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brasflia recebe a visita do residente da guiana

2

pronundamcwito do prcwidento jo
m m y , no banquete em homenagem ao presidente da mpWica
cooperativista da guiana, hugh desmond hoyb, m 4 de outubro de 1989

iii reuniao dos presidentes do mecanismo permanente de consulta e
concertacao polltica

discurso do pmsldentejos6 armey om ica, peru, em 11 de outubro da 1089

comunicado

criacao de ordinariado militar no brasil

discurso do pmidente jos8 m e y , por ocasiao da assinatura do acordo com a santa se sobre assistencia
religiosa b forcas armadas, no pal8cio itivnaraiy, em 23 de outubro de 1989

presidente sarney visita o equador

discurso do presidentejose samey no wropocto de quito, em 25 de outubro de 1989
discurso do presidente jose sarney na prefeitura de quito, em 25 de outubro de 1989
discurso do presidente jose m e y durante mrim6nia de troca de oondecor.glkr, em quito, em 25 de outubro
de 1989
discurso do presidente jose samey m quito, na noite de 25 de outubro de 1989
brinde oferecido pelo presidente josb samey por ocasllb do almoco com que homenageou o presidente do
equador, na resid8nda do embaixador do brasil, em quito, em 26 de outubro de 1989
dedaracao conjunta brasileiro-equatoriana

encontro de chefes de estado de lingua portuguesa

discurso do pmsidente IOQ6 mmey na cedmbnia de abeitura do encmm de chefes de estado de Ilngua oficial
portuguesa, em do luis, em l Qde novembro de 1989

ato consututhro do instituto intemadonalda lingua portuguesa

visita do presidente /os&sarney ao paraguai

di@xrso do presidente IOQ6 8arney na Amonia de condecoraclb, no palacio do g m , em aa8unQao, em 13
de novembro de 1989

P

instala o da comissao de coordena o brasileiro-peruana

!E

discurso ministroabmu oodr6. wr ocasi& da reuni com o m a k h t e do conmlhode minicltrocle chancekr
guillermo Iamo oox, em trujillo,
em 9 de wtubro de 1989 '

Gru,

ata de instalacaoda comissao de coo~denacilo
brssikiro-peniana
dedaracao conjunta
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rouniCLo dos chanceleres do mecanismo permanente de consulta e
concerta@o politlca

clkcuno de rwd.glo do minktro i k w mdr6, em ncnw dos chanmieres do mecanismo ~ a n a n t ade
oomuka e ccmmbchpoiftlca, ao pmidente do conselho de minIrtr* e chanceb~do peru, rsnador g u i l k m
bmo OOX, em trujiib, peru, em 10 de outubro de 1989

despedida do embaixador da Bustria

dkairso do ministro abriu rodr6, por ocasi&oda cerimoniade condsoorac& do embaixador da Lstria, nikdaus
horn, no palacio Itamaraty, em 8 de novembro de 1989

chanceler da bolivia visita o brasil

disairso do miniaro abrw rodr6, por ocasiao do almoco ofereci& ao chanceler da bollvia. carlos iturralde
ballMan, no palacio itamaraty, em 29 de m b r o de 1989

brasil e uruguai estabelecem comit&sde fronteira

discurso do ministro abreu sodr6, por ocasiao da iii reuniilo da wbcornissao para o desenwhhmento conjunto
de zonas frontedrigas, no pal8do itamaraty, em 14 de dezembro de 1-

acordo de sede entre o brasil e o centro latino-americano de fisica

discurso do ministro abreu Wre, por ocapib da assinatura do acordo de sede entre o governo brasileiro e o
centro latinmericano de fisica (daf), no palacio itamaraty, em 15 de dezembro de 1989

coop acao brasil - japao na area financeira

discurso^

ministro. interino, das reIa@esexteriores, embaixador pulo tamo flecha de lima, por ocasiilo da
assinatura do acordo por troca de notas para financiamento de projeto$ com recursos da overseas economic
cooperatianhrnd, no palacio itamaraty, em 10 de novembro de 1989

cooperacao comercial brasil - cuba

discursa do ministro, interino, das rekqfks eitsriores, embaixador pauio tarao flecha de lima, por ocasiao da
asulnatura do acordo de alcance pardal e do oondnio comercial com cuba, no pal8cio itamaraty, em 14 de
novembro de 1989

primeira reuniao da comissao especial do meio ambiente do tratado de
cooperacao amazbnica

pronundamonto do secretariogeral, substituto, das relacoes exteriores, embaixador sebasUb do rego barros

miio, na sessao inaugural, no pal&doitamaraty, em 22 de novembrode W39
di?murso do embaixador da d6mbia e representante da deoremia pm libmpon, do tratado de cooperaci40
a d n i c a , german gada fonnegra, em 22 de novembro de 1989

xv reuniao consultiva do tratado da antartida

disairso do ministrohenriqwrodriquesvalle, cheie dadelegacbdo brasll a reunib, em paris, em 13de outubro
de 1989

relacoes diplom6tlcas
Wgn+

de embalxsdom, brasileiros

entrega ae credmdals de embaixadoresestrangeiros

tratados, acordos, conv6nios
acordo b W l - espanha sobre transportes &rem regulares

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

acordokadl-penim-acordo brasil - cuba no campo comemal
acordos bra8il

- Mia

assistencia religiosa h8 forcas armadas
acordos brasil - equador
acordo brasil - urss na brea diplomatica
acordo brasil - paises baixos sobre rotas a6reas
acordo brasil - rda na area diplombtice
assentamentode atos multilaterais ocorridos no quarto trimestre de 1989
atos bilaterais que entraram em vigor durante o quarto trimestre de 1989
atos bilaterais que ainda nHo se acham em vigor no quarto trimestre de 1989

comunicados e notas
brasil - eua: encerramento de contencioso sobre informhtica
exportacao de @car brasileiro
politica nuclear: ii reuni60 do comite permanente brasil - argentina
republica do Iibano elege novo presidente
assassinato de jesultas em el salvador
atentado fatal no Iibano
secrethrio-geral das relacCiesexteriores visita o japHo
@o militar norte-americanano panamh
brasil sediarh confer8ncia da onu sobre meio amblente e desenvolvimentoem 1992
viol8ncia na romhia
recrudescimento da presenca de garimpeiros brasileiros na venezuela

mensagens
dia mundial da alimenta*
terremoto nos eua
eleicao presidencial no ohile

noticias
arcaismo e modernidadeem jo8e lins do rego: lancamento de livro em Caracas
restauracaodo pcrlado itamaraty
seminatlo sobre direitos humano8
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brasilia recebe a visita do
presidente da guiana
Pronunciamento do Presidente Jose
Sarney, no banquete em homenagem
ao Presidente da Republica
Cooperativista da Guiana, Hugh
Desmond Hoyte, em 4 de outubro de
1989

tecionismo comercial dos paises desenvolvidos, o aviltamento dos precos das
materias-primas, as tentativas de controle
oligopolistico das informacoes e das tecnologias de ponta restringem o acesso de
nossas sociedades ao bem-estar e ao progresso.

Aceite, Senhor Presidentee estimado amigo, minhas mais calorosas boas-vindas,
extensivas aos ilustres integrantes de sua
comitiva.

Vemos na cooperacao regional uma das
ferramentas mais eficazes para a superacao dos entraves ao desenvolvimento.

E um prazer renovado voltar a recebe-lo

Temos de unir nossas vontades.

em meu pais.
Em marco ultimo, por ocasiao de minha
grata visita ao vosso pais, tive o privilegio
de ouvir de Vossa Excelenciavaliosas consideracoes sobre a insercao de nosso
continente no cenario politico mundial.
A marca de pragmatismo e lucidez, o espirito de cooperacao que Vossa Excelencia imprime a atuacao internacional da
Guiana estao plasmados na vitalidade de
sua politica externa.

E notavel a liderancaguianense no seio do
movimento nao-alinhado.
Tambem notaveis sao os esforcos que desenvolve em prol da integracao regional.
Dizia em marco, na bela cidade de Georgetown, que Brasil e Guiana muito tem em
comum.

Vamos todos fazer deste continente um
conjunto cada vez mais coeso de nacoes,
irmanadas em torno de ideais comuns de
paz, democracia, liberdade e prosperidade.
Juntos, nossa voz sera mais forte, e mais
eficaz nossa contribuicao para o estabelecimento de uma ordem internacionaljusta
e participativa.
Vao longe os tempos em que podiamos
depender da ajuda concessional do exterior para a superacao de nossos problemas.
Hoje nos valemos sobretudo de nos mesmos em nossa luta constante contra a pobreza, a doenca, o analfabetismo, a miseria.

Estamos juntos na luta pelo desenvolvimento.

Brasil e Guiana concluiram, ha menos de
um ano, instrumento abrangente que simboliza a vontade politica de nossos governos de conjugar esforcos, de cooperar em
varias frentes.

Solidarios, enfrentamos uma conjuntura
economica internacional injusta, onde o
peso insuportavel da divida externa, o pro-

Trata-se do "Programa de Trabalho de
Georgetown",cujos resultados positivos ja
comecam a aparecer.
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Estamos tambem juntos na luta contra o
terrivel flagelo que e o narcotrafico.
Com este objetivo estabelecemos acordo
bilateralespecifico em setembro passado.
Ha, por outro lado, boas possibilidades de
que venhamos a compartir experiencias
para o desenvolvimento agropecuario da
regiao guianense do Rupununi, com base
em pesquisas ja realizadas pela EMBRAPA, na area do aproveitamento do cerrado.
Desejamos prestar nossa contribuicao solidaria ao Governo amigo de Vossa Excelencia, para a superacao, em carater de
emergencia, das dificuldades que enfrenta
no setor energetico.
A intencao demonstrada pelos nossos governos de conjugar esforcos paraviabilizar
a construcao da estrada entre Mabura Hill
e Lethem significara passo importante para a integracao comercial, economica e
cultural de nossas areas fronteiricas.
Significara certeza de progresso e desenvolvimento para as populacoes de brasileiros e guianenses, de um e outro lado da
fronteira.
Senhor Presidente,
A visita de Vossa Excelencia e extremamente oportuna.
Aprofundaremos os lacos de amizade entre o Brasil e a Guiana.
Examinaremos novas formas de acao
conjunta.
Vamos seguir transformando em realidade o potencial de colaboracao de dois paises que tanto tem em comum.
Estou firmemente convencido de que unidos descortinaremos novos horizontes de
harmonia, prosperidade e paz para os povos da Guiana e do Brasil.
Vamos, pois, trabalhar juntos.

Inspirados por esse desejo, convido todos
os presentes a comigo erguerem suas tacas, num brinde a saude e felicidade pessoais do Presidente e da Senhora Hoyte e
a amizade que preside as relacoes entre
os povos da Guiana e do Brasil.

Declaracao Conjunta Brasil - Guiana
Convidado por Sua Excelencia o Presidente da Republica Federativa do Brasil,
Doutor Jose Sarney, o Presidente da Republica Cooperativista da Guiana, Sua Excelencia o Senhor Hugh Desmond Hoyte
S.C., efetuou visita oficial ao Brasil, entre
os dias 3 e 7 de outubro de 1989. O Presidente Hoyte foi acompanhado pela Senhora Joyce Hoyte e importante Delegacao.
Durante sua permanencia em Brasilia, o
Presidente Desmond Hoyte realizou visita
de cortesia ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelencia o Ministro
Jose Neri da Silveira, e ao Presidente da
Camara dos Deputados, Sua Excelenciao
Deputado Antonio Paes de Andrade. Visitou tambem o Estado de Sao Paulo, onde
fez visita de cortesia a Sua Excelencia o
Governador Orestes Quercia, bem como
o Estado da Bahia, onde efetuou visita de
cortesia a Sua Excelencia o Governador
Nilo Coelho.

O ilustre visitante manteve conversacoes
com o Presidente Sarney sobre as relacoes entre os dois paises, bem como sobre outros assuntos de interesse mutuo.
Ressaltaram, alem do mais, a importancia
da visita para o estreitamento dos lacos de
amizade e cooperacao, ja tradicionalmente existentes entre o Brasil e a Guiana, que
podera dar impulso a novas possibilidades de intercambio e acoes conjuntas bilaterais. Como resultado desse dialogo,
ambos os Presidentes decidiram subscrever a seguinte:
Declaracao Conjunta
1.
Ao passar em revista as relacoes
bilaterais, os dois Chefes de Estado reco-
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nheceram a relevancia do Programa de
Trabalho de Georgetown, firmado em setembro de 1988, como instrumento de dinamizacao do intercambio tecnico e
cientifico entre os dois paises. Expressaram sua satisfacao com os resultados praticos desta cooperacao e coincidiram no
seu proposito de continuar conjugando
esforcos para tornar esse Programa cada
vez mais proveitoso para ambos os
paises.

as dificuldades energeticas que ora afetam o povo guianense. Nesse sentido, os
dois Presidentes ressaltaram a conveniencia de que, no esforcode solucao de longo
prazo para a questao, e tendo em vista o
espirito integracionista que norteia as relacoes entre os dois paises da regiao, Brasil e Guiana nao descartem a possibilidade
de associarem-se a terceiros paises que
possam prestar cooperacao na area de
energia.

2.
Ambos os Presidentes manifestaram apreco pelo resultado das atividades
empreendidas conjuntamente no ambito
da Cooperacao Tecnica. Reiteraramo seu
desejo de ver ampliado ainda mais o escopo dessas atividades e, nesse sentido,
acolheram com satisfacao a firma, pelo
Ministro das Relacoes Exteriores do Brasil
e pelo Ministro dos Negocios Estrangeiros
da Guiana, do Plano de Metas em Materia
de Cooperacao Bilateral nos Setores de
Agricultura, Saude (endemias tropicais),
Recursos Florestais, Mineracao e Energia.

6.

3.
O Presidente Jose Sarney salientou a disposicao do Governo brasileiro de
enviar missao tecnica a Guiana para analisar, conjuntamente com as autoridades
guianenses competentes, a possibilidade
de instituicoes brasileiras contribuirem na
implementacao do Programa de Recuperacao Economica a ser implantado no referido pais.
Os dois Mandatarios expressaram
sua satisfacao com o exito das atividades
ja iniciadas nas varias areas previstas no
Programade Trabalho de Georgetown, especialmente nos campos da Agricultura,
da Energia e da Saude.
4.

O Presidente Hoyte expressou sua
5.
satisfacao pelo empenho do Governo brasileiro em prestar ajuda emergencial a
Guiana a fim de debelar a crise energetica
que ora assola o pais. O Presidente Sarney, por sua vez, afirmou sua disposicao
de continuar a colaborar com a Guiana,
para encontrar uma solucao, nao so emergencial, mas tambem de longo prazo, para

Nesse contexto, manifestaram sua
satisfacao com a assinatura, pelos Chanceleres de ambos os paises, do Memorandum de Entendimento na Area de Energia,
com o objetivo de tornar operacional, no
mais curto prazo possivel, a cooperacao
energetica entre os dois paises.

Expressaram, ademais, satisfacao
com as negociacoes bilaterais relativas a
divida da Guiana para com o Brasil, negociacoes essas que se encontram em andamento e que estao sendo conduzidas em
termos e condicoes satisfatorias para ambos os paises. Tais negociacoes basearam-se nas diretrizes estabelecidas pelo
"Grupodos Oito" (G-8) para um tratamento
abrangente e concessional da questao da
divida intralatino-americana.

7.

8.
Os dois Presidentes manifestaram
a intencao de conjugar esforcos com o
objetivo de viabilizar a construcao da rodovia entre Mabura Hill e Lethem, a fim de
completar a conexao rodoviaria entre
Georgetown e o territorio brasileiro. Neste
sentido, manifestaramsua satisfacao com
a assinatura, pelos Chanceleres de ambos
os paises, do Protocolode Intencoesentre
o Governo da Republica Federativa do
Brasil e o Governo da Republica Cooperativista da Guiana para Completar a Interconexao dos Sistemas Viarios do Brasil e da
Guiana, atribuindo particular importancia a
realizacao de esforcos em prol do desenvolvimento regional dos territorios dos
dois paises, situados proximos a fronteira
comum. Manifestaram o desejo de que
terceiros paises possam prestar apoio a
este esforco de desenvolvimento comum
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que tem como premissa o conceito de
integracao sub-regional.
Os dois Presidentes congratularam-sepela assinatura, em Georgetown, a
16 de setembro de 1988, do Acordo sobre
Prevencao, Controle, Fiscalizacao e Repressao ao Uso Indevidoe ao Trafico Ilicito
de Entorpecentes e Substancias Psicotropicas. Ao amparo deste Acordo, os dois
Governos deverao realizar, em breve, a
primeira reuniao bilateral sobre o tema.
9.

10.
Ambos os Presidentes manifestaram disposicao de que seja negociado
Acordo Comercial de Alcance Parcial ao
amparo do Artigo 25 do Tratado de Montevideu - 1980. Concordaram em que tais
negociacoes devam estar concluidas no
prazo de noventa dias a partir do final da
presente visita presidencial. Externaram,
ainda, a esperanca de que esse novo instrumento venha a propiciar uma ampliacao e diversificacao das trocas comerciais
bilaterais.
1 1.
0 s dois Presidentes referiram-se a
conversacoes entre ambos os Governos
relativas ao estabelecimento de uma Zona
Franca de Comercio na Guiana nas linhas
da Zona Franca de Manaus, e concordaram em que esforcos sejam feitos no sentido da pronta conclusao de um Acordo
apropriado nesse ambito.

12.
Concordaram na importancia de
que seja realizada avaliacao das linhas de
transporte entre o Brasil e a Guiana e subsequentemente assegurado um sistema
de transporte mais rapido e eficiente, com
o objetivo de facilitar o trafego de pessoas
e aumentar o fluxo comercial entre os dois
paises.

13.
Dentro desse espirito, registraram
com satisfacao o restabelecimento, desde
o ultimo encontro presidencial, da linha regular de passageiros, carga e correio da
"Cruzeiro", para Georgetown. O Presidente do Brasil externou sua confiancaem que
o Governo da Guiana, em consonancia
com o que ficou estipulado no Programa

de Trabalho de Georgetown, proporcionara o apoio necessario a Cruzeiro do Sul para o bom funcionamento e a continuidade
dos referidos servicos.
14.
O Presidente Sarney manifestou a
disposicao de seu Governo em prestar
cooperacao a Guiana para o desenvolvimento pecuario e agricola da Regiao do
Rupununi, a partir de pesquisas realizadas
pela EMBRAPA na area de aproveitamento do cerrado. Concordou igualmente na
troca de informacoes com os pertinentes
orgaos tecnicos da Guiana.
15.
Ambos os Presidentes concordaram em intensificar as relacoes na area
cultural e academica, particularmente no
que se refere a cooperacao entre universidades da Guiana e as Universidades Federais do Amazonas e do Para.
16.
Os dois Presidentes consignaram
sua satisfacao pelo progresso das conversacoes havidas entre o Governo do Estado do Amazonas e o Ministerio do Comercio e Turismo da Guiana, com vistas a assinatura de Acordo de Cooperacao na Area
do Turismo.

No tocante a situacao internacio17.
nal, os dois Presidentes ressaltaram que a
evolucao positiva do relacionamentoentre
as superpotencias contribuiu para a diminuicao das tensoes internacionais. Observaram tambem a revitalizacao de mecanismos decisorios multilaterais. Concordaram, no entanto, em que e necessario
assegurar que tal revitalizacao nao ocorra
de modo seletivo, apenas naquelas areas
de interesse das superpotencias. Nesse
sentido, caberia aos paises em desenvolvimento unirem seus esforcos para promover uma observancia integral dos principios e dispositivos da Carta das Nacoes
Unidas, tanto pelos grandes quanto pelos
pequenospaises, de modo a salvaguardar
a igualdade de direitos e obrigacoes entre
seus membros.
No campo do desarmamento, os
18.
dois Mandatarios reiteraram a necessida-
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de de os palses em desenvohrlmento defenderem os seguintes principias, frente
Bs superpotencias e outros paises militarmente mais significativos: a atribuicao de
prioridade ao componente nuclear do desarmamento, em especialno que se refere
a prevencao da guerra, cessacao da corrida armamentista e promogao do desarmamento nuclear; a defesa da prevencao
da corrida armamentista ao espaco exterior; a condenacao de doutrinas como a
da dissuasao, que subordinam a seguranca da comunidade internacional a determinantes estratbgicosdas aliancas militares,
procurando legitimar a posse de armas
nuclearescomo meio efetivo de assegurar
a paz e a seguranca internacionais; a Qnfase na necessidade de preservar o direito
ao livre desenvolwimento da energia nuclear para fins pacificos; e a reivindicacao
de uma participacao equitativa de todos
os paises nas decisoes sobre desarmamento, tema de importancia e interesse
uniuersais.
19.
Registraram as medidas tomadas
para implementar o Protocolo de Brazzaville e os Acordos de Nova York e as perspectivas por eles abertas para a implementacao da Resolucao435 do Conselho
de Seguranca das Nacoes Unidas rumo a
efetiva independencia da Namibia. Expressaram, igualmente, preqcupacaopela
persistQnciade tensoes na Africa Austral e
concordaram em que a paz definitiva na
regiao so podera ser alcancada quando
for eliminado o odioso regime do apartheid.

Os dois Presidentes registraram,
com satisfacao, a adocao, por unanimidade, pelo Conselho de Seguranca, da
Resolucao 632, que tornou possivel b Assembleia Geral das Nacoes Unidas o estabelecimento da UNTAG e o inicio do
processo destinado bs eleicoes e a independencia da Namibia. Expressaram a
esperanca de que este processo possa
desenvolver-se sem interrupcao e rigorosamente de acordo com as Resolucoes
435 e 629 do Conselho de Seguranca.

20.

21.
Em relacao a situacao no Oriente
Medio, expressaram seu apoio a causa
palestina, no seu direito de autodeterminacao, retorno e criacao de um Estado pr6ptio, a convivQnciapacifica dos Estados
na regiao, estabelecidos dentro de fronteiras internacionalmente reconhecidas, e a
convocacao de uma Conferencia Internacional de Paz sobre o Oriente Medio, com
a presenca, em pb de igualdade com as
demais Delegacoes, da OLP como legitima representante do povo palestino. Expressaram finalmente o desejo de que o
dialogo entre o Governo dos Estados Unidos e a OLP possa constituir contribuicao
adicional para o encontro de uma solucao
pacifica para a crise do Oriente Medio.
Os dois Presidentes, ao examinarem a atual situacao no Libano, manifestaram profunda preocupacao com o agravamento da crise que enluta o pais amigo
e expressaram sua esperanca de uma solucao breve ao conflito, que assegure a independencia, a integridade territorial e a
unidadenacionallibanesas. Expressaram,
ao mesmo tempo, seu apoio a tarefa,do
ComitQ Tripartite da Liga dos Estados Arabes. Consideraram que essa missao podera desempenhar papel construtivo na
busca de solucao para a crise libanesa e
manifestaram sua esperanca pelo Qxito da
referida missao.

22.

Ao passar em revista o papel das
23.
Zonas de Paz para o fortalecimento da paz
e da seguranca internacionais, ambos os
Presidentes saudaram o reiterado apoio
dado pelas Nacoes Unidas aos objetivos
da Zona de Paz e de Cooperacao do Atlantico Sul e recordaram o importante papel do Governo da Guiana em promover a
criacao de uma Zona de Paz no Caribe.
Em relacao a crise na America
Central, os dois Mandatarios recordaram
os esforcos de ambos os palses na busca
de um encaminhamento negociado do
coniiiio, baseado em esforcos precipuamente regionais. Avaliaram que os problemas daquela regiao devem ser encontrados, sobretudo, pelos proprios paises
24.
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centro-americanos, e reafirmaram sua
condenacao quanto ao uso ou ameaca do
uso da forca, bem como sua adesao aos
principios de nao-intervencaoe nao-interferencia nos assuntos internos dos Estados. Ressaltaram, ademais, o papel positivo que nesse processo desempenham
tanto a OEA como as Nacoes Unidas.
Reiteraram seu apoio ao processo
de pacificacao regional, no ambito dos
procedimentos de Esquipulas II,confirmado nas Reunioes de Cupula de Sao Jose,
Sao Salvador, Tegucigalpa e Tela. 0 s dois
Presidentes expressaram sua confianca
em que os Acordos de Paz na America
Central sejam respeitados por todas as
partes e acolheram, com satisfacao, as
medidas tomadas no sentido da criacao
de mecanismos de verificacao in situ, bem
como em relacao a democratizacao e integracao na America Central. Os dois
Chefes de Estado ressaltaram, por ultimo,
que a paz na America Central e responsabilidade de toda a comunidade internacional, que devera contribuir para a solucao
da crise apoiando seu processo de recuperacao socio-economica.
25.

Os dois Presidentes expressaram
sua preocupacao diante da grave crise por
que passa o Panama, que ambos acompanham com atencao. Elogiaram o trabalho desenvolvido pela Missao Especial da
OEA, no cumprimento do mandato definido pela XXI Reuniao de Consulta da Organizacao, e exortaram todos os participantes do dialogo politico naquele pais a que
envidem novos e ingentes esforcos no
sentido de chegar a um acordo nacional
que assegure a vigencia dos principios
democraticos no livre exercicio da soberania e autodeterminacao do povo panamenho. Sublinharam a importancia de que
os caminhos para uma solucao a crise
sejam encontrados pelos proprios panamenhos, reafirmando sua adesao aos
principios da nao-intervencao e do respeito aos Tratados.
26.

27.

Ao examinarem os recentes acontecimentos na Colombia, ambos os Presi-

dentes manifestaram sua preocupacao
com a escalada de violencia causada pelas atividades ilicitas ligadas ao trafico internacional de drogas e expressaram sua
solidariedade para com o Governo e o
povo colombianos, diante de sua firme e
corajosa luta contra esse problema, que
se ve agravado pela deterioracao da situacao economico-financeira dos paises da
America Latina.
28.
Os dois Presidentes reafirmaram
sua satisfacao com a crescente cooperacao que se vem verificando entre os movimentos de integracao da America Latina e
do Caribe, bem como concordaram em
que tal cooperacao pode conduzir a intensificacao do processo de integracao na
regiao. Nesse sentido, lembraram o Comunicado emitido ao final do encontro entre o Presidente da Venezuela e os cinco
Chefes de Governo dos Paises da CARICOM, o qual defende especificamente o
objetivo acima indicado.

Os dois Chefes de Estado reafir29.
maram a importancia fundamental de promover o desenvolvimento e, ao mesmo
tempo, garantir a conservacao do patrimonio ecologico da Regiao Amazonica. Nesse contexto, salientaram o alcance das iniciativas tomadas no ambito do Tratado de
Cooperacao Amazonica e, particularmente, a importancia dos principios contidos
nas Declaracoesde Sao Franciscode Quito e da Amazonia, respectivamente de
marco e maio de 1989. Da mesma forma,
reafirmaram sua adesao aos principios
contidos na Declaracao de Brasilia, aprovada pela VI Reuniao Ministerial sobre o
Meio Ambiente na America Latina e no Caribe. Destacaram ser essencial que aos
paises em desenvolvimento seja assegurado livre acesso a tecnologias nao-poluidoras e a novos fluxos internacionaisde financiamento para a implantacao de projetos e programas nacionais de conservacao ambiental, dentro de um espirito de
cooperacao autentico e em estrito respeito ao principio da soberania dos Estados
sobre a utilizacao de seus recursos naturais.
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30. Reiteraram seu apoio ao Tratado
de Cooperacao Amazanica como foro
apropriado para a discussao das questoes
de interesse comumdos paises da Regiao
Amaz6nica e como instrumento apropriado para delinear politicas conjuntas. Enfatizaram a importancia da criacao da
Comissao Especial do Meio Ambiente no
ambiio do Tratado, durante a III Reuniao
de Chanceleres, em Quito, e recordaram
a relev%nciados objetivos da Comissao,
que incluem o estimulo a pesquisas ambientais com vistas a melhor conhecer as
caracteristicas naturais da regiao, prevenir
ameacas a seu patrim&nionatural. estudar
metdo~ogiasde avaliacao de impacto
ambiental, elaborar programas e projetos,
examinar ofertas de cooperacao em sua
area de compet6ncia e a possibilidade de
compatibilizacao de legislacoes ambientais. Salientaram, igualmente, a proximidade do I Encontro dos Ministros dos
Transportesdos paises-membrosdo TCA,
que por iniciativa brasileirase realizaraem
Manaus, de 24 a 27 de outubro praximo, e
a importhcia de coordenar posicoes durante a Reuniao.
31.
O Presidente Hoyte reiterou o
apoio do Governo da Guiana para que o
Brasil sedie a ConferQncia Mundial sobre
Meio Ambiente em 1992, e a necessidade
de que tal ConferQnciaseja precedida de
Reuniao Especial dos Paises Nao-Alinhados e outros paises em desenvolvimento,
que Ihes permita coordenar suas posicoes
antes da citada ConferQncia Mundial. O
Presidente Sarney expressou sua satisfacao com o apoio da Guiana e afirmou que
o endosso recebido da recente Reuniao
de Cupula de Belgrado do Movimento
Nao-Alinhado constitui passo importante
na direcao de uma decisao positiva a ser

tomada pela 44a Sessao da Assembleia
Geral das Nacoes Unidas no ambito da
Confedhcia.

32. No contexto das relagoes eco&
micas internacionais, os dois Presidentes
reconheceram que os paises em desenvolvimento v&menfrentando uma situacao
crescentemente adversa, como resultado
da intensificacaodo protecionismo no comercio internacional e da transferdncia de
elevados montantes de recursos financeiros para o exterior, em funcao da necessidade de os paises cumprirem com as
obrigacoes decorrentes de suas dividas
externas. Tais condicoes comprometem
as perspectivas de desenvolvimento economico e social dos paises devedores.
33.
A propositodos problemas economicos dos paises em desenvolvimento,
enfatizaramque a intensificacao dos esforcos coletivos regionaise continentais 6 de
vital importancia para a superacao dos
obstaculos que ora se antepoem ao processo de crescimento economico, crucial
para reverter a estagnacao economica a
que esta sujeita a grande maioria dos
paises da America Latina e do Caribe.
Ao termino da visita, ambos os Presidentes mostraram-se sumamente satisfeitos com as conversacoes mantidas e
com os resultados alcancados. O Presidente Hoyte expressou seu profundo reconhecimento pela hospitalidade que lhe
foi dispensada, bem como a sua mulher e
a sua comitiva, durante sua permanbncia
no Brasil.

34.

Brasilia, em 4 de outubro de 1989.
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iii reuniao dos presidentes
do mecanismo permanente de
consulta e concertacao politica
Discurso do Presidente Jose Sarney
em Ica, Peru, em 11 de outubro de
1989
Senhor Presidente da Republica do Peru,
meu prezado amigo Alan Garcia,
Meus prezados amigos, Presidentes
Carlos Saul Menem,
Virgilio Barco,
Carlos Salinas de Gortari,
Julio Maria Sanguinetti e
Carlos Andres Perez,
Agradeco ao povo e ao Governo do Peru
a calorosa acolhida com que nos estao
distinguindo, neste extraordinario pais.
Aqui vicejou, muito antes do aparecimento
do colonizador europeu, o genio autoctone da America, cujo legado constitui para
todos motivo de inspiracao permanente.
Gostaria igualmente de saudar a presenca, pela primeira vez neste Grupo, dos
Presidentes Carlos Saul Menem, Carlos
Salinas de Gortari e Carlos Andres Perez,
cuja sabedoria, estou seguro, ampliara a
dimensao deste foro de concertacao e enriquecera seu acervo de realizacoes.
Senhores Presidentes,

Ha mais de dois anos, em Acapulco, estabeleciamos as linhas basicas deste mecanismo de entendimento e de concertacao.
Em Punta de1 Este, aprofundamos reflexoes sobre nossas realidades e ampliamos areas de convergencia. Assentamos
as bases para a adocao de medidas em
prol da integracao, do desenvolvimento e
do bem-estar de nossos povos.

Temos atuado coordenadamente em diversos foros regionais e internacionais.
Em pouco tempo, nosso mecanismo tornou-seum fator relevante no cenario diplomatico mundial.
Conseguimos dar novo alento ao processo de integracao regional.
Ate o final da proxima decada, a America
Latina tera mais de 400 milhoes de habitantes - um notavel mercado, com um PIB
com mais de 1 trilhao de dolares. Temos
diante de nos a tarefa historica de transformar nossa regiao num espaco economico
integrado, de forma a habilita-la a ingressar na era das economias de conjunto.
A integracao deve ser obra solidaria dos
Governos, dos agentes economicos, de
toda a sociedade. Um objetivo compartilhado que conduzira a modernizacao, eficiencia e competitividade da estrutura produtiva regional.

Para que isso ocorra, torna-se essencial
assegurar, acima de tudo, a preservacao
dos valores democraticos em nossa regiao. Tive ocasiao de ressaltar ha poucos
dias, ao abrir o debate geral da Assembleia Geral das Nacoes Unidas, o extraordinario vigor da democracia em nossa regiao. E, de fato, latino-americanaa maior
e mais vigorosa onda de democracia que
o mundo conheceu no pos-guerra. Chegaremos ao final de 1989 com o continente sul-americano totalmente democratizado.
A reconquista das instituicoes democraticas inspirou a criacao do nosso Grupo,
tornando-se o seu principal esteio. Foi
uma tarefa ardua, que demandou esforcos
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extraordinarios e grande mobilizacao de
nossas sociedades.

E, pois, com apreensao que somos levados a contrastar os progressosverificados
no plano institucional em nossa regiao
com a indisfarcavel deterioracao dos padroes de vida de nossas populacoes. Estamos chegando ao final dos anos 80 vitimados, porque apontam para o debilitamento economico da America Latina.
Retrocedemos nesta decada boa parte do
caminho que, com sacrificio, tinhamos
conseguido vencer. Nos anos 70, o PIE3
per capita de nossa regiao aumentou 40%.
Em 1988, levando em conta o crescimento
demografico, registrou-se uma queda real
de 7% em comparacao aos niveis de 1980.
Isto e decididamente inaceitavel.
Essa triste realidade foi causada basicamente pela brusca interrupcao e pela inversao ilogica do fluxo de capitais externos.
A crise da divida externa simboliza hoje o
impasse a que chegaram as relacoes economicas e financeiras internacionais. Sua
persistencia impede o nosso desenvolvimento e poe em risco a estabilidade regional. Confrontamo-nos com uma ordem
economica internacional que nos transformou em exportadores liquidos de capitais.
orna mo-ks agentes de um plano Marshall as avessas. Estamos financiando,
em ultima instancia, o consumismo dos
paises desenvolvidos. Eis ai uma equacao
que nao fecha, e cujas incognitas precisam ser resolvidas a tempo de evitar uma
verdadeira catastrofe Que afetara o sistema internacional como um todo. Nao seremos nos certamente as Unicas vitimas.
Mas nao residem apenas na questao da
divida as raizes de nossas dificuldades. A
America Latina tem sido tambem excluida
do processo de acelerada transformacao
cientifica e tecnologica que tomou conta
do mundo nas ultimas decadas.
O saber e um bem do patrimonio da huma-

nidade. Sua aquisicao integra o processo
historico universal. Nao pode ser apropriado de forma exclusiva, transformado em
mercadoria ou muito menos em instrumento de dominacao.
A universalizacao do acesso aos frutos da

ciencia e da tecnologiaconstitui reivindicacao de que nao podemos abrir mao. Devemos inscreve-la como meta altamente prioritaria na nossa agenda.
Outra questao a que devemos dar tratamento prioritario e a da ecologia. Preocupam-nos cada vez mais as distorcoes com
que este tema vem sendo debatido internacionalmente.
Nossos paises nao podem admitir limitacoes a seus esforcos de desenvolvimento.
A questao ambienta1 deve ser discutida
sob uma perspectiva ampla e equilibrada.
E inaceitavel um conceito de desenvolvimento ecologicamente sustentavel que
atribua apenas aos paises em desenvolvimento a tarefa de assegurar o equilibrio
ecologico do planeta. Na realidade, compete aos paises industrializados historica
e presentemente a responsabilidadepelos
danos causados ao meio ambiente global.
A eles, portanto, a responsabilidadeprincipal de criar condicoes para que esta questao seja encaminhada satisfatoriamente
para todos.
A pior poluicao e aquela que nasce da pobreza. Nao e justo que sejamos responsabilizado~por danos ao ecossistema decorrentes de padroes de vida e de consumo que nao estao e nunca estiveram ao
alcance de nossas sociedades.

Em meu pais encetamos nos ultimos anos
uma verdadeira cruzada para a protecao
do meio ambiente. Estamos fiscalizando e
penalizando severamente os que atentam
contra a integridade de nossos ecossistemas. Esperamos, por outro lado, que certos setores dos paises desenvolvidos
renunciem as tentativas de transformar regioes carentes do planeta em depbsitos
de lixo toxico. Eque se disponham efetiva-
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mente a eliminar a maior ameaca ao ecossistema global ou a propria sobrevivencia
da humanidade: os arsenais de armas de
destruicao em massa.
Senhores Presidentes,
Nao poderia deixar de me referir muito especialmente a outro problema de grande
atualidade em nossa agenda. Um problema que tem afetado a todos nos sem distincao e que vem atingindo de forma particularmente perversa um dos paises representados no nosso Grupo. Refiro-me a
questao dos entorpecentes.

da humanidade. Comemoram-se os 200
anos da Revolucao Francesa; na America
Latina, 100 anos de democracia na Costa
Rica; no Brasil, festejamos 200 anos da
revolta de Tiradentes, o martir da nossa
independencia; a 15 de novembro, deremos eleicoes no Brasil e comemoraremos
100 anos da Republica.
Foi o primeiro gesto para integrar o Brasil

a America Latina. Esta associou o sonho
da Independencia a ideia da Republica.
Nos eramos isolados, uma monarquia.
Com a Republica no Brasil, toda a America
do Sul tornou-se republicana.

Assistimos com profunda dor e grave preocupacao aos recentes acontecimentos
que enlutaram o povo colombiano.

Neste ano de tantos eventos, devemos
reafimar de forma definitiva o nosso sentimento de unidade.

Desejo reiterar enfaticamente o apoio do
Brasil a luta que esta sendo travada pelo
Governo e pela sociedade colombiana
contra o trafico ilicito de drogas. O Presidente Barco e credor de nosso profundo
respeito, admiracao e solidariedade pela
coragem e desassombro de seu Governo.

De solidariedade.

Senhores Presidentes,
A proxima reuniao deste mecanismo testemunhara a renovacao completa dos
seus integrantes originais. Esta sera a Ultima reuniao de que participarei. Ao despedir-me, faco votos de que o trabalho pela
integracao, a cooperacao na busca de solucoes para os desafios comuns e a franqueza das deliberacoes sigam sendo a
tonica do Grupo.
Temos sido exemplares na busca do fortalecimento da solidariedade, da cooperacao e da integracao internacional. A abordagem construtiva que estamos imprimindo a questao da divida intralatino-americana, a complementacao economica e a expansao do comercio entre nossos paises,
a cooperacao cientifica e tecnologica e a
integracao cultural entre nossos povos
constitui demonstracao eloquente de nossa capacidade de acao.
Este ano de 1989 e marcante na historia

Universalizacao da comunidade interamericana. Reincorporacao de Cuba ao sistema da OEA. Avancar na solucao das
Malvinas. Acabar com todo o remanescente do colonialismo no continente.
A America do Sul nao pode aceitar, no
limiar do seculo XXI, residuos anacronicos
de um tempo que ja passou.
Unidos, seremos mais capazes do que
isolados.
Solidarios, venceremos as distancias a
que nos relegava a indiferenca. Juntos,
transformaremos em realidade o sonho da
grande patria latino-americana.
Como disse Cesar Vallejo:
"Hay, hermanos, hombres humanos, muchisimo que hacer".
Facamo-lo. Maos a obra!

Declaracao de Ica
Os Chefes de Estado da Argentina, do Brasil, da Colombia, do Mexico, do Peru, do
Uruguai e da Venezuela, reunidos na cida-

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

tubro de 1989, celebraram a Terceira Reuniao de Cupula Presidencial do Mecanismo Permanente de Consulta e Concertacao Politica e aprovaram a seguinte

tivos gerados por algumas politicas economicas de paises altamente industrializados.
I1 - DEMOCRACIA E DESENVOLVIMENTO
NA AMERICA LATINA

Declaracao de Ica
I

- A AMERICA LATINA E A SITUACAO
CA ECONOMICA INTERNACIONAL

POL(TI-

No transcorrer de um ano, desde a Segunda Reuniao Presidencialde Punta de1 Este,
Uruguai, intensificaram-se as tendencias
positivas nas relacoes internacionais, tais
como o entendimento gradual entre as
superpotencias, a situacao de distensao
gerada por esse fato, e a crescente utilizacao do multilateralismopara a solucao dos
conflitos regionais.
Aspiramos a um mundo cada vez mais
aberto e interdependente, sem rigidez ideologica. Nao podemos aceitar a tendencia
de dividir o mundo em zonas de influencia,
nem que a atual distensao entre as superpotencias provoque novos esquemas hegemonicos que impecam a necessaria democratizacao do sistema internacional.
A America Latinatem um importante papel
a cumprir na criacao de uma nova ordem
mundial. A preservacao da paz e da seguranca na regiao traz inegaveis consequencias mundiais e intra-regionais. E necessaria e urgente uma reavaliacao dos conceitos tradicionais de seguranca mundial e
regional, levando em conta os fatores economicos e sociais que os afetam.
Em nosso Continente vem ocorrendo um
processo de transformacoes caracterizado pela democratizacao, pelos esforcos
em promover a justica social e a modernizacao das estruturas produtivas e pelo
aparecimentode novas formas de concertacao politica intra-regional.

Historicamente, e de acordo com suas
realidades nacionais, nossos povos, que
compartilham aspiracoes comuns de uniao, desenvolvimento e solidariedade, lutaram para alcancar e consolidar sistemas
democraticos de governo cada vez mais
equitativos e capazes de atender suas necessidades politicas, sociais e economicas. A democracia latino-americana, nesse sentido, impulsionou a mudanca social
e a incorporacao de amplos setores da
populacao aos respectivos processos politicos. Por isso, estamos dispostos a fortalecer o desenvolvimento institucional da
democracia, tendo por base o respeito a
vontade soberana popular de promover a
justica social e os direitos humanos em
todos os seus aspectos.
Constatamos que a consolidacao da democracia na America Latina ocorre dentro
de um contexto ameacado por uma persistente e profunda crise socio-economica. A democracia em si nao garante o desenvolvimento. Nem o desenvolvimento
economico assegura, necessariamente, a
liberdade e a democracia. Na America Latina, a democraciae acossada pelos desequilibrios economicos internacionaise pela crise do endividamento, que tornou as
economias da regiao fontes de transferencia liquida de recursos financeiros para o
exterior. Agora, mais do que nunca, a democracia e o desenvolvimento requerem
solidariedade e apoio internacionais efetiVOS.
111

- ASPECTOS RELATIVOS A SEGURANCA
Trhfico Ilicito e Uso Indevido de Drogas

Entretanto, o impulso democratico e a
crescente participacao politica na America
Latina assentam-se ainda sobre bases
economicas precarias. Sem deixar de lado
a necessidade de esforcos internos, a regiao permanece exposta aos efeitos nega-

Reiteramos nossa firme decisao de lutar,
com todos os recursos disponiveis, contra
o trafico ilicito e o uso indevido de estupefacientes e substancias psicotropicas.
Comprometemo-nosa concertar politicas
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e metodos com vistas a fortalecer nossa
acao diante tiesse problema, respeitada a
soberania nacional.
A eliminacao dessas atividades requer:

enfoque integral, coordenacao entre paises produtores e consumidores e elaboracao de propostas especificas. Consideramos de suma importancia o fato de que
paises com alto indice de demanda por
drogas tenham manifestado sua disposicao de atacar esse problema de forma
eficaz.
Destacamos a necessidade de cooperacao internacional para:
a) Controlar as transferencias de capital e
bens, a fim de impedir que as operacoes derivadas do trafico ilicito se
apoiem no mercado financeiro para a
lavagem de seus lucros.
b) Fiscalizar a comercializacao internacional de precursores e produtos quimicos essenciais, equipamentos e
materiais utilizados na producao dessas substancias.
c) Intercambiar experiencias sobre metodos e tecnologias nos campos da prevencao, tratamento, reabilitacao e
reincorporacao social dos farmaco-dependentes, bem como na formacao e
especializacao de pessoal.
Comprometemo-nos a impulsionar a ratificacao da Convencao das Nacoes Unidas
contra o Trafico Ilicito de Estupefacientes
e Substancias Psicotropicas com vistas a
sua rapida entrada em vigor.
Condenamos a violencia criminosa vinculada ao trafico ilicito de drogas, agravada
em varios casos pela sua conexao com
grupos terroristas e subversivos, o que
compromete a estabilidade dos sistemas
democraticos.
Apoiamos a convocacao de uma sessao
especial da Assembleia Geral das Nacoes
Unidas com o objetivo de analisar a problematica das drogas. Do mesmo modo,
registramos com satisfacao a proxima ce-

lebracao, no ambito da OEA, da "Reuniao
de Ministros sobre o Consumo, a Producao e o Trafico Ilicito de Estupefacientes e
Substancias Psicotropicas". Tambem apoiamos a iniciativa do Reino Unido de
convocar, em coordenacao com as Nacoes Unidas, uma conferencia mundial de
alto nivel para examinar, entre outros assuntos, a reducao da demanda ilicita de
drogas.
Manifestamos nosso firme apoio ao povo
e ao Governo da Colombia pela importante luta que travam contra o narcotrafico
e Ihes oferecemos nosso mais amplo respaldo. Para tanto, instruimos nossos Ministros responsaveis por essa materia que
elaborem procedimentos passiveis de implementacao imediata.
Terrorismo

Reafirmamos nossa condenacao ao terrorismo. Este fenomeno constitui uma violacao sistematica e deliberada dos direitos
humanos, atenta contra a estabilidade do
sistema democratico, ocasiona perda de
vidas e serios danos materiais. O terrorismo e uma ameaca a paz e a seguranca, e
afeta o funcionamento normal das relacoes entre Estados. Isso faz com que
seja necessario fortalecer os mecanismos
de cooperacao internacional a fim de preveni-lo e elimina-lo.
Trhfico Clandestino de Armas

As instituicoes democraticas e a seguranca regional podem ver-se seriamente ameacadas pela acao de grupos que se
abastecem de armas nos mercados clandestinos do mundo e fomentam a violencia, o terrorismo, a atuacao de mercenarios e a subversao. Por isso, fazemos um
apelo a todos os Estados para que assumam a responsabilidade que Ihes compete na adocao de medidas e controles
eficazes para refrear o crescente trafico
clandestino de armas. Outrossim, solicitamos que os mecanismos internacionais e
regionais prestem especial atencao a este
fendmeno.
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America Central

Situacao no Atllntico Sul

Expressamos nossa satisfacao pelos resultados obtidos na Reuniao de Presidentes Centro-Americanos, celebrada em Tela, Honduras, os quais contribuem para a
consolidacao do processo destinado a estabelecer uma paz firme e duradoura para
a regiao centro-americana.

Expressamos nossa satisfacao pela iminente retomada das negociacoes entre a
Argentina e o Reino Unido, em Madri, Espanha, nos proximos dias 17 e 18 de outubro, o que fortalecera os objetivos da
Declaracao da Zona de Paz e Cooperacao
do Atlantico Sul. Reiteramos, outrossim,
nosso apoio aos legitimos direitos de soberania da Republica Argentina.

Apoiamos a vontade politica de dialogo e
reconciliacao manifestada desde a reuniao de cupula centro-americanae os posteriores esforcos que visam tornar efetivos
os acordos subscritos. Ratificamos nossa
conviccao na solucao latino-americanada
crise e exortamos todas as partes interessadas na paz da America Central a orientar
suas acoes em favor da solucao definitiva
dessa crise regional, e a abster-se de proporcionar ajuda ou realizar qualquer atividade que obstaculize o referido processo.
Com esse proposito, apoiamos e incentivamos a constituicao de grupos de observadores internacionais das Nacoes Unidas e da Organizacao dos Estados Americanos, solicitada pelos cinco Presidentes
centro-americanoscom vistas a assegurar
o cumprimento efetivo dos compromisos
subscritos por eles.
Assumimos o compromisso de redobrar
esforcos em apoio ao Plano Especial de
Cooperacao Centro-Americana,aprovado
na Assembleia Geral das Nacoes Unidas,
em marco de 1988, fortalecendo nossos
esquemas de cooperacao com esses paises, a partir das diretrizes contidas no
Compromisso de Acapulco.
Assim, instruimos nossos Ministerios das
Relacoes Exteriores no sentido de que levem a cabo uma avaliacao do estado atual
da referida cooperacao e formulem uma
agenda de acoes concretas e concertadas
em beneficio desses paises.
Exortamos, tambem, a comunidade internacional a redobrar seus esforcos com
vistas a recuperacao economica da America Central, tarefa urgente e indispensavel
para assegurar a paz e a prosperidade.

Assist&ncia Econ6mica Regional

Manifestamos nosso proposito de fortalecer a seguranca economica regional mediante o estabelecimento de mecanismos
efetivos que facilitem o apoio reciproco e
a solidariedade entre os paises da regiao
em casos de emergencia derivados de
circunstancias graves e imprevisiveis.
Luta contra a Pobreza

A pobreza constitui uma grande injustica
social e se configura como ameaca potencial para a estabilidade de nossos Paises.
Sua erradicacao e uma necessidade mundial, objetiva e urgente. Consequentemente, comprometemo-nos firmemente a
prosseguir na luta para supera-la e apoiaremos as decisoes que, com esse objetivo, sejam adotadas tanto pelas Nacoes
Unidas quanto por outros foros internacionais e regionais.
Um aumento substancial da transferencia
de recursos para o desenvolvimento e para a cooperacao internacional contribuira
tambem para a erradicacao da pobreza.
IV - D ~ V ~ DEXTERNA
A
E COMERCIO
INTERNACIONAL

Divida Externa

O endividamento externo da America Latina continua a ser um dos problemas mais
graves enfrentados por nossa regiao.
Seus efeitos, no que diz respeito a grave
deterioracao social, politica e economica,
estao se manifestando com alarmante frequencia, o que exige uma rapidae urgente
solucao. Desta dependera, em grande
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parte, a estabilidade e consolidacao das
democracias da regiao.
O objetivo primordialde se lograr um crescimento economico sadio e sustentado
atraves da aplicacao de adequadas politicas fiscais, monetarias, de setor externo e
de luta contra a inflacao nao sera possivel
sem uma solucao definitiva para o problema da divida. As transferencias Iiquidas de
recursos relativas a divida externa publica,
em particular, deverao ser compativeis
com a situacao fiscal de cada economia
para evitar o surgimento de nova causa de
inflacao nos paises do Continente.
A reducao da divida e/ou de seu servico,
reconhecida a realidade do mercado, deve desempenhar um papel fundamental
na solucao do problema. As novas iniciativas visando a reducao da divida e de seu
servico devem ser aplicadas sem discriminacao aos devedores que as necessitem.
Simultaneamente, deve-se assegurar a
continua disponibilidade de financiamento
para o desenvolvimento economico e social.
No caso especifico de paises de renda
media, seriamente endividados, especialmente aqueles que sem reestruturacao
vem realizando esforcos para cumprir com
as obrigacoes do servico da divida, buscando gradualmente normalizar suas relacoes com o sistema financeiro internacional, torna-se urgente que a comunidade internacional alivie o peso da divida
de maneira equitativa, por meio de solucoes adequadas as caracteristicas dos
mesmos.
Os organismos financeiros internacionais
e as agencias oficiais devem constituir
uma fonte de transferencias liquidas positivas para a regiao. Alem de apoiar os
esforcos de desenvolvimento, e necessario atenuar os problemas de atrasos, os
quais devem ser solucionados por meio
de um enfoque construtivo de parte de
todos os envolvidos. Demandam especial
atencao os casos de paises seriamente
endividadoscom essas fontes de financia-

mento. Nesse sentido, recomendamos a
busca urgente de mecanismos que levem
ao restabelecimento oportuno de novos
fluxos de credito.
A intervencao dos organismos financeiros
internacionais nas operacoes de reducao
da divida e de seu servico tem por objetivo
facilitar sua realizacao ou multiplicar seu
impacto. Assim sendo, nao se justifica a
adocao de criterios rigidos tanto de acesso quanto operativos por parte desses organismos, o que dificulta essas operacoes
ao inves de facilita-las.
Os Chefes de Estado instruimos nossos
Ministros das Financas no sentido de que
continuem reunindo-se periodicamente,
com o proposito de coordenar acoes visando a plena aplicacao das diretrizes
mencionadas. Para tanto, deverao adotar
as medidas indicadas no anexo 1 deste
documento.
Divida enire Paises Latino-americanos

Os Chefes de Estado estamos convencidos de que qualquer solucao adequada
ao problema da divida entre paises latinoamericanos devera levar em consideracao
o vinculo divida-financas-comercio, e impulsionar nossas acoes em materia de cooperacao e integracao economica.
Com base nas diretrizes e nos mecanismos para o tratamento da divida publica
entre paises da America Latina, aprovados
na Reuniao de Ministros das Financas de
dezembro de 1988 - que constam como
anexo 2 da presente Declaracao - e desenvolvidos na Reuniao Tecnica de agosto de 1989, decidimos promover um novo
procedimento voluntario de negociacao
entre devedores e credores (Clube do Rio)
que permita par em pratica mecanismos
inovadores que gerem condicoes para o
cumprimento das obrigacoes por parte
dos devedores e restaurem as condicoes
de financiamento e apoio ao processo de
cooperacao e integracao regionais. Assim, o Rio de Janeiro, Brasil, sera a Sede
da Secretaria encarregada de compilar e
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divulgar informacoes relativas a aplicacao
das diretrizes mencionadas e referentes
aos ajustes de que sao parte nossos
paises.
Do mesmo modo, sera dada devida consideracao a divida intralatino-americana privada.
Considerando que o tema da divida entre
paises latino-americanos sera analisado
na Conferencia Regional sobre Divida Externa, convocada pelo SELA para o mes
de marco de 1990, instruimos nossos Ministros de Financas que, no ambito deste
evento, apresentem, com base nas diretrizes estabelecidas, propostas que contribuam para o intercambio de opinioes entre todos os paises da America Latina e do
Caribe e para o estabelecimento de acoes
concretas.
Destacamos a importancia de que o Banco Interamericano de Desenvolvimento e
o Centro de Estudos Monetarios LatinoAmericanos elaborem e implementem o
sistema de informacao sobre a divida entre paises latino-americanos, sistema este
que deriva do mandato da Declaracao do
Uruguai.
Enfatizamos a necessidade de que o Banco Interamericano de Desenvolvimento
canalize recursos para apoiar os esforcos
de reducao da divida entre paises latinoamericanos.

simultaneamente, por desequilibrios macroeconomicos em alguns paises altamente industrializados.
Tambem persistem medidas unilaterais
restritivas, baseadas em legislacoes nacionais de alguns paises altamente desenvolvidos, muitas das quais violam acordos
multilaterais vigentes, e outras que impedem o legitimo acesso as tecnologias
mais avancadas. Instamos esses paises a
eliminar todas essas medidas a fim de que
logremos um sistema de comercio internacional justo, transparente e previsivel.
A Rodada Uruguai e uma oportunidade excepcional para a eliminacao dos obstaculos a expansao de nossas exportacoes e
importacoes. Reiteramos a validade e plena vigencia do tratamento especial e mais
favoravel para os paises em desenvolvimento, que deve tornar-se efetivo com medidas concretas em todas e cada uma das
areas de negociacao da Rodada Uruguai.
V

-

INTEGRACAO REGIONAL

A integracao latino-americanae proposito
politico e objetivo fundamental da estrategia economica dos paises da regiao. De
maneira a avancar nessa direcao, devemos atualizar os esquemas e considerar
opcoes nao apenas na area comercial,
mas tambem em outros ambitos, como as
telecomunicacoes e os transportes, a cooperacao cientifica e tecnologica e a cultura.

ComBrcio Internacional
Integracao EconBmica

O vinculo divida-comercio deve ser reconhecido nas negociacoes para reduzir a
divida e seu servico, bem como nas negociacoes para aumentar o comercio internacional. Sem a expansao de nossas
exportacoes nao existe solucao para a divida externa que oprime nossas economias.

A nova orientacao da economia latinoamericana deve permitir o aumento de
nossa capacidade para competir com o
resto do mundo. O esforco de integracao
busca, alem do mais, uma melhor insercao da America Latina na economia internacional.

A participacao de nossos paises no comercio internacionalcontinua sendo afetada por medidas protecionistas e politicas
de subsidios a producao e exportacao,
sobretudo de produtos agropecuarios, e,

Para alcancar esses propositosde integracao economica e necessario criar condicoes objetivas que incrementem o comercio, induzam a complementacao, gerem
investimentos conjuntos e aumentem os
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intercambios entre nossos paises. Essas
condicoes devem ser alcancadas atraves
de uma harmonizacao gradual de politicas
econamicas, procurando que nossos
paises assumam equitativamentetanto os
custos quanto os beneficios derivados do
processo integrador. Os paises com saldos favoraveis persistentes devem esforcar-se decididamente para superar, de
forma dinamica, os desequilibrios comerciais. Concomitantemente, deverao ser
implementados programas coordenados
para ampliar a oferta de exportacao dos
paises em seu conjunto.
Observamos com satisfacao que importantes novos acordos sub-regionais estao
voltados para a integracao.
A ALADI e o organismo que proporciona o
quadro institucional para a integracao regional. E necessario proceder a revisao
critica dos enfoques e criterios utilizados
por esse foro, a fim de simplificar os mecanismos de negociacao para que respondam de maneira agil e eficaz as exigencias
da realidade.
O financiamento e essencial para a integracao. Sao necessarias formulas inovadoras, inclusive as possibilidades oferecidas pelo tratamento da divida entre paises
latino-americanos, que permitam maior
mobilizacao de recursos. Instruimos nossos Ministros das Financas no sentido de
que elaborem um programa relativo a materia para o primeiro semestre de 1990.
Comunicacoes e Transportes

A modernizacao das telecomunicacoes e
dos transportes e objetivo estrategico para
impulsionar a integracao e para melhorar
nossa competitividade. Devemos aprimorar a utilizacao de nossa infra-estruturaevitando duplicacoes, aproveitar nossa capacidade de adquisicao conjunta para lograr
melhores condicoes de compra, harmonizar os esquemas de regulamentacao de
nossos paises e propiciar posicoes afins
nas negociacoes relativas a servicos nos
foros internacionais.

Instruimos os Ministros de Comunicacoes
e de Transportes no sentido de que prossigam com os trabalhos iniciados na reuniao do Mexico, celebrada nos dias 4 e 5
de setembro de 1989.
Integracao Cultural

Reafirmamos .nosso compromisso de
concertar esforcos com vistas a preservar,
enriquecer e difundir nossas culturas, a fim
de fortalecer a consciencia de sua identidade coletiva e sua diversidade cultural.
Alem de trabalhar em projetos para lograr
a livre circulacao de bens e servicos culturais, serao implementadas acoes para desenvolver circuitos culturais e programas
de bolsas de estudo para a formacao artistica e profissional, facilitar encontros de
artistas e pensadores e estabelecer os mecanismos adequados para impulsionar a
cultura latino-americanaem areas como a
musica, cinema e televisao, artes visuais,
letras, artes cenicas e ciencias humanas.
Acordamos dar inicio, imediatamente, as
medidas que visem facilitar a producao,
transporte, distribuicao e consumo de livros e filmes, como acao prioritaria que
constitua a base de um mercado comum.
Instruimos nossos Ministros responsaveis
pelo setor cultural no sentido de que levem
avante as acoes especificas elaboradas
durante a reuniao de Caracas, Venezuela,
em 17 de setembro de 1989.
CiBncia e Tecnologia

Reiteramos que a cooperacao em materia
de ciencia e tecnologia deve desempenhar papel central no processo de integracao. Para concretizar esse objetivo devese definir um numero reduzido de prioridades de maneira a canalizar a cooperacao internacional em sua direcao. Com
esse objetivo, decidimos convocar uma
reuniao de Ministros ou autoridades competentes nessas areas.
VI

-

MEIO AMBIENTE

Reiteramos nossa preocupacao pela deterioracao do meio ambiente em escala
mundial. Outrossim, manifestamos nossa
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firme decisao de continuar adotando medidas a nosso alcance com vistas a sua
restauracao e continua preservacao. Essa
alarmante deterioracao tem sua origem,
fundamentalmente, nos modelos de industrializacao e nos padroes de consumo
dos paises desenvolvidos.
Como reflexo de sua responsabilidade,
esses paises devem contribuir majoritariamente para reverter os processos que
atentam contra o equilibrio ambiental de
nosso planeta, tais como a destruicao da
camada de ozonio, a inducao de alteracoes climaticas como consequencia, sobretudo, da queima inadequada de combustiveis fosseis e o manejo ambientalmente irracional de residuos perigosos e
sua transferencia para os paises em desenvolvimento.
Em nossa regiao a degradacao do meio
ambiente esta intimamente vinculada a
pobreza e ao subdesenvolvimento. O desenvolvimento e a reativacao economica
de nossos paises e o livre acesso ao conhecimento cientifico e tecnologico podem criar o contexto para a implementacao de politicas que visem o beneficio
social, a utilizacao racional dos recursos e
a protecao do meio ambiente.
Manifestamos nossa disposicao de continuar aprofundando a colaboracao regional em materia ambiental, bem como de
receber a assistencia de terceiros paises e
de organismos internacionais que estejam
em condicoes de contribuir para a implementacao de projetos e programas sobre
conservacao e preservacao do meio ambiente, de acordo com as prioridades de
nossos governos e com o direito soberano
de administrar nossos recursos naturais.
Ao reiterar os compromissos que assumimos no sentido de renunciar a adquisicao
ou producao de armas nucleares e outras
armas de destruicao em massa, reafirmamos que a propria existencia e o aperfeicoamento dessas armas constituem a
mais grave ameaca ao meio ambiente e a
sobrevivencia da humanidade.

Comprometemo-nos a envidar esforcos
com vistas a consolidacao da Organizacao dos Estados Americanos como foro
adequado para uma nova etapa de dialogo e entendimento hemisferico e exortamos a utilizacao plena de seus mecanismos por parte de todos os paises-membros. Desejamos que a OEA tenha total
representatividade hemisferica e, portanto, maior relevancia politica. Fazemos um
cordial apelo para que, oportunamente, os
Governos de Belize, Canada, Cuba e Guiana se incorporem aos trabalhos da OEA.
Comprometemo-nosa trabalhar de forma
concertada pelo exito da Assembleia Geral Extraordinariadas Nacoes Unidas para
reativar o Crescimento, bem como intensificar esforcos a fim de consolidar o Sistema Economico Latino-Americano como
foro para a concertacao economica e a
cooperacao regional.
Comprovamos com satisfacao que houve
um fortalecimento do dialogo estabelecido pelo mecanismo com outros paises e
grupos de paises. Reiteramos nossa disposicao de prossegui-locom a Comunidade Europeia, o Conselho de Paises Nordicos, o Canada e o Japao, e de iniciar encontros periodicos semelhantes com outras regioes e paises do mundo.

Acordamos reunir-nos na Venezuela durante o segundo semestre de 1990.
Os Presidentes da Argentina, do Brasil, da
Colombia, do Mexico, do Uruguai e da Venezuela manifestamos nossos sinceros
agradecimentos ao Governo e ao povo do
Peru pela sua calorosa acolhida durante a
Terceira Reuniao de Cupula do Mecanismo Permanente de Consulta e Concertacao Politica.
Ica, 12 de outubro de 1989.
Carlos Saul Menem
Presidente da Republica Argentina
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Virgllio Barco
Presidente da Republicada ColBmbia
A l h Garcia
Presidente da Republica do Peru

Carlos AndrBs Perez
Presidente da Republica da Venezuela
Jos6 Sarney
Presidente da Republica Federativa do Brasil
Carlos Salinas de Gortari
Presidente da Republica dos Estados Unidos do MBxico
Julio Maria Sanguinetti
Presidente da Republica Oriental do Uruguai

Comunicado

Os Chefes de Estado da Argentina, do
Brasil, da Colombia, do Mexico, do Peru,
do Uruguai e da Venezuela, reunidos na
cidade de Ica, Peru, nos dias 11 e 12 de
outubro de 1989, celebraram a Terceira
Reuniao de Cupula Presidencial do Mecanismo Permanente de Consulta e Concertacao Politica e aprovaram o seguinte:
i

-

SITUACAO POLITICA
E ECON~MICA
INTERNACIONAL

Ha dois anos estavamos reunidos em Acapulco para tornar realidade o Grupo dos
Oito. A situacao mundial era muito diferente da atual: confrontos, conflitos mundiais e uma America Central a beira de
intervencoes violentas.

E com entusiasmo que hoje vislumbramos
um clima de distensao e a perspectiva de
um grande periodo de paz para a humanidade.

Os Estados Unidos e a Uniao Sovietica se
entendem. As tropas deixam o Afeganistao. Existem negociacoes efetivas de paz
na Namibia, em Angola e em toda a Africa
Meridional; lamentavelmente, o execravel
regime de apartheid permanece intocado.
A America Central encaminha-se para
uma situacao de diminuicao das tensoes
e busca de solucoes. Nossos mecanismos, como os de Contadora e Cartagena

e o Grupo dos Oito, acompanharam de
perto os problemas e se anteciparam,
criando condicoes de negociacao.
Existe um novo clima no mundo. Desejamos que esse clima chegue ate a America
Latina.
O problema da divida, em varios paises,
caminha a passos lentos, ameacando cada vez mais o progressoe o bem-estardos
mesmos. As solucoes propostas para
esses paises foram insuficientes.
A America Latina retrocedeu, sendo nossos atuais produtos per capita inferiores
aos de 1980.
O Grupo desenvolveu uma diplomacia
presidencial, fortaleceu e defendeu a democracia, evitou conflitos e incentivou politicas de integracao. Hoje ele e um
mecanismo forte, apto a tomar decisoes.
I1 - DEMOCRACIA E DESENVOLVIMENTO
NA AMERICA LATINA

Historicamente, e de acordo com suas
realidades nacionais, nossos povos, que
compartilham aspiracoes comuns de uniao, desenvolvimento e solidariedade, lutaram para alcancar e consolidar sistemas
democraticos de governo cada vez mais
equitativos e capazes de atender suas necessidades politicas, sociais e economicas. A democracia latino-americana, nesse sentido, impulsionou a mudanca social
e a incorporacao de amplos setores da
populacao aos respectivos processos politicos. Por isso, estamos dispostos a fortalecer o desenvolvimento institucional da
democracia, tendo por base o respeito a
vontade soberana popular de promover a
justica social e os direitos humanos em
todos os seus aspectos.
Lamentavelmente, o problema do Panama persiste, com ausencia da democracia
e violacoes dos direitos humanos. Diante
dessas circunstancias, resolveu-se ratificar a suspensao do atual regime do Panama das deliberacoes do Grupo. A situacao
s6 sera reavaliada caso ocorra um retorno
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as garantias democraticas, hoje absolutamente desconsideradas. Essa exclusao
por prazo indefinido das deliberacoes esta
fundamentada no agravamento das denuncias sobre violacoes dos direitos humanos e politicos naquele pais, razao pela
qual se propora a OEA que determine uma
investigacao das mesmas pela Comissao
Interamericana de Direitos Humanos. Do
mesmo modo, acordou-se que o respeito
ao Direito Internacional e ao principio de
nao-intervencao pressupoe o fiel cumprimento dos Tratados Torrijos-Carter sobre
o Canal do Panama.
111 - ASPECTOS RELATIVOS A SEGURANCA
Producao e Trafico Ilicitos e Uso Indevido
de Drogas

Reiteramos nossa firme decisao de lutar,
com todos os recursos disponiveis, contra
a producao e o trafico ilicitos e o uso indevido de estupefacientes e substancias psicotropicas. Comprometemo-nos a concertar politicas e metodos com vistas a fortalecer nossa acao diante desse problema, respeitada a soberania nacional.
Terrorismo

Reafirmamos nossa firme condenacao ao
terrorismo. Este fenomeno constitui uma
violacao sistematica e deliberada dos direitos humanos, atenta contra a estabilidade do sistema democratico, ocasiona a
perda de vidas e serios danos materiais.
America Central

Expressamos nossa satisfacao pelos resultados obtidos na Reuniao de Presidentes Centro-Americanos, celebrada em Tela, Honduras, os quais contribuem para a
consolidacao do processo destinado a estabelecer uma paz firme e duradoura para
a regiao centro-americana. Valorizamos e
apoiamos, especialmente, a vontade politica de dialogo e reconciliacao rnanifestada desde a reuniao de cupula centro-americana e os posteriores esforcos que visam
tornar efetivos os acordos subscritos. O
proposito atual e apoiar a recuperacao
economica da regiao.

Situacao no Atlantico Sul

Manifestamos nossa satisfacao pela eminente retomada das negociacoes entre a
Argentina e o Reino Unido, o que fortalecera os objetivos da Declaracao da Zona
de Paz e Cooperacao do Atlantico Sul.
Reiteramos, outrossim, nosso apoio aos
legitimos direitos de soberania da Republica Argentina.
iv -

D~VIDAEXTERNA E COMERCIO
INTERNACIONAL

O endividamento externo da America Latina continua a ser um dos problemas mais
graves enfrentados por nossa regiao.
Seus efeitos, no que diz respeito a grave
deterioracao social, politica e economica,
estao se manifestando com alarmante frequencia, o que exige uma rapida e urgente
solucao.
Este fato requer, especialmente, que os
governos dos paises desenvolvidos continuem com os esforcos realizados por alguns deles e promovam mudancasfiscais
e de regulamento que comprometam a necessaria participacao bancaria nos programas de reducao da divida e de seu servico, sem inibir de forma indevida o fluxo
de recursos novos.
Da mesma forma, torna-se absolutamente
necessario proporcionar aos paises endividados um volume suficiente de recursos,
provenientes dos organismos multilaterais
e de fontes bilaterais, para constituir fundos de recompra e de garantia que tornem
factiveis os programas e acordos de reestruturacao com percentuais significativos
de reducao. Nesse sentido, e especialmente importante levar a cabo uma significativa reposicao das cotas do Fundo
Monetario Internacionala fim de fortalecer
sua capacidade financeira.
Recentes negociacoes constituem o primeiro passo. Nao obstante, uma solucao
duradoura para o problema da divida so
sera encontrada dentro de um enfoque
politico fundamentado no principio da coresponsabilidade, que conduza a uma
substancial reducao da divida e de seu
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servico de acordo com seu valor no mercado secundario, a capacidade de pagamento e a necessidadede desenvolvimento de cada pais.

Com base nas diretrizes e nos mecanismos para o tratamento da divida publica
entre paises latino-americanos, que foram
aprovados na Reuniao de Ministros das
Financas de dezembro de 1988, decidimos promover novo procedimento voluntario de negociacao entre devedores e
credores (Clube do Rio) que permita por
em pratica mecanismos inovadores que
gerem condicoes para o cumprimento das
obrigacoes por parte dos devedores.
Comercio Internacional

O vinculo divida - comercio deve ser reconhecido nas negociacoes para reduzir a
divida e seu servico, bem como nas negociacoes para aumentar o comercio internacional. Sem a expansao de nossas exportacoes nao existe solucao para a divida
externa que oprime nossas economias. A
participacao de nossos paises no comercio internacional continua sendo afetada
por medidas protecionistas, politicas de
subsidios e medidas restritivas unilaterais
de alguns paises desenvolvidos. Instamos
esses paises a eliminar todas essas medidas.
V

- INTEGRACAO REGIONAL

reducao generalizada de tarifas alfandegarias em ritmos adequados;
remocao dos obstaculos fisicos a integracao, especialmente no setor de
transportes e comunicacoes;
harmonizacaodas iniciativasem andamento;
harmonizacao gradual das politicas
macroecon6micas;
identificacao de projetos concretos de
complementacao economica;
programas conjuntos de cooperacao
em ciencia e tecnologia.
Comunicachs e Transportes

A modernizacao das telecomunicacoes e
dos transportes e objetivo estrategico para
impulsionar a integracao e para melhorar
nossa competitividade.
Acordamos que, dentro de um prazo maximo de 60 dias, os Ministros e Secretarios
de Comunicacoes e Transportes se reunam no Rio de Janeiro para concretizar os
acordos sobre comunicacoes e transportes, em base a Reuniao Preparatoria do
Mexico, especialmente os relativos a novas tecnologias e sistemas de satelites, e
para examinar propostas em materia de
telecomunicacoes e sistemas de transporte que contribuam para uma integracao
ainda maior dos paises do Mecanismo.
Integrapio Cultural

A integracao latino-americana e proposito
politico e objetivo fundamental da estrategia economica dos paises da regiao.

Reafirmamos nosso compromisso de
concertar esforcos com vistas a preservar,
enriquecer e difundir nossas culturas, afim
de fortalecer a consciencia de sua identidade coletiva e sua diversidade cultural.

Instruimos nossos Ministros das Relacoes
Exteriores, da Economia e Financas e do
Planejamento para que se reunam na Argentina, nos dias 4 e 5 de dezembro proximo, e elaborem um projeto de programa
de integracao entre nossos paises que,
antes de 1992, logre avancos substanciais
nas seguintes areas:

Estabeleceremos Casas da Cultura Latino-Americana e, num prazo maximo de
um ano, serao eliminadas as tarifas alfandegarias para a livre circulacao de livros
entre nossos paises. Outrossim, buscaremos reduzir as tarifas de transporte para
facilitar essa livre circulacao.

a) substituicao de restricoes quantitativas
por tarifas alfandegarias;

Instruimos nossos Ministros da Cultura,
ou seus equivalentes, no sentido de que
cumpram o programa cultural para a inte27
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gracao, elaborado por eles em Caracas,
em setembro de 1989.
VI

- MEIO AMBIENTE

Reiteramosnossa preocupacao pela deterioracao do meio ambiente em escala
mundial. Outrossim, manifestamos nossa
firme decisao de continuar adotando medidas a nosso alcance com vistas a sua
restauracao e continua preservacao.
Essa alarmante deterioracao tem sua origem, fundamentalmente, nos modelos de
industrializacao e nos padroes de consumo dos paises industrializados; como reflexo de sua responsabilidade, esses paises devem contribuir majoritariamente para reverter os processos que atentam contra o equilibrio ambienta1 de nosso planeta.
Em nossa regiao, a degradacao do meio
ambiente esta intimamente relacionada a
pobreza e ao subdesenvolvimento.
Vil

-

ORGANIZACAO DOS ESTADOS

Vili

- SEDE DA PR~XIMAREUNIAO

Acordamos reunir-nos na Venezuela durante o segundo semestre de 1990.
Endossamos a Declaracao que nossos
Ministros das Relacoes Exteriores elaboraram em Trujillo, e que serviu de base
para este Comunicado.
Os Presidentes da Argentina, do Brasil, da
Colambia, do Mexico, do Uruguai e da
Venezuela expressamos nossos sinceros
agradecimentos ao Governo e ao povo do
Peru pela calorosa acolhida durante a Terceira Reuniao de Cupula do Mecanismo
de Consulta e Concertacao Politica.
Ica, 12 de outubro de 1989.
Carlos SaUl Menem
Presidente da RepublicaArgentina
Virgilio Barco
Presidente da Republica da ColSmbia
AIBn Garcia
Presidente da Republica do Peru

AMERICANOS

A fim de que a OEA tenha total representatividadee, portanto, maior relevancia
politica, fazemos um cordial apelo aos Governos de Belize, Canada, Cuba e Guiana
para que se incorporem a seus trabalhos.
Condenamos toda forma de colonialismo
na America Latina.

Carlos AndrBs Perez
Presidente da Republica da Venezuela
Jose Sarney
Presidente da Republica Federativa do Brasil

Carlos Salinas de Gortari
Presidente dos Estados Unidos do MBxico
Julio Maria Sanguinetti
Presidente da Republica Oriental do Uruguai
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criacao de ordinariado
militar no brasil
Discurso do Presidente Jose Sarney,
por ocasiao da assinatura do Acordo
com a Santa Se sobre Assistencia
Religiosa as Forcas Armadas, no
Palacio Itamaraty, em 23 de outubro
de 1989

grandes temas do nosso tempo. Nelas
vamos encontrar frequentemente respostas as indagacoes e as inquietacoes que
se multiplicam nesta epoca de grandes e
aceleradas transformacoes.

E com grande honra que presido esta solenidade.

Pessoalmente, guardo de meus encontros com o Santo Padre Joao Paulo II as
mais gratas recordacoes.

A assinatura do concordato com a Santa
Se sobre a criacao de um Ordinariado militar no Brasil constitui ato de grande significacao.

Foram muito valiosas as trocas de opiniao
e mantivemos sobre as realidades do
rasil, da Igreja e da conjuntura internacional.

E este, na realidade, o primeiro acordo formalmente denominado como tal que o
Brasil e a Santa Se concluem apos 163
anos de relacoes diplomaticas.

Com o acordo ora assinado, junta-se mais
uma pedra ao harmonioso edificio das relacoes entre o Brasil e a Santa Se e entre
a Igreja e o Estado.

No dia de hoje, finalmente, se estabelece
o marco juridico bilateral, dentro do qual
continuara a desenvolver-se a assistencia
religiosa aos fieis catolicos, membros das
Forcas Armadas.

Desejo assinalar, por outra parte, minha
satisfacao pelo fato de o presente acordo
confirmar, em seu artigo XV, o atual Arcebispo militar como primeiro Ordinario militar do Brasil.

Trata-se de antiga aspiracao, que vem ao
encontro dos anseios reciprocos do Brasil
e da Santa Se de reforcar ainda mais os
seus lacos de cooperacao.

O fundador da Arquidiocese de Brasilia,
Dom Jose Newton de Almeida Baptista,
permanecera, assim, em seu ministerio
pastoral de servico a Deus e a patria, com
jurisdicao disseminada por todo o territorio nacional.

Interpretando os sentimentos e as aspiracoes da sociedade brasileira, sempre procurei conferir em meu governo a prioridade devida as relacoes do Brasil com a Santa Se.
A Igreja ocupa um lugar preeminente e insubstituivel no concerto internacional.
Tem sido sempre oportunas e pertinentes
as manifestacoes do Vaticano sobre os

r

Ao felicitar, pois, os negociadores do Brasil e da Santa Se pela feliz conclusao deste
importante instrumento, reitero meus votos em favor do estreitamento das relacoes entre o Brasil e a Santa Se e do continuo aperfeicoamento do convivio e da
cooperacao fraternos entre as autoridades
do Estado e da Igreja.
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presidente sarney visita o equador
Discurso do Presidente Jose Sarney
no Aeroporto de Quito, em 25 de
outubro de 1989
Senhor Presidente,
Marly e eu agradecemos sensibilizados
suas amaveis palavras de boas-vindas.
Expressam elas o sentimento de longa e
profunda amizade que preside as relacoes
entre nossos paises.
Trago ao povo equatoriano o testemunho
da amizade e do respeito de todo o povo
brasileiro.
Esta e a primeira visita de um Presidente
brasileiro a Republica do Equador. Antecipo, com satisfacao, as conversacoes que
manterei com Vossa Excelencia sobre a
ampla agenda bilateral e sobre as mais
importantes questoes da atualidade internacional e regional.
Herdeiro de antiga civilizacao, universalmente reconhecidapelo valor da contribuicao que prestou ao acervo cultural da Humanidade, o Equador pauta invariavelmente sua atuacao internacional pelo respeito as regras e aos principios fundamentais da boa convivencia entre as Nacoes.
O Equador mescla as dimensoes amazonica, andina e maritima. Oferece exemplo
marcante de uma rica formacao etnica,
harmonica e solidariamente constituida.
Confio em que minha visita contribuira para aproximar ainda mais nossos paises,
solida e tradicionalmente unidos por um
relacionamento modelar, caracterizado
pela vontade comum de fazer da cooperacao bilateral instrumento de progresso e
prosperidade de nossas sociedades.

Ao reiterar a Vossa Excelencia meus agradecimentos pela calorosa acolhida com
que nos distingue, peco-lhe que aceite a
expressao de minha admiracao e, bem
assim, de minha disposicao de nao poupar esforcos para traduzir em realizacoes
concretas os ideais de cooperacao que
nos animam.
Discurso do Presidente Jose Sarney
na Prefeitura de Quito, em 25 de
outubro de 1989

E com grande e sincera emocao que expresso a Vossa Excelencia meus agradecimentos pela honrosa homenagem que
aqui recebo. As chaves desta hospitaleira
e bela Sao Francisco de Quito, berco desta valorosa Nacao, simbolizam a amizade
fraterna que une brasileiros e equatorianos.

E fascinante percorrer as velhas ruas, pracas, ladeiras desta cidade quatro vezes
centenaria, onde aflora o testemunho silencioso da fidelidade de um povo a seu
passado, rico e glorioso. Impressionam a
beleza, a opulencia dos templos quitenhos: a catedral, as igrejas, os mosteiros,
os conventos, as capelas - monumentos
que encerram tesouros deslumbrantes do
genio barroco. A sinuosa majestade das
montanhas, a grandiosidade austera do
Cotopaxi e suas neves eternas permitem
decifrar a imagem do poeta, para quem
Quito e a "capital das nuvens".
Rendo aqui tributo ao nobre povo desta
cidade. Aos seus filhos mais ilustres. A
Eugenio de Santa Cruz y Espejo, personalidade impar que mesclou o culto da liberdade e da patria a laboriosa dedicacao a
ciencia e a cultura humanistica. A maestria
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dos artistas de Quito, dos artesaos, arquitetos, pintores e escultores. A Caspicara,
Bernardo de Legarda, Miguel de Santiago,
Manuel Samaniego.
Celebro o Quito pre-colombiano, nucleo
de um grande reino.
O Quito, ponto de partida e o Quito, ponto
de chegada: a cidade onde se encontraram, com o hiato de um seculo, os caminhos de Francisco de Orellana e de Pedro
Teixeira, os primeiros desbravadores do
vasto mundo amazonico.
Reverencioo Quito libertario dos Patriotas
de 1809, cultores e propagandistas do ato
inicial no prolongado e sofrido drama de
emancipacao politica da America Latina.
Senhor Prefeito,
Em Quito nao faltam pontos de contacto e
de referencia com alguns dos mais belos
e expressivos centros da Historia de meu
pais. As cidades antigas de Olinda, Ouro
Preto, Salvador e Sao Luis do Maranhao.
Cidades que surgiram do mesmo tronco
de latinidade iberica em que brotou a seiva
de nossa cultura.
Imbuido deste espirito de fraternidade historica, trago ao nobre povo de Quito, em
nome de todos os brasileiros e brasileiras,
mensagem de calorosa e perene amizade.
E peco-lhe que aceite, Senhor Prefeito, a
expressao renovada de meu profundo reconhecimento por esta homenagem, que
guardarei para sempre entre as gratas recordacoes de minha vida.
Discurso do Presidente Jose Sarney
durante cerimonia de Troca de
Condecoracoes, em Quito, em 25 de
outubro de 1989
Senhor Presidente,
Vossa Excelencia muito nos honra e sensibiliza, a minha mulher e a mim, ao outorgar-nos a Ordem Nacional do Merito do
Equador.
32

Tem profundo significado as condecoracoes com que somos distinguidos. Mais
alem das pessoas dos homenageados, a
Ordem Nacional do Merito celebra e simboliza os multiplos lacos de amizade e respeito que unem dois povos latino-americanos, firmemente imbuidos da vontade de,
juntos, construir um destino comum.
A gratidao de minha mulher e minha pelas
altas distincoes que acabamos de receber
e, portanto, tambem, de todos os meus
compatriotas.
Esteja Vossa Excelencia seguro de que
teremos sempre presentes, ao portar a
Ordem Nacional do Merito do Equador, a
lembranca desta cerimonia que bem traduz o clima de fraterna cordialidade que
preside as relacoes entre nossos paises.
Senhor Presidente,
A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul,
cujas insignias tive a honra de impor a
Vossa Excelenciae a Senhora de Borja, foi
criada na epoca do Imperio, ha mais de
seculo e meio. Galardoa aquelas personalidades estrangeiras que, por sua destacada atuacao, se hajam feito credoras do
reconhecimento do Governo de meu pais.
Com ela, homenageamos o estadista, incumbido pela vontade soberana dos equatorianos de conduzir, em paz, com justica e liberdade, esta nobre Nacao em seu
caminho de grandeza. Homenageamos,
igualmente, o ilustre latino-americanista
que, com descortino, tem sabido interpretar os anseios de sua gente - que sao os
de toda a gente deste Continente - por
uma America Latina integrada. Homenageamos, ainda, o Chefe de Estado que
tanto tem contribuido para fazer da cooperacao brasileiro-equatoriana instrumento
eficaz para a prosperidade de nossos poVOS.

Homenageamos tambem o trabalho incessante e desinteressado que desenvolve, sem esmorecimentos, a Senhora de
Borja, em prol da infancia e dos desvalidos
equatorianos.
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A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul 6
tributo mais do que merecido do Governo
e do povo do Brasil a Vossa Excelencia e
h Senhora de Borja.

Discurso do Presidente Jose Sarney
em Quito, na noite de 25 de outubro
de 1989
Muito agradeco as generosas e expressivas palavras de Vossa ExcelQncia. Desde
que chegamos a esta bela cidade, minha
mulher e eu temos sido cercados de manifestacoes de afeto, pelas quais somos
extremamente reconhecidos.

E para mim um privilegio e motivo de particular satisfacao ser o primeiro Presidente
brasileiro a efetuar visita a Republica do
Equador. Prossigo aqui um amplo programa de estreitamento das relacoes do Brasil com seus vizinhos sul-americanos, objetivo prioritario da politica exterior que tracei debde o inicio do meu Governo. Desejo
que minha estada aqui contribua eficazmente para inaugurar novo capitulo na historia das relacoes entre nossos paises.
Que sirva para estreitar ainda mais os vinculos de fraterna amizade que unem nossos povos. Que fortaleca o processo de
entendimento e cooperacao entre as nacoes latino-americanas.
Esta o Brasil republicano as vesperas de
completar cem anos.

Cem anos que serao festejados, no dia 15
de novembrovindouro, quando estarao os
mais de 80 milhoes de eleitores brasileiros
elegendo, pelo voto direto, o proximo Presidente da Republica.
Como a Republicaequatoriana, a Republica brasileira celebrara seu centenario, fiel
aos ideais de paz, justica, liberdade e
igualdade.
Sao muitiplas e expressivas as conquistas
da causa da Democracia na America Latina, ao longo desta decada. Chegaremos
ao termino deste ano com todos os paises
do Continente sul-americano democrati-

zados. Trata-se de processo sem precedentes na Historia mundial e que 6 razao
de justificado orgulho para todos nos, latino-americanos. Alegra-me especialmente
poder ressaltar semelhante fato neste nobre pais, de tantas e tao arraigadas tradicoes democraticas e republicanas.
No cenario internacional, a atmosfera de
entendimento entre as superpotencias, os
progressos alcancados no campo do desarmamento, a solucao de conflitos regionais sao eventos que se articulam em expressiva cadeia de fatos politicos de universal importancia, prenunciando uma era
de maior entendimento no relacionamento entre os Estados.
Mas a decada que se encerra foi tamb6m
uma 6poca de agruras e frustracoes para
os paises em desenvolvimento, mormente
para a America Latina. Nossos paises se
viram assediados, a todo instante, por
pressoes fortissimas: a divida externa, o
protecionismo, a deterioracao dos termos
de intercambio, os monopolios de ciencia
e de tecnologia e, mais recentemente, o
meio ambiente.
Estou convencido de que so poderemos
superar este quadro critico se formos efetivamente capazes de nos integrarmos. Se
juntarmos as nossasvontades e as nossas
potencialidades em torno de um projeto
comum.
A integracao da America Latina nao pode
mais ser vista como uma utopia ou artificio
de retorica. Deve ser um artigo de f6. Um
objetivo compartilhado, cimentado pela
democracia e destinado a mobilizar as
nossas sociedades e os nossos Governos.
S6 assim, faremos chegar a America Latina os beneficios, hoje tao evidentes em
outras areas do mundo, das economias
de conjunto. So assim. seremos capazes
de enfrentar decididamente os desafios da
modernidade. E a integracao, Senhor Presidente, comeca no nivel das relacoes bilaterais. No dia-a-dia dos contactos entre
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cada um de nossos paises. Na trama de
interesses convergentes que formos capazes de forjar nos diversos setores em
que se desdobram as atividades produtivas de nossas sociedades.
Brasil e Equador tem ai, estou convencido,
amplo e inesgotavel caminho a percorrer.
Longa e, rica e a historia de nossas relacoes. E uma convivencia que data dos
primordios da Colonia, da epopeia tragica
de Francisco Orellana - o descobridor do
grande Rio das Amazonas - , primeiro europeu a transpor os desfiladeiros gelados
da Cordilheira dos Andes, a devassar a
imensidao verdejante da Hileia, a viajar,
em busca do El Dorado, do Pacifico ate o
Atlantico.
Nossos passados se entrelacamja no longinquo outubro de 1563, quando a expedicao de Pedro Teixeira alcancava Quito,
depois de trilhar em direcao contraria o
caminho de Orellana, convertendo em
busca do real a procura da mitologicaterra
da ilimitada riqueza. Naquela epoca eramos colonia de um mesmo soberano.

cias em diferentes segmentos da industria
petrolifera; e o fornecimento ao IETEL, por
companhias brasileiras, de equipamentos
de telefonia urbana e rural.
Muito nos honra figurar entre os principais
parceiros economicos do Equador. As elevadas cifras de nosso comercio sao reflexo da vontade mutua de cooperar. De
construir um destino comum. UniNs atuamos em prol do entendimento e da integracao dos paises da America Latina objetivos fundamentais de nossa atuacao
externa que, lado a lado, temos defendido,
sem esmorecimento, em foros regionais
como a ALADI e o SELA. Estamos, sobretudo, conscientes dos beneficios da cooperacao horizontal, como ferramenta
para a transferencia das tecnologias apropriadas a edificacao e a modernizacao de
nossas estruturas produtivas.
Temos, por outra parte, responsabilidades
comuns na preservacao do ecossistema
amazonico. Apoiamos o fortalecimento do
Tratado de Cooperacao Amazonica, esse
patrimoniojuridico de todos os Estados da
regiao, de importancia fundamental para o
desenvolvimento e o aproveitamento ordenado dos imensos recursos da AmazOnia.

Desbravamos e seguimos nossos caminhos. Conquistamos nossas independencias. Lutamos hoje, juntos, pelo desenvolvimento. Acreditamos na cooperacao como caminho para ofuturo de prosperidade
a que tem justo direito nossos povos.

Ja no inicio desta decada, o eixo do co-

Temos sabido multiplicar, nos anos recentes, os campos e as iniciativas de colaboracao, num suceder de projetos e empreendimentos conjuntos, que demonstram
crescente complementaridade. Ressalto,
entre outros, pela importancia social que
tem, a abertura, por firma brasileira, da
Rodovia Mendez - Morona; a execucao
do Projeto de Irrigacao do Transvase de
Santa Elena; e a instalacao de unidades de
tratamento para o sistema de agua potavel
de Quito.
.

mercio mundial principiava a deslocar-se
do Atlantico Norte para a Bacia do Pacifico. Essa e certamente uma tendencia que
tende a reforcar-se nos proximos anos e a
moldar o perfil do comercio nos albores do
terceiro milenio. O Equador, por sua posicao geografica, mas principalmente pelo
talento e pela perseveranca de seu povo,
tera papel cada vez mais destacado no
cenario internacionaldo seculo XXI, que ja
se esboca hoje. Seguira tendo atuacao
proeminente nesta nossa America Latina,
que queremos todos coesa e integrada.

Pelo carater pioneiro, sobressaem, ainda,
o acordo de cooperacao entre a Petrobras
e a Petroecuador, para troca de experien-

Nesse futuro, que antevejo de grandes realizacoes, o Equador tera sempre a seu
lado o Brasil. Um Brasil que fez uma clara

$I

Senhor Presidente,
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opcao latino-americana. Um Brasil para o
qual, como nao me canso de repetir, a
sorte dos seus vizinhos e a sua sorte!

E com esse espirito de fraterna amizade
que peco a todos os presentes que comigo elevem suas tacas num brinde a saude
e felicidade pessoais de Sua Excelencia o
Doutor Rodrigo Borja Cevallos, Presidente
da Republica do Equador, e da Senhora
de Borja, a crescente prosperidade da Nacao equatoriana, e ao estreitamento cada
vez maior dos lacos que vinculam nossos
povos.
Brinde oferecido pelo Presidente Jose
Sarney por ocasiao do almoco com
que homenageou o Presidente do
Equador, na residencia do
Embaixador do Brasil, em Quito, em
26 de outubro de 1989
Senhor Presidente,

E uma honra acolher Vossa Excelencia
nesta Casa brasileira. Celebramos aqui a
fraterna e tradicional amizade que une o
Brasil e o Equador, em companhia de tantos e tao ilustres representantes da sociedade, das letras, das artes e dos negocios
equatorianos.
Com a restauracao do estado de direito
em nosso Continente, ampliaram-se as Areas de entendimento e a acao diplomatica solidaria e convergente tornou-se mais
facil. Abriram-se novos campos para a cooperacao. A integracao latino-americana,
um dos principais objetivos da politica externa dos Governos democraticos da regiao, transformou-se em meta atingivel.
Hoje sao cada vez mais frequentes os
contactos diretos entre os Chefes de Estado de todos nossos paises. A confianca e
o respeito mutuo sao a tonica do relacionamento entre nossas Democracias. E sobre essas bases que vamos realizar a obra
maior da integracao da America Latina.

O entendimento regional passa necessariamente pelo estreitamento das relacoes

bilaterais. Brasil e Equadorja ostentam um
solido acervo de realizacoes conjuntas. E
extremamente fertil o campo para a cooperacao. Espero, com minha visita, contribuir para aprofundar os vinculos entre
nossas sociedades. Estabelecer formulas
novas e imaginativas de colaboracao.
Temos tido oportunidade de passar em revista os principais temas da atualidade internacional e regional. Examinamos detidamente a rica agenda bilateral. Comprovei suas conhecidas qualidades de intelectual, de politico brilhante, de estadista
versado nas questoes mundiais. Agradeco-lhe as refletidas observacoes sobre a
realidade equatoriana e a insercao deste
nobre pais no contexto latino-americano.
Compartimos a vontade politica inabalavel
de construir um futuro comum de prosperidade para nossos povos. As relacoes entre Brasil e Equador haverao de ganhar renovado impulso com os instrumentos hoje
firmados. Os principais beneficiariosserao
nossos povos e as geracoes futuras de
brasileiros e equatorianos. Estamosfazendo da cooperacao ferramenta eficaz para
a promocao do desenvolvimento.

E com esse espirito que convido todos a
comigo erguerem suas tacas num brinde
a felicidade do Presidente Rodrigo Borja e
da Senhora de Borja, a prosperidade do
Equador e ao estreitamento cada vez
maior dos lacos entre nossos paises.
Declaracao Conjunta
Brasileiro-Equatoriana
Convidado pelo Presidente da Republica
do Equador, Sua Excelencia Rodrigo Borja, o Presidente da Republica Federativa
do Brasil, Sua Excelencia Jose Sarney, visitou oficialmente o Equador entre os dias
25 e 26 de outubro de 1989. O Presidente
Sarney foi acompanhado por sua esposa,
Senhora Marly Macieira Sarney, e importante delegacao. O Presidente Sarney foi
declarado Hospede de Honra e recebeu
do Prefeito de Quito, Rodrigo Paz, as chaves da cidade. Durante a visita, ambos os
Presidentes mantiveram dialogo, caracte-
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rizado por clima de grande cordialidade e
compreensao, sobre as relacoes entre os
dois paises, bem como sobre outros assuntos de interesse mutuo. Ao comprovar
o alto nivel de tais relacoes, ressaltado pela presente visita, desejam registrar o conteudo de suas conversacoes mediante a
seguinte
Declaracao Conjunta
1.
Os dois Chefes de Estado reafirmam sua conviccao de que o sistema democratico e essencial para preservar a
paz, alcancar o desenvolvimento e a justica social, garantir o pleno respeito aos
direitos humanos e impulsionar a cooperacao e integracao entre os povos.
2.
Os dois Mandatarios veem com
agrado a distensao que caracteriza a atual
situacao das relacoes internacionais, que
criou um clima propicio para a solucao negociada dos problemas existentes em cada regiao. A esse respeito, reiteram a adesao de seus Governos aos principios fundamentais da convivencia internacional
contidos nas cartas da Organizacao das
Nacoes Unidas e da Organizacao dos Estados Americanos, especialmente aqueles relativos a nao-intervencao, a autodeterminacao, a supressao de toda forma de
colonialismo, ao compromisso de nao recorrer a ameaca ou ao uso da forca, de
nao-reconhecimento de conquistas territoriais logradas por tais meios, de propiciar solucoes pacificas de controversias
entre os Estados, e a promocao de politicas tendentes a aprofundar a relacao
amistosa e solidaria entre os povos.

3.
Assinalam seu proposito de contribuir para a edificacao de uma America
Latina unida e solidaria que ingresse no
seculo XXI num clima de paz, seguranca e
cooperacao, com vistas a um desenvolvimento mais justo e sustentado.
Ao examinar a questao do trafico
ilicito de drogas, os dois Chefes de Estado
reafirmam sua vontade de cooperar no
controle e na luta contra o trafico ilicito e

4.

uso indevido de drogas e substancias psicotropicas e de enfrentar a ameaca que o
mencionado trafico representa para a estabilidade social e politica dos povos. Outrossim, assinalam a responsabilidade
dos Governos em cujos territorios se encontram os maiores mercados de consumo. Por outro lado, expressam sua solidariedade para com o Governo e o povo colombiano por sua firme e decidida luta
contra esse problema.
Os dois Presidentes reafirmam seu
5.
repudio a todas as formas de terrorismo e,
com este proposito, concordam em conjugar esforcos, ao nivel bilateral.
Com relacao a situacao na America Central, os dois Mandatarios reiteram a
posicao de ambos os paises na busca de
uma solucao negociada para o problema,
baseada em esforcos precipuamente regionais. Atribuem, assim, particular importancia a vontade politica dos paises
centro-americanos, manifestada no ambito dos procedimentos de Esquipulas II e
confirmada nas reunioes de cupula de Sao
Jose, Sao Salvador, Tegucigalpa e Tela.
6.

Expressam sua preocupacao
quanto a grave crise politica por que passa
o Panama e pela interrupcao do dialogo
entre as partes diretamente interessadas
daquele pais que, sob os auspicios da
Organizacao dos Estados Americanos,
procurava, dentro dos principios do Direito
Internacional, e com especial respeito ao
de nao-intervencao, uma solucao democratica, legitima e consensual. Reafirmam,
em consequencia, a necessidade de que
todos os setores interessados reiniciemas
conversacoes.
7.

Reiteram seu proposito de favore8.
cer os processos de integracao regional e
sub-regional na America Latina, e sua
conviccao de que estes processos contribuem para a paz, a seguranca e o desenvolvimento pleno de seus povos.
Reiteram a decisao de ambos os
9.
Governos de ampliar e consolidar o dialo-
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go politico para a consideracao dos temas
bilaterais e da situacao internacional e regional, prevendo, para tanto a institucionalizacao de reunioes anuais entre as duas
Chancelarias, em nivel de Secretarios-gerais.
10.
Os dois Mandatarios reafirmam
seu apoio ao Tratado de Cooperacao
Amazonica como foro apropriado para a
discussao das questoes de interesse comum dos paises da regiao, e como instrumento para delinear politicas conjuntas.
Ratificam, assim, os compromissos assumidos nas declaracoes de Sao Francisco
de Quito e da Amazonia, bem como sua
decisao de fortalecer institucionalmente
os mecanismos do Tratado. Desse modo,
expressam sua satisfacao pela convocacao do Grupo ad hoc instituido em seu
ambito, para decidir sobre uma estrutura
organizacional que o habilite definitivamente para a consecucao de seus altos
objetivos.

Expressam seu desejo de promo11.
ver o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, no exercicio de seus direitos soberanos, preservar o patrimonio ecologico da
Regiao Amazonica, com a finalidade de
utilizar o seu potencial em proveito do desenvolvimento economico e social. Constatam assim, com satisfacao, a instalacao
das comissoes especiais sobre o meio
ambiente e assuntos indigenas.
12.
Os dois Mandatarios concordam
em dar novo impulso a cooperacao bilateral na Regiao Amazonica, e reiteram seu
apoio a implementacao da Via Interoceanica.

Os dois Mandatarios ressaltam a
13.
conveniencia de que os paises em desenvolvimento realizem reunioes preliminares
com vistas a coordenar suas posicoes para a Conferencia Mundial sobre o Meio
Ambiente, a ter lugar em 1992. O Presidente Borja expressa o apoio do Governo
do Equador a postulacao brasileira de sediar aquela Conferencia. O Presidente Sarney manifesta sua satisfacao por tal apoio.

14.
Reconhecem a importancia da
continuidade da cooperacao entre os dois
paises em todos os aspectos relativos a
pesquisa cientifica na Antartida. O Presidente Borja expressa seu agradecimento
pelo apoio proporcionadopelo Brasiltanto
a expedicao antartica equatoriana, como
a aspiracao do Equador de aceder a
condicao de membro consultivo do Tratado de Cooperacao Antartica.
15.
Ao examinarem o contexto das relacoes economicas internacionais, os dois
Mandatarios registram sua preocupacao
com a ameaca que o problema da divida
externa representa a paz politica e social e
a possibilidade de desenvolvimento de
seus povos. Reiteram, portanto, o criterio
da co-responsabilidadeentre paises devedores e credores na busca de meios efetivos com vistas a reducao do estoque da
divida e de seu servico, e a retomada dos
fluxos de recursos financeiros para os
paises em desenvolvimento. Enfatizam
que a intensificacao dos esforcos coletivos regionais e continentais e de vital importancia para a superacao dos obstaculos que se antepoem ao processo de
crescimento economico, crucial para reverter a estagnacao economica a que esta
sujeita a maioria dos paises da America
Latina e do Caribe.

Os dois Presidentes verificam com
16.
satisfacao o excelente estado das relacoes entre os dois paises. Manifestam
sua decisao de fortalecer e ampliar contatos entre as Chancelarias, com a participacao, quando pertinente, dos orgaos tecnicos, especialmente no que se refere as
relacoes economicas, comerciais e financeiras, com o intuito, inclusive, de apresentar sugestoes para a superacao de
eventuais problemas que possam surgir
nessas areas.
Com relacao a area cultural, os
17.
dois Mandatarios ressaltam a necessidade de intensificar e consolidar os mecanismos de cooperacao bilateral. A esse
respeito, expressam sua satisfacao pela
celebracao, nesta data, do Acordo de Co-
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operacao Cultural e Educacional entre os
dois paises, instrumento que servira de
moldura para os diversos programas e
projetos nessa area.
18.
Os dois Presidentes ratificam os
compromissos assumidos no ambito do
Acordo sobre Uso Pacifico da Energia AtOmica, celebrado em Quito, em 11 de julho
de 1970. A esse proposito, instruirao as
entidades nacionais competentes a apresentar, em breve, sugestoes para sua implementacao.
19.
Os dois Mandatarios concordam
em estabelecer um Plano Basico de Cooperacao Tecnica para o bienio 19901991, que detalharia os programas e
projetos a serem desenvolvidos, cronogramas e fontes de financiamento. A execucao desse plano, pelo lado brasileiro,
cabera a Agencia Brasileira de Cooperacao, vinculada ao Ministerio das Relacoes
Exteriores, e pelo lado equatoriano, ao
Ministerio de Relacoes Exteriores e ao
Conselho Nacional de Desenvolvimento CONADE.
20.
Registram com satisfacao a assinatura, nesta data, do Ajuste Complementar ao Acordo Basico de Cooperacao
Tecnica, no Campo da Industria Naval e de
Construcao Civil Correlata.
21.
Tendo em vista a prioridade atribuida por ambos os Governos aos programas de modernizacao dos respectivos orgaos encarregados das relacoes exteriores, os dois Chefes de Estado manifestam
sua disposicao de intensificar a cooperacao interinstitucional entre as Chancelarias dos dois paises. Com esse objetivo,
foi celebrado nesta data um Ajuste Complementar ao Acordo Basico de Cooperacao Tecnica, que permitira implementar a
referida cooperacao.
22.
Coincidem na conveniencia de examinar novos mecanismos que intensifiquem o intercambio comercial de forma
harmonica.

23.

Assinalam a importancia do mais

estrito cumprimento aos compromissos
acordados no ambito da ALADI. Com vistas ao aumento das exportacoes equatorianas, o Presidente Sarney anunciou que
o Governo brasileiro resolveu outorgar,
em favor do Equador, um acr6scimo anual
automatico de 5% das quotas fixadas aos
produtos incluidos na Lista de Abertura do
Mercado que se encontram sujeitos a
contingenciamento, sem prejuizo de negociacoes sobre produtos especificos. O
Presidente Borja manifestou seu apreco a
essa medida.
Reconhecem a importancia dos in24.
vestimentos brasileiros no Equador como
mecanismo para equilibrar o intercambio
e fortalecer a cooperacao. Para tal fim, estimularao encontros entre representantes
dos setores privados, inclusive para examinar a possibilidade de criacao de joint
ventures.
Manifestam satisfacao pelos trabalhos ja realizados e em andamento no
ambito dos "Contratos de Prestacion de
Servicios para Exploracion de Hidrocarburos" firmados entre a Petrobras Internacional S.A. - BRASPETRO, em consorcio
com outras companhias, e a PETROECUADOR.

25.

26.
Reconhecem a importancia do
Convenio de Cooperacao Tecnica para as
Atividades da Industria Petrolifera e Petroquimica, assinado em 17 de julho de 1989,
para a ampliacao do intercambio de tecnologia entre a BRASPETRO e a PETROECUADOR.
27.
Os dois Presidentes assinalam,
tambem, a conveniencia e o interesse de
estabelecer mecanismos de cooperacao
no campo da aeronautica.
28.
Consideram positiva a participacao de varias empresas brasileiras em
obras para o desenvolvimento do Equador, tendo em vista a conveniencia de
assegurar condicoes harmonicas e
mutuamente vantajosas para os dois
paises.
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29.
Os dois Presidentes manifestam
firme disposicao em dar continuidade aos
entendimentos entre os Orgaos financeiros competentes nos dois paises, com o
intuito de prosseguir o exame de mecanismos financeiros que permitam a implementacao da Fase I do Projeto do Transvase de Santa Elena.
30.
Os dois Presidentes expressam
igualmente sua satisfacao pela disposicao
do Governo brasileiro de conceder, ao Governo equatoriano, creditos adicionais,
com vistas a conclusao de obras de infraestrutura rodoviaria e de saneamento,
bem como para o fornecimento de equipamentos e servicos para o programa de
modernizacao do sistema de telecomunicacoes do Equador.
Determinam o exame de possiveis
31.
alternativas para a comercializacao de
produtos equatorianos tradicionais e naotradicionais em terceiros mercados, por
meio, inclusive, da experiencia e da estrutura de comercio internacional de que dispoem as empresas brasileiras nesse

setor. Manifestam, a proposito, seu agrado com a assinatura, cesta data, do Protocolo de Intencoes na Area Comercial, que
define as linhas gerais de cooperacao
neste campo.

32. Os dois Presidentes determinam a
convocacao da Comissao Mista Brasileiro-Equatoriana para o segundo semestre
de 1990.
$

.

Os Presidentes expressam sua satisfacao
pelas conversacoes mantidas e pelos resultados alcancados. O Presidente Sarney
expressa seu profundo reconhecimento
pela hospitalidade que lhe foi dispensada,
bem como a sua esposa e a sua delegacao, durante sua permanencia em Quito.
O Presidente Sarney convidou o Presidente Borja para que visite oficialmente o
Brasil em data a ser acordada. O Presidente Borja agradeceu e aceitou com satisfacao o convite.
Quito, 26 de outubro de 1989.
Jose Sarney
Rodrigo Borja
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encontro de chefes de
estado de Iingua portuguesa
Discurso do Presidente Jose Sarney
na Cerimonia de Abertura do Encontro
de Chefes de Estado de Lingua Oficial
de
Portuguesa, em Sao Luis, em IQ
novembro de 1989

E com grande satisfacao que recebo Vossas Excelencias e suas ilustres comitivas
em Sao Luis do Maranhao para esta reuniao em que, juntos, procuramos unir ainda mais nossos lacos comuns da historia,
das nossas raizes, de nossa inseparavel
amizade.
Esta cidade e um simbolo da era colonial.
De nossas lutas da conquista, de nossas
vicissitudes, do arrojo e da tenacidade de
nossos antepassados, marcada pela mesma arquitetura, cultura e valqres, como
muitas das nossas cidades de Africa, igual
a outras mais de Portugal.
Recebemos uma heranca comum: a lingua portuguesa.
A Iingua e instrumento de unidade.
Atraves dela podemos transmitir sentimentos, aspiracoes, esperancas.
Comungar valores, entender-nos, estreitar
lacos de afeto e de amizade.
Foi atraves dela que o Padre Antonio Vieira, que no Maranhao deixou marcas de
sua inteligencia luminosa, pode dizer:
"Vos que descobristes ao mundo o que ele
era, e eu vos descubro a vos o que haveis
de ser. Tal e a historia . . ."
Este e um encontro marcante.

Seu significado transcende o proprio objeto de sua significacao.
Vamos colocar em marcha um processo
inedito de cooperacao entre nossos paises, cujo alcance talvez nao possamos hoje sequer imaginar com precisao.
Aqui plantaremos as sementes.
Nossos continuadores colherao os frutos.
Nossa agenda e ilimitada, como e ilimitada
a nossa vontade politica de cooperar.
A Iingua comum servira de base para a
construcao de uma grande obra de aproximacao, destinada a forjar o nosso destino.
Com a criacao do Instituto Internacionalda
Lingua Portuguesa, abriremos a nossas
sociedades as portas de um futuro de realizacoes conjuntas.
Em nossa diversidade encontraremos os
fatores que nos unirao e nos tornarao capazes de projetar a nossa cultura, a cultura
da Iingua portuguesa, para o lugar de relevo que lhe cabe ocupar no universo das
grandes civilizacoes contemporaneas.
A iniciativa de criacao do Instituto encontrou em Vossas Excelencias acolhida decisiva.

Agradeco muito especialmente o empenho pessoal de Vossas Excelencias, que,
para atender ao convite que Ihes formulei,
deixaram momentaneamente os seus afazeres e cancelaram, em alguns casos, outros compromissos. E aqui eu me permitiria mencionar, como exemplo significativo
do interesse de todos os nossos gover-
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nos, o meritorio trabalho do Presidente
Joao Bernardo Vieira, que coordenou os
entendimentos sobre o Anteprojeto de
Acordo Constitutivo do Instituto junto aos
demais Presidentes dos paises de expressao oficial portuguesa.
Partilhamos a conviccao de que o notavel
patrimonio constituido a partir da Iingua
portuguesa esta a exigir um instrumento
de ligacao das expressoes de cultura de
nossos povos e de que chegou o momento de se criar um instrumento internacional
para a valorizacao de nosso idioma comum.
A Iingua portuguesa nao e apenas um
meio de comunicacao para esta nossa
comunidade de nacoes; nao e apenas um
elemento aglutinador para nossas culturas.
A Iingua portuguesa deve ser, acima de
tudo, reflexo e veiculo de amplos movimentos de renovacao cultural de nossos
povos.
Um fator de cultura e, por conseguinte, de
desenvolvimento.
Um elemento decisivo em nossa estrategia comum de elevar os niveis de progresso e bem-estar de nossas sociedades.
Nossos paises estao distribuidos em tres
continentes e se inserem, de formas distintas, em agrupamentos geograficos especificos.
Condicionados por sua localizacao geografica, por seu desenvolvimento historico
e por sua formacao social, cada um de
nossos paises enriqueceu extraordinariamente o vernaculo comum.

Revelou-seplastico, aberto a novidade e a
transposicao cultural.
Sobreviveu as pressoes a que o curso da
historia o submeteu e, neste processo,
transformou-se em patrimonio de cerca de
200 milhoes de seres humanos espalhados pelo mundo.
Um patrimonio que nos permite comunicacao direta e instantanea e nos integra
culturalmente.
Um patrimonio, pois, que nos toca preservar e valorizar e do qual o nosso Instituto
Internacionalda Lingua Portuguesa se tornara fiel e zeloso gestor.
Em nossos paises, sem excecao, afirmase um saudavel pluralismo cultural, que
nos coloca diante de um duplo desafio:
identificar e aperfeicoar os tracos culturais
que nos sao comuns e, bem assim, preservar e valorizar os elementos que nos
diferenciam.
Ambas as facetas nos enriquecem.
A unidade e a diversidade - ou a diversidade dentro da unidade - darao a nosso
empreendimento o vigor e a temperanca
necessarios para o seu pleno exito.
O estreitamento de nossa cooperacao e o
reconhecimento das potencialidades implicitas no uso da Iingua comum em nada
afetarao a insercao latino-americana do
Brasil, europeia de Portugal ou africana de
Angola, Cabo Verde, Guine-Bissau, Mocambique ou Sao Tome e Principe.

O universo lusofonico tornou-se amplo e
diversificado.

Ao contrario, aportaremos a esses diversos grupos novas possibilidades de cooperacao internacional, abrindo janelas
para um entendimento mais amplo e diversificado, em beneficio do desenvolvimento e da paz.

Incorporou formas de sentir e de expressar nascidas da adaptacao do genio portugues as culturas americanas, africanas
e asiaticas.

Em estudo sobre a Iingua portuguesa publicado em 1985 sob os auspicios da
UNESCO, Antonio Houaiss apontava duas hipoteses de futuro para nossa Iingua:
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Ou bem se abandonam os vinculos culturais existentes entre paises lusofonos, ou
bem se adota uma politica liberta de
opcoes sub-repticias, em que as partes
regularao convencional e consensualmente as areas linguageiras.
A primeira hipotese conduziria inexoravelmente ao fim da intercomunicacao e da
afinidade de expressao.
A segunda, por sua vez, a uma acao cultural fecunda e tendencialmente vivificada,
justamente naquele ponto em que a unidade se compatibiliza com a diversidade.
Estamos aqui para afirmar a nossa decisao politica em favor da via de cooperacao.

nossos povos, cada qual com sua vertente
individual propria.
Estaremos, igualmente, reconhecendo
que os espacos nacionais sao, hoje, insuficientes para a expansao plena das potencialidades da ciencia e da tecnologia, e
que a Iingua pode ser um fator vivo de
progresso.
Estaremos, finalmente, percorrendo o longo caminho que leva aquele nucleo de
humanidade que nos une, cuja revelacao
e a funcao principal da arte.
Criatividade, conhecimento, humanidade:
ai estao as grandes vertentes do uso da
Iingua.

Muito pelo contrario. Trataremos de fortalece-los, mediante uma politica linguistica
compativel, dando-lhes lugar de relevo em
nossa atuacao internacional.

E para explorar mais eficazmente estas
vertentes que pretendemos constituir o
Instituto Internacionalda Lingua Portuguesa, esta lingua que foi enriquecida pela
contribuicao extraordinariaque lhe deu cada um de nossos paises, acrescentando
palavras, novas combinacoes de sons,
dando-lhe flexibilidade e tornando-a, realmente, universal e rica.

As relacoes entre nossos paises tem sido
marcadas pelo signo da cooperacao e do
respeito mutuo.

Assim, nossos povos herdaram a Iingua
portuguesa e ajudaram a cria-la e vivificaIa.

A essas duas matrizes sera necessario
aduzir a do reconhecimento de nossas
identidades culturais proprias, base indispensavel de toda a cooperacao nos dominios do saber e da criacao.

O Instituto nasce da conviccao de que a
promocao do intercambio cultural nao e
trabalho exclusivo de organismos nacionais e regionais, mas fruto deste esforco
conjunto de identificacao da riqueza da
Iingua como elemento catalisador da criatividade dos povos.

Nao deixaremos que se enfraquecam os
nossos vinculos culturais forjados pela lingua comum.

O Instituto que nos propomos estabelecer
permitira dinamizar em muito a cooperacao que ja vimos realizando bilateralmente, sem que nos arredemos dos principios
fundamentais que a tem inspirado.
Ao criar o Instituto Internacionalda Lingua
Portuguesa, nao estamos nos restringindo ao que, em funcao da lingua, tanto nos
tem aproximado.
Estaremos, tambem e sobretudo, valorizando as relacoes entre a criatividade de

Trata-se, assim, menos de um debrucarse sobre o passado do que um lancar-se
ao futuro.
No mundo contemporaneo, bens imateriais, como o conhecimento e a informacao, tornam-se cada vez mais importantes
nao so para o aprimoramento espiritual do
homem, mas tambem como meios de viabilizar o progresso econdmico e o bem-estar dos povos.
43

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

Na era da informatica, dos bancos de dados, do correio eletronico e da televisao
sem fronteiras, o fato de dispormos de um
mesmo meio de comunicacao acessivel a
nossos povos deve ter suas potencialidades plenamente exploradas.

expressao concreta a patria de nossa Iingua.

Assim, nossa lingua comum sera instrumento de progresso.

Os Chefes de Estado da

Senhores Presidentes,
Nao poderia deixar de expressar meu
agradecimento as generosas palavras do
Presidente Mario Soares, na Conferencia
Geral da UNESCO, em Paris, quando se
referiu aos esforcos de afirmacao do idioma portugues, consubstanciais na ideia
da criacao do Instituto Internacional da
Lingua Portuguesa.
Ao referir-se a contribuicao que o Brasil
possa ter dado, o Presidente Mario Soares
certamente homenageava o reconhecimento, por todos os governos, da oportunidade de iniciativa que hoje nos congrega.

O Brasil esta agradecido, ao receber os
Presidentes de Mocambique, Guine-Bissau, Sao Tome e Principe, Portugale Cabo
Verde, e a Representacao de Angola.
Reitero pois meus agradecimentos pelo
apoio e a inspiracao permanentes que o
projeto de criacao do Instituto mereceu de
Vossas Excelencias.
Estou seguro de que as decisoes a serem
tomadas nesta reuniao historicaensejarao
o desenvolvimento sem precedentes das
relacoes culturais entre nossos paises, abrindo caminho para que a lingua portuguesa se torne um veiculo moderno e atuante de cultura, educacao, informacao e
de acesso ao conhecimento cientifico e
tecnologico.
Ao estimular a criatividade existente nos
habitantes de nossos paises, o desenvolvimento da ciencia e a reafirmacao dos
valores que nos sao comuns, daremos

Declaracao de Sao Luis do Maranhao

Republica Federativa do Brasil,
Jose Sarney;
da Republica de Cabo Verde,
Aristides Maria Pereira;
da Republica da Guine-Bissau,
Joao Bernardo Vieira;
da Republica Popular de Mocambique,
Joaquim Alberto Chissano;
da Republica Portuguesa,
Mario Soares;
da Republica Democratica de Sao Tome e
Principe,
Manoel Pinto da Costa;
e o Representante Especial do Presidente
da Republica Popular de Angola,
Jose Eduardo dos Santos
reunidos a 1Qde novembro de 1989, em
Sao Luis do Maranhao,
com a finalidade de criar o Instituto Internacional da Lingua Portuguesa:
Congratulam-se pela feliz iniciativa, que
pela primeira vez reune neste alto nivel
todos os paises de lingua oficial portuguesa, e salientam o significado historico do
encontro que consolida e dinamiza os lacos de fraternidade e estreita cooperacao
que os ligam;
Reconhecem a projecao que a lingua portuguesa, hoje falada por mais de 170 milhoes de pessoas em todos os continentes, vem conquistando, de que e exemplo
a sua adocao em varias organizacoes internacionais, e que essa projecao exprime

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

a afirmacao de um espaco de identidade
caldeado em seculos de convivencia;

Ato Constitutivo do Instituto
Internacional da Lingua Portuguesa

Reafirmam a sua disposicao de conjugar,
de forma cada vez mais criadora, todos os
esforcos no sentido da divulgacao e da
utilizacao da lingua portuguesa no contexto das exigencias dos progressos realizados no dominio da ciencia e da tecnologia;

Os Chefes de Estado da Republica Federativa do Brasil, da Republica de Cabo Verde, da Republica da Guine-Bissau, da Republica Popular de Mocambique, da Republica Portuguesa, da Republica Democratica de Sao Tome e Principe, e o Representante Especial do Presidente da Republica Popular de Angola,

Ao abordar o estado atual da cooperacao
entre os seus paises, no ambito das trocas
de impressoes que a reuniao de Sao Luis
do Maranhao proporcionoy, analisaram a
situacao prevalecente na Africa Austral e
os seus reflexos nessa cooperacao;
Neste ultimo contexto, os Presidentes do
Brasil, de Cabo Verde, da Guine-Bissau,
de Portugal, e de Sao Tome e Principe tomaram conhecimento das informacoes
prestadas pelo Presidente da Republica
Popular de Mocambique e pelo Representante do Presidente da Republica Popular
de Angola sobre os processos de busca
da paz em curso nos seus paises, fundamentais para por termo a violencia e aos
conflitos e instaurar um clima de concordia, que permita o desenvolvimentosocial
e economico e o bem-estar de todos os
seus cidadaos;
Louvaram esses esforcos, exortaram a comunidade internacional a apoia-los e condenaram todas as ingerencias nos assuntos internos da Republica Popular de Angola e da Republica Popular de Mocambique.

Reunidos em Sao Luis do Maranhao, Republica Federativa do Brasil;
Considerando que a Lingua Portuguesa e
uma das mais faladas no mundo, servindo
a uma comunidade de nacoes com cerca
de 170 milhoes de pessoas;
Inspirados pelo desejo de mutuamente se
beneficiarem do extraordinario patrimonio
cultural que se constituiu ao abrigo da
Lingua Portuguesa;
Motivados pela intencao de coordenarem
entre si politicas de cultura e tambem da
lingua que Ihes e comum e oficial, com
suas variantes e diversidades nacionais;
Acordam o seguinte:
Artigo I

Constituir, entre os Paises e Povos que
utilizam a Lingua Portuguesa como lingua
oficial ou materna, o Instituto Internacional
da Lingua Portuguesa.
Artigo II

Os Presidentes de Cabo Verde, da GuineBissau, de Mocambique, de Portugal, de
Sao Tome e Principe, e o Representante
do Presidente da Republica Popular de
Angola exprimiram os seus calorosos
agradecimentos ao Presidente da Republica Federativa do Brasil, Jose Sarney,
pela tao oportuna e clarividente iniciativa
de promocao do encontro de Sao Luis do
Maranhao e da criacao do Instituto Internacional da Lingua Portuguesa, bem como o acolhimento fraterno dispensado a
todas as delegacoes na melhor tradicao
da hospitalidade brasileira.

Definir os seguintes objetivos fundamentais para o Instituto Internacionalda Lingua
Portuguesa:
a) promover a defesa da Lingua Portuguesa como patrimonio de todos os
Paises e Povos que a utilizam, como
lingua oficial ou materna;
b) promover o enriquecimento e a difusao
da Lingua Portuguesacomo veiculo de
cultura, educacao, informacao e de
acesso ao conhecimento cientifico e
tecnologico;
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promover o desenvolvimento das relacoes culturais entre todos os Paises
e Povos que utilizam a Lingua Portuguesa como lingua oficial ou materna;
encorajar a cooperacao, a pesquisa e
o intercambio de especialistas nos
campos da lingua e da cultura.

exemplares odginais na Lingua Portuguesa, todos igualmente autenticos e fazendo
fe.
Jose Eduardo dor Santos
Pela Republica Popular de Angola
Jose Sarney
Pela Republica Federativa do Brasil

Artigo III

Os Governos dos respectivos Paises, de
comum acordo, e em conformidade com
as normas constitucionais vigentes em cada um, definirao as regras quanto a organica e ao modo de funcionamento do Instituto Internacional da Lingua Portuguesa,
bem como a fixacao e estabelecimento da
sua sede e a implementacao dos principios ora acordados.
Feito em Sao Luis do Maranhao, ao 1 dia
do mes de novembro de 1989, em sete
Q

Aristides Maria Pereira
Pela Republica de Cabo Verde
Joao Bernardo Weira
Pela Republica da Guin6-Bissau
Joaquim Alberto Chissano
Pela Republica Popular de Mocambique
Mario Soares
Pela Republica Portuguesa
Manoel Pinto da Cosia
Pela Republica Democratica de Sao Tom6 e Principe
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visita do presidente
jose sarney ao paraguai
Discurso do Presidente Jose Sarney
na cerimonia de condecoracao, no
Palacio do Governo, em Assuncao, em
13 de novembro de 1989

Es un dialogo fraternal, permanente, siempre abierto y sincero, como conviene a dos
paises que estan unidos por tantos y tan
profundos lazos de amistad.

Recibo, con gran honra, el Collar Mariscal
Francisco Solano Lopez, de Ia Orden Nacional de1 Merito, con Ia que Vuestra Excelencia acaba de distinguirme.

Brasil y Paraguay han acumulado un expresivo acervo de realizacionesconjuntas.

Este gesto representa ta amistad fraternal
que une a nuestros dos pueblos;
Mas alla que Ia persona de1 agraciado,
celebra y simboliza 10s solidos e historicos
vinculos que aproximan a dos naciones.
Guardare, entre mis recuerdos mas gratos, esta ceremonia que mucho me conmueve.
Acepte, con gran satisfaccion, vuestra
honrosa invitacion a volver a Paraguay.
Como en Ias varias ocasiones en Ias que
nos hemos reunido, estoy convencido de
que seguiremos profundizando Ia comprension entre nuestros pueblos, que tanto tienen en comun.
El universo de Ias relaciones bilaterales es
rico y diversificado.
En nuestros encuentros, siempre cordiales, hemos tratado con profundidad de
amplia tematica de interes comun.
Hemos examinado cuestiones tales como
Ia de1 transporte de Ia soja paraguaya por
el territorio brasileiio, Ia interconexion ferrocarrilera entre nuestros paises, Ia presencia de agricultores brasileiios en Paraguay.

Se destacan, entre muchas otras, Ia construccion de 10s puentes de Ia amistad y sobre el Rio Apa; la utilizacion por Paraguay
de tos puertos de Santos, de Paranagua y
de Rio Grande; Ia cooperacion bilateral en
Ias areas de proyecto y construccion de
carreteras, asi como en 10s campos de Ia
aeronautica, educacion y salud.
El sector de energia electrica sobresale de
manera especial.
Esta maiiana, inauguramos Ia decimoquinta turbina de Itaipu.
A pesar de graves dificultades economicas y financieras, estamos dando estricto
cumplimiento al cronograma de construccion de Ia Hidroelectrica.
Dentro de un poco mas de un afio, Itaipu
debera estar concluida.
Mi gobierno no ahorro apoyo al cumplimiento de dicho cronograma, fijado de
comun acuerdo por nuestros paises.
Ha sido dificil Ia obtencion de creditos en
el mercado internacional.
Nos hemos visto forzados, Brasil y Paraguay, a hacer sacrificios, a realizar un esfuerzo financiero excepcional para que Ias
obras pudieran seguir su curso normal.
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Pero Itaipu es fruto de1 espiritu de entendimiento que impregna a Ias relaciones entre nuestros paises.

Este proceso de entendimiento regional
se nutre de Ia democracia que ha vuelto a
florecer y se consolida en el continente.

Es lo que ha permitido dar el proseguimiento planificado al proyecto.

AI terminar este alio, todos 10s paises de
America de1 Sur estaran democratizados.

El gobierno brasiletio se empena con afan
en Ia busqueda de soluciones para todas
Ias cuestiones de Ia entidad.

He ahi un hecho historico de1 que podemos enorgullecernosjustamente.

Seguiremos haciendo, invariablemente,
de1 animo irreductible de cooperar y de1
escrupuloso respeto mutuo 10s puntales
de Ias relaciones entre Brasil y Paraguay.
Es auspicioso el horizonte de posibilidades y realizaciones que se extiende ante
nosotros.

En Brasil, el proximo dia quince, estaremos celebrando 10s Cien Anos de Ia Republica.
En Ia misma fecha, mas de ochenta millones de electores estaran eligiendo mi sucesor, a quien pasare Ia faja presidencial
el quince de marzo, como determina Ia
Constitucion.

Muchos campos nuevos se apresentan a
todo momento; otros tantos surgiran en el
futuro.

Con Ia ascencion de Vuestra Excelencia al
elevado cargo que ahora ocupa, Ia accion
externa de1 Paraguay gano dimension
nueva, dinamica e incluyente.

En Ia medida de nuestras disponibilidades
estaremos siempre atentos para aprovechar oportunidades y construir juntos un
futuro mejor para nuestra gente, de un lado y de otro de Ia frontera.

Hoy, este noble pais participa activamente
en 10s contactos de mas alto nivel entre 10s
gobiernos latinoamericanos.

Setior Presidente,

Tiene actuacion destacada en el escenario
internacional.

Nuestro continente atraviesa, en este fin
de siglo, una coyuntura de severas dificultades.

La nacion guarani desempena papel sobresaliente en el proceso de aproximacion
entre 10s paises de1 continente.

Se multiplican Ias presiones venidas de
fuera.

Setior Presidente,

Abultan el peso de Ia deuda externa, el
proteccionismo, e1 envilecimiento de 10s
precios de Ias materias primas. Son obstaculos que 10s paises de1 continente solo
venceran unidos.
Las varias iniciativas en pro de1 entendimiento y de Ia integracion en America Latina apuntan hacia el camino de Ia union
regional.
Paso a paso, estamos forjando un continente mas fuerte y mas apto a proporcionar el bienestar a nuestros pueblos.

La Orden Nacional de1 Cruzeiro do Sul,
cuyo gran collar he tenido el honor de
imponer a Vuestra Excelencia, condecora
a Ias altas personalidades que se han hecho merecedoras de1 reconocimiento de1
Gobierno brasiletio.
La Orden Nacional de1 Cruzeiro do Sul
constituye una antigua tradicion brasiletia,
que data de mas de un siglo y medio.
AI conferirla a Vuestra Excelencia, lo hago
como un testimonio de1 respeto y de Ia
amistad que yo y todos mis compatriotas
dedicamos a Ia valerosa gente guarani y a
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su dirigente maximo, que tanto ha hecho
por el perfeccionamientode Ias relaciones
brasilefio-paraguayas. Yo decia, al iniciar
estas breves palabras, que guardare de
esta cerimonia el mas grato recuerdo.

De ella me acordare, sobre todo, como
una prueba de Ia amistad sincera de un
pueblo que, junto con mi pueblo, esta imbuido en Ia firme decision de construir un
futuro de paz, cooperacion y prosperidad.
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instalacao da comissao de
coordenacao brasileiro-peruana
Discurso do Ministro Abreu Sodre, por
ocasiao da Reuniao com o Presidente
do Conselho de Ministros e Chanceler
Guillermo Larco Cox, em Trujillo,
Peru, em 9 de outubro de 1989

E uma satisfacao sempre renovada retornar a este nobre pais, ao qual estamos, todos os brasileiros, unidos por tantos e tao
profundos lacos de antiga e solida amizade.
Temos, hoje, ocasiao - que me e extremamente grata - de dar continuidade ao
proficuo dialogo entre o Itamaraty e o Torre Tagle. Sao de multipla ordem os interesses que nos vinculam. Deles decorrem
inumeras possibilidades de cooperacao,
que temos sabido tornar realidade, em beneficio de nossos povos.
Ha pouco mais de dois anos, os Presidentes Jose Sarney e Alan Garcia davam impulso adicional a cooperacao brasileiroperuana. Foram firmados, em nossa fronteira, a Declaracao de Rio Branco e o Programa de Acao de Porto Maldonado. Demonstram, com fatos, a prioridade que
atribuem Brasil e Peru as relacoes bilaterais no ambito amazonico e, nesse contexto, a promocao do desenvolvimento das
regioes lindeiras.

Muito tem sido feito para colocar em marcha as acoes previstas no Programa de
Acao de Porto Maldonado. Ressalto os esforcos de nossos Governos em prol da interligacao rodoviaria, nos termos do Acordo de 1981; a primeira reuniao da "Comissao Peruano-Brasileirade Interligacao Viaria e Zonas Francas" celebrou-se recentemente, com resultados promissores. Encontra-se em fase de diagnostico o Pro-

grama Itiapari - Assis Brasil de Cooperacao Fronteirica, cujas Unidades Tecnicas
em cada pais se vem reunindo regularmente; em breve, deverao passar a elaboracao e analise de projetos especificos. Na
area de cooperacao tecnica, destaca-se o
Projeto de Desenvolvimento Integrado
Acre - Madre de Dios. Nele temos, em todas as suas etapas, muito presente a preocupacao com o meio ambiente. O projeto
ensejou, ha pouco, a vinda ao Peru de missao de tecnicos brasileiros, coordenada
pela Agencia Brasileira de Cooperacao.
Na esteira do encontro presidencial, celebrou-se em Lima, em fevereiro ultimo, a II
Reuniao da Comissao Mista de Cooperacao Amazonica, ressaltando a importancia da tematica amazonica nas relacoes
bilaterais e no contexto maior da integracao latino-americana.
Estao em andamento estudos com vistas
ao estabelecimento de linha aerea regular
entre Rio Branco, Porto Maldonado e Cuzco. O turismo ha de constituir-se em atividade economica de grande importancia
para a regiao amazonica brasileiro-peruana.
Brevemente, estarao concluidas as negociacoes em torno da regulamentacao do
comercio fronteirico, dando forma mais
estavel e previsivel h dinamica especial
que reveste a atividade comercial naquelas regioes.
Nao temos descuidado da protlecao do
meio ambiente amazonico. Assim agimos
com os olhos postos em nossas geracoes
futuras. Vamos velar por esse inestimavel
patrimonio, que tanta e tao justa preocu-
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pacao desperta em nossas sociedades e
em cuja preservacao os paises da Amazonia sao os maiores interessados.
Senhor Ministro,
No campo economico-comercialtem sido
agil e frutifero o dialogo, alicercado no trabalho conjunto e na confianca mutua. Estou certo de que chegarao a bom termo as
negociacoes na ALADI sobre o Acordo de
Alcance Parcial nQ 12. Intensificaremos
ainda mais nosso comercio.
Atribuo igualmente grande importancia
aos estudos para o estabelecimento de
mecanismos de complementacao economica.
Sao promissoras as possibilidadesque se
abrem com os diversos projetos em exame na area comercial. Destaca-se o de Irrigacao de Chavimochic, em fase de implementacao, com financiamento brasileiro autorizado no valor de 157 milhoes de
dolares. Igualmente importantes sao as
negociacoes em torno dos projetos de exploracao do gas natural de Camisea, do
petroleo produzido no Ucayali, do cobre
de Cerro Verde II e o de Irrigacao de Tinajones. A lista e longa - e nao necessito ser
exaustivo para realcar a importancia de
um relacionamento bilateral cujas perspectivas sao amplas e animadoras.
Senhor Ministro,
Nossas conversacoes serviram para adensar ainda mais o relacionamento entre
nossos paises, exemplar das melhores
tradicoes do Continente. Seguiremos estabelecendo modalidades de acao que
permitirao realizar nossa vocacao latinoamericana de fraternidade, progresso, paz
e cooperacao.
A Ata que hoje assinamos e um marco importantissimo nesta nova etapa das relacoes entre nossos paises. A Comissao
de Coordenacao Brasileiro-Peruana, que
hoje instalamos, sera o mecanismo apropriado para o tratamento, em bases abran-

gentes, do conjunto de temas que formam
a rica agenda bilateral.
Ambiente de especial simpatia e acolhedora amizade encontramos, meus colaboradores e eu, nesta bela cidade de Trujillo.
Considero privilegio muito especial dialogar com Vossa Excelencia, que alia a experiencia acumulada em distinguida trajetoria profissional, os atributos de intelectual fecundo e de politico brilhante, aberto
as mais modernas correntes de pensamento contemporaneo.
Queira, pois, Vossa Excelencia receber
nossos agradecimentos mais sinceros por
todos os gestos de gentileza e simpatia
com que temos sido distinguidos desde
nossa chegada ao Peru. Estou certo de
que estamos no caminho certo, que nos
permitira, juntos, construir um futuro de
colaboracao e solidariedade.
Ata de Instalacao da Comissao de
Coordenacao Brasileiro-Peruana
O Ministro das Relacoes Exteriores do Brasil, Roberto de Abreu Sodre, e o Ministro
das Relacoes Exteriores do Peru, Guillermo Larco Cox, reunidos na cidade de Trujillo, Peru, decidiram proceder a instalacao
da Comissao de Coordenacao BrasileiroPeruana, em conformidade com o acordado pelos Presidentes de ambos os paises,
nos termos da Declaracao Conjunta Brasileiro-Peruana, firmada em Manaus aos 7
de maio deste ano.
2.
A Comissao de Coordenacao Brasileiro-Peruana, estabelecida pelo Tratado
de Amizade e Cooperacao entre a Republica Federativa do Brasil e a Republica do
Peru, de 1979, reunir-se-acom a possivel
brevidade para examinar o conjunto das
tradicionalmente amistosas relacoes brasileiro-peruanas e propor aos Governos
medidas e acoes para o desenvolvimento
da cooperacao em todos os campos e
para os outros propositos assinalados no
referido Tratado.

Os Ministros das Relacoes Exteriores do Brasil e do Peru determinaram

3.
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que suas Chancelarias recolham dos setores envolvidos na relacao bilateral, sejam publicos ou privados, as iniciativas e
pontos de vista mais amplos, a fim de
examina-losinterna e conjuntamente, buscando estender ao maximo o horizonte da
relacao bilateral.
Em fe do que subscrevem a presente Ata
de Instalacao em Trujillo, Peru, aos nove
dias do mes de outubro de 1989.
Roberio de Abreu Sodr6
Guillermo Larco Cox

Declaracao Conjunta
Os Ministros das Relacoes Exteriores do
Brasil e do Peru, Roberto Costa de Abreu
Sodre e Guillermo Larco Cox, reunidos na
cidade de Trujillo em 9 de outubro de 1989,
mantiveram proveitosas conversacoes
com o intuito de impulsionar as tradicionais relacoes de amizade entre os dois paises.
Como resultado dessas conversacoes
acordaram subscrever a seguinte
Declaracao Conjunta
1.
Conscientes da importancia de
que se revestem as relacoes do Brasil e do
Peru com vistas a complementacao dos
sistemas andino e amazonico e, em consequencia, para a integracao latino-americana, acordamos renovar esforcos para
desenvolver projetos conjuntos, nos campos de complementacao economica, industrial e financeira, bem como nos aspectos referentes a interconexao viaria e
de zonas francas, procurando, desse modo, ampliar os programas bilaterais em andamento, com a finalidade de intensificar
uma cooperacao acorde com as excelentes relacoes de vizinhanca.

Destacamos a importancia e peso
especifico que, para o incremento dos vinculos entre nossos paises, tem a cooperacao e a complementacao economica,
areas em que uma adequada relacao bilateral devera permitir, com base no benefi-

2.

cio mutuo e no tratamento diferenciado,
uma vinculacao mais estreita. Consideramos conveniente iniciar negociacoes concretas e especificas e concordamos que
para esse fim os setores responsaveis de
nossos Governos iniciem conversacoes
para identificar os mecanismos adequados e realistas para a promocao de projetos com vistas a complementacao economica bilateral.
Consideramos que o campo da
3.
complementacao industrial bilateral possui enorme potencial para ser desenvolvido, em especial em setores tais como agroindustria, textil e mineracao, os quais
poderiam converter-se em eixo de renovada vinculacao industrial, sem esquecer outros setores de gravitacao especifica como o de bens de capital e o da informatica.
Ressaltamos a importancia que
para uma adequada cooperacao e complementacao economica entre nossos
paises, tem a promocao de investimentos,
a transferencia de tecnologia, o impulso
ao setor de servicos e o estabelecimento
de redes de comercializacao conjuntas
que favorecam o intercambio dos dois paises com outras areas, tendo por base uma
identificacao correta de mercados. Conviemos, do mesmo modo, em que se estude a adocao de um programa de facilitacao de comercio e transporte por meio de
medidas concretas de coordenacao, harmonizacao e cooperacao.

4.

Cientes da importancia do setor
energetico para qualquer processo de cooperacao e complementacao economica,
expressamos nossa satisfacao pela cooperacao dinamica alcancada pelas empresas Petrobras e Petroperue entre a Eletrobras e Electroperu, cooperacao essa
que tem por finalidade favorecer uma integracao energetica com fundamento no
trabalho conjunto em setores como o de
hidrocarbonetos, gas natural e eletricidade, e que contemple o desenvolvimento
futuro de industrias conexas.

5.

Reconhecemos o papel promotor
das empresas publicas e privadas no esti-

6.
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mulo a atividade economica e comercial
de ambos os paises, e instamos os setores financeiros e tecnicos de nossos Governos a que estudem a posibilidade de
criar mecanismospara a instalacao de empresas binacionais, de impulsar as atividades das empresas dedicadas ao
comercio bilateral e a participacao de empresas de ambos os paises em diversos
projetos de desenvolvimento no Brasil e
no Peru.
Expressamos nosso agrado pela
constituicao da Comissao Peruano-Brasileira de InterconexaoViaria e Zonas Francas, que permitiu iniciar um tratamento organico dos compromissos bilaterais sobre
esses assuntos, em particular no que se
refere ao estudo integral, dentre outras
possiveis interconexoes, da interconexao
pelo eixo Assis Brasil-liiapari, bem como
o estabelecimento de facilidades reciprocas com vistas a uma participacao mais
dinamica do Brasil e do Peru em espacos
economicos ampliados, que permitam o
acesso tanto ao Oceano Atlantico como
ao Pacifico, sobretudo tendo em vista a
crescente gravitacao economica e comercial da Bacia do Pacifico.
7.

Convocamos, para o primeiro tri8.
mestre de 1990, em Brasilia, a Terceira
Reuniao da Comissao Mista de Cooperacao Amazonica Brasileiro-Peruana, que
dara tratamento prioritario as areas de
saude e de comercio fronteirico.
9.
Assistimos com satisfacao ao desenvolvimento e aos avancos logrados em
materia de cooperacao tecnica bilateral,
que se encontram refletidos no "Plano de
Acao" que assinamos nesta data, e cujo
principal objetivo e o de intensificar esforcos nos setores de agricultura e saude,
bem como outras areas de mutuo beneficio.
Tendo em conta os resultados positivos alcancados pelo Programa de Desenvolvimento das comunidades fronteiricas de Assis Brasil - Itiapari, renovamos
nosso desejo de seguir contando com o
10.

apoio da Organizacao dos Estados Americanos ate a finalizacao do diagnostico
regional do Programa.
11.
Observamos com satisfacao a instalacao e a Primeira Reuniao do Grupo de
Trabalho sobre Comercio Fronteirico, que
propiciara novas perspectivas ao comercio em zonas limitrofes.
12.
Cientes de que a cooperacao cultural constitui fator de aproximacaoe compreensao entre os povos, tomamos nota
com satisfacao dos esforcos institucionais
e individuais realizados em prol deste objetivo, que procuraremos estimular.
13.
Conscientes da gravidade do problema da producao, demanda e trafico
ilicitos de entorpecentes, reiteramos nossa firme condenacao a essas praticas ilegais e, em especial, aos atos de violencia
cometidos contra a sociedade. Nessesentido, concordamos em estimular a cooperacao bilateral e fortalecer os mecanismos
e instrumentos multilaterais destinados a
combater, em seus diferentes aspectos,
esse flagelo e comprometemo-nos a intensificar o dialogo ja existente, de modo
a enfrentar os novos desafios impostos
pela escalada do problema das drogas.
14.
Reafirmamos a significacao da Comissao de Coordenacao Brasileiro-Peruana como foro apropriado para o tratamento amplo do conjunto das relacoes e do
dialogo bilateral. Por isso, subscrevemos
nesta data a Ata de Instalacao da referida
Comissao, que se reunira na ocasiao, lugar e nivel que as duas Chancelarias acordarem, atendendo a vontade de dar crescente impulso bilateral a vinculacao, historicamente pacifica e cada vez mais ampla
e satisfatoria, entre os dois povos e Governos.
15.
Conscientes da importancia da
ciencia e tecnologia para o desenvolvimento economico e social de nossos povos, concordamos em dar o maior impulso possivel a cooperacao nestes campos
e, para este fim, solicitamos as instituicoes
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oficiais de ambos os paises a elaboracao,
no mais breve prazo possivel, de novas
atividades e programas conjuntos em diferentes areas.
16.
Expressamos nosso apoio aos
acordos entre as respectivas entidades
nacionais do setor turistico, orientadas a

impulsionar estabelecimento de rotas aereas regionais e a promover concomitantemente circuitos turisticos e acoes que
contribuam para a integracao e o desenvolvimento dos dois paises.
Roberto de Abreu SO&B
Guillermo Larco Cox
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reuniao dos chanceleres do
mecanismo permanente de consulta
e concertacao politica
Discurso de saudacao do Ministro
Abreu Sodre, em nome dos
Chanceleres do Mecanismo
Permanente de Consulta e
Concertacao Politica, ao Presidente
do Conselho de Ministros e Chanceler
do Peru, Senador Guillermo Larco
Cox, em Trujillo, Peru, em 10 de
outubro de 1989

E com grande emocao que os saudo nesta
belissima cidade de Trujillo, berco de tantas lutas e glorias da nobre nacao peruana.
Aqui, a cultura mochica nos legou um dos
mais impressionantes exemplos da capacidade de construcao deste grande povo.
Chan Chan testemunha, como poucas, a
imensa capacidade do homem desta nossa regiao em deixar sua marca indelevel
no espaco e no tempo.
Aqui, o Peru conheceu muitas glorias.
Aqui nasceu Cesar Vallejo, revolucionario
da palavra e da vida - Cesar Vallejo, orgulho desta cultura latino-americana que estamos integrando e enriquecendo neste
trabalho que nos tem unido nos Ultimos
tres anos.
Mas esta e, sobretudo, a terra de um dos
mais originais e autenticos pensadores latino-americanos. Neste pais, que viu nascerem homens como Jose Carlos Mariategui; neste pais, e nesta cidade de Trujillo,
nasceu Victor Raul Haya de La Torre.

ram nossas esperancas. Temos superado
varios obstaculos. Nunca esmorecemos.
Nestas nossas reunioes, sempre informais, cada vez mais nos encontramos como amigos. Mudaram as pessoas que
compoem nosso Grupo. Mas nao se reduziu nossa vontade de, juntos, avancar em
direcao a uma America Latina unida.
Desde o Rio de Janeiro, acompanhei e
ajudei a criar, desenvolver e concretizar
novos ideais, que hoje se tornam cada vez
mais realidade. Abandonamos a retorica.
Ja chegamos a realizacoes comuns.
Ha um ano, por exemplo, assinamos em
Punta de1 Este um Acordo de alcance parcial, no ambito da ALADI, para a livre circulacao de bens culturais, que permite
que as producoes artisticas de nossos povos possam ser mais amplamente conhecidas por nos todos. E, impulsionada por
esse exemplo, toda uma serie de medidas
acaba de ser aprovada, em Caracas, para
concretizar mais e mais nosso proposito
de mutuo conhecimento.

Em Acapulco, em 1987, e em Punta de1
Este, em 1988, nossos Presidentesconsolidaram uma iniciativasem precedentesna
historia diplomatica da America Latina.
Amanha, em Ica, estarao cumprindo nova
e fundamental etapa neste processo de
concertacao - e, sobretudo, de cooperacao entre paises-irmaos.
Senhores Chanceleres,

Ha mais de dois anos, venho participando
deste trabalho arduo, mas altamente compensador, de aprofundar o entendimento
entre nossos povos. Em curto espaco,
muito foi feito. Desde o inicio, grandes e-

Esta e, possivelmente, a ultima vez em
que, como Chanceler do Brasil, representarei meu pais neste foro. Mas se, de alguma forma, esta pode ser uma ocasiao de
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despedida, e tambem um momento de
alegria. De alegria por ver que este Grupo
seguiu seu caminho. Com muita satisfacao, recordo nossos fraternos amigos
que, com Julio Londofio,fundaram ou participaram da fase inicial deste nosso empreendimento de concertacao: Dante Caputo, Bernardo Sepulveda, Alan Wagner,
Gonzales Posada, Enrique Iglesias, Simon
Alberto Consalvi, German Nava Carrillo e
Enrique Tejera Paris. Ex-chanceleres e
grandes latino-americanistas, nosso Grupo com eles tem divida imensa de gratidao. Tem o nosso mecanismo quase tres
anos. Filho nosso mas com vida independente.
Gostaria, pois, em meu nome e no de
meus colegas da Argentina, Mexico e Uruguai e dos Representantes Pessoais dos
Chanceleres da Colombia e da Venezuela,

de agradecer, sensibilizado, a fidalguia
com que somos acolhidos nesta histbrica
cidade, onde, muito antes do colonizador
europeu, o genio americano ja se fazia
sentir - e cujas realizacoes, majestosas,
estao a vista. Creio que, com versos de
Vallejo, poderia encerrar estas palavras rapidas, numa homenagem nossa ao povo
peruano.
"iAmerica Latina, mitad de1 Universo! te
crispas en el globo como un gesto de
Dios, y siento que te agitas con el divino
apresto de un musculo infinito que va a
empanar el sol!"
Convido, pois, os presentes a comigo erguerem suas tacas num brinde muito especial ao querido amigo, Primeiro-Ministro
e Chanceler Guillermo Larco Cox, a nossos anfitrioes de Trujillo e ao nobre povo
peruano.

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

despedida do embaixador da austria
Discurso do Ministro Abreu Sodre, por
ocasiao da cerimonia de
condecoracao do Embaixador da
Austria, Nikolaus Horn, no Palacio
Itamaraty, em 8 de novembro de 1989

E com satisfacao especial que presido a
esta cerimonia, com a qual o Governo brasileiro homenageia o amigo que encerra
sua missao, apos quatro anos a frente da
Embaixada da Austria.
Despedimos hoje o profissional dedicado
e competente, que se dedicou com empenho ao fortalecimento das excelentes
relacoes entre nossos paises.
Leve Vossa Excelencia a certeza de ter
deixado, no Brasil, gratas lembrancas e
inumeros amigos. E nao foram poucos,
cultivados ao longo de uma carreira que ja
o trouxera por duas vezes ao Rio de Janeiro, como Secretario de Embaixada e posteriormente como Consul-geral.
A diplomacia 6 instrumento de uniao. Liga
o que a geografia separa. Redesenhafronteiras, construidas sobre afinidades e interesses partilhados. E nesse plano que Brasil e Austria se reconhecem como nacoes
amigas e proximas, com ideais e interesses comuns.

E longa a historia das relacoes bilaterais.
Remonta ao casamento, em 1817, do Regente Dom Pedro de Alcantara com a Arquidyquesa Leopoldina. Ja entao aportava a Austria importante contribuicao as artes e as ciencias, com a vinda da missao
que acompanhava Dona Leopoldina,
composta por naturalistas, por musicos e
pelo grande pintor Thomas Ender.

Neste seculo, momento expressivo das
relacoes bilaterais ocorreu em 1952, quando o Brasil, em nome do bloco latino-americano, interveio nas Nacoes Unidas, em
favor do estabelecimento da plena soberania da Austria.
Em abril deste ano estive em Viena. No
grato e frutifero encontro que mantive com
o Chanceler Alois Mock, tivemos oportunidade de passar em revista as relacoes
bilaterais. Trocamos tambem impressoes
sobre os desenvolvimentos mais recentes
no plano internacional e, em particular, no
cenario europeu.
Senhor Embaixador,
Durante a gestao de Vossa Excelencia, as
relacoes entre nossos dois paises conheceram novos e significativos desdobramentos. Reuniu-se, pela primeira vez, em
Viena, em 1987, a Comissao Mista estabelecida pelo Acordo bilateral sobre Cooperacao Economica e Industrial, de 1985.
Trata-se de foro importante para a analise
das relacoes economicas, comerciais e
industriais. Contribui de forma decisiva para um maior aprofundamento do relacionamento brasileiro-austriaco. Ja no curso
do corrente ano, registrou-se crescimento
expressivo em nossas trocas comerciais.
Senhor Embaixador,

O trabalho desenvolvido por Vossa Excelencia em prol do relacionamento entre
nossos dois paises ficara, imagino, como
inspiracao para seus sucessores a frente
da missao diplomatica austriaca no Brasil.
A Embaixatriz Elisabeth Horn, a quem, estou seguro, Vossa Excelencia creditara
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boa parte dos exitos que acumulou entre
nos, nossas melhores homenagens. Nao
poderia deixar de louvar-lhe os dotes de
afabilidade, cultura e simpatia com que
distinguiu a todos os que aqui com ela
tiveram o privilegio de conviver. Em reconhecimento a competente atuacao de
Vossa Excelenciaem favor do permanente
aperfe&oamentodas relacoes entre o Brasil e a Austria e do estreitamento dos lacos

entre nossos povos, resolveu o Presidente
Jose Sarney agracia-lo com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, no grau de GraCruz.
A distincao, cuja insignia tenho especial
satisfacao de impor a Vossa Excelencia,
simboliza a admiracao do Governo brasileiro por quem tanto e tao bem fez pela
amizade entre brasileiros e austriacos.
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chanceler da bolivia
visita o brasil
Discurso do Ministro Abreu Sodre, por
ocasiao do Almoco oferecido ao
Chanceler da Bolivia, Carlos Iturralde
Ballivian, no Palacio Itamaraty, em 29
de novembro de 1989

E para mim grande honra acolher nesta
Casa a figura ilustre do empresario e do
homem publico a quem - agora a frente
da pasta das Relacoes Exteriores - incumbe a alta responsabilidade de cpnduzir a atuacao diplomatica boliviana. E com
a mais grata satisfacao que apresento as
boas-vindas do Governo brasileiro a Vossa Excelencia e aos distintos integrantes
de sua Comitiva.
Nao receio incidir em erro, nem temo pecar pela reiteracao, ao sublinhar a alta prioridade que o Brasil confere ao permanente
aprofundamento das relacoes com a Bolivia. Faco-o seguro de que e mutua a importancia que se atribuem nossos paises.
Sabemos, brasileiros e bolivianos, o muito
que nos aproxima. Partilhamos extensas
fronteiras. Temos vastas faixas contiguas
de nossos territorios a desenvolver. Nossas economias s a ~ , em larga medida,
complementares. E, portanto, fertil o terreno para a acao conjunta. Aquinhoados pela geografia, Brasil e Bolivia sao os unicos
Estados sul-americanos condominos a
um so tempo das Bacias do Prata e do
Amazonas. Somos, pois, igualmente artifices e co-responsaveispela ligacao entre
dois grandes sistemas hidroviarios do
Continente. A historia prova que temos
sabido unir nossos esforcos. Nao recuaremos na ardua tarefa de forjar os vinculos
indispensaveis a integracao solidaria e
mutuamente vantajosa dos imensos espacos que compartimos.

Durante os quase quatro anos em que me
coube conduzir o Itamaraty, foram dados
passos arrojados e decisivos para a efetiva
aproximacao entre nossos paises. Estabeleceu-se a Comissao Mista Permanente
de Coordenacao, cujos resultados ja estao a vista nas areas de cooperacao consular, fronteirica, energetica, de transportes e, em breve, de assuntos financeiros e
economicos. Foram concluidos os acordos para o fornecimento ao Brasil de gas
boliviano e de produtos derivados, coroando dois decenios de arduas negociacoes. Assinaram-se os contratos de
compra e venda de ureia e polietileno. Progrediram os estudos para a construcao da
hidreletrica de Cachuela Esperanza.
Mas muito ha ainda por fazer. Vamos seguir explorando alternativas novas. Estabelecemos mecanismos inovadores no
contexto da renegociacaoda divida bilateral. Encontramos solucao para a questao
do Convenio de Cr6ditos Reciprocos.
Criamos formulas engenhosas para o tratamento das dividas vencida e vincenda.
Iniciamos o exame da elaboracao do Fundo de Investimento em Moeda Local, instrumento que estimulara ainda mais o intercambio entre nossos paises.
Sao iniciativas que tenderao a fortalecer
nossos mecanismos de integracao. Antevejo nas cercanias de nossa fronteira o
germinar de novos polos de crescimento,
tanto da agricultura como da industria. Em
torno deles, se aglutinarao importantes
correntes demograficas. Eis ai transformacoes socio-economicas que gerarao
maior dinamismo. Resultarao em maior
equilibrio setorial e regional, em exportacoes diversificadas, em prosperidade e
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em mais comercio. Esteja Vossa Excelencia seguro de que o Brasil deseja estar
sempre presente neste esforco. Vamos
crescer juntos. A comunhao de acoes e o
fortalecimento dos interesses mutuos sao
fundamentais na integracao entre nossos
paises. Sao contribuicao efetiva para o
bem-estar economico e social de nossos
povos.
Imbuido da fraterna amizade que une brasileiros e bolivianos, convido os presentes
a comigo erguerem suas tacas num brinde
a felicidade do Chanceler Iturralde e a um
futuro de paz e prosperidade para o Brasil
e a Bolivia.
Declaracao Conjunta
A convite do Governo brasileiro, visitou
Brasilia, nos dias 29 e 30 de novembro de
1989, o Ministro das Relacoes Exteriores
da Republica da Bolivia, Senhor Carlos
Iturralde Ballivian, que se fez acompanhar
por importante Delegacao.

O Ministro Iturralde manteve conversacoes com o Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, Doutor Roberto de
Abreu Sodre, e foi recebido pelo Presidente da Republica Federativa do Brasil,
Sua Excelencia Jose Sarney.
Ambos os Chanceleres, ao constatarem o
excelente estado das relacoes bilaterais,
decidiram adotar a seguinte
Declaracao Conjunta
Os dois Chanceleres passaram em revista, inicialmente, os aspectos relativos ao
relacionamento bilateral. Coincidiram em
que o estagio das mesmas e extremamente positivo e que as perspectivas de desenvolvimento dos contatos entre o Brasil
e a Bolivia sao altamente promissores.
2.
Constataram com satisfacao os
trabalhos que se vem realizando no ambito da Comissao Mista Permanente de Coordenacao. Verificaram, assim, os avancos alcancados nos setores de transpor-

tes, de cooperacao energetica, de cooperacao fronteirica e as perspectivas de novos acordos nas areas econbmica, financeira e comercial.
3.
Manifestaram igualmente sua satisfacao com a conclusao dos Acordos relativos a integracao na area de energia,
com a celebracao, em Santa Cruz de Ia Sierra, no dia 27 do corrente mes, dos Contratos definitivos para a compra, venda e
comercializacao de polietileno e ureia.

Os dois Chanceleres tomarao as
4.
medidas necessarias para que os representantes dos Governos brasileiro e boliviano nos organismos financeiros multilaterais trabalhem em conjunto com vistas a
mais rapida conclusao dos mecanismos
de financiamento relativos aos acordos de
integracao energetica.
5.
Os dois Chanceleres expressaram
sua satisfacao com os entendimentos alcancados entre os Bancos Centrais dos
dois paises para regularizar a divida bilateral existente entre eles, com a utilizacao de
novos mecanismos que levem em consideracao a capacidade de pagamentos da
Bolivia e possibilitem uma reducao do estoque da divida e de seu servico.

0 s dois Chanceleres tomaram no6.
ta de que a divida vencida no ambito do
Convenio de Creditos Reciprocos, que alcancava 41,7 milhoes de dolares em 31 de
agosto de 1989, sera consolidada ate 31
de dezembro do mesmo ano, e regularizada mediante pagamento imediato de 5
milhoes de dolares, sendo o restante pago
em seis prestacoes quadrimestrais. Concordaram, ainda, na necessidade de manter em dia os pagamentos cursados atraves do Convenio de Creditos Reciprocos.
Constataram, ademais, que a divi7.
da vencida boliviana sera regularizada em
condicoes a serem aperfeicoadas entre as
Partes.
Verificaram que a divida vincenda
8.
no periodo de 1990 a 1996 podera ser
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saldada mediante a opcao de troca de
pap6is da divida brasileira, adquiridos pela
Bolivia no mercado secundario, por pap6is da divida bilateral boliviana para com
o Brasil.

9.
Os dois Chanceleres registraram
com satisfacao o avanco das negociacoes
para a criacao de um esquema que permitiria a Bolivia efetuar pagamentos da divida
bilateral mediante seu deposito em um
Fundo em Moeda Local boliviana, destinado principalmente ao financiamento de exportacoes bolivianas para o Brasil; ao
aporte local para investimentosdo BID, do
BIRD ou de outros organismos multilaterais; para projetos especificos a serem determinados nas normas de constituicao do
Fundo; ou para gastos de cooperacao tecnica.
10.
Manifestaram, igualmente, seu
empenho em concluir no mais breve prazo
um Acordo para regularizar a divida boliviana junto ao Banco do Brasil.

11.
Os dois Chanceleres reiteraram a
importancia que seus Governos atribuem
a consolidacao da Hidrovia Parana - Paraguai, como elemento fundamental para
a integracao da regiao e na busca de novas alternativas de transporte de bens e
produtos dos dois paises. A esse respeito,
o Chanceler Iturralde relembrou o interesse boliviano de uma solucao definitiva
para o problema do Canal de Tamengo,
no ambito dos trabalhos preparatorios da
Hidrovia. O Chanceler Abreu Sodr6 reiterou a disposicao brasileira de cooperar na
resolucao da questao.

O Chanceler Iturralde manifestou seu
agradecimento ao Governo brasileiro pela
hospitalidade que lhe foi concedida bem
como sua satisfacao pelo clima de extrema cordialidade que caracterizou as conversacoes.
Brasilia, 29 de novembro de 1989
Roberto de Abreu Sodr6
Carlos Iturralde Ballivihn

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

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

brasil e uruguai estabelecem
comites de fronteira
Discurso do Ministro Abreu Sodre, por
ocasiao da III Reuniao da
Subcomissao para o Desenvolvimento
Conjunto de Zonas Fronteiricas, no
Palacio Itamaraty, em 14 de dezembro
de 1989

E com imenso prazer que recebo os ilustres membros da Delegacao do Uruguai a
III Reuniao da Subcomissao para o Desenvolvimento Conjunto de Zonas Fronteiricas, liderada pelo Embaixador Edison
Gonzalez Lepeyre. Vejo que acompanha a
Delegacao o Embaixador Roberto Vivo,
que, nesta Casa, e um amigo de todas as
horas. Cabe aqui destacar a sua contribuicao permanente para o constante aprimoramento das fraternas relacoes entre o
Brasil e o Uruguai.
Vamos proceder a troca de Notas que
estabelecem os Comites de Fronteira nas
cidades lindeiras de Chuy e Santa Vitoria
do Palmar (Distrito de Chui), Rio Branco e
Jaguarao, Rivera e Santana do Livramento. Essas Notas aprovam tambem o Regulamento dos Comites de Fronteira.
Os foros hoje criados serao, estou certo,
mais um proficuo canal de dialogo entre

nossos paises, e principalmente entre as
comunidades fronteiricas. Refletem a disposicao de estabelecer procedimentos efetivos e modernos de cooperacao bilateral. Terao por objetivo, na propriafronteira, encaminhar solucoes e tracar prioridades para as reivindicacoes das comunidades da regiao. Sua meta sera, em ultima
analise, o bem-estar e a integracao de
nossas populacoes lindeiras.
Dentre os resultados do III encontro da
Subcomissao, ressalto tambem a aprovacao de projeto de Acordo de Cooperacao
para o Aproveitamento dos Recursos Naturais e o Desenvolvimento da Bacia do
Rio Quarai, que cria a Comissao Mista Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento
da Bacia do Rio Quarai, a semelhanca da
bem-sucedidaComissao da Lagoa Mirim.
As duas Comissoes, juntamente com os
Comites de Fronteira, propiciarao um amplo esquema de cooperacao e de entendimento ao longo de toda a fronteira entre
os dois paises.
Estou certo de que o dialogo franco que
marca o relacionamento bilateral estara
fortalecido pelos mecanismos agora criados.
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acordo de sede entre o brasil e o
centro latino-americano de fisica
Discurso do Ministro Abreu Sodre, por
ocasiao da Assinatura do Acordo de
Sede entre o Governo brasileiro e o
Centro Latino-Americanode Fisica
(CLAF), no Palacio Itamaraty, em 15
de dezembro de 1989

brasileiro agrega etapa a mais a promocao
das atividades do organismo, instituido
em 1962, por proposta do Brasil na UNESCO.

E com renovado prazer que esta Casa
acolhe tao ilustres integrantes da comunidade cientifica latino-americana e dos setores governamentais encarregados de
implementar a politica brasileira de ciencia
e tecnologia.

Por ocasiao da Quarta Reuniao da Assembleia geral do CLAF, celebrada na Cidade
do Mexico, em outubro de 1987, Vossa
Excelencia apontava a necessidade de aumentar o numero de profissionais na area
da fisica como requisito fundamental para
o desenvolvimento das sociedades em
que e crescente a importancia da industria
intensiva em alta tecnologia. O Governo
brasileiro partilha plenamente dessa avaliacao. Da mesma forma, reconhecemoso
papel preponderante que o Centro tem
desempenhado, nao so ampliando seu
ambito de atuacao, como sobretudo contribuindo eficazmente para a capacitacao
latino-americananaquele campo das ciencias exatas. O Acordo que aqui, hoje, celebramos e, pois, um passo importante em
prol do desenvolvimento regional, pelo
qual nos podemos felicitar.

O Acordo de Sede que acabamos de firmar propiciara ao Centro Latino-Americano de Fisica (CLAF) condicoes para o bom
cumprimento dos fins propostos em seu
instrumento constitutivo, quer seja a promocao de pesquisas cientificas, a organizacao do ensino especializado no dominio
das ciencias fisicas, bem como a realizacao de programas de envergadura nesse
campo.
Ao estender ao Centro as facilidades necessarias a seu funcionamento, o Governo

Senhor Diretor do Centro Latino-Americano de Fisica,
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cooperacao brasil - japao
na area financeira
Discurso do Ministro, interino, das
Relacoes Exteriores, Embaixador
Paulo Tarso Flecha de Lima, por
ocasiao da Assinatura do Acordo por
Troca de Notas para Financiamento de
Projetos com Recursos da Overseas
Economic Cooperation Fund, no
Palacio Itamaraty, em 10 de novembro
de 1989
Excelentissimo Senhor
Harunori Kaya,
Embaixador do Japao,
Excelentissimo Senhor
Joao Batista de Abreu,
Ministro de Estado do Planejamento,
Senhores Embaixadores,
Senhoras e Senhores,

E com enorme satisfacao que, em nome
do Governo brasileiro, assino este acordo
por troca de notas, pelo qual quatro importantes projetos de desenvolvimento serao
parcialmentefinanciados com recursos da
Overseas Economic Cooperation Fund,
no valor de 490 milhoes de dolares norteamericanos.

brios estruturais globais e, mais que cristaliza, contribui para intensificar as diferencas economico-sociais que hoje separam
os paises ricos dos paises pobres.
Trata-se, efetivamente, de uma situacao
insustentavel. Apos sete anos de esforcos
em busca do equilibrio externo, durante os
quais viu-se comprometido nosso desenvolvimento economico e intensificaram-se
os problemas sociais brasileiros, ja esta
comprovada a ineficacia das receitas amargas de ajustes ortodoxos, que pregam
a geracao de superavits espetaculares,
destinados ao pagamento da divida.

E preciso promover solucoes que reduzam substancialmente a carga da divida e
deixem um espaco para que os paises endividados possam retomar seu desenvolvimento. De tais solucoes devem necessariamente participar todos os protagonistas
envolvidos - paises em desenvolvimento,
paises desenvolvidos, organismos financeiros internacionaise bancos credores num espirito de compromisso e de negociacao, que deve ter como pressuposto o
principio de co-responsabilidade.

Trata-se, sem duvida, de momento auspicioso nas relacoes entre o Brasil e o Japao
e que se constitui em um eloquente exemplo de que e possivel a cooperacao substantiva entre paises desenvolvidos e em
vias de desenvolvimento.

As novas iniciativas para reducao da divida
- e entre elas merecem destaque a japonesa, a francesa e a norte-americana constituem sem duvida um passo importante para equacionar o problema da divida externa. E o acordo mexicano, recentemente concluido, mostrou que e possivel
trabalhar em conjunto nesse sentido.

A chamada crise da divida externa e hoje
um dos mais graves problemas que enfrenta grande parte dos paises em desenvolvimento. Sintoma de uma questao mais
ampla, a crise da divida reflete desequili-

O Brasil considera indispensavel o desenvolvimento de boas relacoes com a comunidade economico-financeira internacional e esta disposto a continuar a efetuar os
ajustes necessarios para que sua econo-
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mia possa expandir-se de maneira saudavel. Nao pode contudo faze-lo em detrimento do seu desenvolvimento econamico-social, sob pena de, inclusive, comprometer seus esforcos de democratizacao.
Diante desse quadro, permito-me novamente frisar, Senhor Embaixador, a importancia de que se reveste este acordo por
troca de notas com o Governo japones.

E imprescindivel salientar, assim, que a
decisao japonesa de retomar a cooperacao financeira com o Brasil, atraves de
operacoes de grande porte, reflete a sensibilidade politica do Governo de Toquio e
sua receptividadeaos interessesde nosso
pais. A disposicao japonesa de agir nesse
sentido foi inicialmente expressa ao Senhor Presidente da Republica, Jose Sarney, por ocasiao da viagem presidencial a
Toquio, em fevereiro ultimo, para participar das exequias do Imperador Showa.
Abriram-se entao novas perspectivas para
o dialogo e a cooperacao entre os dois pai-

ses, gracas aos contactos entao mantidos
com as mais altas autoridades do Governo
japones. Testemunhamos hoje importantes resultados daqueles entendimentos:
esse desdobramento positivo confirma a
conviccao expressa pelo Presidente Sarney, ainda em Toquio, de que estao dadas
condicoes "para uma cooperacao muito
mais ampla entre os dois paises".
Nesse mesmo contexto, desejo mencionar que deverei ir a Toquio dentro de poucos dias, para manter encontros com o
Vice-Ministro dos Negocios Estrangeiros,
Embaixador Takakazu Kuriyama, alem de
contactos com outras altas autoridades
niponicas. Sera uma oportunidade valiosa
para ampliar o dialogo politico entre as
duas Chancelarias e para avancarmos na
consolidacao de uma nova etapa da cooperacao bilateral. Estou seguro de que
minha visita cumprira esses objetivos,
sendo precedida pelo ato que acabamos
de concluir, altamente indicativo do clima
de perfeito entendimento que prevalece
entre o Brasil e o Japao.
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cooperacao comercial brasil
Discurso do Ministro, interino, das
Relacoes Exteriores, Embaixador
Paulo Tarso Flecha de Lima, por
ocasiao da Assinatura do Acordo de
Alcance Parcial e do Convenio
Comercial com Cuba, no Palacio
Itamaraty, em 14 de novembro de 1989
Excelentissimo Senhor Ministro de Comercio Exterior de Cuba
Ricardo Cabrisas Ruiz,
Excelentissimos Senhores Membros de
sua comitiva,
Caros Colegas,
Minhas Senhoras,

- cuba

Cumprem hoje praticamente cinco meses
de minha visita a Havana, onde tivemos a
oportunidade de examinar os principais
temas economico-comerciaisde interesse
comum de nossos paises.
Esse intercambio de ideias e indispensavel para um melhor conhecimento reciproco e para o desenvolvimento de formulas
que permitam promover um maior equilibrio em nossa balanca comercial e uma
maior diversificacao de nossas pautas de
exportacao. Dai a convenienciade adotarmos um conjunto de regras precisas para
o intercambio comercial e de criarmos um
foro para consultas sobre a evolucao das
trocas bilaterais e das principais questoes
em exame nas organizacoes economicas
internacionais de que participamos.

Meus Senhores,
A riqueza e a complexidade do relacionamento entre Brasil e Cuba se revela pelo
mero exame de nossas relacoes desde
1986. Foram realizadas visitas de oito Ministros de Estado do Governo brasileiro a
Cuba; assentamos as bases para uma
proveitosa cooperacao na area da biogeneticae da biomedicina; o comercio bilateral alcancou, no ano passado, 23 milhoes
de dolares, e essa cifra ja foi ultrapassada
no corrente ano ao atingir, apenas nos
primeiros sete meses de 1989,49 milhoes
de dolares; finalmente, avancamos na trilha da superacao dos residuos anacronicos do passado, pelo reiterado apoio dos
presidentes latino-americanos(entre eles,
o Presidente Jose Sarney, semana passada, em Ica, no Peru) ao reingresso de Cuba no sistema interamericano.
Senhor Ministro,

Hoje esses projetos se materializam pela
assinatura de dois acordos de real transtendencia para o encaminhamento de
nossas relacoes comerciais. O Acordo de
Alcance Parcial constitui o primeiro instrumento dessa natureza que o Brasil celebra
com um pais latino-americano no marco
do Artigo 25 do Tratado de Montevideu.
Trata-se de um passo importante que
transcende as nossas relacoes bilaterais e
que se insere no quadro do fortalecimento
dacooperacaoedaexpansaodoespaco
economico latino-americano.
Alem das 212 concessoes tarifarias outorgadas pelos dois paises no ambito do
Acordo de Alcance Parcial, merece destaque a assinatura do Convenio Comercial,
que estabelece as regras do intercambio
e que institui uma Comissao Mista destinada a dar acompanhamento e dinamismo ao comercio bilateral, mas sobretudo
71
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a propiciar o acesso a um canal regular de
conqultas e de troca de informacoes. Os
dois novos acordos sao testemunhos da
importancia que o Brasil empresta ao
conceito de solidariedade continental, em
sua vertente mais concreta que e a do
comercio enquanto fator coadjuvante e
estimulador do desenvolvimento. Cada
um dos acordos com os nossos irmaos

latino-americanos constitui um elo na cadeia de iniciativas que, esperamos todos,
permitira construir o desenvolvimento e a
integracao economica da America Latina.
Essa 6 uma tarefa ardua, que demandara
esforcos extraordinarios de nossos Governos, de nossos agentes economicos e de
nossas sociedades e com a qual o Brasil
tem compromisso irrevogavel.
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primeira reuniao da comissao
especial de meio ambiente do tratado
de cooperacao amazonica
Pronunciamento do Secretario-geral,
substituto, das Relacoes Exteriores,
Embaixador Sebastiao do Rego
Barros Netto, na Sessao Inaugural, no
Palacio Itamaraty, em 22 de novembro
de 1989
Inaugurar esta Primeira Reuniao da Comissao Especial de Meio Ambiente do Tratado de Cooperacao Amazonica e motivo
de particular alegria para o Governo brasileiro. Em primeiro lugar, porque significa a
realizacao de uma ideia que mereceu o apoio de todos os nossos paises e que esta
ligada a propria razao inspiradora da criacao do Tratado: a protecao do meio ambiente amazonico e sua conservacao para
as geracoes futuras de nossos povos.
Igualmente importante e termos presente
as circunst%nciasespeciais em que a III
Reuniao de Ministros das Relacoes Exteriores dos Estados-membros, em Quito,
ha pouco mais de oito meses, deliberou e
decidiu-se pelo estabelecimento de duas
novas Comissoes, uma sobre assuntos indigenas e outra, esta, sobre meio ambiente. Em Quito, e sobretudo em Manaus,
com a Primeira Reuniao dos Presidentes
dos Paises da Regiao Amazonica, demos
provas sem precedente da firme vontade
politica dos paises da regiao de discutirem, solidarios, a utilizacao racional de
seus imensos recursos amazonicos, e de
buscarem, juntos, um futuro de esperanca
e desenvolvimento para a bacia amazonica, possivel apenas se conciliadas as necessidades da protecao ambienta1com os
imperativos do crescimento economico e
do progresso social.
O Governo brasileiro acredita que a esta
Comissao cabera apontar formas e esque-

mas praticos que permitam traduzir os anseios de cooperacao e desenvolvimento
regional expressos no mais alto nivel. Para
isso, no entanto, sera necessario que os
objetivos a que se proponha a Comissao
sejam ambiciosos, sim, mas a longo prazo, e sejam, agora, sobretudo praticos e
factiveis, tendo em vista o sentido de urgencia que suscita a questao da conservacao do meio ambiente amazonico.
Cada um de nossos paises tem intensificado, internamente, esforcos voltados para a defesa do meio ambiente de suas
areas amazonicas. Todos e cada um de
nossos paises tera, estou certo, muito a
auferir com o intercambio de informacoes
e de conhecimento tecnico e cientifico que
ensejarao os trabalhos da Comissao Especial de Meio Ambiente.
Para alem de suas caracteristicas tecnicas
e cientificas, entretanto, o Brasil ve nesta
Comissao um foro privilegiado para a discussao politica, nas reunioes que se seguirao, de temas ambientais que transcendam o plano regional. Refiro-me, por exemplo, as futuras negociacoes internacionais sobre tres questoes de crucial interesse para os paises amazonicos: a elaboracao de uma convencao global sobre alteracoes climaticas, a discussao de um
instrumento internacional para a protecao
da diversidade biologica do planeta e,
tambbm, o processo preparatorio da Conferencia das Nacoes Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, a se realizar, provavelmente no Brasil, em 1992. O
Brasil esta firmemente convencido de que
os paises amazonicos muito se beneficiariam de uma coordenacaode posicoes em
relacao a essas e outras negociacoes.
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E, assim, com grande satisfacao, e com os
olhos voltados para as amplas perspectivas que se abrem hoje aos trabalhos desta
Comissao Especial, que auguro as boasvindas, em nome do Governo brasileiro, as
Delegacoes que nos dao a honra de sua
presenca em Brasilia para esta reuniao
inaugural.

Discurso do Embaixador da Colombia
e Representante da Secretaria pro
tempore do Tratado de Cooperacao
Amazonica, German Garcia Fonnegra,
em 22 de novembro de 1989
Setior Secretario General Interino de1 Ministerio de Relaciones Exteriores de Ia Republica Federativa de1 Brasil, Embajador
Sebastiao do Rego Barros,
Setiores Delegados de 10s Paises Miembros de1 Tratado de Cooperacion Amazonica,
Setioras y Setiores,
En el ejercicio soberano que nos asiste a
todos y cada uno de 10s Paises Miembros
de1 Tratado de Cooperacion Amazonica
relativo al uso y manejo adecuados de 10s
recursos naturales de nuestros territorios
amazonicos, nos reunimos hoy gozando
de Ia calida hospitalidad de1 ilustrado Gobierno de1 Brasil con el proposito de dar
cumplimiento a una de Ias decisiones consagradas por 10s setiores Ministros de Relaciones Exteriores en Ia Declaracion de
San Francisco de Quito en marzo de 1989:
instalar Ia Comision Especial de Medio
Ambiente de Ia Amazonia.
Este mecanismo auxiliar de Ia Secretaria
pro tempore tendra a su cargo Ia promocion de Ia preservacion ambienta1 a traves
de1 estudio y aplicacion de acciones y medidas conjuntas de manejo que favorezcan Ia realizacion de proyectosde desarroIlo sostenible de 10s recursos de Ia Amazonia.
Obtener el desarrollo sostenible de Ia
Hoya Amazonica requiere solucionar en

forma concertada una serie de problemas
que van desde 10s aspectos humanos y
sociales hasta Ias actividades agroindustriales y mineras. Deben considerarse aspectos tales como Ia conservacion de 10s
recursos naturales renovables y no renovables; migraciones y asentamientos humanos; produccion agricola, ganadera,
piscicola y forestal, sin deterioro de1 medio; actividad minera y produccion de energia sin alterar el balance ecologico; la
recuperacionde aquellas vastas areas que
se han deteriorado por su explotacion indiscriminada, no planificada y sin consideracion a 10s componentes ecologicos; al
establecimiento de vias de comunicacion
terrestres, aereas y fluviales; Ia colonizacion programada que asegure a 10s colonos no solo un nivel de vida adecuado sino
tambien Ia permanencia en el tiempo de
este nivel de vida y de1 potencial y productividad de 10s recursos disponibles.
Lo vasto de Ia problematica enunciada
mas arriba, agregado al hecho de que son
varios 10s gobiernos soberanos con intereses en Ia Cuenca Amazonica, hace imposible esperar que su solucion sea el resultado de 10s esfuerzos de un grupo de
tecnicos especializados en un determinado campo, de una institucion y ni siquiera
de un gobierno.
AUn cuando por su influencia en Ia ecologia mundial, esta vasta region de1 mundo
y Ia explotacion racional de sus recursos
afecta practicamentea toda Ia humanidad,
Ias tareas que 10s diferentes gobiernos deben desempenar en una accion concertada a nivel internacional para su desarrollo
sostenible son muy distintas. Ademas de
10s aspectos concernientes a Ia soberania
de 10s gobiernos que tienen territorios en
Ia Hoya, 10s cuales debem ser respetados,
estan aquellos relacionados con 10s diferentes elementos tecnicos y Ias politicas
nacionales de desarrollo economico y social.
Por lo anterior, es claro que Ias propuestas
de solucion a 10s problemas existentes y
Ia elaboracion de programas de desarrollo
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sostenible deben provenir de 10s gobiernos, 10s tecnicos y Ias instituciones que
estan en Ia Hoya misma, ya que es ahi
donde existe Ia investigacion y el conocimiento acumulado que permitiran estos
logros. Todos 10s paises con territorio
amazonico han, en mayor o menor grado,
hecho estudios y desarrollado programas
que deben ser Ia base fundamental para
continuar. Las posibilidades de intercambio de tecnologia entre ellos son enormes
y de gran potencial. La posicion de 10s
paises desarrollados y de 10s organismos
internacionales interesados en el tema
debe ser apoyar a 10s gobiernos que estan
comprometidos en el Tratado de Cooperacion Amazonica a lograr este intercambio tecnologico y a Ia formulacion y ejecucion de programas de largo plazo que
consideren todos 10s factores politicos,
sociales, tecnicos y economicos enunciados arriba.
No podria dirigirme a tan distinguida
concurrencia em un acto tan solemne y
trascendental para el futuro de Ia Hoya
Amazonica sin transcribir uno de 10s
apartes de Ia Declaracion de San Francisco de Quito, suscrita por 10s Setiores Cancilleres de1 Tratado de Cooperacion
Amazonica en el que setialan: "que el fenomeno de1 cultivo, procesamiento y trafi-

co de estupefacientes y sustancias psicotropicas obstaculiza el desarrollo socioeconomico de 10s paises amazbnicos y
actua en detrimento de1 medio ambiente y
dei equilibrio ecologico y resuelven intensificar acciones conjuntas para Ia evaluacion de1 impacto, Ias medidas de control
ecologico y planes de contingencia ambiental, para colaborar en Ia solucion de
10s problemas generados por este flage10".
Para terminar deseo expresar mis mejores
votos por 10s frutos que alcance Ia presente Reunion y me cumple ademas Ia
honrosisimatarea de asumir Ia voceria de
Ias delegaciones presentes con el proposito de hacer Ilegar al doctor Edouard
Saouma, Director General de Ia Organizacion de Ias Naciones Unidas para Ia Agricultura y Ia Alimentacion - FAO - y por su
digno conducto a todos 10s funcionarios
de esta Organizacion que ha colaborado
com financiamiento y apoyo tecnico para
Ia realizacion de esta Reunion, el mas vivo
sentimiento de gratitud. Respuestasagiles
y generosas como Ia proporcionadapor Ia
FAO, contribuyen notablemente para que
10s propositos y objetivos de1 Tratado de
Cooperacion Amazonica se conviertan en
realidades positivas de beneficio comun
para 10s pueblos de esta inmensa Region.
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xv reuniao consultiva do
tratado da antartida
Discurso do Ministro Henrique
Rodrigues Valle, Chefe da Delegacao
do Brasil a Reuniao, em Paris, em 13
de outubro de 1989
Senhor Presidente, Permita-me aproveitar
a oportunidade para, em meu nome e em
nome da Delegacao do Brasil, dizer da
nossa satisfacao por estar em Paris, reunidos por ocasiao da XV Reuniao Consultiva
do Tratado da Antartida. Desejo agradecer
ao Governo frances o convite para participar desta reuniao e as excelentes condicoes de trabalho que nos proporcionaram
os responsaveis por sua organizacao. Desejo igualmente expressar nosso apreco
pelo discurso de abertura atencioso e pertinente pronunciado pelo Excelentissimo
Senhor Michel Roccard, Primeiro-Ministro
da Republica da Franca. Finalmente, e
com prazer que o congratulo por sua unanime eleicao, confiante em que sua experiencia e conhecida habilidade diplomatica
serao proveitosas para a conducao bem
sucedida de nosso trabalho.
Gostaria de estender uma saudacao calorosa aos representantes da Espanha e da
Suecia, paises admitidos como Partes
consultivas durante a Oitava Reuniao Consultiva Especial do Tratado da Antartida,
realizada no ano passado. A Delegacao
do Brasil tera prazer em estabelecer relacoes de trabalho proximas e proficuas
com as delegacoes das novas Partes Consultivas do Tratado da Antartida. Gostaria
tambem de saudar os representantes do
Canada e da Colombia, paises que acederam ao Tratado da Antartida desde a reuniao no Rio de Janeiro e que pela primeira
vez participam de uma reuniao ordinaria
das Partes Consultivas.

Esta XV Reuniao Consultiva do Tratado da
Antartida reveste-se de grande importancia pelo fato de que se realiza no momento
em que a opiniao publica internacionaldedica especial atencao a maneira como
nos, paises ativos na Antartida, administramos nossas atividades naquele continente. A consciencia nova e difundida dos
assuntos relativos a Antartida decorre do
reconhecimento nao so da importancia de
proteger-se o meio ambiente antartico,
unico e fragil e seus ecossistemas dependentes e associados, mas tambem do significado da Antartida para a compreensao
do meio ambiente mundial e da chamada
mudanca global.
O item de nossa agenda intitulado "Medidas abrangentes para a protecao do meio
ambiente antartico e ecosistemas dependentes e associados" atraira sem duvida
muito de nossa atencao durante esta reuniao. Na reuniao preparatoria de maio o
Brasil apoiou firmemente a inclusao do
item na agenda, de forma consistente com
nossa tradicional posicao de que a protecao do meio ambiente deveria ser sempre
o parametro principal com referencia ao
qual todas as atividades humanas na Antartida deveriam ser pesadas e avaliadas.
A posicao do Brasil nessa materia nao e
nova e nao se originou do despertar internacional recente para a necessidade imperativa de preservar de efeitos adversos
o meio ambiente da Terra. Ja em fevereiro
de 1985 o entao Ministro das Relacoes Exteriores do Brasil, ao abrir a IV Reuniao Especial das Partes Consultivas do Tratado
da Antartida sobre Recursos Minerais Antarticos, realizada no Rio de Janeiro, afirmou: "As Partes Consultivas compartilham uma responsabilidade especial na
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protecao do fragil e unico meio ambiente
antartico. Dentro da area de aplicacao do
Tratado da Antartida, nao se deveria permitir qualquer atividade que apresente o
risco de perturbar o ecossistema vulneravel da regiao. Este e um principio fundamental, ao qual deveria estar subordinado
nosso interesse pelos recursos minerais
antarticos".
Senhor Presidente,
O Brasil assinou a Convencao sobre a Regulamentacao das Atividades sobre Recursos Minerais Antarticos em 25 de novembro de 1988, na suposicao de que havia um consenso entre as Partes Consultivas de que a existencia de um quadro legal
que regulasse as atividades de recursos
minerais ao mesmo tempo que fortalecesse a paz e evitasse riscos de tensao e
conflito era util e necessaria. O Brasil nao
participouda discussao das premissas em
que se baseou a decisao de convocar a IV
Reuniao Consultiva Especial do Tratado
da Antartida, tendo estado presente pela
primeira vez numa sessao de negociacao
em 1984, quando o esboco basico do regime mineral que seria finalmente adotado
ja estava relativamente definido. Se os paises que participaramda discussao daquelas premissas concluirem, apenas um ano
apos a adocao da Convencao por consenso, que tais premissas nao sao mais validas, o Brasil certamente nao insistira na
necessidade ou utilidade da existencia de
um regime acordado de recursos minerais. Deve ficar claro, entretanto, que o
Brasil nao aceita a interpretacao de que as
atividades minerais na Antartida poderao
ser executadas na ausencia de um regime
acordado e em vigor. As ameacas que tais
acoes representariam a harmonia e a co-

operacao pacifica na Antartida poderiam
tornar-se uma pressao demasiadamente
forte para o Sistema do Tratado da Antartida. Nao e do interesse de nenhum pais
expor o sistema a tal risco.
Senhor Presidente,
O Brasilfara o possivel para assegurar que
as expectativas internacionais nao sejam
contrariadas e que esta reuniao de Paris
tome medidas decisivas no sentido da adocao de uma abordagem ampla, coerente e integrada para a protecao do meio ambiente antartico e de seus ecossistemas
dependentes e associados. Como nosso
territorio nacional situa-se nas proximidades da area de aplicacao do Tratado da
Antartida, preocupa-nos muito a possivel
contaminacao dos valores selvagens ainda puros da Antartida em resultado das
atividades crescentes do homem na regiao. Ao reconhecer-se que o mecanismo consultivo derivado do Tratado de
Washington tem uma responsabilidade
especial no tratamento dessa importante
questao, nao se deve excluir a possibilidade de participacao de outras partes interessadas em discussoes futuras.

Por quase trinta anos o Tratado da Antartida foi-nos util e demonstrou a comunidade internacional que pode manter a Antartida livre de tensoes e conflitos, contribuindo assim para a paz e a seguranca
internacional. Encontramo-nos diante de
um momento particularmente importante
da vida do Sistema do Tratado da Antartida, quando se esperam de nos decisoes
significativas e corajosas. Estamos confiantes de que, sob sua sabia lideranca, corresponderemos a essa alta responsabilidade.
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concessao de agrement

Nuno Alvaro Guilherme d901iveira, para
Embaixador em Praia, em 31 /10/89;

O Governo brasileiro concedeu agrement
a designacao do Senhor OTTONIEL ARGUELLO HERRERA, como Embaixador
Extraordinario e Plenipotenciario da Nicaragua.

Tarcisio Marciano da Rocha, para Embaixador em Lome, em 31 /10/89;

O Governo brasileiro concedeu agrement
a designacao do Senhor Touqir Hussain,
como Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario do Paquistao.

Luiz Mattoso Maia Amado, para Embaixador em Seul, em 2011 1/89;

designacao de embaixadores
brasileiros
Affonso Arinos de Mello-Franco, Para Embaixador na Haia, em 5110189;

Paulo Tarso Flecha de Lima, para Embaixador em Londres, em 1 Q/l 1/89;

Julio Goncalves Sanchez, para Embaixador em Bissau, em 20/12/89.

entrega de credenciais de
embaixadores estrangeiros
Zinelabidine Mestiri, da Tunisia, em 3/10/

Bernardo Pericas Neto, para Embaixador
junto a Delegacao do Brasil em Genebra,
em 5110189;

89;

Gilberto Coutinho Paranhos Velloso, para
Embaixador no Vaticano, em 5110189;

Miodrag Trajkovic, da Iugoslavia, em 311

Marco Cesar Meira Naslausky, para Embaixador em Bruxelas, em 5/10/89;

Ottoniel Arguello Herrera, da Nicaragua,
em 31 / 1 0189;

Sebastiao do Rego Barros Netto, para Embaixador em Moscou, em 5/10/89;

Jorge O'Connor dlArlach, da Bolivia, em

Antonio Carlos Diniz de Andrada, para Embaixador em Kingston, em 31 /I 0189;

Ki Soo Kim, da Coreia, em 21 /11/89;

David Ephrati, de Israel, em 31 /10/89;

10189;

21 /I 1/89;

Ergun Sav, da Turquia, em 12112/89;
Guy Mendes Pinheiro de Vasconcellos,
para Embaixador em Porto Principe, em

Joseph Mamboungou, do Gabao, em 121

31 /10/89;

12/89;

Jose Ferreira-Lopes, para Embaixador em
Abu-Dhabi, em 31 /I 0189;

Richard Huntington Melton, dos Estados
Unidos da America, em 12112/89.
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acordo brasil - espanha sobre
transportes aereos regulares
O Ministerio das Relacoes Exteriores cumprimenta a Embaixada da Espanhae tem a honra de acusar recebimento
da Nota nQ92,de 9 de maio de 1989,cujo teor, em portugues, 6 o seguinte:
"A Embaixada da Espanha cumprimenta atenciosamente
o Ministerio das Relacoes Exteriores da Republica Federativado Brasil e tem a honra de manifestar-lheo seguinte:
Na XII Reuniao de Consulta celebrada entre representantes das autoridades aeronhuticas da Espanha e do
Brasil, nos dias 1 1 a 13 de maio de 1987,foram adotados
determinados entendimentos, constantes da Ata elaborada nessa Ultima data, os quais, conforme disposto no Artigo 1 1 do Acordo sobre Transportes Aereos Regulares entre a Espanha e o Brasil, de 28 de novembro de 1949,devem ser confirmadospor troca de Notasdiplomaticaspara
sua entrada em vigor.

Os pontos acordados durante a XII Reuniao de Consulta,
e que constam da Ata de 13 de maio de 1987,sao os seguintes:
I-

~ 0 ~ ~E ESCALAS
~ 8 0TECNICAS
s

As duas Delegacoes reconhecemque os direitosde sobrev80 e escala tecnica mutuamente outorgados podem ser
exercidos, pelas empresas designadas, com total liberdade nos servicos operados para pontos alem dos respectivos territorios.
II - CAPACIDADE

As duas Delegacoes decidiram que a capacidade estabelecida na letra "A" do Memorando Confidencial de Entendimentos, firmado em lQ de outubro de 1976 (Anexo 3 A
Ata Final da WI Reuniilo de Consulta) e modificado por
troca de notas diplomhticas de 29 de novembm de 1979,
passa a ser de 5 (cinco) servicos por semana, para as
empresas de ambas as Partes, com aeronave Douglas
DC10/30com a configuracao que Ihes e propria.
li1 - VOOS DE REFORCO

Ambas as Delegacoes acordaram que, no caso de as
necessidadesdo mercado aconselharem as operafles de

v8os de reforco, as Autoridades examinara0 favoravelmente a concessao de tais servicos com o tipo de aeronave autorizada ou, excepcionalmente, com outro tipo de
aeronave.
IV - QUADRO DE ROTAS - ROTA BRASILEIRA
As duas Delegacoes acordaram modificar a rota brasileira
constantedo Anexo 2 A Ata Final da VI1 Reuniao de Consulta, firmada em 1 Q de outubro de 1976,da seguinte maneira:

Pontos no Brasil, via um ponto na Africa Ocidental (ou Casablanca), Lisboa, Madri, Barcelona e alem para quatro
pontos na Europa, em ambas as direcoes.
Decidiram, ainda, que na proxima Reuniao de Consulta, a
Delegacaobrasileira definir8 os referidos pontos alem Espanha.
V - CIAUSULA DE SEGURANCA
As duas Delegacoesconcordaram em incluir como Secao
do Anexo ao Acordo Aereo entre os dois paises, assinado
em 28 de novembro de 1949,conforme recomendacilodo
Conselho da OACI, a Clhusulade Seguranca por este adotada em 25 de junho de 1986.

Por conseguinte, a Embaixada da Espanha tem a honra
de propor que a presente Nota e a resposta do Ministerio
confirmem entre os dois Governos os entendimentosadotados na Ata acima mencionada, os quais entrarao em vigor na data da Nota de resposta.
A Embaixada da Espanha aproveita a oportunidade para
manifestar ao Ministerio das RelaHes Exterioressua mais
alta e distinta consideracao'.
Em resposta, o Ministerio das Relacoes Exteri2.
ores informa a Embaixada da Espanha de que o Governo
brasileiroconcorda com os termos da nota acima transcrita, a qual, juntamente com a presente, constituem um Acordo por troca de Notas, que entra em vigor na presente
data.
Brasilia, em 2 de outubro de 1989.
Roberto de Abreu Sodr6
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acordos brasil - guiana
Memorando de Entendimento entre o Governo da
Republica Federativa do Brasll e o Governo da
Republica Cooperatlvista da Gulana na Brea de
energia

O Governo da Republica Federativa do Brasil
e
O Governo da Republica Cooperativista da Guiana,
Considerando o Programa de Trabalho de Georgetown,
firmado, em 16de setembro de 1988, pelo Excelentissimo
Senhor Ministro de Estado das Relacoes Exteriores da
Republica Federativa do Brasil, Roberto de Abreu Sodrb,
e pelo Excelentissimo Senhor Ministro dos Negocios Estrangeiros da Republica Cooperativista da Guiana, Rashleigh Esmond Jackson, no qual os dois Ministrosestipularam as bases de um programa de trabalho bilateral que
inclui acoes conjuntas na area energbtica, e
Tendo em vista o interesse convergente em tornar operacional, no mais curto prazo possivel, tais acoes conjuntas
na area energbtica,

ARTIGO III

O Governo da Republica Federativado Brasil se
1.
compromete a recuperar, transferir e instalar na Guiana,
no menor prazo possivel acontar da data de assinaturado
presente Memorando de Entendimento o grupo de 2 unidades turbogeradoras mencionado no Artigo I, acima. A
transferencia se fara sob a forma de comodato, ficando,
no entanto, excluidos deste regime os bens e servicos necessarios A operacao e manutencao futura das referidas
unidades.

2.
Os dois Governos examinarao os termos e condicoes necessarios para que seja fornecida assistencia
tbcnica ao Governo da Guiana na operacao e manutencao
das duas unidades, por um periodo inicial de seis meses.
O Governo da Republica Federativa do Brasil e3.
xaminara a disponibilidadede recursos, com vistas a conceder ao Governo da Republica Cooperativistada Guiana
linha de crbdito destinada a cobrir despesas decorrentes
da instalacao de linha de tramissao de 69 Kv, para ligar os
sistemas de eletricidade de Demerara e Berbice, com extensao de 72 km.
ARTIGO IV

Convem no seguinte:
ARTIGO I
1.
Os dois Governos estabelecer80 mecanismos
imediatos para viabilizar acoes especificas na area energbtica.

O Governo da RepublicaFederativa do Brasil e o Governo
da RepublicaCooperativistada Guiana desenvolverao, no
mais breve prazo possivel, as negociacoes pertinentes,
com o objetivo de firmar o contrato de comodato referido
no Artigo anterior.
ARTIGO V

Tais acoes compreender80, no curto prazo, a
oferta de fornecimentoA Guiana, pelo Brasil, de um grupo
de duas unidades turbogeradoras de 10,5 MW cada, e a
transferencia de bens e servicos necessarios A instalacao
e operacao integrada do referido grupo gerador, nos termos indicados nos Artigos IIIe N,abaixo.

O Governo da Republica Cooperativistada Guiana concedera, em seu territorio, as facilidades necessariaspara que
os tbcnicos e consultores possam desempenhar as atividades decorrentes do presente Memorando de Entendimento.

ARTIGO II

ARTIGO VI

1.
O Governo da Republica Federativa do Brasil
designa o Ministbrio das Relacoes Exteriores como orgao
coordenador geral e responsavel peloscontatos de Governo a Governo com a Guiana, e o Ministbrio das Minas e
Energia como responsavel pela operacao tbcnica do programa. Para tanto, ser80 tomadas internamente, pelo
knist4rio das Minas e Energia, as providencias nece'drias para a transferhcia de recursos e contratacao de
servicos especializados, com o objetivo de levar a bom
termo o projeto a que se refere o Artigo I,acima.

O Governo da Republica Cooperativista da Guiana assegurara aos consultores e tbcnicos brasileiros, a serem enviados ao seu territorio em funcao do presente Memorando de Entendimento, o apoio loglstico e facilidades de
transporte e informacao requeridos para o cumprimento
das suas funcoes especificas.

2.

2.
O Governo da Republica Cooperativista da
Guiana, por sua vez, designa o Departamento de Coopera@~
EconOmicaInteriiacional como 6rgHo coordenador
geral e responsavelpelos contatos de Governo a ~overno
com o Brasil, e indica a Corporacao de Eletricidade da
Guiana como responsavel pela coordenat$o tbcnica dos
trabalhos.

ARTIGO V11
Aos peritos e cientistas brasileiros designados para exercer suas funcoes no territorio da RepublicaCooperativista
da Guiana ser80 concedidos os mesmos privil4gios e
imunidades que sao normalmente concedidos aos peritos
e cientistas das Nacoes Unidas.
,
ARTIGO VIII

O Governo da RapublicaCooperativistada Guiana isentar& igualmente de todos os impostos e demais gravames
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a importacao e/ou exportacao de bens, equipamentos e
materiais enviados de um pais a outro, em decorrhcia da
impiementacao do presente Memorando de Entendimento.
ARTIGO IX

Os consultores a serem enviadosda Republica Federativa
do Brasil A Republica Cooperativista da Guiana estarao
sujeitos As leis e regulamentos vigentes no pais anfitriao.
ARTIGO X
1.
O presente Memorando de Entendimentoentrara em vigor na data de sua assinatura, ter& uma duracao
de um ano e ser8 prorrogado automaticamente por igual
periodo, salvo notificacao em contrario por qualquer uma
das Partes.
2.
Opresente MemorandodeEntendimentopoder& ser alterado por troca de notas diplom&ticas,entrando
a alteracao em vigor na data de recebimento da nota de
resposta.

A denuncia do presente Memorando de Entendimento nao afetara o d~senvolvimentode programas e
projetosem execucao dele decorrentes, salvo se as Partes
Contratantes convierem diversamente.

3.

Feito em Brasilia, aos 4 dias do mes de outubro de 1989,
em dois exemplares originais, nas linguas portuguesa e
inglesa, sendo ambos os textos igualmente autenticos.
Roberto de Abreu Sodrb
Rashleigh Esmond Jackson
Plano de Meias para 1989/1990 em Matbria de
Cooperacao Tecnica Bilateral e cumprimento do
"Programa de Trabalho de Georgetown" assinado
pelos Chanceleres Roberto de Abreu Sodrb e
Rashleigh Esmond Jackson no dia 16 de setembro de
1988.
Considerando os setores selecionados pelo Governo da
Guiana durante a visita A Agencia Brasileira de Cooperacao (ABC) do Sr. Cecil Rajana, Diretor do Departamento
de CooperacHo EconBmica Interna (DIEC) da Presidencia
da Republicada Guiana, em 6de junho de 1988, e de Acordo com os entendimentos mantidoscom o Sr. Patrick Kendall, da DIEC, no decorrer da visita do PresidenteJose Sarney a Georgetown em 4 de marco de 1989, a ABC propoe
a execucao do seguinte Plano de M o para 1989/1990:

Atividade conjunta entre os Ministbrios da Saude de ambos os paises com o objetivo de desenvolver programas
de controle e erradicacaode endemiastropicais, assim como programas de capacitacao de recursos humanos e
fortalecimento institucional na Guiana.

Metodologia proposta:
a) ida de consultor brasileiro para diagnosticar a situacao do aedes aegypti (outubro/l989);
b) treinamento no Brasil (Belbm, PA) para trgs tecnicos
guianenses em estatistica de malaria (novembro/
1989);
c) ida de dois consultores brasileiros para treinar 10 inspetores guianenses em supervisHo (outubro/l989);
d) treinamento no Brasil (Belbm), em programasde controle de malaria, de dois tbcnicos em gerhcia de projetos (novembro/l989);
e) ida de um consultor brasileiro A Guiana para avaliar
as necessidades locais de treinamento nas areas de
medicina e odontologia, durante o periodo de vigencia do Plano. Entretanto, tal visita dependera da disponibilidade de tecnico e recursos por parte do
Ministerio da Saude e ABC, em 1990;
f) elaboracao de um programa, levando em consideracao o Plano de Trabalho de Georgetown, os resultados das miss2les e os projetos em desenvolvimento
naquele pais com apoio da Organizacao Panamericana de SaUde/Organizacao Mundial de Saude, e envio
de proposta de programa para aprovacao das autoridades guianenses para posterior solicitago de financiamento junto a fontes internacionais (fevereiro/
1990).
II - AGRICULTURA
Dar continuidade ao Programa de Cooperacao Tecnica
entre a Empresa Brasileira de PesquisaAgropecuaria (EMBRAPA) e o NationalAgricultura1Research Institute (NARI),
implementando as atividades previstas no "Programa de
Trabalho de Georgetown" ainda nao executadas:

.

. ?

a) ida de um consultor brasileiro na area de bovinocultura (outubro/1989);
b) ida de um consultor brasileiro na Brea de soja (outubro11989);
c) interdmbio de germoplasma. A EMBRAPAfornecera
ao NARI seus cultivares e suas linhagens promissoras
para serem submetidas a testes de avaliacao na Guiana;
d) avaliacao das atividades de Cooperacao entre a EMBRAPA e o NARI e apresentacao de proposta de programa para 1990/1991, a ser implementado com o apoio de organismos internacionais (fevereiro/l990).
III - ENERGIA
Metodologia proposta:
a) apresentacao, pela ELETROBF~AS,de uma proposta
de Programa de Cooperacao Tecnica baseada nas
conclusoes da missao de maio de 1989 (novembro/
1989);
b) essa proposta de Programa de Cooperacao Tecnica
para o setor energbtico, a ser encaminhada ao Governo guianense para aprovacao, sera submetida a
fontes internacionais, tais como o BIS, OEA, PNUD
etc., para financiamento (fevereiro/l989);
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a Companhia Energeticade S o Paulo (CESP) prestara Cooperacao tecnica A Guyana Natural Resources
Pgency (GNRA) para desenvolvimento do Plano e da
Politica Nacionais de Energia. Como primeiro passo,
o GNRAenviaraA CESP o documentocompletosobre
a Politica Energetica Nacional, o qual sera utilizado
pela CESP para determinar as consultorias necessarias (janeiroll990).
IV - RECURSOS FLORESTAIS

- o Governo guianense pagara passagens aereas
ate o local de treinamento, e

- o Governo brasileiro pagara diarias ou custear8
diretamente as despesas locais (alimentacao,hospedagem e transportes);
b) ida de tecnicos brasileiros A Guiana:
- o Governo brasileiro pagara passagens aereas e
salarios dos consultores;
- o Governo guianense pagara diretamente gastos
locais (hospedagem, alimentacao e transporte) ou
dihrias.

Metodologia proposta:
a) ida de um consultor do Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renovaveis para analisar,h loco, as solicitacoes guianenses de cooperacao tecnica nesse
setor (outubro/l989), e
b) apresentacao, por parte do consultor, de uma proposta de cooperacao a ser submetida As autoridades
guianenses (novembro/l989).
V - RECURSOS MINERAIS

O DIEC e a &8ncia Brasileira de Cooperacao buscarao
complementar recursos nacionais com as fontes de recursos internacionais de financiamento, para a implementacao dos projetos que surgirem como resultado das
missoes previstas.

O Governo brasileiro concedera gratuitamente ao Governo da Guiana as horas t6cnicas dos consultores brasileiros
que participarao das atividades, assim como as instalacoesdas mesmas que serao utilizadaspara treinamento
de tecnicos guianenses.

Metodologia proposta:
a) ida de um consultor brasileiro para analisar, in loco,
as solicitacoes guianenses nesse setor (outubro/
19891, e
b) apresentacao, por parte do consultor, de umaproposta de cooperacao t6cnica a ser apresentada As autoridades guianenses (novembro/l989).

A ABC, juntamente com o Ministerio das Comunicacoes,
esta analisando os resultados da missao de tecnico do
MINICOMa Georgetown (iulho/1989), e apresentara uma
proposta de cooperacao tecnica nesse setor A Parte guianense (dezembro/l989).
VI1 - FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES E
OUTRAS MEDIDAS

As solicitacoesda Guianadecooperacao tecnica brasileira
serao sempre canalizadas pela Embaixada do Brasil em
Georgetown.
Caber8 A Embaixadada Guiana no Brasiltratar da logistica de atividades de tecnicos guianenses no Brasil (viagens, reservas de vBos e hoteis, etc.).
Nao serao incluidas novas solicitacoes no presente Plano
de Metas. Em marco de 1990 haver8 uma avaliacao bilateral e formulacao do Programa 1990/1991.
Metodologia proposta:

A ABC propb que os gastos com passagens aereas e
di8rias das missoes previstas acima sejam custeados da
seguinte forma:

a) vinda de thcnicos guianenses ao Brasil:

Feito em Brasilia, aos 4 dias do mes de outubro de 1989,
em dois originais, nos idiomas portuguas e ingles, sendo
ambos os textos igualmente autenticos.
Roberto de Abreu Sodr6
Rashlelgh Esmond Jackson
Protocolo de Intencoes entre o Governo da
Republica Federativa do Brasil e o Governo da
Republica Cooperativista da Guiana relativo k
cooperapa4 bilateral para completar a interconexao
dos sistemas vi8rios do Brasil e da Guiana
O Governo da Republica Federativa do Brasil
e
O Governo da Republica Cooperativista da Guiana,
Reconhecendoa necessidade de realizaresforcos conjuntos em prol do desenvolvimento regional dos territ6rios
dos dois paises situados proximos A fronteira comum;
Atribuindo particular importhcia ao estabelecimento de
uma infra-estrutura de transportes capaz de facilitar o intercambio comercial entre o.Brasi1 e a Guiana;
Considerando que o Memorando de Entendimento entre
o Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo
da Republica Cooperativista da Guiana sobre a Interconexao dos Sistemas Viarios Brasileiro e Guianense, firmado em 5 de outubro de 1982, expressa o compromisso de
implementar, com a possivel brevidade, a interconexao
dos sistemas viarios dos dois paises;
Tendo presente o proposito comum de intensificar a Cooperacao bilateral, como manifestado no Programa de
Georgetown e reiterado na Declaracao Conjunta firmada
por ocasiao da visita do Presidente Jose Sarney B Guiana,
em 4 de marco de 1989;
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1.
Manifestam a intencao de conjugar esforcos
oom o objetivo de viabilizar a construcao, por empresas
brasileiras, da rodovia entre Mabura Hill e Lethem, a fim
de completar a conexao rodoviaria entre Georgetown e o
territorio brasileiro.

Saude do Brasil e o Governo da Republica Cooperativista
da Guiana ser8 representado pelo Minist6rio da Saude da
Guiana.

2.
Expressam satisfacao pela outorga, pelo Governo brasileiro, atrav6s do orgao competente, de Carta de
Intencao A Empresa Exportadora Paranapanema S.A., Mineracao, Industria e Construcao, na qual manifesta sua
disposicao de conceder financiamento de 90 por cento
das exportacoes brasileiras de bens e servicos, no valor
de at6 US$ 15 milhoes, destinados h construcao parcial e
melhorias no trecho Linden/Lethem, da ligacao rodoviaria
Georgetown/Lethem, na modalidade de Buyers Credit,
figurando como garantidor o Governo da Guiana.

O Ministbrio da Saude da Guiana remetera, e o MinistBrio
da Saude do Brasil recebera, anualmente, nao mais de 24
(vinte e quatro) pacientes guianenses, incluidos os casos
de emergencia, para tratamento m6dico em hospitais brasileiros.

Expressam igualmente sua satisfacao por haver
3.
o Governo da Republica Cooperativistada Guiana, atraves
de suas autoridades competentes, encaminhado carta A
Empresa Exportadora Paranapanema S.A., Mineracao, Industria e Construcao manifestando sua disposicao de
contratar a citada empresa para a construcao da Fase I da
rodovia.
Expressam, da mesma forma, sua disposicao
4.
de examinar com interesse estudos de viabilidade da estrada Lethem - Mabura Hill, com o objetivo de cooperar
na elaboracao de estudos tecnicos e no financiamento da
Fase II (Kurupukari - Lethem) da citada rodovia.

O presente Protocolo de Intencoes entrara em
5.
vigor na data de sua assinatura.
Feito em Brasilia, em 4 de outubro de 1989, em dois originais, nos idiomas portugues e ingles, sendo ambos os
textos igualmente autenticos.
Roberto de Abreu Sodr6
Rashleigh Esmond Jackson
Protocolo de Intencoes entre o Governo da
Republica Federativa do Brasil e o Governo da
Republica Cooperativista da Guiana na area de saude

O Governo da Republica Federativa do Brasil
e
O Governo da Republica Cooperativista da Guiana,
Empenhados em fortalecer a cooperacao bilateral, no
ambito da Saude, e
Em conformidadecom o Acordo de Cooperacao Sanitaria,
de 1981, e com o Programa de Trabalho de Georgetown,
de 1988.
Acordam o seguinte:

ARTIGO II

ARTIGO III

Os casos e a natureza das doencas a serem tratadas no
Brasil serao determinados pelo Minist6rio da Saude da
Guiana. Entre estes estarao incluidos casos de Cirurgia
Cardiaca, Hemodialise, Neurocirurgia para testes diagnosticos (CatScans e Ultra-som)e Cirurgia Plastica corretiva.
ARTIGO IV

O Ministerio da Saude da Guiana encaminhara ao Ministerio da Saude do Brasil, para exame previo, o historico
medico de cada paciente a ser tratado.
ARTIGO V

O Ministerio da Saude do Brasil informara o Ministerio da
Saude da Guiana, dentro de um periodo que nao excedera
a dois meses da data do recebimento da solicitacao, da
possibilidade de oferecer tratamento medico aos pacientes guianenses, para os quais o tratamento em questao foi
solicitado.
ARTIGO VI

O Ministerio da Saude da Guiana informara a Parte brasileira, com antecedencia de pelo menos 15 (quinze) dias,
da data proposta para a chegada do paciente ao Brasil.
ARTIGO VI1

O Govermo da Guiana providenciara passagens de ida e
volta paraos pacientesqueviajarem ao Brasil para receber
tratamento m6dico. Os parentes que acompanharem os
pacientes guianenses, que irao ao Brasil para receber tratamento medico, se responsabilizarao por suas proprias
passagens e demais despesas relativas A sua estada no
Brasil.
ARTIGO VIII

O Ministerio da Saude do Brasil fornecera acomodacoes
hospitalares, gratis, para cada paciente guianense que receber tratamento medico, quando internado em hospitais
no Brasil.

ARTIGO I

ARTIGO IX

Para efeito deste Protocolo, o Governo da Republica Federativa do Brasil sera representado pelo Ministerio da

Apos receber alta hospitalar, o paciente guianense arcara
com suas proprias despesas no que diz respeito A sua
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permangncia no Brasil, enquanto estiver aguardando seu
retorno A Guiana.
ARTIGO X
Ambos os Ministeriosda saude tomarao todas as medidas
necessarias para apressar o tratamento dos pacientes
guianenses no Brasil, especialmente em casos de emerg8ncia.
ARTIGO XI

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excel6nciacom relacao As acOes que nossos Governos v6m levando a cabo,
no Ambito da Cooperacao Tecnica orientada a promover
o desenvolvimento social e econ6mico de nossos palses.
Nesse sentido, e em conformidade com o assinalado no "Programa de AcHo de Puerto Maldonado" e na
Declaracao Conjunta de Manaus, de 7 de maio de 1989,
apraz-me propor a Vossa ExcelQnciaaformalizacao da primeirafase (19841990)do seguinte "Plano de AcHo em Cooperacao Tecnica":

2.

1.
Este Protocolo entrara em vigor na data da sua
assinatura.

I - Desenvolvimento Regional Integrado Madre
de Dios - Acre:

2.

Este Protocolo permanecera em vigor por um
periodo de tr8s anos e sera automaticamente renovado,
por periodos sucessivos de tr6s anos, a menos que uma
das Partes o denuncie por escrito, com antecedhcia de
pelo menos seis meses.

1.
Elaboracaode um projeto na area agricola, com
enfase na producao extrativista, agropecuaria e agroindustrial, levando-se em conta os aspectos relativos A infraestrutura de saude, educacao, energia eletrica, mineracao
e protecEio ambiental.

Feito em Brasilia, aos 4 dias do m8s de outubro de 1989,
em dois exemplares originais, nos idiomas portugues e
ingles, sendo ambos os textos igualmente autenticos.

Realizaeo de um curso teorico-pratico de Desenvolvimento F6gional organizado conjuntamente pela
Universidade Federal do Acre e ela Universidade San Antonio Abad, de Cuzco, com o proposito de capacitar pessoal tecnico na area do desenvolvimento regional.

Roberto de Abreu Sodre
Rashleigh Esmond Jackson

2.

II - Saude:
ANEXO
Senhor Haslyn Parris, Vice-Primeiro-Ministro.
Senhor Rashleigh Esmond Jackson, Ministro dos Negocios Estrangeiros.
Senhor Hubert Oliver Jack, Embaixador da Guiana
em Brasilia.
Senhor Cedric Joseph, Chefe do Secretariado do
Presidente.
Senhor Embaixador Noel Sinclair, Secretariogeral do
Ministerio dos Negocios Estrangeiros.
Senhor Winston King, Chefe da "Guyana Natural Resources Agency" - (GNRA).
Senhor Doutor Patrick Kendall, Subchefe do Departamento de CooperacEio Econ8mica Internacional.
Senhor Halim Majeed, Assessor do Gabinete do Presidente.
Senhor K. Philadelphia, Subchefe do Cerimonial da
Presidencia da Republica.
Senhora Jeanne King, Secretaria Particular do Presidente Hoyte.

acordo brasil - peru sobre
cooperacao tecnica
Trujillo, em 9 de outubro de 1989

A Sua Excelhcia o SenhorDoutor Guillermo Larco Cox,
Ministro das Relacoes Exteriores da Republica do Peru
Senhor Ministro,

Preparacao de um Projeto Conjunto pelos respectivos
Ministerios da Saude, voltado para a promocao de maior
controle das endemias tropicais, especialmentea malaria,
a febre amarela e a leishmaniose.
111

-

Outras acoes previstas:

Desenvolver acoes de Cooperacao nas areas de
1.
transporte, comercializacao e utilizacao e analise de dados fornecidos pelo satelite "Landsat", a fim de promover
o desenvolvimento dos setores agricola, pesqueiro e mineiro do Peru.
Continuar o entendimento institucional entre a
2.
Agencia Brasileira de Cooperacao e o Ministerio das Relacoes Exteriores do Peru, no campo da cooperacao internacional.
Negociacao, entre a Agencia Brasileira de Co3.
operacao e o Ministerio de Transportes e Comunicacoes
do Peru, de um projeto que inclua a t6cnica e cursos de
capacitacao e treinamento paratecnicos peruanos na area
do transporte urbano.
A coordenacao das acoes derivadas deste Plano de Acao
estara a cargo, por parte do Brasil, da Agencia Brasileira
de Cooperacao e, por parte do Peru, do Ministerio das Relacoes Exteriores.
Esta Nota e a Nota de resposta de Vossa Exce4.
lencia constituirao Acordo entre nossos Governos sobre a
materia, a vigorar a partir desta data.
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia
os protestos da minha mais alta consideracao.
Roberto de Abreu Sodr4

acordo brasil - cuba no campo
comercial
Acordo de Alcance Parcial entre a Republica
Federativa do Brasil e a Republica de Cuba

em suas respectivas tarifas aduaneiras para a importaciio
de terceiros paises.
ARTIGO 3n

Os paises signathrios somente podera0 aplicar As importacbs dos produtos compreendidos nos Anexos I e IIas
restricoes nao-tarifhrias expressamente declaradas nos
mencionadosAnexos, assumindo o compromisso de n b
aplicar novas restricoes, nem de intensificar aquelas que
tiverem sido declaradas.

Os Plenipotenciarios da Republica Federativa do Brasil e
da Republicade Cuba, devidamenteautorizadospor seus
respectivosGovernos, com poderesapresentados em boa
e devida forma,

Os paises signatarios negociara0 a eliminacao ou atenuacao gradual dessas restricoes.

Considerando que a Republica Federativa do Brasil e
signathria do Tratado de Montevidh de 1980, que, em
seus Artigos 7,8 e 9 da Secao Terceira do Capitulo II preve
a celebracao de Acordos de Alcance Parcial e que, em seu
Artigo 25, autoriza a assinatura dos mencionadosAcordos
com outros paises e areas de integracao da America
Latina,

Entender-se4 por "Gravames" os direitos aduaneiros e
quaisquer outros encargos de efeitos equivalentes, sejam
de carater fiscal, monetario, cambial ou de qualquer natureza, que incidam sobre as importafles. Nao estao compreendidas neste conceito as taxas e encargos analogos,
quando correspondam ao custo dos servicos prestados.

Convem celebrar um Acordo de Alcance Parcial que se
regera pelas disposicoes contidas no Tratado de Montevideu de 1980 e na Resolu~ao2 do Conselho de Ministros
da AssociacHo Latino-Americana de Integracao - ALADI,
no que corresponder, e pelas seguintes normas.

CAPITULO
I
Objetivo do Acordo
ARTIGO 1 Q

O presente Acordo tem por objetivo, no contexto do Tratado de Montevideu de 1980, e conforme o espirito de
integracao econ8mica da America Latina, promover o
intercambio comercial crescente e eauilibrado dinamicamente entre os paises signatarios e, tendo em conta os
seus respectivosgraus de desenvolvimento econOmico, o
estabelecimento de concessoes que permitam fortalecer
e dinamizar as correntes comerciais; a maior diversificacao qualitativa possivel do com6rcio; e a analise, na medida do possivel, da situacao especial de alguns produtos
de interesse de ambos os paises signathrios.

CAPITULO
II
Tratamentos b importacao
ARTIGO 2n
Nos Anexos I e II, que fazem parte do presente Acordo,
registram-seas preferhcias,tratamentos e demais condi@& acordadas. pelos paises signatarios para a importa@o dos produtos negociados, originarios de seus respectivos ierrit6rios, classificados e descritos de conformidade com a NomenclaturaAduaneira da Associacao (NALADI), e registradas as correlacoes da NALADIcom as respectivas tarifas aduaneiras nacionais.

As preferhcias a que se refere o paragrafoanterior consistem numa reducao percentual dos gravames registrados

ARTIGO 4n

Entender-se-apor "Restricoes" qualquer medida de carhter administrativo, financeiro, cambial ou de qualquer natureza, mediante a qual um pais signathrio impeca ou dificulte, por decisao unilateral, suas importacoes.
Nao estao compreendidas neste conceito as medidas
adotadas em virtude das situachs previstas no Artigo 50
do Tratado de Montevidh de 1980.
CAP~TULOIII
Preservacao das Preferhcias Acordadas
ARTIGO Sn
Os paises signatarios comprometem-se a manter a preferhcia percentual acordada, seja qual for o nivel dos
gravamesque apliquem A importacaode terceiros paises.

Os paises signathrios comprometem-se tamb4m a nHo
aplicar A importacao dos produtos negociados gravames
de naturezajuridica distinta dos da tarifa aduaneira, exceto os que tiverem sido declarados expressamentena data
de subscriciio do presente Acordo.
ARTIGO oQ

O pais signatario que modifique, em relacaoa um produto
negociado, o nlvel de gravames aplicado A importacao de
terceiros paises, alterando a efidcia da concessao acordadaefetuara consultas, a pedidodo outro pais signatario,
para restabelecer os termos da negociaeo.

CAPITULO
IV
Regime de Origem
ARTIGO P
As preferhcias serao aplicadas exclusivamente aos produtos originhriose procedentesdos paises signatarios, de
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acordo com as normas estabelecidas no Anexo III deste
Acordo.
Esses produtos deverao estar amparados pelos certificados de origem expedidos pelas autoridades oficiais ou
entidades autorizadas.

CAP~TULOV
Clhusulas de Salvaguarda
ARTIGO oQ
Depois de cumprido o primeiro ano de vigencia do presente Acordo, os paises signatarios poderao aplicar unilateralmente clausulas de salvaguarda A importacao dos
produtos negociados, sempre que ocorram importacdes
que causem ou ameacem causar prejuizo grave a uma
atividade produtiva de significativa importanciapara suas
economias.
ARTIGO 90
As clausulas de salvaguarda terao um ano de duracao,
prorrogavel por um novo periodo anual consecutivo, aplicando-se-lhes os termos e condicoes estabelecidos nos
Artigos seguintes.
ARTIGO 10

O pais signatario importador devera comunicar ao outro
pais signat8rio do Acordo, dentro das setenta e duas horas
de sua adocao, as medidas aplicadas A importacao dos
produtos negociados, informando4 da situacao e dos
fundamentos que Ihes deram origem.
ARTIGO 11
Com o objetivo de nao interromper as correntes de com6rcio que tiverem sido geradas, o pais signatario importador
estabelecera uma quota para a importacao dos produtos
objeto da salvaguarda, que se regera pelas'preferencias e
demais condicoes registradas nos Anexos correspondentes.
Essa quota sera revisadaem negociacaocom o outro pais
signatario que se considerar afetado, dentro dos sessenta
dias depois de recebida a comunicacao a que se refere o
Artigo anterior.
Vencido esse prazo, e sempre que nao tiver havido Acordo
para sua aplicacao, a quota estabelecida pelo pais signatario importador se manter8 at6 a finalizacao do anocalendario da aplicacao das clausulas de salvaguarda.
ARTIGO 12
Sempre que o pais signatario importador considerar necessario manter a aplicacao de cl8usulas de salvaguArda
por mais um ano, conforme o previsto no Artigo 9Q,dever8
iniciar negociacoes com o outro pais signatario, com a
finalidade de acordar os termos e condic6es em que
continuar8 sua aplicacao.
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Essas negociacoes se iniciarao com sessenta dias de
antecipapao aovencimentodo prazo original da aplicacao
das mencionadas clausulas de salvaguarda, devendo
concluir-se antes do seu vencimento.
ARTIGO 13
Sempre que nao tiver havido Acordo entre os paises signatarios nas negociacdes a que se refere o Artigo anterior,
o pais importador podera continuar a aplicar as clausulas
de salvaguarda por mais de um ano, comprometendo-se
a manter a quota estabelecida em virtude do Artigo 11.
ARTIGO 14
Caso, ao esgotar-se o prazo maximo a que se refere o Artigo 9Qdo presente Acordo, subsistam as causas que originaram a aplicacao de clausulas de salvaguarda, o pais signatario importador devera iniciar os procedimentos referentes A retirada das preferencias acordadas, de conformidade dom as normas estabelecidaspara tais efeitos no
Capitulo VI do presente Acordo.
ARTIGO 15

Os paises signatariospoderao estender A importacao dos
produtos negociados, transitoriamente e em forma naodiscriminatoria, as medidas de carater geral que tiverem
adotado com o proposito de corrigir os desequilibrios de
seu balanco de pagamentos global, comunicando sua
decisiio ao outro pais signatario com setenta e duas horas
de antecipacao. Dantro desse prazo, o pais signatario importador devera iniciar uma consulta com o outro pais
signatario, com a finalidade de atenuar os efeitos que a
imposicao dessas medidas possa ter sobre os produtos
negociados por esse pais.
Com o objetivo de facilitar a consulta a que se refere o
paragrafo anterior, o pais signatario importador devera
fornecer ao outro pais signatario uma descricao pormenorizada das medidas destinadas a corrigir a situacao apresentada, bem como os elementos de juizo que permitam
verificar o desequilibrio de seu balanco de pagamentos
global e a incidencia que a importacao dos produtos
negociados possa ter sobre esse desequilibrio.
ARTIGO 16
As clausulas de salvaguarda adotadas por motivos de
balanco de pagamentos poderao ter um ano de duracao,
podendo ser prorrogadas por mais um ano, mediante
consulta com o outro pais signatario, com a finalidade de
atenuar os efeitos que as medidas adotadas tiverem tido
sobre o com6rcio dos produtos negociados.
ARTIGO 17
A aplicacao das clausulas de salvaguarda previstas no
presente Capitulo nao afetar4 as mercadorias embarcadas na data da sua adocao.
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CAPITULO
VI
R d r a d a de Concessoes
ARTIGO 18
Os paises signatarios podera0 retirar as preferhcias que
tiverem outorgado para a importacao dos produtos negociados no presenteAcordo, sempre que tenham cumprido
com o requisito pr4vio de aplicar clausulas de salvaguarda
a esses produtos, nos termos previstos no Capitulo anterior, no que corresponder.
ARTIGO 19
O pais signatario que recorrer A retirada a que se refere o
Artigo anterior devera iniciar negociacoescomo outro pais
signatario afetado dentro dos trinta dias contados a partir
da data em que comunicar a retirada por via diplomatica.
ARTIGO 20
O pais signatario que recorrer A retirada de uma preferencia devera outorgar, mediante negociacoes, uma compensacao que assegure a manutencao de um valor
equivalente As correntes comerciais afetadas pela retirada. Nao havendo Acordo a respeito da compensacao a
que se refere o paragrafo anterior, o pais signatario afetado podera retirar concessoes que beneficiem o pais signatario importador, equivalentes Aquelas que este tenha
retirado.

CAPITULO
VII
Tratamentos Diferenciados
ARTIGO 21
O presente Acordo, no que se refere aos compromissos
assumidos pela Republica Federativa do Brasil, contempla o principio dos tratamentos diferenciados, no espirito
do estabelecido no Tratado de Montevidbu de 1980, e na
Resolucao 2 do Conselho de Ministros da Associacao.
Esse principio tambbm sera levado em consideracao nas
modificacdes que se introduzirem no presente Acordo,
nos termos do Artigo 22.

CAPITULO
VII
Revisao do Acordo
ARTIGO 22
Apartir da entrada em vigor do presente Acordo, os paises
signatarios revisara0 anualmente as disposicoes e as preferencias outorgadas no mesmo, com a finalidade principal de adotar medidas destinadas a incrementar as
correntesdeseu comercio reciproco de formaequilibrada.
Outrossim, a pedido de um dos paises signatarios, o outro
pais podera convir os ajustes que estimar necessarios
Dara seu melhor funcionamento e desenvolvimento. Por
ocasiao das revisoes a que se refere este Artigo, os paises
signatarios analisara0 as restricdes nao-tarifarias aplicadas aos produtos incluidos no presente Acordo, com a
finalidade de negociar sua eliminacao ou atenuacao.

As modificacoes ou ajustes que se introduzirem no presente Acordo em virtude do disposto por este Artigo deverao constar de Protocolos Adicionais subscritos por
Plenipotenciarios devidamente acreditados pelos Governos dos paises signatarios.

CAPITULO
IX
Adeuo
ARTIGO 23
O presente Acordo esta aberto h adesao, mediante pr6via
negociacao, dos demais paises-membros da Associacao.
A adesao sera formalizada, uma vez negociados seus
termos entre os paises signatarios e o pais aderente,
mediante a subscricao de um Protocolo Adicional ao presente Acordo, que entrara em vigor trinta dias apos o seu
deposito na Secretaria Geral da Associacao.

CAPITULO
x
Vighcia
ARTIGO 24
O presente Acordo entrara em vigor na data em que os
paises signatarios se comunicarem, por via diplomatica,
a conclusao dos procedimentos estipulados em cada
pais, e tera duracao indefinida. Nao obstante o disposto
no paragrafo anterior, as preferencias registradas nos
Anexos I e II terao uma duracao de dez anos, contados a
partir da data de entrada em vigor do Acordo.
As preferencias pactuadas sem o estabelecimento de
prazos determinados serao consideradas prorrogadaspor
mais dez anos, mediante pr6via manifestacao expressa
dos paises signatarios, apresentada A Secretaria Geral da
Associacao com noventa dias de antecipacao ao vencimento do prazo de carhter geral previsto no paragrafo
anterior.

CAPITULO
XI
Administracao do Acordo
ARTIGO 25
Aadministracao do presenteAcordo ficara a cargo de uma
Comissao que sera integrada, pela Republica Federativa
do Brasil, pela Comissao Nacional para a ALADI e, pela
Republicade Cuba, pelo MinistBrio do ComBrcio Exterior.
A Comissao, que se reunira alternadamente em Brasilia e
em Havana, periodicamente ou por solicitacao de qualquer das Partes, tera como atribuicoes considerar medidas que se facam necessarias para a expansao do
comercio em bases dinamicamente equilibradas, e zelar
pela boa aplicacao e aperfeicoamento das disposicoesdo
presente Acordo.

CAPITULO
XII
Denuncia
ARTIGO 26
O pais signatario que desejar desligar-se do presente Acordo devera comunicar sua decisao ao outro pais signatario com noventa dias de antecipacao ao deposito, na
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Secretaria Geral da Associacao, do respectivo documento
de denuncia.
Formalizada a denuncia, cessarao automaticamente para
o pais denunciante os direitos adquiridos e as obrigacoes
contraidas em virtude deste Acordo, exceto no que se
refere aos tratamentos recebidos ou outorgados, para a
importacao dos produtos negociados, os quais continuarao em vigor pelo periodo de um ano, contado a partir do
deposito do respectivo instrumento de denuncia, salvo se,
na oportunidade da denuncia, os paises signatarios acordarem um prazo diferente.
CAP~TULOXIII
Converghcia
ARTIGO 27
Por ocasiao das Conferencias de Avaliacao e Convergencia a que se refere o Artigo 33 do Tratado de Montevideu
de 1980, procurar-se-a realizar negociacoes com os demais paises-membros da Associacao Latino-Americana
de Integracao, com a finalidade de examinar a possibilidade de proceder A multilateralizacao progressiva dos
tratamentos incluidos no presente Acordo.
CAPITULO XIV
Disposicoes Finais
ARTIGO 28
A Republica Federativa do Brasil informara anualmente ao
Comite de Representantes da Associacao os progressos
realizados de Acordo com os compromissos assumidos
no presenteAcordo, bem como quaiquer modificacao que
signifique uma mudanca substancial do seu texto.
Feito em Brasilia, aos 16 dias do mes de outubro de 1989,
em dois exemplares originais, nos idiomas portugues e
espanhol, sendo ambos os textos igualmente autenticos.
Paulo Tarso Flecha de Lima
Ricardo Cabrisas Ruiz

acordos brasil

- italia

Memorando de Execucao da Cooperacao para o
Desenvolvimento entre o Brasil e a Italia, realizada
por meio de organizacoes nao-governamentais de
conformidade com o Acordo Bbsico de Cooperacao
Tecnica enire os Governos do Brasil e da Italia, de 30
de outubro de 1972
No ambito dos recentes esforcos para desenvolver a cooperacao entre o Brasil e a italia que culminaram no dia
17 de outubro de 1989, com a assinatura de um AcordoQuadro de CooperacBo EconBmica, Industrial, CientificoTecnologica, Tecnica e Cultural, e nos termos do Acordo
Basico de Cooperacao Tecnica, de 30 de outubro de 1972,
o Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo
da Republica Italiana (doravante denominados "Partes")
concordam em definir principios e orientacoes relativos A

cooperacao para o desenvolvimento realizada por meio
de organizacoes nao-governamentais (doravante denominadas "ONG").
Neste contexto, como conclusao das negociacoesrealizadas nos Ultimos meses no Brasil e na italia, o Grupo de
Trabalho presidido, do lado brasileiro, pelo Subsecretariogeral para Assuntos Politicos Bilaterais, Embaixador Luiz
Felipe Lampreia e, do lado italiano, pelo Diretorgeral de
Cooperacao para o Desenvolvimento, Embaixador Paolo
Galli, concordou que:
1) As Partes comprometem-se a favorecer a contribuicao das ONG - que atendam aos requisitos
estabelecidospela legislacao de cada pais - A cooperacao tecnica bilateral, em conformidade com
suas respectivas politicas, planos e programas.
2) Para a consecucao dos objetivos deste Memorando, e em conformidade com as respectivaslegislacoes e normas para cooperacao, as Partes acordarao projetos especificos entre ONG e Instituicoes
Publicas e Privadas (doravante denominadas "Entidades"), as quais deverao gozar dos beneficios
previstos no presente instrumento.
2.1. As Partes apresentarao, por via diplomatica, os
projetos especificos com a indicacao de seus
objetivos, metas, planos de trabalho, servicos
requeridos,responsabilidadese contribuicoes
das Entidades e ONG envolvidas, bem como
os mecanismos de fiscalizacao e avaliacao de
sua execucao.
2.2. As Entidades e ONG, executoras dos projetos,
designarao um representante cada para as
funcoes de coordenacao e de elemento de ligacao com as Partes em todas as atividades
do projeto acordado.
3) OSprojetas a serem desenvolvidosabrangeraoatividades de Cooperacao tecnica e assistencia naoreembolsavel, nas seguintes areas:
a) agricola, pecuaria, mineracao, industrial e
manufatureira;
b) servicos comunitarios integrados de saude
preventiva;
c) desenvolvimento comunitario integrado;
d) assistencia e comunicacao social;
e) construcao de habitacoes populares, e
f) outros que as Partes julguem necessarias.
4) A cooperacao entre Entidades e ONG podera

abranger:
a elaboracao e execucao conjunta de projetos
de desenvolvimento;
o envio de Cooperantes voluntarios, especialistas, pesquisadores e tecnicos, definidos no
Item 5;
a formacao e aperfeicoamentode recursos humanos por meio da realizacao de cursos, seminarios e conferencias para treinamento de
pessoal;
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d) a dotaeo, a titulo nao-reembolsavel, de equipamentos, maquinarias, veiculos e materiais
necessarios A execucao dos projetos acordados, e
e) qualquer outra forma de Cooperacao definida
nos projetos acordados.
5) Sem prejuizo de outras disposicbes acordadas
nos diferentes projetos, as ONG serao responsaveis:
a) pelo envio de profissionais,voluntarios e tecnicos, alem de especialistas (doravante denomis")
para os projenados " ~ o o ~ e r ~ n t etreinados
tos em aue trabalharao. Os Coooerantes deverao ter &pacitac&o profissional conhecimento suficiente do idioma da Parte que recebe.
Suas candidaturas deverao ser apresentadas
ao Ministerio das Relacbes Exteriores da Parte
que recebe, que se compromete a manifestarse, no prazo de ate 90 (noventa) dias, contados
da data de apresentacao;
b) pela remuneracao dos Cooperantes, bem como seu transporte, o de sua familia e de sua
bagagem;
c) pelo custo CIF dos equipamentos, maquinarias, veiculos, instrumentos e outros materiais
necessarios A execucao dos projetos acordados;
d) pelas despesas com treinamento no territorio
da Parte que recebe;
e) pela concessao de bolsas para treinamento no
territorio da Parte que presta e, eventualmente,
em outros Paises em via de desenvolvimento;
f) por eventual contribuicao para despesas necessarias A instalacao e funcionamento dos
servicos de apoio de cada projeto.

;

6) Concluido um projeto acordado, os bens de que
trata a alinea (c) do Rem 5 serao transferidos,a titulo nao-reembolsavel, paraa Entidadeenvolvida no
projeto no territorio da Parte que recebe, admitida,
porem, sua transferencia para outros projetos
acordados de que participe a ONG da Parte que
presta, com previa anuencia do Ministerio das Relacoes Exteriores da Parte que recebe.
7) A realizacao dos diferentes projetos se desenvolvera com base em protocolos especificos ou
convencoes tecnicas entre as ONG e Entidades.
Nestesdocumentos, serao incluidas eventuais disposicoes contidas nos estatutos ou atas constitutivas das organizagbes locais, inclusive as modalidades de emprego e a destinacao final dos bens
de capital utilizados nos projetos.
7.1. Os Cooperantese seusfamiliares nao poderao
interferir em materia de politica interna no territorio da Parte que recebe, nem nele se dedicarem a atividades lucrativas. Tampouco poderao receber compensacoes, retribuicdes ou
doacoes de qualc&er natureza das ~ntidades
em razao do desenvolvimento de atividades
que sejam incompativeis com sua missao.

8) Nos termos do referido Acordo Basico de Cooperacao Tecnica, de 1972, a Parte que recebe se
compromete a conceder aos projetos acordados,
por intermedio de seu Ministerio das Relacoes
Exteriores, as seguintes facilidades:

a) isencao de impostos de importacao e das restricbes eventualmente aplicaveis para importacao dos equipamentos, maquinarias, veicu10s especiais e materiais necessarios a execucao de cada projeto, conforme projeto apresentado pelas Entidades e ONG envolvidas e
aprovado pelas Partes;
b) aquisicao, com isencao de impostos federais
ou nacionais, no territorio da Parte que recebe,
de veiculos destinados a execucao de cada
projeto acordado, inclusive para os servicos de
apoio A sua execucao, conforme projeto aprovado;
c) isencao do pagamento de impostos sobre as
retribuicoes dos servicos prestados pelos Cooperantes, no territorio da Parte que recebe e
no ambito do projeto acordado;
d) isencao do pagamento de impostos aduaneiros e outros incidentes sobre a importacao
de bens pessoais, equipamentos profissionais
e utilidades domesticas introduzidas, como
bagagem dos Cooperantes, no territorio da
Parte que recebe, ate cento e oitenta dias apos
sua chegada. A dita isencao sera igualmente
valida para a reexportacao dos referidos itens
apos a conclusao dos projetos.
9) A Parte que recebe concedera visto valido por ate
dois anos, renovavel,aos Cooperantese familiares
que os acompanhem na execucao do projeto e
deles dependam economicamente. As Partes se
empenharao em iniciar consultas imediatas a fim
de conceder, nos respectivospaises, a gratuidade
dos vistos para os Cooperantes.
10) A Parte que recebe nao sera responsavel por riscos
e despesas incorridos com doencas, internacbes
e acidentes de trabalho dos Cooperantes, nem
tampouco pelos danos que possam estes ultimos
causar a terceiros no seu territorio. A materia podera ser regulamentada, mais detalhadamente,
nos protocolos ou convencbes especificos de cada
projeto acordado.
11) O representante da ONG da Parte que presta apresentara ao Ministerio das Relacoes Exteriores da
Parte que recebe, ate sessenta dias apos sua chegada, o programa de trabalho do projeto acordado, o qual servira de base, juntamente com suas
atualizacoes, para o pedido e concessao das facilidades previstas no Rem 8 e de referhcia para as
atividades de avaliacao de sua execucao.
12) Para os projetos em execucao, a Parte brasileira
se empenhara pela concessao de visto, com a
brevidade possivel, nos termos do Rem 9, aos
Cooperantes atualmente em servico, tao logo sejam recebidas da Parte italiana as informacoes
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sobre a natureza dos projetos e a relacao dos Cooperantes.
A Parte brasileira concedera As ONG italianas que
ora atuam no Brasil, com projetos financiados pela
Parte italiana, os beneficios fiscais e outras vantagens previstas no presente instrumento, salvo nos
casos em que a Parte brasileira considerar os
referidos projetoscontrarios as suas normas legais
e A ordem publica.
Eventuais dificuldades relacionadas com a concessao dessas facilidades poderao ser resolvidas
mediante consulta entre as Partes.
13) Qualquer controversia quanto A aplicacao do presente Memorando sera dirimida mediante consulta entre as Partes.
14) O presente Memorando de Execucao entrara em
vigor na data de sua assinatura e suas disposicdes
poderao ser alteradas, mediante acordo entre as
Partes e notificacao, por via diplomatica, com antecedencia de seis meses. Podera ser denunciado
por qualquer das Partese cessara de produzir efeitos seis meses apos a notificacao de denuncia por
via diplomatica. O referido prazo podera ser reduzido caso haja concordancia das duas Partes.
A denuncia nao implicara o cancelamento de projetos ja em curso, acordados ao abrigo deste Memorando, a menos que essa condicao seja explicita na denuncia feita.
15) Permaneceraovalidas, no que couberem, todas as
outras disposicoes do Acordo Basico de Cooperaczlo Tecnica de 30 de outubro de 1972.

Brasil e a Republica Italiana concordaram com modalidades especificas de intervencao em setores relacionados
com a atuacao dos programas de cooperacao econ8mico-industrial,
Acordam o seguinte:
ARTIGO I
As Partes Contratantespromoverao a cooperacao entre si
no campo dos transportes, no tocante aos seus aspectos
econ8micos e tecnologicos, com base nos princlpios de
beneficios mutuos, igualdade e reciprocidade.

ARTIGO I1
As Entidades responsaveis pelo presente Ajuste Complementar serao, pelo lado brasileiro, a Secretaria de Assuntos Internacionaisdo Ministerio dos Transportes - SCAI,
como coordenadora, e a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT, como executora, e, pelo lado italiano, a Divisao de Assuntos Internacionais do
Gabinete do Ministro dos Transportes.

ARTIGO I11

As Partes Contratantesestimularao a prestacao reciproca,
por parte das Entidades executoras do presente Ajuste
Complementar e das Entidades a elas vinculadas, de servicos de consultoria e engenharia em projetos no campo
de transportes a serem implementados em seus territorios, de acordo com a legislacao nacional respectiva e
mediante contratos especificos.
ARTIGO IV

Feito em Roma, aos 17 dias do mes de outubro de 1989,
em dois originais, nas linguas portuguesa e italiana, sendo
ambos os textos autenticos.
Luiz Felipe Lampreia
Paolo Galli
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperacio
Tecnica entre o Governo da Republica Federativa do
Brasil e o Governo da Republica Italiana no campo
dos transportes
O Governo da Republica Federativa do Brasil
e
O Governo da Republica Italiana
(doravante denominados "Partes Contratantes"),
Considerando o interesse reciproco no incremento da
cooperacao no campo dos transportes,
Considerando que, com o Acordo de Cooperacao Econ8mica e Industrial, de 30 de outubro de 1982, a Republica
Federativa do Brasil e a Republica Italiana expressaram
w a vontade de intensificar a cooperacao reciproca nos
setores especificos, e
Considerando que, com o Acordo de Cooperacao Tecnica, de 30 de outubro de 1972, a Republica Federativa do

A cooperacao entre as Partes Contratantes se realizara
atraves do intercambiode informacoes e documentacao,
missoes tecnicas e estagios de especialistas, alem de
outras formas de cooperacao a serem acordadas entre as
Entidades executoras do presente Ajuste Complementar.
ARTIGO V
As informacoes intercambiadas pelas Enti1.
dades executoras ou pelas Entidades a elas vinculadas s6
poderao ser transferidas a terceiros mediante consentimento por escrito da Entidade provedora da informacao.
Entre as Entidades executoras e as Entidades a elas vinculadas 4 livre a utilizaflo das referidas informacoes.
O intercambio de informac6es previsto no pre2.
sente Ajuste Complementar nao incluira a concessao ou
transferencia de licenca de quaisquer patentes, mesmo
aquelas em utilizacao, e nHo afetara qualquer outro direito
de propriedade de patentes da Entidade executora que
detem a informacao.
ARTIGO VI
Para a implementacao do presente Ajuste Complementar,
ser8 estabelecido um grupo misto de trabalho que se
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reunira alternadamente na Republica Federativa do Brasil
e na Republica Italiana, com v k s &definicaodos programas de cooperacao e avaliacao das respectivas atividades. AP decisbs de grupo misto de trabalho serao referendadas pela Comisdo Mistade Cooperacao Tecnica Brasil
- Italia. A data e o local das reunioes serao estabelecidos
pelos Presidentes do grupo misto.

Desejosas de promover, de maneira estAvel e conveniente, a assistencia religiosa aos fieis catolicos, membros
das Forcas Amadas brasileiras,

ARTIGO VI1

1.
A Santa Se constituir8 no Brasil um Ordinariado
Militar para a assisthcia religiosa aos fieis catolicos,
membros das Forcas Armadas.

Os tecnicos e especialistas intercambiados pelas Partes
Contratantes, para efeito da implementacao do presente
Ajuste Complementar, deverao ter seus nomes e curriculos submetidos pela Entidade que envia A aprovacao
previa da Entidade que recebe.
ARTIGO VIII

Os compromissos de cooperacao decorrentes do presente Ajuste e que se enquadramno ambito dos instrumentos
previstos na legislacao italiana sobre a cooperacao ao desenvolvimento deverao ser realizados segundo os procedimentos indicados na legislacao italiana sobre a materia
e ser incorporados aos esquemas de programacao e aos
limites financeiros relativos & cooperacao Brasil - Italia.
ARTIGO IX
O presenteAjuste Complementar entrara em vigor na data
de sua assinatura.
ARTIGO X

O presente Ajuste Complementar tera duracao
1.
de cinco anos e sera automaticamente renovado por
iguais periodos, a menos que uma das Partes Contratantes comunique & outra, por nota diplomAtica, sua decisao de nao renova-lo, com uma antecedencia de seis
meses da data de sua expiracao.
A denuncia do presente Ajuste Complementar
2.
nao afetara o desenvolvimento de programas, projetos e
contratos em execucao previstos no presente Ajuste Complementar, salvo se as Partes Contratantesconvierem de
forma diversa.

Feito em Roma, aos 17 dias do mes de outubro de 1989,
em dois exemplares originais, nos idiomas portugues e
italiano, sendo ambos os textos igualmente autenticos.
Roberto de Abreu Sodrb
Gianni de Michelis

assistencia religiosa as forcas armadas
Acordo entre a Republica Federativa do Brasil e a
Santa Se sobre Assisthcia Religiosa Bs Forcas
Armadas
A Republica Federativa do Brasil
e
A Santa Se,

Acordam o seguinte:
ARTIGO I

O Ordinariado Militar, canonicamente assimilado As dioceses, ser8 dirigido por um Ordin8rio Militar, que
gozar8 de todos os direitos e estar8 sujeito a todos os
deveres dos Bispos diocesanos.

2.

ARTIGO II
A Sede do Ordinariado Militar e de sua Curia sera no Estado-Maior das Forcas Armadas, em Brasilia, Distrito Federal, sendo-lhe facultado pelo Exercito brasileiro o uso provisorio do Oratorio do Soldado.

ARTIGO III
1.
O Ordinario Militar devera ser brasileiro nato, ter8 a dignidade de Arcebispo e ficaravinculado administrativamente ao Estado-Maior das Forcas Armadas, sendo
nomeado pela Santa Se, apos consulta ao Governo brasileiro.

O OrdinArio Militar nao acumulara esse encargo
2.
com o governo de outra sede diocesana.
ARTIGO IV
O Ordinario Militar ser8 coadjuvado por Vig8rios Gerais
respectivamente para a Marinha, o Exercito e a Aeronhutica, por ele indicados de comum acordo com as Forcas
Singulares.
ARTIGO V

A jurisdicao eclesiastica do Ordin8rio Militar e
1.
pessoal, ordinaria e propria, segundo as normas canonicas.
No eventual impedimento do Ordinario Militar,
2.
exercera sua jurisdicao o 'Bispo diocesano, a convite das
autoridades militares ou apos entendimento com elas,
devendo o mesmo ocorrer com o Paroco local, no impedimento do Capelao Militar catolico.
ARTIGO VI
Para efeito de organizacao religiosa,serao assistidos pelo
Ordinariado Militar os fieis catolicos:
a) integrantes das Organizacoes Militares das Forcas
Armadas, bem como seus parentes e empregados
que habitem sob o mesmo teto;
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b) homens e mulheres, membros ou nao de algum
instituto religioso, que desempenhem de modo estavel funcbs a eles confiadas pelo Ordinhrio Militar, ou
com seu consentimento.

mentarios e de pessoal necessarios ao funcionamento da
CUria do OrdinArio Militar.

ARTIGO VI1

Na hipotese de duvida sobre a interpretacao ou aplicacao
dos termos do presente Acordo, as Altas Partes Contratantes buscarao a solucao justa por mutuo entendimento.

1.
Ao servico religiosodo Ordinariado Militar serHo
destinados sacerdotes do clero secular ou religioso, os
quais formarao o seu Presbiterio, sendo que os primeiros
poderao ser incardinados no Ordinariado, segundo as
normas do Direito Canbnico.

2.
Os sacerdotes estavelmentedesignados para o
servico religioso das Forcas Armadas serao denominados
Capelaes Militares, e terao os direitos e deveres canbnicos
an8logos aos dos PArocos.

ARTIGO VIII

A admissao e o acesso dos Capelaes Militares no Quadro
da respectiva Forca Singular far-se-ao nos termos da legislacao especifica brasileira, sendo de competencia do
OrdinArio Militar a concessao da provisao canbnica.

ARTIGO XIV

ARTIGO XV

O atual Arcebispo Militar ser8 confirmado pelo Governo
brasileiro como Ordinhrio Militar.
ARTIGO XVI
O presente Acordo entrar8 em vigor na data de sua assinatura, podendo ser denunciado por qualquer das Altas
Partes Contratantes, por via diplomhtica, com um ano de
antecedencia.
Feito em Brasilia, aos 23 dias do mes de outubro de 1989,
em dois textos em portugues.
Paulo Tarso Flecha de Uma
Dom Carlo Furno

ARTIGO IX
O Capelao Militar catolico, no exercicio de suas atividades
militares, subordinar-se4 a seus superiores hier8rquico.s;
no exercicio de sua atividade pastoral, seguir8 a orientacao e prescricoes do Ordinlrio Militar, conforme as normas do Direito Canbnico.

acordos brasil - equador
Ajuste Complementar no campo da Industria Naval e
de Construcao Civil Correlata entre o Governo da
Republica Federativa do Brasil e o Governo da
Republica do Equador

ARTIGO X
1.

As Sancoes disciplinares de carater militar apli-

c8veis aos Capelaes Militares obedecerao A legislacao
pertinente, observada a condicao peculiar do transgressor, e serao comunicadas ao Ordinhrio Militar.
2.

As sancdes disciplinares de carater canbnico

serao de competencia do Ordinhrio Militar, que comunicar8 a decisao A autoridade militar competente para as
providhcias cabiveis.
ARTIGO XI
Quanto h admissao e numero de Capelaes Militares catolicos, valer8 a proporcionalidadefixada pela legislacao em
vigor no Brasil.
ARTIGO XII

O Governo da Republica Federativa do Brasil
e
O Governo da Republica do Equador
(doravante denominados "Partes"),
Desejosos de promover e ampliar a cooperacao no campo
da Industria Naval e de Construcao Civil Correlata, e
Conscientes dos beneficios a serem obtidos atraves dessa
Cooperacao, com fundamento no Acordo Basico de Cooperacao Tecnica firmado entre os dois paises, em Brasilia, em 9 de fevereiro de 1982,
Acordam o seguinte:
ARTIGO I

As Partes promoveraoa cooperacao entre si no campo da

atribuicoes pastorais dos Capelaes Militares catolicos,
deverao ser dirimidas mediante entendimento entre o
Ministerio Militar respectivo e o Ordinariado Militar.

IndustriaNaval e de Construcao Civil Correlata, no tocante
aos seus aspectos econbmicos, tbcnicos e tecnologicos,
com base nos principios de beneficios mutuos, igualdade
e reciprocidade, atraves da utilizacao dos mais recentes
projetos, nessas Areas, nos dois paises.

ARTIGO Xlll

ARTIGO II

Competir8 ao Estado-Maior das Forcas Armadas, respeitadas as suas limitacoes, prover os meios materiais, orca-

As entidades responsaveis pela execucao do presente

As eventuais controversias, relacionadascom o servico ou

Ajuste Complementar serao, pelo lado brasileiro, o Minis-
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terio da Marinha, atraves da Empresa Gerencial de Projetos Navais EMGEPRON, e, pelo lado equatoriano, AstiIleros Navales Ecuatorianos - ASTINAVE.

aquelas em utilizacao, e nao afetara qualquer outro direito
de propriedade de patentes da entidade executora que
detem a informacao.

ARTIGO III

ARTIGO VI1

As areas de cooperacaoconsideradasno Artigo Iabrangerao, interalia, as que se seguem:

1.
As entidades executoras formarao um Grupo
Misto de Trabalho destinado a definir e avaliar os programas de cooperacao, e que se reunira alternadamente no
Brasil e no Equador, em datas a serem acordadas pelas
entidades executoras.

-

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

estudos de viabilidade;
projetos;
construcao civil de estaleiros navais;
reparo e manutencao de navios;
construcao naval;
sistemas, equipamentos, armamento, municao e outros materiais para uso naval;
sistemas de defesa maritima e aerea;
sistemas de simulacao;
treinamento de pessoal administrativo e tecnico para
estaleiros;
organizacao, planejamento e controle administrativo
de estaleiros, e
treinamento inicial para operacao de navios.

2.
As entidades executoras manterao os Ministerios das Fielacoes Exteriores dos seus respectivos paises
informados sobre as atividades do Grupo Misto de Trabalho.

ARTIGO VIII
Cada Parte submetera A consideracaoe aprovacao previa
da outra os nomes e curriculos dos tecnicos e especialistas do programa de intercambio.
ARTIGO IX

ARTIGO IV
As Partes estimularao a prestacao reciproca de
servicos de consultoria e engenhariaem projetos no campo da Industria Naval e de Construcao Civil Correlata a
serem implementados em seus territbrios, por parte das
entidades executoras do presente Ajuste Complementar
e das entidades a elas vinculadas, de acordo com as
legislacoes nacionais respectivas e mediante contratos
especificos.
1.

No caso do financiamento ser obtido pelo lado
2.
brasileiro, as Partes, para a consecucao dos objetivos
estabelecidos no Artigo III, recorrerao exclusivamente a
empresas brasileiras e equatorianas, escolhidas de comum acordo.

1.
O presente Ajuste Complementar vigorara a
partir de sua assinatura, ter&duracao de cinco anos e sera
automaticamenterenovado por periodos iguais e sucessivos, a menos que uma das Partes comunique A outra, por
viadiplomatica e com antecipacao minima de seis meses,
sua deciao de da-lo por terminado.

2.
O termino do presente Ajuste Complementar
nao afetara o desenvolvimento de programas, projetas e
contratos em execucao dele decorrentes, salvo se as
Partes convierem de forma diversa.

Feito em Quito, aos 26 dias do mes de outubro de 1989,
em dois exemplares originais, nos idiomas portugues e
castelhano, sendo ambos os textos igualmente autenticos.

ARTIGO V
Acooperacao entre as Partes se realizara atraves do intercambio de informacoes e documentacao, miss6es tecnicas e estagios de especialistas, alem de outras formas de
cooperacao a serem acordadas entre as entidades executoras do presente Ajuste Complementar.
ARTIGO VI

As informacoes intercambiadas entre as enti1.
dades executorasou aquelas a elas vinculadas so poderao
ser transferidas a terceiros mediante consentimento por
escrito da entidade provedora da informacao. Entre as
entidades executoras e as entidades a elas vinculadas,
ser8 livre a utilizacao das referidas informac6es.

O intercambio de informacoes previsto no pre2.
sente Ajuste Complementar nao incluir8 a concessao ou
transferhcia de licenca de quaisquer patentes, mesmo

Paulo Tarso Flecha de Uma
Diego Cordovez
Ajuste Complementar ao Acordo BBsico de
~ o o ~ e r a l~~ ac noi c aentre
,
o Governo da Rephblica
Federativa do Brasil e o Governo da Republica do
Equador, sobre modernizacao dos orgaos
encarregados da politica exterior

O Governo da Republica Federativa do Brasil
e
O Governo da Fiepublica do Equador
(doravante denominados "Partes"),
Desejosos de estreitar os lacos de cooperacao e amizade
entre os dois paises, e
Tendo em vista os termos do Acordo Basico de Coopera-
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cao Tecnica firmado em Brasilia, em 9 de fevereiro de
1984,

Protocolo de Intencoes sobre Cooperacao Comercial
entre o Governo da Republica Federativado Brasil e
o Governo da Republica do Equador

Acordam o seguinte:
ARTIGO I
As Partescooperar30 para um melhor desenvolvimento e
implementa$o dos programas destinados A modernizacao administrativa dos respectivos orgaos encarregados
da politica exterior.
ARTIGO II
Tal cooperacao sera levada a efeito pelos Ministerios de
Relacoes Exteriores das duas Partes, e consistira, entre
outras, das seguintes atividades:
a) envio periadico de missoes tecnicas, para intercambio de informacoes em areas especificas de interesse;
b) intercambiode experiencias, informacoese materiais
de uso em informatica;
c) busca de medidas tendentes a formalizar a vinculacao entre os centros de pesquisa sobre relacoes internacionais existentes no ambito das duas Chancelarias, com vistas a fomentar estudos de interesse para
a regi80 e propiciar oportunidades para discussao
academ&nesse campo;
d) fortalecimento de vinculos entre as respectivas Academias Diplomaticas, por meio devisitas de professores, intercambio periodico de planos de estudo, realizacao de atividades academicas conjuntas e participacao de diplomatas dos dois paises em eventos regulares de formacao;
e) busca de meios tendentes a sistematizar o intercambio de informacoes constantesdos respectivosarquivos historicos, para finalidades exclusivamente de
pesquisa e academicas, observada a regulamentacao vigente em cada pais.

O Governo da Republica Federativa do Brasil
e
O Governo da Republica do Equador
Tendo em mente as relacoes amistosas existentes entre
os dois paises;
Desejosos de consolidar e intensificar tais relacoes, atraves de uma cooperacao frutifera no campo comercial;
Conscientesde que a manutencao destas relac6es constitui a base do presente Protocolo;
Com o proposito de promover e incrementar o desenvolvimento econ8mico e comercial dos dois paises, e
Tendo em vista a experienciae a infra-estrutura de empresas brasileiras de comercio exterior,
Convieram no seguinte:
Desenvolver esforcos no sentido da criacao de mecanismos para promover a expansiio dos fluxos comerciais de
produtos equatorianos de exportacao tradicional e naotradicional a terceiros paises, por meio de tais empresas.

O presente Protocolo entrar8 em vigor na data da sua assinatura.
Feito em Quito, aos 26 dias do mes de outubro de 1989,
em dois exemplares, nos idiomasportuguese castelhano,
sendo ambos os textos igualmenteautenticos.
Paulo Tarso Flecha de Uma
Diego Cordovez

acordo brasil - urss na area
diplomatica

ARTIGO III

O presenteAjuste Complementar entrar8 em vigor na data
de sua assinatura e ter8 duracao indeterminada; contudo,
qualquer uma das Partes poder8 comunicar h outra, com
uma antecedencia de tres meses, sua intencao de d8-lo
por terminado.
ARTIGO IV

O termino do presente Ajuste Complementar nao afetara
programas de cooperacao que j8 se encontrem em execucao.
Feito em Quito, aos 26 dias do mes de outubro de 1989,
em dois exemplares nos idiomas portugues e castelhano,
sendo ambos os textos igualmenteautenticos.
Paulo de Tarso Flecha de Uma
Diego Cordovez

Brasiiia, 30 de outubro de 1989

A Sua Excelencia o Senhor Leonid Kuzmin,
Embaixador Extraordinhrio e Plenipotencihrio da Uniao
das Republicas Socialistas Sovieticas
Senhor Embaixador.
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota em que
Vossa ExcelOncia propoe, em base de reciprocidade, o
aumento de numero de funcion8rios sovi6ticos na Embaixada da URSS em Brasilia.
Segundo os termos da referida Nota, o quadro
atual seria aumentado de quatro novos funsion8rios, respectivamente, tr6s diplomatas e um funcion8rio t6cnicoadministrativo.

2.
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3.
Os funcionlrios diplomaticos seriam, respectivamente, um Adido para Assuntos CientificoseTecnologicos, na classe de Conselheiro, e dois outros diplomatas,
nas classes de Conselheiroou de Primeiro Secretario, que
se ocupariam de assuntos ligados As hreas de imprensa,
cultura, educacao e esporte.
4.
Em base de reciprocidade, o Governo da Republica Federativa do Brasil concorda com o aumento no numero de funcionlrios sovibticos na Embaixada da URSS
em Brasilia ora proposto.
Tendo em vista o que precede, esta Nota e a No5.
ta de Vossa ExcelBncia constituir80 um Acordo entre os
dois Governos, a entrar em vigor nesta data.

A Embaixadado Reino dos Paises Baixosaproveita a oportunidade para renovar ao Ministbrio das Relacoes Exteriores da Republica Federativa do Brasil os protestos de
sua mais alta consideracao.'
2.
Em resposta, o Ministbrio das Relacoes Exteriores informa a Embaixada dos Paises Baixos de que o Governo brasileiro concorda com os termos da Nota acima
transcrita, a qual, juntamente com a presente, constitui um
Acordo por troca de Notas, o qual entra em vigor na presente data.
Brasilia, em 14 de novembro de 1989.
Roberto de Abreu Sodr4

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

acordo brasil- rda na area diplomatica

Roberto de Abreu Sodrb

Brasilia. 11 de dezembro de 1989

acordo brasil - paises baixos sobre
rotas aereas
O Ministerio das Relacoes Exteriores cumprimenta a Embaixada do Reino dos Paises Baixos e tem a honra de
acusar recebimento da Nota nQ2120, de 17 de agosto de
1989, cujo teor, em portugu8s, e o seguinte:
"A Embaixada do Reino dos Paises Baixos cumprimenta
o Ministerio das Relacoes Exteriores e tem a honra de referir-se A Reuniao de Consulta entre Autoridades Aeronauticas dos Paises Baixos e do Brasil, realizada na Haia, de 13
a 18 de junho de 1988.
Em nome do Governo do Reino dos Paises Baixos, a Embaixada tem a honra de confirmar o seguinte entendimento:
No Quadro de Rotas constante do Anexo ao Acordo de
1976, e suas emendas, as rotas dos Paises Baixos e do
Brasil serao alteradas, no Quadro de Rotas do Brasil, de
forma a permitir A empresa designada pelo Brasil operar
seus servicos para ou via quatro pontos na Europa (ou tres
pontos na Europa e um ponto na Africa), seja como ponto
ou pontos intermediarios ou ponto(s) alem Arnsterda; e
pela adicao, a ambos os Quadros de Rotas, da seguinte
Nota: Outros pontos intermediarios ou pontos alem podem ser operados, a criterio das empresas aereas designadas, sem embarcar ou desembarcar trafego originado
em ou destinado a tal ponto(s),destinados a ou originados
no territorio da outra Parte, exceto se for acordado diversamente.
A presente Nota e a Nota do Ministerio em que se expresse
a concordancia com os termos acima constituirao o Acordo por troca de Notas diplomaticas mencionado no Artigo
8Q,paragrafo P,do Acordo sobre Transportes Aereos, de
6 de julho de 1976, e suas Emendas, o qual entrara em
vigor na data da nota de resposta.

A Sua Excelencia o Senhor Werner Hanold,
Embaixador da Republica Democratica Alema
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de transmitir a Vossa ExcelBncia a aprovacao do Governo brasileiro A abertura do Consulado Geral
da Republica Democratica Alem& em Sao Paulo, simult8nea A extinqao do Escritorio Comercial em Sao Paulo. A
instalacao ;funcionamento da Reparticao consular serao
regidos pela Convencao de Viena sobre Relacoes Consulares.
O ConsuladoGeral em Sao Paulo tera jurisdicao
2.
sobre os Estados de Sao Paulo, Parana, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espirito Santo.
Fica assegurada, pelo Governo da Republica
3.
DemocraticaAlema, reciprocidade de tratamento ao Governo brasileiro, se este vier a instalar Reparticao consular
em alguma cidade da Republica Democratica Alema.
Com a abertura do Consulado Geral, fica revo4.
gado o acordo celebrado pela troca de notas DE-II/C/
DCN/DA1/13/801.1 (F33),de 18 de julho de 1979, e VN/
105179-60 3, tambem de 18 de julho de 1979, no que se
refere A manutencaodo Escritorio Comercial da Republica
Democratica Alema em Sao Paulo, permanecendo em vigor as disposicdes relativasao Escritorio Comercial no Rio
de Janeiro.

As tarefas, executadas ate agora pelo Escritorio
5.
Comercial da Republica DemocraticaAlema em Sao Paulo no campo do comercio exterior, serao transferidas para
o Consulado Geral da Republica Democratica Alema em
Sao Paulo e efetuadas pelo mesmo.
A presente Nota e a respectiva resposta de
6.
Vossa Excelencia, de mesmo teor e data, constituirao um
acordo sobre a materia entre os Governos da Republica
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DemocrAtica Alema e da Republica Federativa do Brasil,
a vigorar a partir desta data.

GUIANA

01

- (36)-

Aproveito a oportunidade para renovar aVossa Excel8ncia
os protestos da minha mais alta consideracao.

-

DeclaracHo Conjunta Brasil Guiana
Celebrado em Brasiiia, a 4 de outubro de

1989.
02 -

Roberto de Abreu Sodr6

Vigor a 4 de outubro de 1989.
(37)- Plano de Metas 1989/1990
Celebrado em Brasilia, a 4 de outubro de

1989.

assentamento de atos multilaterais
ocorridos no quarto trimestre
de 1989

03 - (38) -

1. Protocolo Opcional B Convencao de Viena sobre Relacdes DiplomAticas Relativo h Solucao Compulsoria de
Controversias, Viena, 18/4/61

1989.
04 -

Bulgaria e Lesoto - ACEITARAM

2. Convencao de Viena sobre Relacdes Consulares, Viena, 24/4/63

Vigor a 4 de outubro de 1989.
PERU

01

-

(108)- Declaracao Conjunta
Celebrada em Trujillo, a 9 de outubro de

-

4. Convencao de Viena para ProtecBo da Camada de
OzBnio, Viena, 22/3/85
China, Tailandia e Gana

Vigor a 4 de outubro de 1989.
(40)- Protocolo de Intencdes na h e a de Saude
Celebrado em Brasilia, a 4 de outubro de

1989.

3. Convencao Contra a Tortura e Outras Formas de Punicao ou Tratamento Cruel, Desumano ou Degradante,
ONU, 10/12/84
Guine, Argelia, PolBnia, Finlandia, Australia e Brasil
RATIFICARAM

Vigor a 4 de outubro de 1989.
(39)- Protocolode IntencoesRelativo A Cooperacao Bilateral para Completar a Interconexao dos Sistemas Viarios do Brasil e da
Guiana.
Celebrado em Brasilia, a 4 de outubro de

1989.
05 -

Bulgaria, Africa do Sul e Ucrania - ACEITARAM
Rep. das Filipinas - RATIFICOU

1989.
02 - (109)-

5. Protocolo sobre Substancias que Esgotam a Camada
de OzBnio, Montreal, 16/9/87
Austria, Tailandia, Burkina Faso e Serra Leoa - RATIFICARAM
Hungria - ACEITOU

Vigor a 9 de outubro de 1989.
Ata de Instalacaoda Comissaode Cooperacao Brasileiro-Peruana.
Celebrada em Trujillo, a 9 de outubro de

1989.

- ACEITARAM
03 - ( )

-

Vigor a 9 de outubro de 1989.
Acordo, p.t.n., sobre Cooperacao Tecnica
Celebrado em Trujillo, a 9 de outubro de

1989.
Vigor a 9 de outubro de 1989.

ITALIA
01

-

(116)- Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperacao Tecnica de 30.10.82,co Campo dos

6. Convencao Internacional contra o Apartheid no Esporte, ONU, 10/12/85
Tunisia, Guine e Venezuela

Vigor a 4 de outubro de 1989.
Memorando de Entendimento na h e a de
Energia
Celebrado em Brasilia, a 4 de outubro de

Transportes.
Celebrado em Roma, a 17 de outubro de

1989.

- RATIFICARAM

Vigor a 17 de outubro de 1989.
SANTA SE

atos bilaterais que entraram em vigor
durante o quarto trimestre de 1989

01

- (03)-

1989.

ESPANHA

01

-

(82)-

Acordo sobre Assistencia Religiosa As Forcas Armadas.
Celebrado em Brasilia, a 23 de outubro de
Vigor a 23 de outubro de 1989.

Acordo, p.t.n., verbais, para a Modificacao
do Regime Operacional do Acordo sobre
Transportes Aereos Regulares, de 2811 I/

1949.
Celebrado em Brasilia, a 2 de outubro de

EQUADOR
01 - (54)

-

Declaracao Conjunta Brasileiro-Equatoriana.
Celebrada em Brasilia, a 26 de outubro de

1989.

1989.

Vigor a 2 de outubro de 1989.

Vigor a 26 de outubro de 1989.
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URSS
O1 - (39)

Protocolo de Intencoes sobre Cooperacao
Comercial.
Celebrado em Quito, a 26 de outubro de
1989.
Vigor a 26 de outubro de 1989.
Ajuste Complementar no Campo de Industria Naval e de Construcao Civil Correlata.
Celebrado em Quito, a 26 de outubro de
1989.
Vigor a 26 de outubro de 1989.
Ajuste Complementar ao Acordo Basico de
Cooperacao TBcnica, sobre Modernizacao
dos Orgaos Encarregados da Politica Exterior.
Celebrado em Quito, a 26 de outubro de
1989.
Vigor a 26 de outubro de 1989.

ITALIA
01 - (117) -

04 - (120)

-

Acordo, p.t.n., sobre o Aumento do Quadro
de Funcionhrios Diplomaticos A Base da
Reciprocidade.
Celebrado em Brasilia, a 30 de outubro de
1989.
Vigor a 30 de outubro de 1989.

EQUADOR
01 - (58)

-

PA~SES
BAIXOS
01 - (40) - Acordo, p.t.n., Modificativo do Quadro de
Rotas constantes do Anexo ao Acordo
sobre Transportes Aereos, de 06.07.76.
Celebrado em Brasilia, a 14 de novembro
de 1989.
Vigor a 14 de novembro de 1989.

BOL~VIA
01 - (169)

-

Declaracao Conjunta
Celebrada em Brasilia, a 29 de novembro
de 1989.
Vigor a 29 de novembro de 1989.

REP. DEM. ALEMA
01 - (16) - Acordo, p.t.n., sobre a Abertura do Consulado Geral em Sao Paulo.
Celebrado em Brasilia, a 11 de dezembro
de 1989.
Vigor a 11 de dezembro de 1989.

atos bilaterais que ainda nao se
acham em vigor no quarto trimestre
de 1989
CUBA
01 - (13)

-

ConvBnio Comercial
Celebrado em Brasilia, a 16 de outubro de
1989.

02

-

(118)

-

03

-

(119) -

Tratado sobre Cooperacao Judicihria em
Mat4ria Penal.
Celebrado em Roma, a 17 de outubro de
1989.
Tratado relativo A Cooperacao Judicihria e
ao Reconhecimentoe Execucao de Setencas em Materia Civil.
Celebrado em Roma, a 17 de outubro de
1989.
Tratado de Extradicao.
Celebrado em Roma, a 17 de outubro de
1989.
Acordo-Quadro de Cooperacao Econbmica, Industrial, Cientifica, Tecnologica, TBcnica e Cultural.
Celebrado em Roma, a 17 de outubro de
1989.

Acordo de Cooperacao Cultural e Educacional.
Celebrado em Quito, a 26 de outubro de
1989.

PA~SES
BAIXOS
01 - (39) - Acordo, p.t.n. para a Modificac&o do Regime Operacional do Acordo sobre Transportes Aereos de 06.07.1976.
Celebrado em Brasilia, a 08 de novembro
de 1989.
PARAGUAI
01 - (150)

JAPAO
01

-

(47)

-

Ajuste Complementar sobre a ConstituiMo
de um Programa de Cooperacao TBcnica.
CelebradoemAssuncao, a 10 de novembro
de 1989.

-

Acordo, p.t.n. sobre Concessao de um Empr4stimo pelo Japao, nos Termos do Plano
de Reciclagem Financeira.
Celebrado em Brasilia, a 10 de novembro
de 1989.

URUGUAI
01 - (209) - Acordo, p.t.n. ao Tratado de Amizade,
Cooperacao e ComBrcio, de 12/6/75, para
o Desenvolvimento Conjunto de Zonas
Fronteiricas.
Celebrado em Brasilia, a 14 de dezembro
de 1989.
UNESCO - CLAF
01 (11) - Acordo sobre suas Obriga@es, Direitos e
PrivilBgios em Territbrio Brasileiro.
Celebrado em Brasilia, a 15 de dezembro
de 1989.

-
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brasil - eua: encerramento de
contencioso sobre informatica

dades, desde sua criacao pela Declaracao Presidencialde
Foz do Iguacu.

Nota A imprensa

Participaramdos trabalhos do Comite funcionarios de ambas as Chancelariase das respectivascomissdes de energia nuclear. A delegacao brasileira foi presidida pelo Embaixador Sebastiao do Rego Barros Netto, Subsecretario
Geral do Ministerio das Relacoes Exteriorespara Assuntos
EconBmicos e Comerciais, e pelo Dr. Rex Nazare Alves,
Presidente da Comissao Nacional de Energia Nuclear. A
delegacao argentina, pelo Embaixador Mario Campora,
Secretariode Estado de Politica Exterior, e pelo Dr. Manuel
Mondino, Presidente da Comissao Nacional de Energia
At8mica.

O Governo dos Estados Unidosda America divulgou, hoje,
a sua decisao de encerrar a investigacao aberta em 7 de
setembro de 1985, com base na Secao 301 de sua Lei de
Comercio, contra a politica brasileira para o setor de
informatica e seus efeitos sobre as exportacoes dos EUA
e operacoes de firmas norte-americanas no Brasil.
Ao divulgar o encerramentodesse contencioso, o Governo
norte-americano expressou sua satisfaflo com o clima
positivo que caracteriza o comercio bilateral e os investimentos na area de informatica, hoje, no Brasil.
O Governo brasileiro considera que a eliminacao desse
fator inibidor na relacao comercial entre os dois paises
constitui uma manifestacao clara por parte dos Estados
Unidos de seu proposito de aprimorar o dialogo com o
Brasil em todas as questoes referentes ao comercio em
beneficio da continua expansao do intercambio. Revela
igualmenteo Governo norte-americano sua disposicao de
prosseguir, juntamente com o Governo brasileiro, na
construcao de uma agenda para o denso e variado relacionamento entre os dois paises.
Brasilia, em 6 de outubro de 1989.

exportacao de acucar brasileiro
Nota A imprensa
A Chefia do Gabinete do Ministro do Desenvolvimento da
Industriae Comercio e a Coordenadoriade Assuntos Internacionais do mesmo Ministerio informam que a hipotese
de suspensao das vendas de acucar brasileko para-omercado externo nHo foi nem mesmo aventada. e o Ministerio
do Desenvolvimentoda Industria e Comercio se apressa
em nHo dar foros de veracidade a essas especulacbes.
Brasilia, 4 de novembro de 1989.

politica nuclear: ii reuniao do comite
permanente brasil - argentina

Participaram, tambem, da reuniao, empresarios brasileiros e argentinos integrantes do Comite Empresarial Argentino-Brasileiroda Area Nuclear (CEABAN).
Foi avaliado, no decorrer da reuniao, o estado dos distintos projetos de cooperacao bilateral, bem como foram
analisadas novas possibilidades de cooperacao. Avancouse, tambem, na consideracao de questoes politicas e
tecnicas de interesse comum no campo dos usos pacificos da energia nuclear.
Em cumprimento do que foi decidido na ocasiao da visita
do Presidente Carlos Menem ao Brasil, em agosto ultimo,
ambas as delegacoes deram curso aos estudos, juntamente com os empresarios da area nuclear, para a confeccao da primeira lista comum prevista no Anexo Iao Protocolo 17 Sobre Cooperacao Nuclear, e tomaram as medidas necessarias para tornar operativo tal acordo no mais
breve prazo possivel. O referido Anexo prevel o intercambio de bens para centrais nucleares de ambos os paises,
num contexto de equilibrio e complementaridade.
Arnbas as delegacoes coincidiram na importancia da producao de radioisotopos destinados a usos medicos, industriais e agricolase acordaram priorizar a elaboraflo de
um programa para seu fornecimento reciproco, em carater substitutivo e complementar.

Os dois paises, reconhecendoa importanciada preservacao do meio ambiente, trocaram informacoes sobre suas
medidas de protecao ambienta1na area nuclear e decidiram intensificar este intercambio.

Comunicado A imprensa
Realizou-se na cidade de Sao Paulo, nos dias 7 e 8 de
novembro de 1989, a segunda reuniao do Comitel Permanente Brasil Argentina sobre politica nuclear. Tal ComitO dB continuidade As tarefas do Grupo de Trabalho
sobre Politica Nuclear que se reuniu em 6 (seis) oportuni-

-

Finalmente, as delegacoesvisitaram as instalacoesdo Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares (IPEN), em
S o Paulo, e do Centro Experimental de Aramar, no Municipio de Iper6.
Sao Paulo, 9 de novembro de 1989.
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republica do libano elege novo
presidente
Nota A imprenu & 10 & novembro de 1989

O Governo brasileiro sauda a eleicao do deputado Ren6
Moawad A Presid8nda da Republicado Libano como um
ato positivotanto paraa reinstituicao da normalidadeinstitudonal naquele pais amigo, quanto para a restituicao do
Libano ao pleno exercicio de sua soberania politica e integridade terrltorial, livre de ocupacao militar estrangeira.

assassinato de jesuitas em el salvador
Nota A imprenu

O Brasil receba com indignacao a noticia do assassinio de
seis sacerdotes jesuitas em El Salvador. O ato covarde
merece a mais forte repulsa do povo brasileiro e a condena@o da comunidade das nacbs.

O Governo brasileiro renova apelo veemente a todas as
partes envolvidas no conflito de E1 Salvador para que
iniciem negociac&s no mair breve prazo, seguindo as
diretrizes da resolucaoaprovada, por unanimidade,em 14
do corrente, pela AssemblBia Geral da OEA, de tal forma
que o pais possa reencontrar o caminho da paz e da
condordia.
Brasnia, em 17 de novembro de 1989.

atentado fatal no libano

A instituiflo deste m i m o 6 expr&
do d w j o das
duas partes de intensificer o dialogo politicodipiomaticr>
bilateral. Reflete o excelente n b l de entrosamento existente entre os dois paises e a intensidade do relacionamento nos mais diversos campos. O JapHo 6 nosso maior
parceiro comercial na h i a , tendo as transacbs nos dois
sentidos atingido o patamar de USS 3,2 bilhoes em 1988.
E tambem o terceiro maior investidor estrangeiro na economia brasileira. Capitaisjaponeses participam de importantes empreendimentosconjuntos no Brasil. Vale citar a
USIMINAS, a ISHIBRAS, a ALBRAS, o Projeto Carajas e a
CENIBRA O Programa Nipo-Brasileirode Desenvolvimento do Cerrado, no qual 6 importante a cooperacao financeira e tbcnica niponica, 6 outro exemplo.
Por outro lado, 6 fato corrente que o JapHo vem assumindo um papel cada vez mais presente no cen8rio politico
internacional,em consonancia com a pujanca econ6mica,
financeira e tecnologica de que dispbe. Trata-se, assim,
do momento certo para ampliar os contatos diplom8ticos
entre os dois paises. Diante deste fato, 6 tambem indispensavel nHo perder a perspectiva de longo prazo do
relacionamento nipo-brasileiro, que deve incorporar os
desafios e os estimulos da complexa realidade do mundo
atual. Como o Presidente Sarney afirmou em entrevista A
imprensa concedida em Toquio em fevereiro passado,
abrem-se perspectivas"para uma cooperacao muito mais
ampla" entre Brasil e JapHo.
AIbm dos contatos que manter8 no Ministbrio dos Negocios Estrangeiros, o Secretariogeral entrevistou-se com
outras altas autoridades do Governo japonb, bem como
com ilustres personalidadesdo pais.

Comunicado A imprenu de 22 de novembro de 1989
O Governo brasileiro tomou conhecimento com profunda
consternacaoda noticiado atentadofatal que ceifou a vida
do Presidente Ren6 Moawad do Libano.
Ao associar-se A dor do sofrido povo libanb, o Governo
brasileirorepudia com veemhcia mais esse ato desumano que compromete as perspectivas de reconstrucao nacional do Libano e agride a propria comunidade internacional.

secretario-geral das relacbes
exteriores visita o jap8o
Noia A Imprenu de 23 de novembro de 1989
Nos dias 21 e 22 de novembro corrente, o Secretariogeral
das Relacoes Exteriores, Embaixador Paulo Tarso flecha
de Lima, visitou o JapHo. Nesta ocasih, mantwe &nversacbes com o VicsMinistro dos Negbaos Estrangeiros do
JapHo, Embaixador Takakazu Kuriyama, com quem assinou um 'Registro de Conversacbes' (em anexo) estabelecendo um mecanismo de consultas entre os dois paises
para examinar, de forma regular, assuntos de interesse
comum, tanto no que diz respeito As relacoes bilaterais
como A situacao internacional.

O Senhor Takakazu Kuriyama,Vice-Ministrodos Negocios
Estrangeiros do JapHo, e o Senhor Paulo Tamo Flecha de
Uma, Secretariogeral das Relacbs Exteriores do Brasil,
encontraram-se em Toquio, em 22 de novembro de 1989,
e intercambiaram opinibes de forma Util e franca sobre
assuntos de interesse mutuo.
Arnbas as partes, convencidas da importancia de consultas de alto nivel entre os dois Governos sobre temas que
dizem respeito tanto A situacao internacional, em pafticular na h i a e nrlAmBrica Latina, como As relacdes bilaterais
- reconheceram a responsabilidade de cada pais, enquanto membro da comunidade internacional, na tarefa
de contribuir para a busca de solucbesjustas e duradouras
dos problemas internacionais contemporheos.

-

Ao final do encontro, ambas as partes reafirmaram a necessidade de revitalizar as consultas governamentais de
alto nivel entre o Brasile o JapHo e desejaram deixar regirtro do seguinte:
1.
Sem prejuizo da utilizacao permanente dos canais diplomAticos, ambas as partes mantera0 consultas
de alto nivel, em principio anuais, para examinar a situa-

$40internacional e o conjunto das relacOes entre os dois
paises;
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As delegacllesAs consultas serao normalmente
2.
chefiadas por funcion8rios de alto nivel das duas Chancelarias;
Tais consultas poderao realizar-se no Japao ou
3.
no Brasil, conforme conveniente,em datas e com agendas
que poderao ser estabelecidas por via diplomatica;
Por consentimento mutuo, gruposde estudo ou
4.
de trabalho poderao ser estabelecidos para examinar
incluir outras
temas especificos. Cada delegacao
autoridades dos dois governos, quando conveniente, levando-se em consideracao a agenda das reunioes.
Toquio, 22 de novembro de 1989.
Takakazu Kuriyama
Paulo Tarso Flecha de Uma

acao militar norte-americana no
panama
Nota h imprensa de 20 de dezembro de 1989

O Governo brasileiro tomou conhecimento, nesta madrugada, com surpresa e grave preocupacao, da acao militar
norte-americana no Panama. Fiel As normas e principios
juridicos que regem as relacdes entre os Estados, consubstanciados nas Cartas das Nacoes Unidas e da OEA,
e anotando o fatode que permaneceaberta uma Reuniao
de Consulta sobre o assunto, o Brasil, que condena o uso
da forca nas controversiasinternacionais,deplora osacontecimentos no Panama e faz um veemente apelo para que
seja encontrada uma solucao pacifica e imediata para a
crise, com base no respeito aos principios de autodeterminacao e nao-intervencao.

brasil sediara conferencia da onu
sobre meio ambiente e
desenvolvimento em 1992
Nota h imprensa de 22 de dezembro de 1989
Por meio de resolucao aprovada hoje por consenso, a
Assembleia Geral das Nacoes Unidas acolheu o oferecimento do Governo brasileiro de sediar a Conferencia das
Nacoes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
A Conferencia devera realizar-se em junho de 1992, vinte
anos apos a primeira conferencia global sobre meio ambiente, que se realizou em Estocolmo.
Cabera A Conferencia de 1992 elaborar e propor estrategias e medidas para conter e reverter o processo de
degradacao do meio ambiente, no contexto dos esforcos
nacionais e internacionais para a promocao de um desenvolvimento sustentavel e ambientalmente saudavel em
todos os paises do mundo.

o equacionamentodos problemasambientais, e apontando os paises desenvolvidoscomo os principais responsaveis por aqueles problemas, a resoluc50 enumera as
seguintes questoes ambientais, entre outras, como merecedoras de atencao especial por parte da comunidade
internacional:
a ) Protecao da atmosfera, pelo combate As alteraclles
climaticas, A destruicao da camada de oz8nio e h poluicao do ar;
b ) Protecao da qualidade e do abastecimento de Agua
potavel;
c ) Protecao dos mares e oceanos;
d ) Combate A desertificacao e ao desmatamento;
e ) Conservacao da diversidade biologica;
f ) Utilizacao ambientalmente correta da biotecnologia;
g ) Manejo ambientalmente correto de residuos perigosos e substanciastoxicas e prevencao do trafico ilegal
desses produtos:
h ) Melhoria das condicoes de vida e trabalho das populacdes carentes; e
i ) Protecao das condicoes de saude humana e melhoria
da qualidade de vida.
AAssembleia Geraldas Nacoes Unidasdecidiu ainda estabelecer um Comite Preparatorio,aberto a todos os paises,
com a funcao de elaborar uma agenda provisoria para a
Conferencia, definir diretrizes para orientar a preparacao
dos Estados participantes e preparar decisdes a serem
submetidas A consideracao e aprovacao da Conferencia.

violencia na romenia
Nota h imprensa de 23 de dezembro de 1989

O Governo brasileiro tomou conhecimento, com consternacao e preocupacao, dos gravissimos acontecimentos
que, nos ultimos dias, tem abalado a vida da Romenia e
expressa repudio pelas formas violentas de imposicao da
ordem, que levaram A tragica perda de vidas humanas.
O Governo brasileiro manifesta solidariedade pelo sofrimento do povo romeno, lamenta profundamente as vitimas e espera que, no mais breve prazo, as armas sejam
depostas e se restabeleca, com o pleno respeito aos
valores da democracia e dos direitos humanos, a ordem
e a harmonia naquele pais.

recrudescimento da presenca de
garimpeiros brasileiros na venezuela
Nota B imprensa de 26 de dezembro de 1989
Tendo em vista o que parece ser um recrudescimento da
presenca de garimpeiros brasileiros em territorio venezuelano, os MinistrosAbreu Sodr6aReinaldo Figueredo intercambiaram as mensagens a seguir transcritas:
"Senhor Ministro,

Reconhecendo que a promocao do desenvolvimentoecon8mico nos paises em desenvolvimento e essencial para

O Embaixador Renato Prado Guimaraes teve oportuni-
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dade de relatar-me os recentes acontecimentos na fronteira entre o Brasil e a Venezuela.
Vejo, como Vossa Excelencia, com profunda preocupacao, o que parece ser um recrudescimento da presenca
de garimpeiros brasileiros em territorio venezuelano. Como em ocasioes anteriores, desejo, neste momento, reafirmar o claro interesse de meu governo em colaborar com
as autoridades venezuelanas na busca de solucdes mais
permanentes para esta questao. Julgo, a proposito, e tenho certeza de que Vossa Excelencia compartilha minha
apreciacao, que nao 6 aceitavelque atividades ilegais possam vir a perturbar o excelente estado das Relacoes entre
os nossos dois paises. Tendo em conta o nosso inequivoco desejo de cooperacao, informo Vossa Excelencia de
que determinei, ainda hoje, o inicio de estudos adicionais
sobre o assunto. O fenomeno do garimpo 4 por si s6 de
dificil controle, ainda mais se associarmos o fato de que
nossas regides fronteiricas, por suas caracteristicas geograficas, nao favorecem a acao eficaz das instituicoes estatais. Quero crer, todavia, que a boa vontade politica demonstrada pelos nossos governos permitira encontrar
aleternativas validas.
Parece-me, assim, oportuno, que determinemos aos setores competentes de nossas Chancelarias a convocacao
de uma reuniao, nos melhores prazos possiveis, para intercambio de opinioes sobre este tema e outros que compoem nossa agenda bilateral.
No aguardo da resposta de Vossa Excelencia, aproveito a
oportunidade para renovar os protestos de minha mais
alta consideracao.
Roberto de Abreu Sodre".

"Excelencia:
Tengo Ia honra de saludar a Vuestra Excelenciaen laoportunidad de referirme al mensaje que, con fecha 14 de 10s
corrientes, tuvo a bien dirigirme a proposito de Ia informacion que le presentara el Embajador Renato Prado Guimaraes, acerca de 10s recientes acontecimientos en Ia
frontera entre Venezuela y Brasil.
Aprecio altamente Ia manifestacion de preocupacion de

Vuestra Excelencia ante Ia situacion planteada por Ia penetracion de "garimpeiros" en territorio venezolano, asi
como Ia reiteracion de1 interes de1 Gobierno de1 Brasil en
colaborar con Iasautoridadesvenezolanas en Ia busqueda
de una solucion permanente para ese problema.
Comparto plenamente el punto de vista de Vuestra Excelencia en el sentido de que Ias cordiales relaciones que
prevalecen entre nuestros paises no deben verse perturbadas como resultado de esas actividades ilegales Ilevadas a cabo por ciudadanos brasilefios.
Estamos conscientes de que Ias caracteristicas particulares de Ia region en Ia cual se ha registrado Ia actividad de
10s "garimpeiros" ameritan el esfueno combinado de
nuestros gobiernos, dentro de1 espiritu de buena voluntad
caracteristicode nuestras relacionesreciprocas, para erradicar tan deplorable situacion.
Dentro de este orden de ideas, y acogiendo Ia invitacion
que formula Vuestra Excelencia, me permito proponerle
lacelebracion, dentro de1 plazo mas breve posible, de una
reunion de nuestros respectivos Vice-Ministros de Relaciones Exteriores, asistidosde 10s Directorescompetentes
en Ia materia, a fin de examinar Ia situacion e identificar
Ias medidas practicas de urgencia que habria necesidad
de adoptar a corto plazo. Tal reunion podria efectuarse en
Caracas, en Ia fecha mas inmediata posible pudiendo
contemplarse ademas una visita a 10s lugares afectados,
a fin de que Ias propuestas que emanen de dicha reunion
tengan debidamente en consideracion Ias circunstancias
actuales que rodean el problema.
Confiado en que Ia propuesta anterior recibira acogida
favorable por parte de Vuestra Excelenciay que podremos
ponerla en aplicacion cuanto antes, me valgo de Ia ocasion para renovar Ias seguridades de mi mas alta consideracibn. (Firmado).
Reinaldo Flgueredo Planchart
Ministro de Relaciones Exteriores"

Os governos brasileiro e venezuelano convieram realizar
em Caracas, a partir de 16 de janeiro de 1990, reuniao de
coordenacao para exame deste e outros topicos da agenda bilateral.
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dia mundial da alimentacao
Mensagem do Presidente Jos6 Sarney ao
Diretorgeral da FAO, Edouard Saouma, de 16 de
outubro de 1989
Por ocasiao da passagem do Dia Mundial da Alimentacao,
em que se celebra igualmente o aniversario de criacao da
Organiza@o das Nacoes Unidas para a Alimentacao e a
Agricultura, desejo associar-me a todos os que reconhecem o inestimavel labor desenvolvido pela Organizacao
em prol da erradicacao da fome, da misbria e da subnutricaoque atingem grande parte da populacaodo mundo.
A FAO vem desenvolvendo oportuno trabalho no sentido
de promover a melhoria da iualidade de vida das populac6es nos paises em desenvolvimento e de conciliar o
aumento da capacidade de producao de alimentos no
mundo com preocupacoes de ordem ambiental.
Vivemos em um mundo de recursos finitos que devem
atender As necessidades crescentes de bem-estardas populacoes. Nos paises desenvolvidos, niveis elevados de
qualidade de vida foram obtidos As custas de padrdes de
consumo indiscriminado e desperdicio, que continuam
exercendo fortes pressdes sobre o meio ambiente humano; no mundo em desenvolvimento, as condicoes socioeconbmicas extremamente adversas estao na origem do
circulo vicioso que associa pobrezae degradacao ambiental.

A informacao cientifica e As tecnologias de producao ambientalmente sadias.
A importgncia que a sociedade brasileira atribui A preservacao do meio ambiente esta refletida inclusive nos dispositivos da nova Constituicao Federal. Conscientes da
necessidade de compatibilizar o imperativo do desenvolvimento econbmico e social com a protecao de nosso
patrimbnio ecologico, temos buscado aperfeicoar os instrumentos legais e reforcar os mecanismos institucionais
responshveis pela gestao ambiental. O Programa "Nossa
Natureza" lancou as bases de uma politica ambiental
especificamente dirigida para a regiao amazbnica.
Nao ignoramos a importhcia da questao ambientalfrente
aos imperativos do crescimento econbmico e da melhoria
dos indicadores sociais em nosso pais, nem somos insensiveis aos muitos desafios que ainda teremos de enfrentar
nessa area; apraz-nos, por conseguinte, saber que poderemos contar com a Cooperacao da Organizacaodirigida
por Vossa Excelencia na consecucao dessa tarefa fundamental que 6 a conjugacao do desenvolvimento e melhoria dos padrdes alimentares das populacbes com a
protecao do ambiente.
Renovo a Vossa Excelencia os melhoresvotos de 6xito aos
empreendimentos da FAO.
Jose Sarney
Presidente da Republica Federativa do Brasil

E preciso reverter essa situacao.

O aumento da producao agricola e o controle da contaminacao alimentar requerem o fortalecimento da cooperacao internacional. A consecucao desses objetivos passa
pela utilizacao racional dos recursos naturais e pela preserva*~ da qualidade do meio ambiente, e supde a
eliminafio dos bolsoes de pobreza, subnutricao e misbria
que subsistem no mundo de hoje.
A FAO aderiu recentemente A Declaracao de Politicas
Ambientais e ProcedimentosRelativosao Desenvolvimento Econbmico (CIDIE). A Declaracao, entre outros principios, ressalta que o crescimento econbmico e social 6
essencial para aliviar os problemas ambientais no Terceiro
Mundo e que aos Governoscabeo direito soberano de determinar seus proprios modelos e prioridades de desenvolvimento. Entendemosque a promocao do desenvolvimento sustentado nos paises em desenvolvimetno requer
a aiocacao de recurso; adicionais e concessionais pilas
instituic6esfinanceiras internacionais para projetos de desenvolvimento e protecao ambiental. Sustentamos igualmente que a esses paises se deve assegurar o livre acesso

terremoto nos eua
Mensagem do Presidente Jose Sarney ao Presidente
dos Estados Unidos da AmBrica, George Bush, de 20
de outubro de 1989
Prezado Presidente Bush.
Consternado com as noticias sobre os tremores de terra
na regi20 Norte da California, que causaram numerosas
perdas humanas, desejo apresentar-lhe, em nome dos
lacos de amizade que unem os povos brasileiro e norteamericano, as mais sinceras condol3ncias.
Queira transmitir As familias das vitimas a solidariedade
do meu Governo, que coloco A disposicao do Governo de
Vossa Excelhcia para todo o apoio possivel.
Com amizade e mais alta consideracao,
Jose Sarney
Presidente da Republica Federativa do Brasil
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eleicao presidencial no chile

processo de entendimento e integracao entre os paises do
continente.

Mensagem enviada pelo
PresMenC JoJ S.rney ao
candidato vitorioso na deicio
presidencial no Chile, Patriclo Aylwin,
de 16 de dezembro de 1989

Estou certo de que as tradicionais relacoes entre o Brasil
e o Chile, sempre caracterizadas pela cooperacao e amizade, entrara0 agora em uma fase de horizontes ampliados e mais acentuado dinamismo.

E com a maior satisfacao que, em nome do povo e do
Governo brasileiros e em meu proprio, transmito a Vossa
Excelhcia os mais calorosos cumprimentos por sua expressivavitoriana Eleicao Presidencialde 14de dezembro
corrente. A volta do Chile ao convivio das nacoes democraticas da Am4rica do Sul constitui fato da mais alta
importancia e seguramente propiciara novo impulso ao

Auguro a Vossa Excelhcia os mais sinceros votos de
ventura pessoal e de uma gestao plena de realizacoes
para a nobre nacao chilena.
Cordiais saudacoes,
J o J S.rney
Presidente da Republica Federativa do Brasil
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"arcaismoe modernidade em jose lins
do rego": lancamento de livro em
Caracas

Com a conclusao dos telhados foram iniciadas as intervencdes internas, que transformaram o predio em um
grande canteiro de obras, tao diversas e extensas quanto
delicadas no processo de sua restauracao.

Informativo de 27 de outubro de 1989

Foram entao retirados todos os elementos decorativos,
inclusive das fachadas, para sua recomposicao e posterior
reintegracao;

Sob a egide da Embaixada do Brasil em Caracas, e em regime de co-edicao com o "Fondo Editorial Tropikos" daquela Capital, foi lancado o livro Arcaismo e Modernidade
em Jose Lins do Rego, de Magara Russotto, professora
titular de literatura latino-americana na Universidade Central da Venezuela (UCV) e professoraconvidada na Universidade Simon Bolivar e na Universidade de Sao Paulo.

O lancamento da obra, definida por sua autora como
estudo tematico, ideologico e estilistico do conjunto da
obra de Jose Lins do Rego, e dirigida a publico nao-academico, traduz o empenho do Setor Cultural da Embaixada em Caracas em divulgar autores brasileiros pouco
conhecidos no continente latino-americano,e em, ao mesmo tempo, estreitar a colaboracao ja existente com os
estabelecimentos de ensino na Venezuela.

restauracao do palacio itamaraty
Informativo de 4 de dezembro de 1989

A restauracao do Palacio itamaraty foi iniciada em dezembro de 1987pela criacao de Comissao Interministerialcom
participacao de representantes dos Ministerios das Relacdes Exteriores e do Ministerio da Cultura, sob a presidencia do Ministro Carlos Garcia.
Foi realizada com recurso do Ministerio das Relacoes
Exteriores e apoio tecnico da SPHAN/FNPM, atraves de
sua 6 0 Diretoria Regional.
Os trabalhos preliminares de levantamento da situacao do
imovel demonstraram, desde logo, extensao e complexidade maiores do que a expectativa.
Um trabalho cuidadoso de prospeccdes e pesquisas documentais resultou num cadastramentorigoroso da situacao do edificio. As primeiras intewencoes de obras corresponderam A recuperacao integral dos telhados com a
substituicao de todos os elementos comprometidos e a
colocacao de mantas de polietileno como protecao suplementar. Prospeccdes por percussao realizadas nas alvenarias externas indicaram a necessidade de sua substituicao integral.

Ao mesmo tempo tratava-se da restauracao dos elementos artisticos e decorativos internos, tais como a restauracao da cupula, incluindo douramento, a restauracao do
painel de W o l f o Amoedo, ao mesmo tempo em que se
recuperavam os lustres, as sanefas e tapecarias d'Aubusson, o mobiliario e se fabricavam especialmente os tecidos de parede obedecendo padronagens originais.
Para a impermeabilizacao das varandas laterais foi retirado e mapeado o piso de ladrilho hidraulico e posteriormente reassentado, enquanto no terraco norte foi retirado
o marmore, executada a impermeabilizacao e recolocacao de novo piso.
As pedras das fachadas receberam uma limpeza preliminar com jatos de vapor d'agua.

Finalmente, para garantir o funcionamento eficiente do
conjunto arquitetenico do Ramaraty, foram projetadas e
executadas as instalacdes prediais, inclusive sistema de
deteccao de incendio.
ARQUITETURA

O neoclassico predominouna arquitetura do Rio de Janeiro, da segunda decada ate o terceiro quartel do seculo XIX,
e foi, por excelencia, o estilo do periodo imperial.
Em Portugal ja se entrevia na reconstrucao pombalina de
Lisboa depois do terremoto de 1755, e se afirmaria em
dois monumentos - o Teatro %o Carlos (1792) e o
Palacio da Ajuda (1802).
No Brasil, conjugado com o rococo, se insinuara desde
antes do ultimo quartel do seculo XVIII, no Palacio Grao
Para (1767) e no projeto do Sargento Mor aquiteto Cosme
Damiao da Cunha Fidie (1811) para o edificio da Praca do
Comercio na Bahia.
No Rio de Janeiro, se anunciara igualmente no ultimo
quartel do seculo XVIII. Desse periodo e exemplo significativo a construcao no Paco de Sao Cristovao do Portao
presenteado ao Principe Regente pelo Duque de Northumberland, rbplica do que foi projetado em 1769 por
Robert Adam para o "Sion House", em Londres.
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Neste mesmo ano, chegou ao Rio de Janeiro o arquiteto
Grand Jean de Montiguy, integrante da Missao Artistica
Francesa e mestre do neoclassicismo, responsavel pelo
projeto da primitiva Camara do Comercio, hoje Casa
Franca - Brasil, cuja restauraflo esta em processo de
conclusao.

Humanos. O Chefe do Departamento de Organismos
Internacionaisdo Itamaratv .proferiu um discurso de boasvindas aos participantes, provenientes dos seguintes
paises: Argentina, Bolivia, Canada, ColBmbia, Costa Rica,
El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

E nesse periodo de nossa historia da arquitetura que se
situa o Palacio Itamaraty, originalmente residencia do
Barao, depois Marques do Itamaraty.

Durante os quatro dias do Seminario, proferira0conferbcias: o Consultor Juridico do Itamaraty, Professor AntBnio
Augusto Cancado Trindade, sobre "Problemas Comuns
de Implementacao dos Instrumentos Internacionais de
Protecao h Pessoa Humana"; o Doutor CarlosVillanDuran,
do Centro de Direitos Humanos das Nacoes Unidas em
Genebra, sobre "Atividades das Nacoes Unidas no h b i t o
dos Servicosde Assessoramentoe Assistencia Tecnica em
Materia de direitos Humanos"; o Secretarioexecutivoda
Comissao Interamericana de Direitos Humanos, Doutor
Edmundo Vargas Carreiio, sobre "O Sistema Interamericano de Promocao e Protecao da Pessoa Humana"; o
Delegado Regional do Comite Internacional da Cruz Vermelha para a Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguai e Uruguai, Doutor Christophe Swinarski, sobre "O Direito
Internacional Humanitario"; o Consultor juridico para a
America do Sul do Alto Comissariado das Nacoes Unidas
para Refugiados, Doutor Jaime Ruiz de Santiago, sobre
"O Direito Internacionaldos Refugiados".

Contemporaneos desse periodo Sao a Casa da Marquesa
de Santos, hoje Museu do Primeiro Reinado, o Hospicio
Pedro II, ocupado pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro, a Casa da Princesa Isabel, atual Palacio Guanabara, a Casa da Moeda, hoje Arquivo Nacional e a Casa
do Barao de Nova Friburgo, antigo Palacio do Catete e
atual Museu da Republica.

seminario sobre direitos humanos
Informativo de 4 de dezembro de 1989
Foi inaugurado esta manha, no auditorio do Instituto Rio
Branco, o Seminario sobre Direitos Humanos para funcionarios de Ministerios de Relacoes Exteriores da America
Latina. Este Seminario prosseguira ate quinta-feira, sete
de dezembro, no mesmo local. O evento e patrocinado
pelo Instituto Rio Branco e pelo Instituto Interamericanode
Direitos Humanos, que tem sede em Sao Jose da Costa
Rica.
Asessao de inauguracao, presidida pelo Consultor Juridico do Itamaraty, esteve presente a Diretora do Instituto
Interamericano de Direitos Humanos, Dra. Sonia Picado,
que e tambem juiza da corte Interamericanade Direitos

.

Os participantes, funcionarios de alta hierarquia enviados
pelos Ministeriosde Relacoes Exteriores dos paises mencionados, formara0 uma mesa-redonda para analisar os
principais problemas de gestao de politicas, programas e
instrumentos de protecao dos direitos humanos. As
conclusoes do grupo de trabalho serao compiladas e
enviadas, na forma de relatorio, h proxima sessao do
Conselho Diretor do Instituto Interamericano de Direitos
Humanos.

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

