bilateral. A esse respeito, os Ministros acordaram
que a Segunda Reuniao da Comissao Mista
Brasil-Guiana devera realizar-se no primeiro
semestre de 1989, a fim de examinar os meios
de efetivamente se implementarem os varios
acordos concluidos entre os dois paises.
23.

Os Ministros expressaram sua mutua
satisfacao com a natureza positiva e frutifera
de suas discussoes. Reafirmaram o ponto de
vista de que esta visita servira para reforcar
ainda mais os lacos de amizade existentes
entre os povos da Republica Cooperativista

24.
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da Guiana e da Republica Federativa do Brasil, e constituira um patamar significativo no
campo da cooperacao bilateral entre os dois
paises.
Georgetown, 16 de setembro de 1988.
Pelo Governo da Republica Cooperativista da
Guiana
Rashleigh E. Jackson

Pelo Governo da Republica Federativa do
Brasil
Roberto de Abreu Sodre
Discurso proferido pelo Ministro de Estado das
Relacoes Exteriores, Roberto de Abreu Sodre,
por ocasiao da visita a Sede da Comunidade
do Caribe (CARICOM), em 16 de
setembro de 1988

conhecimento de nossas mutuas realidades.
Tudo isso nos une e propicia bases firmes para uma colaboracao produtiva e duradoura.
Senhor Secretario-Geral,
O momento historico nos convida a refletir
sobre a necessidade de ampliarmos a
cooperacao entre nossos povos. Neste final
de seculo, nao ha mais tempo para lamentar
oportunidades perdidas. Temos que olhar
para a frente, com confianca e com muita
disposicao para trabalhar nessa empresa
maior, que e a construcao de um futuro de
prosperidade para nossos povos.

Excelentissimo Senhor
Doutor Roderick Rainford,
Secretario-Geral da Comunidade do Caribe,

Ja temos, latino-americanos e caribenhos,
uma visao critica do que ocorre no cenario
mundial. Estamos conscientes dos efeitos
nocivos que certas transformacoes na economia internacional acarretam para os paises
em desenvolvimento e, em particular, para a
America Latina e o Caribe.

E com grande satisfacao que visito a sede da
Comunidade do Caribe. Agradeco-lhe vivamente a amavel mensagem de boas-vindas e
a acolhida generosa. Nas gentilezas com que
Vossa Excelencia nos distingue, transparece a
simpatia que o povo guianense e os caribenhos, em geral, dedicam ao Brasil. Posso
assegurar-lhe que esse sentimento espontaneo e, por nos, plenamente correspondido.

Nao podemos aceitar que Se venha a
cristalizar uma nova divisao internacional do
trabalho, em que nos veriamos relegados a
posicao de paises caudatarios, meros expectadores passivos da riqueza e do bem-estar
crescentes das sociedades que monopolizariam as atividades de informacao e servicos, com o controle absoluto das tecnologias
de ponta.

A America Latina acompanhou, de perto e
com esperanca, a emancipacao politica do
Caribe. Sabiamos que o processo caribenho
enriqueceria toda a regiao, dando novo alento
aos anseios continentais de liberdade, justica
e desenvolvimento. Hoje, comprovamos como essa comunidade jovem, mas segura de si
e confiante na capacidade de forjar o seu destino, contribui, com seus valores culturais e
politicos proprios, para ampliar os horizontes
latino-americanos.

O desafio lancado a America Latina e ao
Caribe e claro: teremos, ou nao, capacidade
para combinar uma estrategia de acao que
proteja os nossos interesses especificos,
diante das transformacoes que agora se operam, e que moldarao as relacoes internacionais daqui para o futuro?

Nos, brasileiros, saudamos com alegria os
progressos alcancados pela Comunidade.
Nossa heranca africana comum, a experiencia
historica em varios pontos similar, a proximidade geografica sao fatores que facilitam o

Encontros como o de hoje, na sede do
CARICOM, dao-me a conviccao de que a resposta a essa pergunta e afirmativa. Teremos
essa capacidade se soubermos utilizar a forca
de nossas vontades unidas, se conseguirmos
somar nossos potenciais. Cerceados em seu
direito a uma participacao mais justa e
equitativa na economia internacional, seja
pelo protecionismo comercial dos paises
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desenvolvidos, seja pela deterioracao dos termos de intercambio, a America Latina e o Caribe encontrarao, na integracao, oportunidade
de ampliar seus mercados, de garantir o ritmo
desejavel de crescimento economico. Criaremos, assim, as condicoes para o bem-estar
social de nossas sociedades.
Somos, Vossa Excelencia e eu, testemunhas
do dedicado trabalho de nossos paises, em
beneficio da ampliacao de nosso comercio,
de nossa industrializacao. Sabemos bem,
contudo, o quanto nos resta ainda por fazer. E
inevitavel renovar os esforcos de coordenacao regional e o intercambio das experiencias
nacionais.
Sabemos, tambem, quao importante e nao
desperdicar esforcos, evitando cuidadosamente o sobredimensionamento de nossas
capacidades. A experiencia brasileira indica
que nao devemos pensar em programas de
cooperacao excessivamente ambiciosos.
Carecemos dos recursos para tanto. O que e
factivel e, por isso, desejavel, e compartilhar
as experiencias bem-sucedidas e os avancos
que pudemos alcancar.
Estamos determinados a colaborar, ajudando
com o que temos e recebendo aquilo que
nossos parceiros tem a nos oferecer.
Nossas conversas confirmarao que existem
perspectivas concretas de colaboracao em
setores importantes, como, entre outros, o da
pesquisa agricola e o da formacao tecnica
profissional. Abrem-se possibilidades de intercambio fertil nessas areas, que, sem duvida,
repercutirao em outros campos.
Senhor Secretario-Geral,
A Comunidade do Caribe nasceu com a
triplice missao de fomentar a integracao economica, a cooperacao e a coordenacao politica de seus membros. A tarefa e tao mais nobre e necessaria, se tomamos em conta a
fragmentacao do espaco geografico comunitario. Se persistisse no tempo, tal fragmentacao tenderia a perenizar a subordinacao
vertical da area as economias industrializadas.

O CARICOM merece nossa admiracao como
instrumento de busca da autenticidade caribenha, que construiu incontestavel credibilidade
pela sua disposicao de encontrar solucoes
endogenas para os problemas de cada um
dos seus integrantes.
O Comunicado Conjunto que hoje divulgamos
demonstra a confianca brasileira em que a
Comunidade do Caribe esta no caminho certo. Indica nossa disposicao de aprofundar e
fortalecer a cooperacao com os paises da
area. Certos de que e do interesse comum o
entendimento mutuo, realizamos este encontro, Senhor Secretario-Geral, com revigorada
determinacao de prosseguir, sem quebra de
continuidade, nessa via de dialogo, de solidariedade e de crescente aproximacao.
Comunicado Conjunto sobre as conversacoes
entre o Ministro de Estado das Relacoes
Exteriores do Brasil e o Secretario-Geral da
Comunidade do Caribe (CARICOM), em
Georgetown, dia 16 de setembro de 1988

Sua Excelencia o Senhor Roberto de Abreu
Sodre, Ministro das Relacoes Exteriores da
Republica Federativa do Brasil, no decurso de
sua visita oficial a Republica Cooperativista da
Guiana, foi recebido pelo Senhor Roderick
Rainford, Secretario-Geral da Comunidade do
Caribe, na sexta-feira, 16 de setembro de
1988, na Colgrain House de Georgetown,
residencia oficial do Secretario-Geral, o qual
apresentou as cordiais boas-vindas por parte
da Comunidade.
Acompanhavam o Ministro Abreu Sodre:
- Sua Excelencia o Senhor Aderbal Costa,
Embaixador do Brasil em Georgetown
- Embaixador Gilberto Coutinho Paranhos
Velloso, Chefe de Gabinete do Ministro das
Relacoes Exteriores
- Embaixador Jose Nogueira Filho, Chefe do
Departamento das Americas do Ministerio
das Relacoes Exteriores (MRE)
- Ministro Luiz Jorge Rangel de Castro,
Chefe do Departamento de Cooperacao
Cientifica e Tecnologica (MRE)
- Ministro Frederico Cesar de Araujo, Introdutor Diplomatico do Ministro das Relacoes
Exteriores
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Conselheiro Christiano Whitaker, Chefe da
Divisao de Atos Internacionais, MRE
Conselheiro Pedro Motta Pinto Coelho,
Chefe da Divisao da America Meridional,
MRE
Conselheiro Antonino Marques Porto e
Santos, Coordenador Executivo do Gabinete do Ministro das Relacoes Exteriores
Secretario Antonio Fernando Cruz Mello,
da Divisao de Operacoes de Promocao
Comercial, MRE
Secretario Afonso Celso de Sousa Marinho
Nery, da Divisao da America Meridional,
MRE
Secretario Licinio Delgado Pahim, Secretaria Especial de Imprensa do MRE
Secretaria Maria Cristina Martins dos Anjos,
Embaixada do Brasil em Georgetown
Secretaria Sabine Nadja Popoff, Embaixada
do Brasil em Georgetown
Senhora Astrid Sweet, Interprete.

Por sua vez, o Secretario-Geralfazia-se acompanhar por:
- Senhor Louis A. Wiltshire, Secretario-Geral
Adjunto
- Senhor Byron Blake, Diretor da Divisao de
Economia e Industria
- Senhor Rudolph Collins, Diretor da Divisao
de Servicos Gerais e Administracao
- Senhora Desiree Field-Ridley, Assessora
Economica
- Dr. Peter Jackson, Chefe da Secao de
Servicos de Conferencia
- Senhor Joseph Farier, Chefe da Secao de
Assistencia Tecnica
- Senhor Frank A. Campbell, Assessor de
Relacoes Internacionais
- Senhora Maxine Harris, Assessora Adjunta
de Relacoes Internacionais.
O Ministro e o Secretario-Geral intercambiaram opinioes e informacoes sobre uma variedade de assuntos de interesse mutuo para o
Brasil e para a Comunidade. O SecretarioGeral informou ao Ministro sobre certos desafios e solucoes relativos aos esforcos empreendidos pela Comunidade para lograr seus
tres objetivos gerais, tal como consagrados
no Tratado Constitutivo da CARICOM, a saber:

- Integracao Economica
-

Cooperacao Funcional

- Coordenacao de Politicas Externas.
Referiu-se em particular aos recentes indicios
de recuperacao do comercio intercomunitario,
o qual vinha declinando desde 1982, e
salientou as medidas que vem sendo tomadas
pelos Governos-membros da CARICOM para
manter essa recuperacao. Explicou tambem
os novos e importantes instrumentos - tais
como o Regime de Empresas e o Esquema de
Programacoes da CARICOM - por meio dos
quais a Comunidade buscara expandir a
cooperacao economica para alem da area
comercial, de modo a incluir a area da
producao.
O Ministro fez um apanhado das relacoes
bilaterais do Brasil com os paises-membros
da Comunidade. Assinalou que aquelas relacoes cobriam areas tais como o comercio, a
cooperacao cientifica e tecnica, o intercambio
cultural e as atividades de combate ao uso e
ao trafico ilicitos de drogas.
O Ministro e o Secretario-Geral aproveitaram a
ocasiao para passar em revista tambem as
relacoes do Brasil com a Comunidade. Concordaram em que ultimamente tais relacoes
se vem fortificando, com notaveis resultados.
A esse respeito, referiram-se a troca de
informacoes entre o Secretariado e o Governo
brasileiro, por intermedio da Embaixada do
Brasil em Georgetown, sobre assuntos de
interesse mutuo. Manifestaram a expectativa
de que tal intercambio continue a atuar como
um catalisador de relacoes ainda mais
proximas entre o Brasil e a CARICOM.
Concordaram em que o recente estreitamento
de relacoes entre o Brasil e a CARICOM deve
ser sustentado, nos proximos dois anos, por
meio de atividades especificas adicionais. O
Ministro e o Secretario-Geral acordaram que,
dentro de alguns meses, representantes do
Brasil e da Comunidade iniciarao negociacoes
com o objetivo de concluir um acordo de
cooperacao tecnica cobrindo areas em que ja
se venham realizando atividades de cooperacao. Isso, assinalaram, vem ao encontro
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dos objetivos expressos pelo Comite Permanente de Ministros responsaveis por Relacoes
Exteriores da CARICOM (SCMFA), e poderia
constituir-se num primeiro passo em direcao a
conclusao de um acordo comercial e de
cooperacao economica de bases mais amplas, tal como delineado pelos chefes de Governo da Comunidade, no Entendimento de
Nassau, de 1984.
O Ministro e o Secretario-Geral concordaram
ainda em que, mesmo antes da conclusao de
um acordo de cooperacao, o Secretariado da
CARICOM e a Embaixada do Brasil em
Georgetown examinem as providencias
relativas as seguintes atividades conjuntas:
- cessao, pelo Brasil, dos servicos de um
tecnico de futebol, para aprimorar a capacidade de tecnicos de futebol de clubes e de
escolas dos Estados-membros da CARICOM;
- realizacao de seminarios sobre topicos incluindo, entre outros assuntos, a Promocao
Comercial, nos moldes dos mini-seminarios
sobre negociacoes economicas internacionais realizados em abril de 1980;
- uma mostra de pinturas de artistas da
CARICOM, a realizarem-se em datas e 10cais a serem acordados, inicialmente num
Centro Cultural Brasileiro sediado num Estado-membro da CARICOM, e posteriormente no Brasil;
- entendimento sobre o intercambio de informacoes tecnologicas agricolas e de cooperacao em pesquisa agricola; e

- entendimentos sobre cooperacao no ensino de linguas.
Alem disso, o Ministro e o Secretario-Geral
examinaram e endossaram a ideia de que, durante visitas de equipes tecnicas brasileiras a
qualquer dos Estados-membros da CARICOM, com vistas ao cumprimento de objetivos das relacoes bilaterais do Brasil com tal
Estado, seja considerada a oportunidade dessa visita para se estabelecerem e aprofundarem contatos com as pertinentes agencias
nacionais nele sediadas.
O Secretario-Geral agradeceu ao Ministro por
ter honrado o Secretariado, e a Comunidade
como um todo, com sua visita. O Ministro
expressou sua apreciacao pela acolhida que
lhe foi proporcionada. Ambos expressaram a
esperanca e a confianca de que as relacoes
do Brasil com a Comunidade continuem a
aumentar, tanto em intensidade como em
eficacia, conforme o desejo dos Dirigentes e
dos povos de ambas as partes.

Georgetown, 16 de setembro de 1988.
Pelo Governo da Republica Federativa do
Brasil
Roberto de Abreu Sodre

Pelo Secretario-Geral da Comunidade do
Caribe
Roderick Rainford
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portugal acolhe missao brasileira
Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das Relacoes
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, no jantar oferecido
pelo Ministro dos Negocios Estrangeiros de Portugal,
Joao de Deus Pinheiro, na cidade de Lisboa,
em 22 de setembro de 1988

Excelentissimo Senhor
Ministro Joao de Deus Pinheiro,
Feliz por reviver o clima de fraterna amizade
que une o Brasil a Portugal, agradeco a Vossa
Excelencia toda a gentileza e todo o carinho
da acolhida dispensada a mim e aos integrantes de minha comitiva.
Esta visita a Lisboa me concede o privilegio
de voltar a desfrutar a generosa e calida
hospitalidade lusitana. Todo brasileiro que
chega a Portugal e tomado pela emocao e
pelo orgulho de reencontrar as raizes de sua
terra, o berco de sua historia e de sua cultura.
Desta vez, chego tambem entristecido pela
desventura que se abateu sobre a parte
historica desta cidade. A dor e de todos os
brasileiros e so encontra consolo na decisao
do Governo portugues de reconstruir esse
valioso patrimonio.
Como chefe da diplomacia de meu pais, cabeme a satisfacao de participar da fase altamente enriquecedora que experimentam atualmente as relacoes luso-brasileiras, ancoradas
no dialogo e no entendimento do mais alto nivel politico. Os contatos entre as autoridades
do Brasil e de Portugal obedecem criterio de
absoluta regularidade. Refletem nao so uma
tradicional comunhao de valores e ideais, mas
tambem as novas dimensoes e perspectivas
que assumem, hoje, nossos vinculos de cooperacao.

Aqui estive com o Presidente Jose Sarney em
sua memoravel visita de 1986. No mesmo ano,
recebi em Brasilia o antecessor de Vossa Excelencia, Engenheiro Pedro Pires de Miranda,
para retomar o processo de consultas politicas periodicas entre ambos os Governos. Tive
ainda o prazer de estar ao lado do Chefe de
Estado brasileiro quando o Presidente Mario
Soares, em 1987, e, mais recentemente, o
Primeiro-Ministro Cavaco Silva nos honraram
com sua presenca em nosso pais.
Vivemos novos tempos, Senhor Ministro, tanto
no Brasil quanto em Portugal. Em paz, liberdade, e com revigorados esforcos em favor de
seu desenvolvimento e bem-estar de seus
povos, marcham confiantes nossos paises em
direcao ao futuro.
Nessa trajetoria, o Brasil democratico quer
estar junto do Portugal democratico. O Brasil
moderno deseja erguer-se junto com o Portugal moderno. Esta vocacao, que ja e historica,
tem hoje para nos um sentido nao so de compromisso, mas tambem de desafio.

As transformacoes profundas por que vem
passando o Brasil e Portugal, ao longo destas
duas ultimas decadas, impoem-nos a missao
de promover uma verdadeira redescoberta de
nossos paises. Nossos Governos tem estado
a altura dessa responsabilidade. Estou convicto de que nao tardaremos a colher os resultados de nosso constante dialogo.
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Meu desejo de influir ainda mais decisivamente nesse processo e que me traz de volta a
Lisboa. Assim, Senhor Ministro, estimulei a
vinda de uma missao empresarial brasileira de
alto nivel a Portugal nestes dias em que desenvolvemos nossas consultas politicas.
Tomei tal iniciativa por encontrarmo-nos em
uma fase crucial de tomada de decisoes, que
envolvem necessariamente o setor privado.
Aos homens de negocio cabe avaliar as vantagens, os riscos e os custos de uma acao
conjunta em direcao ao mercado comunitario
unificado. A nos, agentes governamentais,
compete abrir os canais de comunicacao e
criar as oportunidades de colaboracao.
Nossas conversacoes, Senhor Ministro, encontram tambem motivacao nas mudancas
no cenario politico mundial. A nova distensao
entre superpotencias vem tendo reflexos
positivos sobre as relacoes internacionais em
seu conjunto. Vislumbramos solucoes para
conflitos regionais, inclusive na Africa Meridional, onde tanto nos preocupa o destino
dos paises de lingua comum.
Acompanhamos com interesse e expectativa
o processo de integracao de economias centralmente planificadas com os mercados do
Ocidente, abrindo oportunidades de cooperacao em numerosos setores.
Com menos ceticismo, acreditamos agora na
melhor utilizacao de recursos em beneficio do
progresso da humanidade. Perde impulso a
corrida armamentista. As barreiras ideologicas
que separavam muitas nacoes tendem a
constituir uma fase superada na historia dos
povos. Hoje, devemos estar atentos para um
outro mundo, onde vastas regioes estao submetidas a pobreza, a fome, a doenca, a miseria.
E do interesse dos paises ricos a recuperacao
dos paises em desenvolvimento, vitimas de
sucessivas crises que provocaram a inoperancia dos mecanismos ortodoxos de ajuste.

O Brasil, com tenacidade e sacrificio, reinseriu-se plenamente na comunidade financeira
internacional. Parece esta haver-se convencido, afinal, de que somente o crescimento
economico dos paises fortemente endivida-

dos Ihes garantira o recebimento dos creditos
que acumularam. As ultimas negociacoes
com os bancos privados, com os membros
do Clube de Paris e com o proprio Fundo
Monetario Internacional proporcionaram significativos resultados. Reabrem-se gradativamente as linhas de credito e de seguro de exportacoes para o Brasil. Paises da Comunidade Economica Europeia mostram crescente
disposicao de retomar conosco a cooperacao
economica.
Vemos, com satisfacao, que Portugal - ligado
ao Brasil por tao antigo, intimo e denso relacionamento - entra em uma fase de notavel
dinamismo, a raiz de sua adesao as Comunidades Europeias. O povo portugues e herdeiro de tradicoes gloriosas que remontam a
saga dos Descobrimentos. Hoje, com maior
vigor, podera afirmar sua identidade e suas
aspiracoes no proprio continente europeu.
Portugal fortalece, assim, a vocacao universalista que o distingue historicamente.
Amplia sua presenca na America Latina e na
Europa, abertas ao talento, a inteligencia e a
tenacidade de seus cidadaos.
Honra-nos, Senhor Ministro, o convite de
Portugal para que o Brasil participe desse
processo. Reciprocamente, queremos que os
irmaos portugueses estejam entre os parceiros europeus que vierem a se associar conosco nesta fase de retomada de um ritmo mais
acelerado de desenvolvimento.
Com esse espirito de cooperacao inovadora,
e imbuido dos sentimentos fraternos que
construiram a comunidade luso-brasileira,
convido todos os presentes a me acompanharem neste brinde a Nacao Portuguesa, a
felicidade de seu povo, e a saude e ventura
pessoal de Vossa Excelencia.
Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado
das Relacoes Exteriores, Roberto de Abreu
Sodre, no almoco oferecido a empresarios
brasileiros pela Associacao
Industrial Portuguesa, em Lisboa, em 23 de
setembro de 1988

E para mim motivo de grande satisfacao retornar a Portugal, pais encantador e fraterno.
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cuja historia se confunde com a formacao e a
vida da Nacao brasileira. Considero muito
grata a oportunidade de dirigir-me a este
qualificado grupo de autoridades governamentais portuguesas e expressivos representantes do setor empresarial do Brasil e de
Portugal.
Desejo, em primeiro lugar, proporcionar-lhes,
ainda que de maneira breve e abrangente, um
panorama da atual conjuntura economica brasileira, contemplando seus problemas e perspectivas. Focalizarei, a seguir. o contexto especifico das relacoes luso-brasileiras, destacando o potencial e os desafios de nossa
cooperacao.
As atuais dificuldades economicas do Brasil
derivam dos dois choques provocados pelos
aumentos dos precos do petroleo, na decada
de setenta. Como nacao em desenvolvimento
e, a epoca, largamente dependente de importacoes daquele produto, o Brasil foi afetado
em sua economia de forma particularmente
acentuada.
Esses problemas culminaram, em 1982, com
a crise de liquidez dos paises endividados.
Passamos, entao, na presente decada, a enfrentar uma conjuntura singularmente desfavoravel: agravou-se o problema do endividamento externo, retrairam-se os mercados das
economias centrais, ampliaram-se as praticas
protecionistas e calram os precos dos
produtos basicos. Nos ultimos anos, o Brasil
converteu-se em exportador liquido de
capitais, justamente quando mais se fazia
necessaria a contribuicao dos investimentos
externos para consolidar o crescimento de
sua economia e emprestar-lhe carater de
auto-sustentacao.

O Governo e o empresariado brasileiros,
contudo, nao medem esforcos para superar
esse quadro desafiador. E algumas vitorias
importantes ja foram obtidas.
Nas conversacoes com o Comite de Gestao
da divida externa brasileira, o Brasil tem procurado alongar o perfil de sua divida. Recentemente, concluiu-se um acordo preliminar de
curto prazo, que implicou a rolagem do

principal para o bienio 87/88. Isto permitira o
fechamento do balanco de pagamentos do
presente exercicio sem maiores percalcos.
Sintoma estimulante constitui o resultado das
primeiras negociacoes de conversao da divida
externa brasileira, as quais refletiram a
confianca dos investidores estrangeiros na
vitalidade de nossa economia.
Positivas sao tambem as expectativas diante
das previsoes para o superavit comercial
deste ano, estimado em 17 bilhoes de dolares.
Senhoras e Senhores,

O Brasil esta confiante em superar a crise por
que passa sua economia. Acreditamos que,
com criatividade e perseveranca, poderemos
realinhar o pais no curso do desenvolvimento
firme e continuado. O exito desse esforco
depende, em grande medida, de uma acao
concertada do Brasil na comunidade das
nacoes. Nesse aspecto, o Brasil e Portugal,
que ja percorreram longo caminho, tem a sua
frente um amplo horizonte de cooperacao.
Nao me cabe duvida de que os resultados
dessa empresa comum hao de ser mutuamente vantajosos.
Para o objetivo da expansao de nosso intercambio economico-comercial, sao promissoras as perspectivas abertas com a adesao de
Portugal a Comunidade Economica Europeia.
Nao obstante os investimentos brasileiros em
Portugal estarem muito aquem do verdadeiro
potencial oferecido por este pais, ja se pode
vislumbrar, no medio e longo prazos, a
reversao desse quadro.
Nos Ultimos tres anos, o empresariado brasileiro sentiu-se motivado a ocupar novos espacos no mercado portugues e esta respondendo com inteligencia a esse desafio. A
possibilidade de promocao de joint-ventures
despertou o interesse de grandes grupos
industriais, com larga experiencia no setor de
exportacao de bens e servicos. Empresas
brasileiras das mais expressivas ja se instalaram em Portugal, e outras se preparam para
faze-lo brevemente, com vistas a explorar as
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potencialidades do Mercado Comum Europeu.
Acreditamos que a constituicao de empresas
de capital luso-brasileiro, atuando em Portugal
e no Brasil, contemplara a maximizacao dos
fatores de producao e, ao mesmo tempo, sera
capaz de tirar partido da integracao deste pais
a Comunidade Economica Europeia. Ao criar
oportunidades de complementacao entre os
dois paises, podera reverter as tendencias de
decrescimo das exportacoes portuguesas
para o Brasil. Os setores das industrias quimicas, de maquinas e ferramentas, e texteis,
entre outros, poderao servir de alvo para o
aproveitamento de tais oportunidades, dada a
importancia dos respectivos produtos nas
transacoes comerciais do Brasil e de Portugal
com a Comunidade Economica Europeia.

maior aproximacao devera contemplar necessariamente o entrosamento constante entre
nossos empresarios. Exigira uma analise profunda e realista das possibilidades oferecidas
pelo Brasil e Portugal e uma firme determinacao capaz de superar eventuais entraves que
possam surgir.
A historia recente das relacoes luso-brasileiras
comprova, de forma inequivoca, a importancia da participacao do setor privado nos
esforcos de expansao de nosso intercambio.
Conforta saber que, em apoio desse trabalho
comum, dirigentes de ambos os paises temse visitado com frequencia, demonstrando
que vontade politica nao faltara as iniciativas
conjuntas na area economica e comercial.

Sabemos que a atuacao conjunta com vistas
a explorar o imenso potencial do comercio,
descortinado com a adesao portuguesa a
CEE, nao e tarefa simples. Demandara dos
Governos e dos empresarios, brasileiros e
portugueses, flexibilidade, persistencia, criatividade e, principalmente, vontade politica.

Ciente de que a tarefa de promover jointventures e incentivar investimentos e um desafio para a iniciativa privada, o Governo
brasileiro esta empenhado em contribuir para
o exito dessas acoes. Procuremos, juntos, canalizar o melhor de nossos esforcos para
viabilizar todos os projetos que ajudem a
incrementar as relacoes de cooperacao entre
o Brasil e Portugal.

Estamos, contudo, otimistas e esperancosos.
Temos razoes para crer que nossos paises
encontrarao meios capazes de permitir sua
efetiva integracao economico-comercial. Essa

Nesse espirito, proponho um brinde a amizade historica entre nossos paises e ao continuo
progresso e a felicidade da grande e fraterna
Nacao lusitana.
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ministro sodre abre
debate geral da onu
Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das Relacoes
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, em 26 de setembro
de 1988, na reuniao de abertura do debate geral da
XLIII Sessao da Assembleia-Geral das Nacoes Unidas

Senhor Presidente,
Uma tradicao que remonta aos primordios
desta Organizacao me concede o privilegio de
ser o primeiro, na abertura de nossos debates,
a cumprimentar Vossa Excelencia, meu colega e amigo Dante Caputo, de forma muito cordial e fraterna, por sua eleicao para a Presidencia da Assembleia-Geral das Nacoes Unidas. Estou certo de que, no exercicio desse
honroso cargo, Vossa Excelencia nao deixara
de demonstrar as mesmas qualidades que
tem marcado sua conducao segura da diplomacia argentina.
Ao mesmo tempo, estendo minha palavra de
apreco e respeito a Embaixadora Nita Barrow,
digna representante de Barbados, cujos meritos enriqueceram o processo de escolha para
a direcao de nossos trabalhos.
Reitero minha estima e admiracao pelo notavel talento diplomatico do Secretario-Geral,
Embaixador Javier Perez de Cuellar. Seus
incansaveis esforcos pela construcao da paz e
pelo fortalecimento das Nacoes Unidas o
tornam credor do reconhecimento de toda a
comunidade internacional.
Senhor Presidente,
Quando me dirigi a esta Assembleia pela
primeira vez, ha tres anos, a vida internacional
encontrava-se dominada por graves pressagios e repetidas violacoes aos principias e
propositos da Carta das Nacoes Unidas.

Exacerbava-se a linguagem da confrontacao
entre as superpotencias com o emprego de
avancadas tecnologias militares capazes de
levar para o espaco exterior os riscos de uma
guerra nuclear. A persistencia de tensoes e
disputas localizadas frustrava os ideais da paz
e da seguranca.
Hoje, ao voltar a esta tribuna, constato que o
mundo esta um pouco melhor. Renasceram
as praticas da distensao leste-oeste, que pareciam condenadas ao esquecimento. Chegaram, finalmente, os Estados Unidos da America e a Uniao Sovietica a um acordo concreto
sobre desarmamento. Seus lideres sao merecedores de aplauso por essa conquista historica.
Desgastados por tragicos saldos de morte e
destruicao, alguns conflitos regionais conheceram perspectiva de solucao pacifica. Em
minhas intervencoes anteriores, condenei a
atitude de recalcitrancia da Africa do Sul em
bloquear o processo de independencia da
Namibia, a engrenagem de violencia que
parecia perpetuar-se na regiao do Golfo e a
transgressao dos principios de autodeterminacao e nao-ingerencia no Afeganistao. Hoje,
conforta-meter que mudar aquele discurso de
advertencia e censura para testemunhar o
encaminhamento promissor dos esforcos de
paz destinados a por termo aqueles conflitos.
Ao destacar esse desanuviamento da cena
politica internacional, reafirmo, Senhor Presidente, meu sentimento de reverencia as Na-
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coes Unidas e minha crenca na eficacia de
seus instrumentos. Se o mundo esta hoje
melhor do que ontem, devemos reconhecer a
decisiva contribuicao da ONU. Ela leva eonfianca onde ha suspeita, seguranca onde ha
medo. Ardua, porem, e a tarefa que resta por
cumprir em obediencia aos dispositivos da
Carta. Os caminhos para a liquidacao do
apartheid, para a solucao da crise no Oriente
Medio, para o fim do sofrimento do povo do
Libano, para a paz na America Central continuam obstruidos. Espero que, na proxima
sessao da Assembleia-Geral, seja possivel
registrar novos avancos na consecucao dos
objetivos da paz e da concordia entre os
povos.
Como representante de uma nacao que sempre advogou o estabelecimento de uma ordem internacional democratica, justa e participativa, devo enfatizar que a obra de transformacao do mundo so estara completa quando
fortalecer e consolidar a cooperacao para o
desenvolvimento economico e social. Neste
aspecto, Senhor Presidente, ao contrario das
consideracoes que acabo de fazer sobre o
panorama politico mundial, posso antecipar
que minhas palavras nesta tribuna nao irao
diferir, nem no tom, nem na substancia, de
meus ultimos pronunciamentos. Diante da falta de progressos no campo das relacoes economicas internacionais, o Brasil volta a trazer
a este foro sua mensagem de apreensao, de
decepcao, e a renovar suas propostas e
reinvidicacoes ao mundo desenvolvido.
Reafirmando sua adesao historica aos ideais
mais elevados da convivencia internacional, e
fiel a vontade e a indole de seu povo, o Brasil
consagrou em sua nova Constituicao, prestes
a ser promulgada, os principios fundamentais
de sua politica externa: independencia nacional, prevalencia dos direitos humanos, autodeterminacao dos povos, nao-intervencao, igualdade entre os Estados, solucao pacifica dos
conflitos, defesa da paz, repudio ao terrorismo
e ao racismo, e cooperacao entre os povos
para o progresso da humanidade. Os representantes do povo brasileiro, ao darem expressao constitucional as exigencias e preocupacoes centrais de nossa propria socieda-

de, deliberaram em perfeita consonancia com
os anseios da comunidade internacional. Recolheram a aspiracao maior de nosso continente, ao inscreverem a integracao da America Latina entre os mandamentos da nova
Carta.
Senhor Presidente,
Tendencia auspiciosa de nossos dias e o
esgotamento do ethos unilateralista que alimentava a ilusao de que o poder - militar,
politico, economico ou tecnologico - pudesse gerar uma ordem internacional justa ou
meramente estavel. Da forca nao pode nascer
o direito; menos ainda a paz e a justica. Tal o
mandamento da Carta das Nacoes Unidas e,
em particular, de seu preambulo.
Inquieta-nos, todavia, a insistencia de certos
paises em sobrepor seu ordenamento juridico
interno ao direito internacional, tanto em materia politica quanto economica. Invocar legislacao interna - ou supostos interesses nacionais - para deixar de cumprir obrigacao
juridica internacional fere o principio essencial
do pacta sunt servanda, regra basica do convivio civilizado entre as nacoes.
A aventura do unilateralismo nao pode ser
substituida pelo bilateralismo excludente ou
pelo multilateralismo seletivo. As negociacoes
sobre temas de interesse de toda a comunidade das nacoes exigem a participacao de todos os paises, grandes ou pequenos. As conversacoes relacionadas com a paz e o desenvolvimento economico, em particular, nao se
devem transformar em mera homenagem que
o poder presta ao direito.

E lastimavel que, da atmosfera de dialogo que
hoje aproxima as superpotencias, nao resulte
a efetiva disposicao de ampliar multilateralmente as areas de entendimento. Construir
arranjos de poder voltados para a redefinicao
e o congelamento de uma ordem internacional verticalizada merece nossa condenacao.
As dificuldades encontradas na Terceira
Sessao Especial dedicada ao Desarmamento
sao ilustrativas da inquietacao que acabo de
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manifestar. A impossibilidade de obtermos um
documento consensual, poucos meses apos a
assinatura do primeiro tratado de desarmamento nuclear da historia, evidenciou a dimensao dos obstaculos a participacao da
comunidade internacional, como um todo, em
deliberacoes concernentes a sua propria
sobrevivencia.

todos os aspectos relativos ao futuro da Ilhas
Malvinas. Julgamos necessaria a adocao de
medidas concretas, em especial por parte dos
Estados militarmente significativos, para assegurar a nao-introducao de armas nucleares
ou de outras armas de destruicao de presenca
militar estrangeira na Zona de Paz e de
Cooperacao.

A decisao do Presidente Jose Sarney de
participar daquela Sessao, ao lado de outros
Chefes de Estado ou de Governo, testemunhou a firmeza da posicao do Brasil em favor
da causa d o desarmamento e de sua discussao aberta e efetiva nos foros competentes.

Amplas sao as possibilidades de acao conjunta em favor do desenvolvimento. Identificamos na preservacao do meio ambiente, na
necessidade de evitar o dumping de residuos
toxicos e na implementacao das disposicoes
da Convencao das Nacoes Unidas sobre o
Direito do Mar expressivos pontos de interesse comum.

Tao forte e o repudio de nossos povos as
armas de destruicao em massa, tao firme e
nosso proposito de desenvolver a tecnologia
nuclear com fins exclusivamente pacificos.
que a nova Constituicao brasileira consagrou
importante preceito: todas as atividades nucleares em territorio nacional serao admitidas
apenas para fins pacificos e mediante aprovacao do Congresso.
O mesmo espirito, ja recolhido no Tratado de
Tlatelolco, preside os entendimentos do Brasil
com a Argentina nesse campo. A leal e
proveitosa cooperacao entre os dois paises
desfaz o mito de uma corrida nuclear na
America Latina.
Os propositos construtivos que animam o
Brasil no plano internacional inspiraram a
convocacao da Primeira Reuniao dos Estados
da Zona de Paz e de Cooperacao do Atlantico
Sul, realizada no Rio de Janeiro em julho
ultimo. Integrantes de uma regiao que assume
sua identidade propria, fundada em profunda
comunhao de interesses e percepcoes, os
paises sul-atlanticos puderam aprofundar as
diversas vertentes de dialogo franco e igualitario abertas pela Declaracao do Atlantico Sul
como Zona de Paz e de Cooperacao.
Coincidimos em relacao a importantes questoes. Apoiamos os esforcos de pacificacao na
Africa Austral. Preocupa-nos o fato de que,
apesar de reiterados apelos desta Assembleia,
ainda nao tiveram inicio negociacoes sobre

As conclusoes da Reuniao do Rio de Janeiro,
estou convencido, hao de merecer apoio
generalizado dos Estados-membros da ONU.
Senhor Presidente,
A assinatura dos acordos de Genebra e o inicio da retirada das tropas estrangeiras do Afeganistao reacenderam as esperancas de um
futuro de paz e desenvolvimento para aquele
pais. Congratulamo-nos com o Secretario-Geral e com seu Representante Especial, Senhor
Diego Cordovez, pela participacao da ONU
nesse processo. Teriamos desejado, tao somente, que a entrada em funcionamento do
mecanismo de verificacao e controle dos
acordos, com os bons oficios das Nacoes
Unidas, tivesse resultado de procedimentos
menos sumarios.
A implementacao do cessar-fogo entre o Ira e
o Iraque, motivo de contentamento para o
Brasil, trouxe a perspectiva de paz e de reconstrucao economica na regiao do Golfo.
Ressalto a extraordinaria relevancia do papel
da ONU nessa iniciativa, a partir da acao conjunta de todos os membros do Conselho de
Seguranca - que o Brasil, naquele momento,
tinha a honra de presidir - em consulta com
os Governos do Ira e do Iraque e com a intermediacao constante, oportuna e equilibrada
do Secretario-Geral.
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Na Africa Austral, os progressos das negociacoes entre Angola, Africa do Sul e Cuba, com
a mediacao dos Estados Unidos, constituem
indicacoes promissoras de uma solucao
pacifica e justa para a questao da Namibia,
nos termos da Resolucao 435, adotada ha dez
anos pelo Conselho de Seguranca. Esperamos seja esse o primeiro passo em direcao a
normalizacao da situacao no sul do continente
africano, com a eliminacao de todas as fontes
de tensao e conflito. Pais vizinho sul-atlantico,
o Brasil tem salientado a necessidade do
estrito respeito a integridade territorial de
Angola e do imediato termino da ocupacao
ilegal da Namibia pela Africa do Sul. Lamentamos que a pratica odiosa do apartheid
prossiga seu caminho de insensatez. O povo
e o Governo do Brasil anseiam pelo dia em
que a Namibia se integrara a comunidade de
nacoes independentes. A garantia da paz e da
seguranca naquela regiao, tao proxima a nos,
depende da erradicacao do odioso crime do
racismo institucionalizado.
No Oriente Medio, repetidas cenas de violencia que horrorizaram a opiniao publica internacional confirmam que a autodeterminacao do
povo palestino em seu proprio territorio e
condicao essencial para a solucao da crise. O
Governo brasileiro reitera a necessidade de
respeito aos direitos do povo palestino, da
completa retirada de Israel dos territorios
ocupados desde 1967 e de que todos os
Estados da regiao possam existir em paz dentro de fronteiras internacionalmente reconhecidas. Com esses objetivos, continuamos a
apoiar a realizacao de uma Conferencia Internacional sobre a Situacao no Oriente Medio,
com a participacao de todas as partes interessadas, inclusive da OLP, representante legitimo do povo palestino.
O Brasil ve, com preocupacao, a aparente
estagnacao do processo de paz na America
Central. E inegavel que o Procedimento de
Esquipulas contribuiu para amenizar as tensoes e que novas esperancas surgiram com o
Acordo de Sapoa. Mas a persistencia de
incidentes em areas de tensao e a paralisia,

que esperamos temporaria, no processo de
dialogo e entendimento produzem sensacao

de incerteza com relacao ao futuro da America Central. Membro do Grupo de Apoio a
Contadora, o Brasil espera que uma atmosfera
menos carregada nas relacoes internacionais
venha a facilitar aos paises da regiao a consecucao de seus objetivos de paz e desenvolvimento.
Senhor Presidente,
Se podemos constatar progressos no cenario
politico e vislumbrar um mundo sem guerras e
engajado em processo genuino de paz duradoura, a situacao economica internacional
continua a acrescer nossa aflicao e a desafiar
nossas inteligencias.
A realidade na imensa maioria dos paises em
desenvolvimento membros desta Organizacao segue clamando por deliberacoes realmente criativas que possibilitem desfazer os
impasses que vem mantendo esses paises a
beira do colapso. Nao mais nos deveriamos
iludir, uns aos outros, com frases e conceitos
de mera retorica. E hora de proclamar que um
grande mal-estar corroi os fundamentos da
cooperacao economica internacional.
Hoje, quase meio seculo nos separa do dia
em que nos declaramos Nacoes Unidas e,
unidos, nos propusemos um ideario comum,
entre cujos objetivos principais figurava a luta
contra a miseria e a fome. Nosso compromisso era impedir a degradacao dos valores mais
caros as nossas civilizacoes, sejam quais fossem suas origens ou crencas.
O que nos tera acontecido? Somos hoje menos unidos do que entao?
Basta olhar esta Assembleia, onde nos reunimos pelo quadragesimo terceiro ano consecutivo, para constatar que somos nacoes que
participam de uma comunhao universal de
principios e ideais. Se as hostilidades da
segunda guerra mundial nos haviam levado
aos reconditos mais secretos do terror e da
desolacao, as sementes lancadas em Sao
Francisco frutificaram nas Americas, na Asia,
na Africa, no Oriente Proximo - em todos os
quadrantes. Estao aqui, unidas, nacoes que,
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ha cinquenta anos. se colocavam em campos
opostos e hostis. Encontram-se aqui, unidas,
nacoes que, nos anos posteriores, adquiriram
sua independencia, em grande parte como
fruto das mesmas sementes democraticas
plantadas em Sao Francisco.
Estamos menos unidos do que antes? Nao.
Estamos mais unidos do que antes, mas nao
tao unidos quanto queremos para o amanha.
Infinitamente grave e, portanto, constatar que
nos, irmaos americanos, asiaticos, africanos,
ainda padecemos os mesmos horrores e a
mesma desolacao que tanto afligiram nossos
antepassados. Hoje, se eliminamos as guerras, nao conseguimos ainda debelar a fome,
que se espraia em bolsoes endemicos pelos
continentes e nos envergonha a todos, por
sabe-la presente e vizinha das sociedades
mais abundantes habitadas pelo homem.
Ha algo perversamente errado quando se
constata que o crescimento real da producao
nos paises em desenvolvimento diminuiu de
uma media anual de cinco e meio por cento
na decada de 70 para uma media inferior a
tres por cento na decada de 80. Ha algo
perversamente errado quando se constata
que a participacao dos paises em desenvolvimento no comercio internacional declinou de
vinte e oito por cento em 1980 para dezenove
por cento em 1987, enquanto a dos paises
desenvolvidos aumentou de sessenta e tres
por cento para setenta e um por cento no
mesmo periodo. Em termos reais, a participacao dos paises em desenvolvimento na
exportacao mundial declinou cerca de vinte e
cinco por cento entre 1963 e 1986. E ha algo
mais do que perversamente errado quando se
constata que, por forca da divida externa, os
paises em desenvolvimento estao transferindo
macicamente para o exterior recursos mais do
que necessarios a seu desenvolvimento
economico.

O Brasil, no decurso dos ultimos meses,
logrou concluir com seus credores, privados e
governamentais, um acordo global para o
reescalonamento de sua divida externa. Estamos, portanto, perfeitamente conscientes dos

Onus que pesam sobre nossa economia. Dai
nossa conviccao de que, so atraves da
adocao de politicas adequadas pelos paises
desenvolvidos, poderemos chegar a uma
reducao das atuais taxas de juros e melhorar
as perspectivas comerciais dos paises endividados. Infelizmente, nos ultimos anos, a politica erratica das taxas de juros internacionais
inviabilizou todo o projeto de desenvolvimento
economico de uma geracao. Essa politica
tornou o comercio internacional uma fonte
supletiva de reservas necessarias ao mero
servico da divida externa, com obvios prejuizos para a elevacao ou a simples manutencao da capacidade de importar de nossas
economias.
A esse quadro, em si ja asfixiante, veio juntarse todo um arsenal de constrangimentos
impostos verticalmente - de cima para baixo.
Propostas vestidas de linguagem eufemistica,
do tipo controles voluntarios de exportacao,
nao escondem as velhas formulas de
protecionismo e de espoliacao de parceiros
comerciais, que estao sempre na raiz das
recessoes mais graves que vimos abalar a
economia internacional neste seculo.

Nas atuais negociacoes multilaterais do GATT,
estao depositadas nossas esperancas de que
o comercio internacional ingresse em um
novo ciclo de expansao, em bases justas e
equilibradas. Nao podemos aceitar que as
teses de um comercio sem fronteiras sejam
esgrimidas contra o tratamento especial e
diferenciado que deve ser dispensado as nacoes do terceiro mundo. Tampouco podemos
aceitar que os paises desenvolvidos ignorem
compromissos solenemente assumidos quando do lancamento da Rodada Uruguai e exijam concessoes de parte dos paises em
desenvolvimento em troca da revogacao de
medidas protecionistas.

E necessario reconhecer, por outro lado, que
o substrato das iniciativas legislativas de alguns dos principais parceiros comerciais reflete natureza claramente hostil nao so ao comercio internacional, mas tambem a propria
capacitacao cientifica e tecnologica dos paises em desenvolvimento.
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Meu pais esta hoje submetido, por exemplo, a
ameaca de retaliacoes comerciais simplesmente porque - em total consonancia com o
direito internacional e com a letra e o espirito
dos acordos de que somos partes - temos
estimulado dentro de nossas fronteiras a
pesquisa e o desenvolvimento de insumos
farmaceuticos. Causa-nos perplexidade ver
rompidas unilateralmente as regras mais
estaveis e previsiveis do comercio e do direito
internacionais.
Assim, Senhor Presidente, parecem-me mais
do que amadurecidas as condicoes para que
a Assembleia-Geral, em resposta, inclusive, ao
apelo formulado por Vossa Excelencia em seu
discurso de posse, relance, em bases efetivas,
realistas e construtivas, sem recurso a retorica
ou a recriminacoes, o dialogo norte-sul, nao
deixando de levar em conta as enormes
frustracoes que, ate hoje, nos trouxe esse
exercicio.
Esta Assembleia-Geral se reune em momento
propicio para alterar o curso de nossa historia,
dando-lhe rumos mais seguros; para aprofun-

dar os avancos colhidos no campo da paz, da
solucao de conflitos e do desarmamento; para
repensar e revitalizar a ja tao debilitada cooperacao economica internacional.
Este ano, celebramos o quadragesimo aniversario da assinatura da Declaracao Universal
dos Direitos Humanos. E tragico que ainda
pese sobre nos a incapacidade de, juntos,
equacionarmos os problemas que afetam, em
vastas extensoes do globo, os mais elementares direitos do homem: o direito a vida, a
saude, a moradia, a alimentacao, ao trabalho.
Direitos, enfim, que assegurem o desenvolvimento e o bem-estar dos povos.
Enquanto a tarefa da construcao da paz acende hoje sobre o mundo luzes de esperanca, a
luta pelo desenvolvimento ainda gera intensas
frustracoes. Se e verdade, como ja se proclamou, que o desenvolvimento e o novo nome
da paz, nao podera esta Assembleia deixar de
estar a altura dos desafios de nossos tempos
e de ser sensivel aos clamores inadiaveis por
justica e dignidade.
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brasil-ira: instalacao da primeira
reuniao da comissao mista
Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado, interino, das
Relacoes Exteriores, Embaixador Paulo Tarso Flecha de
Lima, na cerimhia de assinatura do Memorandum de
Entendimento entre o Brasil e o Ira na Sessao Inaugural da
Comissao Mista, no Palacio Itamaraty,
em 26 de setembro de 1988

Senhor Ministro,
Acabamos de assinar um documento transcendente para as relacoes entre nossos paises. Mais do que um texto juridico a disciplinar o mecanismo de reunioes da Comissao
Mista Brasil-Ira, em si marco impar na trajetoria de amizade de duas nacoes com vocacao de grandeza, o Memorandum de Entendimento simboliza uma cooperacao concebida
e proposta em bases de respeito mutuo.
Somos ambos representantes de paises em
vias de desenvolvimento. Estigmatiza-nos a
falta de recursos globais para realizarmos programas economicos e sociais de cuja ausencia tanto se ressentem nossas sociedades.
Inibe-nos o desconhecimento de tecnicas e
tecnologias de ponta que, em outros paises,
ja viabilizaram avancos significativos no equacionamento dos principais obstaculos a prosperidade e ao bem-estar de seus cidadaos. E
constrange-nos a marginalizacao de que padecemos no ambito de uma ordem economica internacional inflexivel e discricionaria.
Orgulhamo-nos, no entanto, de nossa capacidade de cooperar uns com os outros, nos,
paises em desenvolvimento, comprometidos
com um futuro mais justo e prospero para
todas as nacoes. Orgulhamo-nos, igualmente,
de nossa determinacao de promover e intensificar o nosso relacionamento, respeitadas as
diferencas que nos individualizam e exaltada a
dignidade de nossas culturas. Nosso objetivo
comum e o de somar esforcos na luta solidaria contra o subdesenvolvimento.

Desde 1942, o Brasil mantem relacoes amistosas e mutuamente frutiferas com o Ira. Estivemos sempre presentes em Teera, fortalecendo
nossos lacos de amizade e cooperacao e buscando novas formas de adensamento das
relacoes bilaterais.

E, portanto, com grande expectativa que vemos institucionalizada a Comissao Mista Brasil-Ira. O fluxo de nosso intercambio politico e
comercial jamais foi interrompido. Agora, no
entanto, a pujanca de nossas economias e a
visao de nossos lideres exigem uma sintonia
mais estreita com a nossa disposicao manifesta de dinamizar e diversificar o relacionamento
entre os dois paises.
Senhor Ministro,
Vivemos momento importante no cenario internacional, gracas a corajosa e digna decisao
de seu Governo de implementar a Resolucao
598 do Conselho de Seguranca das Nacoes
Unidas, que permitiu o anuncio de cessarfogo na Guerra do Golfo e o inicio das negociacoes de paz com o Iraque. O Brasil, convicto defensor do principio de solucao pacifica
de controversias, sauda os novos ventos que
bafejam no Oriente Proximo e anseia pelo
amadurecimento do clima de concordia e
cooperacao em beneficio dos povos do Golfo
e de toda a Humanidade.
Abrimos a Primeira Reuniao da Comissao Mista certos de que testemunhamos a alvorada
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de uma nova era no relacionamento bilateral.
Interpreto a presenca de Vossa Excelencia em
BrasIiia e o alto nivel de sua delegacao como
um tributo a importancia que a Republica
Islamica do Ira reserva as relacoes com o
Brasil, o que muito nos sensibiliza.
De nossa parte, Senhor Ministro, apraz-me
sublinhar que tambem sao grandes as
expectativas que depositamos neste encontro
nao so para o fortalecimento de nossas
relacoes de amizade, mas tambem para a
intensificacao do intercambio comercial sobre
bases mais ousadas, mais condizentes com a
aspiracao comum de estreitar e ampliar a
cooperacao entre nossos paises.
Ao dar, portanto, a Vossa Excelencia e a sua
distinta comitiva as boas-vindas ao Brasil e
desejar-lhes uma feliz e produtiva estada entre
nos, convido-os a iniciarem os trabalhos desta
Primeira Reuniao da Comissao Mista e
antecipo-me a Vossa Excelencia na expressao
dos meus mais sinceros votos de exito na
etapa que ora descortinamos nas relacoes
bilaterais irano-brasileiras.
Discurso pronunciado pelo Ministro das
Industrias da Republica Islflmica do Ira, Sr.
Qolamreze Shafei's, na cerimonia de assinatura
do Memorandum de Entendimento entre o
Brasil e o Ira na Sessao Inaugural da Comissao
Mista, em 26 de setembro de 1988

His Excellency Mr. Paulo Tarso Flecha de
Lima,
Distinguished audience,
While I express my thanks to your kind words
in respect of myself as well as to my members
of delegation, I reciprocally wish a11 success
for the people and the Government of Brazil.
The first meeting of the Joint Economic
Commission between the Islamic Republic of
Iran and the Federative Republic of Brazil
which is being held in a climate full of
understanding, cordiality and interest towards
the expansion of economic, political and
cultural relations between the two countries,
makes the desire of both sides to further
deepen and expand such relations. As you are

aware, during the rule of the past regime over
90% of the volume of foreign trade had been

assigned to the big industrial powers, at the
top of which laid the U.S.A. and the countries
of the Western Europe, while the smaller
countries and the third world ones did not
enjoy any significant share of the Iranian
foreign trade market.
With the occurrence of the Islamic Revolution
and declared policy of the Islamic Republic of
Iran "neither East, nor West", the role used to
be played by the superpowers as well as by
those industrially advanced powers, declined
in the sphere of trade and economy of our
country; we, by contrast, accorded priority to
expanding of our political as well as
economical relations with the third world
countries. Since Brazil, from the standpoint
of political, economical and industrial
irnportance, enjoys a special place and status
among the third world countries and in the
world at large, therefore, the Islamic Republic
of Iran, after the consumation of the Islamic
Revolution, has accorded prominence to the
expanding of its relations with this country and
spares no effort to this end. Holding the first
meeting of the Joint Economic Commission
between the two countries is the outcome of
such effort which has come to fruition today.
The immense economic, agricultural and
industrial capability of Iran and Brazil, the
special status of both countries among the
third world nations and in the relevant regions,
diversity of the areas of economic activities of
both countries which could be in
complementarity with each other, the high
number of population and many other
characteristies can render the relations
between Iran and Brazil stronger day after day
and cause the former to expand further.
Your Excellency, Mr. Paulo Tarso Flecha de
Lima,
Distinguished audience,
Now that after eight years of sacred defence,
the Government and the nation of the Islamic
Republic of Iran have delivered themselves
from the hardships of an inequitable war
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imposed on it, are in a position to embark on
post-war reconstruction with more possibilities
and further peace of mind, and it is natural that
Brazil endowed with huge industrial
potentiality can cooperate with us to this end.
Economic relations of the Islamic Republic of
Iran with the Federative Republic of Brazil
have, in the course of the recent years,
enjoyed
an
appropriate trend
both
quantitywise and qualitywise. However, we
appropriate trend both quantitywise and
qualitywise. However, we believe that this level
of relations in the light of existing potentialities
of the two countries is not sufficent and could
be greatly enhanced.
I and my delegation who have gathered here
for holding the first Joint Economic
Commission between the two countries are
seeking to explore possibilities and tap ways
of furthering the political, economical and
cultural relations with your country. In this
place I declare that my respective Government
considers no limitations for such cooperation
and is thoroughly ready and desirous to
expand its relations with Brazil in all areas.

To start the new relations, we propose the
volume of trade be increased to the ceiling of
1,5 billion US dolars, and for selling of oil to
Brazil, we declare our readiness to deliver at
least 150,000 barrels per day. In order to avoid
single-product-economy, we are ready to
expori non-oil products to Brazil. Brazil,
reciprocally, can cooperate with us in the
implementation of many industrial projects
such as production of cement, glass,
extraction of sugar from sugar cane,
chipboard, cattle feed, etc.
As to the modes of payment, we are ready to
discuss the matter and consider using specific
methods such as term credits including
usance according to which payment will be
effected after one or severa1 years buy-back
systems, bilateral trade commission i.e., B.T.C.
based on selling oil in lieu of implementation of
industrial projects or any other existing
methods which may seem proper in this
connection. Public and private economic

sectors of the Islamic Republic of Iran are also
ready to expand their economic and trade
relations directly with private sectors of Brazil.
I and my delegation are prepared to discuss
the various points concerning the scope of
cooperations in the committees which we
shall, form, such as the trade, industry and oil
committees. We propose that a committee be
set up to make use of the free and idia
capacities of the factories which meet the
industrial requirements of both parties.

In conclusion, I reiterate that there exist no
restraint whatever for maintenance and
expansion of political as well as economic
relations with Brazil and we are interested and
ready to do the needful to this end.
Your Excellency, Mr. Paulo Tarso Flecha de
Lima,
Distinguished guests,
I feel certain that the Government of Brazil is
also reciprocally interested and ready to
cooperate for further expansion of such
relations in all areas. I trust that the efforts
made by the two Governments, the first stage
of which has been materialized in the
framework of the present Joint Economic
Commission, shall be further continued in the
future subject to maintaining the mutual
interests of both parties.

I once again express my appreciation on my
behalf and on behalf of my delegation for your
kind words as well as for the warm hospitality
extended to us by the Government and the
people of Brazil and I wish a healthy life and
every success for Your Excellency.
Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado,
interino, das Relacoes Exteriores, Embaixador
Paulo Tarso Flecha de Lima, na sessao de
encerramento da Primeira Reuniao da
Comissao Mista Brasil-Ira, no Palhcio
Itamaraty, em 28 de setembro de 1988

Senhor Ministro,
Chegamos a Sessao de encerramento da Primeira Reuniao da Comissao Mista Brasil-Ira
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com a clara sensacao do termino de um trabalho frutifero. Durante tres dias, nossas delegacoes tiveram a oportunidade de aprofundar
e estender seus conhecimentos mutuos de
nossas respectivas realidades. Tiveram, ainda,
a ocasiao de intercambiar experiencias e importantes informacoes sobre nossas economias e estruturas de comercio. Mas, acima de
tudo, encontraram-se em um ambiente de
compreensao e respeito mutuo, que necessariamente preparou o caminho para o fortalecimento das relacoes comerciais, entre o Brasil e a Republica Islamica do Ira.

E certo que na Sessao Inaugural Vossa Excelencia e eu estabelecemos o clima desta
primeira Reuniao da Comissao Mista. Ainda
que o Brasil e a Republica Islamica do Ira
venham mantendo relacoes amistosas ha
muitos anos, nossos paises necessitam dos
mesmos pontos de referencia para balizar o
desenvolvimento e a expansao de nosso relacionamento bilateral. E nesse sentido, estou
convencido de que Vossa Excelencia pode
partilhar comigo a satisfacao ante a principal
conclusao da Comissao Mista.
As oportunidades comerciais tornaram-se
mais claras. O conhecimento reciproco dos
procedimentos legais que regem o campo do
comercio exterior, de cada um de nossos paises, foi consideravelmente enriquecido. As informacoes sobre nossas respectivas capaci-

dades de importacao e exportacao foram amplamente disseminadas. E, nesse momento,
nos deparamos com uma lista de projetos especificos nos quais o Brasil e a Republica Islamica do Ira podem cooperar de maneira
exemplar.
Desejaria, ainda, salientar, Ministro Shafei's,
que a visita de Vossa Excelencia ao Brasil
bem demonstra o grau de relacionamento entre nossos dois paises. Vossa Excelencia foi
recebido em audiencia pelos Excelentissimos
Senhores o Presidente da Republica e o Presidente do Senado e visitou os Ministros da
Agricultura, Industria e Comercio, Minas e
Energia e Ciencia e Tecnologia. Vossa Excelencia, acompanhado de sua delegacao, prepara-se para partir rumo a Sao Paulo, onde e
esperado por um intenso programa de visitas
as mais representativas industrias do pais. Estou certo de que todos esses fatos facam com
que Vossa Excelencia conheca um pouco
mais do Brasil e ao mesmo tempo nos possibilitem aumentar nosso conhecimento da Republica Islamica do Ira.
Esperemos, Excelencia, que a sua vinda ao
Brasil, na sua alta condicao de Chefe da Delegacao Iraniana a Primeira Reuniao da Comissao Mista, seja um prenuncio da nova era de
aprofundada compreensao e cooperacao que
estes minutos finais de trabalho de nossas
delegacoes tao bem simbolizam.
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reuniao dos paises da zona
de paz e de cooperacao
do atlantico sul em nova york
Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das Relacoes
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, no almopo oferecido
aos Chanceleres e Representantes ~ermanentesdos
Paises da Zona de Paz e de Cooperacao do
AtlSntico Sul, em Nova York, em 29 de setembro de 1988

Senhores Chanceleres,
Senhores Embaixadores,

E com grande prazer que vejo aqui reunidos
os representantes de paises do Atlantico Sul.
Dois meses atras, tive a satisfacao de inaugurar, no Rio de Janeiro, importante reuniao dedicada ao fortalecimento da cooperacao sulatlantica e da promocao de nossos objetivos
comuns de paz, seguranca e desenvolvimento.
Parece-me natural e apropriado que nos encontremos no contexto da Quadragesima Terceira Sessao da Assembleia-Geral na ONU.
Nossos objetivos comuns encontram nas Nacoes Unidas a tribuna mais elevada para sua
expressao e o instrumento mais idoneo de sua
realizacao.
Em 1945, decidiu-se que as Nacoes Unidas
seriam um centro destinado a harmonizar as
acoes dos diversos paises com vistas a preservacao da paz e da seguranca, ao desenvolvimento de relacoes amistosas entre os
Estados e ao favorecimento da cooperacao
internacional nos campos economico, social e
humanitario.
Outro nao foi o sentido, em 1986, da Resolucao que declarou o Atlantico Sul como Zona
de Paz e de Cooperacao. Aquela historica resolucao reconheceu o especial interesse e
responsabilidade dos Estados sul-atlanticos

na promocao da cooperacao regional para a
paz e o desenvolvimento. Propiciou-nos, assim, condicoes para que encontrassemos a
aprovacao e o apoio da comunidade internacional para nossos esforcos.
A insercao de nossa iniciativa no ambito das
Nacoes Unidas evidencia o alcance universal
dos principios e valores que orientam a
cooperacao e o dialogo sul-atlantico, sublinhando-lhes o carater nao-excludente. Evidencia a necessidade de que toda a comunidade
internacional respeite rigorosamente o Atlantico Sul como Zona de Paz e de Cooperacao,
abstendo-se de quaisquer medidas que possam interpor obstaculo a consecucao de nossos propositos. A luz dessas consideracoes,
sobressai a importancia de que as conclusoes
da Reuniao do Rio de Janeiro recebam o
apoio generalizado dos Membros das Nacoes
Unidas.
A medida que consolidamos nossa identidade
como regiao e nossa afinidade de pontos de
vista, ganha densidade o processo de entendimento e colaboracao entre nossos paises.
Identificam-senovas areas de atuacao conjunta e novas potencialidades de cooperacao.
Sabemos que, sem a paz e a seguranca, o
desenvolvimento economico e social nao se
pode fazer com impulso pleno. Inversamente,
em condicoes de subdesenvolvimento, a paz
nao conhece a integridade de sua significacao. Um e outro sao aspectos essenciais de
nosso esforco conjunto.
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Na condicao de coordenador da iniciativa ate
sua proxima reuniao, conforme deliberacao
dos Estados que participaram da reuniao do
Rio de Janeiro, o Brasil renova sua disposicao
de dinamizar as acoes e medidas que possam
facilitar a implementacao da Declaracao de
1986. Para
manteremos em
sulta com todos 0s Estadosda Zona de Paz e
de Cooperacao. Estou certo de que sabere-

mos, oportunamente, dar contornos bem definidos aos interesses coincidentes de nossos
paises.
Com a certeza de que sao amplas as perspectivas que se abrem a nossos paises, convido todos os presentes a me acompanharem
em um brinde pelo estreitamento ainda maior
de nossos lacos de amizade e pelo futuro de
paz e prosperidade de nossos povos.
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o brasil e a reuniao
ministerial do grupo dos 77
Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das Relac6es
Exteriores, Robetlo de Abreu Sodr6, na Reuniao Ministerial
do Grupo dos 77, em Nova Vork, em 29 de setembro de 1988

Senhor Presidente,
A reuniao ministerial dos paises-membros do
Grupo dos 77 e oportunidade Unica para trocarmos ideias sobre a conjuntura economica
internacional e estabelecermos as bases de
uma linha de acao concertada nas Nacoes
Unidas. A complexidade e a gravidade dos
problemas que atraem nossas atencoes neste
foro motivaram-mea trazer-lhes aqui a palavra
do Governo brasileiro.
Vim com a crenca renovada de que a solidariedade, o entendimento e a cooperacao entre
os paises em desenvolvimento sao caminhos
obrigatorios para vencermos nossos desafios.
A tarefa do Grupo dos 77, que no passado ja
colheu importantes vitorias, so podera ser
cumprida com unidade de acao.
Em minha intervencao no debate geral da Assembleia da ONU, enfatizei a apreensao dos
paises em desenvolvimento em face das incertezas, das injusticas e das incompreensoes
que dominam as relacoes economicas internacionais. Nao pretendo repetir aqui dados e
estatisticas que revelam sobejamente nossas
perdas de posicao no mercado mundial. Mas
creio necessario reiterar o que ja estamos todos cansados de saber: sao nossas sociedades as que mais se ressentem dos desequilibrios da economia internacional.
Os anos em que vivemos se caracterizam por
gravissimas distorcoes. Recursos de paises

pobres sao transferidos para paises ricos. As
politicas monetarias e comerciais de nacoes
industrializadas agravam e ameacam perpetuar a crise do terceiro mundo.
Os profundos desequilibrios nas contas entre
as nacoes desenvolvidas, intimamente ligados
aos deficits internos e externos da economia
norte-americana, acarretam a fuga de capitais
dos paises em desenvolvimento, principalmente dos mais endividados. Condenadas a
uma brutal transferencia liquida de recursos
para o pagamento de suas obrigacoes financeiras, as nacoes do terceiro mundo nao encontram condicoes de investir no crescimento
de suas economias. Praticas protecionistas
cada vez mais sofisticadas continuam a bloquear nossas exportacoes. Recorre-se a pressoes para que abdiquemos de nossas politicas de desenvolvimento autonomo e assentado nas aspiracoes de nossos povos.

E melancolicamente ironico que, quando as
Nacoes Unidas readquirem preeminencia na
defesa da paz, com a promessa de solucao
para varios conflitos, a comunidade internacional nao se conscientize para o imperativo
de relancar o crescimento economico em todos os quadrantes.
A cooperacao economica internacional esta
agonizante.

Custa-se a aceitar que o encaminhamento
dos problemas que debilitam os alicerces da
1o1
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economia internacional depende forcosamente do dialogo e do consenso. E do proprio
interesse dos paises desenvolvidos a superacao das dificuldades dos paises em desenvolvimento. Se a crise e global, a todos afetando indistintamente, global ha de ser a resposta.
Nem o otimismo roseo das conclusoes emanadas da cupula de Toronto pode eludir essa
necessidade. A opiniao, defendida naquele
encontro, de que os paises desenvolvidos
continuarao a ter indices positivos de crescimento nem sequer e endossada por instituicoes como o Banco Mundial e o FMI.

E preocupante, e quase desanimador, que,
hoje, quando necessitamos assegurar as condicoes de nossa modernizacao, os paises em
desenvolvimento estejam submetidos ao castigo da inflacao, a ameaca de recessao, alem
de inumeros problemas sociais.
Alguns dos mais insuspeitos relatorios colocados a disposicao da Assembleia-Geral da
ONU criaram um novo eufemismo para
qualificar o estado desastroso em que se
encontram nossas economias, apos terem
seguido, bem ou mal, a dieta servida como
revitalizante: fadiga de ajustamento. Creio que
se deva dizer, ao inves de fadiga, fracasso.
Mas, eufemismo ou nao, quero registrar que
vejo surgir entre nos uma nova perspectivade
trabalho. O que ja nao se tolerava mais, apos
tantos anos de sucessivos fracassos economicos, apos tantos anos de estrangulamentos
sociais, era a persistencia de conviccoes
arraigadas que tanto nos distanciavam de
nossos objetivos comuns de crescimento. Na
medida em que constatamos uma fadiga, um
desgaste dessas politicas por muitos apregoadas, surge a perspectiva de um novo
horizonte.
Os paises desenvolvidos arrogam-se uma
posicao de lideranca aquem da missao que
deveriam ter. Investem-se nas funcoes de
arbitros do ordenamento da economia mundial sem se darem conta de que estao causando a perpetuacao da desordem gerada no

principio da decada. Defendem os privilegios
que Ihes confere seu poder economico como o de subsidiar, atraves de fabulosas somas, sua producao e seu comercio - enquanto procuram sufocar qualquer tentativa
de melhoria de posicao, por parte dos paises
menos desenvolvidos, que os torne competitivos em algum setor.
Essa tentativa de estrangulamento de nossas
riquezas e de nossa capacidade de trabalho e
criacao atinge tanto setbres tradicionais, como o agricola, quanto as areas de servicos e
alta tecnologia. A nova lei de comercio norteamericana e o mais recente exemplo de restricoes impostas aos paises em desenvolvimento.
Interessados em afastar o risco de uma competicao aguerrida que possa diminuir seus
espacos, os paises do norte, embora com
motivacoes distintas, parecem visar ao mesmo proposito que se fixaram na area do
desenvolvimento nuclear: dispondo de uma
dianteira sobre os demais, querem evitar a
proliferacao do desenvolvimento tecnologico.
Nao podemos aceitar o surgimento de um
novo TNP, como se depreende da tentativa de
negociacao de reforma do GATT.
Na Rodada Uruguai, os paises desenvolvidos
tem ignorado o principio da reciprocidade e o
cumprimento do rol/-back nas negociacoes
sobre acesso a mercados. Exigem concessoes da parte dos paises em desenvolvimento
em troca da revogacao de medidas protecionistas. Contrariando a Declaracao de Punta
de1 Este, questionam o tratamento especial e
diferenciado em favor das nacoes do terceiro
mundo.
Sao preocupantes as perspectivas da reuniao
ministerial de avaliacao prevista para Montreal, em dezembro proximo. Ha indicios de
avancos, na Rodada, apenas em areas de
interesse maior dos paises desenvolvidos,
sobretudo em servicos e propriedade intelectual. Em areas como a dos produtos
tropicais, de fundamental importancia para as
economias de nossos paises, nao se preve
progresso. A falta de maior coordenacao
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entre os paises em desenvolvimento na Rodada Uruguai - e aqui falo com toda franqueza
e autocritica - tem sido responsavel, tambem, por essa perspectiva pouco promissora.
Nao pode continuar o imobilismo dos paises
em desenvolvimento frente ao esvaziamento
do dialogo norte-sul.
Devemos procurar comandar o processo de
negociacao de reforma das relacoes economicas internacionais. Devemos exercitar, ao
maximo, nossa capacidade de coordenacao e
traduzir, com vontade politica, o espirito de
convergencia que nos aproxima.
A passagem, em 1989, do vigesimo quinto
aniversario do Grupo dos 77, juntamente com
a aproximacao de uma nova decada, oferece
oportunidade para essa iniciativa. Viabilizemos, pois, a proposta que apresentamos no
ECOSOC para a realizacao, naquele ano, de
uma Sessao Especial da Assembleia-Geral
dedicada a tematica do desenvolvimento.
Esperamos, Senhor Presidente, que todo o
potencial da cooperacao sul-sul continue a
ser explorado com empenho e criatividade.
Temos consciencia das limitacoes de recursos que dificultam acoes produtivas. Mas ja
trilhamos um bom caminho, e o acervo logrado deve ser preservado e enriquecido.
Conseguimos em abril ultimo, em Belgrado,
um feito historico com a assinatura do Acordo
para o estabelecimento do Sistema Global de
Preferencia Comerciais e a conclusao de sua
primeira rodada de negociacoes. Orgulhoso
de estar contribuindo para o exito desse empreendimento, o Brasil deseja que o SGPC
entre em vigor o mais breve possivel.
A primeira reuniao de Camaras de Comercio e
Industria dos paises do Grupo dos 77, efetuada no Rio de Janeiro, em dezembro passado.

e outra realizacao que nos faz confiar nos fru;'
tos da cooperacao sul-sul.
Somos solidarios com nossos irmaos africanos em seus esforcos para superar os graves
obstaculos a seu desenvolvimento. Pretendemos cooperar para a implementacao do Programa de Acao para a Recuperacao e o Desenvolvimento da Africa, no ambito das Nacoes Unidas. O progresso dos povos africanos e uma causa que transcende as fronteiras
do continente e exige a acao conjunta de toda
a comunidade internacional pela reconstrucao
economica dos paises-irmaos.
Senhor Presidente,
Se a economia internacional vive hoje momento de definicoes importantes, nao nos podemos conformar passivamente com que outras nacoes tomem decisoes sobre nosso
destino. Devemos assumir o papel que nos
cabe: identificar e propor as solucoes que
melhor atendam os anseios de nossos povos.
Retomemos, entao, a iniciativa do dialogo e
facamos chegar a comunidade internacional
nossas propostas e reivindicacoes.
Animado por esse espirito de colaboracao e
solidariedade, recorro aqui ao pensamento do
Presidente Julius Nyerere, expresso na memoravel Reuniao Ministerial de Arusha, ha
quase dez anos: ideologias ou sistemas economicos e politicos nao sao o que o Grupo
dos 77 compartilha; muitas diferencas existem
entre nos; impoe-se, contudo, nossa unidade
pela experiencia comum na luta pelo desenvolvimento.
Facamos dessa mensagem do grande estadista africano um estimulo para renovarmos
hoje, neste encontro, nosso compromisso em
favor das indispensaveis mudancas na ordem
economica internacional.
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brasil e maldivas estabelecem
relacoes diplomaticas
Comunicado, de 28 de setembro de 1988, sobre
o estabelecimento de relacoes diplomaticas
entre o Governo do Brasil e o das Maldivas
O Governo da Republica Federativa do Brasil
e o Governo das Maldivas, desejando consolidar os lacos de amizade e de cooperacao entre os povos dos dois paises, fundamentados
no respeito pela soberania nacional, igualdade
e beneficios reciprocos, decidiram estabelecer
relacoes diplomaticas a nivel de Embaixadas,
em 27 de setembro de 1988. A representacao
em Male sera cumulativa com a Embaixada
em Nova Delhi.
Ao obter sua independencia politica da GraBretanha em 1965, as Ilhas Maldivas, entao
um protetorado ingles, tornaram-se um sultanato independente. Em 1968 foi adotada a forma republicana de governo e designado o primeiro Presidente, Ibrahim Nasser. O atual Presidente, desde 1978, e o Senhor Maomoon
Abdul Gayoom.
As Maldivas participam do Movimento Nao-Alinhado e da Organizacao da Conferencia Islamica, bem como do Commonwealth. Mantem
relacoes diplomaticas com cinquenta paises,
dos quais so cinco (india, Iraque, Libia, Paquistao e Sri Lanka) tem representacao diplomatica permanente na capital, Male, onde
existe tambem uma reparticao consular norteamericana. A atividade economica fundamental se limita a pesca e ao turismo. Este tem-se
desenvolvido muito, sobretudo a partir de
1972, havendo ja 52 ilhas, do total de 1.100,
equipadas para receber visitantes - sobretudo da Europa Ocidental e do Japao. O parceiro comercial tradicional das Maldivas e Sri
Lanka, mas tem havido diversificacao de comercio nos ultimos anos, encontrando-se nas

ilhas produtos procedentes da india, de Cingapura, da Australia, do Japao e da Republica
Popular da China.

designacao de embaixadores
brasileiros
Antonio Sabino Cantuaria Guimaraes, para
Embaixador em Rabat, em 16.08.88;
Guy Marie de Castro Brandao, para Embaixador em Sofia, em 16.08.88;
Ivan Velloso da Silveira Batalha, para Embaixador em Budapeste, em 16.08.88;
Jose Arthur Denot Medeiros, para Embaixador
em Paramaribo, em 16.08.88;
Paulo Guilherme Vilas-Boas Castro, para Embaixador em Sao Domingos, em 16.08.88;
Adolpho Correa de Sa e Benevides, para
Embaixador em Quito, em 18.08.88;
Carlos Augusto Proenca Rosa, para Embaixador no Cairo, em 18.08.88;
Lyle Amaury Tarrisse da Fontoura, para Embaixador em Ancara, em 29.08.88;
Marcos Antonio de Salvo Coimbra, para Embaixador em Atenas, em 29.08.88;
Mauro Mendes de Azeredo, para Embaixador
na Guatemala, em 29.08.88.

entrega de credenciais de
embaixadores estrangeiros
Ali Suleiman AI-Aujali, da Libia, em 22.07.88;
Alex Rumamby, da Indonesia, em 01.08.88;
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Constantin Dumitrescu, da Romenia, em 01.

Leonid Filippovich Kuzmin, da U.R.S.S., em

08.88;

02.09.88;

Shen Yuano, da Republica Popular da China,
em 08.08.88;

88.

Vladimir Gulla, da Tchecoslovaquia, em 22.09.
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comunicado conjunto brasil-angola
Texto do Comunicado Conjunto assinado por suas
Excelencias o Ministro de Estado, interino, das Relacoes Exteriores, Embaixador Paulo Tarso Flecha
de Lima, e o Senhor Pedro de Castro Van-Dunen
"Loy', Ministro de Estado para a Esfera Produtiva e
Ministro da Energia e Petroleos da Republica
Popular de Angola, em 5 de julho de 1988
Na presenca do Senhor Pedro de Castro VanDunen 'Loy", Ministro de Estado para a Esfera
Produtiva e Ministro da Energia e Petroleos da
Republica Popular de Angola, e do Embaixador
Paulo Tarso Flecha de Lima, Ministro de Estado,
interino, das Relacoes Exteriores da Republica
Federativa do Brasil, representantes dos dois
Governos assinaram hoje, dia 5 de julho de 1988,
os seguintes instrumentos:
1) Contrato de reestruturacao da divida da Republica Popular de Angola para com a Republica
Federativa do Brasil;
2) Convenios de credito;
3) Contrato de fornecimento de petroleo para o
Brasil.
2.
Pelo lado brasileiro, o Senhor Mario Jorge
Gusmao Berard, Presidente do Banco do Brasil, e
o Senhor Luiz Paulo Pretti Miranda, da CACEX, assinaram os convenios de credito; e o Senhor Wagner Freire, Presidente da BRASPETRO, o contrato
de fornecimento de petroleo. Pelo lado angolano, a
Senhora Maria Madalena Ramalho, do Ministerio
das Financas, assinou o contrato de fornecimento
de petroleo; o Senhor Helder Cirilo, do Banco
Nacional de Angola, o contrato de reestruturacao
da divida angolana, e os convenios de credito.
As novas linhas de credito concedidas pelo
Brasil, no montante total de US$ 235 milhoes,
propiciarao um incremento do intercambio bilateral

3.

e deverao ampliar a presenca comerciai brasileira
em Angola. A linha de longo prazo, destinada a
continuacao da construcao da hidreletrica de Capanda, representa contribuicao substancial a efetiva implementacao de projeto considerado prioritario pelo Governo angolano. 0 s Governos brasileiros e angolano devem reunir-se ainda este ano para examinar a finalizacao de uma obra que constituira significativo exemplo de trabalho da engenharia nacional em terras africanas.
O contrato de reestruturacao da divida evidencia o interesse brasileiro em apoiar Angola nessa dificil conjuntura que o pais atravessa, em que
necessita concentrar todos os recursos disponiveis
para a defesa de sua soberania. O Brasil, consciente dessa situacao, nao hesitou em conceder a
Angola condicoes especiais nessa negociacao,
procurando, com isso, demonstrar o seu apoio as
iniciativas angolanas para reestruturar sua economia e ainda fazer face ao esforco de guerra.
4.

O Governo brasileiro ressalta, a proposito,
5.
a pontualidade com que o Governo angolano tem
saldado seus compromissos com o Brasil, fato que
contribui para assegurar a solidez das relacoes comerciais e financeiras entre os dois paises.
O Ministro Loy reconhece o firme apoio do
Governo brasileiro ao reforco das relacoes economico-comerciais entre os dois paises e reafirma a
vontade do Governo angolano em prosseguir no
Programa de Saneamento Economico e Financeiro, que, em sua opiniao, devera dinamizar as
estruturas produtivas do pais e propiciar sua integracao na comunidade financeira internacional.
Nessas condicoes. o incremento da participacao
de empresas brasileiras nos programas de desenvolvimento da economia angolana tornar-se-a mais
promissor, especialmente se for levada em conta a
posicao de Angola no contexto de desenvolvimen-

6.
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to da Africa Austral e seu papel de coordenador do
programa energetico no ambito do SADCC (Conferencia de Coordenacao para o Desenvolvimentoda
Africa Austral).
7.
O fornecimento ampliado de petroleo
angolano para o Brasil vai suprir necessidades
importantes da economia nacional e torna Angola
um importante fornecedor do pais. O Governo
brasileiro manifesta, desde ja, seu interesse em
intensificar os vinculos no setor petrolifero com
Angola, com vistas a plena realizacao do potencial
de cooperacao que existe nesse dominio.

O novo quadro institucional estabelecido
entre Angola e o Brasil coloca as relacoes entre os
dois paises em um novo patamar e revela a decisao politica de ambos os Governos de consolidarem e diversificarem seus lacos de cooperacao.
Nesse sentido, ambos os Governos manifestam a
intencao de acelerar os entendimentos para a realizacao, em breve, de nova Reuniao da Comissao
Mista Bilateral, como forma de sistematizar as relacoes economico-comerciais, culturais e de cooperacao tecnica entre os dois paises.

8.

9.
O Ministro Loy deu conhecimento ao
Governo brasileiro dos contatos que manteve com
autoridades dos Estados Unidos da America no
prosseguimento dos esforcos do Governo da
Republica Popular de Angola para encontrar uma
solucao negociada para a guerra de agressao por
parte do Governo da Africa do Sul, de que e vitima
o povo angolano.
Nesse sentido, o Ministro Loy reafirmou o
10.
proposito do Governo de Angola de continuar a
defender a independencia da Namibia como
condicao para que se ponha em pratica um acordo
de paz na Africa Austral.
11.
O Ministro Loy informou as autoridades
brasileiras que parte do territorio de Angola continua ocupado pelo exercito da Africa do Sul, que
usa, ilegalmente, o territorio da Namibia como
trampolim para sua agressao imperialista contra
Angola e outros paises vizinhos.
12.
Reafirmou; ainda, o Ministro Loy que a
presenca de tropas cubanas em Angola e uma
decisao soberana do Governo da RPA, de acordo
com normas estabelecidas na Carta das Nacoes
Unidas e resultaram das agressoes da Africa do
Sul.

Espera-se que a proxima visita do Presi13.
dente JosB Sarney a Angola venha consolidar, ainda mais, os lacos politicos e economicos que
unem os dois paises.
Feito em Brasilia, em 05 de julho de 1988.
Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil,
Ministro de Estado, Interino, das Relacoes Exteriores
Paulo Tarso Flecha de Lima
Pelo Governo da Republica Popular de Angola,
Ministro de Estado para a Esfera Produtiva e Ministro da Energia e Petroleos da Republica Popular
de Angola
Pedro de Castro Van-Dunen "Loy"

acordos brasil-china
Memorando de Entendimento para a
cooperacao no campo da assistencia social
entre a Fundacao Legiao Brasileira de
Assistencia e a "China Association
for SOS Children Village", assinado
em 5 de julho de 1988
A Senhora Marly Macieira Sarney, Presidente do
Conselho Consultivo da Fundacao Legiao Brasileira de Assistencia, instituicao governamental, orgao
vinculado ao Ministerio da Previdencia e Assistencia Social da Republica Federativa do Brasil, com
sede na cidade do Rio de Janeiro,
e
A Senhora Kang Keqing, Presidente da Fundacao
Infantil da Republica Popular da China,
Decidem firmar o presente Memorando de Entendimento com vistas ao desenvolvimento de atividades de assistencia social em beneficio das criancas
necessitadas do Brasil e da China, com a interveniencia do Ministerio das Relacoes Exteriores do
Brasil e do Ministerio dos Assuntos Civis da Republica Popular da China.
CONSIDERANDO:
que a Fundacao Legiao Brasileira de Assistencia
detem larga experiencia na prestacao de assistencia social a criancas necessitadas, mediante programas de desenvolvimento social e de atendimento a criancas;
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que a China Association for SOS Children Village
detem ampla experiencia na prestacao de assistencia social a criancas necessitadas;

Protocolo de Cooperacao na area de tecnologia
industrial, assinado em 6 de julho de 1988
O Governo da Republica Federativa do Brasil

que a colaboracao entre as instituicoes brasileira e
chinesa contribuiria positivamente para aperfeicoar
essa assistencia,
RESOLVEM:
que ambas as Partes envidarao esforcos no sentido de prestar assistencia reciproca no campo da
assistencia social, a fim de se beneficiar da experiencia recolhida na formulacao e execucao de
seus diferentes programas de amparo a crianca
necessitada;
que a acima mencionada assessoria far-se-a por
intermedio de troca de informacoes, publicacoes
tecnicas, consultorias e outros meios acordados
pelas Partes;
que, para o cumprimento dos objetivos acima descritos, sao criados dois Grupos de Trabalho, respectivamente presididos pelas Signatarias e coordenados, pelo lado brasileiro, pela Fundacao Legiao Brasileira de Assistencia, e, do lado chines,
pela China Association for SOS Children Village. Os
Grupos de Trabalho contarao com o apoio e a assessoria do Ministerio das Relacoes Exteriores do
Brasil e do Ministerio dos Assuntos Civis da China;

O Governo da Republica Popular da China
(doravante denominados 'Partes Contratantes"),
Com base no Acordo de Cooperacao Cientifica e
Tecnologica, assinado entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo da Republica
Popular da China, em Beijing, em 25 de marco de
1982, e no Acordo Comercial, celebrado em
Beijing, em 7 de janeiro de 1978;
Tendo em vista o Protocolo de Entendimento firmado em Brasilia, em l Q de novembro de 1985,e
Desejosos de desenvolver, em bases mutuamente
vantajosas, a cooperacao bilateral no campo da
pesquisa e desenvolvimento na area de tecnologia
industrial, e de estimular a transferencia reciproca
de tecnologias, a prestacao mutua de servicos, as
operacoes comerciais e os investimentos industriais nos dois paises,
Acordam o seguinte:
ARTIGO I

que ambas as Partes poderao vir a prestar, em futuro proximo, e mediante a celebracao de outros
Memorandos de Entendimento deste mesmo genero, assistencia reciproca no campo da assistencia
social aos deficientes e a terceira idade.
Este Memorando de Entendimento entra em vigor
na data de sua assinatura.
Feito em Beijing, em 05 de julho de 1988,em dois
exemplares originais nas linguas portuguesa e chinesa, sendo ambos os textos igualmente autenticos.
Presidente do Conselho Consultivo da Fundacao
Legiao Brasileira de Assistencia
Marly Macieira Sarney

A cooperacao tecnologica industrial de que trata o
presente Protocolo sera efetuada atraves das seguintes modalidades:
intercambio de informacoes sobre patentes, licencas e tecnologias industriais, bem como
troca de listas de tecnologias disponiveis em
cada Parte Contratante;
transferencia de tecnologia;
pesquisa e desenvolvimento conjunto e coordenado de novas tecnologias industriais;
investimentos;
prestacao de servicos;
outras formas de cooperacao acordadas entre
as Partes Contratantes.
ARTIGO II

Presidente da Fundacao Infantil da Republica Popular da China
Kang Keqing

Com vistas a implementacao do presente
Protocolo, as Partes Contratantes poderao concluir
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programas de cooperacao, com base nos quais
agencias e empresas dos dois paises poderao
desenvolver a cooperacao tecnologica industrial.
Estes programas serao negociados, por via diplomatica, pelas Partes Contratantes.

de, decorrentes de atividades de cooperacao no
quadro do presente Protocolo, serao regulados
segundo a legislacao narimal de cada pais e as
disposicoes dos convenios internacionais sobre a
materia de que facam parte ambos os paises.

Cada programa designara as entidades
responsaveis pela sua implementacao, bem como
estabelecera as condicoes e as areas de cooperacao.

ARTIGO VI1

2.

ARTIGO III

1.
0 s programas de cooperacao desenvolvidos no ambito do presente Protocolo serao examinados pela Comissao Mista de Cooperacao Cientifica e Tecnologica prevista no Acordo de Cooperacao Cientifica e Tecnologica de 1982,ou pela Comissao Mista Comercial prevista no Acordo Comercial de 1978, de acordo com a natureza predominantemente cientifico-tecnologica ou comercial da
cooperacao.

1.
Cada uma das Partes Contratantes notificara a outra da aprovacao do presente Protocolo, o
qual entrara em vigor na data de recebimento da
segunda dessas notificacoes.

O presente Protocolo tera a vigencia de
quatro anos e sera automaticamente renovado por
periodos sucessivos de um ano, a menos que uma
das Partes Contratantes comunique por escrito a
outra sua decisao de termina-lo, com antecipacao
minima de seis meses.

2.

O termino do presente Protocolo nao afeta3.
ra o desenvolvimento das atividades em execucao
dele decorrentes, ate sua conclusao.

ARTIGO IV

I.

Cada Parte Contratante facilitara a entrada
no seu territorio, bem como a saida do mesmo, de
pessoal ou equipamento vinculado as atividades
de cooperacao no quadro do presente Protocolo.

2.

Cada Parte Contratante concedera aos nacionais da outra os meios necessarios para a realizacao das atividades previstas no presente Protocolo.

Feito em Beijing, aos 06 dias do mes de julho de
1988, em dois exemplares originais, nas linguas
portuguesa e chinesa, sendo ambos os textos
igualmente autenticos.
Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil
Roberio de Abreu Sodr6
Pelo Governo da Republica Popular da China
Qian Qichen

ARTIGO V
Cada Parte Contratante arcara com os custos de
sua participacao nas atividades de cooperacao no
quadro do presente Protocolo. Conforme o principio de reciprocidade, as despesas de viagem internacional estarao a cargo do pais que envia, e as
outras despesas decorrentes da visita estarao a
cargo do pais anfitriao. Os meios especificos serao
acordados nos programas de cooperacao por ambas as Partes Contratantes.
ARTIGO VI

Convenio sobre cooperacao no dominio da
medicina e dos farmacos tradicionais,
assinado em 6 de julho de 1988

O Governo da Republica Federativa do Brasil

O Governo da Republica Popular da China
(doravante denominados 'Partes Contratantes'),
Reconhecendo a importancia da cooperacao cientifica e tecnologica no dominio da medicina e dos
farmacos tradicionais entre os dois paises;

Dispositivos referentes a patentes, licencas, dese-

Tendo em conta o disposto no Artigo II do Acordo

nhos, segredos comerciais e direitos de proprieda-

de Cooperacao Cientifica e Tecnologica entre o
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Governo da Republica Federativa do Brasil e o
Governo da Republica Popular da China, concluido
em Beijing, em 25 de marco de 1982, e
Em conformidade com as areas prioritarias para a
Cooperacao Cientifica e Tecnologica definidas no
Artigo I do Ajuste Complementar ao Acordo de
Cooperacao Cientifica e Tecnologica, de 29 de
maio de 1984,

ARTIGO IV
Com o objetivo de definir, programar e ava1.
liar as acoes decorrentes do presente Convenio, as
Entidades Coordenadoras citadas no Artigo III indicarao representantes para integrar um Grupo de
Trabalho conjunto, que se reunira, alternadamente,
na Republica Federativa do Brasil e na Republica
Popular da China, em datas a serem determinadas
por via diplomatica.

Acordam o seguinte:

ARTIGO I
As Partes Contratantes se comprometem a promover e a implementar, por entendimento mutuo, a
cooperacao cientifica e tecnologica no dominio da
medicina e dos farmacos tradicionais e da producao de farmacos tradicionais destinados ao combate a doencas tropicais.

A Parte brasileira designa como Entidade Cooperadora do presente Convenio o Ministerio da Saude,
e como Entidade Executora a Fundacao Oswaldo
Cruz (FIOCRUZ). A Parte Chinesa, por sua vez, designa a Administracao Estatal de Medicina e Farmacos Tradicionais da China e o Centro de Intercambio Internacional de Medicina e Farmacos Tradicionais da China, respectivamente. como Entidades Coordenadora e Executora do presente Convenio.

A Comissao Mista Brasil-Chinade Ciencia e
2.
Tecnologia prevista no Acordo de Cooperacao Cientifica e Tecnologica, de 25 de maio de 1982, sera
informada sobre as ac6es empreendidas no ambito do Grupo de Trabalho Conjunto estabelecido
pelo paragrafo 1 do presente Artigo.

ARTIGO V
Os resultados da cooperacao. no caso de necessidade de protecao ao direito de propriedade intelectual, deverao respeitar a legislacao nacional de
cada pais e os convenios internacionais que rejam
a materia, dos quais as Partes Contratantes sao
signatarias.

ARTIGO VI
As formas de aplicacao e de exploracao dos resultados da cooperacao serao decididos de comum
acordo entre as Partes Contratantes.

ARTIGO VI1
ARTIGO III
A cooperacao sera promovida pelos seguintes mecanismos:
intercambio de cientistas e de missoes;
pesquisas conjuntas e desenvolvimento de
fontes de materias-primas dos farmacos tradicionais;
desenvolvimento conjunto de processos de
producao de medicamentos tradicionais e de
principios ativos;
colaboracao na profilaxia com a medicina e os
farmacos tradicionais, e na formacao do pessoal de medicina e farmacos tradicionais;
outras formas de cooperacao cientifica e tecnologica a serem acordadas entre as Partes
Contratantes.

1.
O presente Convenio entrara em vigor na
data de sua assinatura.
O presente Convenio tera a duracao de 5
2.
(cinco) anos e sera automaticamente renovado por
iguais periodos, salvo se uma das Partes Contratantes comunicar a outra, por via diplomatica e
com antecipacao minima de 6 (seis) meses, sua
decisao de denuncia-lo.

3.

O presente Convenio podera ser alterado,
por troca de Notas diplomaticas, mediante entendimento entre as Partes Contratantes.
Em caso de denuncia do presente Convenio, os projetos em execucao na0 serao afetados
ate sua conclusao, a menos que as Partes Contratantes convenham de modo diferente.

4.

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

Feito em Beijing, aos 06 dias do mes de julho de
1988, em dois originais, nos idiomas portugues e
chines, sendo ambos os textos igualmente autenticos.

pular da China, como instituicao coordenadora, e o
Escritbrio de Ciencia e Tecnologia do Ministerio
das Comunicacoes da Republica Popular da China, como executora.

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil
Roberto de Abreu Sodr6

ARTIGO III

Pelo Governo da Republica Popular da China
Qian Qichen
Ajuste Complementar ao Acordo de
Cooperacao Cientifica e Tecnologica sobre
cooperacao no campo da pesquisa cientifica e
do desenvolvimento tecnologico no setor de
transportes, assinado em 6 de julho de 1988
O Governo da Republica Federativa do Brasil
e
O Governo da Republica Popular da China
(doravante denominados "Partes Contratantes'),
Considerando o interesse reciproco em incrementar a Cooperacao no Campo dos Transportes, e
Em conformidade com o Acordo de Cooperacao
Cientifica e Tecnologica entre a Republica Federativa do Brasil e a Republica Popular da China, assinado em Beijing, em 25 de marco de 1982,
Acordam o seguinte:
ARTIGO I
As Partes Contratantes promoverao a cooperacao
mutua no campo dos transportes, no tocante aos
seus aspectos cientificos, tecnologicos e economicos, com base nos principios de beneficios mutuos, igualdade e reciprocidade.
ARTIGO I1
As Partes Contratantes acordam que as instituicoes
governamentais responsaveis pela implementacao
do presente Ajuste Complementar serao, pelo lado
brasileiro, a Secretaria de Assuntos Internacionais
do Ministerio dos Transportes, como coordenadora, e a Empresa Brasileira de Planejamento de
Transportes - GEIPOT, como executora; e, pelo
lado chines, o Escritorio de Assuntos Internacionais
do Ministerio das Comunicacoes da Republica PO-

As Partes Contratantes concordam em cooperar
nas seguintes dfeas:
planejamento de transportes;
engenharia rodoviaria, fluvial e de portos maritimos;
tecnologia de transportes rodoviario e fluvial;
administracao, gerenciamento e operacao de
transportes aquatico e terrestre;
conservacao de energia e materias-primas;
protecao do meio ambiente;
inspecao de padronizacao e controle de qualidade, e
outras areas mutuamente acordadas.
ARTIGO IV
A cooperacao mencionada no Artigo III do presente Ajuste Complementar podera incluir as sgguintes
modalidades:
intercambio de materias e informacoes cientificas e tecnologicas, no idioma da Parte que
oferece, ou, preferivelmente,em idioma ingles;
intercambio de peritos ou pessoal tecnico para
troca de conhecimentos e de experiencias
adquiridas;
organizacao conjunta de simposios e seminarios;
pesquisa e desenvolvimeriio conjunto de novas tecnicas e de tecnologia, bem como de
novos produtos e equipamentos;
intercambio de amostras, dados, instrumentos
e componentes para 'teste e avaliacao;
outras formas de cooperacao mutuamente
acordadas.
ARTIGO V
Para implementacao da cooperacao prevista no Artigo III do presente Ajuste Complementar,
projetos e metas especificas, responsabilidades e
disposicoes apropriadas serao definidas pelas
agencias coordenadoras e executoras mencionadas no Artigo Il do presente Ajuste Complementar,
atrav'bs da conclusao de planos especificos de
implementacao de projetos.
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As Partes Contratantes, de acordo com as
2.
legislacoes de seus respectivos paises e segundo
suas possibilidades, estimularao as instituicoes
executoras do presente Ajuste Complementar e
orgaos a elas relacionados a proverem os servicos
e acessos necessarios em seu territorio para as
atividades de cooperacao previstas nos planos
especificos de implementacao de projetos.
ARTIGO VI
As Partes Contratantes acordam que as ins1.
tituicoes mencionadas no Artigo II se consultarao
reciprocamente, por correspondencia, sobre as atividades de cooperacao e sobre outras materias.
Um Grupo de Trabalho conjunto integrado
2.
por funcionarios indicados pelas Partes Contratantes reunir-se-a, alternadamente na Republica Federativa do Brasil e na Republica Popular da China,
em datas a serem determinadas por via diplomatica, para revisar e definir programas de cooperacao e examinar temas relevantes que digam respeito a tal cooperacao.

O programa de cooperacao sera submetido a Comissao Mista Brasil-China de Cooperacao
Cientifica e Tecnologica, prevista no Artigo IV do
Acordo de Cooperacao Cientifica e Tecnologica
entre a Republica Federativa do Brasil e a Republica Popular da China.

3.

ARTIGO VI1

1.
As informacoes trocadas entre as instituicoes coordenadoras e executoras e orgaos a elas
vinculados nao serao transferidas a terceiros sem o
consentimento por escrito da Parte provedora. Tais
informacoes poderao ser livremente utilizadas pelas instituicoes coordenadoras e executoras e orgaos a elas vinculados.
O intercambio de informacoes previsto no
2.
presente Ajuste Complementar nao incluira a concessao ou transferencia de licenca de quaisquer
patentes da instituicao que detiver a informacao.

3.

A Parte provedora nao sera responsavel
pela adaptabilidade das informacoes transmitidas a
Parte receptora.

O resultado da cooperacao sera de pro4.
priedade de ambas as Partes Contratantes, e nao

sera transferido ou fornecido a terceiros sem o consentimento previo de ambas as Partes.
ARTIGO VIII
Para implementar a cooperacao estabelecida nos
termos do presente Ajuste Complementar, a Parte
que envia submetera antecipadamente, atraves dos
canais diplomaticos, os nomes e Curricula Vitae
dos peritos e pessoal tecnico visitante. A Parte que
envia cobrira todas as despesas de viagens internacionais e internas, enquanto que a Parte que recebe sera responsavel pelos custos de hospedagem,
alimentacao e transporte urbano.
ARTIGO IX

O presente Ajuste Complementar entrara em vigor
na data de sua assinatura e tera uma vigencia de
cinco anos. Sera renovado automaticamente por
periodos iguais e sucessivos, a menos que uma
das Partes Contratantes comunique a outra, por via
diplomatica, sua decisao de termina-lo, com uma
antecedencia minima de seis meses. O termino do
presente Ajuste Complementar nao afetara a implementacao de projetos em execucao, a menos
que as Partes decidam de maneira diversa.
Feito em Beijing, aos 06 dias do mes de julho de
1988, em dois exemplares nos idiomas portugues,
chines e ingles, sendo todos os textos igualmente
autenticos. Em caso de divergencia de interpretacao, o texto em ingles prevalecera.
Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil
Roberto de Abreu Sodre
Pelo Governo da Republica Popular da China
Qian Qichen
Protocolo sobre aprovacao de pesquisa e
producao de satelite de recursos da terra,
assinado em 6 de julho de 1988

O Governo da Republica Federativa do Brasil
e

O Governo da Republica Popular da China
(doravante denominados "Partes"),
Tendo presente que a intensificacao da cooperacao na area espacial e um dos objetivos do Ajuste
Complementar, de 29 de maio de 1984, ao Acordo
de Cooperacao Cientifica e Tecnologica, de 25 de
marco de 1982;
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Reafirmando a sua determinacao de fortalecer os
vinculos bilaterais na area de alta tecnologia;

Tendo em vista a importancia do setor energetico
no processo de desenvolvimento e modernizacao;

Expressando a sua satisfacao diante do fato de
que, por meio de esforcos conjuntos, alcancou-se
progresso substancial na cooperacao tecnologica
na area espacial;

Considerando o interesse reciproco em incrementar a cooperacao tecnologica no campo da energia
eletrica, incluindo a energia hidreletrica, e

Tendo em vista a Troca de Notas sobre o assunto,
efetuada em Beijing, a 30 de abril de 1988, pelos
Chanceleres dos dois paises,
Chegaram ao seguinte entendimento:
1.
As Partes consideram aprovado o Relatorio
de Trabalho sobre a Pesquisa e Producao Conjunta do Satelite Sino-Brasileiro de Recursos da Terra,
assinado em Beijing, no dia 04 de marco de 1988,
pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) e a
Academia Chinesa de Tecnologia Espacial (CAST).
2.
As duas Partes designam, respectivamente,
o Instituto de Pesquisas Espaciais do Brasil (INPE)
e a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial
(CAST) como entidades executoras para a pesquisa e producao conjunta db Satelite Sino-Brasileiro
de Recursos da Terra, cabendo-lhes celebrar os
atos necessarios para a execucao do projeto para
a pesquisa e producao conjunta do Satelite de Recursos da Terra.

3.
O presente Protocolo entrara em vigor na
data de sua assinatura.
Feito em Beijing, aos 06 dias do mes de julho de
1988, em dois exemplares originais, nos idiomas
portugues, chines e ingles, sendo todos os textos
igualmente autenticos. Em caso de divergencia de
interpretacao, prevalecera o texto em ingles.
Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil
Roberto de Abreu Sodr6
Pelo Governo da Republica Popular d.a China
Qian Qichen
Ajuste complementar ao Acordo de
Cooperacao cientifica e tecnologica em materia
de energia eletrica, incluindo a energia
hidreletrica, assinado em 6 de julho de 1988
O Governo da Republica Federativa do Brasil e
e
O Governo da Republica Popular da China
(doravante denominados "Partes Contratantes'),

Com base no Acordo de Cooperacao Cientifica e
Tecnologica entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo da Republica Popular da
China, assinado em Beijing, em 25 de marco de
1982, e na secao 4 do Ajuste Complementar ao
Acordo de Cooperacao Cientifica e Tecnologica
entre os dois Governos, assinado em Beijing, em
29 de maio de 1984,
Acordnm o seguinte:
ARTIGO I
As Partes Contratantes promoverao a cooperacao
entre si em materia de energia eletrica, incluindo a
energia hidreletrica, em seus aspectos economicos
e tecnologicos, com base no principio de beneficios mutuos.
ARTIGO II
As Partes Contratantes designam, como entidades
responsaveis pela execucao do presente Ajuste
Complementar, respectivamente a empresa Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS,vinculada ao Ministerio das Minas e Energia do Brasil,
e o Departamento de Cooperacao Internacional do
Ministerio da Energia da Republica Popular da China, doravante denominadas 'Entidades Executoras*.
ARTIGO I11
A cooperacao de que trata o presente Ajuste Complementar far-se-a na area de compethcia das Entidades Executoras, de acordo com a legislacao
nacional respectiva, mediante contratos especificos, e incluira, alem de outras formas mutuamente
acordadas, servicos de assessoramento em todos
os setores da energia eletrica, incluindo a energia
hidreletrica, especialmente a realizacao de pesquisas e estudos sobre planejamento, construcao,
operacao e administracao de novas instalacoes ou
organizacao e gerenciamento de instalacoes existentes, em seus aspectos tknicos, administrativos,
econbmicos, financeiros e comerciais.
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ARTIGO IV
A cooperacao entre as Entidades Executoras do
presente Ajuste Complementar realizar-se-a atraves
do intercambio de informacoes e documentacao,
missoes tecnicas, missoes de estudo e estagios de
treinamento para peritos, alem de outras formas de
cooperacao a serem acordadas entre tais Entidades.

ARTIGO V
1.
As informacoes intercambiadas entre as
Entidades Executoras poderao ser transferidas a
terceiros mediante o consentimento por escrito da
Entidade que fornecer a informacao. As Entidades
Executoras permitirao, entretanto, a utilizacao, pelas subsidiarias, das informacoes transferidas entre
si.

conta desta Ultima. 0 s custos dos cursos especiais
e dos estagios para peritos serao acordados pelas
Entidades Executoras e incluirao despesas de viagem e hospedagem.
2.
O total das despesas relativas a participacao de peritos em cursos especiais sera aprovado
previamente pela Entidade Executora que envia
tais peritos.

3.

0 s tecnicos e especialistas intercambiados
entre as Entidades Executoras, para efeitos de implementacao do presente Ajuste Complementar,
deverao ter seus nomes e "Curricula' submetidos
pela Entidade Executora que envia a Entidade Executora que recebe, com uma antecedencia minima
de um mes em relacao a data de inicio da missao
ou do treinamento.

ARTIGO VI1
O intercambio de informacoes previsto no
2.
presente Ajuste Complementar nao incluira a concessao ou transferencia de licencas de quaisquer
patentes, mesmo aquelas em utilizacao, e nao afetara qualquer outro direito de propriedade de patentes da Entidade Executora que detem a informacao.
3.
0 s documentos solicitados por uma das
Entidades Executoras serao fornecidos gratuitamente pela outra Entidade Executora, caso se tratar de informacao de rotina. Se a elaboracao do
documento solicitado envolver despesas, a Entidade Executora solicitante devera ser comunicada
sobre o montante a ser pago, bem como expressar
por escrito sua concordancia quanto ao total de
tais despesas e quanto a forma de pagamento.
Quando uma Entidade Executora preparar
estudos especiais, fora da rotina de trabalho, a pedido da outra Entidade Executora, as despesas dai
decorrentes, referentes somente a pessoal e a uso
de equipamentos especificos, tais como computadores, deverao correr por conta da Entidade solicitante, e seu calculo sera acordado entre as Entidades Executoras.
4.

ARTIGO VI
Em base de reciprocidade, as despesas
1.
incorridas por missoes tecnicas e missoes de estudo na Entidade Executora que recebe correrao a

1.
Uma Entidade Executora podera colocar
especialista a disposicao da outra Entidade Executora, mediante solicitacao desta ultima, caso houver, a criterio da Entidade Executora que envia, disponibilidade de tecnicos e especialistas na area de
interesse da Entidade Executora solicitante.
2.
O periodo maximo de estada de um especialista colocado a disposicao da Entidade Executora solicitante nao sera, em principio, superior a 2
anos, salvo entendimento em contrario entre as Entidades Executoras.

Durante o periodo de estada do especialis3.
ta, a Entidade Executora que o houver requisitado
pagar-lhe-a uma remuneracao pelo desempenho
de servicos especiais, a qual sera acordada, em cada caso, entre as Entidades Executoras e o especialista e especificada em contrato a ser firmado
entre a Entidade Executora solicitante e o especialista.
As formas de cooperacao previstas nos Ar4.
tigos III e IV do presente Ajuste Complementar tambem poderao ser realizadas por empresas ou entidades que venham a ser indicadas pela Entidade
Executora solicitada, obtendo-se, para cada indicacao, o assentimento expresso da Entidade Executora solicitante. As condicoes de remuneracao,
nesses casos, serao estabelecidas de comum
acordo diretamente entre a Entidade Executora so-
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licitante e as empresas ou entidades indicadas pela
Entidade Executora solicitada.
ARTIGO VI11
As Entidades Executoras indicarao, cada uma, um
representante e um suplente como responsaveis
pela coordenacao das medidas a serem adotadas,
pelas respectivas Entidades, com vistas a implementacao do presente Ajuste Complementar.
ARTIGO IX
Para a implementacao do presente Ajuste Complementar, sera estabelecido um Grupo Misto de Trabalho, com a participacao dos representantes e suplentes mencionados no Artigo VII, acima, que se
reunira em local e data a serem acordados pelas
Partes Contratantes. O Grupo Misto de Trabalho
definira um programa de atividades de cooperacao
que sera tambem apreciado pela Comissao Mista
de Cooperacao Cientifica e Tecnologica, e a quem
serao comunicados os progressos alcancados na
implementacao do presente Ajuste Complementar.
Eventuais alteracoes no referido programa de atividades, seja por cancelamento, seja por adicao de
projetos, no intervalo das reunioes da Comissao
Mista, poderao ser realizadas por via diplomatica.
ARTIGO X

O presente Ajuste Complementar podera ser alterado, por troca de notas diplomaticas, mediante entendimentos entre as Partes Contratantes.
ARTIGO XI
1.
O presente Ajuste Complementar entrara
em vigor na data de sua assinatura, tera duracao
de cinco anos e sera automaticamente renovado
por iguais periodos, a menos que uma das Partes
Contratantes comunique a outra, por escrito e com
antecipacao minima de seis meses, sua decisao de
denuncia-lo.

2.

O termino do presente Ajuste Complemen-

tar nao afetara o desenvolvimento de programas,
projetos e contratos em execucao, previstos no
presente Ajuste Complementar, salvo se ambas as
Partes Contratantes convierem de forma diversa.
Feito em Beijing, aos 06 dias do mes de julho de
1988, em dois exemplares originais, nos idiomas

portugues e chines. sendo ambos os textos igualmente autenticos.

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil
Roberto de Abreu Sodre
Pelo Governo da Republica Popular da China
Qian Qichen

Convenio de cooperacao cientifica e
tecnolagica na Brea de fiirmacos destinados ao
combate a grandes endemias, assinado em 6
de julho de 1988

O Governo da Republica Federativa do Brasil
e
O Governo da Republica Popular da China
(doravante denominados 'Partes'),
Reconhecendo a importancia da cooperacao cientifica e tecnolbgica no dominio de farmacos,
Tendo em conta o disposto no Artigo II do Acordo
de Cooperacao Cientifica e Tecnologica entre o
Governo da Republica Federativa do Brasil e o
Governo da Republica Popular da China, concluido
em 25 de marco de 1982, e
Em conformidade com as areas prioritarias para a
cooperacao cientifica e tecnologica definidas no
Artigo I do Ajuste Complementar ao Acordo de
Cooperacao Cientifica e Tecnologica, de 29 de
maio de 1984,
Acordam o seguinte:
ARTIGO I
As Partes se comprometem a promover e a implementar, por entendimento mutuo, a cooperacao
cientifica e tecnologica no dominio da pesquisa e
do desenvolvimento de farmacos destinados ao
combate a grandes endemias.
ARTIGO II
A cooperacao sera promovida atrav6s dos seguintes mecanismos:
intercambio de cientistas e missoes;
pesquisa e desenvolvimento conjunto de fontes alternativas dos principios ativos vegetais;
desenvolvimento conjunto de processos de
producao de medicamentos;
cooperacao em materia de testes clinicos, de
aplicacao de medicamentos existentes com
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e)

relevantes efeitos ativos e de registro para fins
de comercializacao;
outras formas de cooperacao cientifica e tecnologica a serem acordadas entre as Partes.
ARTIGO III

A Parte brasileira designa como Entidade Coordenadora do presente Convenio o Ministerio da Saude e, como Entidades Executoras, a Fundacao Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), a Central de Medicamentos (CEME) e a Superintendencia de Campanhas
de Saude Publica (SUCAM). A Parte chinesa, por
sua vez, designa como Entidade Coordenadora a
Administracao Estatal de Medicamentos e, como
Entidades Executoras do presente Convenio, aquelas que venham a ser oportunamente identificadas.
ARTIGO IV
I.
Com o objetivo de definir, programar e avaliar as acoes decorrentes do presente Convenio, as
Entidades Coordenadoras citadas no Artigo III indicarao representantes para integrar um Grupo de
Trabalho conjunto, que se reunira. alternadamente.
na Republica Federativa do Brasil e na Republica
Popular da China. As datas para a reuniao do Grupo de Trabalho, bem como os assuntos pertinentes, serao determinados por via diplomatica.

A Comissao Mista Brasil-Chinade Ciencia e
2.
Tecnologia, prevista no Acordo de Cooperacao Cientifica e Tecnologica de 25 de maio de 1982, sera
informada sobre as acbes empreendidas no ambito
do Grupo de Trabalho Conjunto estabelecido pelo
paragrafo 1 do presente Artigo.
ARTIGO V
ao respeitar a legislacao nacional de cada pais e os
convenios internacionais que rejam a materia, dos
quais as Partes sao signatarias.
ARTIGO VI
As formas de aplicacao e de exploracao dos resultados da cooperacao serao decididas de comum
acordo entre as Partes.
ARTIGO VI1
O presente Convenio entrara em vigor na
I.
data de sua assinatura.
O presente Convenio tera a duracao de 5
(cinco) anos e sera automaticamente renovado por

2.

iguais periodos, salvo se uma das Partes comunicar a outra, por via diplomatica e com antecipacao
minima de 6 (seis) meses, sua decisao de denuncia-lo.
O presente Convenio podera ser alterado,
por troca de notas diplomaticas, mediante entendimento entre as Partes.

3.

Em caso de denuncia do presente Convenio, os projetos em execucao nao serao afetados
ate sua conclusao, a menos que as Partes convenham de modo diverso.

4.

Feito em Beijing, aos 06 dias do mes de julho de
1988, em dois exemplares originais, nos idiomas
portugues e chines, sendo ambos os textos igualmente autenticos.
Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil
Roberto de Abreu Sodre
Pelo Governo da Republica Popular da China
Qian Qichen

Ajuste ao Acordo, por troca de Notas, para a
instalacao, em Sao Paulo, de uma Reparticao
Consular da Republica Popular da China, e, em
Xangai, de uma Reparticao Consular da
Republica Federativa do Brasil, firmado em 6
de julho de 1988
A Sua Excelencia o Senhor
Qian Qichen,
Ministro dos Negocios Estrangeiros da Republica
Popular da China
Senhor Ministro,
Com referencia ao Acordo, por troca de Notas, para a instalacAo em Sao Paulo de uma Reparticao
Consular da Republica Popular da China, e, em
Xangai, de uma Reparticao Consular da Republica
Federativa do Brasil, firmado em 15 de agosto de
1984, tenho a honra de propor a Vossa Excelencia
o seguinte:

I- Nos termos do disposto no item III do referido
Acordo, o pessoal chines lotado na Reparticao
Consular da Republica Popular da China em
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II-

Sao Paulo, assim como o pessoal brasileiro
iotado na Reparticao Consular da Republica
Federativa do Brasil em Xangai e fixado, em
cada caso, no numero maximo de quinze (15).
O presente Ajuste sera regido pelos principios
gerais de igualdade de tratamento e reciprocidade, e mantera as demais disposicoes do
referido Acordo, bem como de seu Anexo.

Caso o Governo de Vossa Excelencia concorde com as disposicoes acima, tenho a honra de
propor que a presente Nota e Nota de resposta de
Vossa Excelencia constituam um Ajuste ao referido
Acordo entre nossos dois Governos, que entrara
em vigor na data da Nota de resposta de Vossa
Excelencia.

2.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta consideracao.
Roberto de Abreu Sodr6

Acordo, por troca de Notas, sobre visto em
passaportes diplomaticos e de servico,
assinado em 6 de julho de 1988
A Sua Excelencia o Senhor
Qian Qichen,
Ministro dos Negocios Estrangeiros da Republica
Popular da China

plas entradas valido por dois anos, e aqueles
portadores de passaportes de servico receberao visto de multiplas entradas valido por um
ano.
III- Vencidos os prazos de validade dos vistos dos
membros do pessoal permanente brasileiro e
chines, o Ministerio das Relacoes Exteriores
do pais acreditado expedira as competentes
autorizacoes de prorrogacao, conforme estas
sejam solicitadas.
IV -Ao termino de suas respectivas missoes, os
membros do pessoal permanente brasileiro terao seus vistos cancelados pelo Ministerio das
Relacoes Exteriores da China, e os membros
do pessoal permanente chines terao seus vistos cancelados pelo Ministerio das Relacoes
Exteriores do Brasil.
Caso o Governo de Vossa Excelencia con2.
corde com o acima exposto, esta Nota e a Nota de
resposta de Vossa Excelencia constituirao Acordo
entre nossos Governos, a vigorar a partir da data
da Nota de resposta de Vossa Excelencia. Tal acordo tera vigencia ilimitada; contudo, qualquer uma
das Partes podera comunicar a outra, por via
diplomatica e com uma antecedencia de tres meses, sua intencao de da-lo por terminado.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelencia
os protestos da minha mais alta consideracao.
Roberto de Abreu Sodre

Senhor Ministro,
Tendo em vista o desejo de fortalecer os lacos de
amizade entre nossos paises, e com o objetivo de
facilitar o desempenho das missoes de carater diplomatico e oficial, por parte de nacionais de cada
pais, no territorio do outro pais, tenho a honra de
submeter a alta consideracao do Governo de Vossa Excelencia o seguinte:
I - 0 s nacionais brasileiros e chineses, titulares
de passaportes diplomaticos e de servico validos, e seus dependentes (conjuges e filhos
menores), designados como pessoal permanente da Embaixada e Reparticoes Consulares
do Brasil na China e da China no Brasil, receberao visto de entrada valido por noventa dias.
II-- Apos sua chegada, e mediante solicitacao ao
Ministerio das Relacoes Exteriores do pais
acreditado, os membros do pessoal permanente brasileiro e chines portadores de passaportes diplomaticos receberao visto de multi-

brasil e gana estreitam relacoes
ISessao da Comissao Mista Brasil-Gana,
realizada em Brasilia, entre 11 e 13
de julho de 1988
Realizou-se, de 11 a 13 de julho de 1988, em Brasilia, a I Sessao da Comissao M i m Brasil-Gana,
criada por Acordo firmado em 5 de julho de 1985 e
recentemente ratificado.
A Delegacao de Gana foi composta por cinco
membros e chefiada pelo Sr. Mohamed Ibn
Chambas, Deputy Minister for Foreign Affairs, cargo equivalente ao de Secretario-Geral das Relacoes Exteriores. A Delegacao brasileira foi presidida pelo Senhor Secretario-Geral das Relacoes
Exteriores, Embaixador Paulo Tarso Flecha de
Lima.
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Na agenda, foram discutidos assuntos pertinentes

a cooperacao no campo petrolifero, entre a
BRASPETRO e a Corporacao Nacional do Petroleo
de Gana, bem como a projetos de desenvolvimento em Gana, a formacao e treinamento
nos campos da agricultura, veterinaria, petroleo e
construcao civil; a cooperacao tecnica no campo
da construcao civil de casas populares, da mecanizacao agricola no cultivo da soja, do feijao e do
acucar. Foi discutida, igualmente, a cooperacao
nos setores de mineracao, madeireiro, de transportes e pesqueiro.
No plano politico, ambas as delegacoes
reafirmaram as conviccoes comuns aos dois povos
e Governos no que se refere a solucao pacifica de
divergencias, ao respeito. irrestrito a soberania das
nacoes e ao direito de autodeterminacao dos
povos, e condenaram veementemente o odioso
sistema do apartheid, o neocolonialismo, o
terrorismo internacional e as tentativas de desestabilizacao de regimes legalmente estabelecidos. Concordaram, ademais, que, mais do que
nunca, faz-se necessaria uma nova ordem economica internacional, com a garantia de precos
justos para os produtos primarios exportados pelos
paises do Sul.
Ao final da reuniao, os dois chefes de Delegacao
se felicitaram pelo bom andamento dos trabalhos e
pela atmosfera cordial e franca em que os mesmos
se desenolveram. Na ocasiao do encerramento da I
Sessao da Comissao Mista, foram trocados os
instrumentos de ratificacao que colocam em vigor
o Acordo de criacao deste novo mecanismo, que
devera servir para estreitar ainda mais os lacos de
cooperacao e amizade que unem o Brasil e Gana.

acordo brasil-paraguai sobre
trafico ilicito de veiculos
Acordo firmado por troca de notas, entre o
Brasil e o Paraguai, em 28 de julho de 1988,
sobre trhfico ilicito de veiculos
Senhor Ministro,
Tenho a honra de testemunhar a Vossa Excelencia
da satisfacao com que meu governo acompanha a
evolucao dos esforcos coordenados do Brasil e do

Paraguai, na repressao do trafico ilicito de veiculos
entre os dois paises.

2.
Nesse sentido, comparte plenamente as
decisoes e recr~~~iendacoes
que, sobre o mencionado tema, adotaram em ata as delegacoes a IV
Reuniao do Grupo de Cooperacao Consular
Brasil-Paraguai, a Reuniao Extraordinaria do Grupo
de Cooperacao Consular Brasil-Paraguai e a I
Reuniao de Diretores Nacionais de Aduanas dos
dois paises.
3.
Nessas condicoes, inspirado na fraterna
amizade que preside as relacoes entre o Brasil e o
Paraguai, e tendo presentes os resultados positivos
que a cooperacao bilateral tem trazido a solucao
dos problemas comuns, tenho a honra de propor a
Vossa Excelencia um acordo que define os procedimentos para a restituicao de veiculos localizados
no Brasil ou no Paraguai, cuja origem resulte de
delito contra a propriedade cometido no territorio
da outra parte, e cujos termos sao os seguintes:

ARTIGO I
Em decorrencia do presente acordo fica
1)
estabelecido que o veiculo automotor terrestre originario ou procedente de uma das partes, que tenha ingressado no territorio da outra parte, desacompanhado da respectiva documentacao comprobatoria de propriedade e origem, sera apreendido e, de imediato, entregue a custoria da autoridade aduaneira local.
Para os efeitos do paragrafo anterior, a
apreensao de veiculo originario ou procedente de
uma das partes decorrera (a) de ordem judicial
que venha a ser requerida pelo proprietario do
mesmo, sub-rogatario, ou seu representante; (b) da
acao de controle de trafego realizada pelas
autoridades policiais ou aduaneiras da outra parte.

2)

ARTIGO II
Casos de devolucao com intervencao judicial
Toda pessoa fisica ou juridica que deseje
1)
reclamar a devolucao de veiculo de sua propriedade requerera a autoridade judicial do territorio
em que o mesmo se encontre, podendo faze-lo
diretamente, por seu representante, sub-rogatario,
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procurador habilitado, ou atraves das autoridades
competentes da parte de que seja nacional. A
reclamacao devera ser formulada dentro do prazo
de trinta meses apos efetuada a denuncia policial
correspondente. Vencido o referido prazo, prescrevera seu direito de faze-lo de conformidade com o
estabelecido neste acordo.

resposta no prazo de dez dias, informacoes sobre
a situacao do veiculo.

O pedido de devolucao sera formalizado
com a documentacao abaixo discriminada, legalizada por consulado do pais da autoridade judicial
requerida ou por consulado do pais do requerente,
situado no pais da autoridade judicial requerida:
a) certificado de propriedade original do veiculo;
b) certidao de ocorrencia policial do roubo ou
subtracao do veiculo no pais de origem;
c) em caso de companhia de seguro, certificado
de quitacao ou cessao de direito do proprietario; devera, ademais, depositar a disposicao
do juizo, a titulo de garantia processual, dez
por cento do valor do veiculo avaliado pelas
autoridades aduaneiras do territorio em que o
mesmo se encontre. Como garantia processual serao aceitos deposito em dinheiro, carta
de fianca, apolice de seguro ou garantias reais
sobre imovel.

O procedimento decorrente do presente
8)
acordo obedecera ao rito mais celere previsto na
legislacao da parte em que se tramita o mesmo. A
autoridade judicial imprimira as diligencia$ a
rapidez necessaria. Nao se admitira outro tipo de
defesa, alem das estabelecidas no presente
acordo, nem praticas dilatorias, devendo o juiz, em
todos os casos, sanear as falhas de procedimento
da melhor maneira possivel, em beneficio das partes.

O reclamante solicitara, pessoalmente ou
por procurador, a autoridade judicial do territorio
em que o veiculo se encontre, sua busca e apreensao, com base nos documentos apresentados e
individualizara, quando possa, a pessoa que o
detem, fornecendo nome e endereco.

Casos de devolucao direta

2)

3)

Recebido o pedido, o juiz ordenara a ime4)
diata apreensao do veiculo e sua entrega a custoria
da autoridade aduaneira. O deposito do veiculo
sera feito mediante inventario e, em hipotese alguma, podera ficar sob a guarda das partes litigantes.
Uma vez apreendido o veiculo, o juiz notifi5)
cara a pessoa demandada, para que, no prazo improrrogavel de tres dias uteis, apresente os documentos de origem que atestem seu direito sobre o
mesmo. Nao serao admitidos outros tipos de
provas alem dos documentos de importacao do
veiculo, em forma devida e legal.
Sem prejuizo para o andamento do processo, o juiz solicitara A autoridade aduaneira, para

6)

Expirado o prazo de que trata o paragrafo
cinco, o processo sera julgado de forma sumaria, e
o juiz ordenara por sentenca a entrega do veiculo a
quem de direito.

7)

Uma vez transitada em julgado a sentenca
9)
que conheca do pedido, o juiz ordenara a devolucao do veiculo ao proprietario, ao sub-rogatario, ou
a seu representante, diretamente ou por intermedio
das autoridades consulares, aduaneiras ou
policiais da parte de que ele seja nacional.
ARTIGO III

O veiculo automotor terrestre originario ou
1)
procedente de uma das partes, apreendido, encontrado pelas autoridades da outra parte ou denunciado como contrabando por qualquer pessoa,
sem documentacao comprobatoria de propriedade
e origem, sera, de imediato, submetido a custodia
da autoridade aduaneira do territorio no qual foi
localizado, mediante a lavratura de termo de entrega e inventario.
Recebido o veiculo, a autoridade aduaneira
2)
solicitara de maneira formal, diretamente ou por
intermedio de autoridade consular da outra parte,
para resposta em dez dias, informacoes sobre a
existencia de registro policial de furto ou roubo do
veiculo no territorio de procedencia. A autoridade
que receber a consulta obriga-se, ademais, a notificar o suposto proprietario do veiculo sobre sua
apreensao no territorio da outra parte, instruindo-o
sobre como proceder para sua recuperacao. A
inobservancia desses requisitos torna nulas todas
as decisoes posteriores.
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Sem prejuizo da consulta mencionada no
paragrafo anterior, a autoridade aduaneira procedera a publicacao, por cinco vezes em dez dias,
em orgao oficial ou em um jornal de grande circulacao do pais, de editais para que os interessados
exercam seus direitos no prazo de dez dias contados da data da ultima publicacao. Nesses avisos
serao consignadas todas as caracteristicas identificadoras do veiculo, como marca, modelo, cor,
numero de motor e chassi, etc.

pectivos. Deverao ser propostos peritos matriculados, que poderao ser habilitados pela empresa fabricante do veiculo objeto da pericia. Em todos os
casos, os peritos expedirao seus respectivos relatorios dentro do prazo de tres dias uteis. Tais relatorios deverao basear-se nos dados de identificacao
fornecidos pela empresa fabricante do veiculo, que
serao apresentados ao juiz legalizados pelo consulado do pais de origem do veiculo.

Recebida a resposta formal confirmando a
4)
origem delituosa do veiculo suspendem-se os
tramites, por um prazo de vinte dias, durante o qual
o proprietario ou sub-rogatario, seu representante,
o procurador habilitado ou a autoridade consular
da parte de que seja nacional apresentara a documentacao pertinente. Recebida a documentacao, a
autoridade aduaneira dispora dq cinco dias uteis
para proceder a entrega do veiculo ao proprietario,
ao sub-rogatario ou seu representante, diretamente
ou por intermedio das autoridades consulares,
aduaneiras ou policiais da parte de que ele seja nacional, e expedira ao interessado a competente certidao.

Fica estabelecido que todos os prazos pre1)
vistos neste acordo sao considerados como prazos
processuais de carater judicial.
2)
Para os prazos nao previstos neste acordo,
regerao, em todos os casos, os mais breves da
legislacao da parte em que se tramita o processo.

No caso de nao haver resposta formal no
5)
prazo de vinte dias e nao havendo os interessados
exercido oportunamente seus direitos quanto ao
veiculo em custodia, a autoridade aduaneira adotara as medidas correspondentes estabelecidas no
respectivo codigo aduaneiro.

2)

3)

Se qualquer ato ou decisao de autoridade
administrativa vier a ser submetido a autoridade judicial competente o processo obedecera as normas estabelecidas no presente acordo.

6)

ARTIGO IV
A decisao de primeira instancia sera apelavel dentro do prazo improrrogavel de tres dias uteis, devendo elevar-se os autos a instancia superior, sem
mais tramites, para que nesta se decida, em definitivo, dentro do prazo de cinco dias uteis.

ARTIGO V
Sempre que existir indicio de adulteracao dos numeros ou de substituicao dos componentes identificadores de um veiculo, o juiz devera solicitar o
concurso de perito, sem prejuizo da faculdade de
as partes proporem, igualmente, seus peritos res-

ARTIGO VI

ARTIGO VI1
Toda medida judicial ou administrativa so1)
bre roubo ou furto de veiculos originarios ou procedentes do territorio de uma das panes e localizados no da outra, em andamento ou a ser promovida a partir da data de vigencia do presente acordo,
sera regida por estas disposicoes.
Caso o Governo da Republica do Paraguai
concorde com o acima proposto, a presente nota e
a de Vossa Excelencia, da mesma data e de identico teor, constituirao um acordo entre nossos dois
governos que entrara em vigor uma vez que ambas as partes se tenham comunicado mutuamente
o cumprimento de seus respectivos requisitos
constitucionais, necessarios para a aprovacao do
presente acordo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta consideracao.
Embaixador do Brasil em Assuncao
Orlando Soares Carbonar

Relatorio e Documento Final da Primeira
Reuniao de Estados da Zona de Paz e de
Cooperacao do Atlantico Sul, realizada no Rio
de Janeiro, de 25 a 29 de julho de 1988
A convite do Governo do Brasil, representantes de
Estados da regiao sul-atlantica que promoveram a
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adocao pela Assembleia-Geral das Nacoes Unidas
das resolucoes relativas a Declaracao que instituiu
a Zona de Paz e de Cooperacao do Atlantico Sul Angola, Argentina, Benin, Brasil, Cabo Verde, Cote
d'lvoire, Guine Equatorial, Gabao, Gambia, Gana,
Guine, Guine-Bissau, Liberia, Nigeria, Sao Tome e
Principe, Senegal, Serra Leoa, Togo, Uruguai e Zaire - reuniram-se no Rio de Janeiro de 25 a 29 de
julho de 1988 para examinar todos os aspectos relativos a implementacao das referidas resolucoes.
A Reuniao foi inaugurada com discurso de Sua Excelencia o Doutor Roberto de Abreu Sodre, Ministro das Relacoes Exteriores do Brasil.
Eleicao da Mesa
A reuniao elegeu por aclamacao os seguintes
membros da Mesa:
Presidente - Brasil
Vice-presidente - Congo
Vice-presidente - Uruguai
Relator - Nigeria
Adocao da Agenda
Uma vez considerada a Agenda Provisoria, foi adotada a seguinte Agenda:
1. Abertura
2. Eleicao da Mesa
3. Adocao da Agenda
4. Organizacao dos trabalhos
5. Debate geral
6. Exame de possiveis areas de cooperacao para
O desenvolvimento
7 . Exame de questoes relativas a cooperacao para a paz e a seguranca na regiao do Atlantico
Sul
8. Exame de alternativas institucionais para o fortalecimento da cooperacao para a paz e o
desenvolvimento na regiao do Atlantico Sul
9. Encerramento.
Documento Final
Os Representantes de Estados da Zona de Paz e
Cooperacao do Atlantico Sui
1.
RECORDAM que a Assembleia-Geral das
Nacoes Unidas, em sua resolucao 41 /1 1, de 27 de
outubro de 1986, declarou o Atlantico Sul uma Zona de Paz e de Cooperacao,.e, em sua resolucao

42/16, de 10 de novembro de 1987, instou os Estados da regiao a que continuassem adotando medidas para alcancar os objetivos da Declaracao, especialmente pela adocao e a implementacao de
programas concretos para esse fim;
ASSINALAM a importancia historica dessa
primeira reuniao de representantes de Estados da
regiao do Atlantico Sul, unidos em torno do objetivo comum da cooperacao para a paz e o desenvolvimento;

2.

AFIRMAM que as questoes de paz e seguranca e as questoes de desenvolvimento sao
inter-relacionadas e inseparaveis, e consideram
que a cooperacao entre os Estados da regiao para
a paz e o desenvolvimento e essencial para a promocao dos objetivos da Zona de Paz e de Cooperacao do Atlantico Sul;

3.

REITERAM a determinacao de desenvolver
4.
suas relacoes em condicoes de paz e liberdade,
em um ambiente livre de tensoes, e em conformidade com os principios e regras do direito internacional e com a Carta das Nacoes Unidas;
MANIFESTAM o proposito de reforcar, cada vez mais, relacoes construtivas, baseadas no
dialogo, entendimento, interesse mutuo e respeito
pela igualdade soberana de todos os Estados, em
beneficio dos povos da regiao e da comunidade
internacional como um todo;

5.

AFIRMAM a responsabilidade especial dos
6.
Estados da regiao pela preservacao da paz e da
seguranca na Zona de Paz e de Cooperacao e
expressam sua disposicao de unir esforcos para
esse fim;
7.
REAFIRMAM que a consecucao dos objetivos da Declaracao de 27 de outubro de 1986 requer que os Estados de outras regioes, em especial os Estados militarmente importantes, respeitem
escrupulosamente a regiao do Atlantico Sul como
Zona de Paz e de Cooperacao e demonstrem sua
disposicao de adotar medidas concretas para
assegurar a reducao e eventual eliminacao de sua
presenca militar na regiao, a nao-introducao de armas nucleares ou de outras armas de destruicao
em massa e a nao-extensao a regiao de rivalidades
e conflitos que lhe sejam alheios;
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SALIENTAM a importancia, nesse contexto,
8.
do cumprimento dos propositos da Declaracao da
Organizacao da Unidade Africana sobre a Desnuclearizacao da Africa, de 1964, e do Tratado para a
Proscricao de Armas Nucleares na America Latina
e seus Protocolos Adicionais l e ll, de 1967;
FRISAM que a adocao de medidas na area
do desarmamento nuclear e de limitacao de armas
nucleares nao deve levar ou ser seguida da
realocacao de armas nucleares para outras areas
geograficas;

9.

CONDENAM a odiosa politica do regime
10.
racista do apartheid na Africa do Sul, a continuada
ocupacao ilegal e dominacao colonial da Namibia,
os atos de agressao sul-africanos contra a Republica Popular de Angola e outros Estados da Linha de
Frente e vizinhos, e todas as demais situacoes que
afetam ou implicam grave ameaca a independencia, soberania ou integridade territorial dos Estados
dos dois lados do Atlantico Sul;
APOIAM plenamente, como forma de atin11.
gir os objetivos da Zona de Paz e de Cooperacao
do Atlantico Sul, a imposicao de sancoes amplas e
mandatorias contra o regime racista da Africa do
Sul e a necessidade de pleno cumprimento do embargo de armas, de acordo com as resolucoes e
decisoes relevantes das Nacoes Unidas, assim como a consideracao de medidas adicionais, inclusive a denegacao de autorizacao para treinamento
em seus respectivos paises de pessoal militar sulafricano e da concessao de corredores aereos e
maritimos para o transporte de armas a Africa do
Sul:
12.
MANIFESTAM a esperanca de que as
conversacoes quadripartites em curso conduzam a
retirada imediata das tropas sul-africanas do territorio angolano e garantam a seguranca e integridade
territorial da Republica Popular de Angola;
CONGRATULAM o governo da Republica
13.
Popular de Angola pela atitude construtiva que
sempre tem mantido, sublinhando o direito do governo e do povo angolano de defender e assegurar
a soberania e a integridade territorial do Estado;
AFIRMAM seu apoio a luta justa do povo
14.
da Namibia pela autodeterminacao e independencia sob a lideranca da SWAPO, sua Unica e legitima

representante, e exigem a imediata implementacao
da resolucao 435178 do Conselho de Seguranca
das Nacoes Unidas;
EXPRESSAM a esperanca de receber, em
15.
futuro proximo, na comunidade dos Estados do
Atlantico Sul, representantes de uma Namibia independente e de uma Africa do Sul livre do apartheid;
EXPRESSAM preocupacao com o fato de
16.
que as negociacoes entre os Governos da Argentina e do Reino Unido ainda nao se tenham iniciado,
apesar de repetidos apelos de resolucoes da Assembleia-Geral das Nacoes Unidas, com vista a encontrar meios de resolver pacifica e definitivamente
os problemas pendentes entre os dois paises, inclusive todos os aspectos relativos ao futuro das
Ilhas Malvinas, de acordo com a Cana das Nacoes
Unidas, e instam a plena implementacao das mencionadas resolucoes;
EXAMINARAM a situacao da cooperacao
17.
regional para o desenvolvimento economico e social em seus diferentes aspectos e observam que o
nivel atual de cooperacao entre os Estados do
Atlantico Sul nao corresponde as potencialidades
da regiao, situacao decorrente, em grande medida,
de padroes anacronicos e injustos de relacionamento comercial e financeiro em nivel global e da
gravidade das condicoes economicas que afetam
os Estados da Zona;
ENFATIZAM sua determinacao de estudar
18.
meios e modos de reforcar e ampliar os lacos de
cooperacao entre seus paises, em beneficio de
todos e no contexto da cooperacao economica e
tecnica entre paises em desenvolvimento;
ASSINALAM que cabe procurar identificar
19.
formas de cooperacao inovadoras e concretas em
diferentes campos pelo esforco conjunto e com o
apoio, quando apropriado, das organizacoes internacionais pertinentes;
EXPRESSAM sua determinacao de esti20.
mular maior comercio intrazonal e o intercambio de
conhecimentos cientificos e tecnologicos entre os
Estados da Zona;
21.
CONCORDAM em trocar informacoes sobre necessidades e capacidades especificas para
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cooperacao tecnica e economica em areas como
agroindustria, energia, meteorologia, oceanografia,
saude e treinamento de recursos humanos; concordam tambem em considerar formas de promover, quando apropriado, reunioes de especialistas
com vistas ao desenvolvimento de programas conjuntos especificos;
22.
EXPRESSAM seu desejo de desenvolver
ainda mais o transporte e as comunicacoes dentro
da Zona, de modo a facilitar os contatos, promover
o comercio e estimular o turismo entre os Estados
da Zona;
OBSERVAM que o aprofundamento e a
23.
difusao do conhecimento de dados sobre o meio
ambiente e os recursos do Atlantico Sul servira
como fator de intensificacao do desenvolvimento
economico e social dos Estados da Zona; nesse
contexto, expressam sua determinacao de trocar
informacoes cientificas nessas areas;
24.
CONCORDAM em que a capacidade de
realizacao de pesquisa oceanografica pelos Estados da Zona deve ser incrementada e sublinham a
conveniencia de coordenacao de esforcos com vistas a identificacao de objetivos comuns e proprios
a regiao, de modo a que a pesquisa oceanografica
no Atlantico Sul atenda sobretudo a seus interesses e prioridades;
25.
SALIENTAM a importancia da Convencao
das Nacoes Unidas sobre o Direito do Mar como
instrumento que regula os usos dos oceanos e de
seus recursos de maneira compativel com os interesses de todos os paises; enfatizam sua importancia como um pilar essencial para o processo de
fortalecimento da cooperacao e da paz na regiao
do Atlantico Sul, e expressam sua disposicao de
efetuar consultas e trocar informacoes sobre temas
relacionados ao desenvolvimento e a implementacao da Convencao, inclusive conhecimento reciproco das legislacoes nacionais e a promocao de
estudos a esse respeito;
26.
CONDENAM energicamente todas as
transferencias para a regiao de residuos perigosos
oriundos de outras partes do mundo, com consequencias graves e danosas para o meio ambiente
na regiao sul-atlantica;

27.
RECONHECEM, a esse respeito, a irnportancia da iniciativa pioneira da Organizacao da

Unidade Africana, ao adotar a resolucao 1153/
XLVIII, pela qual condenou e rejeitou firmemente a
possibilidade de transferencia de residuos toxicos
ou radioativos para o territorio de seus Estadosmembros:
DECLARAM que o ambiente marinho do
28.
Atlantico Sul deve pemanecer livre de poluicao e
expressam sua disposicao de estudar e adotar
medidas para a prevencao e controle do dumping
de residuos perigosos, toxicos e nucleares nas
areas maritimas da regiao, incluindo o alto mar;
ACORDAM em considerar a conveniencia
29.
de estabelecerem-se mecanismos destinados ao
intercambio de informacoes sobre movimento de
navios na Zona, no ambito de um sistema integrado de controle maritimo; nesse contexto, concordam em estabelecer um sistema de vigilancia
(dump watch), com o objetivo de monitorar, coletar
e disseminar informacoes e dados sobre o movimento de navios na regiao;
CONCORDAM em manter estreita coordenacao nos foros em que o tema possa ser discutido, particularmente na XLIII Sessao da AssembleiaGeral das Nacoes Unidas; nesse sentido,
apoiam a iniciativa da Organizacao da Unidade
Africana de solicitar a inclusao desse tema na
agenda da referida Sessao;

30.

RECORDAM que, nos termos da resolu31.
cao 42/16 da Assembleia-Geral das Nacoes Unidas, solicitou-se aos orgaos, organismos e organizacoes do sistema das Nacoes Unidas prestar toda
a assistencia que os Estados da Zona possam
requerer no marco de sua acao conjunta para
implementar a Declaracao sobre a Zona de Paz e
de Cooperacao do Atlantico Sul, e convem em
efetuar consultas sobre propostas especificas que
possam demandar tal assistencia;
32.
DECIDEM reunir-se periodicamente para
dar prosseguimento a tarefa de implementar os
objetivos comuns de cooperacao definidos na
Declaracao sobre a Zona de Paz e de Cooperacao
do Atlantico Sul;
DECIDEM criar a funcao de coordenador
33.
para, em consulta com todgs os Estados da Zona,
dinamizar as acoes e medidas que facilitem a con-
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secucao dos objetivos da Declaracao da Zona de
Paz e de Cooperacao do Atlantico Sul, bem como
receber, colher e veicular qualquer informacao e
comunicacao relevantes entre todos os Estados da
Zona, atraves de canais de contato a serem
indicados pelos Estados.
Os representantes de Estados da Zona de Paz e de
Cooperacao do Atlantico Sul decidiram voltar a
reunir-se em 1989, em data e local a serem acordados por meio de consultas. Decidiram, ainda, incumbir o governo do Brasil, como anfitriao da presente reuniao, da funcao de coordenador ate a proxima reuniao.
Os representantes solicitaram ao coordenador
transmitir formalmente o texto do Documento Final
ao Secretario-Geral das Nacoes Unidas, para que
seja circulado como documento oficial da XLIII
Sessao da Assembleia-Geral.
A representante de Angola apresentou, em nome
de todos os participantes, a seguinte mocao, adotada por aclamacao:

COMPROMETEM-SE a dar ao Brasil, em seu papel de coordenador, todo o apoio necessario ao
cumprimento de suas tarefas ate a proxima reuniao
dos Estados da Zona.

A reuniao foi encerrada com discurso de Sua Excelencia o Senhor Embaixador Paulo Tarso Flecha de
Lima, Secretario-Geral das Relacoes Exteriores do
Brasil.
Rio de Janeiro, 29 de julho de 1988.

acordos brasil-bolivia
Ata de Cooperacao e Complementacao
Economica entre o Governo da Republica
Federativa do Brasil e o Governo da Bolivia,
assinada em 2 de agosto de 1988,
na cidade de La Paz
O Governo da Republica Federativa do Brasil
e
O Governo da Republica da Bolivia
(doravante denominados 'Partes"),

TRIBUTO AO GOVERNO DO BRASIL
0 s representantes de Estados da Zona de Paz e de
Cooperacao do Atlantico Sul, reunidos no Rio de
Janeiro de 25 a 29 de julho de 1988,
RECORDANDO a resolucao 4111 1 da AssembleiaGeral das Nacoes Unidas, que declarou a Zona de
Paz e de Cooperacao do Atlantico Sul, e a resolucao 42/16, sobre a Zona de Paz e de Cooperacao
do Atlantico Sul;
SAUDANDO a iniciativa do Brasil de convocar a
Primeira Reuniao de Estados da Zona, com vistas a
implementacao das resolucoes pertinentes da
Assembleia-Geraldas Nacoes Unidas;
RECONHECENDO, com satisfacao, a generosa
hospitalidade estendida pelo Brasil, enquanto pais
anfitriao, as delegacoes, bem como os esforcos do
Pais para assegurar o exito da presente Reuniao;
CONGRATULAM-SE com o Governo e o Povo da
Republica Federativa do Brasil por sua iniciativa e
generosa hospitalidade;

Imbuidos do tradicional espirito de cooperacao e
fraternidade que anima seus povos;
Conscientes da necessidade de ampliar os vinculos economicos entre os dois paises e de promover o maximo aproveitamento dos fatores de producao e estimular sua complementacao economica, com base no estabelecimento de programa
gradual e flexivel de desgravacao e liberacao do
comercio bilateral, e
Convencidos da necessidade de incrementar, facilitar e regularizar o comercio fronteirico entre os dois
paises,
Resolveram celebrar uma Ata de Cooperacao e
Complementacao Economica- com base nos seguintes dispositivos:
ARTIGO I

1.
As Partes, visando a estimular o intercambio bilateral, comprometem-se a facilitar as operacoes de importacao e exportacao, concedendo tra-
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tamento prioritario ao comercio dos produtos incluidos na Lista de Abertura de Mercados em favor
da Bolivia e no Acordo de Alcance Parcial nQ8,
dentro das legislacoes nacionais.

cional, concessoes brasileiras para os produtos
que constam do Anexo I e proceder as alteracoes
nas concessoes brasileiras conforme dispoe o
Anexo II.

2.
Por "tratamento prioritario". a Parte brasileira entende, em condicoes de mercado:
a) a nao-imposicao de restricoes nao-tarifarias na
Lista de Abertura de Mercados em favor da
Bolivia e no Acordo de Alcance Parcial nQ8,
respeitadas, neste Ultimo Acordo, aquelas expressamente declaradas, ou seja, que se refere ao Conselho Nacional de Petroleo e a Superintendencia da Borracha;
b) a emissao automatica de guias de importacao,
desde que o respectivo pedido esteja preenchido corretamente pelo importador brasileiro
e respeitadas as disposicoes legais referentes
ao exame de precos, que podera ser efetuado
a posteriori;
c) o controle de quotas passara a ser exercido
pelo Governo do pais exportador.

ARTIGO VI

Por "tratamento prioritario", o Governo da
Republica da Bolivia entende a agilizacao do desembaraco aduaneiro, desde que seja corretamente preenchida a "Poliza de Importacion".

3.

As Partes decidem incluir, no Acordo de Alcance
Parcial nQ8, concessoes brasileiras para os produtos constantes do Anexo III.
ARTIGO VI1
A Parte brasileira outorgara, aos produtos incluidos
na Lista de Abertura de Mercados em favor da Bolivia e no Acordo de Alcance Parcial nQ8 que se encontrem sujeitos a contingenciamento, acrescimo
anual automatico de 5 por cento das quotas fixadas.
ARTIGO VIII
As Partes se comprometem a negociar periodicamente a inclusao de produtos no regime de desgravacao estabelecido pelo Acordo de Alcance
Parcial nQ8 e pela Lista de Abertura de Mercados
em favor da Bolivia. Durante as negociacoes, as
Partes procurarao equilibrar as perspectivas de
intercambio, com base na oferta mais ampla.

ARTIGO II
ARTIGO IX
As Partes comprometem-se a agilizar e simplificar
formalidades de importacao, de modo a facilitar e/
ou liberar o comercio entre o Brasil e a Bolivia.
ARTIGO III
As Partes isentam de disposicoes cambiais e consulares, criadas ou a serem criadas, o comercio a
varejo que se realiza entre as populacoes fronteiricas para consumo local, reduzindo-se ao minimo
os tramites administrativos essenciais.
ARTIGO IV

As Partes, por intermedio da subcomissao nQ 1
(Subcomissao de Assuntos Economicos, Financeiros, Comerciais e de Complementacao Industrial)
da Comissao Mista Permanente de Coordenacao,
instituida por Troca de Notas Reversais de 17 de
junho de 1988, realizarao reunioes anuais, ou a
qualquer momento que uma das Partes assim o
deseje, para supervisionar o cumprimento da presente Ata, promover o intercambio bilateral e determinar acoes corretivas e complementares para um
melhor funcionamento das relacoes comerciais
bilaterais.
ARTIGO X

As Partes isentam de direitos consulares todas as
transacoes de comercio contempladas na presente
Ata.
ARTIGO V
As Partes decidem incluir na Lista de Abertura de
Mercados em favor da Bolivia, por Protocolo Adi-

Para o transporte de mercadorias do comercio bilateral, bem como para operacoes de seguro e
resseguro, as Partes utilizarao preferencialmente
empresas bolivianas e brasileiras, sempre que tal
nao implique em encarecimento dos fretes ou atraso na expedicao das mercadorias.
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ARTIGO XI
Ambas as Partes decidem aplicar ao comercio bilateral as disposicoes do Regime Geral de Origem
da Associacao Latino-Americana de Integracao
(ALADI). adotado pela Resolucao nQ 78 de seu
Comite de Representantes, em 24 de novembro de
1987. Para as concessoes relacionadas no Anexo
IV, serao aplicados criterios especificos.
ARTIGO XII
As autoridades do pais importador. nas operacoes
de comercio entre os dois paises, poderio exigir
certificados de sanidade vegetal ou animal, desinfeccao e transito interno.
ARTIGO XIII
1.
O regime de pagamento entre os dois paises relativo ao intercambio fronteirico, derivado do
comercio a varejo, podera ser executado nas moedas nacionais de qualquer dos dois paises.

As autoridades do pais importador fixarao
anualmente limites para os montantes das operacoes comerciais realizadas entre as pessoas radicadas nas zonas fronteiricas.

2.

ARTIGO XIV
1.
As Partes comprometem-se a incentivar a
formacao de empreendimentos conjuntos para desenvolver atividades em diferentes setores da economia.

As duas Partes estudarao a criacao de me2.
canismos para o financiamento de empreendimentos conjuntos.
ARTIGO XV
O Governo da Republica Federativa do Brasil e o
Governo da Republica da Bolivia estao instruindo
os seus Representantes Permanentes junto a Associacao Latino-Americana de Integracao a que tomem todas as medidas para incluir de imediato os
dispositivos desta Ata no Acordo de Alcance Parcial nQ8 e na Lista de Abertura de Mercado em favor da Bolivia.
Feito em La Paz, aos 02 dias do mes de agosto de
1988, em dois exemplares originais. nos idiomas

portugues e espanhol, sendo ambos os textos
igualmente autenticos.
Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil
Roberto de Abreu Sodre
Pelo Governo da Republica da Bolivia
Guillermo Bedregal Gutierrez

Acordo para a construcao de uma central
hidreletrica em Cachuela Esperanza, no rio Beni
A Sua Excelencia o Senhor
Doutor Guillermo Bedregal Gutierrez,
Ministro de Relacoes Exteriores e Culto da Republica da Bolivia
Senhor Ministro,
Tenho a honra de referir-me Bs notas reversais firmadas entre nossos Governos em 17 de junho de
1988, que criam a Comissao Mista Permanente de
Coordenacao, e de propor a Vossa Excelencia, no
contexto do Acordo Complementar ao Convenio
de Cooperacao Economica e Tecnica. firmado em
08 de fevereiro de 1984, o seguinte Acordo para a
construcao de uma central hidreletrica em Cachuela Esperanza, no Rio Beni, Republica da Bolivia:
1.
Objetivo - A Republica da Bolivia, com o
fim de fornecer energia as Provincias Federico Roman, no Departamento de Pando, e Vaca Diez, no
Departamento do Beni, e a Republica Federativa
do Brasil, esta disposta a construir uma central hidreletrica em Cachuela Esperanza, sobre o rio
Beni, com uma capacidade de geracao estimada
em 40MW. Este volume de producao eletrica podera ser aumentado em funcao das futuras necessidades brasileiras.

Demanda Energetica - O Governo do Brasil se compromete a realizar estudos para determinar a quantidade de energia eletrica que sera comprada para utilizacao em territorio brasileiro, levando em conta a eventual possibilidade de ampliar a
capacidade inicial da central de Cachuela Esperanza, dentro de limites tecnica e economicamente
viaveis, para atender a demanda de sistema eletrica do Estado de Rondonia, tendo como base um
minimo de 30MW.

2.
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3.
Estudos - A Republica da Bolivia esta realizando um estudo de viabilidade do projeto de
uma central de 40MW, considerando seu mercado
interno e um possivel mercado brasileiro. Este estudo estara concluido em setembro de 1988.
Os Governos do Brasil e da Bolivia se comprometem a arcar com o custo do projeto final e outros custos adicionais de engenharia, em partes
proporcionais a suas respectivas demandas energeticas. Com esta finalidade, o Governo do Brasil
financiara o total dos custos acima mencionados,
nos termos do Acordo vigente, confirmando-se os
orgaos executores e diretores do mesmo.
4.
Contrato - Com base na potencia e na
energia da central, sera concluido um contrato de
compra e venda de energia eletrica entre a Empresa Nacional de Electricidad S.A. da Bolivia
(ENDE) e a Empresa de Eletricidade do Brasil
(ELETROBRAS),o qual tera a vigencia de vinte e
cinco anos (25) a partir da data de inicio do fornecimento de enegia eletrica, prorrogaveis por Acordo entre as Partes.

O fornecimento sera feito com uma frequencia de
sessenta (60) ciclos e na margem boliviana do Rio
Mamore, nas proximidades da localidade de
Guayaramerin, no Departamento do Beni.
As condicoes tecnico-economicas do fornecimento
de energia eletrica serao definidas previamente por
um grupo de trabalho que sera formado entre os
Ministerios de Energia de ambos os paises e as
empresas ENDE e ELETROBRAS,no contexto do
Convenio de Cooperacao entre essas duas empresas. Este contrato sera necessariamente aprovado
mediante a assinatura de Notas Reversais.
5.
Financiamento - O Governo da Bolivia,
com a colaboracao e apoio do Governo do Brasil,
sera responsavel pela obtencao do financiamento
necessario para a fase de construcao da central hidreletrica e outros custos complementares de engenharia, ate o local de fornecimento de energia
eletrica.

Acordo - Uma vez cumpridos todos os re6.
quisitos estabelecidos na presente Nota, que incluem a definicao dos mercados boliviano e brasileiro, a viabilidade tecnica e economica do projeto,

a assinatura do respectivo contrato de compra e
venda de energia eletrica e a disponibilidade de
recursos financeiros suficientes para a construcao
da central hidrelbtrica de Cachuela Esperanza, a
Republica da Bolivia compromete-se a proceder a
construcao da mencionada central.
Se os termos da presente proposta merecerem a
aprovacao do Governo de Vossa Excelencia, a
presente Nota e a Nota de resposta de Vossa
Exce- Iencia, de identico teor e da mesma data,
constitui- rao um Acordo entre os Governos da
Republica Federativa do Brasil e da Republica da
Bolivia.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha alta estima e mais
distinta consideracao.
Ministro das Relacoes Exteriores do Brasil
Roberto de Abreu Sodre
Acordo sobre a Utilizacao do GAs Natural
Boliviano, no contexto da Integracao Energetica
A Sua Excelencia o Senhor
Doutor Guillermo Bedregal Gutierrez,
Ministro das Relacoes Exteriores e Culto da Republica da Bolivia
Senhor Ministro,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia
pa- ra referir-me as reunioes mantidas entre ambos
os paises e a Reuniao Inaugural do Comite Intergovernamental Ad Hoc da Comissao Mista
Permanen- te de Coordenacao celebrada no dia 15
de julho de 1988 na cidade de La Paz, da qual
participaram pelo Governo da Bolivia o Dr.
Guillermo Bedegral Gutierrez, Chanceler da
Republica, o Engenheiro Fernando Illanes de Ia
Riva, Ministro de Energia e Hidrocarbonetos e os
membros bolivianos perante o Comite, e pelo
Governo do Brasil o Embaixador Paulo Tarso
Flecha de Lima, Secretario-Geral das Relacoes
Exteriores, e assessores brasileiros, opor- tunidade
em que foi manifestada a decisao politica de
nossos Governos de iniciar a integracao energetica entre ambos os paises.
2.
Ambos os Governos consideram que a
margem de expansao de compra e venda de gas
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natural, estabelecida como um minimo inicial neste
documento, devera ampliar-se, no futuro imediato,
em funcao da promocao que o Brasil realize no interior de seu territorio, visando a criar novas atividades industriais, no setor publico ou privado, que
demandem este recurso energetico. Com esta
perspectiva, buscar-se-a o desenvolvimento crescente do gasoduto, no ambito de um mercado natural em expansao, no qual os fatores, precos e
volumes terao como parametro as possibilidades
de producao boliviana de gas natural e produtos
derivados, que se incrementem nesses mercados.
Com base nessas consideracoes, chegouse as seguintes conclusoes:

3.

1.

2.

O Governo do Brasil, atraves de suas ernpresas, se compromete a adquirir diretamente da
Bolivia um minimo de cem mil toneladas metricas anuais (100.000 TM/A) de amonia ou
ureia, produzidas pela Bolivia a partir de 1992,
por um periodo de vinte e cinco (25) anos, ao
preco CIF Corurnba igual ao preco CIF Santos
dos mesmos produtos importados de terceiros
paises, e comercializar por conta da Bolivia um
volume adicional de cem mil toneladas metricas anuais (100.00 TM/A) destes produtos entregues em Corumba, igual ao preco CIF mercado internacional, deduzido o frete entre o
porto brasileiro e o porto de destino. 0 s respectivos contratos de compra e venda serao
subscritos no prazo de noventa (90) dias contados da data da assinatura da presente Nota
Reversal.
Da mesma forma, o Governo do Brasil, atraves
de suas empresas, se compromete a adquirir
diretamente da Bolivia um minimo de cinquenta mil toneladas metricas anuais (50.000 TM/A)
de polietilenos de baixa, media, linear ou alta
densidade, produzidos pela Bolivia a partir de
1992, por um periodo de vinte e cinco (25)
anos, ao preco CIF Corumba igual ao preco
FOB Porto Estados Unidos da America ou Porto Europeu para os mesmos produtos, e comercializar por conta da Bolivia um volume
adicional de cinquenta mil toneladas metricas
anuais (50.000 TM/A) desse produto entregue
em Corumba, ao preco CIF dos mercados internacionais, deduzido o frete entre O porto

brasileiro e o porto de destino. 0 s respectivos
contratos de compra e venda serao subscritos
no prazo de noventa (90) dias contados da data da assinatura da presente Nota Reversal.

ENERGIA ELETRICA
O Governo da Bolivia se compromete a vender
ao Governo do Brasil, a partir de 1992, quinhentos megawatts (500 MW) de potencia eletrica, gerada termicamente com gas natural,
com um fator de carga minima de cinquenta e
cinco por cento (equivalente a 5.000 horas
anuais), e o Governo do Brasil se compromete
a adquirir da Bolivia esta energia por um periodo de vinte e cinco (25) anos a partir do ano
de 1992, de acordo com um contrato de compra e venda de energia eletrica a ser negociado e subscrito entre as empresas ENDE e
ELETROBRAS, com a aprovacao do Comite
IntergovernamentalAd Hoc, no prazo de cento
e vinte dias (120) dias a partir da data da assinatura da presente Nota Reversal.

Adicionalmente, o Governo da Bolivia se
compromete a vender e o Governo do Brasil
se compromete a comprar da Bolivia um
volume de tres milhoes de metros cubicos
(3.000.000m3) diarios de gas natural boliviano,
por um periodo de vinte e cinco (25) anos, de
acordo com cronograma, condicoes e precos
a serem estabelecidos pelo Comite Intergovernamental Ad Hoc. O respectivo contrato de
compra e venda, que incluira o cronograma de
entregas, sera subscrito em um prazo de cento
e oitenta dias (180) computados a partir da
assinatura da presente Nota Reversal.
Os Governos da Bolivia e do Brasil por sua vez
se encarregarao de estudar as medidas que
possam tomar para incentivar a utilizacao do
gas natural boliviano e conseguir o aumento
de sua demanda global.

PRECOS
Considerando que a venda de energia eletrica
6 uma venda indireta de gas natural, tanto o
preco da energia quanto o preco do gas natural que o Governo da Bolivia vendera ao Go-
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7.

verno do Brasil,cerao estabelecidos por uma
formula semelhante aquelas usadas no comercio internaci&al de gas.
O Governo da Bolivia declara que, uma vez
firmados os contratos de compra e venda dos
fertilizantes, do polietileno, da energia eletrica
e do gas natural, de acordo com os termos estabelecidos nos pontos 1, 2,3 e 4 da presente
Nota Reversal, assume o compromisso de
construir o gasoduto e a usina de geracao termoeletrica e, da mesma forma, se compromete a estabelecer as condicoes necessarias para a formacao de sociedades anonimas de
economia mista que construam e operem as
usinas de fertilizantes e polietilenos.

preferencia alfandegaria de cem por cento;
isencao da Taxa de Organizacao e Regulamentacao do Mercado de Borracha Natural;
as quotas de importacao serao fixadas anualmente pelo Conselho Nacional da Borracha do
Brasil, nao podendo porem a quota de borracha beneficiada ser inferior a 1.700toneladas
nem a contrapartida de borracha bruta ser superior a l .e00toneladas;
liberacao mensal de 1/12 da quota vigente no
exercicio anterior ate que o Conselho Nacional
da Borracha estabeleca o volume da quota
anual.

4.

borracha boliviana recebera, no tocante a
precos, o mesmo tratamento dispensado a sua
similar bra- sileira.

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

A Superintendencia da Borracha do Brasil
(SUDHEVEA) compromete-se a adquirir anualmente o total da quota de borracha beneficiada concedida a Bolivia, a qual sera de 1.700 toneladas no
corrente ano de 1988,a serem internadas no Brasil
pelo porto de Guajara-Mirim, Rondonia. A contrapartida de borracha bruta para 1988 e de 1.800
toneladas.

Se os termos da presente proposta contarem com a aprovacao do Governo de Vossa Excelencia, a presente Nota e a Nota de resposta do
mesmo teor e data constituirao um Acordo entre os
Governos da Republica Federativa do Brasil e da
Republica da Bolivia.

Ministro das Relacoes Exteriores do Brasil
Roberto de Abreu Sodre

Acordo para a Venda de Borracha
Boliviana ao Brasil
A Sua Excelencia o Senhor
Doutor Guillermo Bedregal Gutierrez,
Ministro das Relacoes Exteriores e Culto da Republica da Bolivia

O pagamento da borracha beneficiada boliviana
sera efetuado apos a sua entrega, contra a apresentacao de documentos, a SUDHEVEA ou ao seu
representante legal na cidade de Guajara-Mirim,
Rondonia, procedendo-se a sua compensacao pelo Convenio de Creditos Reciprocos da Associacao
Latino-Americana de Integracao. Se o controle de
qualidade do produto, realizado por orgao conveniado e aceito pelas Partes, acusar diferencas em
relacao as especificacoes convencionais, a diferenca de preco correspondente sera deduzida do pagamento referente a entrega seguinte.

Senhor Ministro,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia
para referir-me as medidas que nossos Governos
desejam adotar, a fim de atualizar os dispositivos
que regulamentam o comercio bilateral de borracha natural.
Proponho, nesse sentido, a inclusao de concessao
da Republica Federativa do Brasil a Republica da
Bolivia para aquele produto no Acordo de Alcance
Parcial nQ8 nas seguintes condicoes:

Com o objetivo de avaliar a situacao do comercio
bilateral nesse setor e de propor eventuais medidas
e/ou ajustes a ambos os Governos, proponho que
reunioes tecnicas de consulta periodica sejam realizadas entre a Superintendencia da Borracha do
Brasil (SUDHEVEA) e o orgao a ser designado
pelo Governo boliviano.
Caso o Governo de Vossa Excelencia esteja de
acordo com o acima exposto, esta Nota e a Nota
de resposta que Vossa Excelencia se digne dirigir-
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me, de igual teor e nesta mesma data, constituirao
Acordo entre os Governos da Republica Federativa
do Brasil e da Republica da Bolivia a entrar em vigor a partir desta data.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelencia os protestos da minha mais alta consideracao.
Ministro das Relacoes Exteriores do Brasil
Roberto de Abreu Sodre

Protocolo Adicional ao Convenio de
Assistencia Reciproca para a Repressao do
TrBfico Ilicito de Drogas que Produzem
Dependencia

O Governo da Republica Federativa do Brasil
e

O Governo da Republica da Bolivia
(doravante denominados 'Partes Contratantes"),
Coincidentes em desenvolver a cooperacao reciproca para a prevencao do uso indevido e repressao do trafico ilicito de entorpercentes e substancias psicotropicas, mediante a harmonizacao de
politicas e a execucao de programas concretos;
Conscientes de que tais atividades constituem um
programa que afeta suas respectivas populacoes e
repercute negativamente em ambos os paises, e
Considerando a necessidade de ratificar as conclusoes e recomendacoes da Declaracao Politica e do
Plano Amplo e Multidisciplinar de Atividades Futuras aprovadas na Conferencia Internacional sobre o
Uso Indevido e Trafico Ilicito de Drogas, realizada
em Viena, Austria. de 16 a 27 de junho de 1987,
assim como o Programa Interamericano de Acao
do Rio de Janeiro, aprovado na Conferencia Especializada Interamericana 6obre o Trafico de Drogas,
efetuada no Rio de Janei~oem 1986, e as recomendacoes do Acordo Sul-Americano de Entorpecentes e Psicotropicos (ASEP)
Concordam que sejam considerados como parte
integrante do Convenio de Assistencia Reciproca
para a Repressao do Trafico Ilicito de Drogas que
Produzem Dependencia, firmado em 17 de agosto
de 1977, os seguintes Artigos deste Protocolo Adicional:

ARTIGO I
As Partes Contratantes realizarao progra1.
mas coordenados para a reducao, substituicao e/
ou erradicacao de cultivos dos quais se possam
extrair substancias psicotropicas e entorpecentes, a
prevencao do uso indevido e repressao do trafico
ilicito de drogas, assim como a reabilitacao do farmacodependente e sua reintegracao social.
As politicas e programas mencionados le2.
varao em consideracao as legislacoes vigentes em
cada uma das Partes Contratantes.
ARTIGO II
Para os efeitos do presente Protocolo, entendemse por servicos competentes os organismos oficiais encarregados, no territorio de cada uma das
Partes Contratantes, dos programas mencionados
no Artigo I do presente Protocolo, a saber:
a) reducao, substituicao e/ou erradicacao de cultivos dos quais se possam extrair substancias
psicotropicas e entorpecentes;
b) prevencao do uso indevido, reabilitacao do
farmacodependente e sua reintegracao social;
c) repressao da elaboracao e do trafico ilicito de
entorpecentes e substancias psicotropicas;
d) controle de precursores imediatos e substancias quimicas essenciais que podem ser utilizadas na elaboracao de entorpecentes e substancias psicotropicas.
ARTIGO III
Para o exito do que se propoe, as autoridades designadas, sujeitas ao disposto em suas respectivas
legislacoes com observancia dos direitos inerentes
a soberania nacional de cada pais,
desenvolverao politicas e estrategias coordenadas para os programas mencionados no Artigo II, levando em conta as recomendacoes
da Conferencia Internacional sobre o Uso Indevido e Trafico Ilicito de Drogas, realizada em
Viena, em junho de 1987;
prestar-se-ao colaboracao tecnico-cientifica
para detectar, controlar, substituir e/ou erradicar cultivos dos quais se possam extrair substancias consideradas entorpercentes e psicotropicas;
prestar-se-ao cooperacao tecnica mutua em
acoes de desenvolvimento rural que permitam
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a incorporacao produtiva da populacao que
poderia dedicar-se ao cultivo de plantas usadas na elaboracao de entorpecentes e psicotropicos. Esta cooperacao estara dirigida ao
intercambio de tecnologias empregadas no
desenvolvimento de alternativas produtivas;
intercambiarao informacoes sobre produtores,
processadores, comercializadores de precursores imediatos e substancias quimicas essenciais, sobre pessoas envolvidas no trafico de
drogas, assim como sobre experiencias obtidas em suas respectivas legislacoes e programas de prevencao em materia de entorpecentes e substancias psicotropicas;
prestar-se-ao cooperacao para a realizacao de
operacoes coordenadas em zonas de fronteira, em casos relacionados com a producao,
processamento, posse e trafico ilicito de entorpecentes e substancias psicotropicas;
promoverao acoes de investigacao e assistencia judicial reciproca sobre lavagem de dinheiro e bens provenientes do trafico ilicito de entorpecentes e substancias psicotropicas, buscando compartir os recursos confiscados de
acordo com as normas que se estabelecam;
adotarao medidas administrativas contra a facilitacao, organizacao e financiamento de atividades relacionadas com o trafico ilicito de entorpecentes e substancias psicotropicas. Igualmente, realizarao uma fiscalizacao rigorosa e
um controle estrito sobre a producao, importacao, exportacao, posse, distribuicao e venda
de materias-primas, incluidos os precursores e
as substancias quimicas essenciais, utilizadas
na fabricacao e transformacao de tais produtos, levando em conta as quantidades necessarias para satisfazer o consumo interno para
fins medicos, cientificos, industriais e comerciais;
apreenderao e confiscarao, em conformidade
com suas respectivas legislacoes nacionais, os
veiculos de transporte aereo, terrestre ou fluvial empregados no trafico, distribuicao, armazenamento ou transporte ilicitos de entorpecentes e de substancias psicotropicas, incluidos os precursores imediatos e substancias
quimicas essenciais utilizadas na fabricacao e
transformacao desses produtos;
programarao a capacitacao de pessoal tecnico
para as diferentes areas mencionadas no Artigo II do presente Protocolo, incluindo o inter-

cambio de tecnicos de ambos os paises.
ARTIGO IV
1.
Com vistas a consecucao dos objetivos
contidos no presente Protocolo, as Partes Contratantes decidem encarregar a Subcomissao de
Cooperacao no Combate ao Trafico Ilicito de Drogas, da Comissao Mista Permanente de Coordenacao, das seguintes abribuicoes:
a) Recomendar aos respectivos Governos as
acoes pertinentes, as quais se desenvolverao
por meio de uma estreita cooperacao entre os
servicos competentes de cada Parte Contratante.
b) Avaliar o cumprimento de tais acoes e elaborar
planos para a prevencao, substituicao e/ou
erradicacao de cultivos dos quais se possam
extrair entorpecentes ou substancias psicotropicas, assim como para a repressao coordenada de seu trafico ilicito.
c) Formular as Partes Contratantes recomendacoes que considerem pertinentes para a melhor execucao do presente Protocolo.

A Subcomissao Mista sera coordenada pelos Ministerios das Relacoes Exteriores das Partes
Contratantes e se reunira alternadamente no Brasil
e na Bolivia pelo menos uma vez ao ano, podendo
ser convocadas reunioes extraordinarias por via
diplomatica.

2.

A Subcomissao Mista podera designar grupos de trabalho para o desenvolvimento das acoes
especificas contempladas no presente Protocolo e
para analisar e estudar temas especificos. 0 s grupos de trabalho poderao formular recomendacoes
ou propor medidas que julgem necessarias e submete-las a consideracao da Subcomissao Mista.

3.

O resultado dos trabalhos da Subcomissao
Mista sera apresentado as Partes Contratantes, por
intermedio de seus respectivos Ministerios das Relacoes Exteriores.

4.

ARTIGO V

O presente Protocolo Adicional entrara em vigor
provisoriamente a partir da sua assinatura, e em vigencia permanente na data em que ambos os Governos se comunicarem, por troca de Notas diplomaticas, do cumprimento dos requisitos internos
necessarios a aprovacao do presente Protocolo
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ARTIGO VI

ARTIGO I

Cada uma das Partes Contratantes podera denunciar o presente Protocolo a qualquer momento, mediante notificacao a outra, por via diplomatica. A
denuncia produzira efeito noventa dias apos o
recebimento da respectiva notificacao.

As Partes contratantes designam para a execucao
do presente Ajuste as seguintes entidades: pela
Republica Federativa do Brasil, o Ministdrio da
Saude, atraves da Superintendencia de Campanhas de Saude Publica (SUCAM); pela Republica
da Bolivia, o Ministerio da Prevencao Social e Saude Publica, atraves da Direcao Nacional de Epidemiologia (DINALEP);

Feito em La Paz, aos 02 dias do mes de agosto de
1988, em dois originais, nos idiomas portugues e
espanhol, sendo ambos os textos igualmente
autenticos.
Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil
koberto de Abreu Sodr6
Pelo Governo da Republica da Bolivia
Guillermo Bedregal Gutibrrez

ARTIGO II
Ambas as entidades comprometem-se a desenvolver, de forma coordenada, programas de intercambio, particularmente nas areas de fronteira, a fim de
alcancar maior eficiencia e eficacia dos programas.
ARTIGO III

Ajuste Complementar ao Acordo BBsico de
Cooperacao Tecnica e Cientifica na Area do
Controle de Endemias
O Governo da Republica Federativa do Brasil
e
O Governo da Republica da Bolivia,
CONSIDERANDO:
o Acordo Basico de Cooperacao Tecnica e Cientifica entre o Governo da Republica Federativa do
Brasil e o Governo da Republica da Bolivia, firmado
em La Paz, em 10 de julho de 1973, e
que, entre os problemas de saude comuns aos
paises signatarios, a malaria, a doenca de chagas,
a febre amarela, o dengue, as leishmanioses, a
peste e o bocio endemico constituem endemias
importantes, por seu elevado custo medico-social;
que, para obter um controle efetivo e duradouro
destas enfermidades, e necessario um intercambio
nas areas de recursos humanos, pesquisa, informacao, documentacao, experiencias de participacao comunitaria, insumos, material e equipamento,
no contexto geral de cooperacao propiciada pela
Organizacao Pan-Americana de Saude e pela
Agencia Brasileira de Cooperacao,
Convem no seguinte:

O Governos acordam em cooperar nas seguintes
areas:
Assessoria e apoio especificos para o desenvolvimento de projetos e programas de vigilancia e controle de endemias, participacao comunitaria e implementacao e instalacao de
laboratorios de saude publica;
Capacitacao de recursos humanos em todos
os niveis e intercambio de docentes e pesquisadores em areas ou instituicoes vinculadas ao
controle de endemias;
Apoio em situacoes excepcionais de surtos
epidemicos;
Intercambio de material, equipamento, experiencias, informacoes e documentacao;
Elaboracao e execucao conjuntas de pesquisas;
Realizacao anual de reunioes tecnicas com a
finalidade de proceder ao exame global dos
problemas, avaliacao e programacao conjunta,
alternadamente no Brasil e na Boli- via.
ARTIGO IV
O presente Ajuste entrara em vigor na data
de sua assinatura e tera a vigencia de cinco anos, a
qual sera automaticamente prorrogada por periodos adicionais de um ano, a menos que qualquer
das Partes comunique a Outra sua intencao de denuncia-lo, com antecedencia minima de seis meses
da data de expiracao do periodo de vigencia.

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

2.
O presente Ajuste podera ser modificado
atraves de troca de Notas diplomaticas.
Feito em La Paz, aos 02 dias do mes de agosto de
1988, em dois exemplares originais, nos idiomas
portugues e espanhol, sendo ambos os textos
igualmente autenticos.
Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil
Roberto de Abreu Sodre
Pelo Governo da Republica da Bolivia
Guillermo Bedregal Gutierrez

Memorandum de Entendimento para o
Estabelecimento de Programa de
Cooperacao Tecnica

O Governo da Republica Federativa do Brasil

O Governo da Republica da Bolivia,
Considerando a recente criacao da Agencia Brasileira de Cooperacao (ABC);
Tendo em vista os resultados de missao brasileira
a La Paz, em dezembro de 1987, durante a qual as
autoridades de ambos os paises acordaram a conveniencia do estabelecimento de um Programa de
Cooperacao Brasil-Bolivia;
Reconhecendo o interesse de ambos os paises em
coordenar e administrar sua cooperacao tecnica
internacional por meio de esquemas bilaterais e
multilaterais, segundo os principios da Cooperacao
Tecnica entre Paises em Desenvolvimento(CTPD);

a elaboracao dos termos de referencia do Programa estara a cargo de um grupo de trabalho
integrado por tecnicos brasileiros e bolivianos.
0 s termos serao posteriormente submetidos a
ABC e ao Ministerio de Planejamento e Coordenacao da Bolivia, por via diplomatica;
o Programa favorecera tanto esquemas de
cooperacao bilateral quanto multilateral. 0 s
projetos em esquema multilateral se realizarao, prioritariamente, com a participacao do
Programa das Nacoes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD);
os projetos contemplarao principalmente as
areas do planejamento urbano, do desenvolvimento regional integrado, da administracao
publica, da formacao vocacional e da saude;
o Governo boliviano indicara ao Governo brasileiro os projetos do PNUD no ambito dos
quais deseje cooperacao brasileira;
os Governos do Brasil e da Bolivia gestionarao
junto aos organismos internacionais formas de
viabilizar a cooperacao brasileira na fase preparatoria dos projetos para os quais o Governo boliviano solicite financiamento daqueles
organismos.
O presente Memorandum de Entendimento entrara
em vigor na data de sua assinatura e permanecera
em vigor ate que um dos Governos indique, com
seis meses de antecedencia, e por meio de notificacao escrita, sua decisao de suspender o Acordo.
Feito em La Paz, aos 02 dias do mes de agosto de
1988, em dois exemplares originais, nos idiomas
portugues e espanhol, sendo ambos os textos
igualmente autenticos.
Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil
Roberto de Abreu Sodre

Chegaram ao seguinte entendimento:
1.
O presente Memorandum de Entendimento
se destina a formalizar o Programa de Cooperacao
Tecnica Brasil-Bolivia, bem como a estabelecer as
diretrizes de sua execucao.
2.
O Programa de Cooperacao Tecnica BrasilBolivia reger-se-a pelas seguintes diretrizes:
a) o Programa dara prioridade a projetos situados nos Departamentos de Santa Cruz, Beni e
Pando;

Pelo Governo da Republica da Bolivia
Guillermo Bedregal Gutierrez

Acordo para a Supressao de Visto em
Passaportes Diplomliticos e de Servico
A Sua Excelencia o Senhor
Doutor Guillermo Bedregal Gutierrez,
Ministro das Relacoes Exteriores e Culto da
Republica da Bolivia
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Senhor Ministro,
Tenho a honra de elevar a consideracao da Vossa
Excelencia proposta no sentido de que nossos
paises reciprocamente concedam isencao de visto
a portadores de passaportes diplomaticos e de
servico, nos seguintes termos:
Os titulares de passaportes diplomaticos e de
servico brasileiros validos ficarao isentos de
visto para entrarem em terriiorio boliviano e
nele permanecer em transito ou por um prazo
de noventa dias;
Os titulares de passaporte diplomatico, oficial
e de servico boliviano, valido, ficarao isentos
de visto para entrarem em territorio brasileiro
e nele permanecer em transito ou por prazo
de noventa dias;
Os Ministerios das Relacoes Exteriores do
Brasil e da Bolivia poderao prorrogar, reciprocamente, os prazos de permanencia dos nacionais do outro pais, portadores de passaporte diplomatico, oficial e de servico validos.
/

Caso o Governo de Vossa Excelencia concorde com o acima exposto, a presente Nota e a
Nota de resposta de Vossa Excelencia, onde se expresse tal concordancia, constituirao acordo entre
nossos dois Governos, a vigorar sessenta dias
apos a data da nota de resposta de Vossa Excelencia. Tal acordo podera ser, a qualquer momento,
denunciado por qualquer dos dois paises, cessando seus efeitos, nesse caso, trinta dias apos o recebimento da denuncia.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta consideracao.
Ministro das Relacoes Exteriores do Brasil
Roberio de Abreu Sodre
Acordo sobre a Cooperacao Bilateral para a
Construcao da Rodovia Santa Cruz de Ia
Sierra-Corumba
A Sua Excelencia o Senhor
Doutor Guillermo Bedregal Gutierrez,
Ministro de Relacoes Exteriores e Culto da Republica da Bolivia
Senhor Ministro,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia
para referir-me as reunioes mantidas entre ambos

os paises por ocasiao da visita do Excelentissimo
Senhor Presidente da Republica Federativa do Brasil, Dr. Jose Sarney, celebrada em 1 Q de agosto de
1988 na cidade de La Paz, e em especial ao encontro entre os Ministros dos Transportes da Republica Federativa do Brasil - Jose Reinaldo Carneiro
Tavares, e da Republica da Bolivia - Engenheiro
Andres Petricevich.
No mencionado encontro, manifestaram sua especial satisfacao pela assinatura da Ata de Cooperacao e Complementacao Economica entre os Governos da Bolivia e do Brasil, que cria novos estimulos no campo das relacoes economicas e comerciais, altamente conveniente para os paises, e
que sua implementacao exigira uma infra-estrutura
eficiente de transportes ferroviarios, rodoviarios e
fluviais, em vista do que ambos os Governos:
Coincidiram em que devem ser tomadas as providencias necessarias para atender aos requisitos de
medio prazo, para o qual se faz necessario melhorar a operacionalidade da ferrovia Santa Cruz-Corumba, a navegabilidade do Rio Paraguai e a construcao da rodovia Santa Cruz-Corumba, que constituirao elementos decisivos no contexto da conexao
entre os dois paises.
Reiteraram a urgencia de serem completados os
estudos para a interconexao ferroviaria Aiquile-Santa Cruz, com a qual se completaria a ferrovia Santos-Arica.
Registraram como extremamente positiva e de necessidade imediata a interconexao viaria entre cidades fronteiricas, em particular a construcao de estradas que unam as cidades de Caceres e San
Ignacio de Velasco.
Tendo em vista essas consideracoes, chegaram as
seguintes conclusoes:
1 - Expressaram a disposicao de seus respectivos
Governos de proceder, no prazo mais curto
possivel, a realizacao do Estudo de Viabilidade
da estrada Santa Cruz-Corumba, comprometendo-se o Governo do Brasil a apoiar o Governo da Bolivia na obtencao de financiamento
junto aos organismos internacionais.
2 - Ao ser concluido o Estudo de Viabilidade, ambos os Governos cooperarao na obtencao de
financiamento necessario para que o Governo
da Bolivia construa a estrada.
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Caso o Governo de Vossa Excelencia esteja de
acordo com o acima exposto, esta Nota e a Nota
de resposta que Vossa Excelencia se digne dirigirme, de igual teor e de mesma data, constituirao
Acordo entre os Governos da Republica Federativa
do Brasil e da Republica da Bolivia, a entrar em vigor a partir desta data.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha mais alta consideracao.
Ministro das Relacoes Exteriores do Brasil
Roberto de Abreu Sodr6

Memorando de Entendimento para a
Cooperacao no Campo da Assistencia Social
entre a Fundacao Legiao Brasileira de
Assistencia e a Junta Nacional de
Solidariedade Social da Bolivia
A Senhora Marly Macieira Sarney, Presidente do
Conselho Consultivo da Fundacao Legiao Brasileira de Assistencia, Instituicao Governamental vinculada ao Ministerio da Previdencia e Assistencia
Social da Republica Federativa do Brasil, com sede
na Cidade do Rio de Janeiro,

A Senhora Maria Teresa de Paz Estenssoro, Presidente da Junta Nacional de Solidariedade e Desenvolvimento Social da Bolivia,
Decidem firmar o presente Memorando de Entendimento, com vistas ao desenvolvimento de atividades de assistencia social em beneficio das criancas
necessitadas do Brasil e da Bolivia, com a interveniencia do Ministerio das Relacoes Exteriores do
Brasil e do Ministerio das Relacoes Exteriores e
Culto da Bolivia.
CONSIDERANDO:
que a Fundacao Legiao Brasileira de Assistencia
tem ampla experiencia na prestacao de assistencia
social a criancas necessitadas, mediante programas de desenvolvimento social;
que a Junta Nacional de Solidariedade e Desenvolvimento Social tem ampla experiencia na prestacao
de previdencia e assistencia social a criancas necessitadas, aos deficientes e a terceira idade;

136

que a colaboracao entre as instituicoes brasileira e
boliviana contribuiria positivamente para aperfeicoar os programas de assistencia;
RESOLVEM:
que ambas as Partes envidarao esforcos no sentido de prestar-se cooperacao no campo da assistencia social, a fim de se beneficiarem da experiencia recolhida na formulacao e execucao de
seus diferentes programas de amparo a crianca
necessitada, aos deficientes e a terceira idade;
que a assessoria acima referida se realizara por
intermedio de troca de informacoes, publicacoes
tecnicas, consultorias e outros meios acordados
pelas Partes;
i>eWP'filGi3WPPresidente do Conselho Consultivo
da Fundacao Legiao Brasileira de Assistencia

O presente Memorando de Entendimento entrara
em vigor na data de sua assinatura.
La Paz, 02 de agosto de 1988.
Presidente do Conselho Consultivo da Fundacao
Legiao Brasileira de Assistencia
Marly Macieira Sarney
Presidente da Junta Nacional de Solidariedade e
DesenvolvimentoSocial da Bolivia
Maria Teresa de Paz Estenssoro

acordo brasil-republica
do suriname
Acordo, por troca de Notas, para a supressao
de visto em passaportes diplomhticos, de
servico e comuns, assinado em
17 de agosto de 1988
A Sua Excelencia o Senhor
Eddy Sedoc,
Ministro dos Negocios Estrangeiros da Republica
do Suriname
Senhor Ministro,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelencia
que o Governo brasileiro est8 disposto a concluir
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com o Governo do Suriname um Acordo para a
supressao de visto em passaportes diplomaticos,
de servico e comuns, nos seguintes termos:
os titulares de passaporte diplomatico, de
servico ou comum brasileiro, valido, ficarao
isentos de visto para entrar em territorio
surinames e nele permanecer, em transito ou
por um periodo de ate noventa dias;
os titulares de passaporte diplomatico, de
servico ou comum surinames, valido, ficarao
isentos de visto para entrar em territorio
brasileiro e nele permanecer, em transito ou
por um periodo de ate noventa dias;
a supressao de visto acima referida nao
exime os titulares de passaporte diplomatico,
de servico e comum, brasileiro ou surinames,
da observancia das leis e regulamentos em
vigor concernentes a entrada e permanencia
de estrangeiros nos respectivos paises.
A presente nota e a de Vossa Excelencia,
de igual teor, constituem Acordo entre nossos dois
Governos sobre a materia, o qual entrara em vigor
transcorridos noventa dias a partir desta data, podendo ser a qualquer momento denunciado, cessando os seus efeitos, nesse caso, seis meses
apos o recebimento da denuncia.

Conscientes dos lacos de amizade e de solidariedade que unem seus povos, e
Animados pela vontade comum de intensificar e de
reforcar a cooperacao em todos os campos de
interesse comum entre os dois paises,
Acordam o seguinte:
ARTIGO I
As Partes Contratantes instituem pelo presente
Acordo uma Comissao Mista de Cooperacao Brasileiro-Togolesa, doravante denominada 'Comissao
Mista'.
ARTIGO I1
A Comissao Mista tera por objetivo permitir a coordenacao no que diz respeito aos assuntos de
cooperacao de interesse comum, assim como buscar os meios e modos capazes de promover e de
reforcar a cooperacao em todos os campos entre
os dois paises, especialmente em assuntos economicos, comerciais, culturais, cientificos e tecnicos.
ARTIGO 111
1.
-

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos de minha mais alta consideracao.
Ministro das Relacoes Exteriores do Brasil
Roberto de Abreu Sodre

A Comissao Mista compreendera:
uma Subcomissao de Assuntos Economicos e
Comerciais, e
uma Subcomissao de Assuntos Culturais,
Cientificos e Tecnicos.

A Comissao Mista podera instituir, na medida em que se fizer necessario, Comites ad hoc
para o estudo em profundidade de assuntos especificos.

2.

ARTIGO IV

acordo sobre a criacao de uma
comissao mista de cooperacao
brasil-togo
Acordo, firmado em 18 de agosto de 1988,
entre o Governo do Brasil e da Republica
Togolesa, sobre a criacao de uma Comissao
Mista de Cooperacao

A Comissao Mista reunir-se-a de dois em
1.
dois anos em sessao ordinaria, alternadamente no
Brasil e no Togo, ou em sessao extraordinaria, mediante solicitacao de uma das Partes Contratantes.
2.
A Presidencia da Comissao Mista sera
exercida pelos Ministerios das Relacoes Exteriores
ou por membros dos Governos dos respectivos
paises.

O Governo da Republica Federativa do Brasil
ARTIGO V
O Governo da Republica Togolesa
(doravante denominados "Partes Contratantes"),

1.
O projeto de agenda, proposto pelo pais
anfitriao, por via diplomatica, com dois meses de
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antecedencia, sera adotado na abertura de cada
sessao da Comissao Mista.
Qualquer novo assunto, para ser examinado pela Comissao Mista, devera ser objeto de notas dirigidas ao outro Governo pelo Governo que
propoe a inscricao, ao menos um mes antes da
data da sessao.

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil,
Ministro das Relacoes Exteriores
Roberto de Abreu Sodr6

2.

ARTIGO VI

Os resultados das reunioes das Subcomissoes e
Comites ad hoc serao submetidos a aprovacao da
Comissao Mista.
ARTIGO VI1

As conclusoes da Comissao Mista serao consignadas em ata firmada pelos Chefes das delegacoes,
e um comunicado final sera dado a imprensa.
ARTIGO VI11

O presente Acordo sera submetido aos procedimentos constitucionais de cada Parte Contratante,
e entrara em vigor na data da troca dos Instrumentos de Ratificacao.
ARTIGO IX
1.
O presente Acordo sera valido por um
periodo de seis (6) anos, podendo ser renovado
por tacita reconducao por periodos subsequentes
de seis (6) anos.

2.
Cada Parte Contratante podera solicitar,
por escrito, a emenda do presente Acordo.

3.

Os trechos emendados de comum acordo
entrarao em vigor nas mesmas condicoes previstas
no Artigo VIII.
ARTIGO X

Pelo Governo da Republica Togolesa, Ministro dos
Negocios Estrangeiros
Yaovi Adodo

acordos brasil-guiana
16 de setembro de 1988

O Ministro das Relacoes Exteriores da Republica
Federativa do Brasil,
Roberto de Abreu Sodre

O Ministro dos Negocios Estrangeiros da Republica Cooperativista da Guiana,
Rashleigh Esmond Jackson,
Persuadidos da importancia de dinamizar as relacoes bilaterais entre os dois paises;

Conscientes da necessidade de fortalecer os vinculos reciprocos, e
Convencidos de que, do progressivo aperfeicoamento da cooperacao bilateral que ora propomos,
participarao direta e ativamente os setores competentes nacionais, em coordenacao com as instituicoes publicas e privadas de ambos os paises,
Estipulamos as bases de um programa de trabalho
bilateral, chamado "Programa de Trabalho de
Georgetown" e concebido a partir dos interesses
mutuos identificados pelos diversos mecanismos
de cooperacao entre o Brasil e a Guiana, bem
como pelo dialogo politico direto que ora retomam
nossas Chancelerias.

Cada uma das Partes Contratantes podera, a qualquer momento, denunciar o presente Acordo. A
de- nuncia surtira efeito seis (6) meses apos a
notifi- cacao por escrito a outra Parte.

O Programa de Trabalho de Georgetown incluira
as acoes que abaixo se discriminam.

Feito em Brasilia, aos 18 dias do mes de agosto de
1988, em dois exemplares originais nas linguas
portuguesa e francesa, os dois textos sendo igualmente validos.

1.
0 s dois Ministros concordaram em ampliar
e intensificar o dialogo politico sobre as relacoes
bilaterais e sobre outros assuntos de mutuo interesse. Concordaram, ademais, que as conversa-

I

- Dialogo Politico
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coes havidas durante a visita do Ministro Abreu Sodre a Georgetown refletem essa disposicao, e concordaram tambem que encontros regulares deverao realizar-se entre as duas Partes, a nivel de Ministros de Relacoes Exteriores, de SecretariosGerais e de Chefes de Departamento, bem como
de instituicoes das areas diretamente interessadas
no desenvolvimento das relacoes bilaterais.
2.
Serao criados Grupos ad hoc de Informacao e Acompanhamento. De natureza mais flexivel,
tais grupos deverao, doravante, exercer funcoes tal como indica seu nome - de acompanhamento
de aspectos ou areas especificas das relacoes entre os dois paises, de modo a permitir que ambos
os Governos identifiquem, com maior precisao e
de modo consistente, o estagio de desenvolvimento de cada area de atividade das relacoes bilaterais.
Estabelecidos atraves de canais diplomaticos, esses grupos prestarao contas de suas atividades a
Comissao Mista Brasil-Guiana, nas suas sessoes
anuais. A proxima sessao da Comissao Mista tera
lugar no primeiro semestre de 1989.

II - Cooperacao Tecnica
Estabelecer um Programa de Cooperacao
Tecnica formulado dentro das seguintes
areas de interesse:
pesquisa agricola:
colaboracao entre a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuaria - EMBRAPA - e o
"National Agriculture Research Institute NARI":
soja;
pecuaria;
milho e sorgo e
troca de germoplasma
saude:
programa do controle da malaria e de vetores;
diagnostico do 'Aedes Aegypti";
estatistica sobre a malaria;
treinamento em gerencia de projetos e supervisao da malaria;
fornecimento de medicamentos;
tratamento de pacientes guianenses em hospitais brasileiros;
atendimento de emergencia e
treinamento de pessoal em pratica medica e
odontologica

1.3

-

- energia:

cooperacao com a "Guyana National Resources Agency - GNRA" - no ambito do Programa Energetico Nacional
1.4 - telecomunicacoes
1.5 - aproveitamento florestal
1.6 - mineracao
1.7 - desenvolvimento industrial:
- cooperacao com a 'Guyana Manufacturing
and Industrial Development Agency GUYMIDA" - no sentido de fortalecer as
pequenas e medias empresas;
centro de documentacao e informacao;
- treinamento em gerencia de projetos;
programa de trabalho global.
O Programa de Cooperacao Tecnica se fara com atencao especial para as dificeis condicoes
economicas e financeiras dos dois paises.

2.

0 s respectivos Governos estipularao, por
Troca de Notas, os mecanismos mais adequados
para a implementacao da cooperacao em apreco,
e concordam em identificar as instituicoes governamentais que se encarregarao da execucao das medidas especificas.

3.

111 - Intercambio Comercial
1.
Com vistas a fortalecer e intensificar as relacoes economicas bilaterais, o Governo brasileiro
tomou a decisao politica de estender uma linha de
credito de US$ 10 milhoes ao Governo da Guiana.
Esta linha de credito sera considerada no contexto
mais amplo do desenvolvimento de condicoes financeiras estaveis entre os dois paises. A linha de
credito sera ligada a reestruturacao e reescalonamento do debito existente. Com esse proposito o
Governo da Guina submeteu, formalmente, ao Governo do Brasil as propostas de reescalonamento
acima mencionadas. Desse modo, as negociacoes
sobre reescalonamento e sobre a nova linha de
credito iniciar-se-aoimediatamente.

Estudo, pelo Governo brasileiro, juntamen2.
te com o Governo da Guiana, de formas para a
execucao de joint-ventures, com a participacao de
empresarios brasileiros, especialmente em setores como o da exploracao e aproveitamento mineral.
Reconhecendo o trabalho produtivo desen3.
volvido pelo Governo brasileiro sobre a ativacao do
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comercio em Roraima, e que vem facilitando substantivamente o comercio regional e fronteirico entre
o Territorio de Roraima e a Guiana, ambas as Partes recomendam a elaboracao, quando julgado necessario, de estudos adicionais por parte dos orgaos competentes do Governo brasileiro, e recomendam que orgaos do Governo guianense realizem trabalho semelhante, de forma a ampliar o fluxo de comercio regional na area amazonica.
Ambas as Partes acordaram estudar as
possibilidades, no ambito da ALADI, de efetuar
Acordos bilaterais, nos termos do Artigo 25 do Tratado de Montevideu, com vistas ao incremento e a
diversificacao do intercambio bilateral, com o objetivo, ademais, de alcancar maior grau de cooperacao economica entre os dois paises.
4.

5.
Ambas as Partes acordaram estudar formas de promover maior participacao de produtos
brasileiros no mercado da CARICOM, atraves de
mecanismos de complementacao economica, ou
de outros instrumentos de dinamizacao dos fluxos
comerciais.
IV - Trafego Aereo
As Partes reconhecem a importancia de comunicacoes efetivas e eficientes para o fortalecimento dos
lacos entre os dois paises. Com esse objetivo,
acordam que:
A VARIG - CRUZEIRO reiniciara os servicos
aereos comerciais com destino a Guiana, apos
solucionar-se a pronta remessa ao Brasil de
rendas auferidas pela transportadora brasileira
na Guiana,
serao mantidos voos regulares entre Boa Vista
e Georgetown, e
os detalhes concernentes aos ajustes serao
acertados entre as autoridades aeronauticas
dos dois paises e entre a GAC e a VARIG CRUZEIRO.
Cooperacao Amazonica
Expressou-se continuado apoio as atividado Tratado de Cooperacao Amazonica (TCA)
e, em especial, aquelas incorporadas nas decisoes
da III Reuniao Ordinaria do Conselho de Cooperacao Amazonica (CCA), celebrada em marco de
1988, em Brasilia.

2.
Ambas as Partes reiteraram tambem seu
apoio a proxima celebracao, em Quito, da III Reuniao de Chanceleres do TCA, bem como a proposta de que, naquela Reuniao, atencao especial seja
dada as hreas de saude, ciencias e tecnologia,
meio ambiente e a questao dos mecanismos financeiros de apoio as atividades do TCA.

No plano bilateral, o Governo guianense
3.
expressou seu interesse em ativar a cooperacao
educacional, cultural, tecnica, cientifica e tecnologica com entidades brasileiras sediadas na Amazonia (instituicoes de pesquisa, universidades, governos e orgaos estaduais).
Decidiu-se tambem dar enfase especial a
programacao sobre saude na regiao, sobretudo no
combate as doencas endemicas.

4.

VI

- Saude

Ambas as Partes decidiram intensificar as
1.
acoes de cooperacao previstas no Acordo de
Cooperacao Sanitaria, firmado em Brasilia, em 8 de
julho de 1981.
Com vistas a dinamizar a -cooperacao na
2.
area de saude, considerada como absolutamente
prioritaria no relacionamento bilateral, ambas as
Partes decidiram celebrar, no mais curto prazo
possivel, um programa na area de saude. A elaboracao de tal programa devera ser precedida das
consultas apropriadas pelos orgaos competentes
dos dois Governos, levando-se em conta a programacao de cooperacao tecnica existente sobre a
materia. O programa levara em conta os trabalhos
a serem desenvolvidos pela recem-criada Comissao Especial de Saude da Amazonia (CESAM), no
ambito do TCA.
VI1 - Educacao
Sera elaborado um programa quinquenal de
cooperacao educacional, e sera sugerida aos orgaos responsaveis pelos programas de bolsas de
estudo - Coordenacao de Aperfeicoamento de
Pessoal de Nivel Superior (CAPES) pelo lado brasileiro, e Public Service Ministry (PSM) pelo lado
guianense - a elaboracao de um cronograma, a
fim de implementar o programa proposto.
VIII

- Aproveitamento Florestal

Ambas as Partes colaborarao na avaliacao das
possibilidades de cooperacao para o aproveita-
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mento florestal da Guiana; com esse objetivo. um
tecnico brasileiro ira a Guiana para formular um
programa de cooperacao. Esse programa incluira
definicao de metodos e procedimentos para teste
da madeira guianense e definicao, com as autoridades da Guiana, sobre as possibilidades de treinamento no Brasil.
IX

- Entorpecentes

0 s dois Governos concordam em promover as formas de cooperacao previstas no Acordo sobre Prevencao, Controle, Supervisao e Repressao ao Trafico Ilicito de Entorpecentes e de Substancias Psicotropicas, assinado em Georgetown, pelo Brasil e
pela Guiana, em 1988.
X - Cultura
Ambas as Partes acordaram proceder ao aumento
do intercambio cultural, inclusive com o aproveitamento das disponibilidades de eventos culturais
em nivel regional, em conformidade com os propositos do TCA.
Feito e assinado em Georgetown, aos 16 dias do
mes de setembro de 1988, em dois exemplares,
em portugues e ingles sendo ambos os textos
igualmente autenticos.
Pelo Governo da Repubiica Federativa do Brasil
Roberto de Abreu Sodre
Pelo Governo da Republica Cooperativista da Guiana
Rashleigh Esmond Jackson

Tendo o Acordo Basico de Cooperacao Cientifica e
Tecnologica entrado em vigor em 08 de abril de
1986, torna-se possivel a entrada em vigor do Ajuste Complementar, por meio de troca de Notas diplomaticas.
Caso o Governo da Republica Cooperativista da
Guiana concorde com a proposta de entrada em
vigor do mencionado Ajuste Complementar, esta
Nota e a Nota de resposta de Vossa Excelencia, de
igual teor e da mesma data, determinarao a entrada em vigor do Ajuste Complementar, a partir desta
data.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos de minha mais alta consideracao.
Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil
Roberto de Abreu Sodre

memorandum de entendimento
brasil-republica islamica do ira
Memorandum de Entendimento, firmado em 26
de setembro de 1988, entre o Governo da
Republica Federativa do Brasil e o Governo da
Republica Islamica do Ira para a criacao de
uma Comissao Mista de nivel ministerial

O Governo da Republica Federativa do Brasil

O Governo da Republica Islamica do Ira,
(doravante denominados "Partes Contratantes"),
Ajuste Complementar, por troca de Notas, ao
Acordo Basico de Cooperacao Cientifica e
Tecnologica, assinado em 16 de
setembro de 1988
A Sua Excelencia o Senhor
Rashleigh Esmond Jackson,
Ministro dos Negocios Estrangeiros da
Republica Cooperativista da Guiana
Senhor Ministro,
Tenho a honra de referir-me ao Artigo XII do Acordo Basico de Cooperacao Cientifica e Tecnologica
e a seu Ajuste Complementar, ambos firmados em
Georgetown, em 29 de janeiro de 1982.

Desejando promover as relacoes bilaterais e expandir a cooperacao mutua entre os dois paises
nos campos economico, comercial, industrial,
tecnico, tecnologico, cientifico e cultural,
Concordam com o seguinte:
ARTIGO I
Partes Contratantes envidarao esforcos para
fortalecer e desenvolver sua cooperacao economica, comercial, industrial, tecnica, tecnologica,
cientifica e cultural com base em beneficios
mutuos, e, para facilitar a concretizacao desse
proposito, proporcionarao o necessario apoio aos

AS
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contatos entre suas respectivas organizacoes e
empresas. Todos esses esforcos serao feitos de
acordo com as leis e regulamentos de cada pais.
ARTIGO II

A fim de formular e facilitar a expansao da cooperacao nos campos acima mencionados, as Partes
Contratantes concordam em estabelecer uma Comissao Mista em Nivel Ministerial.
ARTIGO III

A Comissao Mista reunir-se-a pelo menos uma vez
por ano, alternadamente em Brasilia e em Teera.

continuara em vigor por periodos consecutivos de
tres anos, a menos que uma das Partes Contratantes notifique a outra de sua intencao de denuncia10, com uma antecedencia minima de tres meses.
O presente Memorandum de Entendimento podera
ser modificado por mutuo consentimento.
ARTIGO VIII

O presente Memorandum de Entendimento entrara
em vigor na data de sua assinatura.
Feito em Brasilia, aos 26 dias do mes de setembro
de 1988, em dois exemplares originais, nas linguas
portuguesa, farsi e inglesa, sendo os tres textos
igualmente autenticos. Em caso de divergencia de
interpretacao, prevalecera o texto em ingles.

ARTIGO IV

A fim de estudar os planos e projetos de cooperacao mutua de forma mais pormenorizada, a Comissao Mista podera formar subcomissoes para industria, comercio, agricultura e cultura. A Comissao
Mista podera aumentar ou reduzir o numero de
subcomissoes, se julgado necessario por ambas
as Partes Contratantes.
ARTIGO V
As subcomissdes poderao reunir-se em Brasilia'ou
em Teera, sempre que julgado necessario, em
qualquer nivel.

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil
Paulo Tarso Flecha de Lima
Pelo Governo da Republica Islamica do Ira
Gholam Reza Shafei

registro de assentamentos de atos
multilaterais, dos quais o brasil e
parte, ocorridos no terceiro
trimestre do ano de 1988
-

ARTIGO VI

Em suas reunioes anuais, a Comissao Mista podera examinar os topicos que se enumeram abaixo, e
cujas conclusoes e decisoes poderao ser transcritas em documento a ser firmado, a cada ano,
pelas Partes:
1. exame da evolucao da cooperacao mutua nos
campos economico, tecnico, cientifico e cultural;
2. estudo dos relatorios das subcomissoes;
3. troca de informacoes e realizacao de consultas
com relacao aos campos acima mencionados;
4. estudo de planos e propostas relativos as
possibilidades de incremento da cooperacao
nos campos de interesse mutuo.
ARTIGO VI1

O presente Memorandum de Entendimento permanecera em vigor por um periodo de tres anos, e

-

-

-

Egito - ADERIU
Convencao sobre Limitacao de Responsabilidade para Reclamacoes Maritimas, 1976.
Londres, 19111/1976
Argentina, Egito, Hungria, Mexico e Zambia RATIFICARAM
Protocolo de Emenda a Convencao sobre
Limitacao do Periodo de Venda Internacional
de Mercadorias.
Viena, 11/04/80
Afeganistao - ADERIU
Tratado Sobre Principios Reguladores das
Atividades dos Estados
Exploracao e Uso do Espaco Cosmico,
Inclusi- ve a Lua e demais Corpos Celestes.
Moscou, 27/01 167
Iemen - ADERIU
Convencao para Supressao de Atos Ilegitimos
contra a Seguranca da Aviacao Civil.
Montreal, 23/09/71
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-

Portugal ACEITOU
Protocolo Adicional para a Conservacao do
Atum Atlantico.
Paris, 9 e 10/06/84
Mbxico - ADERIU
Convencao Complementar a Convencao de
Varsovia para Unificacao de Certas Regras ao
Transporte Aereo Int. Realizado para quem
nao seja Transportador Contratual.
Guadalajara, 18/09/61
Malasia, Chipre, Argentina e Senegal ACEITARAM
Emenda do Art. VI A.1. do Estatuto da Agencia
Internacionalde Energia Atomica.
Viena, 24/09/84
Peru - RATIFICQU
Convencao para prevenir e Punir os atos de
Terrorismo Configurados em Delitos contra as
Pessoas e a Extorsao Conexa, quando tivessem eles Transcendencia Internacional.
Washington. 2/02/71
Tchecoslovaquia - ADERIU
Convencao Internacional Contra Tomada de
Refdns.
Nova York, 17/12/79

-

Paises Baixos - ADERIU
- Acordo sobre Adocao de Condic6es Uniformes de Homologacao e o Reconhecimento
Reciproco de Homol~gacaode Equipamentos
e Pecas de Veiculos a Motor. Regulamento
nQ37.

-

-

Paises Baixos - ADERIU
Acordo sobre Adocao de Condicoes Uniformes de Homologacao e o Reconhecimento
Reciproco de Homologacao de Equipamentos
e Pecas de Veiculos a Motor. Regulamento
nQ19.

Italia - ACEITOU
Acordo sobre Adocao de Condicoes Uniformes de Homologacao e o Reconhecimento
Reciproco de Homologacao de Equipamentos
e Pecas de Veiculos a Motor. Regulamento
nQ51.
Finlandia - ACEITOU
Acordo sobre Adocao de Condicoes Uniformes de Homologacao e o Reconhecimento
Reciproco de Homologacao de Equipamentos
e Pecas de Veiculos a Motor. Regulamento
nQ45.
Italia - ADERIU

- Acordo sobre Adocao de Condicoes Unifor-

AustrPlia - OENUNCIOU
EI Salvador - RATIFICOU
Constituicao da Organizacao das Nacoes
Unidas para DesenvolvimentoIndustrial.
Viena. 08/04/79
Paises Baixos - ADERIU
Acordo sobre Adocao de Condicoes Uniformes de Homologacao e o Reconhecimento
Reciproco de Homologacao de Equipamentos
e Pecas de Veiculos a Motor. Regulamento
nQ5.
Genebra. 20/03/58

Paises Baixos - ADERIU
Acordo sobre Adocao de Condicoes Uniformes de Homologacao e o Reconhecimento
Reciproco de Homologac~ode Equipamentos
e Pecas de Veiculos a Motor. Regulamento
nQ31.

mes de Homologacao e o Reconhecimento
Reciproco de Homologacao de Equipamentos
e Pecas de ~eiculosa Motor. Regulamento
nQ54.

-

-

-

Burma e Ilhas Marshall - ACEITARAM
Convencao Internacional sobre Normas de
Treinamento de Maritimos, Expedicao de Certificados e Servicos de Quarto.
Londres. 07/07/78
Equador, Uruguai e Seychelles - ACEITARAM
Protocolo de 1978 a Convencao para Seguranca da Vida no Mac. 1974.
Londres, 17/02/78
Equador e Uruguai - ACEITARAM
Convencao Internacional sobre Busca e Salvamento Maritimo.
Hamburgo, 27/04/79
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-

-

-

-

Mexico - RATIFICOU
Convencao das Nacoes Unidas sobre Condicoes para Registro de Navios.
Genebra, 07/02/86
Peru - ADERIU
Convencao Complementar a Convencao de
Varsovia para Unificacao de Certas Regras Relativas ao Transporte Aereo Internacional Realizado por quem nao seja Transportador Contratual.
Guadalajara, 18/09/61
Bulgaria - RATIFICOU
Convencao sobre Assistencia em Caso de Acidente Nuclear ou Emergencia Radiologica.
Viena, 26/09/86
Gana e Bolivia - RATIFICARAM
Colombia - ADERIU
Convencao Internacional Contra o APARTHEID no Esporte.
ONU, 10/12/85
Mexico e Argelia - RATIFICARAM
Estatuto do Centro de Engenharia Genetica e
Biotecnologica.
Madri, 13/09/83

atos bilaterais que entraram em
vigor durante o terceiro trimestre
de 1988
Ata de Cooperacao e Complementacao Economica.
Celebrado em La Paz, a 02 de agosto de
1988.
Entrou em vigor em 02 de agosto de 1988.
Ajuste Complementar ao Acordo Basico de
Cooperacao Tecnica e Cientifica na Area do
Controle de Endemias.
Celebrado em La Paz, a 02 de agosto de
1988.
Entrou em vigor em 02 de agosto de 1988.
Memorandum de Entendimento para o Estacionamento de Programa de Cooperacao
Tecnica.
Celebrado em La Paz, a 02 de agosto de
1988.
Entrou em vigor em 02 de agosto de 1988.
Acordo, Por Troca de Notas Reversais, refe-

rente ao Acordo Complementar ao Convenio
de Cooperacao Economica e TBcnica, de
08/02/84, para a Construcao de Central Hidroeletrica em Cachuela Esperanza.
Celebrado em La Paz, a 02 de agosto de
1988.
Entrou em vigor em 02 de agosto de 1988.
05 - Acordo, por Troca de Notas Reversais, sobre
a Utilizacao do Gas Natural Boliviano, no
Contexto da Integracao Energetica.
Celebrado em La Paz, a 02 de agosto de
1988.
Entrou em vigor em 02 de agosto de 1988.
06 - Acordo, por Troca de Notas Reversais, para
a Venda de Borracha Boliviana ao Brasil.
Celebrado em La Paz, a 02 de agosto de
1988.
Entrou em vigor em 02 de agosto de 1988.
07 - Acordo, por Troca de Notas Reversais, sobre
a Cooperacao Bilateral para a Construcao da
Rodovia Santa Cruz de La Sierra-Corumba.
Celebrado em La Paz, a 02 de agosto de
1988.
Entrou em vigor em 02 de agosto de 1988.
08 - Acordo, por Troca de Notas, para a Supressao de Visto em Passaportes Diplomaticos e
de Servico.
Celebrado em La Paz, a 02 de agosto de
1988.
Entrou em vigor em 02 de agosto de 1988.
CHINA
01 - Protocolo sobre Aprovacao de Pesquisa e
Producao de Satelite de Recursos da Terra.
Celebrado em Beijing, a 06 de julho de 1988.
Entrou em vigor em 06 de julho de 1988.
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperacao Cientifica e Tecnologica sobre Cooperacao no Campo da Pesquisa Cientifica e do
Desenvolvimento Tecnologico no Setor de
Transportes.
Celebrado em Beijing, a 06 de julho de 1988.
Entrou em vigor em 06 de julho de 1988.
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperacao Cientifica e Tecnologica em Materia de
Energia Eletrica, Incluindo a Energia Hidreletrica.
Celebrado em Beijing, a 06 de julho de 1988.
Entrou em vigor em 06 de julho de 1988.
Convenio sobre Cooperacao no Dominio de
Medicina e dos Farmacos Tradicionais.
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05

-

06 -

07

-

Celebrado em Beijing, a 06 de julho de 1988.
Entrou em vigor em 06 de julho de 1988.
Convenio de Cooperacao Cientifica e Tecnologica na Area de Farmacos Destinados ao
Combate a Grandes Endemias.
Celebrado em Beijing, a 06 de julho de 1988.
Entrou em vigor em 06 de julho de 1988.
Acordo, por Troca de Notas, sobre Vistos de
Multiplas Entradas em Passaportes Diplomaticos e de Servico.
Celebrado em Beijing, a 06 de julho de 1988.
Entrou em vigor em 06 de julho de 1988.
Acordo, por Troca de Notas, sobre Aumento
de Lotacao de Repaiticoes Consulares.
Celebrado em Beijing, a 06 de julho de 1988.
Entrou em vigor em 06 de julho de 1988.

GUIANA
01

atos bilaterais que ainda nao se
acham em vigor no terceiro
trimestre de 1988
BOL~VIA
01 - Protocolo Adicional ao Convenio de Assistencia Reciproca para a Repressao do Trafico Ilicito de Drogas que produzem Dependencia.
Celebrado em La Paz, a 02 de agosto de
1988.
CHINA
01

- Protocolo de Cooperacao na Area de Tecnologia Industrial.
Celebrado em Beijing, a 06 de julho de 1988.

- Ajuste Complementar, por Troca de Notas,
ao Acordo Basico de Cooperacao Cientifica e
Tecnologica de 29/01 182.
Celebrado em Georgetown, a 16 de
setembro de 1988.
Entrou em vigor em 16 de setembro de 1988.

01

1988.
Entrou em vigor em 26 de setembro de 1988.

SURINAME
Acordo, por Troca de Notas, para a supressao de visto em Passaportes Diplomaticos,
de Servico e Comuns.
Celebrado em Beijing, a 17 de agosto de
1988.
Entrou em vigor em 17 de agosto de 1988.

-

GUIANA
01 - Acordo sobre Prevencao, Controle, Fiscalizacao e Repressao ao Uso Indevido e ao Trafico Ilicito de Entorpecentes e de Substancias
Psicotropicas.
Celebrado em Georgetown, a 16 de setembro de 1988.
PARAGUAI
Acordo, Por Troca de Notas Reversais, sobre
Trafico Ilicito.
Celebrado em Assuncao, a 28 de julho de
1988.

01

-

01

- Acordo sobre a Criacao de uma Comissao

ORGANISMOS INTERNACIONAIS (UNESCO)
01

- Protocolo de Cooperacao, Visando a Implantacao e Funcionamento do Conjunto Cultural
Federal da Capital da Republica, em Brasilia.
Celebrado em Brasilia, a 29 de julho de 1988.
Entrou em vigor em 29 de julho de 1988.

01

IRA
- Memorandum de Entendimento para a Criacao de uma Comissao Mista de Nivel Ministerial.
Celebrado em Brasilia, a 26 de setembro de

REPUBLICA TOGOLESA
Mista de Cooperacao.
Celebrado em Brasilia, a 18 de agosto de
1988.

01

BANGLADESH
de Cooperacao Cultural e Educacional.
Celebrado em Brasfiia, a 27 de setembro de
1988.

- Acordo
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derrubada de aviao civil iraniano
Nota h Imprensa, de 4 de julho de 1988, sobre a
derrubada de um aviao civil iraniano
O Governo brasileiro tomou conhecimento com profundo pesar da derrubada de um aviao civil iraniano,
que resultou na perda de centenas de vidas inocentes.
Conforme ja deixado claro, no passado, nao e aceitavel que a aviacao civil internacional -fator de paz e
aproximacao entre os povos -fique a merce de atos
dessa natureza.
Esse tragico episodio sublinha, uma vez mais, a
necessidade de maxima moderacao por parte de
todos na regiao do Golfo, conforme determinado pela
resolucao 598 (1987),do Conselho de Seguranca das
Nacoes Unidas.
O Governo brasileiro manifesta suas sentidas conde
Iencias as familias das vitimas desse lamentavel acontecimento.

Ciencia e Tecnologia e da Saude, bem como do Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos e os Senhores Embaixadores dos paises-membros do Tratado.

visita do chanceler da
costa rica a brasilia
Comunicado B Imprensa sobre a visita oficial
do Ministro das Relacoes Exteriores e
CUROda Costa Rica, entre 18 e 19 de julho
de 1988, ao Brasil
Visita Oficial do Senhor Rodrigo Madrigal Nieto, Ministro das Relacoes Exteriores e Culto da Costa Rica,
ao Brasil (Brasilia, 18 e 19 de julho de 1988)
1. Atendendo a convite do Ministro das Relacoes
Exteriores da Republica Federativa do Brasil, Dr. Roberto de Abreu Sodre, o Ministro das Rela@es Exte
riores e Culto da Costa Rica, Dr. Rodrigo Madrigal
Nieto, realizou visita oficial ao Brasil, em 18 e 19 de
julho de 1988.

2. Durante sua estada no Brasil, o Chanceler Madri-

lancamento de carimbo postal
alusivo aos 10 anos do tca
Nota a Imprensa sobre o lancamento, pela EBCT,
de carimbo postal alusivo aos 10 anos da
assinatura do Tratado de Cooperacao Amazonica
Com vistas a marcar a passagem dos 10 anos de assinatura do Tratado de Cooperacao Amazonica, pelos Chanceleres do Brasil, Colombia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, em Brasla, em 3 de
julho de 1978, a Empresa Brasileira de Correios e
Telegrafos lancou, oficialmente, um carimbo postal
alusivo ao evento, em cerimonia realizada no dia 8 de
julho, as 15:30 horas, na Sala de Coordenacao da
Secretaria-Geral do Palacio do Itamaraty.
A solenidade em apreco contou com a presenca do
Senhor Ministro de Estado das Comunicacoes, da

gal foi recebido pelo Presidente Jose Sarney em audiencia que transcorreu em atmosfera de cordial amizade; na ocasiao foram examinadas questoes de importancia tanto bilateral quanto regional, com enfase
no desejo de ambos os governos de intensificar as
relacoes de cooperacao e entendimento entre os dois
paises.

3. Durante sua permanencia no Brasil, o Chanceler
Madrigal visitou o Presidente da Camara dos Deputados e da Assembleia Nacional Constituinte, Deputado
Ulysses Guimaraes, e o Presidente do Senado Federal. Senador Humberto Lucena.
4. Em nome do Presidente Jose Sarney, e como
testemunho adicional do respeito e estima do povo e
do Governo brasileiros, o Chanceler Abreu Sodre
agraciou o Chanceler Madrigal Nieto com a Gra-Cruz
da Ordem do Cruzeiro do Sul. O Chanceler Madrigal
Nieto agradeceu vivamente a distincao e manifestou
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que a homenagem significava um estimulo a mais
para prosseguir em seus esforcos em prol da paz e
do fortalecimento dos lacos entre os paises da America Latina.
5. Em clima de mutuo entendimento e cordial e
franca comunicacao, reflexo dos lacos que unem o
Brasil e a Costa Rica, os Chanceleres Sodre e Madrigal fizeram um exame das muttiplas questoes de interesse para ambos os paises, com especial enfase no
que se refere as relacoes bilaterais.

6. Concordaram ambos os Chanceleres no prop6
sito de ver implementadas medidas em ambito mundial, tendentes a assegurar um clima de paz e seguranca internacionais, indispensaveis a criacao de condicoes favoraveis ao desenvolvimentoe ao progresso
economico e social dos povos; reiteraram a plena
adesao de seus governos aos objetivos e principios
consagrados nas Cartas das Nacoes Unidas e da Organizacao dos Estados Americanos e seu firme pro
posito de envidar todos os esforcos ao seu alcance
com vistas ao fortalecimento do sistema das Nacoes
Unidas e ao aprimoramento do sistema internacional.

7. Ambos os Chanceleres ressattaram a importancia da adocao, por parte da comunidade internacio
nal, de medidas completas para obter o fim do regime racista do aparfheid, dos atos de agressao contra
paises da Linha de Frente e da ocupacao ilegal da
Namibia.
8. 0 s dois Chanceleres trocaram opinioes sobre a
atual conjuntura centroamericana. Concordaram em
que, aos paises centroamericanos, principais vlimas
da situacao no istmo, cabe a responsabilidade primordial pela busca de uma solucao pacifica e nego
ciada que assegure tanto o aprimoramento das instituicoes democraticas, quanto um clima de confianca
e credibilidade que permita alcancar uma paz firme e
duradoura, conforme estabelece o Acordo de Esquipulas II; para tal objetivo tem sido de fundamental
importancia o Plano Arias, lancado pelo Presidente
Oscar Arias. Reiteraram, ambos os Chanceleres, a
plena validade dos Acordos de Esquipulas 11, como
demonstracao cabal de que, em seu mais alto nivel
de decisao, estao os paises centro-americanos im
buidos da vontade politica de buscar solucoes pacifi
cas para a crise regional. Ressaltaram, tambem, que
os paises centroamericanos devem assegurar a
observancia dos compromissos assumidos e em

execucao, de modo a evitar qualquer retrocesso no
processo de paz. Nesse contexto, ressaltaram a importancia dos Acordos de Sapoa, e instaram as partes diretarnente envolvidas nas discussoes a que redobrem seus esforcos para a obtencao de acordos
mutuamente satisfatorios.

9. Ressaltaram os dois Chanceleres a contribuicao
extremamente positiva aportada ao processo de paz
na America Central pelos Grupos de Contadora e de
Apoio, e concordaram que, no marco de Esquipulas
II, possam prosseguir as negociacoes sobre os pontos pendentes da Ata de Paz, em materia de seguranca. Instaram aqueles paises com vinculos e
interesses na regiao a que se abstenham de atos ou
medidas que possam obstaculizar as negociacoes
para a paz, observando estreitamente os principios
da nao-ingerenciae da nao-intervencao em assuntos
internos de outros paises.
10. Coincidiram em que a crise centro-americana
tem profundas raizes economicas e sociais; nesse
contexto, referiram-se ao Programa Internacional de
Emergencia para a America Central que os Presidentes do Mecanismo Permanente de Consulta e Concertacao Politica decidiram respaldar, na reuniao que
realizaram em Acapulco, em novembro de 1987.
11. Tomaram nota, com satisfacao, da conclusao,
no espirito da iniciativa dos Presidentes em Acapulco,
das negociacoes bilaterais sobre atrasados financeiros em termos favoraveis; do inicio de negociacoes com vistas a elaboracao de um acordo de alcance parcial entre os dois paises, e expressaram o
firme proposito de ampliar as relacbes comerciais,
utilizando, para isso, formas modernas de colaboracao. Analisaram, tambem as possibilidades de c o
operacao com organismos financeiros regionais ja
constituidos. Reiteraram as posicoes latineamericanas para o tratamento da questao da divida externa, a
luz de suas necessidades de desenvolvimento e de
sua capacidade de pagamento. Exortaram a comunidade internacional, especialmente os paises desenvolvidos, a que reconhecam que a America Central
constitui um caso especial de sobrevivencia e reconstrucao e que se unam, neste empenho, as acoes ja
adotadas bilateralmente por seus governos.
12. Concluiram os dois Chanceleres que sao amplas
e diversificadas as possibilidades de cooperacao tec-

nica a ser desenvolvida entre os dois paises. Regis-
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trararn, com satisfac30, as aiternativas identificadas
no Plano Piloto de Cooperacao Tecnica entre o Brasil
e a Costa Rica, desenvolvido pela Agencia Brasileira
de Cooperacao e a Embaixada do Brasil em Sao
Jose.
13. Nesse contexto, acordaram determinar que seja
estudada a proposta apresentada pela Costa Rica,
durante a visita do Chanceler Madrigal, de um texto
de acordo bilateral de cooperacao tecnica. Ressaltaram o interesse da Costa Rica em projetos especificos de cooperacao tecnica nas areas de energia, habitacao e novas tecnologias agroindustriais,
nas quais o Brasil atingiu nivel importante de desenvolvimento.
14. Salientou o Chanceler Madrigal Nieto a importancia que tem para seu governo a concessao de
vagas nos cursos universitarios brasileiros, em nivel
de graduacao, e de bolsas de estudo aos estudantes
de seu pais, aprovados para a realizacao de cursos
de pos-graduacfio nas inStituicOes de ensino superior
no Brasil. Indicou, na ocasiao, o interesse do governo
de seu pais em ver ampliada esta oferta. O Chanceler
Abreu Sodre registrou, com satisfacao, as demonstracoes de interesse do Chanceler Madrigal Nieto e determinou fossem estudadas medidas com vistas a
viabilizar o aumento da oferta de vagas e de bolsas
de estudo, oferecidas nos quadros dos programas de
estudantes-convenio.

15. Reafirmaram. por fim, ambos os Chanceleres, o
interesse mutuo na celebracao, se possivel ainda no
curso do corrente ano, em data a ser determinada
pelos canais diplomaticos, da IV Reuniao da Comiscao Mista Brasil-Costa Rica. Acordaram, para tanto,
em determinar as respectivas chancelarias que iniciem os preparativos correspondentes.
16. O Chanceler Madrigal Nieto expressou seu agradecimento pela colaboracao para formacao de pessoal diplomatico de seu pais em que se tem constituido a concessao de bolsas, no Instituto Rio Branco,
pelo Ministerio das RelacOes Exteriores do Brasil.
Mencionou o grande interesse de seu governo na
implantacao de um instituto de formacao de diplomatas e assinalou a importancia que, neste particular,
teria o aproveitamento da experiencia brasileira. O
Chanceler Abreu Sodre reiterou a disposicao do Itamaraty de contribuir para a consecucao de tal objetivo.

17. O Chanceler Madrigal Nieto convidou o Chanceler Abreu Sodre a visitar oficialmente a Costa Rica.
O Chanceler Abreu Sodre aceitou, com prazer. As
datas serao estabelecidas pelos canais diplomaticos.
18. Ao finalizar sua visita, o Chanceler Madrigal Nieto
manifestou sua gratidao ao Chanceler Abreu Sodre
pelas atencoes que, juntamente com sua comitiva,
recebeu durante a visita.

eua anuncia sancao
a produtos brasileiros
Nota do Presidente da Republica a imprensa, de
22/07/88, divulgada por ocasiao da adocao, por
parte do Governo norte-americano, de medidas
retaliatorias com relacao a produtos brasileiros
No dia de hoje, o Presidente dos Estados Unidos da
America anunciou a intencao de adotar sancoes
comerciais unilaterais contra o Brasil, mediante a
divulgacao de uma lista de produtos, da qual seriam
selecionadas as exportacoes brasileiras a sofrerem
imposicao de pesadas restricoes tarifarias, com a virtual inviabilizacao de seu acesso ao mercado norteamericano.

2. E com preocupacao que vejo renovar-se esse
procedimento de ameaca despropositado e injusto,
tendente a desestabilizar internamente setores de
atividade economica e a minar as relacoes econ6
mias e comerciais bilaterais.
Tal medida unilateral, que representa uma violacao dos principios mais elementares do Direito Internacional e do GATT, teve sua origem em uma acao
isolada, que atende a interesses especiais da industria farmaceutica norte-americana, em detrimento
dos interesses mais gerais do relacionamento entre
os dois paises e dos legitimos objetivos brasileiros de
desenvolvimento de sua politica industrial, plenamente resguardados pelas convencoes internacionais e
por uma legislacao vigente no Brasil ha mais de 40
anos, cuja legitimidade nao pode ser posta em
questao.

3.

4. E ainda mais injustificada e discriminatoria a
acao dos Estados Unidos, se considerado que foi t e
mada sob a alegacao de prejuizos a industria farmaceutica norte-americana, quando 85% do faturamento
global do setor industrial farmaceutico brasileiro este-
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ve, em 1987, em maos de empresas estrangeiras, da
quais as norte-americanas, que detem o primeiro
lugar no mercado, controlam a expressiva parcela de
35%.
5. A ameaca economia que nos e, agora, imposta
acarreta despropositado preco economico para o
Brasil, que, mais uma vez, estara confrontado com
uma lista de produtos passiveis de sancao, o que
desde ja passa a inibir suas exportacoes para o
mercado norte-americano, em valor muitas vezes
superior ao montante, ja em si arbitrario, anunciado
pelo Governo dos Estados Unidos da America.

6. Ao reiterar sua permanente disposicao de privilegiar o dialogo diplomatico - a que alias nao nos
furtamos, ao termos aceitado proceder a quatro consultas bilaterais com os Estados Unidos da America
sobre o tema - o Governo brasileiro se reserva o
direito de recorrer aos mecanismos do GATT para
exigir a justa reparacao dos danos que vier a sofrer.

7. Com vistas a resguardar os legitimas interesses
dos exportadores brasileiros e a minimizar os eventuais danos a balanca comercial, estou ademais determinando aos orgaos da Administracao que iniciem
de imediato os estudos pertinentes.

Brasilia, 22 de julho de 1988.

i reuniao dos paises do
atlantico sul no rio de janeiro
Nota h Imprensa sobre a realizacao, entre 25 e 29
de julho de 1988, da IReuniao dos Paises do
Atlflntico Sul, no Rio de Janeiro
Por iniciativa do Governo brasileiro, realizou-se no Rio
de Janeiro, de 25 a 29 de julho, a primeira reuniao
dos paises do Atlantico Sul. A reuniao visou a propiciar uma troca de ideias entre os paises sul-atlanticos sobre os aspectos relativos a implementacao da
recolucSo da AssembleisGeral das Na@= Unidas
que dedarou o Atlantico Sul uma Zona de Paz e de
Cooperacao.
A referida resolucao, que decorreu de iniciativa brasileira com o cmpatrocinio da Argentina, Uruguai e 11
paises sul-atlanticos da Africa, foi aprovada em 1986
por expressiva maioria Em 1987, a Assomblt5ia-Geral
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das Nagoec Unidas, apos passar em revista a
implementacao no Atlantico Sul, aprovou nova resolucao, que, alem de merecer tambem macico apoio
da comunidade internacional,contou com o co-patrocinio de todos os 22 paises sul-atlanticos (Angola, Argentina, Benin, Cabo Verde, Carnaroes, Congo, Cote
d'lvoire, Gabao, Gambia, Gana, Guine-Bissau, Guine
Equatorial, Liberia, Nigeria, Republica da Guine, Sao
Tome e Principe, Senegal, Serra Leoa, Togo, Uruguai
e Zaire, alem do Brasil).
A reuniao do Rio de Janeiro, para a qual foram convidados os paises acima mencionados, marca o inicio
de um processo de definicao de formas de cooperacao que podem contribuir para o estreitamento
progressivo dos vinculos entre os paises da regiao e
para os propositos maiores da promocao da paz e
do desenvolvimento no Atlantico Sul.

visita do presidente sarney a Ia paz
Informacaoh imprensa divulgada, em 02/08/88,
por ocasiao da visita do PresidenteJose Sarney a
La Paz, em julho/agosto de 1988

O PresidenteSarney e o primeiro Presidente brasileiro
a visitar oficialmente La Paz. Tal fato sem duvida
sublinha a importancia do atual momento para as relacoes bilaterais, marcado pela condusao de entendimentos que o Governo brasileiro, e certamente
tambem o Governo boliviano, consideram como
transcendentais. Os instrumentos firmados durante a
presente visita, sobretudo na area energetica e na
area economico-comercial, refletem, pelo seu extraordinario alcance, uma profunda identidade de interesses entre dois paises vizinhos. Brasil e Bolivia tem
uma fronteira comum de quase 3.200 km. Trata-se da
maior fronteira terrestre do Brasil. Essa grande vizinhanca, fortalecida por tradicional amizade, pela convivencia historica e pelos solidos vinculos existentes,
gera uma comunhao de interesses, a que se somam
as aspira*
de estabilidade democratica e de desenvdvimento s6cio-economii, em muitos e im
portantes aspectos, vinculado a esforcos conjuntos.
Valeria, assim, ressaltar que, no setor energetico, dois
temas sao muito relevantes: o relativo ao aproveitamento do gas natural boliviano, no contexto da
integracao energetica entre os dois paises; e a
utilizacao da energia a ser produzida pela hidreletrica
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de Cachuela Esperanza, sobre o Rio Beni, nas proximidades da fronteira entre os dois paises, A energia
eletrica a ser produzida por Cachuela Esperanza sera
em grande parte aproveitada para suprimento do
Estado brasileiro de Rondonia.
No que se refere ao aproveitamento do gas boliviano,
o acordo firmado estabelece o compromisso brasileiro de compra de derivados tais como o polietileno
(cem mil toneladas - ano), ureia (duzentas mil toneladas - ano), bem como a aquisicao, a partir de
1992, de 500mw de energia eletrica a ser produzida
em territorio boliviano. O acordo estabelece, finalmente, o compromisso de compra de tres milhoes de
metros cubicos diarios de gas, de acordo com cronograma, condicoes e precos a serem estabelecidos
pelo Comite Intergovernamental Ad Hoc, recemcriado para esse objetivo. Todos os compromissos
falam de um periodo de 25 anos de vigencia dos
contratos.
Um terceiro entendimento de grande relevancia diz
respeito a adocao de medidas destinadas a intensificar o comdrcio bilateral, atualmente muito desequilibrado em favor do Brasil, procurando, dentro de
um contexto de equilbrio dinamico, promover maior
integracao regional. Tais medidas, consolidadas em
acordo de complementacao economico e comercial, sao de alcance extraordinariamente amplo, em
termos de abertura de mercado a producao boliviana
Dessa forma, o compromisso boliviano de aquisicao
de derivados como urdia e polietileno, de 500mw de
energia termoeletrica com geracao a partir de gas, e
de 3 milhoes de metros cUbicos/dia de gas, bem
como a aquisicao de energia eletrica de Cachuela
Esperanza, e os entendimentos na area economico
comercial, sem prejuizo da importhcia dos demais
entendimentos havidos, colocam efetivamente as relacoes bilaterais, a partir de hoje, num novo patamar,
caracterizado pela objetividade, pela abertura e pela
coincidencia de interesses, dentro de uma perspectiva de seriedade e de confianca mutua.
Como de costume em visitas presidenciais, os Presidentes Sarney e Paz Estenssoro firmaram uma Dedaracao Conjunta. O documento abrange os prinapais temas tratados durante a visita, refletindo a
coincidencia de posicoes entre os dois Chefes de
Estado dentre os mais relevantes da atual agenda

internacional. Reafirmando seu apoio aos principios
basicos do Direito Internacional, os dois Presidentes
saudaram os entendimentos sovietimnorte-arnericanos sobre armas nucleares de curto e medio alcance,
enfatizando a importancia de se realocarem os recursos, ora empregados com armamentos, na promocao de desenvolvimento; criticaram a persistencia de
fenomenos graves no ambito internacional, como o
regime de apartheid na Africa do Sul, as praticas m
merciais protecionistas por parte dos paises industrializados, os intensos desequilibrios na economia mundial, que fazem, inclusive, da America Latina uma regiao exportadora liquida de recursos financeiros; salientaram importancia de iniciativas, como a da instituicao de uma zona de Paz e de Cooperacao no Atlantico Sul, ou como as agoes empreendidas pelos grupos de Contadora e Apoio com vistas a pacificacao
da Regiao centro-americana, ou como o procedimento adotado pelos Chefes de Estado dos cinco paises
da area na Guatemala, em 07 de agosto de 1987;
saudaram ainda o crescente fortalecimento do sistema democratico no Continente, com o qual se comprometem, bem como a intensificacao das iniciativas
de cooperacao ambienta1na Amazonia (especialmente no contexto do Tratado de Cooperacao Amazonica), a integracao economimcomercial (sobretudo a
partir da alta prioridade atribuida a Associacao LatinoAmericana de Integracao - ALADI), ou a cooperacao
na repressao e no combate ao trafico ilicito de drogas
(com enfase na cooperacao tanto bilateral como na
multilateral).
Para o tratamento das relacoes bilaterais propriamente ditas, os dois Chefes de Estado incluiram, na Dedaracao Conjunta, um 'Programa de Acao". Dele
constam, item por item, os principais pontos da atual
agenda bilateral, numa listagem objetiva, capaz de, a
qualquer momento, orientar os trabalhos ligados a
cooperacao Brasil-Bolivia Todos os trabalhos estarao, de toda forma, sob a responsabilidade da nova
Comissao Mista Permanente BrasiCBolivia de Coordenacao, estabelecida em junho Ultimo. Valeria ressaltar, dentro os 22 itens do 'Programa de Acao', a
preocupacao comum com o desenvolvimento das
regioes orientais da Bolivia, em conjunto com o ocidente brasileiro. Tal preocupacao se projeta em
acoes concretas e importantes na area energetica; de
saude e controle de endemias; e, finalmente, no setor
de desenvolvimento integrado (com a criacao de planos-modelo de desenvolvimento integrado de comunidades fronteiricas).
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Durante a visita, foram ademais firmados acordos que
culminam, por sua transcendencia no quadro das r e
lacoes bilaterais, como ja se disse, a tradicao de entendimentos existentes entre os dois paises. Resumem-se a seguir tais acordos.
a) Aproveitamento e aquisicao de gas natural boliviano e de derivados (Acordo por Notas Reversais sobre a utilizacao do gas natural boliviano
no contexto de integracao energetico entre o
Brasil e a Bolivia). Pelo acordo, o Brasil se compromete a adquirir, da Bolivia, 200.000 T/ano de
ureia e 100.000 T/ano de polietileno; a adquirir,
da Bolivia, 500 mw de energia eletrica a ser p r o
duzida em territorio boliviano a partir do aproveitamento do gas; Brasil adquirira 150.000 m3 diarios de gas, para uso em fabricas de cimento em
Corumba (estas compras comporao um total
equivalente a tres milhoes de metros cubicos de
gas diarios), e, finalmente, adquirira, de acordo
com cronograma ainda a ser definido, tres milhoes de metros cubicos/dia de gas para apro
veitamento no Brasil. Todos esses compromissos tem a duracao prevista de 25 anos a partir de
1992.
Energia
eletrica de Cachuela Esperanza (Acordo
b)
por troca de notas, para construcao da hidreletrica de Cachuela Esperanza). Pelo acordo, compromete-se o Brasil, atraves da Eletrobras, a
adquirir ate 30 mw de energia eletrica a ser gerada pela hidreletrica de Cachuela Esperanza,
projeto de 40 mw a ser construido pela Bolivia no
rio Beni, nas cercanias de Guayaramerin. A Bolivia utilizara os restantes 10 mw para atendimento
da demanda local.
c) Complementacao economica e comercial (Ata
de Cooperacao e Complementacao Economica). Pelo acordo, estimula-se o intercambio bilateral, com a concessao de tratamento prioritario
ao comercio dos produtos bolivianos. Todo o
tratamento prioritario, que inclui a eliminacao de
restricoes nao-tarifarias, o estabelecimento praticamente generalizado de tarifas zero, a emissao
automatica de guias de importacao, e pelo acordo inscriio no universo de mecanismos da
ALADI, especificamente a Lista de Abertura de
Mercados e o Acordo de Alcance Parcial numero
8. O acordo anexa as listas de produtos contemplados na abertura de mercados, cuja extensao
por si so demonstra o alcance do presente
entendimento.
d) Cooperacao na area de saude (Ajuste Comple

mentar ao Acordo Basico de Cooperacao Tecnica e Cientifica na Area do Controle de Endemias). Pelo acordo, os dois Governos ratificam a
cooperacao existente no campo de saude e controle de endemias, o qual foi objeto de entendimento recente, de abril ultimo, entre a SUCAM e
a DINALEP, e dispoem-se a ampliar essa cooperacao nos planos conceitual e operativo.
Cooperacao
Tecnica (Memorandum de Entendie)
mento para o Estabelecimento de Programa de
Cooperacao Tecnica). O memorandum de entendimento formaliza um programa abrangente
de cooperacao tecnica, com prioridade para p r e
jetos situados nos Departamentos de Santa
Cruz, Beni e Pando. O referido programa favore
cera tanto esquemas de cooperacao bilateral c 0
mo multilateral, devendo, estes ultimos, envolver
a participacao do PNUD. As principais areas contempladas serao planejamento urbano, desenvolvimento regional integrado, administracao publica, formacao vocacional e saude.
Isencao de vistos em passaportes diplomaticos
f)
(Acordo por troca de notas, para Isencao de Vistos em Passaportes Diplomaticos e de Servico).
Pelo acordo estabelece-se a dispensa de exigencia de vistos para passaportes diplomaticos e de
servico.
g) Trafico ilicito de drogas (Protocolo Adicional ao
Convenio de Assistencia Reciproca para a Repressao do Trafico Ilicito de Drogas que produzem Dependencia). Pelo Protocolo, amplia-se a
cooperacao no campo da repressao ao trafico
de entorpecentes, incluindo a area da reabilitacao de farmacodependentes, e o controle de
precursores imediatos e substancias quimicas
utilizados na producao de drogas.
Assistencia
ao menor abandonado (Memoranh)
dum de Entendimento para Cooperacao no
Campo de Assistencia Social entre a Fundacao
Legiao Brasileira de Assistencia e a Junta Nacie
na1 de Solidariedade e Desenvolvimento Social
da Bolivia). Pelo Memorandum, as duas instituicoes propoem-se a trocar experiencias com vistas a cooperacao na formulacao e execucao de
programas para as criancas necessitadas, os
deficientes e a terceira idade.
i) Rodovia Santa Cruz de Ia Sierra - Corumba
(Acordo por Troca de Notas sobre cooperacao
bilateral para construcao da rodovia Santa Cruz
- Corumba). O Brasil apoiara a Bolivia para o b
tencao de financiamento para estudos de viabili-
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j)

dade da estrada e, posteriormente, para sua
construcao.
Comercio de borracha natural e beneficiada
(Acordo sobre a venda de borracha boliviana ao
Brasil). O Brasil concede tratamento tarifario preferencial as importacoes bolivianas.

E oportuno ressaltar, no contexto do presente Encontro Presidencial, que os dois governos firmaram,
em 17 de junho ultimo, acordo, por Troca de Notas,
para a criacao de uma Comissao Mista Permanente
de Coordenacao Brasil-Bolivia, responsavel doravante pela conducao dos trabalhos de cooperacao bilateral.
Foi igualmente firmado acordo, em 08 de julho URi
mo, para criacao de um Comite Intergovernamental
Ad Hoc, encarregado de conduzir os desdobramentos dos entendimentos na are energetica.
La Paz, 02 de agosto de 1988
CHACALTAYA

Na Declaracao Conjunta firmada em 02 de agosto, os
Presidentes Jose Sarney e Victor Paz Estenssoro expressaram seu reconhecimento pelos trabalhos desenvdvidos por cientistas brasileiros e bolivianos no
campo dos estudos sobre os raios cosmicos, no
ambito de acordo de cooperacao entre o Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas (CBPF) e a Universidade
Mayor San Andres, de La Paz, concluido em 1949.

As modernas camaras de emulsao de Chacaitaya
vem sendo usadas ate hoje para estudos de fisica de
altas energias e astrofisica, executados por cientistas
de varios paises, que muito tem contribuido para o
desenvolvimento dessas ciencias. Dentre os resuitados dos trabalhos que vem sendo feitos, podem ser
ressaltados os fatos de que permitiram concluir que a
producao multipla de mesons se faz atraves de "bolas
de fogo" e de que conduziram a descoberta, na regiao de altissimas energias, do fenomeno "centauro",
que e possivelmente uma indicacao da producao de
particulas exoticas nas explosoes das supernovas.
Os estudos realizados por cientistas brasileiros e bolivianos em Chacaltaya constituem um bom exemplo
do tipo de cooperacao que pode ser executada entre
paises em desenvolvimento, em especial da America
Latina, no campo da ciencia e da tecnologia. Tal c@
operacao tem um papel de grande relevancia a d e
sempenhar no desenvolvimento do conhecimento
cientifico e tecnologico desses paises e na formacao
profissional de seus cientistas e pesquisadores.
Com esse proposito em mente, os dois Presidentes
comprometeram-se, no Programa de Acao constante
da Declaracao Conjunta que firmaram, a intensificar a
cooperacao bilateral nos campos da ciencia e da tecnologia. Inicialmente, estao previstos o intercambio
de conhecimentos e a formacao de recursos humanos na area energetica. Posteriormente, serao definidos novos campos em que o mesmo tipo de cooperacao cientifica e tecnologica podera continuar a ser
realizada entre o Brasil e a Bolivia.
La Paz, 2 de agosto de 1988

A cooperacao entre as duas instituic6es deu prosseguimento aos estudos sobre os mesons que haviam
sido realizados na Inglaterra, desde 1947, pelo reno
mado cientista brasileiro Cesar Lattes. Dessa coope
racao resultou a construcao e instalacao do Centro
de Pesquisas de Chacaltaya, situado nas proximidades de La Paz, a uma altitude de 5.200 metros, em
localizacao privilegiada para os trabalhos de pesquisas com raios cosmicos.

Comunicado de Imprensa, de 09/08/88,sobre os
resultados das conversacoes em Genebra,
concluidas no dia 5 de agosto de 1988, que
permitiram a cessacao de hostilidades entre
Angola e Africa do Sul

Em Chacaltaya, o fisico Cesar Lattes liderou uma
equipe de cientistas brasileiros, da qual faziam parte
Ugo Carnerini, Roberto Salmeron, Fernando de
Souza Bastos, Hervasio de Carvalho, Jose Leite
Lopes e outros. Contaram eles com a colaboracao
efetiva dos Professores bolivianos Ismael Escobar e
Alfred Hendel.

O Governo brasileiro recebeu com muita satisfaca0
os resultados das conversacoes quadripartites em
Genebra, concluidas no dia 5 de agosto, que permitiram a cessacao de hostilidades entre Angola e
Africa do Sul. O Governo brasileiro espera que estes
resultados constituam o primeiro passo de um
processo maior de paz na regiao, que venha a alcan-

angola e africa do sul
a caminho da paz
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car todas as questoes e problemas que tem causado
a instabilidade regional. O Brasil, que sempre se manifestou em favor de uma pronta e justa solucao para
os conflitos na Africa Austral, dos quais faz parte a luta pela independencia da Namibia, renova seu apoio
aos presentes esforcos diplomaticos pela emancipacao do territorio namibiano, com base na Resolucao
435178 do Conselho de Seguranca das Nacoes Unidas.

brasil e suriname
estreitam relacoes
Comunicado divulgado por ocasiao da visita
oficial ao Brasil do Ministro dos Negocios
Estrangeiros do Suriname, nos dias 16 e 17 de
agosto de 1988
Atendendo a convite formulado por Sua Excelencia o
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores da Republica Federativa do Brasil, Dr. Roberto de Abreu S e
dre, Sua Excelencia o Ministro dos Negocios Estrangeiros da Republica do Suriname, Senhor Eddy S e
doc, efetuou visita oficial ao Brasil nos dias 16 e 17 de
agosto de 1988.

Suriname, cujos trabalhos foram encerrados pelos
dois Chanceleres.

5. Nas reunioes de trabalho mantidas pelos dois
Chanceleres, trataram-se os principais temas de inte
resse do Brasil e do Suriname, no ambito das relacoes bilaterais. Foram ademais trocadas informacoes
sobre a situacao politica e economica de cada pais,
tendo em vista sobretudo a vontade de aproximacao
e de aprofundamento do conhecimento mutuo entre
as duas nacoes.

6. O Chanceler Sedoc teceu consider?cC>essobre
algumas das questoes objeto de maior ctsncao por
parte do atual Governo democratico no Suriname.
Tais questoes incluem a atual fase de consolidacao
politica, a ativacao de desenvolvimento socioecon6
mim, a partir da definicao e explicitacao, pelo Governo, das prioridades nacionais, mas apoiada na intensificacao da cooperacao internacional; e a efetivacao,
cada vez maior, da vocacao regional, sul-americana
do Suriname, com base no crescente aprimoramento
das relacoes com os paises vizinhos, inclusive o Brasil.

Sua Excelencia o Ministro Eddy Sedoc foi recebido em audiencia especial por Sua Excelencia o Presidente Jose Sarney, a quem fez entrega de uma mensagem de saudacoes de Sua Excelencia, o Presidente Ramsewak Shankar, e de um amavel convite para
que o Presidente Sarney visite oficialmente o Suriname. O Presidente Sarney aceitou com prazer o convite recebido, tendo ficado as datas dessa visita para
serem acertadas pelos dois Governos. O Chanceler
surinamense efetuou visita de cortesia a Sua Exce
lencia o Presidente do Senado Federal, Senador
Humberto Lucena, bem como a Suas Excelencias, os
Ministros das Minas e Energia, Dr. Aureliano Chaves,
e das Comunicagoes, Dr. Antonio Carlos Magalhaes.

7. O Chanceler Abreu Sodre, ao informar seu cole
ga surinamense do atual quadro politico e economico
brasileiro, sublinhou o cometimento do Governo brasileiro, da mesma forma, com os esforcos de ativacao
do processo de desenvolvimento e de consolidacao
democratica no Brasil, bem como de aproximacao
continuada, dentro dos parametros realistas e objetivos, dos paises vizinhos. Reiterou, nesse sentido, o
interesse brasileiro pela prosperidade da nacao surinamense, e a disposicao de contribuir, dentro das
possibilidades do Governo brasileiro, mediante a intensificacao da cooperacao bilateral ou a acao concertada no ambito internacional, para a solucao ou
para o encaminhamento dos principais problemas de
desenvolvimento socioeconomico do Suriname, na
forma julgada adequada por aquele pais. O Chanceler Sodre, nesse sentido, informou seu colega que o
Governo brasileiro, especificamente, podera, por solicitacao do Governo surinamense, colocar a disposicao das autoridades desse pais uma equipe de tecnicos e peritos na area financeira e de planejamento,
para ajudar na formulacao de projetos de desenvolvimento e planos setoriais.

4. A visita do Ministro Eddy Sedoc coincidiu com a
celebracao da 111 Reuniao da Comissao Mista Brasil-

8. Foram igualmente tratados, durante as conversacoes entre os dois Chanceleres, aspectos finan

2. Esta visita constitui importante passo adicional
no aprimoramento das relacoes entre o Brasil e o Suriname. Testemunho marcante do excelente nivel das
relacoes bilaterais constituiu igualmente a recente visita de Sua Excelenciao Ministro Abreu Sodre a Paramaribo, por ocasiao da posse do Governo constitucional no pais vizinho, ocorrida em 25 de janeiro deste ano.

3.
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ceiros do relacionamento bilateral, tendo ficado reafirmada a disposicao mutua de intensificar a cooperacao nesse setor, a partir das negociacoes especificas
ja previstas para a proxima semana em Brasilia, com
a presenca do Ministro das Financas do Suriname,
Dr. Subhas Chandra Mungra.

9. A retomada dos trabalhos da Comissao Mista
BrasilSuriname foi ademais saudada pelos dois
Chanceleres como fato altamente positivo no quadro
do relacionamento bilateral, tendo ambos os Chance
leres ressaltado o significado dos novos mecanismos
de trabalhos agora adorados no ambito da Comissao
Mista. Tais mecanismos, relativos a celebracao de
reunioes semi-anuais, em nivel diplomatico adequado, para exame da agenda bilateral, permitirao uma
visao agil, flexivel e atual do quadro das relacoes entre os dois paises. Congratularam-se, ainda, pelos
resultados alcancados na presente reuniao da Comissao Mista, cuja Ata Final, na opiniao dos dois Chanderes, reflete o alto grau de eritrosamento e a pre
funda vontade de cooperacao entre os dois paises,
com enfase, no momento, para as areas de energia,
agricultura, financas, ciencia e tecnologia.
10. Por ocasiao da visita, foi firmado Acordo, por
Troca de Notas, relativo a dispensa de visto em passaportes diplomaticos, de servico e comuns, entre os
dois paises. Ficou, ademais, acertado que, no menor
prazo possivel, se celebrara um acordo bilateral para
a prevencao e o combate ao uso e trafico ilicitos de
drogas e substancias psicotropicas, tema ao qual os
dois Governos atribuem a mais alta prioridade.
11. O Ministro Eddy Sedoc convidou o Chanceler
Sodre para visitar o Suriname, convite que foi aceito
com prazer. A data para a celebracao dessa visita s e
ra fixada de comum acordo entre os dois Governos
por via diplomatica.
Brasilia, em 17 de agosto de 1988.

senado dos eua aprova
nova legislacao comercial
Nota 8 Imprensa, de 18 de agosto de 1988, sobre
aprovacao, pelo Senado americano, de projeto de
lei sobre questoes referentes 8s relacoes
comerciais internacionais dos EUA

O Senado dos Estados Unidos da America aprovou,
no dia 3 de agosto de 1988, projeto de Lei Comercial

Abrangente que estabelece mecanismos de acao do
Governo norte-americano para uma multiplicidade de
questoes referentes as relacoes comerciais internacie
nais dos Estados Unidos da America.

2. Essa nova legislacao comercial tem carater marcadamente protecionista e torna mais rigidos certos
procedimentos previstos pela legislacao norteamericana atual, ja bastante caracteriiados pelo unilateralismo, e que ja tem exercido efeitos adversos sobre
nosso relacionamentocomercial com os EUA.

3. A eventual sancao do projeto de Lei Comercial
Abrangente contrariaria os compromissos assumidos
pelos Estados Unidos da America nas negociacoes
em curso no ambio da Rodada Uruguai do GATT Acordo Geral de Tarifas e Comercio, cujo proposito e
a liberalizacao do comercio entre os diversos paises,
pela via do entendimento e da negociacao multilateral.
O Governo brasileiro espera que, a luz de seus
previsiveis desdobramentos negativos para o conjunto das relacoes economicas internacionais, o projeto de Lei Comercial Abrangente nao venha a ser
sancionado pelo Presidente Reagan.
4.

visita a brasilia do
chanceler togoles
Comunicado de Imprensa sobre a visita a Brasilia
do Ministro dos Negocios Estrangeiros e da
Cooperacao do Togo, entre 18 e 19/08/88
Visitou Brasla nos dias 18 e 19 de agosto o Senhor
Yaovi Adodo, Ministro dos Negocios Estrangeiros e
da Cooperacao do Togo. O Ministro Adodo manteve
entrevistas com o Presidente da Republica e com o
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, com
quem tratou de assuntos polfficos e de cooperacao
economica, tecnica, educacional e cultural, entre outras.

O Governo togoles tem demonstrado interesse em
ampliar suas relacoes com o Brasil no sentido, principalmente, de obter coopracao tecnica e financeira
brasileira em setores que vao da exportacao de equipamentos ao treinamento de profissionais da saude.
Ambos os Ministros reafirmaram as posicoes de seus
Governos de respeito ao direito internacional, bem
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como a importancia do estabelecimento de uma ordem economica internacional mais justa, que permita
aos paises em desenvolvimento ultrapassar os obstaculos interpostos no caminho de seu crescimento e
no do bem-estar de seus povos.
Reafirmaram, tambem, a firme condenacao ao
apartheid e a ocupacao ilegal da Namibia, assim como a conviccao de que a declaracao da Zona de Paz
do Atlantico Sul, pela XLI Assembleia-Geral das N a
c6es Unidas, contribuira para incrementar o desenvolvimento dos paises da regiao.
Durante o encontro foi assinado Acordo que cria a
Comissao Mista Brasil-Togo.

O Ministro Adodo convidou o Ministro Abreu Sodre
para visitar oficialmente o Togo em data a ser acordada por via diplomatica.

ministra neozelandesa
visita o brasil
Nota a Imprensa, de 13 de setembro de 1988,
sobre a visita ao Brasil da Ministra Associada dos
Negocios Estrangeiros da Nova Zelandia
Visitou o Brasil, em meados de setembro, a Ministra
Associada dos Negocios Estrangeiros da Nova Zelandia, Deputada Frances Helen Wilde (do Partido Trabalhista).
A Senhora Wilde, que e tambem Ministra Associada
da Habitacao e do Meio Ambiente, tem igualmente

assento no Conselho Executivo, brgao de assessoramento do Governador-Geral.
2. A Ministra foi jornalista antes de tornar-se membro do Parlamento, interessa-se especialmente por
Educacao (e membro do Conselho da Universidade
de Victoria) e tem participado ativarnente da defesa
de temas ligados ao pacifismo, feminismo e direitos
humanos.
A Senhora Wilde fez-se acompanhar de uma delegacao de cinco pessoas: o Embaixador Christopher
David Beeby, Subsecretario dos Negocios Estrangeiros; o Embaixador Paul John Alexander Tipping,
acreditado junto ao Governo brasileiro, residente em
Santiago; o Ministro Bruce W. Middleton, Chefe da
Divisao das Americas do Ministerio dos Negocios Estrangeiros; a Segunda-Secretaria Belinda Clarck, Assessora da Ministra; o SegundoSecretario Alastair
Hercus, da Embaixada em Santiago.

3.

4. Em Brasilia (12 a 14 de setembro), a Senhora
Wilde Manteve conversacoes sobre cooperacao economica bilateral e turismo; desarmamento (Tratado
de Rarotonga, naeproliferacao nuclear, proposta de
zona de paz no Pacifico Sul) e outros temas das Nacoes Unidas; Antartica; o GAlT e o comercio internacional - o Grupo de Cairns; temas regionais do
Pacifico Sul, nas areas economicas e de seguranca.

5. Avistou-se, no Itamaraty, com o Ministro Abreu
Sodre e com o Secretario-Geral, Embaixador Paulo
Tarso Flecha de Lima, que lhe ofereceu um almoco.
Visitou ainda os Ministros da Industria e do Comercio
e da Ciencia e Tecnologia e os Secretarios-Gerais da
Fazenda e da Agricultura.
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condenacao a morte dos
"seis de sharpeville"
Mensagem do Ministro de Estado das Relacoes
Exteriores, Roberto de Abreu Sodre, dirigida,em
12/07/88, ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
da Africa do Sul, Roelof Botha, relativa aos "Seis
de Sharpeville"
'Em nome do povo e do Governo brasileiro, apelo ao
Governo sul-africano para que suste a execucao e revogue a condenacao a morte dos seis jovens sulafricanos que o mundo conhece como os Seis de
Sharpeville.
A condenacao a morte, em 1985, desses jovens sulafricanos e a decisao recente da Suprema Corte de
Pretoria no sentido de recusar a reabertura do processo foram recebidas com consternacao pela comunidade internacional.
Como membro do Conselho de Seguranca das Nacoes Unidas, que apoiou sem qualificacoes a adocao
por unanimidade da resolucao 615 (1988) de 17 de
junho de 1988, e inspirado nos sentimentos cristaos
de seu povo, o Brasil se sente no dever de manifestar
as autoridades sul-africanas o quanto lamentaria a
decisao de levar-se adiante ato tao tragico e clamoroso de injustica".

700 aniversario de nelson mandela
Mensagem do Governo brasileiro alusiva a
comemoracao de septuagesimo aniversario de
Nelson Mandela, enviada, em 18/07/88, ao
Comite Especial contra o Apartheid das Nacoes
Unidas
"Por ocasiao do septuagesimo aniversario do nascimento de Nelson Mandela, o Governo brasileiro

reitera sua solidariedade com a luta da maioria da p e
pula@o Sul-africana contra a odiosa politica do
Apartheid e seu apoio aos apelos da Comunidade Internacional pela imediata liberacao desse lider Sulafricano, encarcerado ha vinte e cinco anos, e de
outros presos politicos na Africa do Sul e na Namibia.

O Brasil repudia a situacao de iniquidade e anacronismo na Africa do Sul e renova sua esperanca no sentido de que seja instaurada naquele pais uma sociedade pluralista e democratica em que se reconheca a
importancia fundamental do pleno respeito a dignidade e aos direitos da pessoa humana.'

dia da namibia
Texto da mensagem alusiva ao "Dia da Namibia"
enviada, em 26/08/88, pelo Presidente da
Republica, JosB Sarney, ao Presidente do
Conselho da Namibia
'Por ocasiao da celebracao do Dia da Namibia, renovo, em nome do povo e do Governo brasileiros, o
apoio e a solidariedade a causa da autodeterminacao
namibiana e as atividades do Conselho das Nacoes
Unidas para a Namibia.

O Brasil, por seus lacos estreitos e variados com os
povos africanos, com quem compartilhamos a fronteira comum do Atlantico Sul, tem seguido de perto a
situacao na Africa Austral e tem dado o seu apoio aos
trabalhos e programas do Conselho para a Namibia.
Nesse sentido, o Brasil tem acompanhado com interesse as conversacoes quadripartites e espera que
elas sejam um passo decisivo de um processo amplo
de paz na regiao e conduzam rapidamente a
Independencia da Namibia, com base na Resolucao
453 (1987) do Conselho de Seguranca das Nacoes
Unidas".
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presidente sarney visita a china
discursos pronunciados pelo presidente jose sarney, por ocasiao de sua visita A republica popular da china
palestra proferida pelo presidente jose sarney na universidade de pequim

ciencia e tecnologia: patrimonio de todos
do saber

- um alerta contra a utilizacao economica

palestra proferida pelo presidente jose sarney na universidadede pequim

10 anos da assinatura do tratado de cooperacao amaz6nica: Lancamento de carimbo
postal
discurso do ministro de estado, interino, das relacaes exteriores, pauto tarso flecha de lima

chanceler da costa rica visita o brasil
discurso do ministro de estado das relacaes exteriores, roberto de abreu sodre, no almoco oferecido ao
ministro das relacoes exteriores e culto da costa rica, rodrigo madrigal nieto

17

conselho das Nacoes unidas para a namibia: missao visita o brasil
discurso pronunciado pelo ministro de estado das relacaes exteriores, roberto de abreu sodre, no almoco
oferecido ao vice-presidente do conselho das nacoes unidas para a namibia

rio de janeiro reune representantes de paises da zona de paz e de cooperacao do
atantico sul
discurso pronunciado pelo ministro de estado das relacaes exteriores, roberto de abreu sodre, por ocasiao da
inauguracao da reuniao de paises da zona de paz e de cooperacao do atlantico sul, no rio de janeiro

brasil reclama em rodada do gatt
discurso pronunciado pelo subsecretario-geralde assuntos econ6micos e comerciais, embaixador sebstiao do
rego barros neto, perante o comite de negociafles comerciais do gatt

25

abreu sodre fala aos estagiarios da esg
paestra proferida pelo ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, na escola superior
de guerra (esg)

visita do diretor-geral da unesco: assinatura do protocolo relativo ao conjunto
cultural federal da capital da republica
discurso pronunciado pelo ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, no almoco em
homenagem ao diretor-geral da organizaclro das nacaes unidas para a educacao, ciencia e cultura (unesco),
frederico mayor saragoza

27
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discurso pronunciado pelo ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, durante a
solenidade de assinatura do protocolo de cooperacao relativo ao conjunto cultural federal da capital da
republica, no palacio itamaraty

42

prOtOCOl0 de cooperacao entre o governo da republica federativa do brasil e a organizacao das nacoes unidas
para a educaciio, ciencia e cultura (unesco)

43

a bolivia recebe o presidente sarney
discurso do presidente jose sarney em sua visita oficial a bolivia

45

palavras proferidas por ocasiao da cerimbnia de entrega do diploma de hospede ilustre, no palacio
consistorial de Ia paz, em l Q de agosto de 1988

46

palavras do presidente sarney ao ser agraciado com o grande colar da ordem do condor dos andes, durante
banquete oferecido pelo presidente victor paz estenssoro, em 1 Q de agosto de 1988

46

palavras proferidas durante o encontro com o circulo diplomatico, em Ia paz, agradecendo a saudacao do
nuncio apostolico, em 02 de agosto de 1988

49

palavras proferidas no congresso nacional da bolivia, durante sessao solene em sua homenagem, em 02 de
agosto de 1988

declaracao conjunta brasil-bolivia
ministro da economia da rfa visita o brasil
discurso pronunciado pelo ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, no almoco em
homenagem ao ministro da economia da republica federal da alemanha

61

brasil recebe chanceler do suriname
discursos pronunciados pelos ministro de estado das relacoes exteriores do Brasil, roberto de abreu sodre, e
ministro dos negocios estrangeiros do suriname, edwin hohan sedoc, por ocasiao do almoco em homenagem
ao visitante, em brasilia

63

discurso pronunciado pelo ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, por ocasiao da
cerimonia de encerramento da iii reuniao da comissao mista brasil-suriname

65

brasilia recebe chanceler do togo
discurso pronunciado pelo ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, por ocasiao do
almoco oferecido ao ministro dos negocios estrangeiros e da cooperaao da republica do togo, no palacio do
itamaraty discurso proferido pelo ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, por
ocasiao da assinatura do acordo que cria a comissao mista brasil-togo, no palhcio do itamaraty

67

discurso proferido pelo ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, por ocasiao da
assinatura do acordo que cria a comissao mista brasil-togo, no palacio itamaraty, em 18 de agosto de 1988

68

comunicado conjunto brasil-togo

68
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dante caputo em brsilia
discurso pronunciado pelo ministro de estado das relacbes exteriores, roberto de abreu sodre, em
homenagem ao ministro das relacoes exteriores e culto da republica argentina, dante caputo, no palacio
itamaraty

georgetown recebe sodre
discurso proferido pelo ministro de estado das relacoes exteriores. roberto de abreu sodre, no jantar oferecido
pelo ministro de negocios estrangeiros da guiana, rashleigh jackson comunicado conjunto assinado em
georgetown pelo ministro roberto de abreu sodre e o ministro rashleigh e jackson discurso proferido pelo
ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, por ocasiao da visita A sede da
comunidade do caribe (caricom)
comunicado conjunto sobre as conversacoes entre o ministro de estado das relacoes exteriores do brasil e o
secretario-geralda comunidade do caribe (caricom),em Georgetown
discurso proferido pelo ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, por ocasiao da
visita a sede da comunidade do caribe (caricom), em 16 de setembro de 1988

portugal acolhe missao brasileira
discurso pronunciado pelo ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, no jantar
oferecido pelo ministro dos negocios estrangeiros de portugal, joao de deus pinheiro, na cidade de lisboa
discurso pronunciado pelo ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, no almoco
oferecido a empresarios brasileiros pela associacao industrial portuguesa, em lisboa

ministro sodre abre debate geral na onu
discurso pronunciado pelo ministro de estado das relacoes exteriores. roberto de abreu sodre, na reuniao de
abertura do debate geral da xliii sessao da assembleia-geral das nacoes unidas

brasil-ira: instalacao da primeira reuniao da comissao mista
discursos pronunciados pelo ministro de estado, interino, das relacoes exteriores, embaixador paulo tarso
flecha de lima, e o ministro das industrias da republica islamica do ira, qolamreza shafe'i, na cerimonia de
assinatura do memorandum de entendimento entre o brasil e o ira na sessao inaugural da comissao mista, no
palhcio itamaraty
discurso pronunciado pelo Ministro das industrias da republica islamica do ira, sr. qolamreze shefei's, na
cerim8nia de assinatura do memorandum de entendimento entre o brasil e o ira na sessao inaugural da
comissao mista, em 26 de setembro de 1988
discurso pronunciado pelo ministro de estado, interino, das relacbes exteriores, embaixador paulo tarso flecha
de lima, na sessao de encerramento da primeira reuniao da comissao mista brasil-ira, no palacio itamaraty

reuniao dos paises da zona de paz e de cooperacao do atlantico sul em nova york
discurso pronunciado pelo ministro de estado das relacoes exteriores, roberto de abreu sodre, no almoco
oferecido aos chanceleres e representantes permanentes dos paises da zona de paz e de cooperacao do
atlantico sul, em nova york
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o brasil e a reuniao ministerial do grupo dos 77
discurso pronunciado pelo ministro de estado das relac2)es exteriores, roberto de abreu sodrb, na reuniao
ministerial do grupo dos 77, em nova york

relacoes diplomaticas
brasil e maldivas estabelecem relacoes diplomaticas
designacao de embaixadores brasileiros
entrega de credenciais de embaixadores estrangeiros
tratados, acordos, convenios
comunicado conjunto brasil-angola
acordos brasil-china
brasil e gana estreitam relacoes
acordo brasil-paraguai sobre trafico ilicito de veiculos
relatorio e documento final da primeira reuniao de estados da zona de paz e de
cooperacao do atlantico sul, realizada no rio de janeiro, de 25 a 29 de julho de 1988
acordos brasil-bolivia
acordo brasil-republica do suriname
acordo sobre a criacao de uma comissao mista de cooperacao brasil-togo
acordos brasil-guiana
memorandum de entendimento brasil-republica islamica do ira
registro de assentamentos de atos multilaterais, dos quais o brasil e parte, ocorridos no
terceiro trimestre do ano de 1988
atos bilaterais que entraram em vigor durante o terceiro trimestre de 1988
atos bilaterais que ainda nao se acham em vigor no terceiro trimestre de 1988
comunicados e notas
derrubada de aviao civil iraniano
lancamento de carimbo postal alusivo aos 10 anos do tca
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visita do chanceler da costa rica a brasilia
eua anuncia sancao a produtos brasileiros
i reuniao dos paises do atlantico sul no rio de janeiro
visita d o presidente sarney a Ia paz
angola e africa do sul a caminho da paz
brasil e suriname estreitam relacoes
senado dos eua aprova nova legislacao comercial
visita a brasilia do chanceler togoles
ministra neozelandesa visita o brasil

mensagens
condenacao a morte dos "seis de sharpeville"
70Qniversario de nelson mandela
"dia da namibia"

