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presidente da republica popular
da china visita o brasil
Discurso pronunciado @eloPresidente
da Republica, Fernando Collor de
Mello, por ocasiao do almoco
oferecido ao Presidente da Republica
Popular da China, Yang Shangkun, no
Palhcio Itamaraty, em 18 de maio de
1990
Tenho a grande satisfacao de dar as
boas-vindas a Vossa Excelencia e a sua
comitiva. Ao recebe-lo na condicao de
primeiro Chefe de Estado chines avisitar
o Brasil, faco votos calorosos de que a
permanencia de Vossa Excelencia entre
nos marque o inicio da etapa ainda mais
frutifera nas relacoes entre nossos povos.
Evoco, com particular apreco, a viagem
que fiz a China, em dezembro de 1987,
como Governador do Estado de Alagoas.
Tenho presentes a generosa hospitalidade e a amabilidade do povo chines.
Como Presidente eleito, fui honrado por
convite de Vossa Excelencia para visitar a
China Espero poder realizar, muito em
breve, o desejo de voltar a seu grande
pais.
A China, terra de civilizac80 multimilenar,
tem dado provas de capacidade de
acompanhar a dinamica do mundo contemporaneo. Nos ultimos dez anos, sua
abertura ao exterior e as demais reformas
economicas resultaram em singular ritmo
de desenvolvimento.
Senhor Presidente,
Celebramos, ha pouco, quinze anos do
relacionamento entre o Brasil e a Republica Popular da China. Nesse espaco de
tempo, foram muitas as realizacoes. De-

senvolvemos dialogo politico, permanentemente enriquecido pelo contato direto,
cordial e franco entre governantes de
nossos paises.
Hoje, nosso encontro se da em momento
de rapida, profunda e surpreendente
transformacao. Assistimos ao ocaso de
um universo condicionado pela estrutura
bipolar do poder. Vemos emergir uma
nova realidade internacional, definida pela pluralidade de caminhos e de escolhas,
pela valorizacao do respeito aos direitos
humanos e ao meio ambiente, uma epoca
na qual a paz parece estar ao alcance das
maos. Saudamos o novo tempo, na esperanca de que traga a concretizacao dos
ideais e aspiracoes de nossos povos.
Na verdade, Brasil e China tem atuacao
que os aproxima no plano internacional.
Na Assembleia Geral das Nacoes Unidas
a concordancia de nossas posicoes e a
coincidencia de nossos votos e significativa. Encontram-nos lado a lado ascausas
do respeito a independencia e soberania
dos Estados. A diplomacia brasileira e a
chinesa cooperam ativamente em foros
internacionais, com vistas a reformar um
sistema injusto, que penaliza economias
como as de nossos paises, carentes de
capitais e tecnologia avancada e necessitadas de novas aberturas comerciais.
Preocupam-nos as novas formas de p r e
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tecionismo, que limitam nosso acesso a
tecnologia de ponta. Nao aceitamos a
cristalizacao da divisao dos paises entre
aqueles possuidores de alta tecnologia e
aqueles que ficarao marginalizados, no
quadro de acelerado desenvolvimento
cientifico e tecnologico.
O Brasil e a China acreditam no potencial
do dialogo Sul-Sul e trabalham decididamente no sentido de aprofundar, em todos os campos, o relacionamento entre
as nacdes em desenvolvimento.

No plano bilateral, ao longo desse periodo de 15 anos,construimos expressivo
quadro institucional, fundado em mais de
25 atos bilaterais. Desenvolve-se, entre
outras, a cooperacao no terreno espacial,
para a construcao de satelites de levantamento de recursos terrestres e foram ja
lancados os alicerces da cooperacao em
energia nuclear para fins pacificos. Esperamos que, em breve, essas atividades
compreendam ainda outros setores de
tecnologia avancada, como quimica fina
e novos materiais.
Senhor Presidente,
Apesar da distancia geografica, aproximam-nos semelhancas de territorio, panorama de rica variedade regional, niveis
proximos de desenvolvimento economico e tecnologico e, sobretudo, a vontade
determinada de cooperar. Hoje, com
crescente sentido de responsabilidade,
compete-nos, conforme afirmei em meu
discurso de posse, ampliar e multiplicar
as vias de entendimento.
A ultima decada marcou para o Brasil um
periodo de mudancas. Apesar das dificuldades enfrentadas na economia, foram
grandes as conquistas politicas. Preparamo-nos, agora, no limiar dos anos noventa, para nova decada de paz, de democracia e prosperidade.

Em dois meses de governo conseguimos
vencer a inflacao. Temos contado com
todo apoio da Nacao e de suas instituicdes representativas,particularmente do
Congresso Nacional. A estabilizacao monetaria e financeira, prioridade absoluta
desta fase de meu governo, garantira a
retomada do investimento, a consolidacao do crescimento, a conquista de melhor padrao de vida para a populacao.
Meu projeto de modernizacao do Brasil
significara a busca de ganhos de produtividade e de maior eficiencia mediante
nova insercao do pais na economia mundial. Procuraremos aproveitar todas as
oportunidades de nosso interesse no
plano comercial e financeiro, dispondonos, em contrapartida, a abrir nosso mercado a maior competicao externa. Estou
seguro de que o Brasil ja pode marchar
para a experiencia de abertura de sua
economia, convencido dos beneficios
que trara tanto ao aprimoramento de
nossa industria como aos consumidores
brasileiros.
O Brasil e a China,segundo seus proprios
caminhos, objetivam a modernizacao do
estado e da sociedade.Temos dado mostras de uma acentuada capacidade de
renovacao. Na China, pude testemunhar
a forca dessa tendencia e acredito que
Vossa Excelencia levara do Brasil a imagem do dinamismo e transformacao que
caracterizam nosso presente.

Senhor Presidente,

E assim, confiante no futuro e com a
certeza da permanencia dos interesses
comuns e da amizade entre o Brasil e a
Republica Popular da China, que convido
todos os presentes a brindar pela saude e
felicidade pessoal de Vossa Excelencia,
pelo continuo progresso, felicidade e paz
duradoura para o povo chines.
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instituto rio branco: cerimonia
de formatura da turma de 1989
Discurso do Presidente da Republica
na cerimonia de formatura da turma
de 1989 no curso de preparacao a
carreira de diplomata do Instituto Rio
Branco, no Paldcio Itamaraty, em
25 de maio de 1990.

Compareco a cerimonia de formatura do
Curso de Preparacao a Carreira de Diplomata, do Instituto Rio Branco, seguro
de que nao se trata de mero evento
protocolar, mas, antes, de estimulante
reuniao de trabalho, com um unico tema
na agenda, a diplomacia brasileira e a
correta insercao do Pais no concerto das
nacoes.

Uma politica externa lucida deve ancorarse na realidade e nas aspiracoes do povo
brasileiro, buscando, no plano externo,
espaco proprio para projetar e guardar os
interesses nacionais, a partir de uma tradicao diplomatica - em nosso caso felizmente rica e modelar - de respeito aos
principios basicos da melhor convivencia
internacional.

Com seus colegas bolsistas da Africa e
America Latina, aqui estao os futuros
agentes avancados do interesse nacional no exterior, jovens que se distinguiram em sua geracao quando ingressaram, pelo merito, nesta Casa, aceitando,
agora, o compromisso maior de servir ao
Brasil, numa carreira que dignifica o funcionalismo publico.

A tonica primeira da politica externa do
Brasil ha de refletir a conviccao generalizada de que este pais quer mudar, e
mudar depressa. Estamos cansados da
promessa do pais do futuro. Os problemas nacionais exigem solucao urgente. A
campanha das Diretas Ja, a ampla discussao nacional que enriqueceu os preceitos consagrados na nova Carta da
Republica e, sobretudo, a mobilizacao
civica que, em inesquecivel licao democratica, culminou nas eleicoes presidenciais de 1989, constituiram hipotecas de
esperanca, cujo resgate ja nao se pode
adiar, sob pena de se frustrarem, de novo,
as aspiracoes maiores da cidadania.

Registro, ainda, com particular contentamento, a concorrencia de convidados
ilustres, brasileiros e estrangeiros de
multiplas origens, compenetrados todos
na comemoracao do Dia do Diplomata,
momento proprio para examinarmos, juntos, nossa agenda de trabalho.
Nossa insercao correta e definitiva no
concerto das nacoes e compromisso
inarredavel de meu governo. Isto guarda
perfeita sintonia com o Brasil que estamos empenhados em reconstruir, e corresponde ao desafio da universalizacao
das relacoes internacionais, a cuja dinamica quem nao souber se adaptar corre o
risco de ser punido com o isolamento e a
marginalidade.

Por isso, nao hesitei em determinar, logo
nas primeiras horas de meu governo, um
elenco de medidas que reorientassem o
pais na direcao do progresso economico
e do bem-estar social, em clima de austeridade econ6mico-financeira, arejamento
etico e eficiencia administrativa. Quis dar,
do Executivo, o exemplo do que toda a
nacao ha decadas vinha sonhando testemunhar - a mudanca do Brasil, sua
transformacao em uma patria coletiva-
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mente brasileira, derrubados os privilegios cartoriais, dinamizada a maquina estatal, fortalecida a sociedade civil, cobrada de quem pode pagar a conta de quem
tem a receber.
A resposta firmemente favoravel aquele
programa de acao reforcou nossa fe no
acerto dos rumos propostos a sociedade
brasileira. Com essa autoridade, sentimonos agora confiantes para reclamar participacao mais ativa do Brasil nas grandes
decisoes internacionais.
Aprendemos com a Historia que o estatuto de nacao periferica tem preco muito
alto para os interesses nacionais. Da empresa colonial, imperial e industrial, por
exemplo, so pudemos participar do lado
errado do ciclo economico. Fornecemos
materias-primas, expusemos nossas matas, nossa natureza, nossos recursos naturais a prioridade mercantil nem sempre
nacional, assistimos ao esforco desenvolvimentista do hemisferio norte e aceitamos uma divisao internacional do trabalho e das riquezas que ate hoje atrofia
nossas relacoes economicas, financeiras
e comerciais com o mundo.
Participamos, orgulhosos do sentido historico de missao, do esforco de guerra
contra a ameaca nazi-fascista, mas presenciamos, impotentes, a divisao da Alemanha, da Europa e do mundo, em nome
de concepcoes estrategicas de sombrio
alcance para todos, ao abrigo das quais
alguns altares de devocao ideologica
cindiram o cenario internacional em classes de paises e transferiram para as
relacoes exteriores uma dialetica de luta
de classes vocacionalmente destrutiva.
Participamos, ainda, do aplauso a sucessivos ensaios de distensao e desarmamento, convictos de que, em clima de paz,
a comunidade de nacoes poderia melhor
concentrar-se na promocao do avanco
tecnologico. Foi quando ouvimos que o
nosso acesso aqueles extraordinarios
instrumentos de alta tecnologia para o
combate a nossas mazelas estruturais,
assim como possibilidades fecundas de
cooperacao entre Governos, dependiam
de um atestado de boa conduta, passado

por um pequeno clube de paises, autoinvestidos no papel de juizes supremos
da consciencia etica internacional.
Nosso projeto de fuga da periferia das
grandes decisoes internacionais nao reflete uma ambicao de poder alimenJada
pelo designio do protagonismo. Isso nao
faz parte do perfil classico do brasileiro,
nem consta de nossa tradicao diplomatica. Nosso projeto inspira-se, antes, na
ideia de que, em meio as varias e profundas mudancas que no mundo de hoje
universalizamas relacoes internacionais,
temos de buscar e proteger solucoes
nacionais.
A distensao entre os blocos bipolares de
poder, a derrubada do muro de Berlim, a
recuperacao da vontade popular no Leste Europeu. o recuo das crises regionais,
o inicio do desmantelamento do apar
theid na Africa do Sul, sem duvida constituem indicadores seguros do limiar de
uma nova era, plena de perspectivas
promissoras de entendimento e paz.
Uma nova era que tambem prenuncia
contribuicoes inestimaveis a modernidade, como a valorizacao do cidadao sobre
o Estado, das ideias sobre as ideologias,
da liberdade sobre o autoritarismo, do
dialogo sobre o enfrentamento, do progresso, do bem-estar, da democracia, da
paz, da vida.
Mas e importante reconhecer, por igual,
que essa nova era encerra - ao menos
para paises, como o Brasil, decididos a
nao mais ficar a reboque de decisoes
alheias no plano internacional - desafios
que nao se podem subestimar. Citocomo
exemplo a tendencia a favor da criacao
de megablocos economicos no Hemisferio Norte, que ameaca acentuar a marginalizacao da America Latina e da Africa,
merce de sua estrutural fragilidade economica. Cito, ainda, a ampliacao da agenda de um novo multilateralismo que, no
trato de questoes de inequivoco interesse para a Humanidade, parece querer
desconsiderar principios basicos do Direito Internacional, como o da igualdade
soberana entre os Estados.
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Nesse particular, o rigor da diplomacia
brasileira, admirado outrora, ganha relevo inestimavel no presente.
Convido, assim, os formandos do Instituto
Rio Branco a que se juntem a seus colegas mais experientes desta Casa e reafirmem a comunidade das nacoes nossa
vocacao de defesa da paz e do entendimento entre os povos, em clima de igualdade, respeito mutuo e cooperacao; nosso compromisso com os principios de
soberania nacional, autodeterminacao e
nao-intervencao; nosso mais veemente
repudio ao terrorismo, a toda forma de
preconceito e discriminacao; nossa fe na
democracia; nosso empenho na construcao de sociedades mais livres, justas e
solidarias.
Peco-lhes, tambem, que privilegiem na
America Latina o nosso firme proposito
integrativo, mas acentuem a dimensao
universalista de nossa politica externa,
que nao estabelece prioridades excludentes. Rogo-lhes que transmitam a nossos credores nossa intencao de reequacionar o problema da divida externa, mas
recordem que nossa divida maior e com o
desenvolvimento nacional e a redencao
economica dos trabalhadores brasileiros.
Convoco-os a se associarem as preocupacoes coletivas de defesa e preservacao de nosso espaco ecologico. Insistam,
no desempenho desua atividade, em que
o Brasil esteja presente a toda mesa de
trabalho, onde nosso esforco possa contribuir para eliminar os abismos ainda
existentes entre desenvolvidos e subdesenvolvidos, assegurando a um numero
cada vez maior de paises o acesso aos
beneficios da civilizacao moderna.

do servico exterior brasileiro, convoco-os,
por igual,a trabalhar pela recuperacao da
imagem de nosso pais, injusticado ante a
opiniao publica internacional pela frivolidade, quando nao pela ma fe, de vozes
irresponsaveis. Autorizo-os, agora e
sempre, a refutar a leviana aleivosia de
que aqui se toleram atentados a dignidade etnica de nossas populacoes indigenas ou a preservacao de nosso ecossistema.
Formandos do Instituto Rio Branco,
A juventude de nosso tempo coincide
com uma juventude de ideias, no rastro
do amadurecimento de um seculo marcado pela intolerancia e violencia. No
Brasil e no mundo, nao nos podemos
permitir novos erros que, de certo, devolveriam a obscuras cavernas os sonhos
mais iluminados de recuperacao da dignidade humana, civica e etica de tantas
geracoes.
A responsabilidade que, hoje, se Ihes
abre em sua vida profissional e exatamente da altura do patrono e do paraninfo
escolhidos. A politica externa independentede San Tiago Dantasfoi o primeiromas nao o ultimo-grito de uma nacao angustiada em seu processo de crescimento. A presenca do Embaixador Antonio
Houaiss, onde o Ministro das Relacoes
Exteriores entreviu um discurso de dignidade, ilustra a perfeita estatura dos funcionarios desta Casa, que tampouco para
de crescer.

Reiterem, ainda, nosso empenho em
apoiar a crescente integracao da economia e do comercio mundiais. Frisem nosso gosto por atitudes soberanas no cenario internacional, que nao impliquem confronto, mas revelem um projeto decidido
de abrir caminho a investimentos que
capacitem nosso parque industrial e rejuvenescam nossa competitividade.

A escolha que os formandos fizeram dos
ilustres brasileiros que, para sempre, hao
de marcar a Turma de 1989 deve exortar
ao patriotismo e ao profissionalismo com
que, nesta Casa, todos servirao ao Brasil.
De minha parte, como Presidente da Republica e como cidadao brasileiro, irrecuperavelmente confiante nesse novo Brasil que vejo a minha frente, saudo e cumprimento a todos e a cada um dos formandos, pedindo-lhes que aceitem, junto
com seus familiares e colegas de outros
paises queridos e amigos, um voto de
pleno exito nacarreira em que ora ingressam.

Em seu primeiro dia como funcionarios

Declaro encerrada a cerimonia.

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).

discurso do ministro de
estado das relacoes exteriores
Esta Casa se envaidece, hoje, Senhor
Presidente, ao recebe-los para comemorarmos juntos o Dia do Diplomata. A sequencia de cerimonias da jornada abrese com a formatura da Turma que concluiu, em 1989, o curso de preparacao a
carreira, no Instituto Rio Branco.
Mais uma vez, o Itamaraty reune tradicao
e renovacao em acontecimento ornado
de exemplos para a sociedade brasileira.
A turma que ora se forma nao difere, em
essencia, das anteriores. Ilustra, na verdade, os mesmos padroes de excelencia
que o Brasil e seus mais respeitaveis
interlocutores internacionais ja aprenderam a exaltar na formacao de nossos
diplomatas. Depois de anos de estreita e
enriquecedora convivencia com o Instituto Rio Branco, posso dar-lhe meu proprio testemunho da historia desta Casa,
do seu empenho em privilegiar o aprimoramento dos valores coletivos sobre o
impulso facil do brilho individual, na certeza de que, com identidade univoca, a
instituicao melhor sabera representar,
defender e projetar os interesses nacionais.
Tambem como de habito, Senhor Presidente, os formandos escolheram para
patrono e paraninfo nomes estelares em
nossa constelacao de homens publicos:
San Tiago Dantas, de imperecivel memoria, e Antonio Houaiss. Poucos brasileiros
terao emprestado como eles tamanho
prestigio a esta Casa. O primeiro convive
ainda conosco na vitalidade de seu pensamento eterno e na atualidade de seus
discipulos mais ilustres, Araujo Castro e
Azeredo da Silveira. Quanto ao segundo,
te-lo de volta e um discurso de dignidade.
Antonio Houaiss esta aqui para paraninfar nao apenas os formandos do Instituto
Rio Branco, mas, antes, geracoes de di-

plomatas para quem a grandeza e a integridade de seus compatriotas compoem
o patrimonio nacional, e nele pontificam.
A cerimonia de hoje, Senhor Presidente,
completa-se na dimensao da honrosa
presenca do Chefe de Estado, nestes
momentos em que o Brasil e o mundo
ensaiam passos novos em sua historia, ao
arrepio das certezas maniqueistas, e em
nome do destino manifesto de uma civilizacao cansada de errar.
A palavra de Vossa Excelencia sabera
orientar-nos em meio aos desafios externos que se assomam a determinacao
nacional de retirar o pais de seus anacronismos, para inseri-lo na modernidade
politica, tecnologica, social e etica de
nosso tempo.

Sua orientacao para a politica externa
brasileira, Senhor Presidente, serafecunda nao so pela legitimidade da sua trajetoria ao mais alto cargo da Republica,
mas tambem pela autoridade de quem, ja
no plano interno, ousou reestruturar a
vida nacional, resgatando ao primeiro nivel das prioridades do Governo,com espirito publico modelar, as aspiracoes maiores do interesse coletivo, avesso tanto a
extremismos quanto a acomodacoes de
conveniencia.
O Itamaraty recebe-o, hoje, Senhor Presidente, com or ulho e expectativa. Conhecera Vossa xcelencia todos e cada
um dos diplomatas que, em breve, reforcarao seus colegas mais experientes na
tarefa de levar um renovado projeto de
Brasil ao melhor termo no cenario internacional. Ouvira, a seguir, o orador e o
paraninfo da Turma de 1989, antes de
dirigir-nos sua palavra.

8

Senhor Presidente, com todo o enorme
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lastro de seu passado, com sua ilimitada
energia, com sua devocao integral, ja
tantas vezes provada, pela causa publica,

esta Casa compartilha com Vossa Excelencia o projeto e o compromisso de
servir ao Brasil.
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discurso do paraninfo da turma,
em baixador antonio houaiss
Excelentissimo Senhor Presidente da
Republica, Dr. Fernando Collor
Excelentissimo Senhor Vice-presidente
da Republica, Dr. Itamar Franco
Excelentissimo Senhor Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, Dr. Francisco Rezek
Excelentissimo Senhor Secretariogeral
do Itamaraty, meu velho e estimado
amigo, Embaixador Marcos Azambuja
Excelentissima Senhora Diretora do Instituto Rio Branco, Embaixadora Thereza
Quintella
Excelentissimas Autoridades
RogoaVossas Excelenciascompreenderem a singularidade desta cerimonia no
que a mim me toca. Nesta altura da vida,
estou num quarto ciclo de vida, e Ultimo:
fui professor secundario e preparava-me
para catedra superior, nos remotos anos
iniciais da decada de 1940, quando o
destino, caprichoso, me levou ao magisterio no exterior, jaem funcao destacasa;
nela entrei, ainda no regime dos concursos diretos de provas, em 1945, nela
ficando, devoto de minhas obrigacoes,
ate que em 1964 dela me afastaram, sob
suspeita de alimentar eu um ideal socialista que me nutre desde a juventude e a
que morrerei fiel; isso encerrou o meu
segundo ciclo de vida; o terceiro me fez
homem do livro, autor de dicionarios, de
enciclopedias, de ensaios, de traducdes,
de jornalismos, de criticas, ao sabor das
circunstancias e vicissitudes; e agora,
adentro da septuagenariedade, dedicome diuturnamente - com a quase risivel
vibracao de um esperancoso adolescente - a algo que estava em mim ja quando
teria 11-12 anos, nao mais - a saber, o
azar da palavra, da palavra como ente
fundador do Homem, que no nosso universo cultural e a lingua que nos e vernacula. Esta, gravemente desconsiderada
do ponto de vista lexicografico dentre as

grandes linguas de cultura do mundo
contemporaneo, a sexta ou setima, em
meio a talvez mais de onze mil linguas
vivas, nao merece o abandono em que
vem sendo posta. E a minha luta final vem
sendo colaborar na derrota desse abandono- que os tropecos de nossa conjuntura economica talvez venham a impedir
de se levar a cabo na brevidade desejavel. Sou nao mais que isso.
Permitam-meVossas Excelencias- e em
especial o Excelentissimo Senhor Przsidente da Republica - que retorne ao que
me move: a emocao e a surpresa. Nada,
absolutamente nada me autorizava a supor que viria a ser feito paraninfo de uma
turma do Instituto Rio Branco. Por isso,
ser-me-a por certo licito confirnar-me,por
instantes, aos meus paraninfados.
Meus caros colegas, meus caros amigos!
Ides agora, na plenitude, ter o privilegio
de servir a causa da diplomacia brasileira
neste mundo em que sobrenadam velhos
rancos do lado terrivel de nossa condicao
humana ou de nossa evolucao humana.
Nao podeis imaginar quao grato me6 verme associado, na vossa escolha, a San
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Tiago Dantas, que tive a alegria de privar
bem antesdevirele aserfeito Ministro de
Estado das Relacoes Exteriores e de
quem - ja nessa qualidade - recebi, dentre outras, a incumbencia desvanecedora
de elaborar um projeto de reforma do
vosso Instituto Rio Branco, projeto que
deve estar preservado nos arquivos desta Casa. E-me grato, renovo, e-me profundamente emocionante relembrar em San
Tiago Dantas o lucido brasileiro que anteviu tempos ominosos para o nosso porvir e tudo fez para evita-los, aparelhado
que estava de todos os lastros e qualidades e saberes e coragem para isso. Mas,
se a historia nao quis assim, a nos, seus
sucessores, cabe-nos pelo menos o dever de admira-lo e ama-lo. Pois e um
simbolo doloroso de quao pouco pode a
pobre forca humana ante o poder de
estruturas carentes.
Mas o fato e que o mundo mesmo continua carente. E nao vejo como fugir a
minha idade e aos meus ditames interiores sem referir-me aos tropecos que ireis
enfrentar, tanto na ordem profissional
quanto, mais lata, na ordem publica.
Temos todos certos tipos de ambicoes,
que nos fazem colidentes ou confluentes.
Separar-vos-eis ou grupar-vos-eis, nesta
Casa, dois a dois, dois a tres, dois a n,
confluentes ou colidentes. Que nos momentos em que as mares colidentes forem montantes nao sejam elas usadas
entre vos com deslealdade. Hoje, sabemos que a essencia da unidade, da mais
desejavel unidade, acolhe e abriga a diversidade, gracas a qual a unidade pode
operar fecundamente, porque, se monoIitica, correra o sempre risco de exorbitancia, do desequilibrio e, acaso, das
opressoes.
Em grupos, de afetos, de inteligencia, de
preferencia estetica, de conviccoes politicas, de projecoes futuriveis, tereis- auguro-vos - um dever comum: obrar com
lealdade, cujo etimo coincide com o de
legalidade. Com acaso uma diferenca,
pois a lealdade e intima e individual, e a
legalidade, publica e social. A lealdade
esta em ponderar, obtemperar, divergir,
persuadir, dissuadir, nas instancias formativas e informativas, mas cumprir lisa-

mente, nos instantes executivos devossa
estruturacao decisoria colegiada hierarquica. Sereis, como cada um o somos,
varios seres, porem jamais duplices ou
hipocritamente multiplices. Mas sabendo
que a seducao vos acompanhara sempre.
Guindados as pompas e apanagios intrinsecos aos oficialismos estatais que
vicejam urb et orbe, correis o primeiro
dos riscos deformadores:correis os riscos
de vos embevecer com as honras desses
oficialismos e supor que vos sao devidos
por vossos proprios meritos pessoais.
Nao vos enganeis, pois que sempre os
tereis por serdes representantes do que
sereis, do Brasil. Nesses mesmos faustos
e luzimentos, paralelos dos cerimoniais
obrigatorios, dos facultativos, dos conviviais, dos retributivos, ireis comungarcom
dois duendes emparelhados: um, de qarantonha, que sera o que vos inoculara o
sentimento do tedio, do vazio, do fastio,
da irrelevancia dessas horas, e o outro,
aliciante, que serao os derivativos e suportadores, os engodos estimulantes,euforizantes, viciantes e despersonalizantes, neste presente cada vez mais criador
de necessidades necessarias e necessidadessuperfluas. Que nao bebais dessas
aguas, sabendo que, para isso, a primeira
condicao e resguardar-vos, sem a ingenua certeza de que dessas aguas nao
bebereis. Nao bebais, espero, mas preveni-vos, espero mais.
Em compensacao, tereis oportunidades
para os pos, os pos-pos, os pos-pos-pos
estudos com que cercar o vosso, espero,
eterno aprendizado. Deixai-me dizer-vos
o obvio, o de que estais numa carreira em
que o aperfeicoamento cultural e cong3mino com o exercicio profissional e de
que ireis correr mundos em que podereis
conviver diuturnamente com a emergencia de problemas, aspiracoes, pesquisas,
projetos, sonhos e fantasias - nas ciencias, nas tecnicas, nas artes, nas performancias, nas pesquisas, nos experimentos, nas tentativas, nos ensaios, noserros.
Nao e por acaso que desta carreira tem
brotado tantos seres ilustres na poesia,
na prosa deficcao, na ensaistica das mais
variadas linhagens, nas criticas e nas
postulacoes politicas e sociais. E que os
deveres da carreira sao intrinsecamente
compativeis com as extensoes culturais,
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gracas as quais sereis vos mesmos mais
mesmos e servireis melhor a vossa gente.

E por isso que, em seguindo certas direcdes, estareis mais aptos a participar de
enfrentamento de velhos avatares que
sao hoje publicitariamente conhecidos
como explosoes: a explosao demografica, que ora sim, ora nao, aos saber das
estatisticas e suas interpretacdes, nos e
oferecida como catastrofica ou amestravel; a explosao do saber, concomitante
com a explosao do nao-saber; a explosao
da alfabetizacao e a explosao do analfabetismo; a explosao da producao agraria
e a explosao da fome e da subnutricao; a
explosao da tecnica e a explosao da
poluicao; a explosao da vida e a explosao
da morte; a explosao do hedonismo e a
explosao da tristeza; a explosao das
crencas e a explosao da descrenca; a
explosao do progresso e a explosao do
subdesenvolvim~nto- e a continuidade
da busca de solucao dos problemas segundo uma linha tambem explosiva de
prioridades: primeiro, resolver o proprio
problema do viver e, depois, ja no falso
melhor dos mundos, colaborar na resolucao dos problemas dos outros.
E, segundo for a prioridade que vossa
Intima idiossincrasia (ha nisso uma certa
redundancia), ireis em qualquer caso lutar. O mundo se faz cada vez mais loterico, aleatorio, estocastico, randamico,
mas, socialmente, desnivelante, apesar
das massificacdes: a centenas ou milhares ou dezenas de milhares de aspirantes
ou praticantes de poesia (ou de uma
tecnica, ou de uma ciencia, ou de uma
busca),apenas a um, ou a dois, a tres -em
suma a um fracionesimo - a gloria, salvo
as gloriolas das igrejinhas. Mas, generalizado, esse e o mecanismo concentracionario e concentrador do mensurador e
operador do poder perdurante, da fama,
das laureas, das honras, das compensacaes, em que mulheres e homens e ja
hoje criancas nos entrebatemos sofregamente.
O tragico, porem, e que parece nao nos
entrebatermos conscientemente.
Se vos voltardes para o fim do seculo
XVIII, apos a primeira Revolucao Indus-

trial e apos a Revolucao Francesa, vereis
que a humanidade historica stricto sensu tinha nao mais que seis mil anos sob o
signo-volto aos meus primeiros amoressob o signo da palavra escrita, que, nao
escrita, ja tinha duzentos mil anos-com o
Homo sapiens - ou quase dois milhoes
de anos - com o Homo e ectus. Se vos
voltardes para o fim do sdculo XVIII, vereis que a construcao dos saberes eciencias e tecnicas fora feita na vigencia de
nao mais que 2% de literatados, de cujo
seio brotaram os letrados que nos deram
o preambulo da modernidade.
Esta - longe das especulacoes de uma
pos-modernidade mais especiosa que
caracterizada objetivamente- esta, a modernidade iniciada nos comecos do seculo XIXI teve duas ascensoes paralelas:
a explosao - de novo - da divisao do
trabalho fisico e mental, e a explosao da
literatacao, sem a qual a primeira nao poderia realizar-se.
Somos oriundos de duas profissoes, ab
origine. No fim da chamada Antiguidade
classica, pelo seculo VI ao VIII, o homem
ja contava com cinquenta. Nosso padre
Rafael Bluteau registra no seu vocabulario, por 1712, cerca de noventa. Comte,
em meados do seculo passado, chegava
a pouco mais de quatrocentas. Com emocao li, em Nova York, como vosso colega
procranico, na nossa delegacao permanente junto As Nacdes Unidas, o relatorio
que a Unesco, a pedido do Secretariogeral, publicava sobre as profissoes existentes no mundo, por 1963: ja havia vinte
e quatro mil, que hoje devem ser trinta mil.
E o grave: quase todas so podem ser
exercidas por jovens que, chegados aos
15-16 anos, ja tem neles investidas quinze mil horas de estudos. O Brasil estacom
8 a 9 milhdes de seres, de ate 15 anos,
que nao sabem que existem escolas e
com cerca de 70% de brasileirinhos e
brasileirinhas ate essa faixa etaria que
tem neles investidas um maximo de mil
horas de estudos.
Esse e o apaixonante Brasil, dentro do
apaixonante mundo, a que ireis servir. A
esse Brasil dedicareis o maximo de vossa
devocao, para transforma-lo concomitan-
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temente com o mundo, nao para dele
fazer uma grande potencia apenas, mas
para, transformando-o, ajudar o nosso
subcontinente, o continente, o mundo.
Vereisque a diplomacia obra para aconstrucaoda paz, do saber, da luz e da alegria
de viver. Sois operarios disso - e o que
pode dizer-vos este vosso velho colega,
vosso amigo, muito obrigado pelo gesto
de lhe haverdes dado este instante de
bencao e de - mas cabera a palavra? reparacao. Sede felizes, ajudai na felici-

dade dos vossos, ajudai na felicidade do
Brasil e do mundo.
Senhor Presidente! Senhor Vice-Presidente! Senhor Ministro de Estado! Minhas Senhoras e meus Senhores!
Peco muito respeitosamente que Vossas
Excelencias me perdoemse- mesmo que
involuntariamente, por certo - exorbitei.
Voltarei, feliz, ao meu dicionario, para
tentar ultima-lo.
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discurso do orador da turma,
secretario pom peu andreucci
neto
A cerimonia que neste momento se realiza nesta Casa, o Itamaraty, tem, para
nos que ingressamos na Carreira Diplomatica do Brasil, duplo sentido: o sentido
da vitoria e o sentido da responsabilidade.

e maniqueismos inviaveis. Esses receios,
longe de nos afugentarem do embate, ou
de nos fazerem recuar frente aos desafios, temperam a confianca e o entusiasmo de que nos sentimos imbuidos hoje.

Vitoria, porque encerramos uma caminhada longa. Durante anos refletimos, de
modo ininterrupto, sobre os principios e
as realidades da diplomacia brasileira.
Seus acertos e dificuldades foram objeto
de nossa atencao dedicada. Por anos, da
mesma forma, debrucamo-nos, com interesse crescente, sobre as posicoes historicas e contemporaneas de politica externa que defendemos, ja no ambito bilateral, ja no contexto multilateral. Passamos anos aprendendo Brasil. Estudamos
nosso POVO, nossa economia, nossas instituicoes; discutimos a insercao internacional, do pais, suas possibilidades e esperancas de futuro. Nosso objetivo, enfim, a exemplo daquele de Rio Branco, foi
o de nos especializar em Brasil. Etapa
ardua essa que vencemos, que longe de
esgotar-se em si mesma foi condicao
indispensavel que nos habilita, hoje, a
defender, enorme responsabilidade, os
interesses nacionais no contexto internacional.

lancado pela nova responsabilidade, ensejara a prudencia, que ao lado da competencia, marca peculiar desta Casa, segundo o testemunho da Historia, nos fornecera o equilibrio, base da virtude aristotelica que nos habilitara, melhor que nunca, a participar na recriacao do mundo.

Responsabilidade que, tambem como
significado desta cerimonia, tomamos
sobre os ombros com os receios do iniciando, mas igualmente com a confianca
e o otimismo caracteristicos da juventude. Receios frente a um mundo em
plena ebulicao, onde se desfazem aliancas politicas, posicoes rigidas se distendem, acordos sao revistos, consequencias seconsubstanciam em novas causas
plenas de resultados; um mundo, enfim,
onde, como nunca, matizes nao diafanos

O entusiasmo da vitoria, assim contraba-

Senhor Presidente,
Nos agora diplomatas, sob a acertada
conducao de Vossa Excelencia, queremos, e saberemos, com entusiasmo prudente, ser artifices de uma politica externa que forje novas relacbes mais igualitarias entre os povos, base da efetiva independencia politica dos Estados e do progresso da humanidade.
Esse entusiasmo prudente, fruto dacompetencia e da confianca no futuro, foi
sempre, nesta Carreira, e fora dela, caracteristica distintiva do Paraninfo de nossa
Turma. Volta hoje a esta Casa, Antonio
Houaiss quem, alem de uma reputacao
ilibada, soube construir um nome de intelectual que e, no presente, motivo de
justo orgulho para nosso pais. Volta hoje
a esta Casa, Antonio Houaiss, Embaixador, anos depois de seu afastamento,
motivado pelo que ele, em sua defesa,
chamou de "uma das muitas feicoes assumidas, no pais, pelo Poder durante a
ausencia do imperio da Lei". Essa situacao de fatos excepcionais privou-nos do
convivio do colega e do amigo por, palavras textuais da acusacao, "tendencias
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ideologicas as quais, por sua natureza,
nao coincidem com aquelas consagradas
no Estatuto Politico em vigor ... tomandose medidas para evitar a contaminacao
ideologica do Ministerio das Relacoes
Exteriores". Esses momentos hoje sao
historia, historia lamentavel, mas que deve ser lembrada para nao ser repetida.
Enquanto a sociedade contemporanea
busca, na medida do possivel, reparar
equivocos e fazer justica, estamos certos
de que esses episodios, a partir do Brasil
Novo, nunca mais se verificarao. Brasil
que, iniciado por Vossa Excelencia, Senhor Presidente, havera de ser, confiamos, mais aberto, mais livre, mais justo.
O Brasil Novo nao se limitara, porem,
estamos certos, a reformulacao da politica interna. Igualmente velara pelo aprimoramento do poderoso instrumento
que lhe permite inserir-se no cenario internacional: sua diplomacia.
Desde o pos-guerra vivemos imersos no
contexto de crise politica internacional.
Hoje, quando essa crise parece amainar,
sentimo-nos,sentem-se todos, um pouco
desprovidos de instrumentos para analisar e antever o futuro da sociedade internacional. Cabe-nos, porem, recusar de
modo decisivo a passividade e a improvisacao. A diplomacia do Brasil Novo precisa, cremos, estar apta a manejar, e manejar bem, uma realidade caracterizada,
sempre mais, pelo relativismo das ideologias politicas.
A atividade diplomatica brasileira nao
deixara nunca de ser medida pela busca
do sucesso na consecucao dos objetivos
nacionais. Resta saber se nos, representantes de um pais ainda periferico em
relacao as grandes sociedades da posindustrializacao, nao podemos sonhar
em imprimir ao Estado o papel de mediador de um forte movimento que, aproximando interesses e culturas, sobrepassaria a diversidade das identidades nacionais, hoje relativizadas pelo progresso
tecnologico.
Trata-se de erguer um novo sistema internacional, tarefa eminentemente politica e de longo prazo. Esse sistema politico que se pretende ver constituido nao
saberia, contudo, manter-sesem o supor-

te da legitimidade buscada em opcoes
voluntarias e espontaneas dos homens,
cristalizadas em normas harmonizadas
com o sistema etico vigente. Dai a importancia do ordenamento juridico internacional na defesa do interesse dos paises
perifericos. Dai a enfase que temos de
emprestar-lhe, se quisermos alcancar
posicao de destaque na comunidade internacional; comunidade que prefere,
muitas vezes, uma conciliacao espuria ao
respeito a norma, que deixa a consciencia ser preterida pela ciencia.
Foi esse o entendimento que norteou a
escolha do Patrono de nossa Turma. Deputado Federal a partir de 58, Chefe da
Delegacao brasileira junto a ONU no Governo Janio Quadros, sobretudo Ministro
das Relacoes Exteriores no Governo
Goulart, San Tiago Dantas, com a formacao universal do humanista, defendeu
sempre a manutencao do imperio da Lei,
no ambito interno, como pressuposto essencial do estado democratico, no contexto internacional, como base do relacionamento justo e equilibrado entre as
nacoes. A forca de seu idealismo juridico
manifestou-se, com intensidade, na defesa intransigente que sempre fez San
Tiago Dantas do principio da autodeterminacao dos povos. Essa posicao fundamental levou-o a redefinir a politica externa brasileira nos termos que se encontram em seu discurso de posse como
Chanceler: independencia na escolha
das alternativas internacionais, primado
do interesse nacional e busca de novos
mercados como necessidade do proprio
desenvolvimento. As ideias de San Tiago
Dantas, ao tempo em que dignificaram o
respeito a norma legal, abriram, para o
Brasil, processo de reavaliacao das prioridades nacionais, dando origem a um
leque de opcoes, no ambito externo, cuja
completa extensao ainda hoje esta por
ser medida. San Tiago Dantas foi, em
nosso pais, a demonstracaode que novas
opcoes politicas podem ser abertas, ou
ate criadas, sem que o imperio da Lei seja
ferido. Os frutos de sua atividade sao
agora nosso exemplo maior.
Faleceu, no final de abril, o Embaixador
Azeredo da Silveira. Paradigma de criatividade e observancia dos interesses na-
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cionais maiores, foi a atuacao de Antonio
Francisco Azeredo da Silveira. Inspirado
por forte sentimento de patriotismo, o
Embaixador Silveira soube atuar, com a
prudencia indispensavel, no delicado cenario politico interno d'entao. Naquele
momento soube ressaltar a necessidade
de que fosse implementada uma politica
externa de defesa da autodeterminacao
dos povos, ousada para a epoca, e independente. A politica externa implementada por Silveira, enquanto rechacou a
divisao ideologica mundial e estreitou
lacos comerciais e politicos com as nacoes em desenvolvimento, empenhouIhes, com enfase, a solidariedade brasileira. Sua diplomacia foi, entao, modelo
de habilidade e competencia.
Tenho mandato ainda para registrar o
agradecimento de minha Turma, como
mencao especial, ao Secretario Jose
Marcos Nogueira Viana. Durante dois
anos, no Instituto Rio Branco,foi exemplo
de coleguismo, disposicao e perfeita integridade.
Senhor Presidente,
Hoje quando Vossa Excelencia vem a
esta tradicional Casa honrar-nos com sua
presenca, permita-nos ressaltar que Vossa Excelencia e nos, diplomatas, ambos
somos servidores do povo. Nosso meio e
o meio politico. Nossos instrumentos, a
negociacao e o convencimento consubstanciado e assegurado em norma. A base
de nossa atividade, o conhecimento. Restaria determinar o movel de nossa missao. Nao sao os honorarios; nao bastariam para retribuir o empenho constante.
Tampouco sao as honrarias. O verdadeiro
servidor do povo, o estadista, nao se
compraz na vaidade das formas, antes
busca sempre na retidao do carater a
forca de suas ideias. A resposta, em verdade, e bastante singela, quase repetitiva. Resume-se em um verbo: servir. Servir ao pais e a nacao, como serviram San
Tiago Dantas e Antonio Houaiss; homens

que obtiveram um lugar de honra para o
pais no concerto internacional, destacaram o valor de nossas tradicoes nacionais
e lograram, para o povo, melhores condicoes para o exercicio pleno da cidadania.
Esses exemplos de destacados servicos
ao Brasil sao osexemplos que nos,jovens
diplomatas, queremos adotar.
O incentivo para a adocao desses exemplos de competencia e zelo e renovado a
cada dia pelo esforco perseverartte dos
contemporaneos. Nesse sentido, queremos destacar a atuacao de nosso professor no Instituto Rio Branco, o hoje Senhor
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, Francisco Rezek. O sentido dessa
atuacao foi esclarecido quando Sua Excelencia, em entrevista recente, lembrou
que "nossa politica externa deve ser um
reflexo de nossa atuacao no plano interno". Esse anuncio inspirado veio ao encontro de uma de nossas maiores ambicoes: l e r sempre por finalidade unica,
quando atuando nos foros internacionais,
o bem-estar, cada vez maior, do povo do
Brasil.

Senhor Presidente,
Vossa Excelencia, como estadista por
vocacao, busca implementar hoje uma
nova diplomacia para nosso pais. Os principios pelos quais ha de ser inspirada
essa nova diplomacia, Vossa Excelencia
no-los ensinou com o exemplo pessoal.
As recentes viagens de Vossa Excelencia
ao exterior deixaram, alem dos frutos
politicos e economicos, o registro da agilidade e da sensibilidade na percepcao
dos matizes variados que marcam o cenario politico internacional na atualidade.
A tarefa a que se propos Vossa Excelencia e a tarefa mais nobre do estadista:
Vossa Excelencia havera de recriar condicoes para que cada brasileiro se sinta
digno do legado das geracoes que construiram este pais e possa dizer com orgulho: Brasil.
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xx periodo ordinario de sessoes
da assembleia geral da oea
Discurso do Presidente da Republica
no ato inaugural do XX Periodo
OrdinBrio de Sessoes da Assembleia
Geral da Organizacao dos Estados
Americanos, em Assuncao, em
4 de junho de 1990
Senhor Presidente Andres Rodriguez,
Senhores presidentes,
Senhores Ministros,
Senhor Secretario-geral da OEA,

da vigencia plena dos direitos humanos;
os anseios da justica e do desenvolvimento.
Senhor Presidente,

Quero de inicio agradecer a fidalga acolhida com que temos sido honradosneste
pais, bem como a dedicacao e o empenho
de suas autoridades, a frente o Excelentissimo Senhor presidente, Don Andres Rodriguez, na organizacao deste evento.
Felicito o Chanceler Luis Maria Argaiia
por sua consagradora eleicao a Presidencia da Vigesima Assembleia Geral da
Organizacao dos Estados Americanos.
Estamos seguros de que sua presenca a
frente de nossos trabalhos contribuira de
forma relevante para o exito desta reuniao.

E grata a coincidencia de celebrarmos o
primeiro centenario de existencia do sistema interamericano nesta senhorial e
antiga cidade de Nossa Senhora Santa
Maria de Assuncao. Tambem conhecida
como "Madre de Ciudades" e "Cuiia de Ia
libertad de America", aqui brotaram
ideias que estiveram na vanguarda de
nosso tempo. Aqui floresceu uma civilizacao que ocupa espaco proprio na historia das Americas pelos valores que se
fundamentou.

E significativo tambem que comemoremos este historico momento nacapital da
irma Republica do Paraguai, pais que bem
reflete a nova face e os anseios da America: a face da liberdade, da democracia e

Ha cem anos os paises deste Hemisferio
lancavam as bases de um relacionamento que esperavamos conduzisse a paz e a
prosperidade de nossos povos.
Cem anos se passaram e ainda nao realizamos plenamente esse mundo ideal,
mas ja definimos os seus contornos na
Carta constitutiva da OEA.
Nao foi tarefa menor. Nao podemosconstruir a paz permanente senao sobre regras solidas de boa convivencia; o respeito a soberania, a nao-intervencao,a autodeterminacao, a solucao pacifica de controversias, o cumprimento fiel dos tratados, o respeito as normas do direito internacional.
Esses principios antecedem mesmo nossa Carta: estiveram presentes desde a
criacao do sistema interamericano e consolidaram-se, ao longo dos anos, como
normas de alcance universal.
Inspiram-se eles na vocacao dos povos
deste Continente para o dialogo e o entendimento, e espelham os tracos marcantes de nossa personalidade,de nosso
sentimento americano.

E significativo que, passado quase meio
seculo desde que os consagramos em
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nossa Carta, nao fizemos senao preservar e fortalecer esses principios nos dois
Protocolos de atualizacao que aprovamos.
Quando deles nossos paises se afastaram por momentos, o resultado foi a decepcao e o retrocesso. Nao podemos
agora abandona-los ou reve-los sob a
falsa alegacao de que ja nao condizem
com o momento historico. Ao contrario,
confiamos na sua validade e na sua permanencia, pois que seu abandono nos
devolveria aos tempos rudes e violentos
da lei do mais forte.
Se nosso maior exito nestes cem anos foi
haver desenhado regras fundamentais
de convivencia, nosso maior desafio, no
seculo que em breve comeca, sera o de
atingir plenamente o ideal de paz e prosperidade, proposito original e primeiro do
sistema interamericano.
Se em cem anos nao o conseguimos
alcancar integralmente, nao ha que desistir agora. Ao contrario. Acontecimentos recentes demonstram que, quando
conseguimos aproximar o mundo real em
que vivemos do mundo ideal de nossa
Carta, muito avancamos em termos de
convivencia hemisferica.
Com efeito, tal como prescreve a Carta, a
democracia representativa afirma-se de
forma extraordinaria em quase todo o
Continente.
No curto lapso de tempo entre a passada
Assembleia Geral e esta, dezenas de milhoes de brasileiros foram as urnas para
livremente eleger seus governantes, em
extraordinaria manifestacao de civismo e
maturidade politica. Esse acontecimento,
de grande significado para a nacao brasileira, ganha ainda em relevo quando verificamos que processos semelhantes
ocorreram, no mesmo periodo, em varios
outros paises irmaos do Continente.
Sob a egide da democracia, alcancamos
nitidos progressos na protecao dos direitos humanos; passos significativos foram
dados em direcao a uma paz duradoura
na America Central; intensificou-se nossa
acao solidaria e coordenada no combate
ao trafico e consumo ilicito de drogas.

Nao ha como dissociar estas conquistas
do papel que cumpre a OEA, seja por
intermedio de seus orgaos especializados, seja ainda pela valiosa atuacao de
seu Secretario-geral, Embaixador Joao
Clemente Baena Soares, a quem prestamos nosso reconhecimento, sobretudo
pelosseus ingentesesforcos na busca de
uma solucao pacifica para os graves problemas da regiao centro-americana.
O exemplo recente da Nicaragua merece
ser singularizado. Ai soube a OEA dar
resposta pronta, solidaria e eficiente, em
pleno respeito aos parametros que nossa
Carta impoe.
Senhor Presidente,
Vivemos hoje um momento singular na
historia do Hemisferio. Um momento de
reconciliacao e de renovadas esperancas no seu destino de paz. Nao poderia
ser outra a atitude de nacoes que se
caracterizam pela diversidade, porem
acostumadas a convivencia de origens,
cultura e religioes distintas. Devemos,
contudo, cuidar de que nosso esforco
comum nao ceda a intolerancias de base
etnica ou a formas violentas de imposicao
de vontades pelo uso sistematico do terror, que ignoram nossa natural facilidade
para a aceitacao de diferencas e para a
compreensao do outro.
Se a paz nos parece proxima, muitoainda
falta para que desaparecam definitivamente as causas de conflito.
Recordo palavras que dirigi, como Presidente-eleito, ao Conselho Permanente
desta Organizacao, em janeiro passado:
"Os ideais de paz, liberdade e justica nao
se podem realizar de maneira parcial.
Nao pode haver paz verdadeira onde imperam a doenca e a fome. Nao se pode
falar em liberdade onde se vive unica e
exclusivamente para sobreviver. Nao se
pode pregar a justica onde o atraso e a
miseria sao espectadores da prosperidade e do desperdicio".
No seu segundo seculo de existencia, a
cooperacao para o desenvolvimento devera constituir, portanto, meta prioritaria
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da solidariedade continental. Devemos
extirpar as raizes da tensao e do conflito.
A promocao do desenvolvimento economico nao e tarefa simples. Em cem anos
pouco avancamos. Cumpre agora inscreve-la com prioridade em nossa agenda.
Muitos serao os desafios a enfrentar.
Destes, impoe-se pela urgencia o reequacionamento do problema da divida
externa. Nao podemos mais sacrificar o
nosso crescimento economico para continuar a transferir injustamente recursos
que nos sao essenciais. Perdemos uma
decada. Fizemos opcoes penosas para
reencontrar o caminho do desenvolvimento, para modernizar nossas economias e para sanear nossas financas. Acenamos nossa disposicao sincera para o
dialogo aberto, franco e honesto. Confiamos em que obteremos uma resposta
positiva e sensivel as nossas justas aspiracoes e prementes necessidades. Devemos mobilizar esforcos para encontrar,
pela via da negociacao, um desfecho
construtivo e urgente para a materia.
Nao podemos falar em futuro nem em
desenvolvimento sem evocar a questao
ecologica. Nao se trata de problema exclusivo deste Hemisferio. Sua dimensao
afeta o destino da humanidade em seu
conjunto, e tem sua raiz num modelo de
crescimento que privilegia o desperdicio
e caminha para o exterminio da vida do
planeta. Nosso desafio neste campo e
duplo: cabe-nos, por um lado, reverter os
processos prejudiciais ao meio ambiente
global e os danos a ele infligidos pelo
esbanjamento na prosperidade e, por outro, harmonizar o desenvolvimento-aspiracao legitima de todos - com a preservacao do ambiente. E uma questao atual,
urgente, que deve ser tratada sob uma
perspectiva ampla e equilibrada, sem recriminacoes, para-que se encontrem os
caminhos certos. E tambem uma questao
que exige entre paises desenvolvidos e
em desenvolvimento uma cooperacao
solidaria, sobretudo nos planos financeiro e tecnologico.
Outro desafio que devemos enfrentar e o
da modernizacao. Acreditamos que a integracao e passo essencial para modernizar nossas economias e para ajustar

seu potencial competitivo as novas configuracoes economicas que repontam no
cenario internacional. Sem ela, estaremos fadados a marginalizacao e ao encolhimento. O processo de modernizacao
depende tambem, e decisivamente, do
previo acervo de conhecimentos. Osaber
cientifico e tecnologico condiciona as
modalidades de inovacao e de desenvolvimento. E imprescindivel que se estabelecam condicoes favoraveis a sua criacao
e a sua circulacao em nossa area, de
forma que alcancemos um desenvolvimento sustentavel. E imprescindivel que
se manifeste uma vontade real de tornar
acessiveis a todos as conquistas tecnologicas essenciais.
Como se ja nao bastasse a magnitude
dos desafios que temos que enfrentar em
nossas relacoes intra-hemisfericas, as
impressionantes mudancas que estao
ocorrendo no panorama internacional
nos obrigam ainda a refletir sobre ofuturo
do sistema interamericano em outra dimensao de analise: o de suas relacoes
extra-hemisfericas.
O relaxamento das tensoes entre o Leste
e o Oeste, os processos de afirmacao
democratica em curso no Leste Europeu
e a tendencia a formacao de grandes
blocos economicos inauguram uma nova
fase nas relacoes internacionais, que esperamos seja marcada pela paz e pelo
desenvolvimento, com justica social.
Inauguram tambem um periodo de excepcional importancia para esta Organizacao. Abrem-se novas oportunidades de
cooperacao, que devemos aproveitar.
Abre-se um novo espaco para o dialogo,
do qual devemos participar em conjunto,
com um sentimento de que pertencemos
todos, prioritariamente, a este Novo
Mundo.
Facamos chegar nos outros continentes
nosso compromisso solidario com a paz.
Senhor Presidente.
Somente com uma OEA fortalecida poderemos cumprir essas tarefas. Somente
provendo-lhe os recursos de que neces-
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sita poderemos cobrar-lhe eficacia. Somente emprestando-lhe a indispensavel
determinacao politica poderemos exigir
agilidade em suas deliberacoes. Criamos
esta Organizacao como foro para o dialogo e o entendimento, e e assim que
devemos utiliza-la, de forma franca e solidaria.
Ao cumprir-se o primeiro centenario de

existencia do sistema interamericano
renovamos nossa confianca em seu relevo e na permanencia dos valores fundamentais em que se baseia. Renovamos
tambem nosso compromisso inarredavel
com a solidariedade continental. Esta e a
mensagem do Governo brasileiro neste
historico momento. Peco a Vossas Excelencias que dela deem noticia aos povos
irmaos das Americas.
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reuniao dos chanceleres do
grupo do rio com seus
homologos do leste europeu
Discurso proferido pelo Ministro de
Estado das Relacoes Exteriores,
Francisco Rezek, na Reuni30 dos
Chanceleres do Grupo do Rio com
seus homologos do Leste Europeu,
em Budapeste, em 12 de abril de 1990

Como 10s paises latinoamericanos veen
Ias mudanzas en Europa Oriental y Ia
posibilidad de cooperacion entra Ias
dos areas.
Nosotros, 10s Ministros de Relaciones
Exteriores de1 Grupo de Rio, hemos venido a Budapest en un momento historico, no solamente para Europa Oriental
sino tambien para Ias relaciones y Ias
perspectivas de colaboracion entre ambos nuestros grupos de paises.
Como Vuestras Excelencias tienen conocimiento, nosotros no representamos
a Latinoamerica completa y asi no tenemos el mandato de hablar en nombre de
Ia totalidad de1 continente. Pero constituimos en grandes numeros, el 80% de1
Producto Nacional Bruto; 85% de Ia poblacion y 90% de1 territorio de Ia region.
Nosotros hemos venido a Budapest con
el conocimiento, obtenido a raiz de sacrificios a que hemos sido cometidos, de
como darle el merecido valor a lo que 10s
analistas internacionales insisten en Ilamar de periodo de transicion. Hemos
aprendido tambien que no hay alternativas para losvalores fundamentalesde Ia
ciudadania y de Ia sociedad. De ese
modo hemos venido a Budapest para
ofrecerles a 10s paises de Europa Oriental nuestra solidariedad por el coraje,
el espirito de sacrificio propio y Ia previ-

sion en Ia recuperacion de sus mas
dignas y venerables tradiciones.
Aunque sea larga Ia historia de1 sistema
democratico, recien ahora paises como
10s nuestros han comenzado a escribir su
propia historia. Es ironico que Ia experiencia refinada en otras sociedades nos
haya proporcionado ahora una ventaja.
Nosotros sabemos en donde.
El predominio de Ia ley ya no dara mas
abrigo al autoritarismo. Las sociedades
Ias cuales estan comprometidas con Ia
prosperidad economica dentro de 10s
principios de justicia y asistencia social,
permitiran finalmente que Ia igualdad y Ia
libertad tornen efectivamente posible Ia
fraternidad. El mundo habra tambien
aprendido que es a traves de Ia cooperacion horizontal, sin rotulos, actitudes
maniqueistas o imposiciones de cualquiera naturaleza, que sera pavimentado
el camino mas seguro hacia el verdadero
entendimiento entre 10s pueblos.
En nombre de 10s Ministros de Relaciones Exteriores de1 Grupo de Rio, les
ruego aceptar nuestra reiterada confianza de que, en conjunto con 10s mas
elevados propositos que han estimulado
a nuestros Gobiernosen America Latinay
en Europa Oriental, esta reunion venga a
simbolizar el principio de una frutifera,
abierta y creativa cooperacion, con base
en el respeto y amistad y por que no
mencionar, en Ia solidariedad mutua.
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Documento final da reuniao dos
chanceleres do Grupo do Rio com
seus homologos do Leste Europeu

El dia 12 de abril de 1990 en Budapest se
celebro un encuentro de 10s Gobiernos
de Europa Central y Oriental y de 10s
miembros de1 "Grupo de Rio", a nivel de
Ministros de Relaciones Exteriores.
Los participantes intercambiaron apreciaciones sobre Ia situacion en suscorrespondientes regiones y de 10s paises que
Ias integran y expresaron opiniones
sobre Ias perspectivas de Ias relaciones
entre 10s paises de Europa Central y
Oriental y America Latina a Ia luz de 10s
cambios que se operan en el mundo.
En el curso de Ia reunion 10s Ministros se
refirieron a Ia evolucion reciente y Ias
perspectivas de sus respectivos paises y
regiones y, en tal sentido, destacaron 10s
procesos de democratizacion y de transformacion en lo politico y de apertura en
lo economico.
Se pus0 enfasis especial en el interes,

compartido por todos 10s participantes,
de incrementar 10s intercambios politicos, economicas, culturales, cientificos y
tecnologicos entre tos paises de ambas
regiones. A este efecto, se formularon
diversas proposiciones que seran objeto
de analisis.
Se constato que esta reunion, primera en
Ia historia de 10s vinculos entre losgrupos
regionales, tiene un significado importante parael desarrollo de un dialogo multilateral constructivo, con miras a crear Ias
premisas favorables para una cooperacion mutuamente ventajosa.
Las partes han convenido en seiialar con
satisfaccion que este encuentro se inscribe en el proceso universal de Ia democratizacion e intensificacion de las relaciones internacionales.
Los participantes consideran que el dialogo celebrado ha sido muy util y han
acordado darle continuidad con un caractersistematico. La fecha de la proxima
reunion sera establecida por canales
diplomaticos.
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chefe do departamento politico
da olp e recebido no itamaraty
Discurso do Ministro de Estado por
ocasiao do almoco que ofereceu ao
Senhor Farouk Kaddoumi, Chefe do
Departamento Politico da
Organizacao para a Libertacao da
Palestina (OLP), no Palacio Itamaraty,
em 8 de maio de 1990
A segunda vinda de Vossa Excelencia ao
Brasil coincide com a primeira homenagem que, como titular das Relacoes Exteriores, tenho o privilegio de prestar a um
ilustre visitante estrangeiro.
Menos de dois anos se passaram desde
sua primeira visita, mas a impressao e a
de que decadas fluiram, tamanhos o alcancee a relevancia das mudancas registradas no cenario internacional.
Por quase todo o mundo, assistimos ao
equacionamento de varios conflitos regionais, desumanos com as partes em
litigio, atentatorios a paz mundial. Novos
ventos trouxeram alento as perspectivas
de paz de uma comunidade internacional
penalizada por ameacas sucessivas de
guerra. Tambem presenciamos o desarme dos preconceitos, a recuperacao do
dialogo, o primado da vontade popular,
soberana, democratica, integrat iva.

E, assim, com particular sentimento de
solidariedade que me antecipo as palavras de Vossa Excelencia para lamentar
que, no Oriente Medio, aquelas mesmas
mudancas ainda nao tenham podidofrutificar.
Em relacao ao Libano, o Governo brasileiro tem-se manifestado com firmeza em
favor das iniciativas de paz e procurado
colaborar, na medida de suas possibilidades, para o encontro de solucoes que
permitam a retomada do entendimento
entre libaneses. O Presidente Fernando

Colloracaba de enviar emissario especial
a Beirute para levar nosso apoio aos
esforcos de pacificacao do Libano.
Quanto a Organizacao para a Libertacao
da Palestina, o Brasil acompanhou, com
interesse, o Congresso Nacional realizado em Argel em novembro de 1988, e
reconheceu, em declaracao da epoca, um
passo importante no tratamento da crise
regional. Registramos, tambem, com otimismo, a acolhida internacional a campanha diplomatica de esclarecimento e
boa vontade que o lider Yasser Arafat,
Vossa Excelencia e outros ilustres representantes palestinos desenvolveram em
ambito mundial.
Deixamos, mais uma vez, o registro de
nossa condenacao a presenca de forcas
militares estrangeiras nos territorios
ocupados, que tem provocado a deportacao de numerosos palestinos de seus
lares e alimentado a rebeliao popular.
Reiteramos nosso apoio a causa palestina, ao direito do povo palestino de retorno, de autodeterminacao e de criacao
de um Estado proprio. Renovamos nossa
defesa do direito de todos os Estados de
conviverem pacificamente na regiao dentro de fronteiras internacionalmente reconhecidas. Reafirmamos nosso compromisso com os processos diplomaticos
patrocinados pelas Nacoes Unidas, com
a participacao de todas as partes interessadas, visando ao encontro de uma solucao justa, duradoura e abrangente para
os problemas do Oriente Medio.
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Senhor Kaddoumi,

vimento do pais.

Nos, brasileiros, temos es.pecial orgulho
de nossa diversidade etnica. Insistimos,
nesse contexto, em recordar a contribuicao arabe a rica complexidade de
nossa formacao cultural e ao desenvol-

Ao fazer votos de felicidade pessoal a
Vossa Excelencia, espero ainda que possamos, muito em breve, festejar a paz no
Oriente Medio e a justa realizacao das
aspiracdes do povo palestino.
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visita oficial do secretario de
relacoes exteriores do mexico
Discurso do Chanceler Francisco
Rezek, por ocasiao do almoco
oferecido ao Secretdrio de Relacoes
Exteriores do Mexico, Fernando
Solana Morales, no Paldcio Itamaraty,
em 21 de maio de 1990
Senhor Ministro,

E com grande satisfacao que apresento
as boas-vindas do Governo brasileiro a
Vossa Excelencia e a sua ilustre comitiva.
Pessoalmente, devo acrescentar que
para mim constitui motivo de especial
prazer poder retribuir a calorosa recepcao com que me honrou Vossa Excelencia, quando da minha estada em seu
pais. Guardo daquele encontro - e de
ocasioes posteriores - a mais grata recordacao, pela viva impressao que me
deixou Vossa Excelencia, como intelectual, como homem devotado a sua patria
e como diplomata.
Vossa Excelencia e o primeiro Chanceler
latino-americano a visitar o Brasil, depois
da inauguracao do Governo do Presidente Fernando Collor. Penso que esse fato
e, em si mesmo, significativoe auspicioso.
Nossos paises tem muito em comum e
sentem a necessidade de compartilhar
suas experiencias para beneficio de seus
projetos nacionais.
O amalgama de culturas diversas fez com
que se desenvolvessem em nosso territorio civilizacoes originais, que se assemelham na criatividade com que, ao longo da historia, procuramos solucoes inovadoras para os obstaculos com que nos
defrontamos. Essa identidade de objetivos esta hoje claramente patenteada nos
programas economicos e sociais que desenvolvem ambos os paises e que visam a
insercao, competitiva e madura, de nossas economias no sistema internacional.

Reconhecemos que a retomada do crescimento passa necessariamente pela
abertura ao mercado internacional e aos
fluxos de investimentos e de transferencia de tecnologia.
Em outras palavras, Brasil e Mexico enfrentam o inadiavel desafio da modernizacao. Sua dimensao na hora atual e
dupla: a de promover uma profunda reforma economica e, paralelamente, a de
articular a organica insercao de nossos
paises em um contexto internacional
cada vez mais dinamico.
No Brasil, a consolidacao democratica
vem homologar- no campo politico- uma
radical alteracao nas estruturas sociais e
economicas do pais. Como afirmou o Presidente Fernando Collor, trata-se de
"completar a liberdade politica, reconquistada com a transicao democratica,
com a mais ampla e efetiva liberdade
economica". Queremos tambem uma participacao mais ativa e presente na discussao de temas de escopo mundial nos
quais o Brasil nutre um legitimo interesse
diretoou indireto. Dentro desse quadro, o
dialogo com o Mexico assume para nos
uma particular relevancia.
Senhor Ministro,

O decidido esforco de modernizacao que
empreendem nossos paises deve refletirse necessariamente no plano bilateral,
abrindo novas e promissoras perspectivas de cooperacao.
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Na verdade, o intercambio comercial entre o Brasil e o Mexico continua muito
aquem de suas reais possibilidades, sobretudo se considerarmos o peso de nossas economias e o expressivo e crescente volume do comercio global dos
paises. De igual forma, acreditamos que
as possibilidades de cooperacao tecnica
e cientifica nao estao adequadamente
exploradas. Neste particular, o leque de
oportunidades e amplo, o que talvez recomende a identificacao prioritaria de
alguns projetosconcretos. Devemos, portanto, aproximar nossos homens de negocios, nossas universidades, nossas
instituicoes cientificas. A biotecnologia, a
agroindustria, a saude, os chamados novos materiais, as telecomunicacoes, sao
campos ferteis para a cooperacao. Na
area cultural, fez-se necessario melhor
conhecimento reciproco, estando abertas muitas possibilidades para um estreitamento de relacbes, principalmente no
que toca a educacao.
Acredito, assim, que a visita de Vossa
Excelencia trara um estimulo realmente
positivo as relacoes Brasil-Mexico. Em
nossas conversacoes, procuramos a
melhor forma de dar a Comissao Mista
Brasil - Mexico a necessaria dimensao
para que venha a se tornar um eficiente
mecanismo promotor da cooperacao. A
criacao de camaras setoriais podera ensejar o crescimento de nosso comercio,
aumentando e diversificando nossa pauta bilateral. Nesse contexto parece-me
tambem muito oportuna a inclusao de
Sao Paulo no roteiro oficial da visita de
Vossa Excelencia ao Brasil.
Senhor Ministro,

E o momento de lembrar que - em seu
discurso de posse - o Presidente Fernando Collor afirmou que "para o Brasil, o
grande espaco imediato e a America Latina". O Senhor Presidente da Republica
ratificou, assim, uma vertente tradicional
da politica externa brasileira. Dentro dessa diretriz presidencial, a integracao latino-americana e um instrumento para a
modernizacao de nossa economia e uma
prioridade para a nossa diplomacia, fiel
ao que prescreve nossa Constituicao.

A visita de Vossa Excelencia nos esta
permitindo um momento de reflexao conjunta e enriquecedora, em face de uma
conjuntura internacional estimulante,
mas ainda imprevisivel em boa medida.
As incertezas e oportunidades do momento historico que vivemos Tornam
ainda mais indispensavel a abertura ao
dialogo. No caso do Brasil e do Mexico, a
amizade e a confianca nos inspiram a
esse exercicio, franco e sempre cordial,
inclusive no ambito institucional do Mecanismo de Consulta em materias de
interesse mutuo. Igualmente, nossa comum participacao - Senhor Ministro Fernando Solana - no "Grupo do Rio" continuara a ensejar frequentes oportunidades de consultas, que reputo imprescindiveis. Estou seguro de que o nosso encontro podera contribuir de forma muito
construtiva para tornar possivel, em data
proxima, a realizacao da visita ao Brasil
do Presidente Salinas de Gortari, que
aguardamos com grande expectativa.
Sao inumeras as demonstracbes de que,
entre mexicanos e brasileiros, existe um
sentimento espo,ntaneo e profundo de
simpatia mutua. E com esse espirito que
convido os presentes a brindarem comigo pela prosperidade da Nacao mexicana e pela saude e felicidade pessoais
de Vossa Excelencia.
Discurso de agradecimento do
Chanceler Mexicano, Fernando
Solana Morales

Excelentisimo Seiior Francisco Rezek,
Ministro de Relaciones Exteriores de Ia
Republica Federativa de1 Brasil;
Seiioras y seiiores:
Hace ya casi medio siglo, en 1942, Alfonso Reyes escribia que "e1 brasileiio es
el diplomatico nato, y el mejor negociador
que ha conocido Ia historia humana. No
hay conflicto - decia Reyes - que se
resista a su espiritu de concordia y a su
ardiente simpatia. Nacio para deshacer,
sin cortarlo, el Nudo Gordiano".
Nuestro reencuentro ahora en Brasil,
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sefior Ministro, me da pie para atestiguar
en definitiva Ia certeza de Ias palabras de
ese ilustre mexicano, que fuera embajador de Mexico en Brasil de 1930 a 1936.
Si sus reflexiones eran ciertas hace
medio siglo, cuando Ia distancia geografica y linguistica nos hacia contemplarnos
con extrafieza y curiosidad, cuanto mas lo
seran ahora que Ia dinamica de1 mundo
nos ha embarcado en Ia misma nave y Ias
circunstancias que ello determina nos 10s
brindan Ia oportunidad de interactuar en
beneficio comun.
Mexico y Brasil comparten historia y geografia. Brasil, como lo muestra el caso de
Alfonso Reyes, haconquistado el afecto y
Ia admiracion de 10s mexicanos. Hoy hemos venido a refrendar y profundizar
nuestra cercania, una cercania que emana en primer termino de nuestra comun
identidad latinoamericana. Ambos gobiernos y ambos pueblos hemos expresado, en palabras y en hechos, nuestra
conciencia y vocacion latinoamericanas.
Ejemplo concreto de ambas cosas es
nuestra participacion decidida en el Mecanismo de Concertacion Politica que
hemos denominado Grupo de Rio.
LOS mexicanos nos reconocemos, con
vehemencia, como parte integrante de
America Latina y, como tal,fijamosen ella
una prioridad para nuestra politica exterior.

Asi, Ia defensa de Ia soberania se ha
constituido en principio rector de Ia politica exterior de nuestros dos paises.
Frente a problemas comunes, Ia cooperacion y Ias acciones coordinadas que
estas coincidencias fundamentales posibilitan, son de creciente importancia.
Los tiempos cambian. Los gobiernos de
Mexico y de1 Brasil enfrentan el doble
reto y responsabilidad de actualizar Ia
vida institucional, economica y politica de
Ia nacion y, al mismo tiempo, procurar el
mejor modo de incorporacion al dinamico
mundo de Ia economia contemporanea.
En nuestra opinion, estas nuevas realidades de 10s ochenta y 10s noventa subrayan Ias ventajas mutuas que podemas derivar de una ampliacion de nuestros
vinculos bilaterales.
Hoy, mas que nunca, nuestras aspiraciones y proyectos convergen. Aprovechar
Ias nuevas oportunidades que el reto de1
mundo actual nos ofrece, es una decision
que solo depende de nosotros.
Los gobiernos de 10s presidentes Salinas
y Collor han advertido con claridad Ia
importancia de1 esfuerzo interno. En consecuencia, han impulsado con decision y
sobre Ia base de1 respaldo popular, un
vigoroso programa de reestructuracion
economica.

No apreciamos en ello ninguna contradiccion con nuestra firme voluntad de
aprovechar al maximo Ia posicion privilegiada de nuestra geografia. Por el contrario, queremos hacer de ella un instrumento util para el dessarrollo de 10s
paises hermanos de Ia Region.

Los profundos cambios introducidos por
nuestros dos gobiernos en Ia vida de
Brasil y Mexico, son piedras fundacionales de Ia nueva relacion bilateral que
nos hemos propuesto Ilevar tan lejos
como ustedes quieran Ilegar.

Dentro de Ia prioridad que para Mexico
representa America Latina; Brasil ocupa
un lugar ciertamente preponderante.

Mas alla de 10s esfuerzos y Ias acciones
conjuntas en campos tan importantes
como Ia cooperacion cientifico-tecnologica, Ia ampliacion de 10s vinculos culturales y Ia concertacion de nuestras posiciones en diversos foros internacionales,
10s nuevos escenarios generados por 10s
resultados iniciales de nuestros programas de reestructuracion interna abren
claras oportunidades en el plano de 10s
intercambios comerciales y de Ias inversiones conjuntas.

Son muchas Ias coincidencias de perspectivas y posiciones internacionales
que nos han unido a traves de 10s anos.
Por citar tan solo una de Ias mas relevantes, Mexico y Brasil comparten Ia conviccion de que debe ser el imperio de1
derecho lo que caracterice Ia conduccion
de Ia vida entre Ias naciones.
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Mexico es hoy una de Ias economias mas
abiertas de1 mundo. En 1982, al detonar
Ia Ilamada "crisis de Ia deuda", practicamente Ia totalidad de nuestras importaciones estaban sujetas a permiso previo y teniamos diez tasas arancelarias, Ia
mas alta de Ias cuales Ilegaba al100%. AI
iniciar Ia decada de 10s noventa, so10 el
2% de Ias mismas requieren de permiso
previo y nuestra tasa maxima es de1 2096,
en tanto que Ia tarifa arancelaria ponderada es ya menor al 10%.
Los resultados obtenidos en terminos de
nuestra creciente vinculacion a Ia economia mundial han sido notables. Nuestros dos paises tienen hoy conjuntamente un comercio internacional que se
acerca a 10s 120 mil millones de dolares.
Nuestro intercambio bilateral, sin embargo, noalcanzasiquiera un punto percentual
de esacifra. Esta situacion no refleja Ia importancia real de nuestros mercados,que
muchos otros exportadores de1 mundo
estan hoy aprovechando con gran dinamismo. Los esfuerzos que emprendamos
para corregir tienen garantizado, estoy
seguro de ello, el exito, en plazos que
sorprenderan a muchos por su proximidad. Nuestra apertura comercial global
es, al respecto Ia mejor garantia.

Excelentisimo Setior Ministro;
Seiioras y setiores;
Amigos todos:
Entre Mexico y Brasil existem 39 instrumentos bilaterales de cooperacion, pero
muy pocos se encuentran operando.
Debe ser esta Ia ocasion para iniciar un
nuevo acercamiento mas pleno en 10s
diferentes ordenes que componen nuestra relacion. Recuperar, como so10 un
primer paso, 10s niveles de intercambio
de hace 10 anos. Aprovechar a1 maximo
Ias posibilidades de Ia cooperacion cientifica, tecnica, educativa y cultural.
Son multiples 10s ambitos en 10s que el
desarrollo de acciones concretas nos
puede redituar beneficios palpables en el
corto plazo. A juzgar por el calido y constructivo tenor de nuestras conversaciones esta matiana, celebro con beneplacito Ia voluntad existente entre nosotros
de consolidar esta nueva etapa en nuestro dialogo.
Por todo lo anterior seiior Ministro Rezek,
permitame usted alzar mi copa y brindar
por Ia ventura de nuestros pueblos y
gobiernos y por Ia suya propia.
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comissao interm histeria1
do meio ambiente
Discurso proferido pelo Ministro das
Relacoes Exteriores, por ocasiao da
instalacao da Comissao
Interministerial do Meio Ambiente,
em 6 de junho de 1990

E apropriado que a instalacao da Comissao Interministerial para a Preparacao da
Conferencia das Nacoes Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento se de
nesta semana dedicada ao meio ambiente.
Ontem, dia 5 de junho, celebrou-se o Dia
Internacional do Meio Ambiente. O Presidente Fernando Collor, dos confins do
Pantanal, dirigiu a Nacao mensagem de
interesse mundial que sela verdadeiro
pacto entre nos e a natureza sem que
esmorecamos no proposito de renovar
nossos esforcos por um Brasil prospero e
por que o povo brasileiro tenha a vida
mais digna que merece.
Mostrou-nos o Presidente da Republica
que a questao ambiental perpassa todas
as acoes que o homem empreende e que,
portanto, gerir o meio ambiente se confunde com a tarefa de governar. Resulta
claro que planejar e executar iniciativas
sem contemplar seus efeitos sobre o
meio ambiente significa solapar os pr6prios objetivos colimados, tornando mais
longinqua a meta do desenvolvimento e
do bem-estar social. Com a orientacao do
Presidente da Republica, podemosagora
dedicar-nos a missao precipua desta
Comissao.
Destina-se ela exclusivamente a assessorar o Presidente da Republica nas decisoes relativas ao tratamento internacional de questoes ambientais. Como se
impoe na formulacao de uma politica externa consistente com os interesses nacionais, o estabelecimento de diretrizes
para a participacao nos debates interna-

cionais sobre o meio ambiente tem de
inspirar-se na orientacao adotada para as
acoes internas. Em outras palavras, esta
Comissao Interministerial, por sua propria composicao, refletira os rumos da
politica ambiental nacional, como determinados pelo Sistema Nacional do Meio
Ambiente.
Dentro de dois anos, a contar desta data,
a comunidade internacional estara com
os olhos postos no Brasil, pais-sede da
Conferencia Nacional das Nacoes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Aqui, os cento e setenta Estados
soberanos em que se reparte a Humanidade tomarao decisoes cujo alcance no
espaco e no tempo talvez nao tenha
precedente na historia das relacoes internacionais. A previsao e licita, pois a
Conferencia deliberara sobre problemas
de escala planetaria, como as alteracoes
climaticas e as medidas que a sociedade
internacional devera tomar para limitarIhes a amplitude e controlar seus efeitos.
A agenda que ocupara a comunidade
internacional nesses proximos vinte e
quatro meses que precedem a Conferencia e extraordinariamente densa e
complexa. Dada a urgencia dos problemas a serem tratados em 1992, no entanto, e fundamental que a comunidade
internacional chegue, naquela data, a
propostas abrangentes, concretas e inovadoras. Ao Brasil, como pais-sede, cabera parcela substancial da responsabilidade pelo exito da Conferencia, alem de
papel certamente protagonico em seus
trabalhos preparatorios. A dimensao des-
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sa responsabilidade recai, assim, sobre
esta Comissao Interministerial, cujas diretrizes nortearao o desempenho do pais
ate 1992.
O processo preparatorio a que me refiro
nao se limita aos trabalhos especificos,
por si so consideraveis, do Comite Preparatorio da Conferencia, estabelecido pela
Assembleia Geral das Nacoes Unidas.
Outras negociacoes desenvolvemse, e
atingem hoje ritmo particularmenteveloz,
sobre questoes ambientais de importancia e responsabilidade globais como, entre outras, a protecao da camada de ozonio, alteracoes climaticas, com o possivel
aquecimento da atmosfera, movimentos
transfronteiricos de residuos perigosos, a
conservacao da diversidade biologica e,
perpassando todas estas, o estabelecimento de mecanismos que logrem gerar
a indispensavel adicionalidade de recursos e a transferencia de tecnologias ambientalmente saudaveis para os paises
em desenvolvimento. Todas essas negociacoes, cuja abrangencia e alcance seria
desnecessario ressaltar, confluirao para
a Conferencia de 1992. Expectativassem
precedentes serao geradas e atingirao
seu apice por ocasiao da Conferencia. O
Governo brasileiro esta firmemente dedicado a fazer a sua parte para que nao se
frustrem tais expectativas. Dai a grande
relevancia de que se revestirao as deliberacoes da CIMA.
A Conferencia de 1992 ha de ser o lugar e
a hora em que se resolvera a equacao
entre as categorias aparentemente antinomicas que envolvem a protecao do
meio ambiente e o desenvolvimento economico e social. De seus trabalhos, espera-seo surgimento de um mundotransformado em que o conforto, o bem-estar,
a seguranca social, o lazer ameno, a expansao da criatividade humana conquistados pelo progresso nao estejam asso-

ciados ao desperdicio das fontes energeticas nao-renovaveis, a pauperizacao da
natureza em sua diversidade de plantas e
animais, a contaminacao do ar e das
aguas, ao consumismo desenfreado e
moralmente desgastante. Um mundo
transformado em que, tambem, os apanagios do engenho humano, deixando de
confinar-se a uns poucos, estendam-se
pelo mundo afora, redimindo populacoes
deprimidas pela fome, pela ignorancia,
pela doenca. Mundo transformado,enfim,
no qual o trabalho de todos para salvar
nossa casa comum, a Terra, privilegiara a
autentica solidariedade entre as nacoes.
O Brasil esta empenhado em lograr os
dois objetivos igualmente prioritarios. De
um lado, alcancar nivel de desenvolvimento que nosso legado de recursos
naturais impoe como base de uma vida
digna para o homem brasileiro e como
contribuicao nossa a economia internacional. De outro lado, o Brasil nao deseja
eximir-se das obrigacoes que lhe recaem,
em sua qualidade de uma das nacoes
mais importantes do mundo de hoje, no
que tange a cooperar com os demais
paises para a solucao dos grandes problemas ecologicos. Entre essas obrigacoes esta a de alertar aquelas nacoes
que, por seus processos de producao,
historicamente e ainda no momentoatual,
mais tem agredido a natureza e contribuido para deteriorar a qualidade da vida
no planeta. Temos, enfim, de cumprir o
artigo 225 da Constituicao, protegendo o
meio ambiente para as presentes e futuras geracoes de brasileiros.
Penso ter assim resumido o sentido de
nosso trabalho nesta Comissao Interministerial, declarando-a instalada, com a
certeza de que os orgaos dela integrantes hao de dar-lhe, cada qual na sua area
de competencia, a mais expressiva contri buicao.
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visita do secretario-geral da
conferencia da onu sobre meio
ambiente e desenvolvimento
Discurso proferido pelo Ministro de
Estado no almoco em homenagem
ao Secretario-geral da Conferencia
das Nacoes Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento,
Maurice Strong, no Paldcio Itamaraty,
em 12 de junho de 1990
I would like to welcome you in your first
visit to Brazil as the Secretary-General of
the United Nations Conference on Environment and Development. We were
pleased to see that the choice of the UN
Secretary-General for this important
position fel1 upon so eminent a personality.

As Secretary-General of the Conference
on Human Environment held in Stockholm, in 1972, you played a crucial role in
the international recognition of the intimate link between economic and social
development and environment protection.
Your work as the first leader of the United
Nations Environment Program - UNEP and later in the World Commission on
Environment and Development, has contributed to foster a new international
understanding of the importance and
urgency of protection and sound management of the environment without compromising the legitimate aspirations to
development.
In two years Brazil will host the United
Nations Conference on Environment and
Development. Your present visit is the
first step of a continuous and fruitful joint
work between you and your staff and the
BrazilianGovernment. This administration
has already undertook work in the preparatory process leading to the Conference.
An Interministerial Commission for the
Preparation of the '92 Conference started
the discussion and coordination of the

Brazilian participation in current international environmental negotiations, and of
the necessary arrangements for the Conference.
In a recent interview to the Canadian
Business Review you stated that "economic growth has been dominant at the
expense of the environment" and that
"inertia is the most powerful force we
face". For our part, the Brazilian government is courageously adopting policies to
ensure a healthy environment for our
children.
Let's hope that the rich countries will also
contribute to this effort by means of increasing the flow of financia1 resources
and facilitating the transfer of environmentally safe technologies to developing
countries. New, appropriate technologies
and additional resources are the key for
promoting sustainable growth and better
standards of living in large parts of the
world.
The '92 Conference is the target date for
mankind to reach consensus on some
fundamental issues related to the
complex task of promoting steady
economic and social development
without compromising the environment
and, why not, even life on Earth.
We hope, Mr. Strong, that our joint work
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leading to the '92 United Nations Conference on Environment and Development
will ~0sitivelycontribute to this urgent
change. We deeply hope to learn from
your broad experience, and to conti-

nuously exchange views on these
matters.
1 raise a toast to you, Mr. Strong, to the
good results of our endeavours and to the
well-being of this planet Earth.
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brasil e venezuela - novas
correntes de cooperacao
Discurso pronunciado pelo Ministro
das Relacoes Exteriores no ensejo do
jantar oferecido, no Paldcio Itamaraty,
ao Ministro das Relacoes Exterioresda
Venezuela, Reinaldo Figueredo
Planchart, em 19 de junho de 1990
Senhor Ministro,
Com especial satisfacao apresento a
Vossa Excelencia e sua ilustre comitiva
as boas-vindas do Governo brasileiro. O
convite a Vossa Excelencia, logo ao inicio
da administracao do Presidente Collor,
foi prova segura do interesse do Brasil em
fortalecer ainda mais os vinculos que
unem este pais a Venezuela.
Pude observar, nos contatos pessoais
que tive com Vossa Excelencia, a amizade que o liga ao Brasil, e de modo
especial a esta Casa, onde sao muitos os
seus amigos. E, portanto, com um prazer
renovado que o recebemos no Itamaraty.
A sintonia de percepcoes do Brasil e da
Venezuela - seja ante o cenario internacional, seja no que diz respeito a nossa
.agenda bilateral - mais uma vez se confirmou nas conversacoes que hoje mantivemos Verificamos, desde logo, o excelente estado de nossas relacoes e, ao
mesmo tempo, a diversidade de assuntos
e temas que exigem nossa atencao e
esforco redobrado. Nossos interesses
comuns e a potencialidade de nossa
cooperacao compoem uma agenda altamente expressiva, que constitui tambem
um desafio a nossa capacidade ordenadora e criadora.
Senhor Ministro,
Neste periodo auspicioso de consolidacao democratica, confiamos que a America sabera encontrar condicoes para

atender aos justos reclamos de nossos
povos por progresso e justica social.
Os paises latino-americanos, disse-o recentemente o Presidente Collor, "enfrentam, em maior ou menor grau, dificuldades comuns. Temos que combater o flagelo da inflacao; proceder a reforma do
Estado; modernizar os sistemas economicos; observar, nesse processo, a necessidade de preservacao do meio ambiente; vencer o Onus da divida social; e,
tambem, repensar a insercao do Continente no mundo contemporaneo". Creio,
Senhor Ministro, que esta avaliacao e
compartilhada pelo Presidente Andres
Perez.
Temos desafios similares, cujo equacionamento depende cada vez mais da
coordenacao de posicoes e do apoio mutuo. A atual dinamica das relacoes internacionais, se, de um lado, abre novas
perspectivas, exige, de outro, um esforco
consciente e solidario de nossa parte
com vistas a insercao de nossas economias neste novo contexto mundial, altamente competitivo. A America Latina
deve prevenir-se contra o risco do isolamento e da marginalizacao. A omissao
diplomatica seria imperdoavel. O dialogo
nao e mais uma opcao, e antes uma
imposicao. Cabe-nos assegurar novas
formas de cooperacao no campo economico, no da ciencia e tecnologia de ponta,
na equacao do problema da divida e,
sobretudo, na conquista de nosso espaco
politico.
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Senhor Ministro,
A decada de oitenta representou a aproximacao efetiva entre nossos paises.
Nossa vizin hanca nao e mais apenas uma
evidencia cartografica: e uma realidade
viva. O desejo de nossos Presidentes de
se encontrarem na fronteira muito bem
ilustra e simboliza a confraternizacao
crescente de venezuelanos e brasileiros.

Ha que acompanhar e assimilar esse processo no plano institucional, valorizando
o potencial dessa nova realidade. Os dois
mandatarios certamente reafirmarao
nosso desejo de ver consolidada a integracaofisica entre o Brasil e a Venezuela,
mediante a conclusao da estrada que
ligara Boa Vista a rede rodoviaria venezuelana e o inicio, assim esperamos, de
programa exemplar de cooperacao fronteirica. Dentro da tradicao amistosa de
nossas relacoes, saberemos resolver os
problemas conjunturais do efetivo acercamento entre nossos povos, inclusive
nas zonas lindeiras.
Mais do que a simples integracao fisica,
devemos tambem pensar em esquemas
associativos na area economica. A consolidacao do espaco economico latinoamericano passa pelo aprofundamento
de medidas de liberacao do comercio e
pelo exame de iniciativas voltadas acres;
cente harmonizacao de nossa politica. E
necessario, ademais, qual assinalou o
Presidente Collor, que neste caminho sejamos capazes de "modular o ritmo e o
alcance destas iniciativas, a fim de que
preservemos o realismo e a flexibilidade
adequados".
Nossa agenda de integracao cresce
ainda nas areas de cooperacao tecnica e
cientifica, defesa do meio ambiente, biotecnologia, saude e transportes. A Comissao de Coordenacao que, em breve,
desejamos reunir, ha de ser instrumento
ideal para dar alento aos nossos esforcos
de cooperacao.
A visita de Vossa Excelencia simboliza,
assim, o desejo que tem nossos Governos de estreitar ainda mais nossos lacos.
Honra-me, nesta especial e gratacircuns-

tancia, dar sequencia a decisao do Presidente da Republica, condecorando
Vossa Excelencia, Chanceler Reinaldo
Figueredo, com a Gra-Cruz da Ordem
Nacional do Cruzeiro do Sul.

Discurso de agradecimento do
Chanceler venezuelano, Reinaldo
Figueredo Planchart
Alguna vez se dijoque somosvecinosque
hemos vivido de espalda. La selva mayor
y mas impenetrable de1 mundo nos separaba. Pero desde hace mas de tres decadas esa imagen se ha ido desdibujando y otros rasgos comunes y de convergencia han comenzado a insurgir, al
inicio casi imperceptiblemente, ahora,
con Ia caracteristica de quienes sienten,
o mejor diria, presienten que hemos de
construir un destino comun. E1 quehacer
comun, Ia comunidad regional, Ia vecindad cercana y-por sobretodo- Ia voluntad
de cooperar, en funcion de integrar, por
ahora, nuestras economias ubica nuestra
vecindad en un contexto positivo y muy
alentador. Venezolanos y brasilerios
percibimos hoy que selva y rio no son
obstaculo; mas bien ofrecen una oportunidad de complementacion que facilitara no solo un uso mas racional de esos
recursos, sino el planificar una accion
conjunta en funcion de un derecho indeclinable de nuestros pueblos, cual es e1
de proteger una riqueza que es Ia nuestra
y condicionar su aprovechamiento a
aquellas normas que permitan un uso
racional y no depredador de1 ambiente.
Vemos en Brasil un pais vigoroso que
tiene mucho que compartir con Ia comunidad regional. Por ello, la integracion
y Ia unidad latinoamericana y cariberia
son aspectos que venimos trabajando de
modo sistematico, con su concurso. La
vocacion pacifica de Ia nacion brasileria
ha sido un importante aspecto de su
nacionalidad, como tambien un aporte
valioso para Ias relaciones interamericanas. El apoyo de Brasil a Ia pacificacion de
Centroamerica hoy en proceso de recuperacion democratica y de reactivacion
economica, afirma e1 sentido verdadero
de comunidad latinoamericana.
El sesgo importante y decisivo que ha
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ocurrido en 10s ultimos meses en lo internacional, radical y promisorio para Ia
democracia y Ia libertad, nos hace ver el
porvenir con esperanzas. Exige ciertamente una perentoria actualizacion de
nuestra conducta como pueblos para
adecuarnos al ritmo de 10s acontecimientos. El panorama se nos presenta ahora
sin condicionamientos por peligrosas
pugnas planetarias cuya consideracion
nos inhibia y desalentaba, seguramente
surgiran nuevoscontratiempos productos
de malinterpretaciones historicas.
Por ello, estamos obligados a impulsar
nuevas corrientes de solidaridad y cooperacion, para Ilenar Ias expectativas de
quienes asumem cambios significativos
para el porvenir de Ia humanidad y el
progreso de nuestros pueblos. El eslabon
comun a estos cambios lo constituye el
sentir democratico y Ia voluntad de superacion de obstaculos economicos yculturales. En nuestro ambito latinoamericano
hemos logrado practicamente lo que por
tantos anos anhelabamos: una democracia vigente y actuante. El clima es favorable, hemos resuelto transitar por el
sendero de transformaciones actitudinales. Ayer nos ignorabamos mutuamente.
Hoy nos juntamos en empresascomunes.
Nos hemos resuelto a realizar Ia ardua
empresa de Ia integracion, fortalecer el
espiritu de solidaridad y acelerar el ritmo
de1 progreso!
Con usted Sr. Ministro hemos resuelto
profundizar Ia apreciacion de 10s sistemas dentro de 10s cuales pretendemos
Ilevar a cabo nuestros empeiios de paz,
armonia y desarrollo para 10s pueblos de
este nuestro hemisferio. El Presidente
Carlos Andres Perez, en Ia OEA, expresaba hace poco su preocupacion fundamental en reactualizar esta necesaria
instancia donde se encuentran basicamente dosculturas. Por ello el empefiode
querer hacerla mas operativa, fortalecer
el SELA y dar un impulso profundo y
pragmatico a nuestras relaciones. Son
dos ingredientes esenciales de Ia nueva
estrategia.
Los temas de nuestra agenda y el propio
desarrollo de esta visita nos Ilevan a sos-

tener encuentros en diversos centros relevantes de Ia geografia brasileiia. Por si
mismos, estos encuentros evidencian el
amplio esfuerzo de acercamiento y
nuestro interes mutuo. Afirmar Ias relaciones dentro de1 programa iniciado,
cuyo avance vamos registrando y dar a
Ias relaciones brasilefio-venezolanas
contenido practico y eficaz, es el proposito comun que nos anima.
La Comision de Coordinacion brasileiiovenezolana, el grupo de coordinacion
consular y otros grupos con objetivos
concretos, han venido cumpliendo tareas
de contenido politico, comercial yfronterizo que se insertan bajo ese proposito. El
intercambio bilateral es amplio, real y
creciente. Todos trabajamos por ello.
Concidiendo con esta visita, un importante grupo de empresarios venezolanos
persigue, en Manaus, entendimientos
directos para incrementar y mejorar 10s
nexos comerciales privados. Existe, un
gran potencial. Como gobiernos debemos alentar que este se aproveche a
plenitud. En mas de una ocasion he expresado el criterio que no conviene "garimpeirizar" nuestra agenda, particularmente por que nos consta Ia buena disposicion de su despacho y de otras dependencias oficiales brasilefias al evidenciar una cooperacion diligente en
procura de solventar una situacion que
ha comenzado a encender 10s animos
nacionalistas en Venezuela.

A fin de mantener un dialogo abierto y
permanente nos proponemos establecer
un mecanismo de consulta politica. La
experiencia comun de1 Grupo de Rio
aconseja Ia adopcion de esta nueva iniciativa con miras a profundizar nuestras
percepciones comunes y sistematizar
nuestros intercambios y coincidencias.
Atribuyo, Seiior Ministro, Ia mayor importancia a Ia coordinacion politica que propician nuestros paises a traves de1Grupo
de Rio, asicomo lafuncion de interlocutor
de otros paises y grupos de paises que
han ido cobrando cada vez mas amplitud.
La proyeccion de1 Grupo de Rio ha alcanzado ya nuevas dimensiones gracias
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a Ia actividad de nuestros paises dentro
de1 Grupo de 10s Quince, que constituye
una voz autentica de1 mundo en desarrollo.
El modelo de integracion que Brasil ha
iniciado con Argentina y el Uruguay con
sus protocolos separados y especificos
bajo el espiritu de1 pragmatismo y soli-

daridad da a ese esfuerzo de integracion un aliento incontenible.
Permitame Sr. Ministro expresarle nuestra admiracion y solidaridad con el Presidente Fernando Collor, resuelto a Ilevar
a cabo un plan de reformas arduas y
exigentes. Nuestros votos son por el exito
de su politica, en Ia cual America tiene
puesta su confianza.
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v conselho de ministros da aladi
Discurso pronunciado pelo
Secretario-geral de Politica Exterior,
Embaixador Marcos Azambuja, por
ocasiao da V Reuniao do Conselho de
Ministros das Relacoes Exteriores da
ALADI, realizada no Mexico,
em 30 de abril de 1990

Na impossibilidade de comparecer, como
teria desejado, a esta Reuniao, pediu-me
o Ministro Francisco Rezek, fosse o interprete da satisfacao do Governo brasileiro,
pela celebracao desta V Reuniao do Conselho de Ministros de Relacoes Exteriores da ALADI. Para o Brasil, a integracao
regional representa um dos objetivos
prioritarios de politica exterior, elevado
em 1988 a condicao de dispositivoconstitucional. Aproveito tambem esta ocasiao para expressar nossos agradecimentos ao Governo mexicano pelo oferecimento de sediar este encontro, decisao que reflete seu tradicional engajamento nos esforcos de integracao latino-americana, para cujos objetivos tem
trazido uma contribuicao valiosa.
Vivemos uma epoca de vertiginosas mudancas. Na politica, na economia, naciencia, na tecnologia temos assistido a uma
verdadeira revolucao. Neste mundo em
processo deconstante e aceleradatransformacao, somente aqueles paises que
souberem adaptar-se com agilidade e
criatividade as novas realidades terao
condicoes de participar da civilizacao
que se desenha como resultado da Terceira Revolucao Industrial. Novas formas
de organizacao economica, sistemas politicos reformados e nova configuracao
mundial do poder sao as marcas deste
final de seculo, em que vimos o fim do
longo periodo do pos-guerra, o desmoronamento de regimes baseados em ideologias aparentemente imbativeis e o desafio por novos atores a supremacia das
maiores potencias economicas. O Brasil,

a partir de 15 de marco, deu passos
firmes e decisivos no sentido de inserirse dinamicamente nesta ordem internacional cambiante. Com a posse do atual
governo, deitamos fora corajosamente
conceitos e premissas que, validos um
dia, ja nao correspondem as necessidades atuais. De um so golpe, livramo-nos
do narcotico da inflacao que entorpecia
nossos movimentos-e ao qual nos haviamos, de certa forma, acomodado - e procedemos a uma profunda reforma das
instituicoes e das praticas do nosso comercio exterior. No lugar de uma confortavel, porem pouco saudavel, protecao,
abrimos agora a nossa industria aos ventos da competicao internacional. Estamos seguros de que este gesto ousado,
mas necessario, permitira ao Brasil retomar o dinamismo perdido ao longo de
uma decada marcada apenas pela estagnacao, o endividamento e a aceleracao
da espiral inflacionaria.
A situacao do Brasil nao e fundamentalmente diferente da dos paises latinoamericanos em seu conjunto para os
quais no plano economico, ao menos, a
decada de 80 foi uma decada perdida. O
desafio que se nos depara e, pois, um
desafiocomum a todos. E sera agindo em
comum que poderemos melhor enfrenta10. Foi com este sentido de um destino
compartilhado que o Presidente Fernando Collor em seu discurso de posse singularizou a America Latina como contexto imediato da nossa insercao no
mundo. Disse ele textualmente:
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"A tradicao de amizade, de esforco pela
paz regional, de cooperacao e dialogo
serao reforcadas. Daia crescente importancia do processo de integracao latinoamericana, que pretendo aprofundar sistematicamente em meu governo. Penso
que a integracao e passo obrigatorio
para a modernizacao de nossas economias e, portanto, condicao para que a
America Latina possa juntar-se aos protagonistas deste momento de mudanca
do cenario mundial. A integracao latinoamericana vai deixando de ser um sonho
para se tornar realidade tao concreta
quanto fecunda. O desenvolvimento
economico e social de toda a regiao ha
de aproximar ainda mais nossos povos
irmaos, fortalecendo o regime democratico por eles escolhido".

Nos tres anos que transcorreram desde a
III Reuniao do Conselho de Ministros,
aceleraram-se transformacoes economicas e politicas que vem configurando um
novo cenario internacional, marcado
pela formacao de blocos comerciais, pelo
carater abrangente e inovador das negociacoescomerciais multilaterais, por uma
acelerada transformacao das estruturas
produtivas e pela plena incorporacao ao
mercado mundial de economias ate aqui
organizadas em bases centralizadas. Essas mudancas alteraram e seguirao alterando profundamente as correntes internacionais de comercio e capital e introduziram novos conceitos e exigencias
para os paises que participam ativamente
do processo da transformacao global.
Conformaram elas uma realidade marcada pela abertura seletiva e programada
das economias, em busca de avancos
tecnologicos e de competitividade. Neste
quadro, a integracao latino-americana
apresenta-se, hoje, como um dos requisitos importantes para a insercao internacional, ativa, significativa e soberana de
nossos paises. Nosso grande desafio e o
de desenharmos uma agenda comum
para os anos noventa, que se traduza em
medidas concretas, entre as quais figura,
com destaque, o revigoramento da ALADI
como instrumento impulsionador e operativo da integracao.
Na decada de 80, nossa regiao sofreu o
forte impacto recessivo da reestruturacao da economia mundial. A crise do
eindividamento externo conduziu a poli-

ticas nacionais de estabilizacao fortemente restritivas as importacoes, o que
levou,a partir de 1981, a queda dos niveis
de intercambio na regiao, e a diminuicao
da participacao do continente nos fluxos
globaisde comercio. No ambito da ALADI,
observa-se a necessidade de se aperfeicoarem os mecanismos tradicionais de
estimulo ao comercio regional, baseados,
em sua maioria, em projetos de desenvolvimento cujas premissas se encontram
hoje superadas. Tal necessidade e acentuada pela tendencia a uma maior abertura de mercados, associada a crise de
Iiquidez externa, que afetou a maior parte
dos paises da regiao.
Recentemente, muitos dos nossos paises tem revelado uma percepcao crescente da importancia da concertacao politica,com vistas a uma politica comum de
ampliacao de mercados e cooperacao
nos mais diversos setores. A propria retracao do comercio intrazonal, a escassez de divisas, as dificuldades de acesso
aos mercados desenvolvidos, as condicoes adversas no comercio dos produtos
basicos tem levado alguns paises a procurar imprimir maior velocidade ao processo de integracao. Essas iniciativas
passam necessariamente pelo revigoramento da ALADI.
E nesse contexto que interpretamos o
significado da agenda desta reuniao, na
qual, ao lado de assuntos correntes da
pauta de trabalhos da Associacao, constam temas novos, que conformam o desenho estrategico da ALADI para os anos
noventa. As decisoes que serao tomadas
sobre esses temas envolvem uma selecao de prioridades operativas que determinarao, em grande medida, o curso do
processo de integracao, no ambito da
ALADI, no futuro proximo.
O Conselho de Ministros examinara, juntamente com as diretrizes para o bienio
90-92, iniciativas que visam a ampliacao
do horizonte de trabalho da Associacao; a
renovacao e agilizacao de sua estrutura
institucional, e a definicao do papel da
ALADI no processo de integracao. Estas
constituem as tres vertentes do processo
de revigoramento da ALADI, para o qual e
decisivo o apoio politico de todos os
paises-membros.
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As iniciativas mencionadas acima partem
da constatacao das dificuldades enfrentadas pela ALADI como instrumento de
integracao desde sua criacao em 1980:
erosao da eficacia dos mecanismos tarifarios como meio de ampliacao de comercio, baixo aproveitamento medio das
concessoes pactuadas entre os paisesmembros; resultados limitados dos dois
instrumentos multilaterais - o Programa
Regional de Recuperacao e Expansao do
Comercio (PREC) e a Preferencia Tarifaria Regional (PTR) - o primeiro ainda
incompleto e o segundo pendente de
ampliacao e aprofundamento. As iniciativas de renovacao incluem o lancamento
de uma estrategia que levara a ALADI a
aperfeicoar os procedimentos tipicos do
inter-relacionamento comercial e tarifario, preservando, ao mesmo tempo, o patrimonio ja acumulado nesse campo.
Revestem-se de especial importancia,
nesse quadro, as iniciativas que objetivam o aperfeicoamento institucional da
ALADI, de modo a possibilitar a realizacao, em seu ambito, de reunioes de altas
autoridades dos paises-membros responsaveis por areas correlatas de integracao. Dessa forma se estara, atraves da
utilizacao plena e politicamente imaginativa do marco juridico e institucional do
Tratado de Montevideu 1980, propiciando a convergencia para a ALADI de esforcos que se encontram dispersos na regiao.
Partindo da nocao de que a integracao,
entendida em seu sentido mais amplo,
abarca muito mais do que o inter-relacionamento comercial, o horizonte de atuacao da ALADI, a partir das decisoes tomadas nesta reuniao, sera expandido para examinar areas de complementacao
economica e industrial, de servicos, de
financiamento das exportacoes intrazonais, de aproveitamento dos mecanismos
de reducao da divida intra-regional, da
cooperacao cientifica e tecnologica, do
intercambio cultural e da infra-estrutura
fisica da integracao - transportes e comunicacoes, em coordenacao com os esforcos nacionais e regionais em curso.
Entre os temas de natureza principal-

mente tecnica que constam da agenda,
destaca-se o aprofundamento da Preferencia Tarifaria Regional (PTR), acompanhado de importantes medidas corretivas. Concebida como instrumento compensador do bilateralismo ou plurilateralismo que regia a quase totalidade dos
fluxos comerciais na regiao, a PTR representa, hoje, o Unico mecanismo multilateral em funcionamento, reintroduzindo
uma dimensao que havia sido abandonada com a ALALC. Dentro da moldura
flexivel estabelecida pelo Tratado de
Montevideu, a PTR afigura-se como um
dos elementos essenciais para a formacao de um Mercado Comum Latino-Americano. Trata-se, pois, de aperfeicoa-la
para que deixe de ser um dispositivo
quase simbolico e venha a ser um efetivo
instrumento de estimulo ao comercio intrazonal.
Uma das caracteristicas da ALADI e a de
congregar dentro de um mesmo marco
institucional e operativo paises de niveis
de desenvolvimento e dimensao economica dispares. Asolideze odinamismo do
processo de integracao dependem, naturalmente, das expectativas de obtencao
de beneficios equitativos por parte de
todos os paises participantes. O fortalecimento dos vinculos economicos entre
paises de niveis distintos de desenvolvimento constitui um dos elementos mais
importantes para a construcao de um
mercado regional. Nesse contexto, o Brasil considera de grande importancia a
operacionalizacao de um programa regional em materia de complementacao
economica e cooperacao tecnologica,
que figura em nossa agenda. Em contexto
analogo se inserem, igualmente, os projetos de resolucao relativos aos Paises
de Menor Desenvolvimento Economico
Relativo. O Brasil tem, tradicionalmente,
apoiado iniciativas que visam a assegurar
a participacao harmonica desses paises
nos projetos impulsionados atraves da
ALADI. Conferimos, assim, especial importancia a convocacao de uma Conferencia Extraordinaria de Avaliacao, voltada especificamente para a apreciacao
de novas medidas de apoio a incorporacao plena dos PMDEs ao processo de
integracao regional.
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Senhor Presidente,
A multiplicacao dos encontros presidenciais e ministeriais, nos ultimos anos, dentro de uma acao diplomatica informal,
imprimiu nova dinamica a integracao latino-americana. Aproveitando esse importante impulso politico, deveriamos
considerar praticamente encerrado o ciclo de reflexao e analise dos efeitos da
crise dos anos oitenta e voltar nossa
atencao para o futuro, concentrando esforcos na definicao de estrategias que
permitirao a Associacao adequar-se a
uma realidade internacional em rapida
transformacao.
A progressiva abertura das economias
em nossa regiao, dentro de um contexto
de marcada competitividade, impoe uma
nova abordagem da integracao, que deve
ser encarada, do ponto de vista global,
como um componente essencial da insercao externa dos paises latino-americanos. Do ponto de vista regional, deve
ela ser vista como meio para a formacao
de um mercado regional ampliado. Nos
dois contextos - o global e o regional - a
integracao apresenta-se como indispensavel instrumento de aprimoramento da
competitividade e da modernizacao dos
parques produtivos nacionais, atraves de
uma abertura setorial e seletiva.
O impulso politico que vem sendo dado
pelos Governos tera de ser acompanhado por um envolvimento crescente do
empresariado. A reinsercao de nossas
economias no mundo e o aproveitamento
de um mercado regional ampliado implicam a adocao de uma nova racionalidade,
que privilegie o principio da eficacia. Deve-se buscar, portanto, uma maior permeabilidade entre a Associacao e os operadores economicos. Esse objetivo constitui importante aspecto do fortalecimento da Associacao, e ja se encontra em boa
medida amadurecido desde a criacao do
Conselho Assessor Empresarial.

suas consequencias para a regiao. Ao
revigorar o processo integracionista, com
a diminuicao ou eliminacao da distancia
que separa a retorica da realidade, a
America Latina podera passar a apresentar-se, em conjunto, como um mercado
em expansao, com mais de 400 milhbes
de consumidores e um PIB de mais de
US$ 1 trilhao, e podera voltar a atrair
volumes significativos de investimentos.
Um projeto realista de integracao regional deve aproveitar ao maximo a flexibilidade juridica e institucional do Tratado
de Montevideu. Os diferentes niveis de
desenvolvimento economicos e os matizes de organizacao politica, social e cultural da America Latina, impoem que as
solucoes globalizantes nos variados
campos de atuacao da ALADI sejam conjugadascom outrascuja natureza oufinalidade recomendam aplicacao diferenciada. Ha tambem a necessidade, em um
contexto de escassez de recursos, de
estabelecer areas prioritarias de acao.
Iniciativas bilaterais ou por grupos de
paises, baseadas em projetos, produtos e
setores comuns, ou em polos de maior
dinamismo ou potencial, devem ser estimuladas. Existe, tambem, potencial para
o desenvolvimento de projetos de infraestrutura, tais como energia, transportes
e comunicacoes, entre grupos de paises,
para os quais a ALADI poderia propiciar
estudos tecnicos e apoio, quando solicitada.

Senhor Presidente,

No que tange as negociacoes comerciais,
a Associacao tera de contemplar a passagem a uma nova fase de natureza multilateral, que complemente a tradicional
concessao reciproca de preferencias
produto a produto. Setores que representem um mercado consideravel e que
apresentem possibilidades concretas de
intercambio seriam, neste quadro, objeto
de projetos de complementacao, o que
representara poderoso estimulo tanto
para a ampliacao das atividades produtivas quanto para o proprio comercio na
regiao.

A premissa basica para uma visao estrategica do processo integracionista sob a
egide da ALADI e a constatacao das
transformacoes mundiais, a que jaaludi, e

Diante da velocidade das mudancas no
comercio internacional, impoe-se a aceleracao do processo de integracao, na
direcao do mercado comum latino-ameri-
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cano preconizado no artigo primeiro do
Tratado de Montevideu. Nesse sentido,
estudos para a proposicao de bases para
a tarifa externa comum em setores selecionados poderiam servir para assegurar
uma maior eficacia futura da Preferencia
Tarifaria Regional e contribuir para a desejada harmonizacao de politicas macroeconomicas.
Senhor Presidente,
Muitas das mudancas em curso afetarao
diretamente a nossa regiao, nao sendo de
descartar seu impacto na forma pela qual
doravante alguns paises-membros participarao do processo de integracao. Estas
novas realidades devem ser analisadas
em profundidade. Suas implicacoes para
os mecanismos juridicos e de negociacao da ALADI devem ser consideradas
com realismo, de forma a prevenir que
circunstancias ou interesses individuais
possam comprometer os fundamentos
mesmos do atual processo negociador
de integracao.

Esses sao, em grande linha, alguns dos
elementos que acreditamos deveriam informar a concepcao de uma ALADI apta a
cumprir seu papel na decada de 90. Somente pela integracao, seremos capazes
de dar a nossas economias, fragilizadas
pela divida, por termos de intercambio
desfavoraveis e - por que nao dizer- por
um protecionismo frequentemente equivocado, ainda que bem intencionado, as
condicoes para que enfrentem a nova
realidade internacional, caracterizada
pelas economias de conjunto, pela ~$10cidade das transformacoes e pela rapida
superacao de velhas forcas de producao.
Cabe-nos, a partir dessa visao comum,
dar continuidade ao intenso processo
diplomatico de concertacao que marcou
a decada de oitenta, de modo a leva-lo a
frutificar em medidas tangiveis, que tragam beneficios concretos para nossos
povos, melhorando seu nivel de vida e
assegurando sua participacao nesse
"admiravel mundo novo", que a ciencia e
a tecnologia vao criando. A ALADI certamente podera contribuir de forma decisiva para este objetivo.
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relacoes diplomaticas1
concessao de agrement

Romenia

Chile

O Governo brasileiro concedeu agrement para a
designacao do Senhor Marin Iliescu como Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da Romenia.

O Governo brasileiro concedeu agrement para a
designacao do Senhor Carlos Martinez Sotomayor
como Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da Republica do Chile.
Costa Rica
O
brasileiro concedeu agrement para a
- Governo
- designacao do Senhor Carlos
Guillen como
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da
Republica da Costa Rica.
-

raia

Honduras
O Governo brasileiro concedeu agrement para a
designacao do Senhor Jose Rigoberto Arriaga
Chinchilla como Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da Republica de Honduras.

O Governo brasileiro concedeu agrement para a
designacao do Senhor Nils Gunnar Hjalmar Hultner
como Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da Suecia.
Uruguai
O Governo brasileiro concedeu agrement para a
designacao do Senhor Enrique Fynn Larriera como
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da
Republica Oriental do Uruguai.
entrega de credenciais de
embaixadores estrangeiros
Marin Iliescu, da Romenia, em 22.05.90

O Governo brasileiro concedeu agrement para a
designacao do Senhor Ariel Ramon GraneraSacasa
como Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da Nicaragua.

Babooram Rambissoon,
22.05.90

Trinidad

Carlos Martinez Sotomayor, do Chile, em 22.05.90
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tratados
acordos
convenios
relacoes economico-comerciais
entre brasil e china

Feito em Brasilia, em 18 de maio de 1990, em dois
exemplares, nas linguas portuguesa e chinesa,
sendo os dois textos igualmente autenticos.

Memorandun de entendimento entre
o Governo da Republica Federativa do Brasil e o
Governo da Republica Popular da China sobre
minerio de ferro

Francisco Rezek
Wu Xue Qian

O Governo da Republica Federativa do Brasil

O Governo da Republica Popular da China

brasil e espanha firmam tratado
de extradicao

(doravante denominados "Partes"),
Desejosos de intensificar as relacoes economicocomerciais entre os dois paises, com base nos
principios de igualdade e de beneficios mutuos;

Tratado de Extradicao entre a
Republica Federativa do Brasil e o
Reino da Espanha

Reconhecendo as vantagens reciprocas decorrentes do incremento das operacoes comerciais entre
ambos os paises;

A Republica Federativa do Brasil

Inspirados pelo elevado grau atingido nas relacoes
amistosas e solidarias existentes entre os dois
povos e suas instituicoes comerciais;

O Reino da Espanha

Chegaram ao seguinte entendimento:

Conscientes dos intensos vinculos historicos que
unem ambas as Nacoes, e

1. A Parte chinesa, se forem convenientes as
condicoes, compromete-se a comprar anualmente
da Parte brasileira, a partir de 1991, por um periodo
de tres anos, um minimo de 2,5 milhoes de toneladas de minerio de ferro.

Desejosos de traduzir tais vinculos em instrumentos juridicos de cooperacao nas areas de interesse
comum, entre elas as de cooperacao que facilite a
justica em materia penal,

2. A Parte brasileira, se forem convenientes as
condicoes, compromete-se a vender anualmente a
Parte chinesa, no periodo estipulado no paragrafo
anterior, um minimo de 2,5 milhoes de toneladas de
minerio de ferro.
3. Oscontratosespecificosparaacompraevenda
de minerio de ferro serao negociados e firmados
pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) ou outras
empresas interessadas, em nome da Parte brasileira, e pelas Corporacoes Estatais Especializadas
da Republica Popular da China, em nome da Parte
chinesa.
Este Memorandum de Entendimento entrara em
vigor na data de sua assinatura.

(doravante denominados "Estados"),

Acordam o seguinte:
T~TULOI

Do Objeto do Tratado
ARTIGO I
Os Estados obrigam-se reciprocamente a entrega,
de acordo com as condicoes estabelecidas no presente Tratado, e de conformidade com as formalidades legais vigentes no Estado requerente e no
Estado requerido, dos individuos que respondam a
processo penal ou tenham sido condenados pelas
autoridades judiciarias de um deles e se encontrem
no territorio do outro.
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esteja sendo ou ja tenha sido julgada no Estado
requerido, ou tenha sido anistiada ou indultada
no Estado requerido;
quando a acao penal ou a pena ja estiver prescrita, segundo as leis do Estado requerente ou
do Estado requerido;
quando a pessoa reclamada tiver de comparecer, no Estado requerente, perante Tribunal ou
Juizo de excecao;
quando a infracao penal pela qual e pedida a
extradicao for de natureza puramente militar;
quando a infracao constituir delito politico ou
fato conexo;
quando o Estado requerido tiver fundados motivos para supor que o pedido de extradicao foi
apresentado com a finalidade de perseguir ou
punir a pessoa reclamada por motivo de raca,
religiao, nacionalidade ou opinioes politicas;
bem como supor que a situacao da mesma seja
agravada por esses motivos.

Casos que Autorizam a Extradicao
ARTIGO II
1 . Autorizam a extradicao osfatosa que as Leis do
Estado requerente e do Estado requerido imponham pena privativa de liberdade superior a um ano,
independentemente das circunstancias modificativas e da denominacao do delito.
2. Se a extradicao for solicitada para execucao de
uma sentenca, sera necessario que a parte da pena
ainda nao cumprida seja superior a um ano.

3. Quando o pedido de extradicao referir-se a
mais de um delito, e alguns deles nao cumprirem
com os requisitos dos paragrafos 1 e 2 deste Artigo,
a extradicao podera ser concedida se um dos delitos preencher as referidas exigencias.
4. A extradicao e cabivel quanto a autores, coautores e cumplices, qualquer que seja o grau de
execucao do delito.
5. Autorizam iaualmente a extradicao os fatos
previstos em acordos multilaterais, devidamente
ratificados por ambos os Estados.

6. Em materia de infracoes penais fiscaiscontra a

Fazenda Publica - incluidas as de contrabando - e
relativas a controle cambial, a extradicao sera concedida com observancia deste Tratado e da legislacao do Estado requerido. A extradicao nao
podera ser negada em razao de a lei do Estado
requerido nao estabelecer0 mesmo tipo de imposto
ou taxa, ou nao contemplar o mesmo tipo de regulamentacao que a lei do Estado requerente.

T~TULO111
Casos que nao Autorizam a Extradicao
ARTIGO III
1. Quando a pessoa reclamada for nacional do
Estado requerido, este nao sera obrigado a entregaIa. Neste caso, nao sendo concedida a extradicao, o
individuo sera processado e julgado no Estado
requerido, a pedido do Estado requerente, pelo fato
determinante do pedido de extradicao, salvo se tal
fato nao for punivel pelas leis do Estado requerido.

2. No caso acima previsto, o Estado requerente
devera fornecer os elementos de conviccao para o
processo e julgamento do acusado, obrigando-se o
outro Estado a comunicar-lhe a setenca ou resolucao definitiva sobre a causa.

3. A condicao de nacional sera determinada pela
legislacao do Estado requerido, apreciada no momento da decisao sobre a extradicao, e sempre que
a nacionalidade nao tenha sido adquirida com o
proposito fraudulento de impedi-la.

ARTIGO IV
1 . Nao sera concedida a extradicao:
a) quando o Estado requerido for competente, segundo suas leis, para julgar o delito;
b) quando, pelo mesmo fato, a pessoa reclamada

A apreciacao do carater do crime cabera exclusivamente as autoridades do Estado requerido.
3. A alegacao do fim ou motivo politico nao impedira a extradicao se o fato constituir, principalmente, infracao da lei comum. Neste caso, a concessao
da extradicao ficara condicionada ao compromisso
formal por'parte do Estado requerente, de que o fim
ou motivo politico nao concorrera para a agravacao
da pena.
4. Para os efeitos deste Tratado, considerar-seao delitos puramente militares as infracoes penais
que encerrem atos ou fatos estranhos ao direito
penal comum e que derivem, unicamente, de uma
legislacao especial aplicavel aos militares e tendente a manutencao da ordem ou da disciplina nas
Forcas Armadas.

5. Nao serao consideradas como infracoes de
natureza politica:
a) o atentado contra a vida de um Chefe de Estado
ou Governo estrangeiro, ou contra membro de
sua familia;
b) os atos de terrorismo;
c) os crimes de guerra e os que se cometam contra
a paz e a seguranca da humanidade.
T~TULOIV
Das Garantias a Pessoa do
Extraditando

ARTIGO V
1. A pessoa extraditada em virtude deste tratado
nao podera:
a) ser entregue a terceiro pais que a reclame, salvo
se nisso convier o Estado requerido, e
b) ser processada e julgada por qualquer outra
infracao cometida anteriormente, a menos que o
proprio individuo, expressa e livremente, nisso
consinta; ou, ainda, se posto em liberdade e
advertido das consequencias a que o expora sua
permanencia, por prazo superior a 30 dias, no
territorio do Estado onde for julgado, nele permanecer alem desse prazo.
Quando a qualificacao do fato imputado vier a
modificar-se durante o processo, a pessoa reclamada somente ser8 processada ou julgada na me-

2.
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dida em que os elementos constitutivos do delito
que correspondem a nova qualificacao permitam a
extradicao.
ARTIGO VI
1. A extradicao nao sera concedida sem que o
Estado requerente de garantias de que seracomputado o tempo da prisao que tiver sido imposta ao
reclamado no Estado requerido, por forca da extradicao.
2. Quando a infracao determinante do pedido de
extradicao for punivel com pena de morte, prisao
perpetua ou penas atentatorias a integridade fisica,
tratamentos desumanos ou degradantes, o Estado
requerido podera condicionar a extradicao a garantia previa, dada pelo Estado requerente, por via
diplomatica, de que, em caso de condenacao, tais
penas nao serao aplicadas, convertendo-se as duas
primeiras na pena maxima privativa de liberdade
prevista na legislacao do Estado requerido.

ARTIGO VI1
Se a pessoa reclamada tiver sido condenada a
revelia, a extradicao nao sera concedida se, ajuizo
do Estado requerido, o processo que deu origem a
sentenca nao tiver respeitado os direitos minimos
de defesa reconhecidos a toda pessoa acusada de
um delito. Podera, porem, conceder-se a extradicao
se o Estado requerente dergarantiassuficientesde
aue a Dessoa reclamada ~ o d e r a
utilizar os recursos
e outras garantias processuais previstas na legislacao do Estado requerente.
ARTIGO VIII
O Estado requerido podera recusar a extradicao de
um reclamado a quem tenhaconcedido ou tencione
conceder asilo. Neste caso, aplicar-se-a o previsto
no Artigo III.

Do Procedimento
ARTIGO IX
1. O pedido de extradicao sera feito por via diplomatica, mediante apresentacao dos seguintes documentos:
a) quando se tratar de individuo nao-condenado:
original ou copia autentica do mandado de prisao ou do ato de processo criminal equivalente,
emanado da autoridade estrangeiracompetente;
b) quando se tratar de condenado: original ou copia
autentica da sentenca condenatoria, e certidao
de que a mesma nao foi totalmente cumprida e
do tempo que faltou para seu cumprimento.

2. As pecas ou documentos apresentados deverao conter a indicacao precisa do fato imputado, a
data e o luaarem auefoi praticado, bem comodados
a comprovacao da
ou antec~dentes~necessarios
identidade da Dessoa reclamada. Deverao ainda ser
acompanhadas de copias dos textos da lei aplicados a especie no Estado requerente, dos que
fundamentem a competencia deste, bem como das

disposicoes legais relativas a prescricao da acao
penal ou da condenacao.

3. O Estado requerente apresentara ainda movas
ou indicios de que a pessoa-reclamadaingressou ou
permanece no territorio do Estado requerido.
4. Aapresentacao do pedido de extradicao por via
diplomatica constituira prova suficiente da autenticidade dos documentos exibidos para esse fim, os
quais serao, assim, havidos por legalizados.

5. Os documentos que instruirem o pedido de
extradicao serao acompanhados de sua traducao
na lingua do Estado requerido. Em caso de urgencia, o pedido de prisao preventiva podera ser
formulado na lingua do Estado requerente.
6. Nas hipoteses dos Artigos IV paragrafo 3, VI e
VII, o Estado requerente oferecera as garantias ai
previstas.
ARTIGO X
Se o pedido de extradicao nao estiver devidamente
instruido, o Estado requerido solicitara ao Estado
requerente que, no prazo de 60 dias, supra as
deficiencias observadas; decorrido esse prazo, o
pedido sera julgado a luz dos elementos disponiveis.
ARTIGO XI

A pessoa reclamada serao permitidasampladefesa,
de acordo com a legislacao do Estado requerido, a
assistencia de um defensor e, se necessario, de
interprete.
ARTIGO XII
O Estado requerente podera solicitar, em caso de
urgencia, a prisao preventiva do reclamado, assim
como a apreensao dos objetos relativos ao delito. O
pedido devera conter a declaracao da existencia de
um dos documentos enumerados no Artigo IX e ser
seguido da apresentacao, dentro de 80 dias, do
pedido formal de extradicao devidamente instruido.
Nao sendo formalizado o pedido no prazo supra, o
reclamado sera posto em liberdade e so seadmitira
novo pedido de prisao, pelo mesmo fato, se instruido na forma do Artigo IX.
ARTIGO XIII
1. Concedida a extradicao, o Estado requerido
comunicara imediatamente ao Estado requerente
que o extraditando se encontra a sua disposicao.

2. Se, no prazo de 60 dias contados de tal comunicacao, o reclamado nao tiver sido retirado pelo
Estado requerente, o Estado requerido dar-lhe-a
liberdade e nao o detera novamente pelo mesmo
fato deltuoso.
3. A entrega da pessoa reclamada ficara adiada,
sem prejuizo da efetividade da extradicao:
a) quando enfermidade grave impedir que, sem
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perigo de vida, seja ela transportada para o
Estado requerente;
quando se achar sujeita a acao penal do Estado
requerido, por outra infracao; neste caso, se
estiver sendo processada, sua extradicao podera ser adiada ate o fim do processo e, em caso
de condenacao, ate o momento em que tiver
cumprido a pena, ou
quando circunstancias excepcionais de carater
pessoal e suficientemente serias a tornarem
incompativel com razoes humanitarias.

ARTIGO XIV
Caso haja sido negada, a extradicao da pessoa
reclamada nao podera novamente ser solicitada
pelo mesmo fato determinante do pedido 0riginal.A
denegacao total ou parcial sera motivada.

ARTIGO XV
O Estado requerente podera enviar ao Estado requerido, com previa aquiescencia deste, agentes
devidamente autorizados, quer para auxiliarem o
reconhecimento da identidade do extraditando,
quer para o conduzirem ao territorio do primeiro.
Esses agentes nao poderao exercer atos de autoridade no territorio do Estado requerido e ficarao
subordinados as autoridades deste; os gastos que
fizerem correrao por conta do Estado requerente.

querido, todos os objetos, valores, ou documentos
que se relacionem com o delito e, no momento da
prisao, tenham sido encontrados em poder do reclamado, serao entregues, com este, ao Estado
requerente.
2. Os objetos, valores e documentos em poder de
terceiros e que tenham igualmente relacao com o
delito serao tambem apreendidos, mas so serao
entregues depois de resolvidas as excecoes opostas pelos interessados.

3. Atendidas as ressalvas acima expresc_as,a entrega dos referidos objetos, valores e documentos
ao Estado requerente sera efetuada, ainda que a
extradicao, ja concedida, nao se tenha podido efetuar, por motivo de fuga ou morte do reclamado.
4. O Estado requerido podera conserva-los temporariamente, ou entrega-lossobacondicaodeque
sejam restituidos, caso forem tais objetos, valores e
documentos necessarios a instrucao de um processo penal em tramite.

ARTIGO XIX
O individuo que, depois de entregue por um Estado
a outro;lograr subtrair-se a acao da justica e adentrar o territorio do Estado requerido, sera detido
mediante simples requisicao feita por via diplomatica, e entregue, de novo, sem outra formalidade, ao
Estado ao qual ja fora concedida a sua extradicao.

ARTIGO XVI
1. O transito, pelo territorio de qualquer dos Estados, de pessoa entregue por terceiro Estado a um
dos Estados, e que nao seja nacional do pais de
transito, sera permitido, independentemente de
qualquer formalidade judiciaria, mediante simples
solicitacao feita por via diplomatica, acompanhada
da apresentacao, em original ou copia autentica, do
documento pelo qual o Estado de refugio tiver
concedido a extradicao.

2. O transito podera ser recusado por graves
razoes de ordem publica, ou quando o fato que
determinou a extradicao seja daqueles que, segundo este Tratado, nao a justificariam.

3. Nao sera necessario solicitar o transito do extraditando auando se emDreauem meios de transporte aereo que nao prevejam aterrissagem em
territorio do Estado de transito, ressalvado o caso
de aeronaves militares.
ARTIGO XVII
Correrao por conta do Estado requerido as despesas decorrentes do pedido de extradicao, ate o
momento da entrega do extraditando aos agentes
devidamente habilitados do Estado requerente, e
por conta do Estado requerente, as posteriores a
dita entrega, inclusive as despesas de transito.

ARTIGO XX
O Estado que obtiver a extradicao comunicara ao
que a concedeu a decisao final proferida sobre a
causa que deu origem ao pedido de extradicao, se
tal decisao inocentar o reclamado.

T~TULOVI
Do Concurso de Pedidos
ARTIGO XXI
Quando a extradicao de uma mesma pessoa for
pedida por mais de um Estado, sera dada preferencia, pela ordem:
a) ao Estado com o qual houver Tratado de extradicao;
b) ao Estado em cujo territorio a infracao tiver sido
cometida, se se tratar do mesmo fato;
c) ao Estado em cujo territorio tiver sido cometida a
infracao mais grave, ajuizo do Estado requerido;
d) ao Estado que tiver apresentado o pedido em
primeiro lugar, se se tratar de fatos distintos que
o Estado requerido repute de igual gravidade;
e) ao Estado de origem ou domicilio do extraditando, se os pedidos forem simultaneos.
1.

2. Nos casos omissos, decidira sobre a preferencia o Estado requerido.

ARTIGO XVIII

T~TULOVII
Disposicoes Gerais

1. Ressalvados os direitos de terceiros, e atendidas as disposicoes da legislacao do Estado re-

O presente Tratado aplicar-se-a a pessoas que

ARTIGO XXII
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ingressem no territorio do Estado requerido em
qualquer momento apos a sua entrada em vigor; ou
as que nele se encontrarem 45 dias apos sua
entrada em vigor, qualquer que seja a data em que o
delito tiver sido cometido.

volvimento economico e social ou oara atender a
necessidades alimentares de emergencia resultantes de calamidades naturais ou de outras situacdes
v - - de emergencia.

2. Qualquer solicitacao de ajuda devera normalARTIGO XXIII

O presente Tratado esta sujeito a Ratificacao e
entrara em vigor no Ultimo dia do mes seguinte ao
da troca de Instrumentos de Ratificacao, que tera
lugar na cidade de Madri.

mente ser apresentada pelo Governo na forma
indicada pelo PMA, atrav6s do Representante do
PMA acreditado junto ao Governo.

3. O Governo fornecera ao PMA todas as facilidades apropriadas e as informacdes relevantes
necessarias a apreciacao da solicitacao.

ARTIGO XXIV

O presente Tratado tera duracao indeterminada.
Contudo, qualquer dos Estados podera denuncia-lo
mediante notificacao escrita, por via diplomatica. A
denuncia tera efeito a partir do Ultimo dia do sexto
mes seguinte ao da notificacao.
Feito em Brasilia, aos 02 diasdo mes de fevereiro de
1988, em dois exemplares em portugues e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autenticos.
Paulo Tarso Flecha de Lima

4. Quando for decidido que o PMA prestara ajuda
a um projeto de desenvolvimento, sera acordado
um Plano de Operacdes entre o Governo e o PMA.
No caso de operacdes de emergencia, em vez de
um instrumento formal, serao celebrados memorandos de entendimento entre as Partes.
5. Cada Plano de Operacdes devera indicar os
termos e as condicdes sob os quais um projeto sera
realizado e especificara as respectivas responsabilidadesdo Governo e do PMA na implementacao do
projeto. As disposicdes do presente Acordo Basico
deverao reger qualquer Plano de Operacdes concluido entre as Partes.

Fernando Ledesma Bartret

pma apoiara projetos de
desenvolvimento economico e
social brasileiros
Acordo BBsico entre o Governo da Republica
Federativa do Brasil e o Programa Mundial de
Alimentos da OrganizacBo das Nacoes Unidas
para AlimentacBo e Agricultura- FAO- referente
a ajuda do Programa Mundial de Alimentos

Considerando que o Governo da Republica Federativa do Brasil (doravante denominado "Governo")
reconhece que o Programa Mundia de Alimentos,
vinculado as Nacdes Unidas e a Organizacao das
Nacaes Unidas para Alimentacao e Agricultura
(FAO), (doravante denominado PMA), pode prestar
valiosa ajuda a projetos de desenvolvimento economico e social elaborados por ele e, portanto,
deseja valer-se da oportunidade da ajuda do PMA; e
Considerando que o PMA concorda em prestar tal
ajuda mediante solicitacao especifica do Governo;
Por conseguinte, o Governo e o PMA convieram
neste Acordo que incorpora as condicdes sob as
quais tal ajuda pode ser prestada pelo PMA e
utilizada pelo Governo de acordo com os Regulamentos do PMA.
ARTIGO I
SolicitacBo e Acordos de Ajuda
1. O Governo podera solicitar ajuda na forma de
alimentos do PMA para apoiar projetos de desen-

ARTIGO II
ExecucBo de Projetos de Desenvolvimento
e de Operacoes de Emergencia
1. A responsabilidade primeira pela execucao de
projetos de desenvolvimento e operacdes de emergencia sera do Governo, que fornecera todo o
pessoal, instalacdes, suprimentos, equipamento,
servicos e transporte, e cobrira todas as despesas
necessarias a implementacao de qualquer projeto
de desenvolvimento ou operacao de emergencia.

2. O PMA entregara produtos alimenticios ao Governo, em caraterde doacao, no porto de entrada ou
oosto fronteirico e suoervisionara e orestara assessoria na execucao de qualquer
de desenvolvimento ou operacao de emergencia.

3. Com relacao a cada projeto, o ~ o v e r h odesignara, em comum acordo com o PMA, um orgao de
contrapartida p&a implementa-10.No caso de haver
mais de um projeto de ajuda alimentar no pais, o
Governo designara um orgao central de coordenacao para controlar os suprimentos alimentares
entre o PMA e os projetos, bem como entre os
proprios projetos.
4. O Governo proporcionara ao PMA todas as
facilidades necessarias a observacao de todos os
estagios de implementacao de projetos de desenvolvimento e operacdes de emergencia.
5. O Governo assegurara que os produtosalimenticios fornecidos pelo PMA sejam manuseados,
transportados, armazenados e distribuidos com o
cuidado e eficiencia adequados e que os alimentos
e os lucros obtidos com sua venda, quando autorizada, sejam utilizados na forma estabelecida entre
as Partes. Se nao forem assim utilizados, o PMA
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podera solicitar a devolucao dos generos ou dos
lucros obtidos com sua venda, ou ambos, conforme
O caso.

6. Em caso do nao cumprimento das obrigacoes
estabelecidas no presente Acordo ou em acordos
dele decorrentes por uma das Partes, a outra podera suspender o cumprimento de suas obrigacoes
notificando assim a Parte faltosa.
ARTIGO III
Informacoes sobre os Projetos e as
Operacoes de Emergencia

1. O Governo fornecera ao PMA documentos relevantes, tais como contas, registros, declaracoes,
relatorios e outras informacoes solicitadas pelo
PMA acerca da execucao de qualquer projeto de
desenvolvimento ou operacao de emergencia, ou
de sua viabilidade e adequacao, ou documprimento
pelo Governo de quaisquer de suas responsabilidades no ambito do presente Acordo ou de qualquer Acordo concluido sob sua egide.
2. O Governo mantera o PMA regularmente informado sobre o andamento da execucao de cada
projeto de desenvolvimento ou operacao de emergencia.

3. O Governo apresentara ao PMA contasauditoriadas da utilizacao dos alimentos fornecidos pelo
PMA e das receitas obtidas com sua venda em cada
projeto de desenvolvimento, em intervalos preestabelecidos e ao final do projeto.
4. O Governo assistira em toda avaliacao de projeto que o PMA possa empreender, conforme estabelecido no respectivo Plano de Operacoes, mantendo e fornecendo ao PMA os registros e os dados
necessarios a esse proposito. Qualquer relatorio
final de avaliacao que seja elaborado sera submetido ao Governo para seus comentarios e, subsequentemente, ao Comite de Politicas e Programas
de Ajuda Alimentar (CPPAA) da Organizacao das
Nacdes Unidas para Alimentacao e Agricultura
(FAO), acompanhado desses comentarios.
ARTIGO IV
Ajuda Oriunda de Outras Fontes

No caso em que a ajuda para a execucao de um
projeto, para o qual a ajuda do PMA ja tenha sido
concedida, seja obtida pelo Governo, de fontes
internacionais que nao o PMA, as Partes consultarse-ao uma a outra com vistas a uma efetivacoordenacao da ajuda do PMA com a de outras fontes.
ARTIGO V
Escritbrio do PMA

1. O escritorio do PMA no Brasil e ligado ao
escritorio do Representante Residente do Programa ds Nacoes Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), o qual e tambem acreditado junto ao Governo como Representante do Programa Mundial
de Alimentos, sendo este assistido por um Representante Adjunto, que atua como encarregado do

escritorio tomando o titulo funcional de Chefe das
Operacoes do PMA no Brasil.

2. Se necessario, o PMA podera ter um ou mais
escritorios de apoio no pais, para o adequado
acompanhamento das atividades dos projetos e
Dara o assessoramento as autoridades relacionadas com o projeto.

3. O Governo concedera a pessoa do Chefe das
Operacoes do PMA no Brasil ou ao funcionario do
PMA de mais alto grau, e aos membros da sua
familia, o mesmo status, privilegios e imunidades
concedidas ao Representante Residente Adjunto
do PNUD. O Representante AdjuntoIChefe das
~eracoesdo PMA no Brasil atua como Representante ad interim do PMA quando o Representante
do PMNRe~resentanteResidente do PNUDestiver
fora do pais ou quando nenhum Representante do
PMA tenha sido oficialmente acreditado junto ao
Governo.
ARTIGO VI
Facilidades, PriviMgios e Imunidades

1. O Governo proporcionara aos funcionarios e
aos consultores do PMA, bem como a outras pessoas que realizem servicos em favor do PMA, facilidades identicas as que se concedem aos das Agencias Especializadas das Nacoes Unidas, levando
em consideracao o exposto no Acordo Basico de
Assistencia Tecnica assinado entre o Governo e as
Agencias Especializadas das Nacoes Unidas e a
Agencia Internacional de Energia Atomica (AIEA)
em 29 de dezembro de 1964 e qualquer convenio
complementar aquele Acordo subsequentemente
assinado entre o Governo e o PNUD ou qualquer
outra agencia das Nacoes Unidas.

2. O Governo aplicara as disposicoes contidas na
Convencao sobre Privilegios e Imunidades das
Agencias Especializadas das Nacoes Unidas ao
PMA, sua propriedade, fundos e haveres, e a seus
funcionarios e consultores.
3. O Governo sera responsavel pelo tratamento
de quaisquer reivindicacoes que possam vir a ser
feitas por terceiros contra o PMA ou contra seus
funcionarios, consultores ou outras pessoas que
estejam realizando servicos em favor do PMA no
ambito deste Acordo, no sentido de que o Governo
intervira em tais reivindicacoes de acordo com a lei
brasileira e com os atos internacionais em vigor
a~licaveisa materia.
4. O Governo mantera o PMA e as pessoas mencionadas no paragrafo 3 do presente Acordo isentas no caso de quaisquer reivindicacoes ou obrigacoes resultantes das operacoes realizadas no
'ambito deste Acordo, de conformidade com a lei
brasileira, nos termos deste Acordo e dos atos
internacionais em vigor aplicaveis na ocasiao, salvo
nos casos em que ficar estabelecido entre o Governo e o PMA que tais reivindicacoes ou obrigacoes
decorram da negligencia ou dolo de tais pessoas.
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ARTIGO VI1
Solucao de Controv6rsias
Qualquer controversia entre o Governo e o PMA
resultante ou relacionada a este Acordo ou a um
Plano de Operacoes, que nao possa ser solucionada por negociacao ou por outra forma acordada,
sera submetida a arbitragem a pedido de uma das
Partes. A arbitragem sera realizada em localidade
fora do Brasil, estabelecida entre as Partes. Cada
Parte indicara e instruira um arbitro, notificando a
outra Parte do nome do arbitro indicado. Caso os
arbitros nao cheguem a um acordo sobre o laudo,
deverao designar imediatamente um desempatador. Caso, dentro de trinta dias apos o pedido de
arbitragem, cada Parte nao indicar um arbitro, ou se
os arbitros indicados nao chegarem a um acordo
sobre o laudo ou sobre a designacao de um desempatador, cada Parte podera solicitar ao Presidente
de Corte internacional de Justica a nomeacao de
um arbitro ou de um desempatador, conforme o
caso. As despesas com a arbitragem correrao a
cargo das Partes, conforme estabelecido no laudo
de arbitragem. O laudo de arbitragem sera aceito
pelas Partes como a adjudicacao final da controversia.

ARTIGO VIII
Disposicoes Gerais
1. Este Acordo entrara em vigor na data em que o
Governo brasileiro notificar o Programa Mundial de
Alimentos do cumprimento das formalidades constitucionais necessarias a aprovacao do presente
Acordo e permanecera em vigor por periodo ilimitado, a menos que seja denunciado nos termos do
paragrafo 3 deste Artigo.

2. Este Acordo podera ser modificado por consentimento mutuo, por escrito, entre as Partes.
Qualquer assunto relevante, para o qual nao haja
disposicao expressa neste Acordo sera resolvido
pelas Partes em conformidade com as resolucoes e
decisoes do Comite de Politicas e Programas de
Ajuda Alimentar (CPPAA) das Nacoes UnidasIFAO.
cada Parte considerara com dmpatia qualquer
proposta efetuada ela outra Parte no ambito deste
paragrafo.

3.

Este Acordo podera ser denunciado por qualquer das Partes atraves de notificacao porescrito a
outra Parte, e deixara de vigorar sessenta dias apos
o recebimento desta notificacao. Nao obstante
qualquer notificacao de denuncia, este Acordo
manter-se-a em vigor ate a completa realizacao e
cumprimento de todos os Planos de Operacoes
acordados com base na presente Acordo Basico.

4. As obrigacoes assumidas pelo Governo de
acordo com o Artigo VI deste Acordo manter-se-ao
apos seu termino, conforme o paragrafo 3 acima, na
medida necessaria para permitir a remocao ordenada de propriedades, fundos e haveres do PMA e
de funcionarios e de outras pessoasque, em funcao
deste Acordo, estejam a servico do PMA.

Em testemunho do que, os abaixo-assinados,devidamente nomeados representantes do Governo da

Republica Federativa do Brasil e do Programa
Mundial de Alimentos, assinam o presidente Acordo.
Feito em Brasilia, aos 2 dias do mes de fevereiro de
1987, em dois exemplares originais, nos idiomas
portugues e ingles.
Roberto de Abreu Sodre
Peter Koenz

fortalecimento da cooperacao
entre brasil e tchecoslovaquia
Acordo sobre Cooperacao Econdmica
entre o Governo da Republica Federativa
do Brasil e o Governo da Republica
Socialista da TchecoslovBquia
O Governo da Republica Federativa do Brasil

O Governo da Republica Socialista da
Tchecoslovaquia
(doravante denominados "Partes Contratantes"),
Tendo em conta o interesse dos dois paises em
desenvolver e diversificar suas relacoes econamicas;
Tendo presente os principios de cooperacao consubstanciados no Acordo de Comercio firmado entre ambos Governos em 19 de julho de 1977, e
Com o objetivo de fortaleceracooperacaoem todas
as areas de suas relacoes bilaterais, a fim de assegurar seu desenvolvimento dinamico e a longo
prazo,
Acordam o' seguinte:

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

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

5. Anexas ao presente'Acordo, encontram-se listas indicativas de produtos e projetos que deverao
contribuir para a dinamizacao do comercio bilateral.
ARTIGO II
Formas de CooperacBo

1. As Partes Contratantes favorecerao a cooperacao economica tanto bilateral, compreendidas
nesta as atividades conjuntas em terceiros paises,
quanto multilateral, atraves de medidas tendentes
aproveitar a capacidade de absorcao dos mercados internos dos dois paises, a fim de melhor
satisfazer suas respectivas necessidades;
aumentar e diversificar os volumes anuais do
intercambio comercial reciproco;
ampliar a colaboracao comercial, pela utilizacao
de o~eracdescom~ensatoriase de outra natureza; respeitados os compromissos internacionais de cada Parte Contratante;
realizar empreendimentos conjuntos e atividades de cooperacao na producao de maquinas e
equipamentos, bem como atividades de cooperacao tecnica e treinamento de especialistas;
estabelecer intercambio de informacoes sobre
programas de investimentos futuros e sobre
alteracdes das diretrizes e regulamentos concernentes a comercio exterior e a "joint-ventures", e
intensificar contatos entre autoridades dos dois
paises, sobretudo as da esfera economica, e
tambem entre empresarios.
A cooperacao economica prevista no presente
Acordo se realizara por meio de contratos a serem
celebrados entre pessoas juridicas independentes
tchecoslovacas,autorizadas a operar em-atividades
economicas externas, e empresas. instituicoes e
operadores brasileiros, respeitadas as con'dicoes
do mercado internacional e tendo Dresente a necessidade de compatibilizar as op&acoes com os
interesses das respectivas industrias nacionais.
ARTIGO III
Areas de Cooperacao

Levando-se em conta as estruturas economicas
dos dois paises, bem como seus respectivos programas de desenvolvimento economico e social, as
Partes Contratantesconcentrarao os programas de
cooperacao previstos no presente Acordo nos se-

tores energetico, metalurgico, de maquinaria, agropecuario, petroquimico, de saude, mineracao,
transportes, materiais de construcao e bens de
consumo.
ARTIGO IV
Financiamento

1. Cada Parte Contratante envidara esforcos para
conceder recursos de financiamento ate o valor de
50 milhoes de dolares dos Estados Unidos da
America, para fomentar as exportacoes reciprocas
dos produtos manufaturados mencionados no Anexo do presente Acordo.

2. A Parte tchecoslovaca se dispoe a participar na
obtencao de recursos de at6 150 milhoes de d6lares dos Estados Unidos da America para o financiamento dos custos locais de projetos realizados
no Brasil. nas areas mencionadas no Artigo III, dos
quais venham a participar empresas, entidades e
o~eradoresda Tchecoslovaquia. A concessao de
tais recursos sera feita caso a caso.
ARTIGO V
ExecucBo do Acordo

Cabera a Comissao Mista criada pelo Artigo XII do
Acordo de Comercio firmado em 19 de julho de
1977:
&pervisionar e avaliar a execucao do presente
Acordo;
identificar e propor novas formas de cooperacao, e
incentivar acordos entre empresas, organizacoes e instituicoes dos dois paises.
ARTIGO VI
Disposicoes Finais
O presente Acordo vigofara provisoriamente a
partir da data de sua assinatura, e definitivamente
quando, apos as Partes Contratantes se terem
reciprocamente notificado sobre o cumprimento de
suas respectivas formalidades internas, for realizada a troca dos Instrumentos de RatificacBo.
2. O presente Acordo vigorara ate o dia 31 de
dezembro do ano 2000, sendo, apos essa data,
renovado automaticamente por periodos sucessivos de dois anos.

. Partes Contratantes po3. A aualauer t e m ~ oas
derao, por via diplomatica e com uma antecedencia
minima de seis meses. comunicar sua intencao de
dar o presente cor do por terminado.
Feito em Brasilia, aos 12 dias do mes de maio de
1988, em dois exemplares nas linguas portuguesae
tcheca, sendo ambos os textos autenticos.
Roberto de Abreu Sodre
Jan Sterba
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ANEXO

- usina termoeletrica a definir, conforme o PRS
201O;

Ao acordo de CooperacBo Econi3mica entre o
Governo da Republica Federativa do Brasil e o
Governo da Republica Socialista da
Tchecoslovaquia
A) Lista indicativa de produtos brasileiros de exportacao para a Tchecoslovaquia:
- minerio de ferro;
- minerio de manganes;
- aluminio;
- ferro-ligas;
- farelo de soja;
- cafe e cafe soluvel;
- sucos de frutas e produtos alimenticios industrializados;
- texteis, inclusive artigos de vestuario;
- manufaturados de couro;
- calcados;
- aparelhos eletrodomesticos e eletronicos;
- maquinas operatrizes e componentes;
- maquinas e equipamentos para construcao
civil;
- carros de passeio, acessorios e autopecas;
- computadores, componentes de informatica e
perifericos;
- aco laminado;
artigos de cutelaria;
- maquinas de escrever e calcular;
- equipamento para telecomunicacoes;
produtos metalurgicos e siderurgicos;
- avioes de passageiros para curtas distancias.

-

B) Lista indicativa de produtos tchecoslovacos de
exportacao para o Brasil:
- malte;
- lupulo;
- equipamentos para geracao de energia termo
e hidreletrica;
- equipamentos para fabricas de cimento;
- equipamentos para usinas metalurgicas;
.
- equipamentos para irrigacao;
- equipamentos para ~ r o d u c a ode motores a
diesel;
- equipamentos para transporte urbanode massa;
- equipamentos para producao de maquinas
graficas;
- maquinas texteis;
- maquinas de calcados;
- maquinas de curtume;
- maquinas de costura industriais;
- eauipamentos Dara fabricacao de cerveia:
- equipamentos para produc'ao de tratores;
- equipamentos medico-hospitalares;
- rolamentos ZVL.
C) Lista indicativa de projetos de interesse mutuo
das Partes Contratantes:
- usina hidreletrica de Ita;
- usina hidreletrica de Jaguara;
- usina hidreletrica a definir, conforme o PRS
201o;
- usina termoeletrica de Igarape;
- usina termoeletrica de Sao Paulo:

- fabrica de cimento em Mato Grosso e Capao
Bonito;
USIMAR;
projeto de irrigacao de Sao Bernardo;
projetos de irrigacao a serem definidos;
- expansao das usinas a diesel para 1988-1990
para a CEAM;
- joint-ventures ou cooperacao industrial e tecnica para a producao de motores a diesel;
- projeto de bondes para transporte urbano de
massa em Sao Luis - Maranhao;
- projeto de bondes para transporte urbano de
massa para o Rio de Janeiro;
- producao de maquinas graficas na ZoneFranca de Manaus;
- cervejaria Santa Ines no Maranhao;
- projeto de montagem e producao de tratores
Zetor no Nordeste;
- producao ou cooperacao industrial para producao de maquinas texteis.

-

acordos brasil - venezuela
Acordo de Co-ProducBo Cinematocirafica entre
o Governp da Republka ~ederativa-doBrasil e o
Governo da Republica da Venezuela
O Governo da Republica Federativa do Brasil

O Governo da Republica da Venezuela
(doravante denominados "Partes"),
Animados pelo proposito de facilitara producao em
comum de filmes que, por sua qualidade artistica e
tecnica, contribuam para o desenvolvimento das
relacoesculturais e comerciais entre os dois paises,
e que sejam competitivos tanto nos respectivos
territorios nacionais como nos de outros paises,
Acordam o seguinte:

ARTIGO I
Para efeitos do presente Acordo, as Partes entendem por "filme de co-producao brasileiro - venezuelana" uma pelicula de duracao nao inferior a 70
minutos para os longa-metragens, e nao inferior a 4
minutos para os curtas e medias metragens, em
todos os formatos e meios, realizada por um ou mais
produtores brasileiros, conjuntamente com um ou
mais ~rodutoresvenezuelanos. e conforme as disposic'oes mencionadas nos Artigos do presente
Acordo, com base em um contrato estipulado pelas
empresas co-produtoras e devidamente aprovado
pelas autoridades competentes de cada pais: no
Brasil, pelo Conselho Nacional do Cinema
(CONCINE), do Ministerio da Cultura, e na Vene-
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zuela pela Direccion de Ia Industria Cinematografica, do Ministerio do Fomento.
ARTIGO I I

As peliculas realizadas em co-producao entre ambas as Partes serao consideradas como peliculas
nacionais pelas autoridades competentes de ambos paises, sempre e quando sejam realizadas em
conformidade as disposicoes legais vigentes em
cada pais. Tais filmes se beneficiarao das vantagens previstas para ofilme nacional por disposicoes
de lei vigente ou que venha a ser promulgada em
cada pais co-produtor.
ARTIGO III

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

ARTIGO VI
1. A revelacao dos negativos se realizara, em
principio, nos laboratorios de uma das Partes.

2. O processamento das copias destinadas a programacao em cada uma das Partes sera efetuado
nos respectivos paises.
3. Para cada filme de co-producao, serao preparados um negativo e um contratipo, ou um negativo
e um internegativo.
Cada co-produtor sera proprietario de um negativo ou de um contratipo.

4.

5. O co-produtor majoritario sera o encarregado
da custodia dos negativos originais de imagem e
som.
6. O co-produtor minoritario podera, mediante
previ0 acordo com o co-produtor majoritario, dispor
do negativo original.
ARTIGO VI1

ARTIGO IV

Na co-producao dos filmes, a proporcao dos
respectivos aportes dos co-produtores dos dois
paises podera variar de 30% a 70%. Nos casos de
co-producao com terceiros paises, a participacao
financeira minoritaria podera ser de ate 20% do
custo total, de acordo com a legislacao vigente em
cada pais.
1.

2. Para efeito dos calculos percentuais mencionados no paragrafo anterior, os aportes de cada coprodutor terao valores proporcionais no conjunto
da co-producao, independentemente de seu valor
monetario. Tais valores se regerao pela Tabela de
Percentagem de Aportes, especificada no Anexo
"B" do presente Acordo e parte integrante domesmo.
3. A participacao artistica e tecnica na co-producao se regera pela Tabela de Pontuacao especificada no Anexo "C" do presente Acordo e parte
integrante do mesmo.
ARTIGO V
1. Os filmes deverao ser realizados com autores,
tecnicos e interpretes de nacionalidade brasileira
ou venezuelana, ou estrangeiros com Visto de Residente em um dos dois paises. Tendo em conta as
exigencias da producao, sera consentida, mediante
previo acordo entre as Partes, a participacao de
estrangeiros nao-residentes, segundo a legislacao
vigente em cada pais.

A divisao de bilheterias nos mercados devera ser
proporcional a participacao percentual dos co-produtores na producao do filme, salvo no caso de os
produtores realizarem acordo em termos especificos, com a aprovacao das autoridades competentes de ambas as Partes. Essa reparticao podera
efetuar-se por intermedio de uma divisao de mercados, de uma distribuicao compartilhada dos mesmos mercados, ou ainda por uma combinacao dessas duas formulas.
ARTIGO VIII
1. A distribuicao nos mercados internacionais
compartilhados sera negociada pelo co-produtor
cuja participacao seja majoritaria naquele mercado,
consultados previamente os demais co-produtores.

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

Sera promovida com particular interesse a realizacao de filmes com especial valor artistico e financeiro, entre empresas produtoras das duas Partes e
empresas de outros paises com os quais uma ou
outra Parte esteja ligada respectivamente por acordos de co-producao.

2. Os diretores das co-producoes deverao ser
nacionais ou residentes em um dos dois paises coprodutores.

ARTIGO X

3. Osco-produtores nao poderao impor nenhuma
especie de supervisao artistica ou cargo analogo
superior ao diretor, ou junto a ele.

1. Os creditos que encabecam os filmes de coproducao deverao indicar, em quadro separado,
tanto as empresas produtoras como o enunciado
"Co-Producao Brasileira - Venezuelana", ou "Co-
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produccion Venezuelana -BrasileAa", conforme os
respectivos aportes de cada pais.
2. 0 s filmes serao apresentados nos Festivais
Internacionais pelos paises co-produtores, mencionados em ordem segundo a sua participacao
percentual.

3. Nas peliculas de co-producao meio a meio,
sera citado em primeiro lugar o pais da nacionalidade ou da residencia do diretor.
0 s premios, subvencoes, incentivos e demais
beneficios economicos que forem concedidos aos
filmes poderao ser repartidos entre os co-produtores, de acordo com o estabelecido no contrato de
co-producao.
4.

dara direito a parte afetada ou agravadaa denunciar
judicialmente a outra ou outras na jurisdicao de sua
escolha.
ARTIGO XV

Sera criada uma Comissao Mista que tera como
atribuicao velar pela execucao do presente Acordo,
bem como examinar e resolver as dificuldades de
sua aplicacao. Tal Comissao sera integrada, da
parte brasileira, por dois representantes indicados
pela Coordenadoria de Relacoes Institucionais do
CONCINE, e da parte venezuelana, por um representante da Direccion de Ia Industria Cinematografica e por um representante eleito pelas entidades
ci nematograficas.
ARTIGO XVI

5. Todo premio que nao seja efetivo, isto e: distincao honorifica ou trofeus concedidos em terceiros paises a filmes realizados segundo as normas
estabelecidas neste Acordo, sera conservado em
deposito pelo co-produtor majoritario, ou segundo
estabeleca o contrato de co-producao.

Cada Parte notificara a outra do cumprimento dos
procedimentos exigido pelas legislacoes respectivas para a aprovacao do presente Acordo, o qual
entrara em vigor a partir da data de recebimento da
ultima destas notificacoes.

ARTIGO XI

ARTIGO XVII

As Partes concederao facilidades para a circulacao
e permanencia do pessoal artistico e tecnico que
participe das peliculas realizadas em co-producao,
de conformidade com o presente Acordo. Igualmente, serao concedidas facilidades para a importacao e exportacao temporaria, nos dois paises, do
material necessario para a realizacao das co-producoes, segundo as normas vigentes sobre a materia em cada pais.

1. O presente Acordo tera uma duracao de cinco
anos, podendo ser renovado automaticamente por
periodos iguais e sucessivos.

ARTIGO XII
1. A importacao, exportacao e distribuicao dos
filmes declarados nacionais estara subordinada a
legislacao vigente em cada pais. Cada Parte facilitara, em seu proprio territorio, a difusao do filme
reconhecido como nacional pela outra Parte.

2. A transferencia de divisas relativas ao pagamento de materiais, servicos prestados e bilheterias, resultantes da venda e comercializacao dos
filmes, efetuar-se-a segundo as normas estabelecidas no contrato de co-producao e em conformidade a legislacao vigente em cada pais.

-

li1 DISPOSICOES GERAIS

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

3. A qualquer momento, as Partes poderao, por
via diplomatica, propor modificacoes ao presente
Acordo. Quando aprovadas pelas Partes, tais modificacoes entrarao em vigor na forma prevista no
Artigo XVI.
Feito em Brasilia, aos 17 dias do mes de maio de
1988, em dois originais, nas linguas portuguesa e
espanhola, sendo ambos os textos igualmente autenticos.

Roberto de Abreu Sodre
German Nava Carrillo

ANEXO "A"

ARTIGO XIII

As autoridades competentes das duas Partes se
comunicarao as informacoes de carater tecnico e
financeiro relativas as co-producoes, ao intercambio dos filmes e, em geral, aquelas que se refiram as
relacoes cinematograficas entre os dois paises.

Normas de procedimento para a execucao do
acordo de co-producao cinematogrhficaentre o
Governo da Republica Federativa do Brasil
e o Governo da Republica da Venezuela

ARTIGO XIV

Para aplicacao do Acordo de Co-Producao
Cinematografica Brasil
Venezuela, subscrito
na data de hoje, se estabelecem as seguintes
Normas de Procedimento:

O nao-cumprimento de uma ou mais clausulas do
contrato celebrado pelas empresas co-produto,ras

-
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1. As solicitacbes de admissao dos beneficios da
co-producao cinematografica, bem como com o
contrato de co-producao anexo, depositar-se-ao
simultaneamente, nas respectivas administracoes,
no minimo sessenta dias antes do comeco da roi
dagem da pelicula.

ANEXO "B"
TABELA DE PERCENTAGENS DE APORTES
Cargos

2. A documentacao requerida para a admissao
deve ser a seguinte:
Os documentos que certifiquem a propriedade legal, por parte dos co-produtores, dos direitos de autor sobre a obra a
realizar, seja esta uma historia original ou
uma adaptacao.
Um roteiro detalhado com os dialogos do
filme.
O contrato de co-producao (um exemplar
firmado e rubricado em tres vias, que
devem ser registradas ante as autoridades competentes de ambos paises). Tal
contrato devera precisar no seu anexo:
o titulo do filme;
o nome do autor do argumento e do
adaptador, se se tratar de argumento
baseado em obra literaria;
o nome do diretor;
os custos totais;
a soma das contribuicoes totais de
cada co-produtor;
a reparticao de bilheterias e de mercados;
a indicacao de data-limite parao inicio
da rodagem do filme.
~ l a n ode execucao financeira e o
orcamento dos gastos.

Mfnirno

Diretor
Roteirista
Diretor ou Chefe de
Producao
Diretor de Fotografia
Diretor de Arte
Chefe ou Engenheiro de Som
Direitos de Adaptacao
Compositor Musical
Protagonistas
Atores secundarios
Tecnicos de filmagem
(rodagem)
Materiais cenograficos
Materiais de vestuario
e de maauiaaem
~ocalizacaoetransporte
Material virgem (imagem
e som)
Montagem
Gravacao musical
Reproducao do som
Laboratorio
Seguros
Custos especiais

-

ANEXO "C"

TABELADEPONTUACAOPARACALCULO
DA

PARTICIPACAO

A ficha tecnica e artistica completa e a
nacionalidade dos participantes.

ART~STICAE T ~ C N I C A
NOS FILMES DE CO-PRODUCAO

Cargos
O plano de trabalho, com a indicacao dos
paises onde serao efetuadas as rodagens
de cada sequencia.

3. Enquanto a co-producao estiver sendo realizada, e ate o termino da mesma, poderao ser introduzidas modificacoes no contrato de co-producao
originalmente registrado, inclusive as referentes a
variacao das participacoes percentuais, a reparticao de territorio e a substituicao de um dos coprodutores.
3.1.- A substituicao de um co-produtor sera
admitida somente em casos excepcionais e por motivos reconhecidos como
validos pelas duas administracoes.

3.2.- As modificacoes eventualmente introduzidas no contrato original deverao ser
notificadas as autoridades de cada pais, e
por estas aprovadas.

Pontos

Diretor
Assistentes de direcao
Script
Roteiro
Diretor de fotografia
Operador de camera
Foquista
Chefe de Eletricidade
Chefe de Maquinas
Sonoplasta de campo
Microfonista
Maquiador
Vestuarista
Chefe de producao
Musica
Efeitos especiais
Diretor Artistico
Montador
Protagonista
Atores secundarios
Total:

100
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Acordo, por troca de notas, para o

Memorandum de entendimento entre o

estabelecimento de um grupo de trabalho de
cooperacao tbcnica bilateral, nos termos do
convenio b8sico de cooperacao tecnica

Governo da Republica Federativa do Brasil e o
Governo da Republica da Venezuela para o
estabelecimento de um mecanismo politico de
consulta

Em 20 de junho de 1990.

O Governo da Republica Federativa do Brasil

A Sua Excelencia o Senhor
Reinaldo Figueredo Planchart,
Ministro das Relacoes Exteriores da
Republica da Venezuela.

O Governo da Republica da Venezuela,

Senhor Ministro,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia a
fim de comunicar que o Governo da Republica
Federativa do Brasil, nos termos do Convenio Basico de Cooperacao Tecnica, assinado em 20 de
fevereiro de 1973, propoe o estabelecimento de um
Grupo deTrabalho de CooperacaoTecnica Bilateral
com a finalidade de elaborar um Programa de Cooperacao, sintonizado com as necessidades e prioridades de cooperacao tecnica de ambos os paises,
e de identificar projetos es~ecificosde interesse
comum, particularmente em.areas fronteiricas.

Comprometidos com o ideal comum de liberdade e democracia e desejosos de aprofundar
os vinculos de amizade e cooperacao existentes entre ambos os povos e Governos;
Considerando a coincidencia de propositos e objetivos sobre um coniunto de temas. entre os auais os
fronteiricos, no ambito bilateral, bem como os de
carater regional e mundial;
Conscientes de que a solidariedade entre paises
limitrofes e a vontade comum de imprimir as suas
relacoes um maior dinamismo exigem que se aprofunde a cooperacao politica e se aperfeicoem os
mecanismos de consulta;
Acordam o seguinte:

2. O Grupo de Trabalho sera coordenado pelo
Ministerio das Relacoes Exteriores da Republica
Federativa do Brasil, atraves da Agencia Brasileira
de Cooperacao, e pelo Ministerio das Relacoes
Exteriores e Oficina Central de Coordenacao e
Planificacao (CORDIPLAN), da Republica da Venezuela.
3. No Programa de Trabalho a ser elaborado serao especificados os objetivos, recursos tecnicos e
financeiros, bem como as areas objeto de cooperacao. Para a sua execucao, as Partes brasileira e
venezuelana buscarao estimular, quando necessario, nao so a ~articioacaode oraanismos multilaterais e regionais de.cOoperacaO tecnica, mas tambem de instituicoes de terceiros paises. O referido
Programa devera ter duracao de dois anos e sera
avaliado periodicamente, mediante solicitacao de
qualquer das Partes.
4. Caso o Governo venezuelano haja por bem
concordar com a proposta em apreco, a presente
Nota e a de Vossa Excelencia, de mesma data e de
identicoteor,constituirao um compromissoentre os
nossos Governos, que entrara em vigor na data de
hoje, por um periodo de dois anos, renovavel por
prazos iguais, a menos que uma das Partescomunique a outra, por via diplomatica e com sessenta dias
de antecedencia, sua decisao de nao o renovar.

1. Estabelecer um mecanismo politico deconsulta brasileiro-venezuelano com o objetivo de analisar assuntos de interesse para ambos os paises,
tanto no ambito bilateral como no regional e mundial.

2. Os Ministerios das Relacoes Exteriores de ambos os paises encarregar-se-ao de organizar as
reunioes do mecanismo politico.
3. As reunioes do referido mecanismo realizarse-ao alternadamente no Brasil e na Venezuela. A
agenda e a data das reunioes serao acordadas
pelos Ministerios das Relacoes Exteriores de amI
bos os paises.
Os dois Governos declaram que o presente
Memorandum de Entendimento complementara as
modalidades de comunicacao ja existentes entre
eles e se comprometem, de acordo com o espirito
deste instrumento, a intensificar o dialogo estabelecido atraves dos canais diplomaticos normais.
4.

5. Este Memorandum entrara em vigor na data de
sua assinatura e tera validade ate que um dos
Governoscomunique ao outro, por via diplomatica e
com seis meses de antecedencia, sua decisao de
suspende-lo.
Feito em Brasilia, em 20 de junho de 1990, em.dois
exemplares nos idiomas portugues e espanhol,
sendo ambos os textos igualmente autenticos.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelencia os protestos de minha maisaltaestima e
consideracao.

Francisco Rezek

Francisco Rezek

Reinaldo Figueredo Planchart
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atos bilaterais vigentes
assinados durante o segundo
trimestre de 1990
CHINA, REP. POP.
31 - (34)

-

Memorandum de Entendimento sobre Mineiio de Ferro

racaoT6cnica Bilateral, nos termos do
Convenio Basico de Cooperacao T6cnica, de 20.2.1 973
Celebrado em Brasilia, em 20 de junho de 1990
Entrada em vigor, em 20 de junho de 1990

Entrada em vigor em 18 de maio de 1990

atos bilaterais nao-vigentes
assinados durante o segundo
trimestre de 1990

Diario Oficial n? 109, de 7.6.1 990

ARGENTINA

ESPANHA

01 -(302)-

Celebrado em Brasilia, em 18 de maio de 1990

01 - (78)

-

Tratado de Extradicao

Tratado para o estabelecimento de
um estatuto das Empresas Binacionais Brasileiro-Argentinas

Celebrado em Brasilia, em 2 de fevereiro de 1988

Celebrado em Buenos Aires, em 6 de julho de 1990

Decreto Legislativo n? 75, de 29.1 1.89

CHINA, REP. POP.

Entrada em vigor em 30 de junho de 1990

01 - (35)

-

Decreto de Promulgacao n?99.340, de 22.06.1 990
Diario Oficial n? 120 de 25.6.1 990

-

Acordo Basico referente a ajuda do
Programa Mundial de Alimentos

Celebrado em Brasilia, em 2 de fevereiro de 1987
Decreto Legislativo n? 10 de 21.5.1 990
Entrada em vigor, em 8 de junho de 1990

TCH ECOSLOVAQUIA
01 - (32)

-

Celebrado em Brasilia, em 18 de maio de 1990
VENEZUELA

PMAIFAO
01 -(13)

Acordo de Cooperacao Economica e
Tecnologica

Acordo sobre Cooperacao Economica

01 - (61) - Acordo de co-producao cinematografica
Celebrado em Brasilia, em 17 de maio de 1988
Decreto Legislativo n? 57, de 5 de outubro de 1989
Entrada em vigor, em 25 de julho de 1990
Decreto de Promulgacao n? 99.624, de 25 de maio
de 1990
Diario Oficial n? 101, de 28 de maio de 1990

Celebrado em Brasilia, em 12 de maio de 1990

02 - (69)

Decreto Legislativo n? 85, de 15.1 2.1988

Celebrado em Brasilia, em 20 de junho de 1990

-

Acordo sobre circulacao de turistas

Entrada em vigor, em 5 de abril de 1990
Decreto de Promulgacao n? 99.31 2
Diario Oficial n? 1 15, de 18 de junho de 1990
VENEZUELA
01 -(67) - Memorandum de Entendimento para
o estabelecimento de um Mecanismo
Politico de Consulta
Celebrado em Brasilia, em 20 de junho de 1990
Entrada em vigor, em 20 de junho de 1990
01 - (68) - Acordo, p.t.n., para o estabelecimento
de um Grupo de Trabalho de Coope-

assentamento de atos
multilaterais, dos quais o brasil
e parte, ocorridos no segundo
trimestre do ano de 1990
1. Acordo sobre adocao de condicoes uniformes
de homologacaoe o reconhecimento reciproco
de homologacao de equipamentos e pecas de
veiculos a motor
Regulamento n? 38
Paises Baixos - Aceitou
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2. Acordo sobre adocao de condicoes uniformes
de homologacao e o reconhecimento reciproco
de homologacao de equipamentos e pecas de
veiculos a motor
Regulamento n? 40
Franca - Aceitou
3. Acordo sobre adocao de condicoes uniformes
de homologacao e o reconheciniento reciproco
de homologacao de equipamentos e pecas de
veiculos a motor
Regulamento n? 44
Paises Baixos - Aceitou
4. Acordo sobre adocao de condicoes uniformes
de homologacao e o reconhecimento reciproco
de homologacao de equipamentos e pecas de
veiculos a motor

Regulamento n? 75
Tchecoslovaquia e Italia - Aceitaram
10. Convencao sobre a organizacao maritima consulta intergovernamental, Genebra 06.03.1 948
Malawi - Aceitou
1 1. Convencaosobre alto-mar,Genebra29.04.1 958
Chipre - Aceitou
12. Convencao internacional sobre linhas de carga, Londres, 05.09.1 966
Tanzania e Haiti - Aceitaram
13. Convencao internacional sobre medida de arqueamento de navios, Londres, 23.06.1 969
Vanuatu, Uruguai, Indonesia, Malta, Haiti e Ilhas
Marshall - Aceitaram

Regulamento n? 49
Finlandia, Gra-Bretanha e Irlanda - Aceitaram
5. Acordo sobre adocao de condicoes uniformes
de homologacaoe o reconhecimento reciproco
de homologacao de equipamentos e pecas de
veiculos a motor
Regulamento n? 57
Paises Baixos - Aceitou
6. Acordo sobre adocao de condicoes uniformes
de homologacao e o reconhecimento reciproco
de homologacao de quipamentos e pecas de
veiculos a motor
Regulamento n? 72
Paises Baixos - Aceitou

7 . Acordo sobre adocao de condicoes uniformes
de homologacaoe o reconhecimento reciproco
de homologacao de equipamentos e pecas de
veiculos a motor

*
Regulamento n? 73
Paises Baixos, Gra-Bretanha e Irlanda - Aceitaram
8. Acordo sobre adocao de condicoes uniformes
de homologacaoeO reconhecimento reciproco
de homologacao de equipamentos e pecas de
veiculos a motor
Regulamento n? 74
Tchecoslovaquia e Finlandia - Aceitaram

9. Acordo sobre adocao de condicoes uniformes
de homologacao e o reconhecimento reciproco
de homologacao de equipamentos e pecas de
veiculos a motor

14. Acordo sobre navios de passageiros de categoria especial, 1971, Londres, 06.10.1971.
Sao Vicente e Grenadines - Aceitaram
15. Convencao internacional sobre o estabelecimento de um fundo internacional de compensacao por danos causados pela poluicao do
mar por oleo, 1971, Bruxelas, 18.1 1.1971
Vanuatu e Canada -Aceitaram
16. Convencao internacional sobre seguranca dos
containers, Genebra, 02.12.1 972
Peru, Mexico e Vanuatu -Aceitaram
17. Convencao sobre o regulamento internacional
para evitar abalroamento no mar, 1972, Londres, 20.1 0.1 972.
Mauritania, Malta, Islamica e Iran - Aceitaram
18. Convencao internacional para a prevencao da
poluicao causada por navios, 1973 (MARPOL),
Londres 02.1 1.1973
Argelia, Australia, Paises Baixos, Ilhas Marshall,
Suriname e China - Aceitaram
19. protocolo relativo a intervencao em alto-mar
em casos de poluicao marinha por substancias
diversas de oleo, 1973, Londres, 02.1 1.1 973
Egito - Aceitou
20. Convencao internacional para o salvaguarda
da vida humana no mar, 1974 (SOLAS), Londres, 01.1 1.1974
Mauritania, Seychelles, Haiti e Ilhas Marshall -.
Aceitaram
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21. Convencao de Atenas relativa ao transporte
man'timo de passageiros e suas bagagens,
1974, Atenas, 13.12.1 974

28. Convencao das Nacdes Unidas sobre condicoes para registro de navios, Genebra,
07.02.1 986

Vanuatu e URSS - Aceitaram

Haiti, Iraque e Hungria - Aceitaram

22. Protocolo (1976) a convencao internacional
sobre responsabilidade civil e danos causados
por poluicao por oleo, Londres, 19.1 1.1976

Jamaica - Ratificou

Chipre, URSS, Vanuatu, Canada, Egito e Grecia Aceitaram

29. Convencao relativa ao valor alfandegario das
mercadorias e anexos I, II e III, Bruxelas,
15.12.1 980
Chipre - Denunciou

23. Protocolo 1978 relativo a convencao internacional para a poluicao causada por navios,
1973, Londres, 17.02.1978

30. Convencao sobre os direitos da crianca, ONU,
20.1 1.1 989

Argelia e Vanuatu - Aceitaram

Equador - Ratificou

24. 1978, emendas aos anexos a convencao sobre
a prevencao de poluicao marinha por alijamento eoutras materias, 1972, Londres,12.10.1 978

31. Acordo sobre a adocao de condicoes uniformes de homologacao e o reconhecimento reciproco da homologacao de equipamentos e
pecas de veiculos a motor

Portugal - Aceitou
25. Convencao internacional sobre normas de
treinamento de maritimos, expedicao e certificados e servicos de quarto, Londres,07.06.1978
Camarao, Gana e Trinidad Tobago - Aceitaram
26. Convencao internacional sobre busca e salvamento maritimo (SAR), Hamburgo, 27.04.1 979
Italia - Aceitou

Regulamento n? 1
Paises Baixos - Aderiu
32. Convencao de Viena para a protecao da camada de ozonio, Viena, 22.03.1 985
Argentina - Ratificou
Equador, Africa do Sul, Iugoslavia,Zambia e Brasil Aderiram
33. Protocolo sobre substancias que esgotam a
camada de ozonio, Montreal, 16.09.1 987

27. Emenda a convencao internacional para a salvaguarda da vida no mar (SOLAS), Londres,
17.06.1983

Chile - Ratificou

Peru, Siria, Suica e Iugoslavia - Aceitaram

Brasil, Africa do Sul e Zambia - Aceitaram
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comunicados e notas(
independencia da namibia
Nota B Imprensa, de 21 de marco de 1990
Na data de 21 de marco a Namibia acede a independencia.

frontoou isolamento. Permanece porem o problema
de Walvis Bay e das 12 ilhas atlanticas.

E um momento historico, que representa a culminacao de um processo de busca de uma solucao
pacifica, justa e duradoura para as legitimas aspiracoes de autodeterminacao do oovo namibiano.
para esse processo, que hoje atinge seu ponto mais
gratificante, contribuiram a solidariedade da comunidade internacional e o elevado papel desempenhado pela Organizacao das Nacoes Unidas.

Quando a Inglaterra ocupou Walvis Bay, a Alemanha declarou seu protetorado sobre a regiao circundante, o que deu origem a uma nova colonia, o
Sudoeste Africano. Com a I Gue[ra Mundial, o territorio passou para o dominio da Africa do Sul, sob o
regime incluido no sistema de mandatos da Liga
das Nacoes. Pretoria tentou entao incorporar aquele territorio ao seu proprio, o que nynca lhe foi
permitido. Apos a II Guerra Mundial, a Africa do Sul
terminou por rejeitar o sistema de tutela das Nacdes
Unidas e, na pratica, em 1968-1969, converteria a
Namibia em uma provincia sul-africana, inclusive
com aplicacao de medidas "aoartheistas". Walvis
Bay ja- havia sido incorporada 'a administracao do
territorio.

O Governo brasileiro manifestou, ao longo dos anos,
seu apoio a causa da independencia da Namibia. O
~ r a s ve,
i l com imensa satisfacao, surgir no convivio
internacional mais um Estado situado na Zona de
Paz e de Cooperacao do Atlantico Sul e espera que
a Namibia venha a compartilhar, em breve, os esforcos da comunidade sul-atlantica para preservar a
paz e reforcar os lacos de cooperacao na regiao.
Espera, igualmente, fortalecer o dialogo com o
Governo namibiano e com ele estabelecer formas
sempre diversificadas e construtivasde cooperacao.
Em celebracao da vitoria hoje alcancada pelo povo
namibiano, o Presidente Fernando Collor enviou ao
Presidente Sam Nujoma mensagem, entregue pelo
Embaixador Carlos Luis Coutinho Perez, Chefe da
Missao Especial que representa o Brasil nas cerimoniasde independencia, em que expressa0 firme
proposito de manter um relacionamento elevado e
significativo com a Namibia. O Presidente Fernando
Collor encaminhou, ademais, mensagem decongratulacoes ao Secretario-geral das Nacoes Unidas
pelo papel desempenhado pela Organizacao no
processo de independencia da Namibia.

Historico
No dia 21 de marco de 1990 e proclamada a
independencia da Namibia. Apesar das incertezas
iniciais e da evolucao dos acontecimentos ao se
iniciar a implementacao do processo de independencia (quando forcas do Governo Sul-africano
mataram supostos militantes infiltrados da SWAPO
- violencia condenada pelo Governo brasileiro, em
nota a imprensa, em abril de 1989), o processo foi
conduzido a bom termo. Nao se verificaram ameacas a minoria branca, que alguns temiam. A perspectiva do Governo namibiano que se inicia e de
negociacao, interna e internacional, nao de con-

Mas aumentava a pressao pela independencia. Em
1960, a resistencia nativa adotou o nome de "South
West Africa People's Organization" (SWAPO), que
mais tarde criaria o "People's Liberation Army of
NamibiaV(PLAN).Em 1966, a AssemblBja Geral das
Nacoes Unidas decidiu que a tutela da Africado Sul
deveria ser encerrada e que a responsabilidade
pelo territorio seria assumida pelo Conselho da
Namibia. Em 1971, a Corte Internacional de Justica
determinou o fim da presenca sul-africana. Em
1974, a AGNU reconheceu a SWAPO como representante autentica do povo da Namibia. Em 1976, o
Conselho de Seguranca aprovou a Resolucao 435,
que lancou as bases do processo de independencia. A FIAS mantinha obstinadamente sua dominacao na Namibia.
A independencia angolana, entretanto, induziu a
busca de outra solucao. Esbocou-se a tentativa de
uma independencia ficticia, dirigida pela minoria
branca, agrupada em torno da "Democratic Thurnhalle Alliance", a partir de 1977; paralelamente,
Pretoria declarou que Walvis Bay permaneceria
parte da RAS. Pretoria tambem resolveu projetar
imagem de maior flexibilidade internacional, negociando com o "Grupo de Contato" (Canada, EUA,
Franca, Reino Unido e RFA).
Os EUA tentaram um esforco de mediacao Que
permitisse superar o encadeamento de problemas
Namibia-Angola-tropas cubanas, mas a iniciativa
parecia estagnada -ate a batalha de Cuito Cuana-

65
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vale. Nessa batalha,ficou demonstrado que, na falta
de aviacao moderna, a RAS nao poderia manter
seus efetivos em Angola. Negociou-se entao rapidamente a saida desses efetivos, a retirada das
tropas cubanas e a independencia da Namibia,
atraves do Protocolo de Brazzaville e dos Acordos
de Nova York (dezembro de 1988). Para a implementacao dos acordos constituiu-se a UNAVEM,
chefiada por um oficial-general brasileiro, que atua
em Angola; e a UNTAG, com atuacao na Namibia.
O processo de independencia previu a realizacao
de eleicoes para uma Assembleia Constityinte, ganhas pela SWAPO. Fenomeno raro na Africa, os
numerosos partidos namibianos elegeram importante bancada de oposicao. A Constituicaofoi aprovada por consenso. Sam Nujoma, lider historico da
SWAPO, foi eleito Presidente pela Assembleia por
unanimidade. Nujoma ja comunicou ao Secretariogeral das Nacoes Unidas que considera Walvis Bay
- unico porto adequado na Namibia - parte do
territorio do novo pais. Aquestao esta na agenda do
Conselho de Seguranca das Nacoes Unidas.
O Brasil devera manter boas relacoes com a Nami.
bia. Encontra-seem Windhoekdelegacao brasileira
para as cerimonias da independencia. Desde o ano
passado, foi instalado Escritorio de Observacao do
Brasil. Sam Nujoma ja visitou o Brasil. Os dirigentes
da SWAPO manifestaram seu interesse na cooperacao tecnica com o Brasil, por meio da ABC, uma
vez concretizada a independencia.

O Acordo, assinado em 12 de maio de 1988, por
ocasiao da visita ao Brasil do entao PrimeiroMinistro da Tchecoslovaquia, inseriu-se nas celebracoes do 709 aniversario do estabelecimento das
relacoes diplomaticas bilaterais, comemorado naquele ano.

O objetivo principal do Acordo e criar condicoes
favoraveis ao desenvolvimento do comercio e da
cooperacao economica entre os dois paises. Nesse
sentido, estabelece metas a serem alcancadas no
comercio bilateral ate o ano 2000, identificaareas e
produtos suscetiveis de ampliar e diversificar o
intercambio entre os dois paises e preve a negociacao de mecanismos financeiros que possam
facilitar a execucao de projetos conjuntos.
O comercio entre o Brasil e a Tchecoslovaquia tem
alcancado, nos ultimos anos, cifras em torno dos
US$ 150 milhoes nos dois sentidos, com saldos
favoraveis ao Brasil. O Brasil exporta farelo de soja,
minerio de ferro, minerio de manganes, cafe e fios
de algodao cru, e importa rolamentos, britadores,
trituradores ou moinha, fornos rotativos para a producao de cimentos, maquinas rotativas "off-set",
maquinas para trabalharcouro, produtos quimicose
malte.

violencia nos territorios
ocupados por israel
Nota B Imprensa, de 25 de maio de 1990

inauguracao da casa
franca-brasil
Nota B Imprensa, de 28 de marco de 1990

A Senhora Michelle Rocard, mulher do PrimeiroMinistro da Franca, Michel Rocard, encontra-se no
Brasil, onde veio inaugurar, no dia 29 de marco, no
Rio de Janeiro, a Casa Franca Brasil. Alem do Rio
de Janeiro, a Senhora Rocard visitara Sao Paulo,
Brasilia e, possivelmente, Manaus e Belem. Em
Brasilia, a Senhora Rocard sera recepcionada no
~ r o x i m osabado. dia 31 de marco. com um almoco
oferecido pelo Ministro de dado, interino, das
Relacoes Exteriores, no Palacio do Itamaraty

-

ratificacao de acordo de
cooperacao economica entre
brasil e tchecoslovaquia
Nota B Imprensa, de 5 de abril de 1990

O Senhor Ministro de Estado das Relacoes Exteriores e o Embaixador da Tchecoslovaauia. Senhor
Vladimir Gulla, procederao, as 16:OO horasde hoje,
a troca dos instrumentos de ratificacao do Acordo
de Cooperacao Economica entre os Governos do
Brasil e da Tchecoslovaquia.

O Brasil deplora e acompanha com preocupacao a
escalada de violencia nos territorios ocupados por
Israel e considera que essa situacao, com sacrificio
de vidas e grave afronta aos direitos humanos,
demonstra uma vez mais a necessidade urgente de
se encontrar solucao abrangente,justa e duradoura
para o conflito. Nesse sentido, o Brasil reitera sua
r
os esforcos que se
determinacao de a ~ o i a todos
facam necessarios para o equacionamento pacifico
e di~lomaticodessa auestao. com base nos ~ r i n c i pios da Carta e r e s o ~ ~ ~ pertinentes
oes
das ~ a ~ o e s
Unidas, em particular as resolucoes 242 (1967) e
338 (1973) do Conselho de Seguranca, de modo
que os povos da regiao possam viver em paz dentro
de fronteiras internacionalmente reconhecidas.

-

integracao brasil argentina
Nota B Imprensa, de 28 de maio de 1990.

A convite do Governo argentino, o Presidente Fernando Collor realizara visita oficial a Argentina, nos
dias 5 e 6 de julho vindouro. Trata-se da primeira
visita de Estado do Primeiro Mandatario brasileiro
ao exterior, fato que realca a elevada prioridade
ocu~ada
Dela Araentina na ~oliticaexterna brasileira. Esse auspiciOso evento sublinha a densidade
dos vinculos que unem os dois paises, reforcada
pelo programa de integracao economica, a afinidade entre os povos argentino e brasileiro, bem
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como a identidade que surge da crescente convergencia de interesses.
Antes de sua visita oficial a Argentina, o Presidente
Fernando Collor devera encontrar-se na fronteira
com o Presidente Carlos Menem, no dia 21 de
junho, para presidirem a solenidade relativa ao
lancamento do edita1de licitacao da Ponte Rodoferroviaria sobre o Rio Uruguai, ligando as cidades de
Sao Borja e Santo Tome, em regime de concessao,
portanto, sem despesa governamental.
Estao previstas, ademais, a visita do Ministro de
Estado das Relacoes Exteriores a Argentina, no
periodo de 14 a 16 de junho proximo, para amplo
exame do relacionamento bilateral, bem como a
visita do Chanceler argentino, Domingo Cavallo, no
dia 25 de junho, a cidade de Sao Jose dos Campos,
para o lancamento do prototipo do aviao CBA 123,
construido em conjunto pelos dois paises, no ambito do protocolo n? 12, sobre industria aeronautica,
da Ata de Integracao Economica Brasil - Argentina.

comissao interministerial para a
preparacao da conferencia das
nacoes unidas sobre meio
ambiente e desenvolvimento
Nota h imprensa de 6 de junho de 1990
Em cerimhia realizada no Palacio do Itamaraty,
presidida pelo Ministro Francisco Rezek, foi instalada hoje, dia 6 de junho de 1990, a Comissao
Interministerial para a Preparacao da Conferencia
das Nacoes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CIMA). A CIMA, criada pelo Decreto n?
99.221, de 25 de abril ultimo, esta incumbida do
assessoramento ao Presidente da Republica nas
decisoes relativas ao tratamento internacional das
questoes ambientais, inclusive no que se refere as
alteracoes climaticas, a protecao da camada de
ozonio e a conservacao da diversidade biologica do

planeta, em particular no ambito dos trabalhos
preparatorios para a Conferencia das Nacoes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a
realizar-se no Brasil em junho de 1992.
A agenda da sessao de instalacao contempla, alem
da adocao do regimento interno da Comissao, a
discussao sobre as linhas gerais de preparacao da
participacao brasileira na Conferencia, no quadro
das negociacoes internacionais sobre os grandes
temas na area do meio ambiente, e a visita ao Brasil
do Secretario-geral da Conferencia, o Senhor
Maurice Strong.
Compoem a CIMA, alem do Ministerio das+(elacoes
Exteriores, que a preside, as Secretarias do Meio
Ambiente, da Ciencia e Tecnologia, de Assuntos
Estrategicos, de Planejamento, de Economia, de
Energia, de Minas e Metalurgia, bem como, na
qualidade de assessores, entidades como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis (IBAMA), o Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), a Empresa Brasileira de
Pesquisas Agropecuarias (EMBRAPA), o Instituto
Nacional de Meteoroloaia. o Instituto Nacional de
Pesquisas da ~ m a z o n i a(INPA) e a Secretaria da
Comissao Interministerial para os Recursosdo Mar.

O Brasll foi escolhido pela XLIV Sessao da Assembleia Geral das Nacoes Unidas (1989), por unanimidade, sede da Conferencia das Nacoes Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, convocada pela Resolucao 441228 daquela Assembleia.
Uma adequada preparacao para a realizacao da
Conferencia devera envolver, igualmente, o processo de reflexao e formulacao das posicoes nacionais
sobre avasta gama deassuntosambientais-de que
deverao participar os orgaos da administracao com
competencia na materia.
Na segunda-se,ssao da CIMA, os orgaos representados deverao iniciar o debate sobre os diferentes
temas objeto de negociacoes internacionais, a fim
de elevar propostas de posicao do Brasil a consideracao do Presidente da Republica.
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mensagens I
45? aniversario das relacoes
diplomaticas entre brasil e urss
Mensagem do Chanceler Francisco Rezek ao
Chanceler Eduard Shevardnadze, de 2 de abril

enviou ao Ministro de Estado das Relacoes Exteriores a seguinte mensagem:
"Prezado Senhor Ministro,

Por ocasiao do 45?aniversario do estabelecimento
de relacdes diplomaticas entre o Brasil e a Uniao
das Republicas Socialistas Sovieticas, hoje comemorado, o Ministro de Estado das Relacoes Exteriores enviou ao Chanceler Eduard Shevardnadze a
seguinte mensagem:
"Senhor Ministro,
Por ocasiao do quadragesimoquinto aniversario do
estabelecimento das relacoes diplomaticas entre o
Brasil e a Uniao Sovi6tica, desejo transmitira Vossa
Excelencia a satisfacao do Governo brasileiro com
o excelente nivel das relacdes entre nossos paises.
Apraz-me constatar que o dinamismo e a densidade
alcancados no dialogo politico entre nossos Governos certamente constitui importante contribuicao
para a construcao de um sistema de relacoes internacionais voltadas para o fortalecimento da paz e
da seguranca em bases duradouras.
No plano bilateral, desejo reiterar a Vossa Excelencia a dis~osicaodo lado brasileiro de intensificar
cada vez'maii os vinculos de cooperacao nos mais
variados campos de atividade com a Uniao Sovietica.
Ao congratular-me com Vossa Excelencia pela passagem desta data, aproveito a oportunidade para
renovar-lhe os protestos da minha mais alta consideracao.
Francisco Rezek

Ministro de estado das Relacdes Exteriores da
Republica Federativa do Brasil".

Queira aceitar as cordiais felicitacdes pelo transcurso do 459 aniversario do estabelecimento das
relacoes diplomaticas entre os nossos dois paises.
A Uniao Sovietica expressa a profunda satisfacao
elo carater amistoso das relacoes sovietico-brasiieiras que se baseiam nos prhcipios do respeito
mutuo, nao-ingerencia e cooperacao. O desejo
reciproco de consolida-las ainda mais foi reiterado
durante o recente encontro entre Mikhail Gorbatchov e Fernando Collor em Moscou.
A coincidencia de pontos de vista sobre cruciais
problemas internacionais cria um solido fundamento para cooperacao entre os nossos paises para o
bem dos povos da URSS e do Brasil, no interesse do
desenvolvimento pacifico da Humanidade, fortalecimento das tendencias positivas na conjuntura
internacional.
Aproveito esta oportunidade para transmitirao povo
amigo do Brasil os sinceros votos de exito e bemestar.
Eduard Shevardnadze".

falecimento do embaixador
antonio francisco azeredo
da silveira
Mensagem do Ministro de Estado h Embaixatriz
May Azeredo da Silveira, de 27 de abril de 1990

Mensagem do Chanceler sovi6tico
ao Chanceler brasileiro, de 3 de abril de 1990

Em virtude do falecimento do Embaixador Antonio
Francisco Azeredo da Silveira, ocorrido hoje, o Ministro de Estado das Relacoes Exteriores enviou a
Embaixatriz May Azeredo da Silveira a seguinte
mensagem de condolencias:

Por ocasiao do 45?aniversario do estabelecimento
de relacdes diplomaticas entre o Brasil e a Uniao
das Republicas Socialistas Sovieticas, celebrado
dia 2 de abril. o Chanceler Eduard Shevardnadze

"Profundamente consternado, soube do falecimento do querido EmbaixadorSilveira. Em nome do
Itamaraty enlutecido, de Myreia e em meu proprio,
peco-lhe que recebacom toda adignissimafamilia a
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expressao de nosso mais comovido pesar. A Nacao
perde um grande servidor. O Itamaraty, um Ministro
renovador, na melhor tradicao da Casa, um Chefe
inesquecivel, que serviu de exemplo para numerosas geracoes de diplomatas, admiradores de seu
elevado profissionalismo e de suas inigualaveis
qualidades humanas.

Francisco Rezek".

solidariedade ao povo semita
Mensagem do Ministro de Estado ao Presidente
da ConfederacBo Israelita do Brasil, Benno
Milnitzky, de l ? d e junho de 1990
Desejo testemunhar de modo inequivoco a preocupacao do povo e do Governo do Brasil por recentes episodios que parecem sugerir uma recorrencia
do racismo, com focos ainda localizados, e em
particular de uma de suas formas mais virulentas, o
anti-semitismo.
Os fatos que todos deploramos ocorreram na Europa, mas tal nao deve induzir-nos ao conforto, pela
distancia, ou ao esmorecimento de nossavigilancia,
pela diferenca de circunstancia. Como ja se viu no
passado, o racismo nao 6 fenomeno estritamente
regional, passivel de tratamento topico e circunscrito. O virus do racismo parece ter terrivel capacidade de disseminacao e de reproducao, alastrando-se por surtos a varias partes do mundo. Nao
podemos julgar-nos totalmente imunes aos riscos
dessa enfermidade social, quaisquer que sejam
nossas latitudes.
O Brasil tem sido prova cabal e unanimemente
reconhecida de que 6 possivel convivermos todos
em harmonia em um mesmo solo e trabalharmos
irmanados por um so projeto de futuro. A experiencia brasileira comprova, como que em laboratorio
social, que o racismo nao 6 um dado imediato da
consciencia. O racismo e um vicio mental adquirido.

O racismo nao 6 apenas repugnante a nossa consciencia moral, e artificial face ao sentimento espontaneo de solidariedade humana. E, de inicio, uma.
falacia intelectual. Parte de duas premissas equivocadas: a primeira, a de negar nossa igualdade
essencial enquanto esp6cie; a segunda, a de deduzir da evidencia fecunda da diversidade de individuos e grupos autorizacao para uma hierarquizacao de direitos e deveres.
O Ministro de Estado das Relacoes Exteriores do
Brasil reafirma, nesta hora que reaviva dolorosas
memorias, apoiado nas raizes historicas de nossa
cultura e na autoridade moral do povo e do Governo
brasileiros na materia, nosso compromisso de combate ao racismo em todas as suas formas, em
qualquer parte do mundo interdependente em que

vivemos.

eleicao na republica do peru
Mensagem do Presidente Fernando Collor
ao Presidente-eleito do Peru, Alberto Fujimori,
de 1 1 de junho de 1990
O Presidente Fernando Collor enviou hoje ao Senhor Alberto Fujimori, Presidente-eleito da Republica do Peru, a seguinte mensagem:
"Tenho grande satisfacao em dirigir-me a Vossa
Excelencia para externar minhas felicitacoes por
sua eleicaoao cargo de Presidente da Republicado
Peru.
Estou seguro de que o Governo de Vossa Excelencia representara fase proficua nas relacoes
peruanc-brasileiras, com o estreitamento dos tacos
de cooperacao e amizade que unem os dois paic'es.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa
Excelencia os protestos de minha mais alta consideracao.
Fernando Collor
Presidente da Republica Federativa do Brasil"

dia internacional de
solidariedade com a luta do
povo da africa do sul
Mensagem do Ministro de Estado ao
Embaixador Ibrahim Gambari, Presidente do
Comita Especial das Nac6es Unidas contra o
apartheid, de 15 de junho de 1990.
Por ocasiao do "Dia Intern,aciona de Solidariedade
com a Luta do Povo da Africa do Sul", hoje celebrado, o Ministro de Estado enviou ao Embaixador
Ibrahim Gambari, Presidente do Comite Especial
das Nacoes Unidas contra o apartheid, a seguinte
mensagem:
"Ao comemorar-se mais uma vez o "Dia Intern-aciona1 de Solidariedade com a Luta do Povo da Africa
do Sul", desejo, em nome do povo e do Governo do
Brasil, reiterar nosso repudio a todas as formas de
racismo e de discriminacao racial, em especial ao
regime do apartheid, e manifestar nossa esperanca
de aue os obietivos democraticos almeiados ela
grande maioiia da populacao sul-africana serao
finalmente alcancados.
A pratica do a~artheidatenta contra a consciencia
e dignidade humanas e representa a antitese da
sociedade brasileira, aue se orciulha de sua formacao multirracial como'elemento de estabilidade e
harmonia sociais. O Governo brasileiro considera,
ainda, que o apartheid e incompativel com a Carta
das Nacoes Unidas e a Declaracao Universal dos
Direitos Humanos e, nesse sentido, reitera sua
conviccao de que a comunidade internacional deve
manter-se coesa na condenacao aquele regime.
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Por outro lado, exorta o Governo sul-africano a
acelerar a adocao de medidas com vistas a pronta e
total abolicao da pratica do apartheid.
O Governo brasileiro tem respeitado as sancdes
im~ostasa Africa do Sul elas Nacoes Unidas. e
incorporou a sua legislac'ao o embargo a exportacao de ~ e t r o l e o
e derivados e a venda de armas. e
a proibicao de jntercambio cultural, artistico e de&
portivo com a Africa do Sul.

O Brasil solidariza-se com a luta do povo sul-africano e expressa a esperanca de que seja possivel,
em breve, receber na comunidade dos Estados
Unidos do Atlantico Sul uma Africa do Sul livre do
apartheid.
Francisco Rezek
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores da
Republica Federativa do Brasil."
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noticias
designacao de oficiais
brasileiros para o grupo de
observadores da onu na
america central (onuca)
Em atendimento a solicitacao do Secretario-geral
das Nacoes Unidas.o Governo brasileiroconcordou
em dedgnar 21 oficiais (2 Tenentes-Coroneis e 19
Majores ou Capitaes) para servirem como observadores militares no Grupo de Observadores das
Nacdes Unidas na America Central (ONUCA) que
ajudara a verificar o cumprimento dos acordos de
seguranca adotados pelos Governos centro-americanos.
O convite ao Brasil foi formulado no quadro da
ampliacao do mandato do ONUCA e da elevacao de
seus efetivos, por forca da Resolucao 650,adotada
pelo Conselho de Seguranca das Nacoes Unidas
em 27 de marco de 1990, que autoriza o ONUCA a
participar do processo de desmobilizacao voluntaria dos membros da Resistencia Nicaraguense.
Com a aprovacao da Resolucao 653 pelo Conselho
de Seguranca em 20 de abril, o ONUCA recebeu a
incumbencia adicional de monitar o cessar-fogo
que entrou em vigor na Nicaragua ao meio-diade 19
de abril, entre as forcas do Governo de Managua e
da Resistencia Nicaraguense, bem como o processo de separacao dessas forcas.
A escolha do Brasil como um dos paises que deverao fornecer observadores militares para essa operacao de paz das Nacdes Unidas reflete o reconhecimento da credibilidade do pais no ambito regional
e multilateral, bem como do profissionalismo demonstrado pelos oficiais das Forcas Armadas brasileirasem outras missdesde paz,como, porexemplo,
na Missao de Verificactio das Nacoes Unidas em
Angola (UNAVEM).
O Governo brasileiro espera que sua participacao
nessa importante iniciativa, expressao de seu comprometimento com a causa da paz na regiao, possa
contribuir para o processo de normalizacao politica
na America Central.

gem aos soldados brasileiros mortos na Italia, o
Bispo local, Monseiqhor Simone Scatizzi, exonerouse do comparecirrento que antes anunciara, alegando "solidariedade a Igreja Catolica e aos indios
brasileiros pela salvacao da Amazonia", e em protesto contra supostas declaracoes do Governo
equiparando organizacoes prese'rvacionistase missionarios a narcotraficantes.
O Governo do Brasil lamenta profundamente que o
Bispo de Pistoia tenha escolhidocomo informantes,
em nosso territorio, pessoas desonestas ou, na
melhor das hipoteses, desatualizadas e incompetentesa ponto de fraudarem boa-fe o entendimento
ou a traducao de palavras alheias. O resultado foi
um desrespeito gratuito a dignidade da cerimonia
mediante afronta grosseira a verdade dos fatos.
O Brasil de nossos dias ja nao precisa demonstrar a
setores desinformados da opiniao publica internacional o que os cidadaos brasileiros e grupos responsaveis de todo o mundo tem podido verificar por
si mesmos, tanto no dominio das relacoes entre
Igreja e Estado quanto no que concerne ao tratamento prioritario dos interesses indigenas e da
preservacao do patrimanio ecologico nacional.

terremoto no ira
Noticias veiculadas na imprensa dao conta de que
terremoto de grandes proporcoes atingiu as regioes norte e noroeste do Ira, causando grande
numero de vitimas entre a populacao. Neste momento de luto, o Governo brasileiro solidariza-se
com o Governo e o povo iranianos e formula votos
de que a nacao iraniana possa contornar a tragica
situacao com que agora se depara no processo de
reconstrucao nacional, bem como envia sentimentos de pesar aos familiares das vitimas atingidas
pela catastrofe.

presidente fernando collor
visita pistoia

mandela visitara o brasil

Por ocasiao da visita do Presidente da Republica a
Pistoia, para participar de cerimonia em homena-

No quad,ro da politica externa brasileira com relacao a Africa, que busca conferir crescente dina-
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mismo ao relacionamento mutuo, acentuando as
identidades, aprofundando a nocao de comunidade
cultural e historica e condenando o racismo, particularmente o apartheid na Africa do Sul, 0 Governo
brasileiro, atraves do Ministerio das Relacoes Exteriores, formulou convite a Nelson Mandela para

visitar oficialmente o Brasil.

O convite, feito no passado mes de maio, ja foi
aceito, devendo a visita ser realizada de 10 a 12 de
setembro proximo, datas ainda pendentes de confirmacao.
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