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visita do presidente do mexico
ao brasil
Discurso do Presidente Fernando
Collor de Mello por ocasiao de jantar
que ofereceu ao Presidente do
Mexico, Carlos Salinas de Gortari, em
9 de outubro de 1990, no Palacio
ltamaraty
A visita de Vossa Excelencia constitui
motivo de honra e satisfa~ao para o povo
e o Governo do Brasil.
Assim como o Mexico, este pais identifica
em sua voca~ao latino-americana o tra~o
mais marcante de sua personalidade internacional. Estreitar os la~os de amizade fraterna que nos unem ao Mexico e,
portanto, reafirmar nossa propria personalidade e refor~ar a circunstancia que
nos define, que nos da urn Iugar no mundo
e uma consciemcia.
Nao surpreende, assim, que exista uma
empatia natural entre brasileiros e mexicanos, como tao bern SO!Jbe expressar
Alfonso Reyes, o prosador-poeta universal com que o Mexico enriqueceu acultura do Ocidental. Honra-nos que o Brasileo Rio de Janeiro em particular- ocupem
urn Iugar de tanto realce na geografia
poetica de Alfonso Reyes e na sensibilidade mexicana que ele representa.
Reyes antecipou, com genio e poesia,
essa comunhao de destines e visoes que
nos aproximam e associam.
Receber Vossa Excelencia, Presidente
Salinas, tern para mim significado muito
especial. Reconhe~o em Vossa Excelencia o destemor com que vern conduzindo
os destines do Mexico, em urn momento
particularmente desafiador. Somos homens da mesma gera~ao. Compartilho
suas ideias sobre o imperative da moder-

nidade, pressuposto da realiza~ao de
nossos povos como Na~oes independentes e soberanas. Como Vossa Excelencia,
antecipo o futuro com entusiasmo e confian~a.

Senhor Presidente,
Neste momento, em que a dinamica internacional apresenta a urn tempo desafios, oportunidades e riscos de uma dimensao sem precedentes, Brasil e Mexico aprofundam suas rela~oes.
Vivemos uma realidade complexa, em
constante evolu~ao, cujos contornos e
alcance nao sao ainda claramente perceptiveis. Uma realidade que nao seesgota na afirma~ao de que as ideologies
foram a falencia; de que a Guerra Fria
terminou; de que as rela~oes internacionais nao estao mais dominadas pelo
confronto, mas pela competi~ao honesta
e pela coopera~ao entre os povos.
Por tras dessas tendencies inquestionaveis, na verdade, esconde-se urn quadro
ainda incerto e multiplicam-se interroga~oes fundamentais. Paises como o
Brasil e o Mexico, com a consciencia de
sua identidade latino-americana, devem
refletir sobre o alcance real das mudan~as em curso, avaliar seus impactos positives e negatives para a America Latina e
definir as vertentes de nossa participa-
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(fao, com vistas a influenciar o rumo dos
acontecimentos.

E:

inegavel que a agenda diplomatica
latina-americana- em muitos aspectosja se viu transformada positivamente por
quanto mudou nas rela(foes internacionais. As crises sub-regionais, por exemplo, os problemas fronteiri((OS, o diffcil
curso da redemocratiza(fao no Continente e outros temas angustiosos cederam
Iugar a topicos como a integra(fao regional, a negocia(fao de acordos de livre
comercio, a cria(fao de espa(fos economicos sub-regionais, avan((OS conceituais em materia de dfvida externa e de
coopera(fao regional e hemisferica, preserva(fao do meio ambiente, defesa intransigente dos direitos humanos.
Por outro lado, em urn mundo caracterizado pela velocidade do tempo historico, e legftimo perguntar ate que ponto
esta mudando de fato a estrutura de
distribui(fao de beneffcios do comercio
internacional, dos fluxos de investimentos, da transferencia de tecnologia. Se
queremos superar o conceito de diversos
mundos hierarquizados, e preciso que
saibamos como tornar realidade esse
anseio de igualdade e participa(fao que
alentamos ha muito.
0 que se espera de nose a capacidade de
avaliar essa mudan(fa sem precedentes
da Historia universal de urn ponto de vista
proprio, calcado em percep(fao adequada
e correta dos nossos legftimos interesses.
Senhor Presidente,
Entre as muitas identidades que aproximam o Brasil e o Mexico, uma das mais
decisivas, talvez a de maior incidencia
sobre o nosso potencial co mum e a consciencia de nossas sociedades e de nossos Governos de que ja passou o tempo
do isolamento, da voca(fao da autarquia,
dos modelos baseados no protecionismo
e na onipresen(fa do Estado no domfnio
economico. Essas polfticas nao mais se
justificam como defesa contra urn ambiente internacional tido por hostil. Passaram a constituir amea(fas. Deixaram de
ser promessa de desenvolvimento e pro6

gresso social e passaram a ser risco, a

que nao podemos submeter os nossos
povos.
0 grau de desenvolvimento que vernalcan(fando nossas economias, a existencia de ampla gama de interesses comuns
nas agendas regional, e internacional, o
proprio peso especffico de nossos pafses, a voca(fao igualmente universalists e
empreendedora de nossas diplomacias e
a amizade que une nossos povos ganharam terreno nesta nova etapa do dialogo
Brasil-Mexico que desejamos construir, e
para o qual a visita de Vossa Excelencia
constitui urn marco significativo.
Os processos inovadores de reforma
economics, de abertura comercial e de
integra(fao sub-regional com que nossos
pafses procuram responder aos desafios
da modernidade constituem hoje urn poderoso fator de atra(faO mutua para 0
Brasil eo Mexico.
A nova etapa do relacionamento bilateral
nao e, assim, fruto de mera vontade polftica, que nunca faltou aos nossos Governos. Ela se baseia, agora, em dados
concretos da realidade economics de
cada urn de nossos pafses. Ela se beneficia necessariamente da coragem das reformas que estamos promovendo.
Senhor Presidente,
Quando se faia hoje nas grandes transforma(foes que ocorrem no mundo, a
America Latina tende muitas vezes a ser
colocada em segundo plano. Essa revolu(fao, contudo, Senhor Presidente, come(fou aqui, em nosso Continente.
Aqui pudemos reconstruir e consolidar a
democracia em meio a mais grave e prolongada crise da nossa historia economics.
Come(famos a mudar, pela for(fa da participa(fao popular e pela vontade soberana
dos nossos povos, o destino de marginaliza((ao a que nos vfamos condenados
pel a crise da dfvida extern a, pela carencia
de capitais, pelo atraso tecnologico, pel a
autarquia, pela hipertrofia do Estado e

Animados pelo desejo de reforyar os Ia·
de amizade que unem o Brasil e o
Mexico e como prop6sito de intensificar
ainda mais as relayoes politicas, economicas, culturais e de cooperayao cienti·
fico·tecnica entre os dois paises, elevan·
do-as a patamares compativeis com a
magnitude dos interesses recfprocos, os
Presidentes da Republica Federativa do
Brasil e dos Estados Unidos Mexicanos
decidiram emitir o seguinte

pelo descompasso hist6rico que nos an·
corava ao passado.

((OS

0 Brasil e o Mexico, Senhor Presidente,
nao sao espectadores passivos do que
ocorre no mundo. Nao corremos atnis
dos acontecimentos. Fomos, cada qual a
seu modo, participantes ativos, na Hist6ria das rela((oes internacionais contem·
poraneas. Cabe a n6s, pel a nossa estreita
cooperayao, pela nossa solidariedade,
pela avaliayao objetiva e pragmatica dos
interesses legitimos que nos unem, per·
severar nesse caminho.

comunicado conjunto

Convido todos os presentes a brindarem
pela paz mundial, pela prosperidade do
povo mexicano, pelo progresso crescen·
te nas nossas relayoes e pela saude e
ventura pessoais de Vossa Excelencia.

comunicado conjunto
A convite do Presidente da Republica
Federativa do Brasil, Fernando Collor, o
Presidente dos Estados Unidos Mexica·
nos, Carlos Salinas de Gortari, realizou
visita oficial ao Brasil nos dias 9 e 10 de
outubro de 1990.
0 Presidente dos Estados Unidos Mexi·
canos se fez acompanhar de comitiva
governamental de alto nivel, alem de ex·
pressiva delegayao empresarial.
No decorrer davis ita, o Presidente Carlos
Salinas de Gortari manteve duas profi·
cuas reunioes de trabalho com o Presi·
dente Fernando Coli ore foi homenagea·
do em Sessao Solene no Congresso Na·
cional e no Supremo Tribunal Federal.
0 Presidente do Brasil condecorou o
Presidente do Mexico como Grande Co·
lar da Ordem do Cruzeiro do Sui e rece·
beu de suas maos o Grande Colar da
Ordem Mexicana da Aguia Azteca.
No programa de atividades do Presidente
Salinas de Gortari no Brasil incluiu·se
vis ita oficial ao Estado de Sao Paulo, para
encontrar·se com autoridades e per·
sonalidades do Estado e reunir·se com
empresarios dos dois paises.

1.
Os Pr.esidentes passaram em revis·
ta ampla gama de questoes relevantes
para o universo das relayoes bilaterais.
Assinalaram, com satisfayao, extensa
area de interesses comuns e identifi·
caram amplas coincidencias sobre temas
internacionais e regionais.
2.
A luz das mudan((as em curso na
macroestrutura politica, economica e de
seguran((a internacional, os Presidentes
enfatizaram a necessidade de fortalecer
os vinculos entre o Brasil e o Mexico,
intensificando e ampliando ao mesmo
tempo os processos bilaterais de coor·
denayao e consulta.
3. Ap6s examinarem detidamente o es·
tado eo potencial das rela((oes bilaterais,
manifestaram seu agrado pelo grau de
concordancia e coincidencia que une os
dois paises no trato da agenda interna·
cional e regional e pelo excelente nivel
alcan((ado na coordenayao bilateral. Sa·
lientaram o interesse compartilhado de
que o Brasil e o Mexico reforcem ainda
mais a sua presen((a nos foros regionais e
internacionais. Reiteraram o empenho de
seus Governos em harmonizar a tradici·
onal e construtiva atuayao internacional
do Continente com os desafios pr6prios
de uma nova era hemisferica.
4.
Concordaram em que a dinamica
das rela((oes internacionais contempora·
neas e a voca((ao universalista das di·
plomacias dos dois paises aconselham
constante consulta e coordenayao entre
os dois Governos sobre t6picos interna·
cionais e regionais, politicos e economi·
cos, de interesse comum.
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5.
Com esse espfrito, decidiram tornar
mais frequente a realizayao de consultas
bilaterais entre os dois Governos ao amparo do Mecanismo Permanente de Consulta e Concertayao Polftica, reativado
em maio de 1990 por ocasiao da visita do
Chanceler Solana ao Brasil. Acordaram
instruir seus Chanceleres a marcar para o
primeiro semestre de 1991 uma reuniao
de consulta polftica bilateral, a realizar-se
na Cidade do Mexico, com a finalidade de
RaSsar em revista o relacionamento bilateral em funyao dos resultados da presante visita presidencial e trocar impressoes sobre temas da conjuntura internacional e regional e demais t6picos que
aconselhem a coordenayao de posiyoes
entre o Brasil eo Mexico. As reunioes do
Mecanismo de Consulta Polftica deverao
ter carater agil, informal e pragmatico, de
forma a estabelecer uma instancia polftica de acompanhamento das relayoes
bilaterais e de consulta e coordenayao
entre os dois Governos, especialmente
no que se refere aos foros regionais e
internacionais de que participam o Brasil
eo Mexico.

6.
Os Presidentes trocaram impressoes e informayoes sobre os processos
de reforma economica e abertura comercia! em curso em seus respectivos pafses.
Coincidiram em que tais processos facilitam e encorajam uma inseryao internacional modern a e competitive para o Brasil e para o Mexico, de forma a superar as
desigualdades que marcaram o cenario
internacional das ultimas decadas. Coincidiram igualmente em que a modernizayao das economies dos dois pafses
propicia a dinamizayao das relayoes
economico-comerciais bilaterais, que se
beneficiarao da maior competitividade,
da maior abertura e da mais ampla complementaridade que tais processos conferirao a suas economies. Notaram com
satisfayao que o fortalecimento individual das economies de seus respectivos
pafses ja vern tendo urn efeito benefico
sobre o intercambio bilateral, que apresentou crescimento significative em
1989 e que devera ampliar-se consistentemente no futuro, na medida em que
se consolidem tais processes internes.
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7.
Os Presidentes congratularam-se
pelos resultados da II Reuniao da Comissao Mista de Coordenayao brasileiromexicana, presidida pelos Chanceleres
de ambos os pafses, cuja Ata Final contemple ayoes e mecanismos voltados
para o redimensionamento, fortalecimento e desenvolvimento das relayoes bilaterais. Tomaram nota, com especial satisfayao, do programa de trabalho estabelecido pela Comissao Mista de Coordenayao com base nas recomendayoes
que emanaram das Subcomissoes. lnstrufram os setores competentes dos respectivos Governos a dar alta prioridade a
implementayao das varias ayoes contempladas no programa de trabalho nas
areas economico-comercial, cientfficotecnica e cultural.
8.
Expressaram sua satisfayao pelo
progresso nas negociayoes para a ~m
pliayao do Acordo de Alcance Parcial n? 9
no ambito da ALADI, realizadas em Montevideu .. Convieram ademais em manter
consultas entre seus Governos para
examinar outras formulas com vistas a
dinamizar o comercio bilateral e a complementayao economica.
9.
Os Presidentes acordaram que fossem analisadas conjuntamente as estruturas de prote9ao comercial dos dois
pafses. Os resultados dessa analise serao apresentados aos Presidentes antes
do fim do ano em curso.
10.
Nesse mesmo espfrito, os Presidentes expressaram sua satisfayao pela
assinatura, durante a vis ita do Presidente
Salinas de Gortari, dos seguintes atos:
Acordo de Cooperayao na Area do Meio
Ambiente;
Acordo-Quadro de Cooperayao Fazendario-Financeira;
Convenio de Cooperayao em Materia de
Promoyao de Co-investimento;
Memorandum de Entendimento para o
Aproveitamento das Preferencias que se
Outorgam aos dois Pafses em Licitayoes
Publicas lnternacionais.

11.
Conscientes da identificavao essencial e prioritaria que vinc1-1la Brasil e
Mexico ao espayo politico, economico,
social e cultural da America Latina, reiteraram a vocayao latino-americana de
seus paises e manifestaram a convicvao
de que a plena realizavao dos anseios de
desenvolvimento economico e social do
Brasil e do Mexico sera alcanvada em
harmonia com as aspiravoes de todos os
povos da regiao.
12.
Os Presidentes passaram em revista a conjuntura politica e economica
internacional. Coincidiram em que o quadro ora em gestavao apresenta urn a combinavao ambigua de estimulos e desafios
em meio a constrangimentos provocados
por uma ordem internacional injusta, ainda baseada essencialmente em perigosas e anacronicas consideravoes de
poder. Os Presidentes ressaltaram que
embora o desvanecimento da guerra fria
tenha contribuido efetivamente para a
atenuavao dos riscos de uma catastrofe
nuclear global, muito ainda resta por fazer de mane ira a que os novos modos de
relacionamento internacional sejam canalizados para a inadiavel tarefa de eliminar as carencias fundamentais que continuam a submeter dois tervos da Humanidade a marginalizavao, iinpedindo-os de
se beneficiarem dos frutos cada vez mais
ostensivos, mas menos compartilhados,
do desenvolvimento economico, cientifico e tecnol6gico. Por essa razao, concluiram, torna-se indispensavel ampliar
os cfrculos decis6rios internacionais, de
forma a assegurar plena participayao nos
arranjos que tendem a reestruturar as
relavoes entre os Estados nos anos vindouros.
13.
Tendo em conta que a magnitude
e a intensidade das transformavoes a
nivel internacional requerem maior grau
de articulavao latino-americana, de maneira a fortalecer a participayao da regiao
em todas as decisoes relativas a ordem
politica e economica globais, os Presidentes resolveram propiciar a coordenayao e consulta de seus Governos em
todos os foros politicos e economicos
multilaterais.

14.
Com esse espirito, assinalaram a
determinavao do Brasil e do Mexico em
cooperarem responsavel e plenamente
na construvao e consolidavao das novas
estruturas internacionais, comprometendo-se a faz€Ho em consonancia com
as irrenunciaveis aspirayoes de suas sociedades, de presenva e participayao nos
grandes fluxes internacionais de intercambia comercial, financeiro, cientifico e
cultural. Concordaram em que os sinais
alentadores, que apontam para o fim da
guerra fria e para a superavao da inseguranva por ela gerada em ambito planetaria, poderao contribuir para a atenu_avao das divisoes mediante a implantayao
de novas bases para a cooperavao internacional. Assinalaram a urgente necessidade de assegurar condivoes efetivas
para que os paises em desenvolvimento
possam enfrentar os desafios impostos
pela modernizavao economica e a retomada do desenvolvimento economico e
social. Nesse sentido, atribuiram importancia primordial a capacitayao tecnol6gica de seus paises, que constitui elemento estrategico para a criavao de vantagens comparativas e aquisivao de competitividade no mercado internacional.
Manifestaram,
entretanto,
profunda
preocupayao com os obstaculos que vern
sendo impostos ao livre acesso as tecnologias de ponta.
Os Presidentes ressaltaram o
15.
compromisso de seus Governos com os
princfpios consagrados na Carta das
Navoes Unidas, instrumento essencial
para a convivencia harmonica entre os
Estados e a manutenvao da paz e da
seguranva internacionais. Saudaram a
atual atmosfera de distensao nas relav5es internacionais, 0 que deve contribuir para a revitalizavao de mecanismos
decis6rios multilaterais. Expressaram,
nesse sentido, a necessidade de que
essas tendencias se consolidem na democratizavao das relavoes internacionais.
16.
Os Presidentes assinalaram, a esse respeito, o interesse em que sejam
consideradas formulas consensuais eficazes para adaptar os mecanismos institucionais das Navoes Unidas as novas
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realidades internacionais, tornando a Organizac;:ao me nos vulneravel a esquemas
antiquados de poder e mais conducente
a uma ordem internacional predicada na
efetiva igualdade soberana dos Estados.
Os Presidentes manifestaram a
17.
sua satisfac;:ao pela profundidade dos
acordos alcanc;:ados na Cupula Mundial
em Prol da lnfancia, celebrada em Nova
York nos dias 29 e 30 de setembro ultimo,
em que eles pessoalmente reafirmaram o
direito da infancia, sem discriminac;:ao de
sexo, cor, religiao, nacionalidade ou de
outra Indole, a viver dignamente e a receber a mais alta prioridade no desenvolvimento harmonioso de todas as suas capacidades ffsicas e intelectuais. Os Presidentes renovaram seu compromisso de
pro mover em seus respectivos palses, na
America Latina e no mundo inteiro, o
programa de ac;:ao aprovado em favor da
infancia.
18.
Os Presidentes manifestaram seu
agrado com o papel renovado que as
Nac;:oes Unidas vern exercendo na considerac;:ao de grandes questoes internacionais, reiterando a inabalavel e consistente disposic;:ao de seus respectivos Governos de colaborar para o continuado
fortalecimento da Organizac;:ao.

ternacional- a expectativa de que o mesmo conduza a resultados positives para a
consolidac;:ao democratica naquele pals.
Assinalaram, a esse respeito, o entendimento de que o eventual auxflio de
organizac;:oes internacionais em processes eleitorais seja promovido, de
acordo com os Prop6sitos e Princfpios da
Carta das Nac;:oes Unidas, por solicitac;:ao
do Governo do pals interessado.
21 .
Os Presidentes apreciaram a
cooperac;:ao bilateral que vern sendo empreendida pel as duas superpotencias em
materia de desarmamento, bern como os
acordos ja alcanc;:ados entre am bas nessa area. Manifestaram otimismo quanto
aos efeitos benefices desse processo na
consolidac;:ao de urn mundo em que a
confrontac;:ao possa ser substitulda pela
cooperacao, de modo a refletir a convergencia e interdependencia em que passamos a viver. Ressaltaram, porem, a necessidade de se assegurar a participac;:ao
eqi.iitativa de todos os palses nas decisoes sobre desarmamento, tema de importancia e de interesse universais, reafirmando o papel que cabe as Nac;:oes
Unidas das deliberac;:oes e negociac;:oes
sobre o assunto.

19.
Os Presidentes expressaram sua
profunda preocupac;:ao pelos acontecimentos registrados no Oriente Medio e
ratificaram sua posic;:ao no sentido de que
o uso da forc;:a por qualquer Estado contra
a soberania de outro constitui uma intervenc;:ao inaceitavel, contraria aos principios que regem as relac;:oes internacionais e em violac;:ao a Carta das Nac;:oes
Unidas. Exigiram a imediata retirada das
tropas invasoras e 0 respeito a integridade e a soberania do Estado do Kuaite
de conformidade com as resoluc;:oes pertinentes do Conselho de Seguranc;:a.

22.
Sublinharam que as medidas parciais de desarmamento necessitam ser
ampliadas. Reiteraram, nessas condic;:oes, seu apoio a conclusao imediata, em
bases universais e nao-discriminat6rias,
da Convenc;:ao sobre Armas Qui micas em
negociac;:ao na Conferencia do Desarmamento. Reiterando ainda, no campo
nuclear, o comprometimento de ambos
os palses com a nao-proliferac;:ao de armas nucleares e seu respeito aos prop6sitos do Tratado de Tlatelolco, salientsram a necessidade do fortalecimento
desse instrumento internacional e de urn
aproveitamento mais eficaz de todas as
suas potencialidades.

20.
Tendo em vista que a realizac;:ao
de eleic;:oes regulares, livres e genulnas,
constitui elemento essencial e insubstitulvel de qualquer processo autentico de
democracia, os dois Presidentes afirmaram - a prop6sito da preparac;:ao do processo eleitoral do Haiti com auxflio in-

23.
Advertiram que subsistem focos
de conflito com grande potencial para
afetar a estabilidade mundial, cuja nao
resoluc;:ao em bases equitativas e duradouras continua a representar ameac;:a a
paz e a seguranc;:a internacionais. Manifestaram a disposic;:ao de seus Governos
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de cooperar para a criac;:ao de condic;:oes
que conduzam a superac;:ao de tais conflitos e de continuar empenhados nas
negociac;:oes sobre desarmamento e controle de armas, coincidindo quanto a necessidade de ampla e constante coordenac;:ao bilateral sobre estas questoes.
24.
Os Presidentes manifestaram sua
preocupac;:ao com os efeitos nocivos do
narcotratico para os paises por ele afetados e sobre as relac;:oes entre os Estados. Expressaram a sua concordancia em
que, como flagelo que atinge paises produtores, consumidores e de transito, o
com bate ao narcotratico requer a corresponsabilidade de todos os Governos afetados, nao apenas no combate a produc;:ao, trafico e consumo de drogas, mas
tambem na educac;:ao preventiva e na
recuperac;:ao de viciados e usuarios. Reiteraram a disposic;:ao de seus Governos
de manter e acentuar a cooperac;:ao com
vistas a combater o narcotratico e a fortalecer as instancias internacionais eregionais de com bate ao tratico e consumo
de drogas, em especial a Comissao lnteramericana para Controle do Uso I ndevido de Drogas- CICAD.
25.
Os Presidentes manifestaram sua
preocupac;:ao com a gravidade dos problemas que afetam o meio ambiente global, particularmente aqueles relacionados a alterac;:oes climaticas, perda da
diversidade bio16gica, movimentos transfronteiric;:os de residuos perigosos e manutenc;:ao de arsenais nucleares e de
outras armas de destruic;:ao em massa.
Ressaltaram a necessidade de
26.
que sejam assegurados, aos paises em
desenvolvimento, em condic;:oes facilitadas, o acesso a tecnologias nao-poluentes e fluxos adicionais de recursos financeiros, que nao se confundam com aqueles tradicionalmente destinados a promoc;:ao do desenvolvimento. Afirmaram
ainda que a soluc;:ao das questoes ambientais globais nao pode ser obtida sem
a eliminac;:ao do desperdicio nas sociedades abastadas e sem a melhoria das
angustiantes condic;:oes economicas e
sociais que afligem as populac;:oes dos
pafses em desenvolvimento.

27.
Como forma de contribuir de maneira mais efetiva para os esforc;:os internacionais de protec;:ao do meio ambiente,
os Presidentes concordaram quanto a
necessidade de intensificar a troca de
informac;:oes e a coordenac;:ao de posic;:oes entre os dois pafses nos diversos
foros que se ocupam do assunto.
28.
Nesse sentido, ressaltaram a importancia do Acordo de Cooperac;:ao em
Materia Ambiental subscrito nesta data
pelos Governos de ambos os paises.
Consideraram o Acordo urn passo importante para a concertac;:ao de ac;:oes e
tarefas destinadas ao melhoramento do
meio ambiente.

29.
Os Presidentes tomaram nota com
satisfac;:ao do inicio do programa de cooperac;:ao bilateral com vistas a promoc;:ao
da pequena e media empresa no setor de
minerac;:ao. Com base na exitosa experiencia mexicana nessa area, tal projeto de
cooperac;:ao pretende contribuir igualmente para evitar que a atividade garimpeira no Brasil tenha efeitos danosos
sobre o meio ambiente.
Os Presidentes sublinharam are30.
levancia particular da Conferencia das
Nac;:oes Unidas para o Meio Ambiente eo
Desenvolvimento, a realizar-se na Cidade
do Rio de Janeiro, em 1992, e da Conferencia regional preparat6ria para aquele
evento, que tera Iugar no Mexico, no ano
anterior. 0 Presidente Fernando Collor
manifestou seu empenho em que a representac;:ao dos paises em 1992 se de
em nivel de Chefe de Estado e de Governo. Nesse senti do, estendeu ao Presidente Salinas de Gortari convite para que
honre a Conferencia do Rio de Janeiro
com sua participac;:ao pessoal.

31.
0 Presidente do Mexico, altamente sensibilizado pelo convite, indicou que,
em vista da importancia do tema, e levando em conta que o evento sera realizado
no Brasil, examinara com o maior interesse sua participac;:ao.
32.
Os Presidentes trocaram impressoes sobre a questao da divida externa.
Concordaram em que a plena retomada
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do desenvolvimento e indispensavel para
equacionar o problema da divida externa
dos pafses em desenvolvimento, em bases equitativas e justas, com plena aplicac;ao do princfpio da corresponsabilidade entre credores e devedores. Manifestaram a convicc;ao de que seus Governos
vern realizando esforc;os ingentes em materia de reestruturac;ao economica e
exortaram a comunidade financeira internacional a responder positivamente,
atentando para o potencial economico
renovado dos dois pafses em func;ao da
reestruturac;ao das suas economias e da
sua crescenta inserc;ao na economia
internacional.
33.
Ao analisar a situac;ao do comercio
internacional a luz das experiencias de
reinserc;ao na economia mundial vivida
por seus pafses, os Presidentes ressaltaram a importancia de uma conclusao
exitosa e plenamente consensual da Rodada Uruguai do GAIT, como forma de
promover uma afirmac;ao efetiva do multilateralismo. Nesse sentido, veem com
preocupac;ao o fato de, a apenas poucas
semanas do encerramento das negociac;oes, areas e produtos cruciais para os
pafses em desenvolvimento- como texteis e agricultura - ainda nao apresentarem perspectivas de liberalizac;ao. A
Rodada Uruguai, por sua propria natureza global, nao admite resultados parciais. Torna-se portanto necessario que
todos os grupos negociadores cheguem
a resultados substantivos, em que sejam
considerados de forma equilibrada os interesses de todos os participantes, e, em
particular, dos pafses em desenvolvimento.
Os Presidentes reafirmaram a sua
34.
decisao de promover a participac;ao moderna e competitiva de seus pafses na
economia
internacional, valendo-se
igualmente de projetos pragmaticos,
abertos e nao-excludentes de integrac;ao
regional. Com esse espfrito, congratularam-se pelos esforc;os que Brasil e Mexico vern realizando, no ambito sub-regional, com vistas a dinamizar e ampliar as
correntes de comercio com seus parceiros. Concordaram em que tais processos
devem contribuir para consolidar no
12

Hemisferio urn espac;o economico-comercial e tecnologico capaz de competir
vantajosamente na economia internacional e trazer os beneffcios de toda
ordem a que almejam os povos latinoamericanos.
35.
Ao examinarem a situac;ao na
America Central, os Presidentes coincidiram em que a Declarac;ao do Plano de
Ac;ao Economica da America Central
(PAECA), adotado na Reuniao de Cupula
de Antigua Guatemala, inaugura uma
auspiciosa etapa de coordenac;ao no
processo de paz de Esquipulas, baseada
na busca de formulas em prol do desenvolvimento e integrac;ao da America Central.
36.
Acordaram prestar todo o seu
apoio para que se ponham em pratica as
ac;oes previstas na "Carta do Mexico sobre a Unidade de lntegrac;ao Cultural Latino-Americana e Caribenha", aprovada
pelos Ministros de Cultura e Responsaveis pelas Polfticas Culturais da America
Latina e do Caribe, no encontro celebrado na capital mexicana de 20 a 22 de
setembro de 1990.
37.
Acordaram realizar esforc;os conjuntos a tim de assegurar o exito da I
Conferencia de Cupula dos Pafses lberoamericanos, a ser celebrada no Mexico
em 1991, como objetivo de fortalecer os
vfnculos culturais, economicos e politicos
entre os pafses participantes.
Os Presidentes congratularam-se
38.
pela designac;ao de representante do Mexico para a presidencia da empresa
LATINEQUIP. Viram com satisfac;ao a
promoc;ao de seu fortalecimento mediante a criac;ao de mecanismos que apoiem
em maior grau projetos de desenvolvimento industrial, o intercambio de bens
de capital, assim como o estfmulo a inovac;ao tecnologica.
39.
Os Presidentes avaliaram de forma particularmente positiva e otimista o
impacto que, sobre as relac;oes bilaterais
entre o Brasil e o Mexico, devera ter o
exito dos programas de integrac;ao ou
dinamizac;ao comercial em que se acham

empenhados os dois pafses. Concordaram em que a progress iva ampliac;:ao dos
espac;:os economico-comerciais do Brasil
e do Mexico contribuira para o fortalecimento das respectivas economias e para
a sua mais adequada inserc;:ao internacional, criando urn efeito multiplicador, do
qual se beneficiarao tanto as relac;:oes
bilaterais, quanto 0 comercio intraregionallatino-americano como urn todo.
Conclufram, por outra parte, que os empreendimentos em curso constituem
passos concretos com vistas ao objetivo
mais amplo de criac;:ao de urn espac;:o
comum regional, por meio do fortalecimento da ALADI e de outros mecanismos
capazes de, gradualmente, conduzir a
plena utilizac;:ao das potencialidades de
todas as economias do Hemisferio.

40.
Nesse contexto, avaliaram a "lniciativa para as Americas" proposta pelo
Presidente dos Estados Unidos da America. Estimaram que constitui sinal positivo e promissor da disposic;:ao norteamericana de encarar o relacionamento
intra-hemisferico sob o prisma da cooperac;:ao economica e com a consciencia
voltada para os verdadeiros problemas
que afetam a regiao e prejudicam o seu
desenvolvimento, a sua integrac;:ao e a
sua inserc;:ao competitiva e plena na economia internacional. Concordaram em
que a "I niciativa para as Americas" pod era somar-se a ideias e projetos ja vigentes na regiao, tornando-se urn instrumento efetivo de desenvolvimento e integrac;:ao. Para tanto, assinalaram, devera
a "lniciativa" ser explicitada em termos
eqOitativos e nao-discriminatorios e dotada de mecanismos eficazes de implementac;:ao compatfveis com a magnitude
da tarefa a que se propos, tornando-se
necessario que as ac;:oes que se vierem a
empreender no seu contexto sejam
coordenadas de forma a buscar-se o equilfbrio entre as tres vertentes contempladas pel a In iciativa, quais sejam, comercio,
investimentos e dfvida externa.
41.
Os Presidentes congratularam-se
pela continuidade dos trabalhos realizados pelo Grupo do Rio, ao qual reiteraram o integral apoio de seus Governos.
Manifestaram suas expectativas posi-

tivas em relac;:ao a proxima reuniao presidencial do Grupo do Rio em Caracas,
como fator adicional para o seu fortalecimento e representatividade, dentro do
alto grau de maturidade alcanc;:ado na
consulta e concertac;:ao polftica entre
seus membros.
Os Presidentes Fernando Collor e
42.
Carlos Salinas de Gortari expressaram
sua satisfac;:ao pela oportunidade que
tiveram de unir esforc;:os na ampliac;:ao
dos horizontes da cooperac;:ao bilateral e
da concertac;:ao polftica entre o Brasil eo
Mexico.
43.
0 Presidente Carlos Salinas de
Gortari estendeu ao Presidente Fernando Collor urn cordial convite para que
realize visita oficial ao Mexico, o qual foi
aceito com especial satisfac;:ao. A data
dessa visita sera acordada pela via diplomatica.
0 Presidente do Mexico, Carlos
44.
Salinas de Gortari, agradeceu em nome
de sua comitiva e em seu proprio ao povo
e Governo do Brasil as mostras de amizade e afeto recebidas no transcurso de
sua visita oficial.
Brasilia, 9 de outubro de 1990.

acordo de coopera~ao na area
de meio ambiente

0 governo da Republica Federativa do
Brasil

e
0 Governo dos Estados Unidos Mexicanos
(doravante denominados "Partes"),
Reconhecendo que inumeros problemas
ambientais exigem, para sua analise e
soluc;:ao, urn tratamento global;
Convencidos ser de interesse comum de
todos os Estados buscar polfticas compatfveis com o desenvolvimento sustentavel;
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Convencidos igualmente de que a cooperavao ambiental entre OS Estados eem
beneffcio mutuo, tanto a nfvel nacional,
regional como internacional;
Tendo em conta que as polfticas ambientais requerem o desenvolvimento e
implementayao de medidas preventivas
e de controle ambiental, baseadas na
investigayao e no monitoramento ambiental;

h) intercambio de informavao ambiental
e organizavao de bancos de dados
sobre o meio ambiente;
i) planejamento de contingemcias ambientais e respostas a emergencias;
j) inter-relavao entre meio ambiente e
desenvolvi mento;

k) ordenamento ecol6gico e avaliayao
do impacto ambiental;

Acordam o seguinte:
I) treinamento e educayao ambiental, e
ARTIGO I
As partes manterao e ampliarao a cooperavao bilateral no campo dos assuntos
ambientais baseados na igualdade e no
beneffcio mutuos, respeitando e levando
em conta suas respectivas polfticas ambientais.

m) identificayao e tratamento dos aspectos ambientais que afetam ou podem afetar as regioes onde se localizam as Partes.
2.
A cooperavao poder-se-a estender
a outras areas de interesse comum mediante previo acordo entre as Partes.

ARTIGO II
1.

Esta cooperavao incluira:

a) aspectos relacionados com o ambiente atmosferico, incluindo as mudanyas climaticas e seus impactos no
clima global, como o efeito estufa, a
chuva acida, a camada de ozonio e a
qualidade do ar;
b) proteyao dos ecossistemas marinhos
e aquaticos e das zonas costeiras;
C) prevenyaO da contaminayaO de aguas
superficiais e subterraneas;

d) proteyao e conservayao dos ecossistemas terrestres, da diversidade bio16gica, especialmente nas areas naturais protegidas, dos habitants e da
florae da fauna em risco;
e) manejo e disposivao dos dejetos industrais e manejo do ciclo dos dejetos
e substancias perigosas;
f) desenvolvimento de tecnologias que
promovam a qualidade ambiental e
amenizem sua deterioravao;
g) monitoramento e metodos de avaliavao da qualidade ambiental;
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ARTIGO Ill
As formas de cooperavao descritas no
Artigo II podem incluir:
a) intercambio de informavoes sobre polfticas, manejo, regulamentayao, implicayoes s6cio-economicas e estudos importantes sobre os itens mencionados no Artigo II;
b) projetos conjuntos, intercambio de
peritos, tecnicos e estudantes, reunioes bilaterais e simp6sios, publicavoes conjuntas e outras formas de
cooperavao que venham a ser acor·
dadas entre as Partes.
ARTIGO IV

1.
Os gastos relacionados com as atividades a que se refere o Artigo anterior
serao determinados e cobertos de comum acordo.
2. , As ayoes de cooperayao derivadas
deste Acordo estarao sujeitas as leis e
regulamentos das Partes quando se realizarem em seus respectivos territ6rios.

ARTIGO V
A Secretaria de Meio Ambiente da Presidencia da Republica Federativa do Brasil e a Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Ecologia do Mexico serao os
respectivos coordenadores nacionais,
responsaveis pelo estabelecimento e
desenvolvimento dos programas de trabalho derivados deste Acordo. Estes coordenadores nacionais serao tambem
responsaveis por estender a participa~ao a outras organiza~oes governamentais, academicas e outras institui~oes de
seus respectivos Estados.
ARTIGOVI
1.
Os coordenadores nacionais, tomando como base o presente Acordo,
poderao recomendar as Partes a ado~ao
de Ajustes Complementares especificos,
relativos a qualquer dos itens assinalados no Artigo II, que serao considerados
Anexos ao presente instrumento.
2.
Os Ajustes Complementares acordados entrarao em vigor mediante troca
de Notas Diplomaticas entre as Partes.
ARTIGO VII
1.
Cada uma das Partes informara a
outra, por via diplomatica, do cumprimento das formalidades legais internas para a
entrada em vigor do presente instrumento, a qual se dara na data do recebimento
da segunda notifica~ao.
2.
0 presente Acordo tera dura~ao de
quatro anos, sendo automaticamente
prorrogado por mais quatro anos, salvo se
uma das Partes notificar, por via diplomatica, com urn mfnimo de doze meses de
antecendencia, sua inten~ao de denuncia-lo.
3.
Mediante consentimento mutuo,
este Acordo podera ser modificado por
via diplomatica.
4.
0 termino do Acordo nao devera
afetar a validade dos Convenios especificos iniciados no ambito do mesmo, que
se encontrem em andamento, salvo

quando as Partes acordarem em outro
senti do.
Feito em Brasilia, aos 9 dias do mes de
outubro de 1990, em ·dois exemplares
originais, nos idiomas portugues e espanhol, sendo ambos igualmente autenticos.
Fernando Collor de Mello
Carlos Salinas de Gortari

acordo-quadro de coopera~io
fazendario-financeira entre os
ministerios das rela~oes
exteriores e da economia,
fazenda e planejamento da
republica federativa do bra~il ~a
secretaria da fazenda e cred1to
publico dos estados unidos
mexicanos
Os Ministerios das Rela~oes Exteriores e
da Economia, Fazenda e Planejamento
da Republica Federative do Brasil

e
A Secretaria da Fazenda e Credito Publico
dos Estados Unidos Mexicanos
(doravante denominados "Partes"),
CONS IDE RAN DO
Que a situa~ao economica internacional
exige o fortalecimento dos la~os de coopera~ao entre os pafses da America Latina;
A necessidade de contar com urn investimento que permita aproveitar a infraestrutura tecnica, operative e institucional existente no setor financeiro que
sirva de base para levar a cabo a~oes
concretas visando a desenvolver as rela~oes economicas entre os dois pafses;
A vontade das Partes em estreitar as
rela~oes fazendario-financeiras.
Acordam o seguinte:
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ARTIGO I
0 objetivo do presente Acordo-quadro de
Cooperac;:ao Fazendario-Financeira e o
de impulsionar a cooperac;:ao nesta area e
fortalecer os vinculos entre os setores
financeiros de ambos os paises.
ARTIGO II
Para esse tim, as Partes acordam em que
a cooperac;:ao fazendario-financeira se
efetuara atraves de urn mecanisme de
consulta e coordenac;:ao sobre temas financeiros internacionais de interesse
mutuo e da assistencia tecnica mutua
entre os respectivos organismos nacionais que ten ham competencia em materia fazendario-financeira, assim como no
apoio a projetos de complementac;:ao
economica entre ambos os paises.

e sobre as condic;:oes em que se realizem
novos financiamentos externos, assim
como sobre a reprogramac;:ao das mesmas.
ARTIGOV
As Partes convem em intercambiar informac;:oes e experiencias sobre a divida
intra-latina-americana, assim como em
estabelecer urn mecanisme de informac;:ao e consulta tecnica para o funcionamento e a instrumentac;:ao de formulas
para saldar a divida intra-latina-americana, que sejam alternatives ou complementares ao pagamento em divisas, tais
como a troca de divida por ativos e o
pagamento com divida externa, de acordo com os compromissos assumidos no
Grupo do Rio, ou qualquer outra modalidade que as equipes tecnicas de ambos
os paises formulem.

ARTIGO Ill
As Partes comprometem-se a intercambiar informac;:oes e, na medida do possivel, a cooperar nas seguintes areas:
- divida externa;
- dfvida intra-regional;
- organismos financeiros multilaterais e
regionais;
- instrumentos de financiamento para a
integrac;:ao;
- programas de estabilizac;:ao e privatiza<;;ao de empresas publicas;

ARTIGOVI
Tendo em vista que o Brasil e o Mexico
sao membros do Banco lnteramericano
de Desenvolvimento e de outros organismos similares, seus respectivos diretores-executivos consultar-se-ao com
vistas a coordenac;:ao de posic;:oes nos
mencionados organismos.
ARTIGO VII
Da mesma forma, as duas Partes consultar-se-ao sobre os temas financeiros relacionados com o comercio internacional
que sejam tratados em diferentes organismos internacionais.

- formulac;:ao e aplicac;:ao de politicas
economicas e financeiras;
- institui<;;oes bancarias comerciais;
- seguros e valores;
- organizac;:ao fazendario-administrativa;
- outras areas de interesse mutuo que
ambas as Partes acordem.

ARTIGO VIII
As Partes incrementarao a cooperac;:ao
entre os seus respectivos 6rgaos competentes a tim de fortalecer o intercambio
comercial entre os do is paises e apoiar os
projetos industriais e de complementac;:ao economica.
ARTIGO IX

ARTIGO IV
As Partes intercambiarao informa<;;oes
regu larmente sobre suas dividas externas
16
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Em materia de programas de estabilizac;:ao e privatiza<;;ao de empresas publicas,
as Partes comprometem-se a trocar infor-

ma<(oes e experiemcias sobre os processes de privatiza((ao desenvolvidos nos
respectivos parses.
ARTIGOX

As Partes trocarao informa((oes e experiencias sobre a formula((ao e a aplica((ao
de polfticas economicas e financeiras.
ARTIGOXI

As Partes trocarao informa((oes e experiencias sobre a polftica, o controle e a
regulamenta((ao das institui96es bancarias comerciais de ambos os pafses, at raves de seus respectivos 6rgaos de regulamenta((ao e controle.
ARTIGO XII
~~ P~rtes ~onvem em intercambiar expe-

n_enclas e mforma96es com rela((ao aos
Sistemas de seguros, valores e fian((as
que operam em cada pafs.
ARTIGO XIII

As Partes comprometem-se a trocar informa((oes e experiencias no que se refere
as polfticas e reformas introduzidas em
suas respectivas organiza96es fazendario-administrativas.
ARTIGO XIV

1.
A fim de coordenar as a<(oes derivadas do presente Acordo-quadro, de assegurar melhores condi((oes para sua
aplica((ao e de contar com urn mecanisme de acompanhamento, as Partes convern em criar o Grupo de Assuntos Financeiros e Fazendarios Brasil - Mexico. 0
Grupo encarregar-se-a de promover, avaliar e supervisionar o cumprimento do
presente Acordo-quadro e para este fim
reunir-se-a, alternadamente, no Brasil e
no Mexico nas datas acordadas pelas
Partes e informara sobre o desenvolvimento de seus trabalhos a Subcomissao
Mista de Coopera((ao Economica e Comercia! e esta, por sua vez, a Comissao
Mista de Coordena((ao brasileiro-mexicana.

2.
0 Grupo de Assuntos Financeiros e
Fazendarios sera integrado porfuncionarios do Ministerio das Rela((oes Exteriores e do Ministerio da Economia, Fazenda
e Planejamento do Brasil e da Secretaria
da Fazenda e Credito Publico do Mexico,
os quais serao designados por seus respectivos Governos por ocasiao de cada
uma das reunioes. Para temas que requeiram tratamento particular, participarao funcionarios dos setores financeiros
de ambos os pafses.
3.
0 financiamento dos programas de
trabalho a que se refere a presente disposiC(aO sera acordado pelas Partes.
ARTIGOXV

Para a execuC(aO do presente Acordoquadro o Grupo criado no Artigo anterior
estabelecera programas de trabalho
anuais que compreendam os diversos
aspectos e setores da coopera((ao.
ARTIGO XVI

Todo aviso, solicita((ao ou comunica((ao
que as Partes devam dirigir-se em decorrencia do presente Acordo-quadro se efetuara por escrito, sempre que as Partes
nao acordarem, igualmente por escrito,
de outro modo. Essa atividade estara a
cargo, pela Parte brasileira, do Departamento Economico do Ministerio das Rela((oes Exteriores e do Departamento de
Assuntos lnternacionais do Ministerio da
Economia, Fazenda e Planejamento e,
pela Parte mexicana, da Dire((ao Geral de
Assuntos Fazendarios lnternacionais da
Secretaria da Fazenda e Credito Publico.
ARTIGO XVII

As Partes convem em prestar sua colabora((ao quando as atividades que desejem realizar na execu((ao do presente
Acordo-quadro requeiram a participa((ao
de outros organismos e institui96es de
seus respectivos pafses.
ARTIGO XVIII

1.
Gada uma das Partes comunicara a
outra, por via diplomatica, do cumprimen-
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to dos requisitos legais internos necessa-

rios asua entrada em vigor, a qual sedan~
na data do recebimento da segunda notificac;;ao.

Que o nivel de desenvolvimento similar
dos dois paises propicia urn esquema de
cooperac;;ao, em termos equitativos, de
beneficia mutuo.

2.
0 Acordo tera vigencia de tres a nos
e sera prorrogado automaticamente por
prazos similares a menos que uma das
Partes notifique a outra, por escrito, com
seis meses de antecedencia, sua intenc;;ao de denuncia-lo.

Que as vantagens comparativas dos dois
pafses constituem urn elemento dinamizador no intercambio comercial bilateral,
na demanda de produtos-chave para seus
respectivos processos de desenvolvimento.

Feito em Brasilia, aos 9 dias do mes de
outubro de 1990, em dois exemplares,
nas lfnguas portuguesa e espanhola,
sendo ambos os textos igualmente autenticos.

Que o Banco I nteramericano de Desenvolvimento outorga uma margem de preferencia regional ao Brasil e ao Mexico na
aquisic;;ao de bens licitados internacionalmente com recursos da referida instituic;;ao, em virtude de que ambos os pafses sao membros da Associac;;ao LatinaAmericana de lntegrac;;ao.

Pelo Ministerio das Relac;;oes Exteriores
da Republica Federativa do Brasil:
Francisco Rezek
Pela Secretaria da Fazenda e Credito
Publico dos Estados Unidos Mexicanos:
Pedro Aspe Armella

Pelo Ministerio da Economia, Fazenda e
Planejamento da Republica Federativa
do Brasil:
Zelia Cardoso de Mello

Que o Convenio de Cooperac;;ao Financeira Mexico-Banco Centro Americana
de lntegrac;;ao Economica estabelece
que uma parte dos recursos que o Governo do Mexico poe adisposic;;ao do Banco
para o financiamento de estudos de preinvestimento e projetos de desenvolvimento podera ser utilizado para a aquisic;;ao de bens e servic;;os latino-americanos.
Chegaram ao seguinte entendimento:

Memorandum de entendimento
para o aproveitamento das
preferimcias que se outorgam
aos dois paises em licita~oes
publicas internacionais

0 Governo da Republica Federativa do
Brasil

1.
As Partes assumem o compromisso
de fazer efetiva a margem de preferencia
regional contemplada para as licitac;;oes
internacionais de bens em projetos financiados pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento, com o objetivo de
apoiar a participac;;ao de empresas de urn
pafs na execuc;;ao de projetos do outro
pafs que convoca a licitac;;ao.

e

CONS IDE RAN DO

2.
Para tal efeito, as Partes acordam
informar-se oportunamente sobre as licitac;;oes de projetos que os respectivos
Governos convoquem ao amparo do
Banco lnteramericano de Desenvolvimento.

Que as duas Partes iniciaram urn intenso
processo de consulta e concertac;;ao com
vistas a fortalecer seus programas de
cooperac;;ao economica bilateral.

3.
Ambas as Partes convem em estabelecer urn mecanismo efetivo de consulta, com o prop6sito de que empresas
brasileiras se beneficiem da facilidade

0 Governo dos Estados Unidos Mexicanos,
(doravante denominados "Partes"),
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oferecida para bens e servic;os latinoamericanos no quadro do Convenio de
Cooperac;ao Financeira Mexico-Banco
Centro Americano de lntegrac;ao Economics.
Feito em Brasilia, aos 9 dias do mes de
outubro de 1990, em dois exemplares
originais, nas lfnguas portuguesa e espanhola, sendo ambos os textos igualmente
autenticos.
Fernando Collor de Mello
Carlos Salinas de Gortari

ii reuniio da comissao mista de
brasileiro·
mexicana

coordena~io

ata final
Em conformidade com o disposto no Tratado de Amizade e Cooperac;ao firmado
pelo Brasil e pelo Mexico em 18 de janeiro de 1978, realizou-se, por ocasiao da
visita do Presidents Carlos Salinas de
Gortari, nos dias 9 e 10 de outubro de
1990, na cidade de Brasilia, a II Reuniao
da Comissao Mista de Coordenacao brasileiro-mexicana, presidida, pelo lado
brasileiro, pelo Chanceler Francisco
Reze!<, e pelo lado mexicano, pelo Chanceler Fernando Solana.
A Comissao de Coordenac;ao acolheu
com satisfac;ao os relat6rios das Subcomissoes Mistas Cultural, Cientfficotecnica e Economico-comercial, que se
reuniram no perfodo de 22 a 28 de agosto
passado em Brasilia. Os referidos relat6rios serao considerados parte integrante
da presente Ata Final.
Ao analisarem o marco geral em que se
inserem as relac;oes bilaterais, as duas
Partes coincidiram em que sua relevancia deriva nao apenas do crescenta intercambia de bens e servic;os, mas tambem
das experiencias de natureza macroeconomics e de integrac;ao que Brasil e
Mexico vern impulsionando e das perspectivas que 0 exito desses processes
abrem para a intensificac;ao dos lac;os de

natureza comercial, de investimentos
conjuntos e de cooperac;ao cientffica,
tecnica e tecnol6gica entre os dois
pafses.
Com vistas a explorar plenamente tais
potencialidades, as duas Partes comprometeram-se a mobilizar esforc;os no
sentido de que os respectivos 6rgaos
publicos, os setores produtivos de ambos
os pafses e, bern assim, as comunidades
cientfficas, tecnol6gicas e tecnicas brasileiras e mexicanas participem ativamente do processo de redimensionamento das relac;oes Brasil - Mexico. Para
tal fim, decidiu-se fortalecer politicamente o marco institucional que rege as relac;oes entre os dois pafses, especial mente
esta Comissao Mista de Coordenac;ao
Brasil - Mexico, atribuindo-lhe tarefas de
planejamento, supervisao e acompanhamento de projetos bilaterais governamentais ou entre instituic;oes dos dois
pafses e funcionando como foro permanents de consultas bilaterais sobre tais
iniciativas.
Com base nas decisoes e sugestoes adotadas pelas Subcomissoes, a Comissao
de Coordenac;ao estabeleceu o seguinte
Prograrna de Trabalho Conjunto:
coopera~io

economic& e

co mercia I
1)
Promoc;ao de seminaries e visitas
de carater informative sobre a economia
e a legislac;ao comercial e de investimentos dos dois pafses. Os dois Governos
prestarao apoio ao planejamento e execuc;ao de iniciativas destinadas a ampliar
e consolidar os contactos entre os respectivos meios empresariais, mediante a
realizac;ao, em carater ad-hoc, de seminaries, missoes de entidades empresariais e outras iniciativas que permitam o
melhor conhecimento, por parte do empresariado de ambos os pafses, da realidade economics, do potencial comercial
e da legislac;ao de investimentos e comercio exterior do Brasil e do Mexico.
2)

Cooperac;ao industrial, "joint-ventu19

res" e co-investimento. Os canais adequados dos dois Governos estabelecerao urn esquema de colaborat;:ao destinado a auxiliar na identificat;:ao de oportunidades de cooperat;:ao industrial,
"joint-ventures" e co-investimentos brasileiro-mexicanos.
3)
Sistema de consultas rapidas sobre
questoes relativas ao comercio bilateral.
As duas Partes concordaram em instituir
informalmente urn mecanismo agil de
consultas sobre questoes praticas que
possam afetar o comercio bilateral. Determinaram que tal sistema devera operar com a utilizat;:ao dos canais governamentais adequados, orientado pelo
espfrito de procurar antecipar e resolver
questoes que possam ter urn efeito adverso sobre o intercambio bilateral de
bens e servit;:os.
4)
Transporte marftimo. As duas Partes convieram na necessidade de manter
urn processo de consultas bilaterais para
avaliar o impacto das questoes relativas
ao transporte marftimo de cargas entre os
dois pafses sobre o comercio bilateral, a
tim de se identificarem e resolverem
questoes que, nessa area, possam afetar
adversamente o intercambio.
5)
Esquemas de estfmulo a liberalizat;:ao comercial entre o Brasil eo Mexico.
As duas Partes registraram com agrado o
progresso das negociat;:oes celebradas
em Montevideu, em 20 e 21 de setembro
de 1990, para a ampliat;:ao do AAP n~ 9.
Assinalaram seu interesse em manter
consultas permanentes com vistas a
examinar, a luz da evolut;:ao de suas respectivas conjunturas internas, as possibilidades de melhorar os esquemas de
estfmulo aliberalizat;:ao comercial, com o
objetivo de favorecer a dinamizat;:ao do
intercambio bilateral e a concertat;:ao de
at;:oes que propiciem seu desenvolvimento sobre bases favoraveis para ambos os pafses.
6)
Mecanismo para o aproveitamento
recfproco em materia de licitat;:oes publicas internacionais. As Partes acordaram criar urn mecanismo pelo qual os do is
Governos possam intercambiar informa20

yoes e tornar efetivas as preferencias
recfprocas em licitat;:oes publicas internacionais convocadas, com financiamento de instituit;:oes financeiras internacionais, nos dois pafses. Para o estabelecimento e o funcionamento desse mecanismo, decidiu-se realizar negociat;:oes
para assinar urn "Memorandum de Entendimento para o Aproveitamento das
Preferencias que se outorgam aos dois
Pafses em Licitat;:oes Publicas lnternacionais".
7)
Cooperat;:ao em materia financeira.
As duas Partes coincidiram em que a area
de cooperat;:ao financeira bilateral apresenta grande potencial de fortalecimento, no interesse das polfticas financeiras
de ambos os pafses. Decidiu-se realizar
negociat;:oes ~om vistas a conclusao de
Acordos nas Areas de Cooperat;:ao Fazendario-financeira e de Promot;:ao de
Co-investimentos atraves de instituit;:oes
financeiras governamentais. Alem disso,
acordou-se iniciar conversat;:oes com vistas a examinar a possibilidade de concluir
urn Acordo sobre bitributat;:ao.
8)
lntercambio de experiencias em
materia de privatizat;:ao. Tendo em vista o
interesse em conhecer as experiencias
em curso nos dois pafses em materia de
privatizat;:ao de empresas, decidiu-se realizar encontros informais entre funcionarios dos dois Governos. A Parte mexicana reiterou seu oferecimento de organizar uma reuniao no Mexico sobre esse
tern a.
coopera~ao

tecnica,
cientifica e tecnol6gica
1)
Meio Ambiente. A luz da grande
identidade de interesses e posit;:oes dos
dois Governos em materia ambiental, decidiu-se, alem do estabelecimento de
consultas e coordenat;:ao em nfvel polftico-diplomatico em foros e conferencias
internacionais sobre a materia, impulsionar projetos de cooperacao tecnica bilateral na area ambiental entre os dois
pafses. Para tanto, os dois Governos decidiram assinar Acordo de Cooperayao

na area de meio ambiente, de carater
pragmatico, que preve, facilita e encoraja
entendimentos diretos entre institui~oes
de pesquisa e prote~ao ambiental brasileiras e mexicanas, o intercambio de experiencias atraves do envio de missoes
cientfficas e tecnicas, a concessao de
bolsas de estudo e urn sistema de troca
de informa~oes. Foi enfatizado, nessa
area, o trabalho conjunto com vistas a
criar tecnologias alternativas, ambientalmente adequadas e que respondam aos
anseios de am bas as sociedades em materia de preservacao e recuperacao ambiental em harmonia com o desenvolvimento.
2)
Agricultura. Avaliou-se positivamente o andamento de grande numero
de projetos atualmente em execucao nas
areas de irriga~ao, tratamento de solos,
agroindustria e forma~ao de tecnicos
agricolas. Com essa perspectiva, decidiuse aprofundar, sob a egide do presente
Programa de Trabalho Conjunto, a coopera~ao bilateral na area agricola.
3)
Energia e Recursos Minerais. Decidiu-se solicitar aos 6rgaos responsaveis
dos respectivos Governos que ultimem o
detalhamento de diversos projetos na
area de coopera~ao em materia energetica e de recursos minerais e se conveio
em que as recomenda~oes emanadas de
missoes de cooperacao nos campos de
energia eletrica, geologia, minera~ao e
desenvolvimento tecnol6gico nas areas
de prospec~ao e produ~ao de petrol eo, a
realizarem-se proximamente, sejam incorporadas a este Programa de Trabalho
Conjunto.
4)
Plano de Acao em Materia de Cooperacao Tecnica, Cientifica e Tecnol6gica. Os dois Governos cumprirao urn Plano
de A~ao em materia de cooperacao tecnica, cientifica e tecnol6gica, em base de
reciprocidade, e centrado nas areas prioritarias de Agricultura, Meio Ambiente,
Energia e lnsumos Minerais, Saude, Industria, Desenvolvimento Urbano e Habita~ao, Turismo, Transporte Urbano, Estatistica, Pobreza Critica, Informatica, Ciencias Espaciais, Biotecnologia e Novos
Materiais.

5)
Decisoes e recomendacoes emanadas da Ill Reuniao da Subcomissao
Mista de Cooperacao Tecnica, Cientifica
e Tecnol6gica. As duas Partes avalizaram
os resultados da Ill Reuniao da Subcomissao Mista de Coopera~ao Tecnica,
Cientffica e Tecnol6gica e deram o seu
apoio aos projetos ali revisados ou anunciados. Concordaram tam bern em que se
deve dar periodicidade regular as reunioes de acompanhamento e avaliacao
desses projetos.
coopera~ao

cultural

1.
Coopera~ao em materia educacional. As duas Partes coincidiram na
necessidade de promover a coopera~ao
entre as instituicoes de forma~ao de recursos humanos de cada pais, seja atraves de concessao recfproca de bolsas de
estudo em nivel de Gradua~ao e P6sGradua~ao, seja atraves do intercambio
de professores e pesquisadores em propor~ao crescente e por periodos a serem
negociados por via diplomatica, seja ainda por meio do intercambio de material
didatico.
2)
Cooperacao cultural. As duas Partes assinalaram a necessidade de intensificar a cooperacao entre os muse us dos
dois paises para a conserva~ao e restaura~ao do patrimonio hist6rico, para a melhoria dos espa~os culturais e para a
organiza~ao de mostras integradas de
pe~as e obras de arte representativas das
respectivas culturas. Da mesma forma,
concordaram em que devem estabelecer-se contactos entre as Bibliotecas e
Arquivos Hist6ricos de ambos os paises, a
tim de que sejam definidos projetos de
cooperacao nas areas de administra~ao,
microfilmagem, conserva~ao e restaura~ao de arquivos e acervos. Concordaram
tambem em favorecer o intercambio de
artistas e tecnicos na area de musica e
artes cenicas, e bern assim a participa~ao
recfproca nos festivais que se promoverem nos dois paises.
3)
Meios audiovisuais. As duas Partes
concordaram quanto a conveniencia do
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estabelecimento de contactos diretos
entre instituic;:oes de radio, televisao e
cinema dos do is pafses como objetivo de
intercambiar experiencias, especialistas,
documentac;:ao e legislac;:ao e de identificar e aproveitar oportunidades de implementac;:ao de projetos conjuntos.
4)
Cooperac;:ao em materia desportiva.
As duas Partes concordaram tambem
quanto a necessidade de colaborac;:ao
entre a Comissao Nacional de Desportos
do Mexico e a Secreta ria de Desportos da
Presidencia da Republica, do Brasil, em
programas para a capacitac;:ao de desportistas, tecnicos e treinadores em diversas
modalidades desportivas e em medicina
dos desportos.
Fe ita na cidade de Brasilia, aos 10 dias do
mes de outubro de 1990, em dois originais, em lfngua portuguese e espanhola,
ambos igualmente autenticos.
Pela Delegac;:ao do Brasil
Francisco Rezek
Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores da Republica Federative do Brasil
Pela Delegac;:ao do Mexico
Fernando Solana
Secretario de Relac;:oes Exteriores dos
Estados Unidos Mexicanos

convimio de coopera~ao em
materia de promo~ao de
co-investimentos entre o banco
nacional do desenvolvimento
economico e social da republica
federativa do brasil e a nacional
financeira s.n.c., i.b.d., dos
estados unidos mexicanos
0 Banco Nacional do Desenvolvimento
Economico e Social da Republica Federative do Brasil (BNDES)

e
A Nacional Financeira, S.N.C., I.B.D., dos
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Estados Unidos Mexicanos (NAFINSA)
(doravante denominados "Partes"),
Considerando o desejo dos Governos
brasileiro e mexicano de colaborar com
firme determinac;:ao no fortalecimento de
seus vfnculos economicos e tecnol6gicos;
Reconhecendo a importancia do setor
industrial em ambos os pafses; e
Conscientes da identidade de objetivos e
responsabilidades de suas instituic;:oes
para fomentar 0 desenvolvimento economico e social dos respectivos pafses;
Convem o seguinte:
ARTIGO I
As Partes desenvolverao, de maneira
coordenada, em seus respectivos paises,
atividades destinadas a identificar projetos industriais que possam absorver,
nos termos da legislac;:ao vigente em cada
pais, tecnologia e capital de ambos os
paises, a fim de possibilitar a uniao de
esforc;:os brasileiros e mexicanos na area
de investimento e operac;:ao de unidades
produtivas. De igual modo, envidarao esforc;:os no sentido de identificar investidores potenciais brasileiros e mexicanos,
respectivamente, para tais projetos.
ARTIGO II
As Partes expressam sua intenc;:ao de
estudar a possibilidade de no futuro realizarem acordo(s) visando ao aporte de
recursos pr6prios em projetos de interesse mutuo, observadas a legislac;:ao de
cada Pais e a pratica operacional de cada
instituic;:ao.
ARTIGO Ill
As Partes estabelecerao urn programa de
assistencia tecnica, visando a troca de
experiencias entre am bas as instituic;:oes,
em especial no que se refere as suas
atuac;:oes nos setores de bens de capital,
pequena e media industria, agroindustria e petroquimico, com vistas a conclusao de acordos especificos.

ARTIGO IV
As Partes estabelecerao, no mais curto
prazo possfvel, urn programa de trabalho
para a implementac;:ao deste Convenio.
ARTIGOV
1.
Com vistas acentral izac;:ao de todos
os assuntos relacionados com este Convenio, bern como a sua operacionalizac;:ao, cada uma das Partes mantera uma
Unidade de Enlace, dentro de suas respectivas organizac;:oes, que sera responsavel pelo acompanhamento e cumprimento das clausulas deste Convenio e de
todas as decisoes tomadas ao amparo do
mesmo, sendo indicadas, para tanto:
- Pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social Area Finance ira e lnternacional do Departamento
Internacional.
- Pela Nacional Financeira, S.N.C., I.B.D.
Direc;:ao de Projetos de lnvestimento,
Subgerencia de Promoc;:ao de lnvestimento Externo.
2.
Para todos efeitos do presente
Convenio, as Partes estabelecem como
seus domicflios os seguintes:

- Banco Nacional do Desenvolvimento
Economico e Social.
Av. Republica do Chile n!l 100- Centro.
CEP: 20 000- Rio de Janeiro-RJ- Brasil.
- Nacional Financeira S.N.C., J.B.D.
lnsurgentes Sur 1971,
San Angel,
Mexico, D.F.

ARTIGOVI
0 presente Convenio tera a durac;:ao de
dois a nos, a partir da data de sua assinatura, e sera renovado automaticamente,
por perfodos iguais.
ARTIGO VII
Qualquer das Partes podera dar por terminado o presente Convenio, devendo,
para tanto, comunicar sua intenc;:ao por
escrito a outra Parte, com antecedencia
mfnima de noventa dias.
Fe ito em Brasilia, aos 10 dias do mes de
outubro de 1990, em dois exemplares
originais, nas lfnguas portuguesa e espanhola, sen do ambos os textos igualmente
autenticos.
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45P aniversario da onu
Discurso do Presidente Fernando
Collor na cerimonia comemorativa do
45.0 aniversario das Nac;:oes Unidas e
do 40!» aniversario do Sistema de
Cooperac;:ao Tecnica lnternacional,
realizada no ltamaraty, em 29 de
outubro de 1990
Celebramos este ano o 45? aniversario
das Nac;oes Unidas eo 40? do Sistema de
Cooperac;ao Tecnica lnternacional, e o
fazemos em uma (mica cerimonia, no
ltamaraty, para simbolizar comemorac;ao
maior que nos reclama a Hist6ria contemporanea.
Depois de quase meio seculo, a comunidade de nac;oes busca recuperar os sonhos mais caros a Conferencia de Sao
Francisco e promover, sobre a base de
perspectivas realistas de paz e progresso, a cooperac;ao entre os pafses ao rna is
elevado plano do relacionamento internacional.
0 modele politico do p6s-guerra, que
oferecia terrene a justificativa de posturas hegemonicas e, nao raro, de aventuras expansionistas, cedeu passo a universaliza~ao e interdependencia de urn
mundo forc;osamente mais unido.
Na velocidade e abrangencia da tecnologia moderna, os pafses se aproximaram. Na transnacionalizac;ao dos bens, do
capital e dos servic;os, as economias se
entrelac;aram. Na consolidac;ao dos regimes democraticos e na recuperac;ao das
liberdades essenciais, as sociedades se
engrandeceram.
Sob o impulse dessas tendencias, evoluc;ao sera sempre sinonimo de solidariedade, o que vale dizer que o Estado de
Dire ito devera perseguir o Estado da Justic;a. 0 conceito de soberania devera acentuar a responsabilidade na co-responsabilidade, e toda polftica de comer-

a

cio ha de oferecer reforc;o nacional
internacionalizac;ao do intercambio. No
mundo contemporaneo, a cooperac;ao internacional parece ter o caos como alternativa (mica.

Falando na abertura da 45!l Sessao Ordinaria da Assembleia Geral das Nac;oes
Unidas, afirmei que, por aquele forum de
reflexao e analise, haveria de passar a
aurora do tempo que estamos tentando
instaurar, cujo brilho dependera, em ultima
instancia, dos esforc;os individuais ecoletivos que logremos envidar pela paz
mundial, pela prosperidade das nac;oes e
pela solidariedade crescenta entre os
povos.
Hoje retorno aquelas palavras, trazendoas para o campo especffico da cooperac;ao internacional.
Esse mundo que desejamos construir
nao sera viavel se nao conseguirmos,
juntos, amparar a infancia, preservar o
meio ambiente, defender os direitos humanos, combater o narcotrafico, garantir
o acesso de todos ao avanc;o tecnol6gico.
Minhas Senhoras, meus Senhores,
Queremos comemorar, no 45? aniversario das Nac;oes Unidas e no 40? do Siso
tema de Cooperac;ao Tecnica lnternacional, a maturidade das relac;oes entre os
povos.
Os prop6sitos da Organizac;ao, trac;ados
com tanta esperanc;a na primavera de 45,
recobram atualidade em urn mundo final-
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mente determinado a fortalece-los. Seu
papel na recente crise do Golfo nao deixou duvida de que o concerto internacional, legitimado pela autoridade das NaQOes Unidas, e o caminho mais seguro a
paz e ao entendimento.
Mementos houve, em passado nao tao
remoto assim, nos quais a raQa humana
se orgulhou de sua capacidade tanto
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para construir quanto para destruir. Essa
indiferenQa etica nao tern mais espaQO na
realidade de agora.
Que a cerimonia de hoje exalte nossa
vontade e nossa capacidade para cooperar por urn mundo melhor de se viver.
Que a tanto Deus nos ajude.

visita do presidente do equador
Discurso do Presidente Fernando
Collor no jantar oferecido em
homenagem ao Presidente do
Equador, Rodrigo Borja Cevallos, em 6
de novembro de 1990, no Palacio
ltamaraty
A homenagem que o povo eo Governo do
Brasil ora lhe prestam constitui expressao fraterna e calorosa de boas-vi ndas ao
Chefe de Estado de um pals a que nos
unem hist6ricos e estreitos lac;:os de amizade.

delo de estado, democratico e promotor
da justic;:a social, para a articulac;:ao de
uma sociedade sem privilegios economicos e sociais, que implantaria condic;:oes de igualdade de oportunidades para
todos.

A visita de Vossa Excel£mcia ocorre em
momento particularmente fertil da conjuntura internacional. Vivemos em um
mundo marcado por transformac;:oes rapidas e complexas. Nossa gerac;:ao presencia com entusiasmo a queda do modelo bipolar imposto pela "Guerra Fria";
somos partfcipes do revigoramento do
multilateralismo; testemunhamos a formac;:ao de grandes espac;:os economicos
em nivel mundial; mas tambem seguimos
vendo que a emergencia de novos p61os
de progresso ainda convive com o acirramento das desigualdades.

Sabemos que nossos esforc;:os de construc;:ao de justic;:a social estao amparados
por uma realidade democratica que se
consolida. Na democracia, revigora-se a
liberdade, que garante a dignidade do
homem; estimula-se a solidariedade, que
garante a construc;:ao de sociedades justas. As democracias sao tambem o pilar
para a cooperac;:ao internacional mais
fluida, mais constante, mais profunda. 0
momento democratico latino-americano
enseja novas formas de cooperac;:ao internacional e permitira a criac;:ao de uma
nova America Latina, consagrada apaz e
ao desenvolvimento, onde as amizades
entre as nac;:oes, como a equatoriana e a
brasileira, serao exemplares.

Estamos diante de desafios hist6ricos
que exigem a criac;:ao de uma nova realidade internacional. 0 fim do bipolarismo
revela os limites das soluc;:oes ideol6gicas. 0 maior fracasso do rfgido esquema
bipolar esta no fato de que estamos dramaticamente distantes do atendimento
dos problemas basicos da humanidade,
como o da fome, da saude, da educac;:ao.
Mesmo em nac;:oes ricas, persistem os
privilegios e as injustic;:as, e ainda nao se
desenhou a concepc;:ao de um mundo
ecologicamente sadio. Diante dessa situac;:ao, e imperativo um terceiro caminho
que se fundaria em uma profunda revoluc;:ao da consciencia universal, base necessaria para a criacao de um novo mo-

Nessa conjuntura, a America Latina deve
estar pronta a responder com agilidade
aos desafios que se lhe apresentam.
Nosso objetivo, ditado pelas aspirac;:oes
mais legftimas de povos cansados de lutar contra um quadro perverso, e 0 de
concentrar esforc;:os e energias buscando o melhor caminho para uma favoravel
inserc;:ao de nossos pafses na nova ordem
que se desenha no horizonte.
Senhor Presidente,
Em poucos momentos da hist6ria contemporanea, o processo de integrac;:ao

27

latino-americana recobra tamanha importancia como no presente. Generalizase a consciencia de que somente na
solidariedade continental encontrarao
nossos povos uma resposta segura e
permanente a suas justas reivindicayoes
de desenvolvimento e justiya social.
Complementares e harmonicos, os diferentes esforyos de integrayao sub-regional registrados na America Latina, dos
quais Equador e Brasil participam com
firme empenho, devem estar voltados, de
maneira inequfvoca, a esse ideal comum
de prosperidade.

quando o desbravador Francisco Orellana partiu da Costa do Pacifico e chegou
ao Atlantico, atraves do Rio Amazonas.
Nos anos recentes, multiplicam-se as iniciativas de cooperayao bilateral, em busca de crescenta complementaridade. Citem-se, nesse contexto, a recente conclusao da rodovia Mendez-Monrona, o
andamento do Projeto de lrrigayao do
Trasvase de Santa Elena, o contra to para
construyao da Planta para o fornecimento de agua potavel a Quito, entre diversas
outras iniciativas.

As variadas formas de cooperayao subregional, tais como as iniciativas no ambito do Tratado de Cooperayao Amazonica, do Pacto Andino e dos pafses do
Cone Sui, devem buscar aproximar seus
sistemas de integrayao, com a finalidade
de produzir efeito multiplicador em beneffcio da regiao como urn todo. 0 Brasil tern
confianya na perspective de conjunyao
de tais iniciativas.

No campo comercial, registro com satisfayao o fa to de o Brasil atualmente representar o segundo maior parceiro do Equador. Nosso intercambio tern alcanyado
cifras relevantes no contexto latino-americano e tern inclufdo diversificada gama
de produtos. Esses dados positivos espelham autentica vontade mutua de cooperar e clara identidade de interesses
entre nossos pafses, convergencies que
se tornam cada vez mais evidentes ante a
sintonia de nossas atuayoes em foros
regionais, como a ALADI eo SELA.

Senhor Presidente,
Ao falar dos esforyos de integra<;:ao latinoamericana, permits-me salientar a importancia que confiro ao "Mecanismo
Permanente de Consults e Concertayao
Polftica". Na recente cupula do Grupo do
Rio, em Caracas, tive a ocasiao de dizer a
Vossa Excelencia que o Brasil atribui extremo valor aos contatos de alto nfvel
mantidos nesse foro, como forma de promover intercambio de ideias e alcanyar
entendimento sobre as mais diversas areas de interesse.
A reconhecida lucidez de Vossa Excelemcia na analise dos temas contemporaneos e sua clara disposiyao para adotar
uma polftica externa coerente como novo
contexto internacional, serao de grande
valia no Grupo do Rio, onde a admissao
do Equador, por todos esperada, contou
desde a primeira hora como apoio irrestrito do Brasil. Nesse foro Equador e Brasil encontrarao campo propfcio para mais
uma vez exercitar uma parceria valiosa.
A hist6ria de nossa convivencia, Senhor
Presidente, remonta a epoca colonial,
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Equador e Brasil tern ainda a uni-los o fa to
de serem ambos pafses integrantes da
bacia amazonica. Com seis outros parceiros, firmamos em 1978 instrumento jurfdico de cooperayao multilateral, cuja vertente ligada a questao do meio ambiente
se revelaria profetica. Em seus 10 a nos
de vigencia, o Tratado de Cooperayao
Amazonica tern cumprido exemplarmente seu papel de promotor da aproximayao
entre os povos amazonicos, balizando o
caminho que havera de levar-nos ao desenvolvimento sustentado da regiao.
Sobre esse tema, cumpre ressaltar que
nao nos furtaremos
responsabilidade
que nos cabe como protetores do mais
diversificado ecossistema do planets, e
tampouco permitiremos que ayoes inconseqi.ientes venham a causar danos a
floresta e a seus habitantes. lsso nao
signifies, entretanto, abrir mao de integrar esse espayo a vida economics e
produtiva de nossos pafses. Avanyaremos nesse campo com extrema cautela
'
mas com firme determinayao.

a

Ao cumprimentar Vossa Excelencia pelo
trabalho que vern realizando a Chancelsria equatoriana enquanto Secretaria
"Pro-Tempore" do Tratado de Cooperac;ao Amazonica, desejo expressar minha
convicc;ao de que as atividades das diversas Comissoes Especiais criadas nos
ultimos tempos vao permitir que o Tratado entre em sua fase mais operativa e
dinamica. Com essa vi sao, estara o Brasil
sediando, nos pr6ximos meses, reunioes
da Comissao Especial do Meio Ambiente.
Senhor Presidente,
Ha poucos mementos, Vossa Excelencia
fez-me entrega do Grande Colar da "Ordem Nacional AI Merito" como penhor
adicional de aprec;o e amizade do Equador pelo Brasil. Mais que uma homenagem a minha pessoa, este gesto quer
simbolizar a nova era que se inicia no
relacionamento entre nossos pafses.
Uma nova era inspirada em nossa vontade polftica e enriquecida por realizac;oes efetivas, no lastro de uma reflexao
conjunta e de ac;oes coordenadas que de
certo contribuirao para elevar o nivel de
desenvolvimento de nossos pafses, e de
justic;a em nossas sociedades.
Nesse espfrito, convido equatorianos e
brasileiros a brindarmos por nossa prosperidade comum, pelo crescenta dinamismo das relac;oes bilaterais, pela saude
e felicidade pessoal do Presidente Rodrigo Borja.
Declara~io

Conjunta

A convite do Presidente da Republica
Federativa do Brasil, Fernando Coller, o
Presidente da Republica do Equador,
Rodrigo Borja, realizou visita oficial ao
Brasil nos dias 6 e 7 de novembro de
1990.
0 Presidente Borja se fez acompanhar
por importante delegac;ao a nfvel ministerial.
No decorrer da visita, o Presidente Borja
manteve proffcuas reunioes de trabalho
com o Presidente Fernando Coller e foi

homenageado, em sessoes solenes, pelo
Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal.
0 Presidente do Equador condecorou o
Presidente do Brasil com o Grande Colar
da Ordem Nacional ao Merito.
Os dois Presidentes, animados pelo desejo de reforc;ar os lac;os de tradicional
amizade e de conferir novo impulse as
relac;oes economicas, sociais, culturais e
tecnico-cientfficas entre os dois pafses,
decidiram adotar a seguinte
Declara~io

Conjunta

1.
Os dois Presidentes constataram
coincidencias importantes em sua avaliac;ao do cenario internacional e regional. Passaram em revista, tam bern, temas
referentes ao relacionamento bilateral,
registrando com satisfac;ao o alto nivel da
mesma e a ampla gama de possibilidades
de cooperac;ao existente.
2.
Ao examinarem a situac;ao internacional, os Presidentes reafirmaram em
primeiro Iugar a sua convicc;ao de que
somente o sistema democratico e capaz
de assegurar a paz, o desenvolvimento
economico com justic;a social e garantiro
pleno respeito aos direitos humanos.
3.
Os Presidentes trocaram ideias sobre o processo de distensao e de mudanc;as polfticas e economicas que se estao
desenvolvendo em nivel mundial, que
abrem amplas possibilidades para a consolidac;ao da paz, da seguranc;a e da
cooperac;ao. Destacaram, ademais, aimportancia de reforc;ar urn eli rna de amizade e confianc;a que conduza a soluc;ao
pacifica das divergencias ou controversias existentes no mundo e entre os paises do hemisferio. A esse respeito, coincidiram em que, nesse cenario de rapidas
transformac;oes, os principios e prop6sitos da Carta das Nac;oes Unidas mantem
sua plena vigencia e devem continuar a
reger o comportamento dos Estados.
4.
Ao analisar a questao do Oriente
Medic, os dois Presidentes reafirmaram
que as normas e os principios do Direito
lnternacional constituem a base do rela-
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cionamento entre Estados, em especial o
respeito ao principia da nao amea<;:a ou
utiliza<;:ao da for<;:a para fins de conquista
territorial. Man ifestaram, por outro Ia do, a
esperan<;:a de que, no marco das Resolu<;:oes pelo Conselho de Seguran<;:a das
Na<;:oes Unidas, possa ser alcan<;:ada uma
solu<;:ao negociada.
5.
No plano economico e comercial, os
Presidentes examinaram o processo de
cria<;:ao e consolida<;:ao de espa<;:os ampliados, fenomeno que recomenda urn
redobrado esfor<;:o de coordena<;:ao e integra<;:ao na America Latina. Lembraram
igualmente a importancia de conferir nova eficacia aos sistemas decis6rios multilaterais, em especial no ambito das Na<;:oes Unidas e da Organiza<;:ao dos Estados Americanos. Nesse contexte, salientaram que deve ficar assegurada a parti·
cipa<;:ao equitativa dos Estados nas decisoes de natureza global.
6.
Os dois Presidentes concidiram em
que os esfor<;:os de inser<;:ao competitiva
das economias dos dois paises no novo
cenario internacional exigem, de urn lado,
processes internes de moderniza<;:ao e
ajuste, e, de outro, esfor<;:os de busca e
consolida<;:ao de esquemas associativos
na regiao latina-americana. Constataram,
assim, (;Oill satisfa<;:ao, os importantes
avan<;:os conceituais e praticos que vern
ocorrendo no Cone Sui e no Pacto Andino, processes que nao consideram excludentes, mas compativeis e complementares, dentro do marco de integra<;:ao
latina-americana.
7.
Detiveram-se, em seguida, no exame da lniciativa para as Americas, propasta pelo Presidente dos Estados Unidos. Os Presidentes assinalaram que a
proposta vern ao encontro de ideias e
projetos ja vigentes na regiao e que cabe
agora uma explicita<;:ao da proposta em
termos equitativos e nao-discriminat6rios, de forma a assegurar solu<;:oes de
natureza coordenada, tendo em vista a
vincula<;:ao entre as tres vertentes contempladas pela lniciativa, quais sejam,
comercio, investimentos e divida externa,
bern como a necessidade de promover
urn processo de transferencia de ciencia
e tecnologia.
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8.
Sobre a questao da divida externa,
os Presidentes reafirmaram sua preocupa<;:ao com a amea<;:a que este problema representa para a consolida<;:ao do
processo democratico e para a consecu<;:ao do desenvolvimento economico e
social dos paises da regiao. Reconheceram a necessidade de que credores e
devedores, em atitude responsavel, busquem formulas eficientes e inovadoras e
que, sobretudo, nao prejudiquem a capacidade de crescimento economico, com
justi<;:a social, dos pafses endividados.
9.
Os dois Presidentes destacaram a
importancia da IV Reuniao de Cupula do
Grupo do Rio, realizada nos dias 11 e 12
de outubro de 1990, bern como a adoyao
da Declara<;:ao de Caracas, cujo conteudo
e decisoes reafirmaram.
10.
Os Presidentes comprometeramse a intercambiar regulamentos, informa<;:5es entre os dois Governos sobre os
seguintes pontos: a) desenvolvimentos
recentes em processes de integra<;:ao
sub-regional em que se achem diretamente envolvidos Brasil e Equador; e b) a<;:oes
bilaterais desenvolvidas pelos dois pafses no ambito da lniciativa para as Americas.
Os do is Presidentes manifestaram
11.
sua satisfa<;:ao pelos recentes desenvolvimentos no campo da integra<;:ao subregional, teiterando neste _particular os
termos da Declara<;:ao de Caracas adotada pelo Grupo do Rio, que ap6ia os compromissos assumidos para a integra<;:ao
do Cone Sui e da sub-regiao and ina, bern
como os acordos bilaterais de integra<;:ao
e de livre comercio.
12.
Decidiram instruir as suas Chancelarias para que, no primeiro trimestre
de 1991, iniciem negocia<;:oes com a colabora<;:ao das autoridades economicas
competentes dos dois pafses e a participa<;:ao ativa dos setores empresariais
privados diretamente interessados, utilizando para tanto os mecanismos de coordena<;:ao bilateral ja existentes, com
vistas a celebra<;:ao de amplo acordo de
complementa<;:ao e coopera<;:ao bilateral,
em areas como, a titulo ilustrativo, do

comercio e produyao, pagamentos e
transportes.

13.
Os Presidentes detiveram-se, tambern, sobre a questao do meio ambiente e
destacaram, a esse proposito, a importancia fundamental de que se reveste a
Conferemcia das Nayoes Unidas para o
Meio Ambiente eo Desenvolvimento, a
realizar-se na cidade do Rio de Janeiro,
em 1992. 0 Presidente Fernando Collor
reiterou a sua expectativa de que o Presidente Rodrigo Borja honre a Conferencia do Rio de Janeiro com sua participayao pessoal.
14.
Os Presidentes expressaram,
ademais, especial interesse em erradicar
a pobreza extrema e melhorar o nivel de
vida de suas populayoes, pelo que reafirmaram o seu apoio a II Conferencia
Regional sobre a Pobreza na America
Latina, que se realizara na cidade de
Quito, de 20 a 23 de novembro do presente ano.
15.
Reafirmaram, ainda, a sua plena
adesao aos principios e praticas do Tratado de Cooperayao Amazonica, cuja importancia como foro de debate e de coordenayao de posiyoes com vistas a questao amazonica nao deixaram de destacar.
Manifestaram a sua satisfayao com a
nova etapa de operacionalizayao das atividades do Tratado e as responsabilidades atribuidas aSecretaria Pro-Tempore,
hoje sob a incumbencia do Equador.
16.
No que se refere a questao do
narcotrafico, os Presidentes reafirmaram
a vontade dos do is Governos de cooperar
no controle e na Iuta contra o trafico ilicito
eo uso indevido de drogas e substancias
psicotropicas. Assi nalaram, nesse contexto, que o narcotrafico atinge indistintamente paises produtores, consumidores e de transito e requer a cooperayao
solidaria de todos os Estados afetados.
Os Presidentes examinaram deti17.
damente os aspectos do relacionamento
bilateral e verificaram com satisfayao o
excelente estagio do mesmo.

18.
Reiteraram a importancia de que,
no processo de intercambio comercial

entre os dois paises, sejam encontradas
formulas que permitam consolidar de forma dinamica as relayoes bilaterais. Reafirmaram, assim, a sua firme adesao aos
compromissos assumidos no ambito da
ALADI e destacaram a importancia que
atribuem aparticipayao dos empresarios
privados dos dois paises na busca de
novas possibilidades de cooperayao.

19.
Os Presidentes decidiram, ademais, instruir as suas Chancelarias para
iniciarem, em epoca oportuna, negociayOes com vistas a reformulayao do Acordo de Alcance Parcial entre os dois paises, bern como da Lista de Abertura de
Mercados (LAM). Nesse esforyo negociador, os Presidentes coincidiram em
que seria conveniente examinar tambem
outras formulas que possam propiciar um
aumento das relayoes de troca entre Brasil e Equador, como, por exemplo, a possibilidade de que bens e serviyos brasileiros importados para a execuyao de
obras de infra-estrutura no Equador sejam pagos, total ou parcialmente, com
produtos equatorianos.
20.
Reiteraram, ade"\ais, a disposiyao
de examinar possiveis alternativas de
comercializayao de produtos equatorianos tradicionais e nao-tradicionais por
meio da experiencia e da estrutura de
comercio internacional de que dispoem
as empresas brasileiras nesse setor.lnstruiram as suas Chancelarias para que
iniciem, a curto prazo, uma primeira troca
de informayoes sobre a mat~ ria, a luz do
Protocolo de lntenyoes na Area Comercia!, celebrado em 1989.
21.
Os Presidentes examinaram a
questao dos novos financiamentos para
obras de infra-estrutura no Equador. Com
relayao ao projeto "Transvase de Santa
Elena", os do is Presidentes constataram
com satisfayao os avanyos alcanyados
para a concessao, pelo Brasil, do financiamento da Fase I do mencionado projato, nos termos da Ata da reuniao realizada, em sete de novembro de 1990,
entre a Ministra da Economia, Fazenda e
Planejamento do Brasil e o Ministro de
Finanyas e Credito Publico do Equador.
22.

Os Presidentes registraram com
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satisfac;:ao a cooperac;:ao entre os dois
paises no que se ref ere apesquisa cientifica na Antartida. 0 Presidente Fernando
Collor reiterou o apoio do Brasil a postulac;:ao do Equador de tornar-se parte consult iva do Tratado da Antartida. 0 Presidente Rodrigo Borja agradeceu o mencionado apoio.
Os Presidentes reiteraram tam23.
bern a conveniencia e o interesse de
estabelecer mecanismos de cooperac;:ao
no campo da aeronautica.
24.
Na area cultural, os dois Presidentes reiteraram o seu interesse em incrementar as relac;:oes entre Brasil e Equador e, para tanto, instruirao as Chancelarias no sentido de que seja elaborado
urn plano de cooperac;:ao cultural, que
contemple programas e projetos que
contribuam para urn melhorconhecimento e difusao dos aspectos culturais e
educacionais dos dois pafses, tendo presante o disposto no Acordo de Cooperac;:ao celebrado em 1989.
25.
Os Presidentes expressaram tambern sua disposic;:ao em fortalecer os vfnculos de cooperac;:ao e intercambio entre
o Institute Rio Branco e a Academia Antonio J. Quevedo, em beneffcio da formac;:ao e do treinamento do pessoal diplomatico de ambos os pafses.
Os Presidentes registraram com
26.
satisfac;:ao a celebrac;:ao, na data de hoje,
dos seguintes Acordos:
a) Convenio Complementar de Cooperac;:ao Tecnico-Cientffica na Area Nuclear;
b) Ajuste Complementar ao Acordo Basico de Cooperac;:ao Tecnica de 9 de
fevereiro de 1982;
c) Acordo de Cooperac;:ao para Com bater
o Narcotrafico e a Farmacodependencia.

27.
Os Presidentes decidiram convocar, em 1991, a Comissao Mista Brasileiro-Equatoriana.
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28.
Os Presidentes expressaram sua
satisfavao pelo clima de franco entendi·
mento que prevaleceu no decorrer de
suas conversac;:oes. 0 Presidente Borja
agradeceu, em seu nome e no de sua
comitiva, ao povo e ao Governo do Brasil
as mostras de amizade e gene rosa hospitalidade recebidas no transcurso de sua
visita oficial.
29.
0 Presidente Rodrigo Borja estendeu convite ao Presidente Fernando
Collor para que, em data a ser oportunamente determinada, visite oficialmente o
Equador. 0 Presidente Fernando Collor
aceitou com satisfac;:ao o convite.
Brasilia, 07 de novembro de 1990.

ajuste complementar ao
acordo de cooperac;:ao tecnica
0 Governo da Republica Federativa do
Brasil

e
0 Governo da Republica do Equador
(doravante denominados "Partes Contratantes"),
Considerando a necessidade de ampliar
o alcance do Acordo Basico de Cooperac;:ao Tecnica, de 9 de fevereiro de 1982;
Tendo presente os esforc;:os de desenvolvimento economico, social e cultural realizados pelos dois pafses;
Convencidos da importancia de estabelecer mecanismos ageis que contribuam
para a ampliac;:ao desse processo de desenvolvimento a nfveis bilateral e regional; e
Conscientes da necessidade de executar
programas especfficos de cooperac;:ao
tecnica que possam dar contribuic;:ao efetiva do desenvolvimento economico e
social dos respectivos pafses,
Acordam o seguinte:

ARTIGO I

1.
Com o objetivo de contar com urn
mecanisme permanente de programac;;ao
as Partes Contratantes decidem estabelecer urn Grupo de Trabalho de Cooperac;;ao Tecnica Binacional, coordenado pelos re~pectivos Ministerios das Relac;;oes
Extenores, para a elaborac;;ao de diagn6sticos globais e setoriais representatives
das necessidades de cooperac;;ao tecnica
de ambOS OS pafses, visando a identificac;;ao de projetos especfficos.

conjuntamente, em consonancia com as
prioridades de ambos OS pafses no ambito de seus respectivos pianos e estrategias de desenvolvimento economico e
social.
2.
0 Programa devera especificar objetivos, metas, recursos tecnicos e financeiros, bern como as areas em que serao
executados os projetos.

ARTIGO IV

2.
Uma vez identificados esses projetos, as Partes Contratantes se comprometem a desenvolver esfor9os no senti do
de elaborar estudos de pre-viabilidade e
documentos bancarios objetivando a obtenc;;ao de financiamento externo para a
execuc;;ao das iniciativas acordadas.

1.
0 presente Ajuste Complementar
entrara em vigor na data de sua assinatura e tera durac;;ao de vinte e quatro
meses, renovaveis por iguais perfodos, a
me nos que urn a das Partes Contratantes
comunique a outra, por escrito e com
sessenta dias de antecedencia, a decisao de denuncia-lo.

3.
A programac;;ao sera de carater bienal, r~novavel mediante solicitac;;ao dos
orgamsmos coordenadores.

2.
0 termino do presente Ajuste Complementar nao afetara programas ou projetos que ja se encontrem em execuc;;ao.

0 Grupo de Trabalho sera integrado
4.
por representantes de ambos os Governos, de outras entidades diretamente relacionadas a temas especfficos de interesse para a programac;;ao, bern como de
organismos tecnicos nacionais e de representantes do setor privado.

Feito em Brasilia, aos 07 dias do mes de
novembro de 1990, em dois exemplares
originais, nos idiomas portugues e espanhol, sendo ambos os textos igualmente
autenticos.

ARTIGO II

1. . Na exe~uc;;ao do Programa Bienal,
quando necessario, a partlpac;;ao de organismos multilaterais eregionais de cooperac;;ao tecnica, bern como de instituic;;oes de terceiros pafses.
~st1m_ular-se-a,

0 Grupo de Trabalho sera consti2.
tufdo de forma imediata
entrada em
vigor do presente Ajuste Complementar,
para elaborar o Programa Bienal correspondente.

a

0 Programa Bienal sera avaliado
mediante solicitac;;ao
das ent1dades coordenadoras mencionadas no Artigo I.

3.

periodic~mente,

ARTIGO II!

1.

0 Programa Bienal sera elaborado

Pelo Governo da Republica Federativa do
Brasil:
Francisco Rezek
Pelo Governo da Republica do Equador:
Diego Cardovez

acordo sobre coopera~ao para
com bater o narcotrafico e a
farmacodependencia
0 Governo da Republica Federativa do
Brasil

e
0 Governo da Republica do Equador
(doravante denominados "Partes Contratantes")
Conscientes de que o uso indevido e o
tratico ilfcito de entorpecentes e substancias psicotr6picas representam uma
grave ameac;;a asaude e ao bem-estar de
33

seus povos e urn problema que afeta as
estruturas politicas, economicas, sociais
e culturais de seus pafses;
Guiados pelos objetivos e princfpios que
regem os tratados vigentes sobre fisca·
lizac;:ao de entorpecentes e de subsUin·
cias psicotr6picas;
De conformidade com os prop6sitos da
Convenc;:ao Unica de 1961 sobre Entor·
pecentes, emendada pelo Protocolo de
1972, da Convencao sobre Substancias
Psicotr6picas de 1971, do Acordo Sui·
americana sobre Entorpecentes e Psico·
tr6picos de 1973, e da Covenc;:ao das
Nac;:oes Unidas Contra o Trafico llfcito de
Entorpecentes e Substancias Psicotr6·
picas de 1988;
lnspirados no Programa lnteramericano
de Ac;:ao do Rio de Janeiro contra o Con·
sumo, a Produc;:ao e o Tratico llfcito de
Entorpecentes e Substancias Psicotr6·
picas, de 1986; na Declaracao Polftica e
no Program a Global de Ac;:ao Aprovados na
XVII Sessao Extraordinaria da Assembleia
Geral das Nac;:oes Unidas, de fevereiro de
1990; na Declarac;:ao Polftica adotada
pela Conferencia Ministerial Mundial de
Londres sobre Reduc;:ao da Demanda de
Drogas e Ameac;:a da Cocafna, de abril de
1990, e na Declarac;:ao e Programa de
Ac;:ao de lxtapa, de abril de 1990;

ARTIGO II
1.
Para atingir os objetivos menciona·
dos no Artigo anterior, as autoridades
designadas pelas Partes Contratantes
desenvolverao as seguintes atividades,
obedecidas as disposic;:oes de suas legis·
lac;:oes respectivas:
a) intercambio de informac;:ao policial e
judicial sobre produtores, processa·
dores, traficantes de entorpecentes e
psicotr6picos e participantes em deli·
tos conexos;
b) estrategias coordenadas para a pre·
venc;:ao do uso indevido de drogas, a
reabilitac;:ao do farmacodependente, o
controle de precursores e substancias
qufmicas utilizadas na fabricac;:ao de
drogas, bern como para o combate a
produc;:ao e ao trafico ilicitos de entor·
pecentes e su bstancias psicotr6picas;
c) intercambio de informac;:ao sobre pro·
gramas nacionais que se refiram as
atividades previstas na alfnea anterior,
em especial sobre a produc;:ao, impor·
tac;:ao, exportac;:ao, armazenamento,
distribuic;:ao e venda das substancias
descritas na alfnea precedente, cuja
utilizac;:ao se desvia para a elaborac;:ao
ilfcita de substancias estupefacientes
e psicotr6picas;

Acordam o seguinte:
ARTIGO I
1.
As Partes Contratantes, respeita·
das as leis e regulamentos em vigor em
seus respectivos pafses, propoem·se a
harmonizar suas polfticas e a realizar
programas coordenados para a preven·
c;:ao do uso indevido de drogas, a reabili·
tac;:ao do farmacodependente eo co mba·
te a produc;:ao e ao trafico ilfcitos de
entorpecentes e substancias psicotr6·
picas.
2.
As polfticas e programas acima
mencionados levarao em conta as con·
venc;:oes internacionais em vigor para
ambos pafses.
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d) cooperac;:ao tecnica e cientffica visan·
do a intensificar medidas para detec·
tar, controlar e erradicar plantac;:oes e
cultivos realizados com o objetivo de
produzir entorpecentes e substancias
psicotr6picas em violac;:ao ao disposto
na Convenc;:ao de 1961 em sua forma
emendada;
e) intercambio de informac;:ao e experi·
encias sobre suas respectivas leg isla·
c;:oes e jurisprudencias em materia de
entorpecentes e substancias psico·
tr6picas;
f) intercambio de informac;:ao sobre as
sentec;:as condenat6rias pronuncia·
das contra narcotraficantes e autores
de delitos conexos;

g) fornecimento, por solicita9ao de uma
das Partes, de antecedentes sobre
narcotraficantes e autores de delitos
conexos;
h) intercambio de funcionarios de seus
servi9os competentes para o estudo
das tecnicas especializadas utilizadas
em cada pais, e
i) estabelecimento, de comum acordo,
de mecanismos que se considerem
necessarios para a adequada execu9ao dos compromissos assumidos pelo presente Acordo.
2.
As informa9oes que reciprocamente se proporcionarem as Partes Contratantes, de acordo com as alineas a) e g) do
paragrafo 1 do presente Artigo, deverao
constar em documentos oficiais dos respectivos servi9os competentes, os quais
terao carater reservado.
ARTIGO Ill
Para efeito do presente Acordo, entendese por "servi9os competentes" as entidades oficiais encarregadas, no territ6rio
de cada uma das Partes Contratantes, da
preven9ao do uso indevido de drogas, da
reabilita9ao do farmacodependente, do
com bate a produ9ao e ao tratico ilicitos de
entorpecentes e substancias psicotr6picas e toda outra institui9ao que os respectivos Governos designem em casos
especificos.
ARTIGO IV
1.
As Partes Contratantes, na medida
em que o permitam seus respectivos dispositivos legais, procurarao harmonizar
os criterios e procedimentos concernentes a extradi9ao de indiciados e
condenados portrafico ilicito de drogas, a
qualifica9ao da reincidencia e ao confisco de seus bens.
2.
Gada Parte Contratante dara conhecimento a outra das senten9as por
ela pronunciadas por delitos de tratico
ilicito de entorpecentes e substancias
psicotr6picas, quando se referirem anacionais da outra Parte Contratante.

ARTIGOV
Com vistas a consecu9ao dos objetivos
do presente Acordo, representantes dos
dois Governos reunir-se-ao por solicita9ao de uma das Partes Contratantes
para:
a) recomendar aos Governos, no marco
do presente Acordo, programas conjuntos de a9ao que serao desenvolvidos pelos 6rgaos competentes de cada pais;
b) avaliar o cumprimento de tais programas de a9ao;
c) elaborar pianos para a preven9ao do
uso indevido e a repressao coordenada do tratico ilicito de entorpecentes e
substancias psicotr6picas e a reabilita9ao do farmacodependente, e
d) propor aos respectivos Governos as
recomenda9oes que considerem pertinentes para a melhor aplica9ao do
presente Acordo.
ARTIGOVI
Os organismos encarregados da coordena9ao das atividades previstas neste
Acordo serao, pelo lado brasileiro, o Conselho Federal de Entorpecentes(CONFEN)
e, pelo lado equatoriano, o Conselho Nacional de Controle de Substancias Estupefacientes e Psicotr6picas (CONCEP).
As Chancelarias das Partes Contratantes
funcionarao como autoridade consultiva.
ARTIGO VII
0 presente Acordo podera ser modifiesdo, por mutuo consentimento das Partes
Contratantes, por troca de notas diplomaticas. Tais emendas entrarao em vigor em
conformidade com as respectivas legisla95es nacionais.
ARTIGO VIII
1.
Gada Parte Contratante notificara a
outra, por via diplomatica, do cumprimento dos procedimentos exigidos pelas respectivas legisla9oes internas para a a-
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provac;::ao do presente Acordo, o qual en-

trara em vigor na data de recebimento da
segunda destas notificac;::oes.
2.
0 presente Acordo poden:i ser denunciado por qualquer uma das Partes
Contratantes mediante comunicac;::ao,
por via diplomatica, com seis meses de
antecedencia.
Feito em Brasilia, aos 07 dias dos mes de
novembro de 1990, em dois exemplares,
nos idiom as portuguese espanhol, sen do
ambos igualmente autenticos.

Resolvem adotar urn Programa ,de Cooperac;::ao Tecnico-CienHfica na Area Nuclear, nos seguintes termos:
ARTIGO I
A Parte brasileira prestara a Parte equatoriana cooperac;::ao cientffica e tecnica
em materia nuclear, nas seguintes areas:
- Protec;::ao radiologic<:! e manutenc;::ao de
equipamentos geradores de radiac;::oes
ionizantes;
- Hidrologia lsot6pica;

Fernando Collor de Mello
Rodrigo Borja

- Radiac;::oes de baixo nfvel;
- lnstrumentac;::ao;
- Reatores de Pesquisa; e

Convimio Complementar de
Coopera~ao Tecnico-Cientifica no
campo dos usos pacificos da energia
atomica

0 Governo da Republica Federativa do
Brasil

e
0 Governo da Republica do Equador
(doravante denominados "Partes")
Considerando que as Partes subscreveram em Quito, em 11 de junho de 1970,
urn Acordo sobre Cooperac;::ao no Campo
dos Usos Pacificos da Energia Nuclear;
Considerando que o referido Acordo preve, em seu Artigo 2, o intercambio de informac;::ao e ideias; a formac;::ao e aperfeic;::oamento de pessoal tecnico e profissional; e assistencia tecnico-cientifica;
Considerando que, em decorrencia do
estabelecido no paragrafo 18 da Declarac;::ao Conjunta Brasileiro- Equatoriana,
assinada em Quito em 26 de outubro de
1989, os Presidentes dos do is pafses ratificaram os compromissos assumidos no
ambito do mencionado Acordo;
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- Administrac;::ao e Operac;::ao de lnstalac;::oes Nucleares.
ARTIGO II
A mencionada cooperac;::ao compreendera a colaborac;::ao para o treinamento de
tecnicos, o intercambio de cientistas e
especialistas, o fornecimento de equipamentos, aparelhos, pec;::as e outros
componentes considerados necessaries.
ARTIGO Ill
Esta cooperac;::ao cientffica e tecnica sera
programada pela Comissao Nacional de
Energia Nuclear do Brasil, em coordenac;::ao com seus institutos e dependencias,
e pela Comissao Equatoriana de Energia
Ato mica.
ARTIGO IV
Os custos decorrentes da concessao de
bolsas-de-estudo ou estagios proporcionados a tecnicos equatorianos; passagens ou diarias ao pessoal brasileiro que
se deslocar ao Equador; fornecimento de
material e outros, serao, em principia,
cobertos inteiramente pela Parte brasileira. 0 Governo equatoriano podera
igualmente responsabilizar-se, na medida
de suas possibilidades, por uma parcela
desses gastos.

ARTIGOV
As Partes porao a disposi9a0 de seus
tecnicos a infra-estrutura disponfvel em
ambos os pafses (laboratories, instala96es ffsicas, vefculos e pessoal de apoio),
bern como todos os meios internes disponfveis para a execu9ao dos projetos e
programas de coopera9ao previamente
elaborados.
ARTIGO VI
As areas relacionadas inicialmente para
esta coopera9ao poderao ser revistas,
modificadas ou ampliadas de comum
acordo entre as Partes.
ARTIGO VII
A Comissao Nacional de Energia Nuclear
do Brasil e a Comissao Equatoriana de
Energia Atomica zelarao pelo cumprimento deste Programa e avaliarao anual-

mente seus resultados, dos quais darao
conhecimento aos respectivos Chefes de
Estado.
ARTIGO VIII

0 presente Convenio entrara em vigor na
data de sua assinatura e tera vigencia
ilimitada, podendo, a qualquer momento,
uma das Partes manifestar sua inten9ao
de termina-lo. Neste caso, a denuncia
surtira efeito urn ano ap6s a data de
recebimento da respectiva notifica9ao.
Feito em Brasilia, aos 7 dias do mes de
novembro de 1990, em dois exemplares
originais nos idiomas portugues e espanhol, sendo ambos igualmente auten·
ticos.
Pelo Governo da Republica Federativa do
Brasil:
Francisco Rezek
Pelo Governo da Republica do Equador:
Diego Cordovez
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condecora~ao

do grao·mestre
da ordem de malta

Pronunciamento do Presidente
Fernando Collor na cerimonia de
Condecora~io do Grio·Mestre da
Ordem Soberana e Militar de Malta,
Fra Andrew Bertie, como Grande Colar
da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sui,
no Palacio do ltamaraty, em 20 de
novembro de 1991
Alteza Eminentfssima Fra Andrew Bertie,
Principe e Grio·Mestre da Ordem Sobe·
rana Militar Hospitaleira de Sao Joao de
Jerusalem, de Rodes e Malta,
Senhores Ministros de Estado,
Senhor Nuncio Apost61ico, Monsenhor
Dom Carlo Furno,
Senhores Embaixadores,
Senhor Governador do Distrito Federal,
Senhores Secretaries de Governo,

A grande mensagem do momento e dita·
da pel a consciencia de que a capacidade
humana para produzir nao constitui obri·
gatoriamente motivo de orgulho se for
para destruir, comprometer as reservas
naturais do planeta, favorecer o desequilfbrio entre as nac;:oes e, muito menos, os
desequilfbrios dentro das nac;:oes, perpetuando o dominic de ricos sobre pobres, a
hegemonia de fortes sobre fracos. Disseo em outras ocasioes e repito agora: a
atitude humanista nao pode ser seletiva;
ou vale para todos os hom ens, ou nao vale
nada.

Meus Senhores,
0 Governo brasileiro recebe VossaAiteza
Eminentissima hoje em Brasilia para ho·
menagea-lo e, por seu alto intermedio, a
Ordem Soberana e Militar de Malta, cuja
obra no Brasil e no mundo e merecedora
das mais firmes expressoes de respeito,
aplauso e agradecimento.
Em meio as multiplas e complexas mudanc;:as em curso na ;-list6ria contemporanea, as tendencias que acenam com
melhorias nas relac;:oes entre os paises
somente conseguirao afirmar-se caso,
primeiro, sejamos capazes de consolidar
melhorias nas relac;:oes entre as pessoas.
No mundo atual, modernidade significa,
antes de tudo, a recuperac;:ao dos valores
espirituais diante do avanc;:o extraordina·
rio da ciencia e da tecnologia.

0 reencontro com a democracia restabeleceu o primado da vontade soberana do
cidadao, em defesa de cujos interesses
legitima-se a gerencia da sociedade e em
nome de cujas aspirac;:oes devem·se
conduzir os assuntos do Estado. Se ainda
nao conseguimos resgatar a solidariedade como virtude maxima da vida publica,
pelo me nos ja convivemos com a pressao
renovadora de povos e paises determi·
nados a privilegiar o interesse coletivo, o
senti do de justic;:a social, a expectativa do
entendimento, a prosperidade equitativa,
a paz.
Alteza Eminentfssima,
Sua visita ao Brasil enobrece o momento
hist6rico que estamos vivendo. A vocac;:ao
secular da Ordem Soberana e Militar de
Malta de assistencia aos problemas so-
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ciais inspira-nos em nossa tarefa de de-

volver aos brasileiros uma sociedade
mais justa e mais pr6spera.
Sob a orienta<;:ao de Vossa Alteza Eminentfssima, abnegado servidor das causas humanitarias, a Ordem tern recobrado vitalidade e expandido o raio de suas
a<;:oes benemeritas. No Brasil, devemolhes ambu lat6rios, creches, escolas de
alfabetiza<;:ao e de forma<;:ao profissional,
alem de dispensaries de assistencia a
portadores de hansenfase.
Em Brasilia, a Embaixada da Ordem mantern creches para o atendimento de crian<;:as carentes e colabora com as auto-
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ridades sanitarias brasileiras no com bate

a hansenlase,

alem de fazer doac;oes

benemeritas a regioes do Brasil setentrional. 0 trabalho dedicado e incessante
do Embaixador Carlo Enrico Giglioli e de
sua equipe tern sido grandemente apreciado por todos n6s.
Alteza Eminentfssima·,
Como penhor da gratidao e do reconhecimento do Brasil a a<;:ao benemerente e
filantr6pica da Ordem Soberana e Militar
de Malta, tenho elevada honra em impor a
Vossa Alteza Eminentfssima as insignias
do Grande Colar da Ordem Nacional do
Cruzeiro do Sui.

brasil e argentina assinam
declara~ao de politica nuclear
Discurso do Presidente Fernando
Collor na cerimonia de assinatura da
"Declara~ao sobre Polftica Nuclear
Co mum Brasileiro·Argentina",
realizada em Foz do lgua~u, em 28
de novembro de 1990
Excelentfssimo Senhor Doutor Carlos
Saul Menem, Presidente da Nac;:ao Ar·
gent ina,
Excelentfssimos Senhores Ministros de
Estado e Secretaries de Governo,

Proscric;:ao das Armas N ucleares na America Latina, e do Professor Hans Blix, Diretor Geral da Agencia I nternacional para
a Energia Atomica, das Nac;:oes Unidas.

A Declarac;:ao que acabamos de firmar
merece, como poucas, ser qualificada de
hist6rica. lnicia uma nova fase nas relac;:oes bilaterais no domfnio nuclear, abre
negociac;:oes conju ntas com a Agencia
lnternacional para Energia Atomica e
aponta para a implementac;:ao plena do
Tratado de Tlatelolco.

Com este documento damos o passo
conclusivo para a completa superac;:ao de
qualquer veleidade de competic;:ao entre
nossos pafses no campo nuclear. Ele
vern co roar o processo que comec;:ou com
a Declarac;:ao conjunta sobre polftica nuclear de 1985, firmada nesta mesma cidade.
A impressionante velocidade das transformac;:oes no cenario internacional nao
tomou o Brasil e a Argentina de surpresa.
Ja vfnhamos, por meio das declarac;:oes
conjuntas sobre polftica nuclear firmadas, ap6s lguac;:u, em Brasilia, Viedma,
lper6 e Ezeiza, e no quadro de visitas
presidenciais e missoes tecnicas recfprocas, aumentando nossa cooperac;:ao,
favorecendo a complementac;:ao de nossos programas e fortalecendo a transparencia de nossas intenc;:oes. Vfnhamos preparando, em suma, este momenta de notavel coincidencia, notavel concidencia de prop6sitos que nos irmanam
neste instante.

Nossos entendimentos de hoje interessam, portanto, nao apenas primariamente
a nossos pr6prios povos, mas tambem
aos povos da America Latina e de outras
regioes. Prova deste interesse e a presenc;:a hoje, como nossos convidados e
testemunhas, do Doutor Stempol Paris,
Secretario-Geral do Organismo para a

Nesta hora em que o mundo aplaude a
paz duramente alcanc;:ada na Europa,
ap6s duas conflagrac;:oes mundiais e longos anos de Guerra Fria, nossos dois
pafses orgulham-se de concluir precocemente seu processo de abertura e confianc;:a mutuas no campo nuclear. Sem
terem vivido o aprendizado cruel dos con-

Excelentfssimos Senhores Membros da
Comitiva Presidencial Argentina,
Excelentfssimos Senhores Diretor·Geral
da Agencia lnternacional de Energia Atemica, e Secretario-Geral da Organizac;:ao
para Prescric;:ao das Armas Nucleares na
America Latina,
Excelentissimas autoridades civis e militares,
Minhas senhoras e meus senhores,
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flitos ou a esterilidade da competi<;:ao
militar, nossos povos mostraram-se sabedores de que a ciencia e a tecnica
servem melhor a paz do que a guerra.
Restaurada a democracia, est amos dedicados exclusivamente aqueles ideais
dignos de pafses modernos e civilizados:
o crescimento economico, o desenvolvimento social, a preservayao do meio ambients, a promoyao da paz mundial, a
prosperidade e a felicidade de nossa
gente.
Como disse em Buenos Aires em julho
deste ano, a consolidayao de urn destino
comum entre Argentina e Brasil contribui
para fortalecer a democracia em nossos
pafses e para assegurar a paz continental.
Senhor Presidents e querido amigo Carlos Saul Menem,
As iniciativas acordadas hoje no ambito
bilateral sao absolutamente inovadoras.
Aprovamos urn sistema comum de contabilidade e controle, que sera logo implementado e aplicado a todas as atividades
nucleares de ambos os pafses, inclusive
as de enriquecimento e reprocessamento. Trocaremos, nos pr6ximos 45 dias,
informayoes sobre todas as instalayoes e
materiais nucleares existentes na Argentina e no Brasil. Procederemos, enfim, as
primeiras inspeyoes recfprocas nos sistemas centralizados de registro. Essas
iniciativas garantem total transparencia e
visibilidade mutua de nossos programas
nucleares aos olhos dos nossos povos,
aos olhos das sociedades argentina e
brasileira.
Projetando nosso dialogo para o ambito
internacional, tomamos a decisao de negociar conjuntamente com a Agencia lnternacional para a Energia Atomica urn
Acordo de Salvaguardas que incorpore
os ajustes pr6prios do sistema co mum de
contabilidade e controls.
A dispo:;iyao brasileiro-argentina de buscar nova modalidade de cooperayao com
a Agencia lnternacional abre uma era,
desimpedindo os fluxos internacionais,
de intercambio cientffico e tecnol6gico.
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Registro ainda, com grande satisfa<;:ao, o
nosso acordo de princfpio para que, formal izado o acordo de salvaguardas com a
Agencia lnternacional para a Energia Atomica, caminhemos no sentido de implementar nos dois pafses o Tratado de
Tlatelolco, fato que sem duvida coroara
esse processo singularmente bem-sucedido, de aproximayao entre as duas grandes Republicas.
Esta serie de pas~os dados, de comum
acordo e a urn s6 tempo, consolida entendimento cuja exemplaridade sublinho
com muito orgulho. No mundo em desenvolvimento, Argentina e Brasil estao entre
os pafses que mais avanyaram no domfnio da tecnologia nuclear para fins pacfficos. Esta condiyao nos ameayou, vez
por outra, com restriyoes infundadas,
mas nem por isso me nos eficazes em nos
inflingir danos morais e economicos.
Ao assinarmos esta declarayao, comprometendo-nos a articular elenco inedito de medidas bilaterais, de propostas
voltadas para o ambito coletivo, fazemos
de nossos parses u"l modelo de cooperayao, integrayao, col'lfianya mutua e entendimento para todos os outros. Poucas
Nayoes, mesmo as do mundo desenvolvido, tern com seus vizinhos o grau de
transparencia e colaborayao que aqui
alcan<;:amos. Falamos hoje, Brasil e Argentina, em absoluta sintonia, o que nos
garante maior respeito e maior capacidade de convencimento.
As garantias que nos damos mutuamente
sao para n6s 0 fundamento ultimo de
quaisquer outras garantias internacionais. Sabemos, e gostarfamos, que outros
aprendessem a mesma liyao, que a cooperayao gera confianya, a integrayao
consolida a seguranya. A busca solidaria
do progresso a certeza da paz. Nossos
povos superaram assim, por sua vontade
democratica, quaisquer tipos de desconfianyas. Comprovamos, uma vez mais,
nossa vocayao pacifica, aproximandonos, em passo firme e acelerado, do grande destino que esta reservado a Nayao
Argentina e a Republica Federativa do
Brasil.

e

declara~ao

sobre politica
nuclear comum

0 Presidente da Republica Federativa do
Brasil, Doutor Fernando Collor, eo Presidente da Republica Argentina, Doutor
Carlos Saul Menem, resunidos na cidade
de Foz do lgua~u, Brasil,

Tendo em conta:
que o Comite Permanente elaborou mecanismos de controle das atividades nucleares dos dois pafses, que estabelecem, entre outros, criterios comuns de
categoriza~ao de materiais e instala~oes
nucleares e a determina~ao de sua relevancia, e preveem inspe~oes reclprocas
em todas as instala~oes nucleares,

Considerando:
sua decisao de aprofundar o processo de
integra~ao em marcha;

Dec idem:

a importancia da utiliza~ao da energia
nuclear com fins exclusivamente paclficos, para o desenvolvimento cientrfico,
economico e social de ambos os pafses;

1) aprovar o Sistema Com urn de Contabilidade e Controle (SCCC), acordado pelo
Comite Permanente, que sera aplicado a
todas as atividades nucleares de ambos
os pafses;

os compromissos assumidos nas Declara~oes conjuntas sobre polftica nuclear
de Foz do lgua~u (1985), Brasilia (1986),
Viedma (1987), lper6 (1988) e Ezeiza
(1988);

2) estabelecer que, como primeira etapa,
nos pr6ximos 45 dias se cumprirao as
atividades seguintes:

a reafirma~ao desses compromissos por
ambos os Presidentes, inclufda no comunicado conjunto de Buenos Aires em seis
de julho de 1990;
os progressos logrados na coopera~ao
nuclear bilateral, como resultado do trabalho comum no quadro do Acordo de
Coopera~ao nos Usos Paclficos de Energia Nuclear;
Destacando:
os trabalhos rea!iz,ados pelo Comite Permanente Brasileirb-Argentino sobre Polftica Nuclear para aprofundar a coopera~ao dos dois pafses em materia de pesquisa, troca de informa~oes, complementa~ao industrial, intercambio de materiais
nucleares, desenvolvimento de projetos
comuns e coordena~ao polftica;
as visitas presidenciais e tecnicas as instala~oes nucleares dos dois pafses, especialmente as usinas de enriquecimento de uranio de Pilcaniyeu e lper6, e aos
laborat6rios de processos radioqufmicos
de Ezeiza, que constituem urn claro sinal
do nfvel de confian~a mutua alcan~ado
entre Brasil e Argentina; e

a) intercambio das respectivas listas descritivas de todas as instala~oes nucleares;
b) intercambio das declara~oes dos inventarios iniciais dos materiais nucleares
existentes em cada pals;
c) primeiras inspe~oes reclprocas aos
sistemas centralizados de registros;
d) apresenta~ao a Agencia lnternacional
de Energia Atomica (AIEA) do sistema de
registros e relat6rios que forma parte do
Sistema Comum de Contabilidade e Controle, como objetivo de harmoniza-lo com
os registros e relat6rios que ambos parses submetem a Agencia de conformidade com os acordos de salvaguardas
vigentes;
3) empreender negocia~oes com a Agencia lnternacional de Energia Atomica para a celebra~ao de urn Acordo Conjunto
de Salvaguardas que tenha como base o
Sistema Comum de Contabilidade e Controle;
4) tomar, uma vez conclufdo o Acordo de
Salvaguardas com a Agencia lnternacional de Energia Atomica, as iniciativas
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conducentes a possibilitar a entrada em
vigencia plena do Tratado para a Proscri~ao das Armas Nucleares na America
Latina (Tratado de Tlatelolco), no que
concerne os dois pafses, incluindo as
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gestoes tendentes a atualiza~ao e aperdo seu texto.

fei~oamento

Foz do
1990

lgua~u.

em 28 de novembro de

rezek visita o uruguai
Discurso do Ministro das Rela~oes
Exteriores, Francisco Rezek, na
cerimonia de condecora~io do
Chanceler do Uruguai, Hector Gros
Espiell, em Montevideu, em 16 de
novembro de 1990
Senhor Ministro.
A breve visita que fa90 a terra uruguaia
devera prolongar os la9os de amizade e
fraternidade entre nossos povos e fortalecer as rela9oes de fecunda coopera9ao
entre nossos Governos.
Vim ao Uruguai porconta de uma agenda
de trabalho, no nosso caso sempre rica
em novas formas de aperfei9oar e aprofundar o intercambio de ideias, o cotejo
de experiencias, o desenho de futuros
projetos comuns, o balan90 de nossa
trajetoria como pafses unos na sua individualidade e irmaos em sua diversidade.
Em Vossa Excelencia, reencontrei o espfrito vivo da gente uruguaia que me cobriu
de aten9oes e gentilezas, em mais uma
demonstra9ao da proverbial hospitalidade deste povo, a tantos tftulos proximo do
brasileiro.
Nas conversas que mantivemos e na audiencia com que me honrou o Presidente
da Republica Oriental, Uruguai e Brasil
reviveram momentos especiais de seu
Iongo e fraterno relacionamento, revitalizando ideias conhecidas e explorando
novos projetos.
Do Brasil, Vossa Excelencia ja e persona
grata ha varios lustros. Em 1963, meu
pafs reconhecia o ilustre constitucionalista e lhe outorgava a Ordem Nacional
do Cruzeiro do Sui, no grau de Grande
Oficial.
Hoje, cabe a mim a gratificante missao de
promove-lo no grau da amizade uruguaiobrasileira. As insignias de Gra-Cruz, da

Ordem Nacional do Cruzeiro do Sui, que
ora Ihe imponho traduzem o mais expressivo tributo do Governo e do povo qrasileiros a urn cidadao uruguaio, cujo passado dignifies a galeria de personalidades
deste pafs amigo, e cujo presente simboliza o patrimonio de fraternidade e cooperayao que Uruguai e Brasil se orgulham de haver construfdo.

Pronunciamento do Ministro
Francisco Rezek no almo~o oferecido
pelo Chanceler do Uruguai, em 16
de novembro de 1990
Venho ao Uruguai na vitalidade do momento historico em que nossos pafses se
empenham em fortalecer o ideal latinoamericano de uniao e progresso.
A integra9ao irmana os povos, acentuando seus objetivos comuns. Nao e obra
apenas de governos; antes, uma tarefa da
sociedade, entregue, quando convene ida
do imperativo da convergencia, ao esfor90 consensual de viabilizar urn arcabou90 jurfdico amplo e duradouro para nortear o trabalho com urn de pafses vizinhos
e amigos no porvir.
A integra9ao da America Latina esta em
perfeita sintonia com a tendencia, ora em
curso no mundo, de privilegiar a forma9ao
de zonas de livre comercio ou mesmo de
blocos economicos. Tambem nos, latinoamericanos, demo-nos conta de que, unidos e coesos, sem entretanto assumirmos a posi9ao isolacionista que reclama45

mos outrora, estaremos em melhores

as bases hist6ricas erigidas pela lingua-

condi~;oes

para defender nossos interes-

gem do entendimento e da cordialidade,

ses no dialogo com os principais atores
da cena internacional.

nossas relac;;oes puderam evoluir fluidas
e densas, ostentando, hoje, importante
patrimonio comum.

Mais do que nunca, o futuro da America
Latina esta na integrac;;ao, alavanca obrigat6ria que nos permitira melhor encaminhamento de nossos problemas comuns, bern como projec;;ao mais efetiva de
nossas potencialidades economicas, comerciais e financeiras nos mercados do
mundo. Sera at raves da solidariedade, da
cooperac;;ao, que nos estaremos instrumentando para enfrentar os grandes desafios de nosso tempo, reafirmando a
defesa de nossos interesses e abrindo
espac;;o para nossa inserc;;ao efetiva no
eixo dinamico das relac;;oes internacionais.

0 relacionamento entre o Uruguai e o
Brasil se expandiu e fortaleceu. Existe urn
dialogo direto e franco, urn dialogo de
amigos, em todos os campos. Somos aliados na economia e na politica, no progresso e na democracia, no trabalho e na
esperanc;;a. Estamos irmanados e solidarios, desejamos compartilhar os frutos da
ciencia e da cultura, do crescimento economico e da justic;;a social. Comungamos
das liberdades democraticas, do respeito
aos direitos humanos e da fe inabalavel
em urn futuro de entendimento e harmonia entre nossos povos.

0 projeto integrativo seria urn sonho romantico se nao se apoiasse na vontade
politica co mum destas republicas. A esse
respeito, Uruguai e Brasil fartam-se de
relacionar exemplos bem-sucedidos de
empreendimentos conjuntos, ilustrando
sua vontade soberana de cooperar como
povos irmaos.

Venho, pois, ao Uruguai no lastro de todas
as realizac;;oes conjuntas que engrandecem e alentam o futuro de nosso relacionamento bilateral, tanto no marco hist6rico da amizade uruguaio-brasileira, quanto na dimensao plural dos projetos integrativos maiores.

Prova vigorosa de nossas realizac;;oes eo
empenho em concretizar o projeto da
Hidrovia Parana-Paraguai, a iniciativa de
maior envergadura no sistema criado pelo Tratado da Bacia do Prata de 1969.
Desde sempre, Uruguai e Brasil tern alimentado fecundo relacionamento. Sobre

46

Nesse espirito, convido os presentes a
me acompanharem no brinde que levanto
ao futuro da America Latina, a amizade e
a fraternidade entre uruguaios e brasileiros, ao estreitamento das relac;;oes entre nossos dois Governos e a felicidade
pessoal de Vossa Excelencia, D. Hector
Gros Espiell.

brasil e tunisia assinam
acordos
Discurso do Ministro Francisco Rezek
por ocasiio da cerimonia de
condecorac;:io do Chanceler da
Tunisia, Habib Boulares, no
Palacio ltamaraty, em 27 de
novembro de 1990
Senhor Ministro,
Perm ita-me estender a Vossa Excelemcia,
em nome do Governo brasileiro, as mais
calorosas boas-vindas ao Brasil. Que sua
estada entre n6s seja nao apenas proveitosa para a evolu~ao das rela~oes entre a
Tunisia e este pais, mas tambem motivo
de renovar satisfa~ao pessoal.
Foi para o Brasil, Senhor Ministro, uma
particular ter sido Brasilia a
cidade escolhida como sede da primeira
missao permanente da Tunisia na America Latina. A presente visita de Vossa
Excelencia constitui nova demonstra~ao
do apre~o e da confian~a que nutre o
Governo do Presidente Ben Ali pelo estreitamento das rela~oes bilaterais com o
Brasil. Esse e urn sentimento reciproco,
que ainda durante a estada de Vossa Excelencia em Brasilia devera manifestar-se
na assinatura de importantes documentos.
distin~ao

Nossos paises sao movidos por aspiranacionais convergentes, entre as
quais reponta o desejo de superar todas
as formas de desigualdade economica e
social. Repelimos o racismo e todas as
manifesta~oes de discrimina~ao religiosa. No Brasil, convive gente de diversas
origens, de quase todos os credos. Na
Tunisia, temos presente que o povo arabe
coabita, sem atritos, com minorias berberes, african as e judaicas, de profissoes
de fe ostensivamente diferentes, mas nao
antagonicas. A tolerancia e urn tra~o distintivo de nossas sociedades.
~oes

Pauta nossa conduta internacional a Carta das Na~oes Unidas. Opomo-nos a ingerencia nos assuntos internos de outros
Estados e defendemos a solu~ao pacifica
das controversias internacionais. Paises
em desenvolvimento, o Brasil e a Tunisia
procuram emoldurar, no terreno do direito internacional, a igualdade de direitos e
deveres dos Estados e propugnam pela
cria~ao de uma ordem economica internacional inovadora, que abra a todos os
paises oportunidades semelhantes de
participa~ao na economia mundial.
Dado o atual perfil do sistema economico
internacional, quer na area monetaria e
financeira, quer na area do comercio, nao
e de estranhar que nossos parses se
defrontem com problemas tao agudos,
em particular o do pagamento da divida
externa. Os sacrificios internos dos paises devedores chegaram, em alguns casos, a limites extremos, que comprometem o crescimento economico e, em consequencia, provocam situa~oes sociais
inaceitaveis. Nao somos nem indiferentes nem imunes a esse cenario, de modo
que Brasil e Tunisia podem e devem trabalhar juntos no ambito multilateral.
As convergencias de ordem estrutural de
nossos interesses mais amplos devem
agora ser transpostas para o plano bilateral. A visita de Vossa Excelencia em
muito contribui nesse sentido. Poderemos, assim, instrumentalizar e expandir
oportunidades ainda nao exploradas,
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oportunidades que ficaram adormecidas
nao pelo desinteresse das partes, mas
por circunstancias lnteiramente alheias
ao controle delas. Entre as circunstancias adversas, que neste momento decidimos combater, esta o inevitavel automatismo dos fluxos tradicionais de comercio e investimentos com os pafses
industrializados e urn a certa ineficacia do
chamado dialogo Sui-Sui.
Nesse contexte, Senhor Ministro, estou
convencido de que a Comissao Mista
Brasil-Tunisia podera disciplinar o relacionamento entre nossos pafses e promover intercambio bilateral mutuamente
proveitoso. Mais ainda, o acordo sobre a
Comissao Mista abrigara iniciativas paralelas de dialogo direto entre empresarios
das duas partes. Os agentes economicos
privados devem ser os principais protagonistas desse esforc;o de aproximac;ao
entre nossos pafses.
0 Acordo Comercial, Senhor Ministro,
tambem havera de contribuir para a expansao de nossas trocas comerciais. Este ato internacional incorpora, sobretudo,
a concessao recfproca de tratamento de
nac;ao mais favorecida, ressalvadas as
concessoes outorgadas em mecanisme
de natureza regional, e outras facilidades
de interesse mutuo.
Senhor Ministro,
Decidiu o Governo brasileiro outorgar a
Vossa Excelencia a Gra-Cruz da Ordem
de Rio Branco. Trata-se nao s6 de urn
reconhecimento aos meritos pessoais de
Vossa Excelencia, que alcanc;ou posic;oes de inequfvoca lideranc;a, recebeu
fundados louvores por sua obra literaria,
e distinguiu-se como urn dos principais
defensores dos direitos humanos noMagrebe. A homenagem que lhe faz o Governe brasileiro busca tam bern contribuir
para o adensamento das relac;oes de
amizade e de cooperac;ao entre as duas
patrias, as quais, tenho certeza, esta reservado urn futuro dig no do merecimento
de seus povos.
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comunicado conjunto
A convite do Governo brasileiro, o Senhor
Habib Boulares, Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros da Republica da Tunfsia,
realizou visita oficial a Republica Federativa do Brasil, de 26 a 29 de novembro de
1990.
2.
0 Ministro tunisiano fez-se acompanhar de comitiva de alto nfvel.
3.
Durante sua estada, o Ministro Soulares foi recebido em audiencia por sua
Excelencia o Senhor Presidente da Republica, Fernando Coli or, a quem transmitiu uma mensagem de amizade e de aprec;o, de Sua Excelencia o Senhor Zine El
Abidini Ben Ali, Presidente da Republica
Tunisiana, e manteve entendimentos
com seu hom61ogo, o Ministro de Estado
das Relac;oes Exteriores, Francisco Rezek, seguidos de sessoes de trabalho
acompanhadas pelas respectivas Delegac;oes.
4.
No decorrer das mencionadas sessoes, as duas Delegac;oes passaram em
revista as relac;oes bilaterais, assim como
os problemas da atualidade internacional.
5.
Ao tratar das relac;oes bilaterais, os
dois Ministros congratularam-se pela amizade e o aprec;o que caracterizam essas
relac;oes e reiteraram a necessidade de
promover e desenvolver a cooperac;ao
economica e as trocas entre os dois pafses, em todos os campos.
6.
A esse respeito, varias ac;oes concretas foram examinadas, entre as quais
o estabelecimento de urn quadro jurfdico
adequado ao desenvolvimento de "joint
ventures" e a promoc;ao de investimentos industriais.
7.
Os dois Ministros procederam assim, a assinatura de urn Acordo sobre a
criac;ao de uma Comissao Mista de Cooperac;ao entre os dois pafses, que se
reunira alternativamente no Brasil e na
Tunfsia, por comum acordo das Partes, e
de urn Acordo Comercial, cujo objetivo e
promover o intercambio bilateral.

8.
A Comissao Mista reunir-se-a pela
primeira vez em 1991, em Tunis, e estara
encarregada de concluir acordos relatives a investimentos e a bitributac;:ao.

9.
No plano internacional, os dois Ministros reafirmaram o compromisso de
seus Governos com os principios enunciados na Carta das Nac;:oes Unidas, principal mente aqueles relatives a manutenc;:ao da paz e da seguranc;:a internacionais.
10.
Os Ministros assinalaram, a esse
respeito, o interesse em que sejam consideradas as formulas consensuais para
adaptar os mecanismos institucionais
das Nac;:oes Unidas as novas realidades
internacionais, tornando a Organizac;:ao
menos vulneravel a esquemas antiquados de poder e mais util a ordem internacional, baseada na igualdade efetiva e
soberana dos Estados.

11.
0 Senhor Boulares aludiu a situac;:ao do Magrebe e fez urn Iongo relate
sobre o pr9cesso de criac;:ao da Uniao do
Magrebe Arabe (U.M.A.), conjunto regional que agrupa a Argelia, a Ubia, o Marrocos, a Mauritania e a Tunisia.
12.
Os dois Ministros examinaram a
situac;:ao no Oriente Medic e manifestaram sua profunda preocupac;:ao com a
crise no Golfo e os perigos que ameac;:am
a regiao.lnsistiram na necessidade de se
estimular a busca de uma soluc;:ao negociada e pacifica.
1 3.
No que se refere a Questao Palestina, os dois Ministros reafirmaram o
compromisso de apoio ao processo de
paz sob a egide das Nac;:oes Unidas e ao
direito do povo palestine a autodeterminac;:ao e a urn Estado livre e soberano.

14.
A esse respeito, manifestaram o
seu apoio a convocac;:ao da Conferencia
I nternacional de Paz para o Oriente Medic com a participac;:ao de todas as partes
interessadas na questao, inclusive a Organizac;:ao para a Libertac;:ao da Palestina
(OLP).

pais em direc;:ao a paz e a unidade, no
espirito das resoluc;:oes da Conferencia
de Taef.

16.
Os dois Ministros examinaram
tambem a situac;:ao no Continents Africano e reafirmaram a necessidade de ser
abolido o sistema do apartheid.
17.
Os dois Ministros trataram da questao da divida externa e expressaram sua
preocupac;:ao com respeito ao alcance
desse problema, que entrava o processo
de desenvolvimento.
18.
Por outre lade, os dois Ministros
trocaram informac;:oes sobre os esforc;:os
empreendidos por seus Governos a tim
de assegurar o desenvolvimento economico e social harmonioso, baseado numa
verdadeira democracia e no respeito as
liberdades publicas e aos direitos humanos.

19.
0 Ministro Francisco Rezek condecorou o Ministro Habib Boulares com a
Gra-Cruz da Ordem do Rio Branco.
20.
0 Ministro Boulares expressou
sua gratidao pela calorosa acolhida que
foi a ele dispensada.
21.
0 Ministro das Relac;:oes Exteriores, Senhor Francisco Rezek, foi convidado a visitar oficialmente a Tunisia.

22.
Tal convite foi aceito com prazer,
em data a ser acordada pelos canais
diplomaticos usuais.
Brasilia, em 27 de novembro de 1990.

Acordo sobre a cria~ao de uma
comissao mista de coopera~ao
0 Governo da Republica Federativa do
Brasil

e
0 Governo da Republica da Tunisia

1 5.
Evocando a situac;:ao no Ubano, os
dois Ministros manifestaram seu agrado
pelos progresses alcanc;:ados por esse

(doravante denominados "Partes Contratantes")
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Conscientes dos lacos de amizade e de

delegacao de poderes dos Governos dos

Animados pela vontade comum de intensificar e de reforyar a cooperayao em
todos os campos de interesse comum
entre os dois pafses,

ARTIGOV

solidariedade que unem seus povos, e

Acordam o seguinte:

respectivos paises.

1.
0 projeto de agenda, proposto pelo
pais anfitriao, por via diplomatica, com
dois meses de antecedencia, sera adotado na abertura de cada sessao da Comissao Mista.

ARTIGO I
As Partes Contratantes instituem pelo
presente Acordo uma Comissao Mista de
Cooperayao Brasileiro- Tunisiana, doravante denominada "Comissao Mista".

2.
Qualquer novo assunto, para ser
examinado pela Comissao Mista, devera
ser objeto de notas dirigidas aoutra parte
pela Parte que propoe a inscriyao, ao
menos um mes antes da data da sessao.

ARTIGO II

ARTIGOVI

A Comissao Mista ten:i por objetivo, alem
da troca de ideias sobre questoes de
polftica internacional que digam respeito
aos interesses dos dois pafses, o desenvolvimento da cooperayao bilateral e a
busca de meios e modos capazes de
promove-la e de reforya·la, especial mente nos setores economico-comercial, cultural, cientffico e tecnico.

Os resultados das reunioes das Subcomissoes e Comites ad hoc serao submetidos a aprovayao da Comisao Mista.

ARTIGO Ill
1. A Comissao Mista compreendera:
- uma Subcomissao de Assuntos Economicos e Comerciais, a margem da
qual poderao ter Iugar encontros de
empresarios dos dois pafses, e
- uma Subcomissao de Assuntos Culturais, Cientfficos e Tecnicos.
2.
A Comissao Mista podera instituir,
na medida em que se fizer necessario,
Comites ad hoc para o estudo em profundidade de assuntos especfficos.

ARTIGO VII
As conclusoes da Comissao Mista serao
consignadas em ata firmada pelos Chefes das delegayoes, e um comunicado
final sera distribufdo a imprensa.
ARTIGO VIII
0 presente Acordo sera submetido aos
procedimentos constitucionais de cada
Parte Contratante, e entrara em vigor na
data da troca de notas entre as duas
Partes.
ARTIGO IX
1.
0 presente Acordo sera valido por
um perfodo de seis anos, podendo ser
renovado automaticamente por perfodos
subsequentes de seis anos.
2.
Gada Parte Contratante podera solicitar, por escrito, a emenda do presente
Acordo.

ARTIGO IV
1.
A Comissao Mista reunir-se-a alternadamente no Brasil e na Tunisia por
comum acordo das Partes Contratantes.

Os trechos emendados de comum
3.
acordo entrarao em vigor nas mesmas
condiyoes previstas no Artigo VIII.
ARTIGOX

2.
A Presidencia da Comissao Mista
sera exercida em nivel ministerial ou por
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Qualquer das Partes Contratantes pode-

ra, a qualquer memento, denunciar o presante Acordo. A denuncia surtira efeito
seis meses ap6s a notifica<;:ao por escrito
outra Parte.

nha a conceder aos palses com os
quais mantem comercio fronteiri<;:o,
aos palses vizinhos e aos organismos
regionais de integra<;:ao economica.

Feito em Brasilia, aos 27 dias do mes de
novembro de 1990, em dois exemplares
originais nas llnguas portuguesa e arabe,
OS dois textos sendo igualmente validos.

2. Aos privilegios e vantagens especiais
que a Parte tunisiana concede ou venha a conceder aos palses com os
quais mantem comercio fronteiri<;:o,
aos palses vizinhos e aos palses do
Magrebe arabe.

a

Pelo Governo da Republica Federative do
Brasil:
Francisco Rezek
Pelo Governo da Republica da Tunisia:
Habib Boulores

acordo comercial
0 Governo da Republica Federativa do
Brasil

e
0 Governo da Republica da Tunisia
(doravante denominados "Partes"),
Gonsiderando o desenvolvimento das
rela<;:oes comerciais e os la<;:os de amizade entre os dois palses e com base na
igualdade e vantagens recfprocas;
Acordam o seguinte:
ARTIGO I

3. As vantagens e facilidades obtidas ou
concedidas por uma das Partes enquanto membro de qualquer uniao
aduaneira.
ARTIGO Ill

Gada uma das Partes concedera a outra,
respeitados suas pr6prias leis e regulamentes, as facilidades necessaries a participa<;:ao em feiras e a organiza<;:ao de
exposi<;:oes comerciais, com o intuito de
encorajar o desenvolvimento ulterior das
rela<;:oes comerciais entre os do is pafses.
ARTIGO IV

Os pagamentos referentes aos contratos
comerciais conclufdos ao amparo do presante Acordo serao efetuados em moedas converslveis, de acordo com as leis e
regulamentos de cambio em vigor em
cada urn dos palses.
ARTIGOV

0 intercambio comercial entre as Partes
sera efetuado de acordo com as disposi<;:oes do presente Acordo e com as leis e
regulamentos que disciplinam as importa<;:oes e exporta<;:oes, em vigor em cada
urn dos dois palses, e com seus compromissos internacionais.

Gada Parte notificara a outra do cumprimento das disposi<;:oes legais internas
necessaries a entrada em vigor do presante Acordo, a qual se dara na data de
recebimento da segunda notificacao.

ARTIGO II

ARTIGOVI

As Partes concordam em conceder, em
base de reciprocidade, o tratamento de
na<;:ao mais favorecida em suas rela<;:oes
comerciais. Tal disposi<;:ao, entretanto,
nao se aplicara:

1.
0 presente Acordo tera vigencia de
urn ano, sendo tacitamente prorrogado
por sucessivos perlodos iguais, a menos
que uma das Partes comunique a outra,
por via diplomatica, sua decisao de termi·
na·lo. Neste caso, a denuncia surtira efeito seis meses ap6s o recebimento da
referida notifica<;:ao.

1. Aos privilegios e vantagens especiais
que a Parte brasileira concede ou ve-
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2.
Em caso de denuncia, as disposi·
c;;oes do presente Acordo permanecerao
validas para todos os contratos conclui·
dos durante sua vigencia e para aqueles
ja negociados mas ainda nao implemen·
tados.
Feito em Brasilia, aos 27 dias do mes de
novembro, de 1990, em dois exemplares
originais, nos idiomas portuguese arabe,

52

sendo ambos os textos igualmente au·
tenticos.
Pelo Governo da Republica Federativa do
Brasil:
Francisco Rezek

Pelo Governo da Republica da Tunisia:
Habib Boulares

crian~a

e adolescente

Discurso do Embaixador Bernardo
Pericas Neto porocasiao da assinatura
do Acordo de Coopera~ao entre o
Governo do Brasil eo lnstituto
lnteramericano da Crian~a e a
Secretaria Geral da OEA, em
Washington, a 1 0 de outubro de 1990

Senhor Secretario-Geral da OEA,
Senhora Diretora-Geral do Institute
lnteramericano da Crian9a,
Senhoras e Senhores,
0 acordo que acabamos de firmar estabelece marco referencial para urn programa
de cooperayao de Iongo prazo a ser executado conjuntamente pelo Institute lnteramericano da Crian9a e a Funda9ao
Centro Brasileiro para a lnfancia e a Adolescencia -6rgao criado em abril deste
ano pelo Presidente Fernando Coller e
cujos estatutos e prop6sitos refletem a
alta prioridade com que o tema da crian9a
esta sendo tratado pelo Governo brasileiro.
0 acordo estabelece via institucionalmente adequada para a participa9ao brasileira na implementayao do Programa
lnteramericano de lnformayoes sobre a
Crian9a e a Famflia, sigularizado entre as
atividades do Institute lnteramericano da
Crian9a pelo endosso espedfico que recebeu da Assembleia-Geral da OEA,
bleia-Geral da OEA, em seu Decima Nono
Perfodo Regular de Sessoes.
Este ato representa tambem para o Governe brasileiro sequencia expedita e
coerente a sua participayao na recemconclufda Cupula Mundial pela Crian9a,
na qual o Pafs esteve representado na
propria pessoa do Presidente da Republica.

Na ocasiao, o Presidente Fernando Col lor
apresentou a comunidade internacional
os desafios extremamente importantes
com que a sociedade brasileira tera de se
defrontar no campo da promoyao do desenvolvimento da crianya. Destacou,
nesse particular, a grande dimensao da
popula9ao infantil brasileira e os graves
problemas economicos e sociais que a
afligem. Tanto no ambito nacional como
no internacional, o Presidente Fernando
Coller definiu em tres pianos as responsabilidades quanta a situa9ao da crian9a:
o respeito aos seus direitos humanos
fundamentais; o direito de viver em sociedades que incorporem os frutos de
progresso e que lhes assegure urn padrao de vida material condizente com os
requisites da dignidade humana; e ter
garantido o direito a urn meio ambiente
preservado e limpo. Assim, o Presidente
Coller deixou clare o vinculo inseparavel
que existe entre a situayao da crianya, no
Brasil e no mundo, e as condi9oes internacionais de desenvolvimento economico.
0 Governo brasileiro acredita que a sua
associa9ao de natureza executiva a importante atividade do Institute lnteramericano da Crian9a, simbolizada nesta cerimonia, constitui manifesta9ao significativa do engajamento brasileiro acausa da
crianya. A assinatura deste acordo e ainda expressao concreta do compromisso
brasileiro com a valorizayao do sistema
interamericano e dos seus prop6sitos de
cooperayao e de solidariedade.
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acordo de coopera~io entre
o governo da republica
federativa do brasil,
o institute interamericano da
crian~a e a secretaria-geral
da organiza~ao dos estados
america nos
considerando:
Que o lnstituto lnteramericano da Crianc;a (doravante denominado IIC) eo organismo especializado da Organizac;ao dos
Estados Americanos (doravante denominada OEA) encarregado de promover os
estudos dos problemas relativos a maternidade, a infancia, a adolescencia e a
familia nas Americas, alem de propor as
medidas visando sua soluc;ao;
Que a Assembleia Geral da OEA, em seu
Decimo Nono Perlodo Ordinaria de Sessoes pela Resoluc;ao AG/RES. 982 (XIX0/89), decidiu apoiar o "Programa lnteramericano de Informac;oes sobre Crianc;as e a Familia" (doravante denominado
PIICFA), promovido e executado pelo IIC
como "clara expressao de integrac;ao e
cooperac;ao americanas";
Que a Constituic;ao da Republica Federativa do Brasil assegura a crianc;a e ao
adolescente, em seu artigo 227, com
absoluta prioridade, 0 direito a vida, a
saude, a alimentac;ao, a educac;ao, a diversao, a liberdade e a convivencia familiar e comunitaria, alem de coloca-los a
salvo de toda forma de negligencia, discriminac;ao, explorac;ao, violencia, crueldade e opressao;
Que a Lei N? 8.069/90, recentemente
promulgada na Republica Federativa do
Brasil, assegura a protec;ao integral da
crianc;a e do adolescente;
Que a Lei N? 8.029/90, em seu artigo 13,
ao criar a Fundac;ao Centro Brasileiro
para a lnfancia e a Adolescencia (doravante denominada CBIA), definiu-a como
encarregada de promover, em ambito nacional, as ac;oes destinadas a garantir e
defender os direitos da infancia e da
adolescencia, por intermedio da formula54

98.0 de normas gerais, coordenavao e
execuc;ao de pollticas nacionais do bemestar e protec;ao especial;
Que a Secretaria-Geral da OEA coopera
na realizac;ao das finalidades do IIC, cuja
Secretaria funciona como parte da Secretaria-Geral da OEA,

0 IIC, a Secretaria-Geral da OEA e o
Governo da Republica Federativa do
Brasil decidiram assinar o seguinte
ACORDO
Artigo Primeiro- Objetivos

0 presente Acordo estabelece as bases
gerais necessarias para atingirosseguintes objetivos:
a- Assegurar o intercambio e a cooperac;ao entre o IIC e a CBIA relativos ao
desenvolvimento de pollticas e ac;oes
destinadas a intancia e ao adolescente no Brasil;
b - Estabelecer base legal para futuros
convenios entre estes dois organismos para implementar projetos espedficos, fruto do interesse comum ou
de pedido de cooperac;ao de alguma
destas partes.
Artigo Segundo- Forma de

Execu~ao

Para alcanc;ar o objetivo do Acordo, as
Partes se comprometem a seguir as diretrizes seguintes:
a) A execuc;ao de projetos espedficos
sera norteada por intermedio de convenios operativos que discriminarao:
- Objetivos;
- Contribuic;oes tecnicas, financeiras,
de recursos humanos e outros;
- Fundamentac;ao, e
- Todos os elementos que assegurem o adequado cumprimento do
pactuado.
b) Sempre que necessario, as partes
constituirao grupos ou missoes tee-

nicas para estudar a natureza, profundidade e extensao dos programas e
atividades a serem implementados no
ambito do presente Acordo e propor
os projetos adequados.
Artigo Terceiro- Modalidade de
Coopera~io

0 campo de atuac;;ao a ser atingido por
CBIA e IIC, em termos de intercambio e
cooperac;;ao, sera aquele determinado
pelo PIICFA na regiao, sem prejufzo de
outras areas de colaborac;;ao, a serem
definidas pelo Governo da Republica
Federative do Brasil e pelo IIC.
Artigo Quarto-

Disposi~oes

nios em execuc;;ao, a se regerem por suas
clausulas especfficas.
EM FE DO QUE; os abaixo-assinados,
devidamente autorizados, firmam o presente Acordo em tres vias, na Organizac;;ao dos Estados Americanos, Washington, D.C., Estados Unidos da America, aos
dez dias do mes de outubro de mil novecentes e noventa.
Pelo Governo da Republica Federative do
Brasil:
Bernardo Pericas Neto
Embaixador, Representante Permanente
do Brasil junto a Organizac;;ao dos Estados Americanos

Finais
Pelo lnstituto lnteramericano da Crianc;;a:
Eugenia Maria Zamora Chavarria
Diretora-Geral lnstituto lnteramericano
da Crianc;;a

0 Acordo entrara em vigor ao ser assinado pelas Partes e tera a durac;;ao de 4
(quatro) anos, podendo ser prorrogado
por igual perfodo, alem de modificado em
qualquer epoca por desejo expresso dos
signataries.

Pela Secretaria-Geral da Organizac;;ao
dos Estados Americanos:

0 mesmo podera ser rescindido mediante aviso previo de 90 (noventa) dias, por
escrito, mas nao interrompera os conve-

Joio Clemente Baena Soares
Secretario-Geral - Organizac;;ao dos Estados Americanos
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rela~Oes diplom8ticas I
concessao de agrement

hungria

burundi

0 Governo brasileiro concedeu agrement para a
designa~ao do Senhor Janos Benyhe como Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da Hung ria.

0 Governo brasileiro concedeu agrement a dedo Senhor Julien Kavakure como Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario do Burundi.
signa~ao

catar
0 Governo brasileiro concedeu agrement para a
designa~ao do Senhor Hassan Ali Hussein AI-Ni'Mah
como Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario do Estado de Catar.

equador
0 Governo brasileiro concedeu agrement para a
designa~ao do Senhor Juan Manuel Aguirre Vascones como Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario do Equador.

islandia
0 Governo brasileiro concedeu agrement para a
designa~ao do Senhor Tomas A. T6masson como
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da
Islandia.

entrega de credenciais
de embaixadores estrangeiros
-William L. Clarke, do Canada, em 6-11-90
- Nils Gunnar Hjalmar Hultner, da Suecia, em 6-1190
- Michael L. Sherifis, de Chi pre, em 6-11-90
-Carlos Araya Gillen, de Costa Rica, em 4-12-90
- Elenko Gergiew Andreev, da Bulgaria, 4-12-90
- Gazi Chidiac, da Hungria, em 4-12-90
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tratados
acordos
convenios
acordos brasil-rfa
Ajuste 80 projeto "Apoio lnstltuclon81 80
6rgio de ProteQio Amblent81 de Al8go8s"
A Sua Senhoria o
Ministro Ekkehard Hallensleben
Encarregado de Neg6cios da
Republica Federal da Alemanha
Senhor Encarregado de Neg6cios
Tenho a honra de acusar o recebimento da Nota EZ
445/PRO/AL/4/1174/90, de 17.12.90, cujo teorem
portugues e 0 seguinte:
"Senhor Ministro,

a

Com referencia Ata das Negociac;:oes lntergovernamentais Teuto-Brasileiras, de 21 de dezembro de
1988, e em execuc;:ao do Acordo Basico de Cooperac;:ao Tecnica, de 30 de novembro de 1963, tenho a
honra de propor a Vossa Excelencia, em nome do
Governo da Republica Federal da Alemanha, o
seguinte Ajuste sobre o projeto "Apoio lnstitucional
ao 6rgao de Protec;:ao Ambiental do Estado de
Alagoas - IMNAL - PRORENDA - Tipologia 4"
(PN 88.2495.5):
1.
0 Governo da Republica Federal da Alemanha eo Governo da Republica Federativa do Brasil
cooperarao para a melhoria da qualidade ambiental
do Estado de Alagoas, mediante apoio ao lnstituto
do Meio Ambiente (IMA), nas suas tarefas tecnicas e
administrativas.

0 Governo da Republica Federal da Alema2.
nha contribuira para o projeto da seguinte forma:
(1) a) enviara:
-

urn tecnico especializado em gerenciamento
ambiental, que sera o chefe da equipe alema,
pelo periodo maximo de 60 tecnicos/mes;

-

tecnicos e peritos de curto prazo, pelo periodo
total de 64 tecnicos/mes, para o equacionamento de questoes especfficas, particularmente nas
areas de:
- gerenciamento ambiental;

- legislac;:ao ambiental;
- organizac;:ao e metodos;
- controle da poluic;:ao atmosferica e preserva<;:ao da qualidade do ar;
- controle da poluic;:ao hidrica e monitoramento
dos recursos hidricos;
- poluic;:ao sonora;
- tecnologia de processos industriais;
- tratamento e disposic;:ao de residuos s61idos;
- analises laboratoriais e amostragem;
- analises de compatibilidade ambiental e processos de licenciamento;
- prevenc;:ao de acidentes e seguranc;:a; e
- educac;:ao ambiental.
b) fornecera, ate o montante total maximo de OM
1.500.000,00 (urn milhao e quinhentos mil marcos alemaes), os seguintes equipamentos:
- analisadores, estac;:oes m6veis para medic;:ao;
- sistemas de avaliac;:ao e aparelhos para transmissao de dados de medic;:ao;
- laborat6rio de amostragem;
- literatura.
(2) Arcara com as despesas de:

a

a) complementac;:ao contribuic;:ao brasileira rel~
tiva a moradia dos peritos alemaes no Bras1l,
previsto no item 3, paragrafo 1, alinea "c";
b) viagens de servic;:o dos tecnicos enviado~, dentro
e fora da Republica Federativa do Bras1l;
c) transporte e seguro do material referido no item
2, paragrafo 1, alinea "b", ate o porto de ~esem
barque, com excec;:ao dos encargos refendos no
item 3, paragrafo 2, alfnea "a".
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b) custeara as despesas de funcionamento e

(3) Facultara, presumivelmente nos setores relacionados no paragrafo 1, alinea "a" deste item,
estagios de formacao e aperfeicoamento a urn
numero maximo de 21 tecniCOS brasileiros, OS
quais, apos o seu regresso, atuarao no projeto,
dando prosseguimento autonomo as tarefas dos
tecnicos enviados.
A selecao dos bolsistas sera feita de comum
acordo entre o chafe enviado da equipe alema e
o parceiro do projeto, referido no item 6, paragrato 2.

manutenvao do proieto;
c) tomara providencias para que os tecnicos
brasileiros que participarao dos estagios de
formacao e treinamento na Republica Federativa do Brasil, na Republica Federal da
Alemanha ou em outros paises, no ambito do
presente Ajuste, deem prosseguimento o
mais rapido possivel as atividades dos tecnicos enviados e sejam designados com a devida antecedencia e com a concordancia da
Missao Diplomatica alema, ou de tecnicos por
esta missao indicados;

3.
0 Governo da Republica Federativa do Brasil
contribuira para o projeto da seguinte forma:
(1) a) facultara tecnicos para o desenvolvimento
das atividades relacionadas no item 2, paragrato 1, alinea "a", e uma secretaria para
auxiliar o tecnico alemao.

d) reconhecera a equivalencia dos exames
prestados por cidadaos brasileiros que realizaram estagios de formacao ou aperfeicoamento no quadro do presente Ajuste, consoante o seu nivel de especializacao;

b) custeara as despesas de equipamentos pequenos, laboratories, operacao e manutencao de 2 veiculos para 0 projeto, Salas de
escritorio dos tecnicos enviados, bern como
da infra-estrutura necessaria para o secretariado do tecnico de Iongo prazo;
c) depositara na conta do Service de Administracao de Projetos da GTZ, em Brasilia, a titulo de
contrapartida, o valor de NCz$ 700,00 (setecentos cruzados novos), a precos de setembro/89, para cada tecnico/mes de permanencia no Brasil, dos peritos enviados ao amparo
deste projeto. Esse valor sera corrigido palos
indices oficiais que regulamentam o reajuste
dos alugueis residenciais no Brasil.

e) prestara aos tecnicos enviados todo o apoio
durante a execucao das tarefas que lhes
foram confiadas e colocar-lhes-a a disposicao
todos os documentos necessaries;
f) colocara a disposicao do projeto, a expensas
suas, os terrenos e edificios necessaries, inclusive o seu equipamento, desde que o Governe da Republica Federal da Alemanha nao
o forneca por conta propria.

4.
Os tecnicos enviados e os seus parceiros
brasileiros terao as seguintes atribuicoes:
-

coordenar as atividades do projeto, bern como
planejar e orientar as medidas;

-

colaborar na reorganizacao dos processes de
trabalho e na ampliacao da cooperacao com
instituicoes afins;

d) executara as seguintes medidas:
-

reorganizara os processes de trabalho e
propora modificacoes nas estruturas administrativas no ambito dos controles ambientais;

-

melhorar os fundamentos legais a nivel estadual;

-

elaborara os pre-requisitosjuridicos para a
implantacao dos resultados do controle
atraves de medidas ambientais;

-

analisar, a nivel estadual, as cargas poluidoras
mais importantes e implementar medidas de
protecao e de controle;

realizara seminaries e estagios de aperfeicamento a nivel municipal e, eventualmente, nacional;

-

realizar licenciamentos e analises de compatibilidade ambiental;

-

-

-

tomara providemcias para que os resultados dos controles ambientais sejam divulgados continua mente e para que os dados
possam ser colocados tambem a disposicao de organizacoes nao-governamentais;
identificara a cooperacao e a transferencia
de conhecimentos a outras instituicoes
no Brasil atuem no ambito da protecao do
meio ambiente.

(2) a) isentara o material fornecido ao projeto, por
incumbencia do Governo da Republica Federal daAiemanha, de licencas, taxas portuarias,
direitos de importacao e exportacao e demais
encargos fiscais e garantira o pronto desembaraco alfandegario do material;
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colaborar na melhoria da protecao no trabalho e
seguranca;
-

colaborar na organizacao, operacao e complementacao dos laboratories e equipamentos de
controle;

-

preparar e realizar seminaries a nivel regional e,
eventualmente, nacional;

-

informar a GTZ e os parceiros sobre o andamento do projeto;

-

exercer as funcoes de gerenciamento do projete;

-

colaborar na preparacao dos resultados do tra-

balho, tendo em vista os 6rgaos decis6rios brasileiros e publica((oes;

Ajuste ao projeto de CooperaQio Tecnlca
"FormaQao de Tecnicos Florestais de Irati"

-

planejar e implementar parcial mente os estagios
de aperfei((oamento dos tecnicos parceiros;

-

planejar e implementar medidas-piloto no setor
da educa((ao ambiental;

Ao Senhor
Doutor Ekkehard Hallensleben
Encarregado de Neg6cios da Embaixada
da Republica Federal da Alemanha

-

assessorar o 6rgao responsavel pelo projeto
com respeito preserva((ao da qualidade do ar,
da agua e dos efluentes, resfduos s61idos, analises laboratoriais e amostragem, analises de
compatibilidade ambiental, acidentes e seguran((a, processos de licenciamento, e tecnologia
de processos ambientais.

Senhor Encarregado de Neg6cios,

a

5.
0 material fornecido ao projeto por incumbencia do Governo da Republica Federal da Alemanha constituira patrimonio da Republica Federativa do Brasil, ficando ainteira disposi((ao do projeto
e dos tecnicos enviados para o exercicio de suas
fun <foes.
6.
(1) 0 Governo da Republica Federal da Alemanha encarregara da execu((ao de suas contribui((oes a "Deutsche Gesellschaft fOr Technische
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH", 6236 Eschborn.
(2) 0 Governo da Republica Federativa do Brasil
encarregara da implementa((ao do projeto o lnstituto do Meio Ambiente junto Secretaria de Planejamento do Estado de Alagoas.

a

(3) Os 6rgaos encarregados nos termos dos paragrafos 1 e 2 deste item poderao determinar conjuntamente, atraves de urn plano operacional ou de
outra forma mais adequada, os pormenores da
implementa((ao do projeto,, adaptando-os, caso
necessaria, ao andamento do mesmo.
7.
Aplicar-se-ao tambem ao presente Ajuste as
disposi((oes do acima referido Acordo Basico de
Coopera((ao Tecnica, de 30 de novembro de 1963.
Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil
concorde com a proposta contida nos itens 1 a 7,
esta Nota e a de resposta de Vossa Excelencia, em
que se expresse a concordancia do seu Governo,
constituirao urn Ajuste entre os nossos dois Governos, a entrar em vigor na data da Nota de resposta
de Vossa Excelencia.
Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa
Excelencia os protestos da minha mais alta considera((iio."
Em resposta, muito apraz informar Vossa Senhoria
de que o Governo brasileiro concorda com os termos da Nota acima transcrita, a qual, juntamente
com a presente, passara a constituir urn Ajuste
Complementar entre nossos dois Governos, a entrar
em vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Senhoria a garantia da mainha alta considera((iio.

Tenho a honra de acusar o recebimento da Nota
EZ 445/PR/1192/90, de 27/12/90, cujo teor em
portugues e 0 seguinte:
"Senhor Ministro,
Com referencia a Nota DCOPT/DAI/DE-1/DPB
291 644 (B46) (F36), de 27 de dezembro de 1985,
bern como em execu((ao do Acordo Basico de
Coopera((iio Tecnica, de 30 de novembro de 1963,
conclufdo entre os nossos dois Governos, tenho a
honra de propor a Vossa Excelencia, em nome do
Governo da Republica Federal da Alemanha, o
seguinte Ajuste sobre a fase de "follow up" do
projeto de coopera((ii9 tecnica "Forma((ao de Tecnicos Florestais a Nfvel de 2? Grau no Colegio
Presidente Costae Silva de Irati" (PN 76.2036.2):
1.
0 Governo da Republica Federal da Alemanha eo Governo da Republica Federativa do Brasil
darao prosseguimento a coopera((iiO, visando a
forma((iio de tecnicos florestais, orientados para a
pratica.
2.
Obriga((oes do Governo da Republica Federal da Alemanha:
(1) Enviar especialistas a curto prazo para o equacionamento de questoes especificas, particularmente nas areas de
-

trabalho florestal, tecnica florestal,
silvicultura,

-

ordenamento florestal,

-

dendrometria,

-

pelo perfodo total maximo de 20 homens/mes.

(2) Fornecer, a titulo de equipamentos, especialmente pe((as sobressalentes para os equipamentos fornecidos, no montante total maximo de
OM 300.000,00.
(3) Custear:
a) as viagens a servi((O dos tecnicos enviados,
fora da Republica Federativa do Brasil;
b) o transporte e seguro do material referido no
item 2, paragrafo (2) ate o porto de desembarque;
c) o alojamento dos tecnicos enviados e de seus
familiares, desde que os tecnicos enviados
nao arquem com as respectivas despesas.
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(4) Facultar estagios de formac;:ao e aperfeic;:oamen-

(8) Tomar providencias para que tecnicos brasilei-

ros deem prosseguimento, o mais cedo possivel,

to nos setores de

as atividades dos tecnicos enviados.
-

engenharia florestal

-

engenharia agroflorestal

-

para um numero maximo de 2 tecnicos brasileiros que ap6s seu regresso darao, autonomamente, prosseguimento as tarefas dos tecnicos enviados, no ambito do projeto.

Obrigac;:oes do Governo da Republica Federa3.
tiva do Brasil:
(1) Colocara a disposic;:ao do projeto o seguinte
pessoal e arcara com as respectivas despesas:
a) 1 engenheiro florestal com a func;:ao de Diretor
da Escola de Tecnicos Florestais;
b) 8 engenheiros florestais, com a func;:ao basica
de instrutores em silvicultura;
c) 5 tecnicos florestais, com a func;:ao basica de
instrutores em silvicultura;
d) 3 instrutores para as materias gerais e basicas;
e) 1 perito na Secretaria de Educac;:ao, em Curitiba-PR; e
f) auxiliares necessarios.

(2) Estabelecer e proporcionar contatos com os
centros de extensao rural, bern como com organizac;:oes paraestatais, nas quais sao realizadas
atividades de formac;:ao, com o objetivo de divulgar os fundamentos de consultoria ja elaborados.
(3) Colocar a disposic;:ao do projeto, a suas expensas, os terrenos e edificios necessarios, inclusive
o seu equipamento, desde que o Governo da
Republica Federal da Alemanha nao fornec;:a
equipamentos por conta propria.
(4) Garantir o pronto desembarac;:o alfandegario do
material a ser doado pela Republica Federal da
Alemanha, a requerimento d? 6rgao executor.
(5) Arcar com as despesas de transportee de taxas
de armazenagem em territ6rio brasileiro dos equipamentos doados pela Republica Federal da
Alemanha.
(6) lsentar o material fornecido pelo Governo da
Republica Federal da Alemanha de licenc;:as,
taxas de importac;:ao, tributos e encargos fiscais.
Com relac;:ao ao material adquirido no Brasil para
o projeto, isenc;:oes fiscais correspondentes serao negociadas a parte e posteriormente incorporadas ao presente Ajuste, sem prejuizo para
as aquisic;:oes anteriores a essas negociac;:oes.
(7) Custear as despesas administrativas de funcionamento e manutencao do projeto.
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(9) Providenciar para que tecnicos brasileiros que
participarao de estagios de formac;:ao ou aperfeic;:oamento, na Republica Federal da Alemanha,
na Republica Federativa do Brasil ou em outros
paises, no ambito do presente Ajuste, sejam
designados com a devida antecedencia e com a
concordancia da Missao diplomatica alema, ou
tecnicos por esta missao indicados.
(1 0) Prestar aos tecnicos enviados todo o apoio durante a execuc;:ao das tarefas que lhes foram
confiadas, e colocar-lhes-a a disposic;:ao todos os
documentos necessarios.
4.
Dos Tecnicos:
Os tecnicos enviados e os tecnicos brasileiros envolvidos no projeto terao as seguintes atribuic;:oes:
(1) Formac;:ao de Tecnicos Florestais, orientada para
a pratica.
(2) Ampliac;:ao das atividades de assessoramento de
empresas florestais, em especial, nos setores de
formac;:ao de trabalhadores florestais e da tecnica florestal.
(3) lntensificac;:ao do trabalho de relac;:oes publicas,
no intuito de assegurar o prestigio da Escola,
manter a ligac;:ao com a pratica e promover a
contratac;:ao de tecnicos florestais.
(4) Preparac;:ao e realizac;:ao de Seminario Latinoamericano sobre a formac;:ao florestal de quadros
de nivel medio.
5.
0 material fornecido ao projeto pelo Governo
da Republica Federal da Alemanha passara, quando de sua chegada na Republica Federativa do
Brasil, ao patrimonio desta, ficando a inteira disposic;:ao do projeto promovido e dos tecnicos enviados
para a execuc;:ao das suas tarefas.
6.

Dos executores:

(1) 0 Governo da Republica Federal da Alemanha
designara como executora das suas obrigac;:oes
a "Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH", 6236 Eschborn.
(2) 0 Governo da Republica Federativa do Brasil
designara para executor do projeto a Secreta ria
de Educac;:ao do Estado do Parana.
7.

Disposic;:oes Gerais:

(1) Os executores estabelecerao conjuntamente os
pormenores da implementac;:ao do projeto em
um plano operacional, adaptando-o, caso necessario, ao andamento do projeto.
(2) Aplicar-se-ao tambem ao presente Ajuste as
disposic;:oes do Acordo Basi co acima referido, de
30 de novembro de 1963, e o Ajuste de 20 de
julho de 1978.

Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil
concorde com as propostas contidas nos itens 1 a 7,
esta Nota e a Nota de resposta de Vossa Excelencia, em que expresse a concordancia de seu Governo, constituirao em Ajuste entre os nossos dois
Governos, a entrar em vigor na data da Nota de
resposta de Vossa Excelencia.
Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa
Excelencia os protestos de minha mais alta considerac;:ao."
Em resposta, muito me apraz informar Vossa Senhoria de que o Governo brasileiro concorda com os
termos da Nota acima transcrita, a qual, juntamente
com a presente, passara a constituir urn Ajuste
Complementar entre nossos dois Governos, a entrar em vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Senhoria a garantia da minha mui distinta considerac;:ao.
Ajuste Complementar ao projeto "Meios
Audiovisuals e Extensio Rural (EMBRATER)"
Ao Senhor
Doutor Ekkehard Hallensleben
Encarregado de Neg6cios da Embaixada
da Republica Federal da Alemanha
Senhor Encarregado de Neg6cios,
Tenho a honra de acusar o recebimento da Nota
EZ 445/14 7/1193/90, de 27/12/90, cujo teor em
portuguese 0 seguinte:
"Senhor Ministro,
Com referencia ao Ajuste de 8 de maio de 1984,
bern como em execuc;:ao do Acordo Basico de
Cooperac;:ao Tecnica, de 30 de novembro de 1963,
concluido entre nossos dois Governos, tenho a
honra de propor a Vossa Excelencia, em nome do
Governo da Republica Federal da Alemanha, o
seguinte Ajuste Complementar sobre o projeto
"Meios Audiovisuais para a Extensao Rural
(EMBRATER)" (PN 82.2028.6).
1.
0 Governo da Republica Federal da Alemanha eo Governo da Republica Federativa do Brasil
darao prosseguimento, por urn periodo adicional de
3 anos, a partir de 1 !' de abril de 1986, promoc;:ao
conjunta do Sistema Brasileiro de Assistencia Tecnica e Extensao Rural (SIBRATER), atraves da colaborac;:Bo com a Empresa Brasileira de Assistencia
Tecnica e Extensao Rural (EMBRATER), em Brasilia,
e em cooperac;:ao com a Empresa de Assistencia
Tecnica e Extensao Rural (EMATER) no Nordeste
do Brasil, com o objetivo de conseguir urn aumento
quantitativo e uma melhoria qualitativa da produc;:ao
de meios audiovisuais para a extensao rural de
pequenos produtores agricolas em regioes descentralizadas.

a

2.
Para esse tim, o Governo da Republica Federal da Alemanha esta disposto:
(1) a enviar 1 tecnico especializado em assessora-

mento relativo aos meios audiovisuais para a
EMBRATER em Brasilia e urn segundo tecnico
para a EMATER no Norte/Nordeste do Brasil, por
urn periodo maximo de 36 homens/mes, cada
urn; e,

(2) a fornecer, ate o valor de 180 mil marcos alemaes, equipamentos destin ados aarea de meios
audiovisuais, sem similares no mercado brasileiro, de conformidade com especificac;:ao a ser
apresentada pela EMBRATER.
3.
(1) 0 Governo da Republica Federal da Alemanha encarregara da execuc;:ao de suas contribuic;:oes a "Deustsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH", em 6236 Eschborn.
(2) 0 Governo da Republica Federativa do Brasil

encarregara da implementac;:ao do projeto a Empresa Brasileira de Assistencia Tecnica e Extensao
Rural (EMBRATER), em Brasilia.
(3) Os 6rgaos encarregados nos termos dos para-

grafos 1 e 2 deste item estabelecerao conjuntamente, atraves de urn plano operacional ou de outra
forma adequada, os pormenores da implementac;:ao
do projeto, adaptando-os, caso necessario, ao andamento do mesmo.
4.
De resto, aplicar-se-ao tambem ao presente
Ajuste as disposic;:oes do Acordo acima referido, de
30 de novembro de 1963, e do Ajuste de 8 de maio
de 1984.
Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil
concorde com as propostas apresentadas nos itens
1 a 4, esta Nota e a Nota de resposta de Vossa
Excelencia, em que se expresse a concordancia do
mesmo, constituirao urn Ajuste entre os dois Governos, a entrar em vigor na data da Nota de resposta.
Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa
Excelencia os protestos da minha mais alta considerac;:ao."
Em resposta, muito me apraz informar Vossa Senhoria de que o Governo brasileiro concorda com
os termos da Nota acima transcrita, a qual, junt~.
mente com a presente, passara a constituir urn
Ajuste Complementar entre nossos dois Governos,
a entrar em vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Senhoria a garantia da minha mui distinta considerac;:ao.
Ajuste ao projeto sobre "Planejamento
Pesqueiro Artesanai/IBAMA"
Ao Senhor
Doutor Ekkehard Hallensleben
Encarregado de Neg6cios da Embaixada
da Republica Federal da Alemanha
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Senhor Encarregado de Neg6cios,
Tenho a honra de acusar o recebimento da Nota
EZ 445/80/PR/1191/90, de 27/12/90, cujo teor em
portuguese 0 seguinte:
"Senhor Ministro,
Com referencia a Nota ABC/DMAE/DE-1/129/
ETEC-LOO-H01 ,de 16 dejunhode 1988, e aoAjuste
de 16 de dezembro de 1986, bern como em execuc;;ao do Acordo Basico de Cooperac;;ao Tecnica, de
30 de novembro de 1963, existente entre o Governo
da Republica Federal da Alemanha eo Governo da
Republica Federativa do Brasil, a Embaixada da
Republica Federal da Alemanha tern a honra de
propor ao Ministerio das Relac;;oes Exteriores da
Republica Federativa do Brasil o seguinte Ajuste
sobre o projeto.
"Pianejamento
(PN 85.2539.9):

Pesqueiro

Artesanai/IBAMA"

1.
0 Governo da Republica Federal da Alemanha eo Governo da Republica Federativa do Brasil
darao prosseguimento a cooperac;;ao, por urn perfodo de 2 anos, a partir de 01/04/88, como objetivo
de apoiar institucionalmente o IBAMA, visando
a assessoria na area de planejamento pesqueiro.
2.
Contribuic;;oes do Governo da Republica Federal da Alemanha ao projeto:
(1) Enviara:
-

1 economists em aquicultura para o IBAMA em
Brasilia, pelo prazo maximo de 24 homens/mes;

-

1 economists piscicept61ogo para a Coordenadoria Regional do IBAMA em Aracaju/Sergipe,
pelo prazo maximo de 24 homens/mes;

-

1 biol6go piscicept61ogo para a Coordenadoria
Regional do IBAMA em Acaraju/Sergipe, para
apoiar na operac;;ao da fazenda-piloto de piscicultura estuariana, pelo prazo maximo de 24 homens/mes;

-

1 economists piscicept61ogo para a Coordenadoria Regional do IBAMA em Belem/Para, pelo
prazo maximo de 24 homens/mes;

-

-

1 bi61ogo, especializado em limnologia e aquicultura, para atuar na Coordenadoria Regional
do IBAMA em Fortaleza/Ceara, pelo prazo maximo de 24 homens/mes;
tecnicos de curto prazo para solucionamento de
tarefas especfficas, pelo perfodo maximo total de
20 homens/mes.

(2) Fornecera equipamentos diversos, por exemplo
equipamentos de laborat6rios, de analise de
agua, de treinamento e outros, necessaries para
as areas de pesca, de aquicultura, de ecologia e
de meio ambiente, no valor maximo de OM
330.000,00.
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(3) Custeara:
a) as despesas com estagios de aperfeic;;oamento
de tecnicos brasileiros na Republica Federal da
Alemanha, pelo perfodo maximo de 12 homens/mes. Ap6s seu regresso, esses tecnicos
darao automaticamente prosseguimento as tarefas dos tecnicos enviados, no ambito do projato;
b) as viagens a servic;;o dos tecnicos enviados, fora
da Republica Federativa do Brasil;
c) o transporte e seguro do material referido no
item 2 paragrafo (2), ate o porto de desembarque.
3.
Contribuic;;oes do Governo da Republica Federativa do Brasil ao projeto:
(1) a) Colocara a disposic;;ao, a suas expensas:
-

urn tecnico, no minimo, em contrapartida a
cada urn dos tecnicos alemaes especificados
no item 2;

-

pessoal qualificado para a operac;;ao da instalac;;ao-piloto de aquicultura em Acaraju;

b) tomara providencias para que as instalac;;oes do
Centro de Pesquisa e de Treinamento em Tamandare (CEPENE) sejam colocadas a disposic;;ao para estagios de formac;;ao;
c) colocara a disposic;;ao dos tecnicos enviados
escrit6rios adequados em Brasilia, Aracaju, Belem e Fortaleza;
d) colocara a disposic;;ao a traineira de pesquisa
"Riobaldo" ou outros navios de pesquisa apropriados para estudos piscicept61ogos, arcando
com as despesas de operac;;ao dos navios.
(2) a) depositara na conta do Servic;;o de Administrac;;ao de Projetos da GTZ, em Brasilia, a titulo de
contrapartida, a quantia equivalente a 155 BTN
(Bonus do Tesouro Nacional) para cada tecnico/mes de permanencia no Brasil dos peritos
enviados ao amparo deste Ajuste, conforme Artigo 5~. paragrafo 1, itens "d" ate "f" do Acordo
Basico de Cooperac;;ao Tecnica, de 30/11/63;
b) custeara as despesas de viagens a servic;;o dos
tecnicos alemaes e brasileiros, dentro do Brasil,
no ambito do projeto;
c) arcara com as despesas de transportee de taxas
de armazenagem em territ6rio brasileiro dos
equipamentos doados pelo Governo da Republica Federal da Alemanha;
d) isentara o material fornecido pelo Governo da
Republica Federal da Alemanha de licenc;;as,
taxas de importac;;ao, tributos e outros encargos
fiscais;
e) garantira o pronto desembarac;;o alfandegario do
material doado pelo Governo da Republica Federal da Alemanha, a requerimento do 6rgao
executor;

f) fornecera material para a construc;ao de sa las de

-

laborat6rio e de ensino, destinados ao treinamento em aquicultura, em Aracaju.
4.
0 material fornecido ao projeto pelo Governo
da Republica Federal da Alemanha passara, quando de sua chegada na Republica Federativa do
Brasil, ao patrimonio desta, ficando a inteira disposic;ao do projeto promovido e dos tecnicos enviados
para a execuc;ao das suas tarefas.

(4) Tecnico em aquicultura (Aracaju/Sergipe)
-

-

planejamento das atividades do projeto nas Coordenarias Regionais (CO REG) em Aracaju/Sergipe, Belem/Para e Fortaleza/Ceara;
planejamento dos cursos de treinamento para
tecnicos parceiros nas areas do planejamento
setorial e planejamento/avaliac;ao de projetos,
bern como orientac;ao de grupos de trabalho em
diversas COREG no trabal ho sistematico nessas
areas;

-

apoiar o IBAMA nas areas de planejamento e
organizac;ao;

-

apoiar o IBAMA na implantac;ao de centro de
documentac;ao tecnol6gica;

-

apoiar, eventualmente, outras Coordenadorias
Regionais no planejamento e na implementac;ao
dos seus programas de desenvolvimento.

(2) Economists piscicept61ogo (Aracaju/Sergipe)
-

apoiar a COREG na implementac;ao dos seus
projetos, como, por exemplo:
•
•
•
•

operac;ao do desembarcadouro de peixe,
operac;ao da fazenda-piloto de aquicultura,
modernizac;ao da frota de pesca,
levantamento dos estoques pesqueiros;

-

apoiar no planejamento e na realizac;ao de cursos de treinamento em aquicultura estuariana;

-

apoiar a COREG de Sergipe na implantac;ao,
juntamente com outras instituic;oes a nfvel estadual, de um planejamento complexo;

-

colaborac;ao na orientac;ao de grupos de trabalho nas COREG de Estados Vizinhos, em especial, em Pernambuco e na Parafba.

(3) Economists piscicept61ogo (Belem/Para)
-

-

apoiar a COREG na elaborac;ao de um Plano
Estadual de desenvolvimento pesqueiro, inclusive identificac;ao e planejamento de projetos
individuais;
apoiar a COREG na implementac;ao de projetos
individuais;

apoiar a COREG de Sergipe na operac;ao da
fazenda-piloto de piscicultura, nomeadamente:
• orientac;ao pratica e cientffica e colaborac;ao
na operacao da fazenda-piloto,
• aplicac;ao dos resultados dentro de um programs de introduc;ao da psicultura estuariana
a nfvel de pequenos produtores,
• treinamento de pessoal tecnico do IBAMA no
setor de piscicultura estuariana.

5.
Os tecnicos enviados terao as seguintes atribuiyoes:
(1) Economists piscicept6lo9o (Brasilia)
- coordenac;ao do projeto e das atividades dos
tecnicos enviados de Iongo e curto prazos;
-

a

acompanhamento das atividades destinadas
reabilitac;ao de estruturas de comercializac;ao na
regiao Norte, realizadas ou introduzidas na fase
anterior do projeto.

(5) Bi61ogo, especializado em limnologia e aquicultura (Fortaleza/Ceara)
-

apoiar no planejamento e na implementac;ao dos
componentes referentes a aquicultura;

-

apoiar no planejamento e na implementac;ao do
projeto "Administrac;ao Pesqueira e Peixamento
de Ac;udes no Estado do Ceara".

6.
(1) 0 Governo da Republica Federal da Alemanha encarregara da execuc;ao de suas contribuic;oes a "Deustsche Gesellschaft fur Technische
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH", D-6236 Eschborn.
(2) 0 Governo da Republica Federativa do Brasil
encarregara da implementac;ao do projeto o lnstituto Brasileiro de Recursos Naturais Renovaveis
(IBAMA).
(3) Os 6rgaos encarregados nos termos dos paragrafos 1 e 2 desse item poderao determinar, conjuntamente, os pormenores da implementac;aq do projato num plano operacional ou de outra forma adequada, adaptando-os, caso necessaria, ao andamento do projeto.
7.
As demais disposic;oes do Ajuste acima mencionado, de 16/12/86, permanecerao em vigor.
8.
De resto, aplicar-se-ao tambem ao presente
Ajuste as disposic;oes do Acordo de Cooperac;ao
Tecnica, de 30 de novembro de 1963.
Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil
concorde com as propostas contidas nos itens 1 a 8,
esta Nota e a Nota de resposta de Vossa Excelencia, em que se expresse a concordancia de seu Governo, constituirao um Ajuste entre os dois Governos, a entrar em vigor na data da Nota de resposta
de Vossa Excelencia.
Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa
Excelencia os protestos de minha mais alta considerac;ao."
Em resposta, muito me apraz informar Vossa Senhoria de que o Governo brasileiro concorda com os
termos da Nota acima transcrita, a qual, juntamente
com a presente, passara a constituir um Ajuste
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Complementar entre nossos dois Governos, a entrar em vigor na data de hoje.

1.2. Nova amplia~ao das quotas a partir de 1!' de
janeiro de 1991 nas seguintes Quantidades~

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Senhoria a garantia da minha mui distinta consi-

Quota dinamica: 400 unidades tratoras adicionais
para cada pals;

dera~ao.

acordos brasil-argentina
Ata da reunUio Brasil-Argentina sobre
llberallza~io e faclllta~io de transporte
rodovlarlo de carga
ATA
No marco da decisao dos Presidentes Fernando
Collor e Carlos Menem para forma~ao do Mercado
Comum de Brasil-Argentina, as Delega~oes de ambos palses se reuniram em Brasilia nos dias 09 e 1 0
de outubro de 1990 a fim de adotar medidas para
liberaliza~ao e facilita~ao do transporte internacional rodoviario.

Quota estatica: 1 0.000 toneladas adicionais de
carga para cada pals.

1.3. Em 1 !> de julho de 1991 cada Governo consultara a opiniao do seu setor transportador sobre a
possibilidade de libera~ao total das quotas em 1!>de
agosto do mesmo ano. No caso favoravel ambos
Governos efetuarao a liberaliza~ao total do transporte, eliminando as quotas.
1.4. De qualquer modo, as quotas ficarao eliminadas
por complete em 1 !' de outubro de 1991. A partir
dessa data o transporte rodoviario de carga ficara
aberto a toda empresa de urn e outro pals que tenha
a autoriza~ao dos 6rgaos competentes, outorgada
mediante exclusive cumprimento dos requisites
tecnicos que assegurem a adequada presta~ao do
servi~o.

A Delega~ao brasileira foi chefiada pelo Doutor
Jose Henrique d'Amorim de Figueiredo, Secretario
Nacional de Transporte, e a Delega~ao argentina
pelo Embaixador Jose Manuel de Ia Sota. A rela~ao
dos delegados figura em anexo a esta Ata.

2. Estabelecimento do Controle lntegrado de Fronteira. 0 Subgrupo Tecnico de Transporte Terrestre
apresentara ate 31 de janeiro de 1991 a proposta
acertada para o estabelecimento do Controle lntegrado de Fronteira em todos os pontos habilitados
para a passagem de pessoas e mercadorias.

As duas Delega~oes concordaram com o seguinte
texto, que sera objeto de troca de notas entre os dois
Governos: "Tenho a honra de dirigir-me a Vossa
Excelemcia em rela~ao a questao do transporte
rodoviario entre os dois palses.

3. Assegurar ate 30 de novembro de 1990 a opera~ao dos postos de controle de fronteira bern como
as facilidades bancarias nesses postos durante 24
horas, inclusive aos sabados, domingos e feriados.

Neste sentido, diante da necessidade de adotar
providencias para maior eficiencia na presta~ao
dos servi~os pela sua liberaliza~ao, de tal forma que
se promova uma competi~ao saudavel e se eliminem os obstaculos burocraticos, proponho a Vossa
Excelencia a ado~ao das seguintes medidas:
1. Os Governos da Republica Federativa do Brasil e
da Republica Argentina decidem na data de hoje
proceder liberaliza~ao total do transporte rodoviario de carga entre ambos os palses para impulsionar a forma~ao do mercado comum.

a

a

Para isto procederao elimina~ao total das quotas
estaticas e dinamicas vigentes nesse transporte.
A execu~ao da elimina~ao dessas quotas obedecera as seguintes etapas:

1.1 A partir da data da presente nota, amplia~ao das
quotas de cada pals para as seguintes quantidades:
Quota dinamica: 400 unidades tratoras adicionais
para cada pals;

4. Aceitar, nos termos do Convenio de Transporte
lnternacional Terrestre do Cone Sui, a verifica~ao
tecnica do material rodante e dos pesos e dimensoes vigentes no pals de matrlcula do velculo.
5. lmplementar de imediato a DTA, "Declara~ao de
Transite Aduaneiro", conforme estabelecido no
Convenio de Transporte lnternacional Terrestre do
Cone Sui.
6. Requerer tambem ao Subgrupo Tecnico do Grupo Mercado Comum a elabora~ao de medidas para
agilizar o transporte de cargas, particularmente o
regulamento unico para a outorga de autoriza~oes,
a forma de seguro maisconveniente, a facilita~ao da
transferencia de receitas e lucros de fretes, oatendimento por outros 6rgaos envolvidos na fiscaliza~ao na fronteira, conforme os novos horarios aqui
estabelecidos.
7. Requerer tambem o estudo do impacto das assimetrias economicas de ambos os palses na competitividade relativa das empresas do setor e a apresenta~ao de medidas concretas no sentido de elimina-las.

Quota estatica: 1 0.000 toneladas adicionais de
carga para cada pals.

B. Requer ao Subgrupo a elabora~ao de propostas

Sera promovida a participa~ao de novas empresas
na distribui~ao das quotas.

para tornar mais eficiente o transporte internacional de passageiros, suas condi~oes de seguran~a e
COI)fOrtO.
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9. Os dois Governos atribuem maxima importancia a
a~ao empresarial privada para a forma~ao do Mercado Comum e para o crescimento do transporte
entre ambos paises. Portanto convocam os respectivos setores transportadores a atuarem em dire~ao
a estes objetivos, a desenvolverem formas de coopera~ao e associa~ao, e acompanharem os trabalhos governamentais.
A presente nota e a resposta de Vossa Excel€mcia
de igual data e teor constituem acordo entre os
nossos dois Governos".
Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil:
Embaixador Marcos C. de Azambuja

Ministro Alfredo Alcorta
Setor Comercial da Embaixada da Argentina em
Brasilia
Conselheiro Guillermo Hunt
Direc;:ao da lntegrac;:ao Economica
Dr. Guido Bulian
Representante Argentino no Conv€mio de Transporte
Secretario Diego Tettamanti
Embaixada da Argentina em Brasilia
Secretario Oscar A. Avalle
Direc;:ao da lntegrac;:ao Economica

Dr. Jose H. d'Amorlm Figueiredo
Pelo Governo da Republica Argentina:
Embaixador Jose M. de Ia Sota

Sr. Gustavo Villa

Delega~ao Brasileira
Dr. Jose Henrique d'Amorim Figueiredo
Secretario Nacional dos Transportes do Ministerio
da lnfra-Estutura

Ministro Flavio Sapha
Ministerio da lnfra-Estrutura
Dr. Antonio Carlos Perruci Loureiro Alves
DiretorGeral do DNER- Ministerioda lnfra-Estrutura
Conselheiro Renato L. R. Marques
Ministerio das Rela~oes Exteriores
Dr. Jose Theodozio Netto
Ministerio da lnfra-Estrutura
Dr. Jupy Barros de Noronha
Departamento da Receita Federal
Dr. Cicero Pereira Peres Martins
Departamento da Receita Federal
Dr. ldoly Alberto Reolon
Departamento da Receita Federal
Sr. David Preciado
Departamento de Comercio Exterior- SNE-MEFP

acordo, p.t.n., sobre transporte
rodoviario
A Sua Excelfmcia o Senhor
Dr. Domingo Felipe Cavallo
Ministro das Relac;:oes Exteriores Culto
Senhor Ministro,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excel€mcia em
relac;:ao a questao do transporte rodoviario entre os
dois paises.
Neste sentido, diante da necessidade de adotar
providencias para maior eficiencia na prestac;:ao
dos servic;:os pel a sua liberalizac;:ao, de tal forma que
se promova uma competic;:ao saudavel e se eliminem os obstaculos burocraticos, proponho a Vossa
Excelencia a adoc;:ao das seguintes medidas:
1. Os Governos da Republica Federativa do Brasil e
da Republica Argentina decidem na data de hoje
proceder liberalizac;:ao total do trans porte rodoviario de carga entre ambos os paises para impulsionar
a tormac;:ao do mercado comum.

a

a

Para isto procederao eliminac;:ao total das quotas
e dinamicas vigentes nesse transporte.
A execuc;:ao da eliminac;:ao dessas quotas obedecera as seguintes etapas:
1.1. A partir da data da presente nota, ampliac;:ao das
quotas de cada pais para as seguintes quantidades:
-

Quota dinamica: 400 unidades tratoras adicionais para cada pais;

-

Quota estatica: 10.000 toneladas adicionais de
carga para cada pais.

Secretario Victor Luiz do Prado
Ministerio das Relac;:oes Exteriores
Delegac;:ao Argentina
Embaixador Jose Manuel de Ia Sota
Embaixador da Argentina em Brasilia

Sera promovida a participac;:ao de novas empresas
na distribuic;:ao das quotas.

Sr. Gustavo Villa
Diretor Nacional de Transporte Automotor

1.2 Nova ampliac;:ao das quotas a partir de 1!' de
janeiro de 1991 nas seguintes quantidades:

Ministro Alberto L. Daverede
Embaixada da Argentina em Brasilia

-

Quota dinamica: 400 unidades tratoras adicionais para cada pais;
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-

Quota estatica: 10.000 tone Iadas adicionais de

carga para cada pais.

a estes objetivos, a desenvolverem formas de coopera~ao

e associa~ao, e a acompanharem os tra·

balhos governamentais.
1.3 Em 1!' de julho de 1991 cada Governo consultara a opiniao do seu setor transportador sobre a
possibilidade de liberac;:ao total das quotas em 1!'de
agosto do mesmo ano. No caso favoravel ambos
Governos efetuarao a liberalizac;:ao total do transporte, eliminando as quotas.
1.4 De qualquer modo, as quotas ficarao eliminadas
por completo em 1!' de outubro de 1991. A partir
dessa data o transporte rodoviario de carga ficara
aberto a toda empresa de urn outro pals que tenha a
autorizac;:ao dos 6rgaos competentes, outorgada
mediante exclusivo cumprimento dos requisitos
tecnicos que assegurem a adequada prestac;:ao do
servic;:o.
2. Estabelecimento do Controle lntegrado de Fronteira. 0 Subgrupo Tecnico de Transporte Terrestre
apresentara ate 31 de janeiro de 1991 a proposta
acertada para o estabelecimento do Controle lntegrado de Fronteira em todos os pontos habilitados
para a passagem de pessoas e mercadorias.
3. Assegurar ate 30 de novembro de 1990 a operac;:ao dos postos de controle de fronteiras bern como
as facilidades bancarias nesses postos durante 24
horas, inclusive aos sabados, domingos e feriados.
4. Aceitar, nos termos do Convenio de Transporte
lnternacional Terrestre do Cone Sui, a verificac;:ao
tecnica do material rodante e dos pesos e dimensoes vigentes no pals de matrlcula do velculo.
5. lmplementar de imediato a DTA, "Declarac;:ao de
Transito Aduaneiro", conforme estabelecido no
Convenio de Transporte lnternacional Terrestre do
Cone Sui.
6. Requerer tambem ao Subgrupo Tecnico do Grupo Mercado Comum a elaborac;:ao de medidas para
agilizar o transporte de cargas, particularmente o
regulamento unico para a outorga de autorizac;:oes,
a forma de seguro mais conveniente, a facilitac;:ao da
transferencia de receitas e lucros de fretes, oatendimento por outros 6rgaos envolvidos na fiscalizac;:ao na fronteira, conforme os novos horarios aqui
estabelecidos.
7. Requerer tambem o estudo do impacto das assimetrias economicas de ambos os palses na competitividade relativa das empresas do setor e a apresentac;:ao de medidas concretas no sentido de elimina-las.
8. Requerer ao Subgrupo a elaborac;:ao de propostas para tornar mais eficiente o transporte internacional de passageiros, suas condic;:oes de seguranc;:a e conforto.

a

9. Os dois Governos atribuem maxima importancia
ac;:ao empresarial privada para a formac;:ao do Mercado Comum e para o crescimento do transporte
entre ambos palses. Portanto, convocam os respectivos setores transportadores a atuarem em direc;:ao
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A presente nota de resposta de Vossa Excelencia
de igual data e teor constituem acordo entre os
nossos dois Governos".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelencia os protestos da minha mais alta considerac;:ao.
Francisco Thompson Flores

acordos brasil·gri·bretanha
Ajuste Complementar ao Acordo de
Cooperac;:io Tecnica de 18-1-68- Reserva
Biol6gica de Caxiuni
A Sua Excelencia a Senhora
Lynda Chalker,
Ministra para o Desenvolvimento no Exterior do
Reino Unido da Gra-Bretanha e lrlanda do Norte.
Senhora Ministra,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota n!' 2
de 30 de outubro de 1990, cujo teor em portuguese
o seguinte:
"Excelencia,

a

Com referencia
Nota verbal n!' ABC/DE-1/33/
ETEC-LOO-H 11, datada de 26 de julho de 1990, do
Ministerio das Relac;:oes Exteriores da Republica
Federativa do Brasil, bern como ao Acordo de Cooperac;:ao Tecnica entre o Governo da Republica
Federativa do Brasil eo Governo do Reio Unido da
Gra-Bretanha e lrlanda do Norte, de 18 de janeiro de
1968, e o Memorando de Entendimento entre o
Ministerio das Relac;:oes Exteriores da Republica
Federativa do Brasil, atraves da Agencia Brasileira
de Cooperac;:ao, e a Overseas Development Administration do Governo do Reino Unido da GraBretanha e lrlanda do Norte, de 05 de julho de 1989,
Tenho a honra de propor, em nome do Governo do
Reino Unido, e nos termos do Artigo I do Acordo
supramencionado, o seguinte Ajuste Complementar Relativo a urn Projeto de Cooperac;:ao Tecnica
para lnstalac;:ao de Estac;:ao de Pesquisas Reserva
Bi61ogica de Caxiuana para o Estudo de Ecossistemas da Amazonia (doravante denominado "Projato").
ARTIGO I
Natureza do Ajuste Complementar
Sec;:ao 1.1
Este Ajuste Complementar da prosseguimento ao
referido Acordo de Cooperac;:ao Tecnica assinado
entre os dois palses, em 18 de janeiro de 1968, e
tern como objetivo determinar as responsabilidades
dol> dois Governos em relac;:ao ao Projeto.

ARTIGO II
Autoridades Responsaveis
Se~io

11.1

A Parte brasileira designa:
a) a Ag~ncia Brasileira de Cooperac;:ao (doravante
denominada "ABC") como ag~ncia responsavel
em assegurar o cumprimento das obrigac;:oes
decorrentes deste Ajuste Complementar;
b) o Museu Paraense Emilio Goeldi (doravante denominado "Museu") como sendo a agencia responsavel pel a coordenac;:ao e i mplementac;:ao do
Projeto.
Se~io

11.2

a) a Parte britanica designa a Overseas Development Administration (doravante denominada
"ODA") como aglmcia responsavel pelo cumprimento das obrigac;:oes decorrentes deste Ajuste
Complementar, eo Conselho Britanico como seu
representante oficial no Brasil.
ARTIGO Ill
0 Projeto
Se~io

111.1

0 objetivo do Projeto e viabilizar o desenvolvimento
de estudos de ciench~s naturais e ecol6gicas de
Iongo prazo com enfase no funcionamento e manejo de ecossistemas e contempla o desenvolvimento das seguintes atividades:
a) provisao de consultoria de especialistas britanicos no Brasil;
b) provisao de vefculos, equipamentos e servic;:os
de construc;:ao;
c) provisao de treinamento no Brasil e na GraBretanha.

111.2.4
0 Museu, a ODA e a ABC realizarao,
conjuntamente, revisoes operacionais anuais das
atividades que forem sendo desenvolvidas pelo
Projeto.
111.2.5
0 Projeto esta sujeito a uma avaliac;:ao
final, a criterio da ODA e daABC. Esta avaliac;:ao sera
realizada de acordo com os procedimentos a serem
acordados entre as Partes.
Se~io

111.3

0 Projeto tera a durac;:ao de 24 meses a partir da
data de assinatura do presente Ajuste Complementar. Este perfodo de durac;:ao estara sujeito, no
entanto, a revisao mediante concordancia das Partes, baseada nos relat6rios de acompanhamento do
Projeto.
ARTIGO IV
Documento de Prpietos
Se~io

IV.1

Para a implementac;:ao do Projeto, as Partes brasileira e britanica desenvolverao um Documento de
Projeto, que contera, inter alia, o s~auinte:
a) uma descric;:ao pormenorizada do Projeto;
b) os metodos e os meios a serem utilizados na
implementac;:ao do Projeto;
c) os nomes das pessoas responsaveis pela execuc;:ao do Projeto, em nome do Brasil e do Rei no
Unido;
d) um cronograma para a durac;:ao do Projeto; e
e) os perfodos em que as revisoes e a avaliac;:ao
mencionadas nos subparagrafos 111.2.4 e 111.2.5
deverao ser efetuadas, assim como os meios que
podem ser usados para estas revisoes e avaliac;:ao.
ARTIGOV

Se~io

Contribui~ao

111.2

111.2.1
0 Conselho Britanico trabalhara em estreita cooperac;:ao com a ABC eo Museu na organizac;:ao de viagens, na escolha de acomodac;:oes
necessaria& aos especialistas brasileiros e britanicos, no acompanhamento da execuc;:ao das atividades do Projeto, bem como no planejamento e na
implementac;:ao das atividades de treinamento e
assist~ncia tecnica.
111.2.2
A ODA fornecera a ABC e ao Museu
relat6rios semestrais e anuais de acompanhamento
e um relat6rio final de Projeto; preparados pelo
Assessor para Assuntos Florestais do Conselho BritAnico em Brasilia.
111.2.3
A ABC fornecera a ODA relat6rios semestrais e anuais de acompanhamento e um relat6rio
final a serem preparados pelo Museu.

Se~io

da Parte britanica

V.1

A contribuic;:ao da Parte britanica consistira no fornecimento de treinamento, servic;:os profissionais
de consultores e especialistas britanicos, equipamentos, materiais, e apoio financeiro para servic;:os
de construc;:ao.

A parte britanica, fornecera, mais particularmente, o
seguinte:
a) no maximo, oito (8) homens/mes de servic;:os de
especialistas no Brasil;
b) no maximo, vinte e quatro (24)
treinamento no Reino Unido;

homens/m~s

de
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c) velculos e equipamentos essenciais, come des-

critos na lista apensa ao presente Ajuste Complementar como Anexo "A";

h) qualquer outro tipo de apoio nao especificado no
Artigo V e necessario execu~ao satisfat6ria do
Projeto, mediante entendimento previo entre as
Partes.

a

d) apoio financeiro para servil;:os de constrw;:ao;
ARTIGO VII
e)

instala~;oes,

equipamentos, materiais e provi·
soes necessarios ao treinamento no Rei no Uni·
do de acordo com as normas da ODA;

f) custeio das passagens aereas internacionais e
domesticas, ajudas de custo para os brasileiros
participantes de treinamento no Rei no Unido, de
acordo com as normas da ODA;

g) custeio de passagens aereas internacionais, salarios e ajudas de custo para os especialistas
britanicos que venham realizar as pesquisas, os
cursos de aperfeic;:oamento e os servic;:os de
consultoria no Brasil.

A contribuic;:ao da Parte britanica nao podera ser
utilizada para pagar impostos, taxas de importac;:ao
ou qualquer outra cobranc;:a ou encargo financeiro
impostos direta ou indiretamente pelas autoridades
brasileiras sobre equipamentos, materiais ou servi·
c;:os comprados ou adquiridos para o Projeto ou
relacionados a execuc;:ao do mesmo.
ARTIGOVI
Contribuic;:ao da Parte brasileira

lnformac;:ao
Sec;:io Vll.1
Cada uma das Partes devera fornecer a outra todas
as informac;:oes pertinentes que vierem a ser solici·
tad as.
ARTIGO VIII
Comunicac;:oes
Sec;:io Vlll.1
Qualquer comunicac;:ao ou documento a ser formu·
lado, apresentado ou transmitido por qualquer urn a
das Partes, relativo a este Ajuste Complementar,
devers ser efetuado por escrito, certificando-sa de
que seja devidamente entregue ou enviado a Parte
a qual estiver enderec;:ado, em maos, pelo correio,
por via telegnifica, telex, fac-simile, ao respectivo
enderec;:o, a saber:
a) para os assuntos tecnicos relacionados a imple·
mentac;:ao do Projeto:
- o Coordenador Nacional, Museu Paraense
Emilio Goeldi, Belem-PA, Brasil;

Sec;:io Vl.1
A contribuic;:ao da Parte brasileira consistira no
fornecimento de pessoal qualificado, mao-de·obra
materiais, instalac;:oes, equipamentos e demais ser:
vic;:os necessarios.
Sec;:ioVI.2

b) para todos os assu ntos relacionados as polfticas,
treinamentos no Rei no Unido, revisoes, interpre·
tac;:oes ou modificac;:oes deste Ajuste Comple·
mentar, deverao ser incluldas, em qualquer comunicac;:ao, as seguintes agencias:
-

a Agencia Brasileira de Cooperac;:ao, Minis·
terio das Relac;:oes Exteriores- Brasilia- Brasil.

-

o Conselho Britanico- Brasilia- Brasil.

A Parte brasileira fornecera, mais particularmente, o
seguinte:
a) urn (1) coordenador nacional do Projeto;
b) salarios para os funcionarios do Museu envolvi·
dos no Projeto ou que estejam recebendo trei·
namento como parte do Projeto;

ARTIGO IX
I nterpretac;:i.io

c) no mlnimo, urn (1) cientista de contrapartida (24
homens/mes);

Sec;:io IX.1

d) duas (2) pessoas para treinamento no Reino
Unido;

Por via diplomatica, as Partes encaminharao consultas e examinarao eventuais divergencies relaci·
onadas ao presente Ajuste Complementar.

e) qualquer apoio adicional para complementar as
ajudas de custo e viagens fornecidas pela ODA,
julgado necessario por ambas as Partes;

ARTIGOX
Entendimento Geral

f) espac;:o adequado de laborat6rio, instalac;:oes e
equipamentos;

Sec;:io X.1

g) transporte no Brasil, relacionado as atividades
de trabalho, alem daquele fornecido pelo Rei no
Unido; e

0 presente Ajuste Complementar e seu Anexo "A"
constituem urn entendimento geral entre as Partes
em relac;:ao ao Projeto.
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ARTIGOXI
Provisoes Gerais
Se~io

Xl:1

0 presente Ajuste Complementar poderao ser denunciado ou emendado, quando necessario, mediante notifica~ao diplomatica entre as Partes.
Se~ioXI.2

As medidas or~amentarias, financeiras e administrativas que ja ten ham sido tomadas pelo Governo
da Republica Federativa do Brasil e pelo Governo
do Reino Unido, devem ser continuadas e suplementadas com o objetivo de o Projeto ser completado satisfatoriamente.

1 Microcomputador e perifericos
1 Antena parab61ica
1 Modem de radio
1 Esta~ao meteorol6gica e equipamentos
2 Torres de observa~ao
1 Catavento com bomba
2 Ceradores
- M6veis e eletrodomesticos
- lnsumos diversos
A Sua Excelencia a Senhora
Lynda Chalker,
.
Ministra para o Desenvolvimento no Extenor do
Reino Unido da Gra-Bretanha e lrlanda do Norte.
Ajuste Complementar ao Acordo de Coopera~ao
Tecnica de 18-1-68- Polui~ao Ambiental no
Estado de Pernambuco
Senhora Ministra,

Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil
concorde com as propostas contidas nos Artigos I a
XI acima, tenho a honra de propor que esta Nota e a
Nota de resposta de Vossa Excelencia, em que se
expresse a concordancia de seu Governo, constituam um Ajuste Complementarentre os nossos do is
Governos, a entrar em vigor na data da Nota de
resposta de Vossa Excelencia.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelencia a garantia da minha mais alta considera~ao."

2.
Em resposta, informo Vossa Excelencia da
concordancia do Governo da Republica Federativa
do Brasil com os termos da Nota acima transcrita, a
qual, juntamente com a presente Nota, passara a
constituir um Ajuste Complementar entre os nossos
Governos, a entrar em vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelencia a garantia da minha mais alta considera~ao.

Francisco Rezek
ANEXO "A"

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota n!' 3
de 30 de outubro de 1990, cujo teor em portuguese o
seguinte:
"Excelencia,

a

Com referencia
Nota verbal n? ABC/DE-1/36/
ETEC-LOO-H 11, datada de 26 de julho de 1990, do
Ministerio das Rela~oes Exteriores da Republica
Federativa do Brasil, bern como ao Acordo de Coopera~ao Tecnica entre o Governo da Republica
Federativa do Brasil eo Governo do Rei no Unido da
Gra-Bretanha e lrlanda do Norte, de 18 de janeiro de
1968, e o Memorando de Entendimento entre o
Ministerio das Rela~oes Exteriores da Republica
Federativa do Brasil, atraves da Agencia Brasileira
de Coopera~ao, e a Overseas Development Administration do Governo do Reino Unido da GraBretanha e lrlanda do Norte, de 05 de julho de 1989.
Tenho a honra de propor, em nome do Governo do
Reino Unido, e nos termos do Artigo I do Acordo
supramencionado, o seguinte Ajuste Complementar Relativo a um Projeto de Coopera~ao Tecnica
para a Melhoria do Controle da Polui~ao Ambiental
no Estado de Pernambuco (doravante denominado
"Projeto").
ARTIGO I
Natureza do Ajuste Complementar

Equipamento de Transporte
2 Veiculos utilitarios
- Pe«;:as de reposi«;:ao
1 Barco
1 Lancha
2 Barcos com motor de popa
Ajuste Complementar ao Acordo de
Coopera~ao Tecnica de 18-1-68- Controle
da Polui~ao Ambiental em Pernambuco
1 Trator e implementos
- pe«;:as de reposi~ao
Equipamentos Cientlficos e Materiais
- Equipamento meteorol6gico
- Equipamento laboratorial
- Material bibliognifico
2 Radios

Se~ao

1.1

Este Ajuste Complementar da prosseguimento ao
referido Acordo de Coopera~ao Tecnica assinado
entre os dois paises, em 18 de janeiro, de 1968, e
tern como objetivo determinar as responsabilidades
dos dois Governos em rela~ao ao Projeto.
ARTIGO II
Autoridades Responsaveis
Se~ao

11.1

A Parte brasileira designa:
a) a Agencia Brasileira de Coopera~ao (doravante
denominada "ABC") como agencia responsavel
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em assegurar o cumprimento das obrigac;;oes
decorrentes deste Ajuste Complementar;
b) a Secretaria de Ch~ncia e Tecnologia do Estado
de Pernambuco (doravante denominada
"SCT/PE") como sendo a agencia responsavel
pela coordenac;;ao e implementac;;ao do Projeto.
c) a Universidade Federal de Pernamuco, a Funda9ao lnstituto de Tecnologia de Pernambuco e
a Companhia Pernambucana de Controle da
Poluic;;ao Ambiental e Administra9ao de Recursos Hidricos como agencias participantes na
operacionalizac;;ao do Projeto.

a

111.2.3
A ABC fornecera ODA relat6rios semestrais e anuais de acompanhamento e um relat6rio
final a serem preparados pela SCT/PE.
111.2.4
A SCT/PE, a ODA, atraves do Conselho
Britanico de Recife e a ABC realizarao, conjuntamente, revisoes operacionais anuais das atividades
que forem sendo desenvolvidas pelo Projeto.
111.2.5
0 Projeto esta sujeito a uma avalia9ao
final, a criterio da ODA e da ABC. Esta avaliac;;ao sera
realizada de acordo com os procedimentos a serem
acordados entre as Partes.
Se~io

Se~io

11.2

a) a Parte britanica designa a Overseas Development Administration (doravante denominada
"ODA") como agencia responsavel pelo cumprimento das obriga9oes decorrentes deste Ajuste
Complementar eo Conselho Britanico como seu
representante oficial no Brasil.

111.3

0 Projeto tera a dura9ao de 36 meses a partir da
data de assinatura do presente Ajuste Complementar. Este periodo de dura9ao estara sujeito, no
entanto, a revisao mediante concordancia das Partes baseada nos relat6rios de acompanhamento do
Projeto.
ARTIGO IV

ARTIGO Ill

0 Projeto
Se~io

111.1

0 objetivo do Projeto e pro mover o fortalecimento e
a capacita9ao das agencias envolvidas como institui9oes de treinamento, pesquisa, controle e consultoria em polui9ao ambiental, com enfase nas
seguintes areas:
1) tratamento, disposi9ao, reutiliza9ao, monitoramento e controle de efluentes industriais;
2) gerenciamento, planejamento e administra9ao

ambiental.
As Atividades previstas sao:
a) provisao de consultoria de especialistas britanicos no Brasil;
b) provisao de equipamentos laboratoriais;

Documento de Projeto
Se~io

IV.1

Para a implementa9ao do Projeto, as Partes brasileira e britanica desenvolverao urn Documento de
Projeto, que contera, inter alia, o seguinte:
a) uma descri9ao pormenorizada do Projeto;
b) os metodos e os meios a serem utilizados na
implementa9ao do Projeto;
c) os nomes das pessoas responsaveis pela execu9ao do Projeto, em nome do Brasil e o Reino
Unido;
d) urn cronograma para a dura9ao do Projeto; e
e) os periodos em que as revisoes e a avalia9ao
mencionadas nos subparagrafos 111.2.4 e 111.2.5
deverao ser efetuadas, assim como os meios que
podem ser usados para estas revisoes e avalia98.0.

c) provisao de treinamento no Brasil e na GraBretanha.

ARTIGOV

Contribuif;:io da Parte britinica
Se~io

111.2
Se~io

111.2.1
0 Conselho Britanico trabalhara em estreita coopera9ao com a ABC e a SCT/PE na organiza9ao de viagens, na escolha de acomoda9oes
necessarias aos especialistas brasileiros e britanicos, no acompanhamento da execu9a0 das atividades do Projeto, bern como no planejamento e na
implementa9ao das atividades de treinamento e
assistencia tecnica.
111.2.2
A ODA fornecera a ABC e a SCT/PE relat6rios semestrais e anuais de acompanhamento e
urn relat6rio final de Projeto, preparados pelo Conselho Britanico de Recife.
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V.1

A contribui9ao da Parte britanica consistira no fornecimento de treinamento, servi9os profissionais
de consultores e especialistas britanicos, equipamentos e materiais.
Se~io

V.2

A Parte britanica fornecera, mais particularmente o
seguinte:
'
a) no maximo, tres e meio (3.5) homens/mes de
servi9os de especialistas no Brasil;

b) no maximo, trinta e seis (36) homens/mes de
treinamento no Reino Unido;
c) treinamento em ingles para 25 treinandos no
prazo de execu~ao do projeto;
d) equipamentos essenciais, como descritos na
lista apensa ao presente Ajuste Complementar
como Anexo "A";

g) transporte no Brasil, relacionado as atividades
de trabalho, alem daquele fornecido pelo Reino
Unido; e
h) qualquer outro tipo de apoio nao especificado no
Artigo v e necessaria a execu~ao satisfat6ria do
Projeto, mediante entendimento previo entre as
Partes.
ARTIGO VII

instala~oes,

e)

equipamentos, materiais e provi·
soes necessaries ao treinamento no Rei no Uni·
do de acordo com as normas da ODA;

f)

custeio das passagens aereas internacionais e
domesticas, ajudas de custo para os brasileiros
participantes de treinamento no Rei no Unido, de
acordo com as normas da ODA;

g) custeio de passagens aereas internacionais, salarios e ajudas de custo para os especialistas
britanicos que venham a fornecer as pesquisas,
os cursos de aperfei~oamento e os servi~os de
consultoria no Brasil.
Se~io

V.3

A contribui~ao da Parte britanica nao podera ser
utilizada para pagar impostos, taxas de importa~ao
ou qualquer outra cobran~a ou encargo financeiro
impostos direta ou indiretamente pelas autoridades
brasileiras sobre equipamentos, materiais ou servi·
~os comprados ou adquiridos para o Projeto ou
relacionados a execu~ao do mesmo.
ARTIGOVI
da Parte brasileira

lnforma.;:io
Se.;:io Vll.1
Gada uma das Partes devera fornecer a outra, todas
as informa~oes pertinentes que vie rem a ser solici·
tad as.
ARTIGO VIII
Comunicacoes
Se.;:io Vlll.1
Qualquer comunica~ao ou documento a ser formula do, apresentado ou transmitido por qualquer uma
das Partes relativo a este Ajuste Complementar,
devera ser efetuado por escrito, certificando-sa de
que seja devidamente entregue ou enviado a Parte
a qual estiver endere~ado, em maos, pelo correio,
por via telegratica, telex, fac-simile, ao respective
endere~o. a saber:
a) para os assuntos tecnicos relacionados a imple·
menta~ao do Projeto:
-

Contribui~io
Se~io

Vl.1

A contribui~ao da Parte brasileira consistira no
fornecimento de pessoal qualificado, mao-de-obra,
materiais, instala~oes, equipamentos e demais servi~os necessaries.
Se~io

Vl.2

A Parte brasileira fornecera, mais particularmente, o
seguinte:

o Coordenador Nacional, Secretaria de Ciencia e Tecnologia de Pernambuco, Recife·PE,
Brasil;

b) para todos os assuntos relacionados as politicas,
treinamentos no Reino Unido, revisoes, interpre·
ta~oes ou modifica~oes deste Ajuste Comple·
mentar, deverao ser incluidas, em qualquer co·
munica~ao, as seguintes agencias:
-

a Agencia Brasileira de Cooperac,:ao, Ministe·
rio das Relac,:oes Exteriores- Brasilia- Brasil.

-

o Conselho Britanico- Brasilia - Brasil.
ARTIGO IX
lnterpreta.;:io

a) urn (1) coordenador nacional do Projeto;
b) salarios para os funcionarios das agencias en·
volvidas no Projeto ou que estejam recebendo
treinamento como parte do Projeto;

Se.;:ao IX.1

c) no mfnimo, vinte e quatro (24) cientistas de
contrapartida (173.5 homens/mes);

Por via diplomatica, as Partes encaminharao con·
sultas e examinarao eventuais divergencias rela·
cionadas ao presente Ajuste Complementar.

d) dezoito (18) pessoas para treinamento no Rei no
Unido;

ARTIGOX

e) qualquer apoio adicional para complementar as
ajudas de custo e viagens fornecidas pela ODA,
julgado necessaria por am bas as Partes;
f)

espa~o

adequado de laborat6rio,
equipamentos;

instala~oes

e

Entendimento Geral
Se.;:ao x.1
0 presente Ajuste Complementar e seu Anexo "A"
constituem urn entendimento geral entre as Partes
em relac,:ao ao Projeto.
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ARTIGOXI
Provisoes Gerais
Se9io Xl.1

0 presente Ajuste Complementar podera ser denunciado ou emendado, quando necessario, mediante notificac;:ao diplomatica entre as Partes.
Se9io Xl.2
As medidas orc;:amentarias, financeiras e administrativas que ja ten ham sido tomadas pelo Governo
da Republica Federativa do Brasil e pelo Governo
do Reino Unido, devem ser continuadas e suplementadas com o objetivo de o Projeto ser completado satisfatoriamente.
Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil
concorde com as propostas contidas nos Artigos 1a
XI acima, tenho a hora de propor que esta Nota e a
Nota de resposta de Vossa Excelemcia, em que se
expresse a concordancia de seu Governo, constituam urn Ajuste Complementar entre os nossos do is
Governos, a entrar em vigor na data da Nota de
resposta de Vossa Excelencia.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelencia a garantia da minha mais alta considerac;:ao."
2.
Em resposta, informo Vossa Excelencia da
concordancia do Governo da Republica Federativa
do Brasil com os termos da Nota acima transcrita, a
qual, juntamente com a presente Nota, passara a
constituir urn Ajuste Complementar entre os nossos
Governos, a entrar em vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelencia a garantia da minha mais alta considerac;:ao.

materiais de consumo, meios de cultura e produtos quimicos

ajuste complementar a projeto
de coopera~ao tecnica
A Sua Excelencia o Senhor
Michael John Newington
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario do
Reino Unido da Gra-Bretanha e lrlanda do Norte.
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota n? 4
de 14 de novembro de 1990, cujo teor em portugues
e 0 seguinte:
"Excelencia,

a

Com referencia
nota verbal n? ABC/DE-1/33/
ETEC-LOO-H 11 datada de 26 de julho de 1990 do
Ministerio das Relac;:oes Exteriores do Brasil, bern
como ao Acordo Basico de Cooperac;:ao Tecnica
entre o Governo do Rei no Unido da Gra-Bretanha e
lrlanda do Norte eo Governo da Republica Federativa do Brasil, de 18 de janeiro de 1968, e ao
Memorando de Entendimento entre o Ministerio
das Relac;:oes Exteriores da Republica Federativa
do Brasil, atraves da Agencia Brasileira de Cooperac;:ao, e a Overseas Development Administration do
Governo do Rei no Unido da Gra-Bretanha e lrlanda
do Norte, de 05 de julho de 1989.
Tenho a honra de propor, em nome do Governo do
Reino Unido, e nos termos do Artigo I do Acordo
supramencionado, o seguinte Ajuste Complementar Relativo a urn Projeto de Cooperac;:ao Tecnica
para o Estudo do Potencial Economico das Plantas
Aromaticas do Estado do Para (doravante denominado "Projeto").

Francisco Rezek.
ARTIGO I
ANEXO "A"
Equipamento e Material de Consumo
2 banhos-maria com termostato e agitador
2 estufas bacterio16gicas com circulac;:ao dear

Natureza do Ajuste Complementar

Este Ajuste Complementar da prosseguimento ao
referido Acordo de Cooperac;:ao Tecnica assinado
entre os dois paises, em 18 de janeiro de 1968, e
tern como objetivo determinar as responsabilidades
dos dois Governos em relac;:ao ao Projeto.

1 agitador de baloes

ARTIGO II

1 "stomacher'' tipo Colworth 400s
1 microsc6pio
1 placa de aquecimento para tubos
1 medidor de oxigenio
1 graficador
1 placa de aquecimento com agitador magnetico
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Autoridades Responsaveis
Se9io 11.1
A Parte britanica designa:
a) a Overseas Development Administration (doravante denominada "ODA") como agencia responsavel pelo cumprimento das obrigac;:oes decorrentes deste Ajuste Complementar;

b) a ODA designa o Conselho Britanico em Brasilia
como seu representante oficial no Brasil e o
Natural Resources Institute (doravante denominado "lnstituto") como sendo a agencia responsavel pela execu~ao do Projeto.
Secio 11.2

e com o Conselho Britanico na organiza~iio de
viagens, na escolha de acomoda~oes necessarias
aos especialistas brasileiros e britanicos, no acompamento da execu~ao das atividades do Projeto,
bern como no planejamento e na implementa~iio
das atividades de treinamento e assistencia tecnica.

a

A Parte brasileira designa:
a) a Agencia Brasileira de Coopera~ao (doravante
denominada "ABC") como agencia responsavel
em assegurar o cumprimento das obriga~oes
decorrentes deste Ajuste Complementar;
b) o Museu Paraense Emflio Goeldi (doravante denominado "Museu") como sendo a agencia responsavel pel a coordena~ao e i mplementa~ao do
Projeto.
c) a Faculdade de Ciencias Agrarias do Para e a
Universidade Federal do Para como agencias
participantes na operacionaliza~ao do Projeto.
ARTIGO Ill
0 Projeto

111.3.2
A ODA fornecera ABC e ao Museu relat6rios semestrais e anuais de acompanhamento e
urn relat6rio final de Projeto a serem preparados
pelo lnstituto.
111.3.3
A ABC fornecera a ODA e ao lnstituto
relat6rios semestrais e anuais de acompanhamento
e urn relat6rio final a serem preparados pelo Museu.
111.3.4
0 Museu, a ODA, atraves do lnstituto, e a
ABC realizariio, conjuntamente, revisoes operacionais anuais das atividades que forem sendo desenvolvidas pelo Projeto.
111.3.5
0 Projeto esta sujeito a uma avalia~ao
final, a criterio da ODA e da ABC. Esta avalia~iio sera
realizada de acordo com os procedimentos a serem
acordados entre as Partes.
Secio 111.4

Secio 111.1
0 objetivo do Projeto e pro mover o inventario botanico, qufmico e s6cio-economico de plantas aromaticas e implementar ensaios de cultivo e explora~ao
racionais de especies vegetais promissoras. 0 projeto contempla ademais o desenvolvimento das
seguintes atividades:

0 Projeto tera a dura~ao de 36 meses a partir da data
de assinatura do presente Ajuste Complementar.
Este perfodo de dura~ao estara sujeito, no entanto, a
revisao mediante concordancia das Partes, baseada nos relat6rios de acompanhamento do Projeto.
ARTIGO IV

a) visitas de campo para coleta de plantas, amostras de solos, informa~oes climaticas e observa~oes etnobotanicas e fenol6gicas;

Secio IV.1

b) analise do material coletado (identifica~ao botanica, analise de oleos obtidos e de solos, realiza~ao de ensaios);

Para a implementa~iio do Projeto, as Partes brasileira e britanica desenvolverao urn Documento de
Projeto, que contera, inter alia, o seguinte:

c)

integra~ao

de dados qufmicos, biol6gicos e sil-

Documento de Projeto

a) uma descri~ao pormenorizada do Projeto;

viculturais;
d) provisao de consultoria de especialistas britanicos no Brasil;
e) provisao de vefculo, equipamentos e servi~os de
constru~iio;

f) provisao de treinamento na Gra-Bretanha e no
Brasil.
Secio 111.2
A coleta de dados e material cientffico, no Brasil, por
peritos britanicos trabalhando no Projeto, bern como a divulga~iio de informa~iio, publica~iio de resultados de pesquisas e remessa de material para o
exterior deverao ser feitas de acordo com a legisla~iio em vigor.
Secio 111.3

111.3.1
ra~iio

0 lnstituto trabalhara em estreita coopecomo Museu e outras agencias participantes

b) os metodos e os meios a serem utilizados na
implementa~ao do Projeto;
c) os nomes das pessoas responsaveis pela execu~ao do Projeto, em nome do Rei no Unido e do
Brasil;
d) urn cronograma para a dura~iio do Projeto; e
e) os perfodos em que as revisoes e a avalia~ao
mencionadas nos subparagrafos 111.3.4 e 111.3.5
deveriio ser efetuadas, assi m como os meios que
podem ser usados para estas revisoes e avalia~iio.

ARTIGOV

Contribuicao da Parte britanica
Secio V.1
A contribui~iio da Parte britanica consistira no fornecimento de treinamento, servir;:os profissionais
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de consultores e especialistas britanicos, equipa·
mentos e materiais e os servi(:os do lnstituto para a
implementac;:ao e gerenciamento do Projeto.

b) salarios para os funcionarios das agencias en·
volvidas no Projeto ou que estejam recebendo
treinamento como parte do Projeto;

Se~ioV.2

c) no mlnimo, dez (1 0) cientistas de contrapartida
(235 homens/mes);

A Parte britanica fornecera, mais particularmente, o
seguinte:
a) no maximo, onze e meio (11.5) homens/mes de
servic;:os de especialistas no Brasil e no Reino
Unido;
b) no maximo, doze (12) homens/mes de treina·
mento no Reino Unido;
c) velculo e equipamentos essenciais, como des·
critos na lista apensa ao presente Ajuste Com·
plementar como Anexo "A";

d) quatro (4) pessoas para treinamento no Reino
Unido;
e) qualquer apoio adicional para complementar as
ajudas de custo e viagens fornecidas pela ODA,
julgado necessaria por am bas as Partes;
f) espac;:o adequado de laborat6rio, instalac;:oes e

equipamentos;
g) transporte no Brasil, relacionado as atividades
de trabalho, alem daquele fornecido pelo Rei no
Unido; e

d) apoio financeiro para servic;:os de construc;:ao;
e) instalac;:oes, equipamentos, materiais e provi·
soes necessarios ao treinamento no Reino Uni·
do de acordo com as normas da ODA;

h) qualquer outro tipo de apoio nao especificado no
Artigo V e necessario a execuc;:ao satisfat6ria do
Projeto, mediante entendimento previo entre as
Partes.

f) custeio das passagens aereas internacionais e

ARTIGO VII

domesticas, ajudas de custo para os brasileiros
participantes de treinamento no Rei no Unido, de
acordo com as normas da ODA;

lnforma~io

g) custeio de passagens aereas internacionais, sa·
Iarios e ajudas de custo para os especialistas
britanicos que venham realizar as pesquisas e os
cu rsos de aperfeic;:oamento e prestar os servic;:os
de consultoria no Brasil;
h) os servic;:os do lnstituto que atuara como agencia
executora para a administrac;:ao, gerenciamento
e implementac;:ao do Projeto, em associac;:ao com
o Conselho Britanico.
Se~ioV.3

A contribuic;:ao da Parte britanica nao podera ser
utilizada para pagar impostos, taxas de importac;:ao
ou qualquer outra cobranc;:a ou encargo financeiro
impostos direta ou indiretamente pelas autoridades
brasileiras sobre equipamentos, materiais ou servi·
c;:os comprados ou adquiridos para o Projeto ou
relacionados a execuc;:ao do mesmo.
ARTIGOVI
Contribui~io da Parte brasileira
Se~io

Vl.2

A Parte brasileira fornecera, mais particularmente, o
seguinte:

Gada uma das Partes devera fornecer a outra todas
as informac;:oes pertinentes que vierem a ser solici·
tadas.
ARTIGO VIII
Comunica~oes

Se~io

Vlll.1

Qualquer comunicar,:ao ou documento a ser formu·
lado, apresentado ou transmitido por qualquer das
Partes, relativo a este Ajuste Complementar, devera
ser efetuado por escrito, certificando-sa de que seja
devidamente entregue ou enviado a Parte a qual
estiver enderec;:ado, em maos, pelo correio, por via
telegrafica, telex ou fac-simile, ao respective ende·
rer,:o, a saber:
a) para os assuntos tecnicos relacionados a implementar,:ao do Projeto:
-

o Coordenador Nacional, Museu Paraense
Emilio Goeldi, Belem·PA, Brasil;

-

o Coordenador britanico, Natural Resources
Institute· Reino Unido; ou o seu represen·
tante no Brasil.

b) pa~a todos os assuntos relacionados as pollticas,
tre1~amentos n~ ~eino Unido, revisoes, interpre·
tac;:oes ou mod1f1car,:oes deste Ajuste Comple·
mentar, deverao ser incluldas, em qualquer co·
municar,:ao, as seguintes agencias:
-

a) urn (1) coordenador nacional do Projeto;
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Vll.1

Vl.1

A contribuic;:ao da Parte brasileira consistira no
fornecimento de pessoal qualificado, mao-de·obra,
materiais, instalac;:oes, equipamentos e demais ser·
vic;:os necessarios.
Se~io

Se~io

a Agencia Brasileira de Cooperac;:ao, Ministerio das Relac;:oes Exteriores • Brasilia· Brasil;

-

o Conselho Britanico- Brasilia - Brasil.

ARTIGO IX
I nterpretac;:ao

- Cilindros de alumfnio para 61eos (1 00 x 40 ml;
20 x 500 ml)

1 Espectometro de massas e acess6rios
Balan~as

tubulares

Sec;:io IX.1

4

Por via diplomatica, as Partes encaminharao consultas e examinarao eventuais diverg~ncias relacionadas ao presente Ajuste Complementar.

1 Vefculo utilitario, com tra~ao nas quatro rodas e
cabine dupla

1 Balan~a digital analftica de bandeja

ARTIGOX
Entendimento Geral

- Material bibliogratico
- lnsumos diversos

Sec;:io X.1
0 presente Ajuste Complementar e seu Anexo "A"
constituem urn entendimento geral entre as Partes
em rela~ao ao Projeto.

ARTIGOXI
Provisoes Gerais

acordos brasil· Guiana
acordo sobre entorpecentes
0 Governo da Republica Federativa do Brasil

Sec;:io X1.1
0 presente Ajuste Complementar poden~ ser denunciado, emendado, quando necessario, mediante
notifica~ao diplomatica entre as Partes.

Sec;:ioXI.2

e
0 Governo da Republica Cooperativista da Guiana,
(doravante denominados "Partes Contratantes"),
Conscientes de que o cultivo, a produ~ao, a extraa fabrica~ao, a transforma~ao e o comercio
ilegais de entorpecentes e de substancias psicotr6picas, bern como a organiza~ao, a facilita~ao eo
financiamento de atividades ilicitas relacionadas
com estas substancias e suas materias-primas,
tendem a solapar suas economias e poem em
perigo a saude publica da popula~ao, em detrimento do seu desenvolvimento s6cio-economico e
atentam, em alguns casos, contra a seguran~a e a
defesa dos Estados;
~ao,

As medidas or~amentarias, financeiras e administrativas que ja ten ham sido tomadas pelo Governo
do Rei no Unido e pelo Governo do Brasil devem ser
continuadas e suplementadas com o objetivo de
que o Projeto seja completado satisfatoriamente.
Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil
concorde com as propostas contidas nos Artigos I a
XI acima, tenho a honra de propor que esta Nota e a
Nota de resposta de Vossa Excel~ncia, em que se
expresse a concordancia de seu Governo, constituam u m Ajuste Complementar entre os nossos do is
Governos, a entrar em vigor na data da Nota de
resposta de Vossa Excel~ncia.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excel~ncia a garantia da minha mais alta considera~ao."

2.
Em resposta, informo Vossa Excel~ncia da
concordancia do Governo da Republica Federativa
do Brasil com os termos da Nota acima transcrita, a
qual, juntamente com a presente Nota, passara a
constituir urn Ajuste Complementar entre os nossos
Governos, a entrar em vigor na data de hoje.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excel~ncia a garantia da minha mais alta considera~ao.

Observando os compromissos que contrafram como Partes da Conven~ao sobre Substancias Psicotr6picas, de 21 de fevereiro de 1971;
Convencidos da necessidade de adotarem medidas
complementares para com bater todos os tipos delitivos e atividades relacionadascom o uso indevido e
com o trafico ilicito de entorpecentes e de substancias psicotr6picas;
Considerando a conveni~ncia de estabelecer uma
fiscaliza~ao rigorosa da produ~ao, da distribui~ao e
da comercializa~ao de materias-primas, entre as
quais se incluem os precursores e os produtos
quimicos essenciais, utilizados no processamento
ilicito de entorpecentes e de substancias psicotr6picas;
lnteressados em estabelecer meios que perm item a
direta entre os organismos competentes de ambos os Estados Contratantes e a troca
de informa~oes permanentes, rapidas e seguras
sobre o tratico e atividades correlatas; e
comunica~ao

ANEXO "A"
Equipamento Clentffico
1 Cromat6grafo de gas e acess6rios

Levando em considera~ao os dispositivos constitucionais e administrativos eo respeito aos direitos
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a

inerentes soberania nacional de seus respectivos

Partes Contratantes adotarao as medidas que con-

Estados;

siderem necessarias, de acordo com suas legisla·
c;:oes internas.

Acordam o seguinte:

ARTIGOVI
ARTIGO I
As Partes Contratantes empreenderao esforc;:os
conjuntos, a harmonizar politicas e a realizar programas especificos para o controle, a fiscalizac;:ao e
a repressao do tratico ilicito de entorpecentes e de
substancias psicotr6picas e das materias-primas
utilizadas em seu processamento, a tim de contribuir para a erradicac;:ao de sua produc;:ao ilicita. Os
esforc;:os conjuntos estender-se-ao igualmente ao
campo da prevenc;:ao ao uso indevido, ao tratamento e a recuperac;:ao de farmacodependentes.

ARTIGO II
As Partes Contratantes adotarao medidas administrativas para controlar a difusao, a publicac;:ao, a
publicidade, a propaganda e a distribuic;:ao de materiais que contenham estimulos ou mensagens
subliminares, auditivas, impressas ou audiovisuais
que possam promover o uso indevido eo tratico de
entorpecentes e de substancias psicotr6picas.

ARTIGO Ill
As Partes Contratantes intensificarao e coordenarao os esforc;:os dos organismos nacionais competentes para a prevenc;:ao do uso indevido, a repressao do tnifico, o tratamento e recuperac;:ao de farmacodependentes e a fiscalizacao dos entorpecentes e das substancias psicotr6picas, bern como reforc;:arao tais organismos com recursos humanos, tecnicos e financeiros, necessarios execuc;:ao do presente Acordo.

a

ARTIGO IV
As Partes Contratantes adotarao medidas administrativas contra a facilitac;:ao, a organizac;:ao e o
financiamento de atividades relacionadas com o
trafico ilicito de entorpecentes e de substancias
psicotr6picas. Exercerao, ademais, uma fiscalizac;:ao rigorosa e um controle estrito sobre a produc;:ao,
a importac;:ao, a exportac;:ao, a posse, a distribuic;:ao e
a vel'lda de materias-primas, inclusive dos precursores e dos produtos quimicos essenciais utilizados
na fabricac;:ao e no processamento dessas substancias, levando em considerac;:ao as quantidades necessarias para satisfazer o consumo interno para
fins medicos, cientificos, industriais e comerciais.

ARTIGOV
As Partes Contratantes estabelecerao modalidades
de comunicac;:ao direta sobre a detecc;:ao de navios,
de aeronaves ou de outros meios de transporte
suspeitos de estarem transportando ilicitamente
entorpecentes e substancias psicotr6picas ou
suas materias-primas, inclusive os precursores e os
produtos quimicos essenciais utilizados na fabricac;:ao e transformac;:ao dessas substancias. Em
consequencia, as autoridades competentes das
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As Partes Contratantes apreenderao e confiscarao,
de acordo com suas legislac;:oes respectivas, os
veiculos de transporte aereo, terrestre ou maritimo
empregados no trafico, na distribuic;:ao, no armazenamento ou no transporte de entorpecentes e de
substancias psicotr6picas, inclusive dos precursores e dos produtos quimicos essenciais utilizados
na fabricac;:ao e processamento dessas substancias.

ARTIGO VII
As Partes Contratantes adotarao as medidas administrativas necessarias e prestarao assistencia mutua para:
a) realizar pesquisas e investigac;:oes para prevenir
e controlar a aquisic;:ao, a posse e a transferencia
dos bens gerados no trafico ilicito dos entorpecentes e das substancias psicotr6picas e de
suas materias-primas, inclusive dos precursores
e dos produtos quimicos essenciais utilizados na
fabricacao e transformacao dessas substancias; e
b) identificar e apreender os referidos bens, de
acordo com a legislac;:ao interna de cada Parte
Contratante.

ARTIGO VIII
As Partes Contratantes proporcionarao aos organismo~ encarregados de reprimir o tratico ilicito,
espec1almente aos localizados em zonas fronteiric;:as e nas alfandegas aereas e maritimas, treinamento especial, permanente e atualizado sobre
investigac;:ao, pesquisa e apreensao de entorpecentes e de substancias psicotr6picas e de suas
materias-primas, inclusive dos precursores e dos
produtos quimicos essenciais.

ARTIGO IX
As Partes Contratantes trocarao informac;:oes entre
si, rapidas e seguras, sobre:
a) a situac;:ao e tendencias internas do uso indevido
e do trafico de entorpecentes e de substancias
psicotr6picas;
b) as normas internas que regulam a organizac;:ao
dos servic;:os de prevenc;:ao, tratamento e recuperac;:ao de formacodependentes;

a

C) OS dadOS relatiVOS identificac;:ao dOS traficantes
individuais ou associados e aos metodos de
ac;:ao por eles utilizados;

d) a concessao de autorizac;:ao para a importacao e
exportac;:ao de materias-primas, inclusive dos
precursores e dos produtos quimicos essenciais
utilizados na elaborac;:ao e na transformac;:ao de
entorpecentes e de substancias psicotr6picas; o
volume dessas operacoes; as fontes de supri-

mento interno e externo; as tendencias e projedo uso lfcito de tais produtos de forma a
facilitar a identifica~ao de eventuais encomendas para fins licitos;

~oes

e) a fiscaliza~ao e vigilancia da distribui~ao e do
receituario medico de entorpecentes e de substancias psicotr6picas; e
f) as descobertas cientfficas no campo da farma-

codependencia.
ARTIGOX

a

Com vistas consecu~ao dos objetivos contidos no
presente Acordo, as Partes Contratantes, atraves
de representantes dos do is Governos, reunir-se-ao,
pelo menos uma vez por ano, para:
a) examinar quaisquer questoes relativas
cu~ao do presente Acordo; e

a exe-

b) apresentar a seus respectivos Governos as recomenda~oes consideradas pertinentes para a
melhor execu~ao do presente Acordo.
ARTIGOXI

por mutuo consentimento entre as Partes Contratantes. As emendas entrarao em vigor na forma
indicada pelo paragrafo 1 do Artigo XIII.
Feito em Georgetown, aos 16 dias do mes de
setembro de 1988, em dois exemplares originais,
nas lfnguas portuguesa e inglesa, sendo todos os
textos igualmente autenticos.
Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil:
Roberto de Abreu Sodre
·
Pelo Governo da Republica Cooperativista da Guiana:
Rashleigh Esmond Jackson

acordos brasil·hungria
Acordo, P.T.N., para a supressao de vistos em
Passaportes Diplomaticos e de Servil;o
A Sua Excelencia o
Senhor Janos Benyhe
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario
da Republica da Hungria.
Senhor Embaixador,

As Partes Contratantes adotarao as medidas que
forem necessarias a rapida tramita~ao, entre as
respectivas autoridades judiciarias, de cartas rogat6rias relacionadas com os processos que possam
decorrer da execu~ao do presente Acordo, sem com
isso afetar o direito das Partes Contratantes de
exigirem que os documentos legais lhes sejam
enviados pela via diplomatica.
ARTIGO XII
Para fins do presente Acordo, entende-se por entorpecentes e substancias psicotr6picas quaisquer
s~bstancias que, ao serem administradas ao orgamsmo humano, alteram o estado de animo, a
perce~ao ou o comportamento, provocando modifica~oes fisiol6gicas ou psfquicas.
ARTIGO XIII

a

Gada Parte Contratante notificara outra do cumprimento das respectivas formalidades exigidas por
sua lei nacional para a vigencia do presente Acordo,
o qual entrara em vigor na data do recebimento da
segunda dessas notifica~oes.
ARTIGOXIV
0 presente Acordo tera uma vigencia de dois
anos, e sera prorrogavel automaticamente por
iguais perfodos. Antes do termino de qualquer desses periodos, qualquer uma das Partes Contratantes podera comunicar, porvia diplomatica, otermino
do presente Acordo, o qual se tornara efetivo noventa dias ap6s o recebimento da respectiva notifica~ao pela outra Parte Contratante.
ARTIGOXV
0 presente Acordo so mente podera ser emendado

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota de
13 de dezembro de 1990, cujo tear em portuguese
o seguinte:
"Senhor Ministro,
Tendo em vista o desejo de fortalecer os la~os
politicos, economicos, culturais e de amizade entre
nossos dois paises, e com o objetivo de facilitar as
visitas de nacionais de cada pais ao territ6rio do
outro, titulares de passaporte diplomatico ou de
servi~o. tenho a honra de propor ao Governo da
Republica Federativa do Brasil, em nome do Govern ada Republica da Hungria, Acordo para a Supressao de Vistas em Passaportes Diplomaticos e de
Servi~o. nos seguintes termos:
1.
Os nacionais brasileiros e hungaros, titulares
de passaporte diplomatico ou de servi~o validos, em
viagem temporaria, ficarao dispensados de visto
para entrar em territ6rio da outra Parte Contratante,
nele permanecer por um periodo de ate 90 dias e
dele sair livremente.
2.
Os nacionais brasileiros e hungaros designados como pessoal permanente da Missao diplomatica e das Reparti~oes consulares de uma das
Partes Contratantes no territ6rio da outra, bern
como seus dependentes (conjuge e filhos menores), titulares de passaporte diplomatico ou de servi~o valido, ficarao dispensados de visto para multiplas entradas e safdas pelo prazo de dura~ao da
missao do funcionario. A referida designa~ao devers ser comunicada por Nota Verbal e, se possfvel,
antes da chegada do funcionario.
3.
0 presente Acordo podera ser denunciado
por qualquer uma das Partes Contratantes mediante notifica~ao diplomatica aoutra Parte, com 30 dias
de antecedencia.
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Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil

para desenvolver suas relac;:oes nos mais variados

concorde com a proposta acima, esta Nota e a Nota

setores de atividade.

de resposta de Vossa Excel€mcia em que se manifeste tal concordancia constituirao Acordo entre os
dois pafses, a entrar em vigor no primeiro dia de
janeiro de 1991.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa
Excelencia a garantia de minha mais alta considerac;:ao."
Em resposta, muito me apraz informar Vossa Excelencia de que o Governo brasileiro concorda com os
termos da Nota acima transcrita, a qual, juntamente
com a presente, consituirao Acordo entre os dois
pafses, que entrara em vigor no primeiro dia de
janeiro de 1991.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa
Excelencia a garantia de minha mais alta considerac;:ao.

Francisco Rezek

acordos brasil - republica
tcheca e eslovaca
Declara(:io dos Presidentes Fernando Collor
e Vaclav Havel a respeito do desenvolvimento
das rela(:oes entre a Republica Federativa
do Brasil e a Republica Federativa Tcheca
e Eslovaca

0 Presidente da Republica Federativa do Brasil,
Fernando Collor,

e
0 Presidente da Republica Federativa Tcheca e
Eslovaca, Vaclav Havel,
Decididos a estreitar ainda mais as relac;:oes de
amizade e de cooperac;:ao entre os povos do Brasil e
da Republica Federativa Tcheca e Eslovaca;
Conscientes de que os processos politicos e economicos em curso em seus pafses permitem explorar novas perspectivas de dialogo politico e de
incremento das relac;:oes bilaterais;

2.
Com vistas a propiciar a intensificac;:ao do
dialogo politico bilateral, as Chancelarias dos dois
pafses promoverao, pelo menos uma vez a cada
ano, alternadamente em Brasilia e em Praga, reunioes de alto nfvel.
3.
Tendo em vista que as relac;:oes economicocomerciais ainda nao refletem as efetivas potencialidades das economias dos dois pafses e visando a
atingir as metas propostas no Acordo de Cooperac;:ao Economica, assinado em 12 de maio de 1988,
faz-se necessaria a participac;:ao cada vez maior de
empresas do setor privado na gerac;:ao de oportunidades comerciais e na busca de novas formas de
cooperac;:ao.
4.
Os dois Governos deverao proceder ao exame conjunto, em nfvel tecnico, do perfil do intercambia bilateral e dos fatores que tem limitado seu
crescimento, bem como adotar as medidas necessarias no plano governamental para facilitar a expansao do comercio.
5.
0 Brasil e a Republica Federativa Tcheca e
Eslovaca consideram que a cooperac;:ao nos campos da ciencia e da tecnologia constitui importante
instrumento para a obtenc;:ao de melhores nfveis de
qualidade e produtividade em suas economias.
Com base no disposto no Acordo sobre Cooperac;:ao
Cientffica e Tecnol6gica, de 2 de julho de 1985,
deverao ser montados programas bilaterais peri6dicos voltados para a realizac;:ao de projetos de
interesse mutuo, especialmente em segmentos de
tecnologia avanc;:ada.
6.
Como objetivo de permitir um melhor conhecimento recfproco, e com base no Acordo de Cooperac;:ao Cultural, firmado em 7 de abril de 1989,
buscar-se-a ampliar a divulgac;:ao da cultura de cada
pals no outro, bem como o desenvolvimento de
programas de cooperac;:ao entre instituic;:oes culturais e empresas nos campos da comunicac;:ao de
massa. Serao tambem envidados esforcos no sentido de promover o intercambio de professores e
estudantes nas universidades e instituic;:oes de ensino publico e privado dos dois pafses.
Praga, em 02 de outubro de 1990.

Convencidos de que existem amplas perspectivas
de ampliac;:ao dos vfnculos que unem os dois pafses
nos campos cultural, economico-comercial e cientffico-tecnol6gico;

Fernando Collor

lnteressados em ampliar, em diferentes nfveis, a
troca de opinioes e impressoes sobre a evoluc;:ao dE
conjuntura internacional,

Memorando de entendimento entre o Governo
da Republica Federativa do Brasil e o Governo
da Republica Federativa Tcheca e Eslovaca

DECLARAM:

0 Governo da Republica Federativa do Brasil

1.
Baseados no estrito respeito aos princfpios e
prop6sitos da Carta das Nac;:oes Unidas e as norm as
do direito internacional, o Brasil e a Republica
·Federativa Tcheca e Eslovaca envidarao esforcos

e
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Vaclav Havel

0 Governo da Republica Federativa Tcheca e
Eslovaca,

Desejosos de ampliar as relavoes econOmico-comerciais entre os do is paises, no quadro do Acordo
de Cooperavao EconOmica assinado em 12 de maio
de 1988,

~;ao

Cientifica e Tecnol6gica, de 2 de julho de 1985,
e no Acordo de Cooperavao EconOmica, de 12 de
maio de 1988,
DECLARAM:

Considerando o contrato assinado entre o Governo
do Estado de Minas Gerais e empresas tchecoslovacas para fornecimento e montagem de sistema
de velculos leves sobre trilhos para a regiao metropolitana de Belo Horizonte, e
Com vistas a desenvolver a cooperavao industrial,
cientifica e tecnol6gica entre os dois paises,
Chegaram ao seguinte entendimento:

1.
0 Governo brasileiro concedera prioridade
ao estudo, pelos 6rgaos competentes da administra~;ao federal, da viabilidade tecnica e econOmica
de se implantar o sistema de veiculos leves sobre
trilhos para a regiao metropolitana de Belo Horizonte.
0 Governo tcheco-eslovaco encarecera as
2.
empresas e bancos tcheco-eslovacos o exame prioritario das formas de atender as exigencias contratuais e requisites legais brasileiros para a implanta~;ao dos sistemas de veiculos leves sobre trilhos
para a regiao metropolitana de Belo Horizonte.
3.
Os dois Governos envidarao esforvos no sentide do cumprimento, n·o mais breve prazo possivel,
das intenvoes do presente Memorando.
Feito em Praga, aos 02 dias do mes de outubro de
1990, .em dois exemplares originais, nos idiomas
portugues e tcheco, sendo ambos os textos igualmente autenticos.
Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil:
Francisco Rezek
Pelo Governo da Republica Federativa
Tcheca e Eslovaca:
Vaclav Vales
Protocolo de

lnten~oes

0 Governo da Republica Federativa do Brasil

e
0 Governo da Republica Federativa
Tcheca e Eslovaca,
Desejosos de fortalecer as rela9oes bilaterais em
todas as areas de atividades e desenvolver novas
modalidades de cooperavao, com base no potencial
dos dois paises,
Considerando o interesse mutuo em ampliar a cooperavao econOmica bilateral, e
Reiterando o disposto no Acordo de Comercio de
19 de iulho de 1977, no Acordo Basico de Coopera-

1.
Os dois Governos buscarao identificar e explorar areas de complementaridade e cooperavao,
a luz do estagio atual de desenvolvimento das
economias de ambos os paises e de seu nivel
industrial e tecnol6gico.
2.
0 Governo brasileiro indica como areas de
interesse prioritario da cooperavao bilateral, entre
outras, as de informatica, automavao bancaria e
comercial, telecomunicavoes, constru~;ao civil,
bens de consumo e produtos agroindustriais.
3.
0 Governo tcheco-eslovaco indica como
areas de interesse prioritario da cooperavao bilateral, entre outras, as de geravao de energia hidro e
termoeletrica, transporte urbano de massa, transporte ferroviario, industria textil, irriga9ao e fornecimento de caminhoes, tratores e outras maquinas.
4.
0 Governo tcheco-eslovaco manifesta interesse em prosseguir entendimentos com as empresas competentes brasileiras sobre as possibilidades de aquisivao de gasolina para autom6veis.
5.

Ambos os Governos expressam sua satispelo inicio de projetos de cooperavao industrial entre empresas de ambos os paises e com as
perspectivas positivas existentes neste setor.
fa~;ao

6.
Os dois Governos registram o interesse mutuo em que os projetos de cooperavao industrial
que venham a ser estabelecidos em um e outro pais
possam incluir programas de transferencia de tecnologia, assistencia tecnica e forma9ao de pessoal
especializado.
7.
Ao assinalar que a realizavao de opera~;oes
economico-comerciais em terceiros paises poderia
contribuir para o desenvolvimento da cooperavao
bilateral, os do is Governos dispoem-se a examinar a
viabilidade das propostas concretas que venham a
ser apresentadas por empresas de um ou outro
pais.
8.
0 Governo tcheco-eslovaco manifesta a intenvao de envidar esforvos para a concessao de
linhas de credito, no valor de ate quinhentos milhoes de d61ares norte-americanos, para a realizavao de projetos no Brasil com participa9ao de
empresas tcheco-eslovacas. Ambos os Governos
convieram em que as condivoes, garantias e caracteristicas destas linhas de credito, bern como a
definivao dos projetos em que seria possivel utilizar
tais lin has de credito serao examinadas caso acaso.
9.
Ambos os Governos manifestam a intenvao
de prosseguir o estudo das possibilidades de abertura de linhas de credito reciprocas, no valor de ate
cinquenta milhoes de d61ares norte-americanos,
para financiamento das exporta9oes de produtos
manufaturados de um e outro pais.
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10.
Ambos os Governos darao a conhecer o
conteudo deste Protocolo de lntenc;:oes aos setores
e empresas competentes de cada urn dos dois
paises.
11.
Os dois Governos concordam em realizar a
XIV Reuniao da Comissao Mista Bilateral no Brasil
em 1991, possivelmente no primeiro semestre.
Convieram em que as datas serao fixadas pela via
diplomatica.
Feito em Praga, aos 02 dias do mes de outubro de
1990, em dois exemplares originais, nos idiomas
portugues e tcheco, sendo ambos os textos igualmente autenticos.
Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil:
Francisco Rezek
pelo Governo da Republica Federativa
Tcheca e Eslovaca:
Vaclav Vales

Comunicado Conjunto
1.
A convite do Presidente da Republica Federativa Tcheca e Eslovaca, Vaclav Havel, o Presidente da Republica Federativa do Brasil, Fernando
Collor, efetuou visita oficial Republica Federativa
Tcheca e Eslovaca nos dias 1 e 2 de outubro de
1990.

a

2.
Durante sua estada, o Presidente Fernando
Collor manteve conversac;:oes com o Presidente
Vaclav Havel, entrevistou-se como Primeiro Ministro Marian Calfa e foi recebido pela Mesa Diretora
da Assembleia Federal. 0 Chefe de Estado brasileiro depositou uma oferenda floral no Monumento
a Sao Venceslau e inaugurou uma exposic;:ao brasileira no Palacio da Cultura. Realizaram-se tambem
conversac;:oes entre o Ministro das Relac;:oes Exteriores, Francisco Rezek, eo Vice-Primeiro-Ministro
Vaclav Vales. Ao final das conversac;:oes, os dois
Presidentes assinaram uma Declarac;:ao a Respeito
do Desenvolvimento das Relac;:oes Bilaterais. 0
Ministro Rezek e o Vice-Primeiro-Ministro Vales
assinaram urn Protocolo de lntem;:oes sobre a Ampliac;:ao da Cooperac;:ao Economica Bilateral e um
Memorando de Entendimento a Respeito da lmplementac;:ao de Contrato Relativo ao Fornecimento de Veiculos Leves sobre Trilhos para o Sistema
de Transporte Coletivo de Belo Horizonte.
3.
0 Presidente Vaclav Havel inteirou o Presidente Fernando Collor das fundamentais transformac;:oes politicas e economicas em curso na Republica Federativa Tcheca e Eslovaca, assim como
discorreu sobre iniciativas adotadas pel a Republica
Federativa Tcheca e Eslovaca com o objetivo de
desenvolver o processo de Helsinque. Sublinhou
que a Republica Federativa Tcheca e Eslovaca
abre-se para o mundo, o que cria espac;:o para o
aperfeic;:oamento das ligac;:oes tradicionais com os
paises da America Latina.
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4.
0 Presidente Fernando Collor informou sobre as profundas transformac;:oes ocorridas no cenario politico brasileiro, alcanc;:adas at raves da volta
democracia, com a realizac;:ao de eleic;:oes diretas
para Presidente da Republica. Ressaltou que a
estabilizac;:ao do quadro politico brasileiro deu condic;:oes adequadas para o combate crise econ6mica. 0 Presidente Collor realc;:ou que o objetivo
principal do seu Governo e retomar o crescimento
do produto nacional, o que permitira melhorar a
distribuic;:ao social e regional de riqueza.

a

a

5.
Os dois Mandataries coincidiram em que os
acordos bilaterais existentes constituem base
apropriada para a intensificac;:ao das relac;:oes nos
pianos politico, economico, cientifico-tecnol6gico e
cultural. Nesse contexto, assinalaram que devers
ocorrer, em breve, em Praga a troca dos lnstrumentos de Ratificac;:ao do Acordo para Evitar a Bitributac;:ao.
6.
Alem das areas tradicionais de cooperac;:ao,
particular importancia foi atribuida cooperac;:ao
cientifica e tecnol6gica, especial mente no tocante
as tecnologias de ponta.

a

7.
A troca de opinioes sobre a conjuntura internacional permitiu constatar a existencia de posic;:oes convergentes a respeito de ampla gama de
tern as.
8.
Os dois Chefes de Estado ressaltaram o
compromisso de seus Governos com os principios
consagrados na Carta das Nac;:oes Unidas, com os
ideais de paz, de liberdade e de democracia. Reafirmaram o prop6sito de proteger e garantir os
direitos humanos no ambito tanto de suas respectivas jurisdic;:oes nacionais, quanto nos foros internacionais competentes.
9.
Os dois Presidentes saudaram os passos
construtivos que vem ocorrendo na area do desarmamento e ressaltaram a necessidade de se assegurar a participac;:ao eqOitativa de todos os paises
nas decisoes sobre o desarmamento. Pronunciaram-se contra a extensao da corrida armamentista
para o espac;:o exterior. Reiteraram a adesao aos
principios de nao-proliferac;:ao das armas nucleares
e enfatizaram os aspectos positivos da criac;:ao da
Zona de Paz e Cooperac;:ao do Atlantico Sui.
10.
Os dois Mandataries concordaram em que o
Tratado da Antartida e seus acordos complementares constituem uma base juridica multilateral que
tern funcionado de forma eficaz e dinamica durante
mais de duas decadas e meia e pronunciaram-se a
favor de sua consolidac;:ao e aperfeic;:oamento.
11.
Os dois Presidentes manifestaram seu
aprec;:o pela contribuic;:ao da ONU na soluc;:ao dos
conflitos regionais, tendo-se pronunciado a favor do
maior aproveitamento do potencial pacificador daquela Organizac;:ao. Exprimiram igualmente a convicc;:ao de que a soluc;:ao de crises regionais deve
basear-se no direito de cada povo de escolher
livremente, sem ingerencias externas, sua vida de
desenvolvimento.

Os dois Chefes de Estado condenaram a
ocupac;:ao do Kuaite pelo lraque, pronunclaram·se em favor da retirada imediata das
tropas do lraque daquele pais e pelo restabelecimento da soberania do Kuaite. Sublinharam o pleno
apoio de seus Governos as resoluc;:oes pertinentes
do Conselho de Seguranc;:a e ressaltaram a necessidade de sua efetiva implementac;:ao.

12.

persi~tente

13.
Os Presidentes enfatizaram que as erascentes desigualdades entre paises desenvolvidos e
paise~. em desen~olvimento poem em perigo a
estab1lldade mund1al e que se faz necessario buscar soluc;:oes que reduzam tais desequilibrios.
14.
Referindo-se ao endividamento externo,
ambos Chefes de Estado sublinharam a necessidade de soluc;:oes abrangentes que respeitem a
soberania nacional e permitam a retomada do desenvolvimento economico dos paises devedores.

15.
Os Presidentes expressaram sua esperanc;:a de que se incrementa substancialmente a cooperac;:ao i~ternacio~al no _campo da protec;:ao e
recuperac;:ao do me1o amb1ente. Salientaram tambern a necessidade de que sejam assegurados
fluxos adicionais de recursos aos paises em desenvolvimento, a serem empregados na busca de
soluc;:oes para os problemas ambientais globais, de
modo a assegurar melhores condic;:oes para urn
desenvolvimento sustentavel e ambientalmente racional. 0 Presidente Vaclav Havel aceitou o convite
~o PresidAent_e Fernando Coli or para que comparec;:a
a Conferenc1a das Nac;:oes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a realizar-se no Rio de
Janeiro, em junho de 1992.
16.
Os do is Presidentes expressaram sua satisfac;:ao com os resultados da visita, que criou novas
perspectivas para a ampliac;:ao da cooperac;:ao bilateral. 0 Presidente Fernando Collor agradeceu a
calorosa acolhida e formalizou convite ao Presidente Vaclav Havel para que realize tambem visita
oficial ao Brasil, em data a ser acertada de comum
acordo. 0 convite foi aceito com satisfac;:ao.
Praga, em 02 de outubro de 1990.
Conven~ao Destinada a Evitar a Dupla
Tributa~io e Prevenir a Evasio Fiscal em

Materia de lmpostos sobre a Renda

0 Governo da Republica Federativa do Brasil

e
0 Governo da Republica Socialista da
Tchecoslovaquia,
Desejando concluir uma Convenc;:ao Destinada a
Evitar a Dupla Tributac;:ao e Prevenir a Evasao Fiscal
em Materia de lmpostos sobre a Renda,
Acordaram o seguinte:

ARTIGO 1
Pessoas visadas
A presente Convenc;:ao aplica-se as pessoas residentes de urn ou de ambos os Estados Contratantes.
ARTIGO 2
lmpostos visados
1.
A presente Convenc;:ao aplica-se aos impostos sobre a renda cobrados por urn dos Estados
Contratantes, seja qual foro sistema usa do para sua
cobranc;:a.
2.
Os impostos aos quais se aplica a pr&sente
Convenc;:ao sao:
a) no caso do Brasil:
- o imposto federal sobre a renda, com exclusao do imposto suplementar de renda e do
imposto sobre atividades de me nor importancia;
(doravante referido como "imposto brasileiro");
b) no caso da Tchecoslovaquia:
- os impostos sobre os lucros;
- o imposto sobre salarios;
- o imposto sobre a renda de atividades litera·
rias e artisticas;
- o imposto agricola;
- o imposto sobre a renda da populac;:ao; e
- o imposto sobre casas;
(doravante referidos como "imposto tchecoslovaco").
3.
A Convenc;:ao aplica-se tambem a quaisquer
impostos identicos ou substancialmente semelhantes que forem introduzidos ap6s a data da sua
assinatura, seja em adic;:ao aos impostos acima
mencionados, seja em sua substituic;:ao. As autoridades competentes dos Est ados Contratantes notificar-se-ao mutuamente de quaisquer modificac;:oes
significativas que ten ham ocorrido em suas respectivas legislac;:oes tributarias.
ARTIGO 3
Defini~oes

gerais

1.
Na presente Convenc;:ao, a nao ser que o
contexto imponha interpretac;:ao diferente:
a) o termo "Brasil" designa o territ6rio da Republica
Federativa do Brasil, isto e, a terra firme continental e insular e respective espac;:o aereo, bern
como o mar territorial e o leito e subsolo desse
mar, inclusive o espac;:o aereo acima do mar
territorial, dentro do qual, em conformidade com
o Direito lnternacional e com as leis brasileiras o
Brasil possa exercer seus direitos;
'
b) o termo "Tchecoslovaquia" significa a Republica
Socialista da Tchecoslovaquia;
c) o termo "nacionais" designa:
I - todas as pessoas fisicas que possuam a
nacionalidade de urn Estado Contratante;
II- todas as pessoas juridicas, sociedades de
pessoas e associac;:oes constituidas de
acordo com a legislac;:ao em vigor em urn dos
Estados Contratantes.
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d) as expressoes "urn Estado Contratante" e "o

outro Estado Contratante" designam o Brasil ou
e)
f)

g)

h)

i)
j)

a Tchecoslovaquia, consoante o contexto;
o termo "pessoa" compreende uma pessoa ff·
sica, urn a sociedade ou qualquer outro grupo de
pessoas;
o termo "sociedade" designa qualquer pessoa
jurldica ou qualquer entidade que, para fins tribu·
tarios, seja considerada como pessoa jurldica;
as expressoes "empresa de urn Estado Contra·
tante" e "empresa do outro Estado Contratante"
designam, respectivamente, uma empresa ex·
plorada por urn residente de urn Estado Contra·
tante e urn a empresa explorada por urn residente
do outro Estado Contratante;
a expressao "tratego internacional" designa
qualquer transporte efetuado por urn navio ou
aeronave explorado por uma empresa cuja sede
de direc;:ao efetiva esteja situada em urn Estado
Contratante, exceto quando o navio ou a aero·
nave seja explorado apenas entre lugares situa·
dos no outro Estado Contratante;
o termo "imposto" designa o imposto brasileiro
ou o imposto tchecoslovaco, consoante o con·
texto;
a expressao "autoridade competente" designa:
1- no caso do Brasil: o Ministro da Fazenda, o
Secretario da Receita Federal ou seus re·
presentantes autorizados;
11- no caso da Tchecoslovaquia: o Ministro da
Fazenda da Republica Socialista da Tche·
coslovaquia ou seu representante autorizado.

2.
Para a aplicac;:ao da presente Convenc;:ao por
urn Estado Contratante, qualquer expressao que
nao se encontre de outro modo definida tern o
sentido que lhe e atribuldo pela legislac;:ao desse
Estado relativa aos impostos que sao objeto da
presente Convenc;:ao, a nao ser que o contexto
imponha uma interpretac;:ao diferente.
3.
A expressao "estabelecimento permanente"
abrange especialmente:
a) uma sede de direc;:ao;
b) uma sucursal;
c) urn escrit6rio;
d) uma tabrica;
f) uma mina, uma pedreira ou qualquer outro local
de extrac;:ao de recursos naturais;
g) urn canteiro de construc;:ao, ou de instalac;:ao, ou
de montagem, cuja durac;:ao exceda 6 meses.
4.
A expressao "estabelecimento permanente"
nao compreende:
a) a utilizac;:ao de instalac;:ao unicamente para fins
de armazenagem, exposic;:ao ou entrega de bens
ou mercadorias pertencentes empresa;
b) a manutenc;:ao de urn estoque de bens ou merca·
dorias pertencentes empresa unicamente para
fins de armazenagem, exposic;:ao ou entrega;
c) a manutenc;:ao de urn estoque de bens ou me rca·
dorias pertencentes empresa unicamente para
fins de transformac;:ao por outra empresa;
d) a mahutenc;:ao de uma instalac;:ao fixa de neg6cios unicamente para fins de comprar bens ou
mercadorias, ou obter informac;:oes para a em·
pre sa;

a

a

a
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e) a manutenc;:ao de uma instalac;:ao fixa de neg6·

cios unicamente para fins de publicidade, forne·
cimento de informac;:oes, pesquisas cientificas
ou atividades analogas que ten ham carater pre·
parat6rio ou auxiliar para a empresa.
5.
Uma pessoa que atue num Estado Contra·
tante por conta de uma empresa do outro Estado
Contratante- e desde que nao seja urn agente que
goze de urn "status" independente ao qual se aplic~
o paragrafo 5- sera consider~da como esta~elec1·
mento permanente no prime1ro Estado se t1yer, e
exercer habitualmente nesse Estado, autondade
para concluir contratos em nome da empresa, a nao
ser que suas atividades sejam limitadas a compra
de bens ou mercadorias para a empresa.

ARTIG04
Domicllio fiscal

1.
Para os fins da presente Convenc;:ao, a ex·
pressao "residente de urn Estado Contratante" de·
signa qualquer pessoa que, em virtude da legis·
lac;:ao desse Estado, esta al sujeita a imposto em
razao do seu domicllio, residencia, sede de direc;:ao
ou qualquer outro criterio de natureza analoga.
2.
Quando por forc;:a do disposto no paragrafo 1
do presente Artigo, uma pessoa flsica for residente
de ambos OS Estados Contratantes, a situac;:ao sera
resolvida como segue:
a) sera considerada residente do Estado em que
disponha de uma habitac;:ao permanente; se dis·
puser de uma habitac;:ao permanente em ambos
os Estados, sera considerada residente do
Estado com o qual suas relac;:oes pessoais e
economicas sejam mais estreitas (centro de inte·
resses vitais);
b) se o Estado em que tenha o centro de seus
interesses vitais nao puder ser determinado, ou
se nao dispuser de uma habitac;:ao permanente
em nenhum dos Estados, sera considerada resi·
dente do Estado em que permanecer de forma
habitual;
c) se permanecer de forma habitual em ambos os
Estados ou se nao permanecer de forma habitual
em nenhum deles, sera considerada residente
do Estado de que for nacional;
d) se for nacional de ambos os Estados ou se nao
for nacional de nenhum deles, as autoridades
competentes dos Estados Contratantes resolve·
rao a questao de comum acordo.
3.
Quando, em virtude do disposto no Paragrafo
1 do presente Artigo, uma pessoa que nao seja uma
pessoa flsica for residente de ambos os Estados
Contratantes, sera considerada residente do Es·
tado em que estiver situada sua sede de direc;:ao
efetiva.

ARTIGOS
Estabelecimento permanente

1.
Para os fins da presente Convenc;:ao, a ex·
pressao "estabelecimento permanente" designa
uma instalac;:ao fixa de neg6cios em que a empresa
exerce toda ou parte de sua atividade.

2.
A expressao "estabelecimento permanente"
abrange especialmente:
a) uma sede de direc;ao;

mento permanente, quer de outro modo) nao sera,
por si s6, bastante para fazer de qualquer dessas
sociedades estabelecimento permanente do outro.
ARTIG06

b) uma sucursal;

Rendimentos de bens imobiliarios

c) um escrit6rio;
d) u ma flibrica;
f) uma mina, uma pedreira ou qualquer outro
local de extrac;ao de recursos naturais;

g) um canteiro de construc;ao, ou de instalac;ao, ou de montagem, cuja durac;ao exceda 6 meses.
3.
A expressao "estabelecimento permanente"
nao compreende:
a) a utilizac;ao de instalac;ao unicamente para
fins de armazenagem, exposic;ao ou entrega de bens ou mercadorias pertencentes a empresa;
b) a manutenc;ao de um estoque de bens ou
mercadorias pertencentes empresa unicamente para fins de armazenagem, exposic;ao ou entrega;
c) a manutenc;ao de um estoque de bens ou
mercadorias pertencentes empresa unicamente para fins de transformac;ao por
outra empresa;
d) a manutenc;ao de uma instalac;ao fixa de
neg6cios unicamente para fins de comprar
bens ou mercadorias, ou obter informac;oes para a empresa;
e) a manutenc;ao de uma instalac;ao fixa de
neg6cios unicamente para fins de publicidade, fornecimento de informac;oes,
pesquisas cientificas ou atividades analogas que tenham carater preparat6rio ou
auxiliar para a empresa.

a

a

4.
Uma pessoa que atue num Estado Contratante por conta de uma empresa do outro Estado
Contratante- e desde que nao seja u m agente que
goze de um "status" independente ao qual se aplica
o paragrafo 5 - sera considerada como estabelecimento permanente no primeiro Estado se tiver, e
exercer habitualmente nesse Estado, autoridade
para concluir contratos em nome da empresa, a nao
ser que suas atividades sejam limitadas compra
de bens ou mercadorias para a empresa.

a

5.
Uma empresa de um Estado Contratante nao
sera considerada como tendo um estabelecimento
permanente no outro Estado Contratante pelo simples fato de exercer a sua atividade nesse outro
Estado por intermedio de um corretor, de um comissario geral ou de qualquer outro agente que goze de
um "status" independente, desde que essas pessoas atuem no ambito normal de suas atividades.
6.
0 fato de uma sociedade residente de um
Estado Contratante controlar ou ser controlada por
uma sociedade residente do outro Estado Contratante ou que exerc;:a sua atividade nesse outro
estado (quer seja por intermedio de um estabeleci-

1.
Os rendimentos de bens imobiliarios, incluindo os rendimentos de explorac;oes agrfcolas ou
florestais, sao tributaveis no Estado Contratante
em que esses bens estiverem situados.
2.
a) Com ressalva do disposto nas alfneas b) e
C), a expressao "bens imobiliarios" e definida de acordo com a legislac;ao do Estado
Contratante em que os bens em questao
estiverem situados;
b) a expressao compreende, em qualquer
caso, os acess6rios da propriedade imobiliaria, o gado e o equipamento utilizados
nas explorac;oes agrfcolas e florestais, os
direitos a que se aplicam as disposic;oes
do direito privado relativas a propriedade
territorial, o usufruto de bens imobiliarios e
os direitos a pagamentos variaveis ou fixos
pela explorac;ao ou concessao da explorac;ao de jazidas minerais, fontes e outros
recursos naturais;
c) os navios, barcos e aeronaves nao sao
considerados bens imobiliarios.
3.
0 disposto no Paragrafo 1 aplica-se aos rendimentos provenientes da explorac;ao direta, da
locac;ao ou do arrenamento, assim como de qualquer outra forma de explorac;ao de bens imobiliarios.
4.
0 disposto nos Paragrafos 1 e 3 aplica-se
igualmente aos rendimentos provenientes de bens
imobiliarios de uma empresa e aos rendimentos de
bens imobiliarios que sirvam para o exercfcio de
profissoes independentes.
ARTIGO 7
Lucros das empresas

1.
Os lucros de uma empresa de um Estado
Contratante s6 sao tributaveis nesse mesmo Estado, a nao ser que a empresa exerc;a sua atividade
no outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento permanente al situado. Se a empresa
exercer sua atividade na forma indicada, seus lucros sao tributaveis no outro Estado, mas unicamente na medida em que forem atribulveis a esse
estabelecimento permanente.
2.
Com ressalva do disposto no paragrafo 3,
quando uma empresa de um Estado Contratante
exercer sua atividade no outro Estado Contratante
por meio de um estabelecimento permanente af
situado, serao atribufdos em cada Estado Contratante a esse estabelecimento permanente os lucros
que obteria se fosse uma empresa distinta e separada exercendo atividades identicas ou similares
em condic;oes identicas ou similares e transacionando com absoluta independencia com a empresa
de que e estabelecimento permanente.
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3.
Na determina~ao dos lucros de urn estabelecimento permanente
permitido deduzir as despesas que tiverem sido feitas para a consecu~ao
dos objetivos do estabelecimento permanente, incluindo as despesas de dire~ao e os encargos de
administra~ao assim realizados.

e

4.
Nenhum lucro sera atribufdo a urn estabelecimento permanente pelo fato da simples compra,
por este estabelecimento permanente, de bens ou
mercadorias para a empresa.
5.
Quando os lucros compreenderem rendimentos tratados separadamente em outro Artigo da
presente Conven~ao, as respectivas disposi~oes
nao serao afetadas pelo disposto neste Artigo.

ARTIGOS
Navega<:ao maritima e aerea

1.
Os lucros provenientes da explora~ao, no
trafego internacional, de navios ou aeronaves s~
sao tributaveis no Estado Contratante em que est1·
ver situada a sede da dire~ao efetiva da empresa.
Se a sede da dire~ao efetiva da empresa de
navega~ao maritima se situar a bordo de urn navio,
essa sede considera-se situada no Estado Contra·
tante em que se encontra o porto de registro desse
navio ou, na ausencia de porto de registro, no
Estado Contratante de que e residente a pessoa
que explora o navio.

2.

3.
0 disposto no Paragrafo 1 do presente Artigo
aplica-se tambem aos lucros provenientes da participa~ao em urn cons6rcio, em uma explora~ao em
comum ou em urn organismo internacional de explora~ao.

ARTIG09
Empresas associadas
Quando:
a) uma empresa de urn Estado Contratante parti·
cipar, direta ou indiretamente, da dire~ao, controle ou capital de uma empresa do outro Estado
Contratante, ou quando
b) as mesmas pessoas participarem, direta ou indiretamente, da dire~ao, controle ou capital de
uma empresa de urn Estado Contratante e de
uma empresa do outro Estado Contratante,
e, em ambos os casos, as duas empresas estiverem
ligadas, nas suas rela~oes comerciais ou financeiras, por condi~oes aceitas ou impostas que difiram
das que seriam estabelecidas entre empresas independentes, os lucros que, sem essas condi~oes
teriam sido obtidos por uma das empresas, mas nao
o foram por causa dessas condi~oes, podem ser
incluidos nos lucros dessa empresa e tributados
como tais.

ARTIGO 10
Dividendos

1.
Os dividendos pagos por uma sociedade residente de urn Estado Contratante a urn residente
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do outro Estado Contratante sao tributaveis nesse
outro Estado.
2.
Todavia, esses dividendos podem tambem
ser tributados no Estado Contratante de que e
residente a sociedade que os paga e de acordo com
a legisla~ao desse Estado, mas se a pessoa que os
receber foro beneficiario efetivo dos dividendos o
imposto assim estabelecido nao podera exceder
15% do montante bruto dos dividendos.
Este paragrafo nao afetara a tributa~ao da sociedade em rela~ao aos lucros que deram origem aos
dividendos pagos.
0 disposto nos paragrafos 1 e 2 do presente
3.
Artigo nao se aplica se o beneficiario efetivo dos
dividendos, residente de urn Estado Contratante,
desenvolver atividade no outro Estado Contrata~t~
de que e residente a sociedade que paga os dlvldendos por meio de urn estabelecime~to_ p~rma
nente ai situado, ou exercer uma proflssao mdependente nesse outro Estado por intermedio de
uma instala~ao fixa ai situada, e a participa~ao e~
rela~ao
qual OS dividendos sao P~QOS esteja
efetivamente ligada a esse estabelec1mento permanente ou instala~ao fixa. Neste caso, aplica-se o
disposto no Artigo 7 ou no Artigo 14 da presente
Conven~ao, conforme couber.

a

0 termo "dividendos", usado no presente
4.
Artigo, designa os rendimentos provenientes de
a~oes, a~oes ou direitos de frui~ao, a~oes de empresas mineradoras, partes de fundador ou outros
direitos de participa~ao em lucros, com exces;ao de
creditos, bern como os rendimentos provenientes
de outras participa~oes de capital assemelhados
aos rendimentos de a~oes pela legisla~ao tributaria
do Estado de que e residente a sociedade que os
distribui.
5.
Quando urn residente da Tchecoslovaquia
tiver urn estabelecimento permanente no Brasil,
esse estabelecimento permanente podera estar
sujeito a urn imposto retido na fonte de acordo com
a legisla~ao brasileira. Todavia, esse imposto nao
podera exceder 1 5% do montante bruto dos lucros
desse estabelecimento permanente determinado
ap6s o pagamento do imposto de sociedades reterente a esses lucros.
6.
Quando uma sociedade residente de urn Estado Contratante receber lucros ou rendimentos
provenientes do outro Estado Contratante, esse
outro estado nao podera cobrar nenhum imposto
sobre os dividendos pagos pela sociedade, exceto
na medida em que esses dividendos forem pagos a
urn residente desse outro Estado ou na medida em
que a participa~ao geradora dos dividendos estiver
efetivamente ligada a urn estabelecimento permanente ou a uma instala~ao fixa situados nesse outro
Estado, nem sujeitar os lucros nao distribufdos da
sociedade a urn imposto sobre lucros nao distribufdos, mesmo se os dividendos pagos ou os lucros
nao distribuidos consistirem, total ou parcial mente,
em lucros ou rendimentos provenientes desse outro Estado.

7.
A limita~;ao da aliquota do impasto prevista
nos paragrafos 2 e 5 do presente Artigo nao se
aplica aos dividendos ou Iueras pages ou remetidos
antes do termino do terce ira ano·calendario seguin·
te ao ana em que a Conven~;ao entrar em vigor.
ARTIGO 11
Juros

1.
Os juros provenientes de urn Estado Contra·
tante e pages a urn residente do outre Estado
Contratante sao tributaveis nesse outre Estado.
2.
Todavia, esses juros podem tambem ser tri·
butados no Estado Contratante de que provem e de
acordo com a legisla~;ao desse Estado, mas se a
pessoa que os receber for o beneficiario efetivo
dos juros o impasto assim estabelecido nao podera
exceder:
a) 10% no que concerne aos juros de emprestimos e
creditos concedidos par urn banco, par urn pe·
rfodo de no minima 10 anos, ligados venda de
equipamentos industriais ou ao estudo, insta·
la~;ao ou ao fornecimento de unidades, indus·
triais ou cientificas, assim como a obras publicas;
b) 15% do montante brute dos juros em todos os
demais casas.

a

a

3.
Nao obstante o disposto nos paragrafos 1 e 2
do presente Artigo:
a) os juros provenientes de urn Estado Contratante
e pages ao Governo de outre Estado Contra·
tante, a uma sua subdivisao polftica ou a qual·
quer agencia (inclusive uma institui~;ao finan·
ceira) de propriedade desse Governo ou subdi·
visao polftica sao isentos de tributa~;ao no pri·
meiro Estado mencionado, a nao ser que se
aplique o subparagrafo b) abaixo;
b) os juros de obriga~;oes, trtulos ou debentures
emitidos pelo Governo de urn Estado Contra·
tante, par uma sua subdivisao polftica ou par
qualquer agencia (inclusive uma institui~;ao fi·
nanceira) de propriedade desse Governo ou de
subdivisao polftica so sao tributaveis nesse
Estado.

0 termo "juros", usado no presente Artigo,
4.
designa os rendimentos de titulos da dfvida publica,
de titulos ou debentures, acompanhados ou nao de
garantia hipotecaria ou de clausula de participa~;ao
nos Iueras, e de creditos de qualquer natureza, bern
como outros rendimentos que, pela legisla~;ao tribu·
taria do Estado Contratante de que provem, sejam
assemelhados aos rendimentos de importancias
emprestadas.
0 disposto nos paragrafos 1, 2 e 3 do pre·
5.
sente Artigo nao se aplica se o beneficiario efetivo
dos juros, residente de urn Estado Contratante,
desenvolver atividade no outre Estado Contratante
de que provem os juros par meio de urn estabele·
cimento permanente af situado, ou exercer uma
profissao independente nesse outre Estado par
intermedio de uma instala~;ao fixa af situada e o
credito em rela~;ao ao qual os juros sao pages
estiver efetivamente ligado a esse estabelecimento
permanente ou instala<;ao fixa. Neste case, aplica·

se o disposto no Artigo 7 ou no Artigo 14 da
presente Conven~;ao, conforme couber.
6.
A limita~;ao estabelecida no paragrafo 2 do
presente Artigo nao se aplica aos juros provenien·
tes de urn Estado Contratante e pages a urn estabe·
lecimento permanente de uma empresa do outre
Estado Contratante situado em urn terceiro Estado.
7.
Os juros sao considerados provenientes de
urn Estado Contratante quando o devedor for esse
proprio Estado, uma sua subdivisao politica, ou urn
residente desse Estado. No entanto, quando o de·
vedor dos juros, residente ou nao de urn Estado
Contratante, tiver em urn Estado Contratante urn
estabelecimento permanente em rela<;ao com o
qual haja side contrafda a obriga<;ao que da origem
aos juros e caiba a esse estabelecimento perma·
nente o pagamento desses juros, tais juros sao
considerados provenientes do Estado Contratante
em que o estabelecimento permanente estiver si·
tuado.
Quando, em consequencia de rela<;oes es·
peciais existentes entre o devedor e o beneficiario
efetivo ou entre ambos e qualquer outra pessoa, o
montante dos juros, tendo em conta o credito pelo
qual sao pages, exceder aquele que seria acordado
entre o devedor e o beneficiario efetivo na ausen·
cia de tais rela<;oes, o disposto neste Artigo aplica·
se apenas a este ultimo montante mencionado.
Neste case, a parte excedente dos pagamentos
sera tributavel de acordo com a legisla<;ao de cada
Estado Contratante, tendo em conta as outras dis·
posi<;oes da presente Conven<;ao.

B.

ARTIGO 12
Royalties

1.
Os "royalties" provenientes de urn Estado
Contratante e pages a urn residente do outre Es·
tado Contratante sao tributaveis nesse outre Es·
tado.
2.
Todavia, esses "royalties" podem ser tribu·
tados no Estado Contratante de que provem e de
acordo com a legisla<;ao desse estado, mas se a
pessoa que os receber foro beneficiario efetivo dos
"royalties" o impasto assim estabelecido nao po·
dera exceder:
a) 25% do montante brute dos "royalties" prove·
nientes do usa ou da concessao do usa de
marcas de industria ou de comercio;
b) 15% do montante brute dos "royalties" em todos
os demais casas.
3.
0 termo "royalties", usado neste Artigo, de·
signa as remunera<;oesdequalquer natureza pagas
pelo usa ou pela concessao do usa de urn direito de
autor sabre uma obra literaria, artistica ou cientifica
(inclusive os filmes cinematograficos, filmes ou fitas
de grava<;ao de programas de televisao ou radiodi·
fusao), de uma patente, marca de industria ou de
c:omercio, desenho ou modele, plano, formula ou
processes secretes, bern como pelo usa ou pela
concessao do usa de urn equipamento industrial,
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comercial ou cientifico ou por informa<;oes corres-

pondentes aexperiencia adquirida no setor indus·
trial, comercial ou cientifico.

4.
Os "royalties" sao considerados provenientes de um Estado Contratante quando o devedorfor
o pr6prio Estado, uma sua subdivisao politica, uma
autoridade local ou um residente desse Estado.
Todavia, quando o devedor dos "royalties", seja ou
nao residente de um Estado Contratante, tiver num
Estado Contratante um estabelecimento permanente em rela<;ao com o qual haja sido contraida a
obriga<;ao de pagar os "royalties" e caiba a esse estabelecimento permanente o pagamento desses
"royalties", tais "royalties" sao considerados provenientes do Estado Contratante em que o estabelecimento permanente estiver situado.
5.
0 disposto nos paragratos 1 e 2 do presente
Artigo nao se aplica se o beneficiario etetivo dos
"royalties", residente de um Estado Contratante,
desenvolver atividade no outro Estado Contratante
de que provem os "royalties" por meio de um estabelecimento permanente ai situado, ou exercer
uma profi~ao independente nesse outro Estado
por intermedio de uma instala<;ao fixa ai situada, eo
direito ou bern que deu origem aos "royalties"
estiver efetivamente ligado a esse estabelecimento
permanente ou instala<;ao fixa. Neste caso, aplicase o disposto no Artigo 7 ou no Artigo 14 da
presente Conven<;ao, conforme couber.
6.
Quando, em conseqOencia de rela<;oes especiais existentes entre o devedor e o beneficiario
efetivo ou entre ambos e qualquer outra pessoa, o
montante dos "royalties" tendo em conta o uso,
direito ou informa<;ao pelo qual sao pagos, exceder
aquele que seria acordado entre o devedor e o
beneficiario efetivo na ausencia de tais rela<;oes, o
disposto neste Artigo aplica-se apenas a este ultimo
montante. Neste caso, a parte excedente dos pagamentos se;a tributavel de acordo com a legisla<;ao de cada Estado Contratante, tendo em conta
as outras disposi<;oes da presente Conven<;ao.
7.
A limita<;ao da aliquota do imposto referida no
paragrafo 2 b) deste Artigo nao se aplica aos "royalties" pagos antes do termino do quinto ano-calendario seguinte ao ano-calendario em que a Conven<;ao entrar em vigor quando tais "royalties" torem pagos a um residente de um Estado Contratante que possua, direta ou indiretamente, no minimo 50% do capital com direito a voto da sociedade
que paga os "royalties".
ARTIGO 13
Ganhos de capital

1.
Os ganhos provenientes da aliena<;ao de
bens i mobi liarios, defi nidos no paragrafo 2 do Artigo
6 da presente Conven<;ao, sao tributaveis no Estado
Contratante em que esses bens estiverem situados.
2.
Os ganhos provenientes da aliena<;ao de
bens imobiliarios que fa<;am parte do ativo de um
estabelecimento permanente que uma empresa de
um Estado Contratante tenha no outro Estado Con-

88

tratante ou de bens mobiliarios constitutivos de

urna instalacao fixa de que urn residente de urn
Estado Contratante disponha no outro Estado Contratante para o exercicio de uma protissao independente, incluindo os ganhos provenientes da aliena<;ao desse estabelecimento permanente (isolado
ou como conjunto da empresa) ou dessa instala<;ao
fixa, sao tributaveis no outro Estado Contratante. No
entanto, os ganhos provenientes da aliena<;ao de
navios e aeronaves utilizados no tratego internacional ou de bens mobiliarios pertinentes a explora<;ao de tais navios e aeronaves s6 sao tributaveis
no Estado Contratante em que estiver situada a
sede da dire<;ao efetiva da empresa.
3.
Os ganhos provenientes da aliena<;ao de
quaisquer outros bens diferentes dos mencionados
nos paragratos 1 e 2 do presente Artigo sao tributaveis em ambos os Estados Contratantes.
ARTIGO 14
Profissoes independentes

1.
Os rendimentos que um residente de um
Estado Contratante autere pelo exercicio de uma
profissao liberal ou de outras atividades independentes de carater analogo s6 sao tributaveis nesse
Estado, a nao ser que o pagamento desses servi<;os
ou atividades caiba a um estabelecimento permanente situado no outro Estado Contratante ou a
uma sociedade ai residente. Neste caso, os rendimentos sao tributaveis nesse outro Estado.
2.
A expressao "profissao liberal" abrange, em
especial, as atividades independentes de carater
cientifico, tecnico, literario, artistico, educativo ou
pedag6gico, bern como as atividades independentes de medicos, advogados, engenheiros, arquitetos, dentistas e contadores.
ARTIGO 15
Profissoes dependentes

1.
Com ressalva do disposto nos Artigos 16, 18 e
19 da presente Conven<;ao, os salarios, ordenados
e outras remunera<;oes simi lares que um residente
de um Estado Contratante recebe em razao de um
emprego s6 sao tributaveis nesse Estado, a nao ser
que o emprego seja exercido no outro Estado
Contratante. Se o emprego for ai exercido, as remunera<;oes correspondentes sao tributaveis nesse
outro Estado.
2.
Nao obstante o disposto no paragrafo 1 acima, as remunera<;oes que um residente de um
Estado Contratante recebe em razao de um em prego exercido no outro Estado Contratante s6 sao
tributaveis no primeiro Estado se:
a) o beneficiario permanecer no outro Estado durante um periodo ou periodos que nao excedam,
no total, 183 dias do ano fiscal considerado, e
b) as remunera<;oes torem pagas porum empregador ou em nome de um empregador que nao seja
residente do outro Estado, e
c) o encargo das remunera<;oes nao couber a um
estabelecimento permanente ou a uma instala-

c;:ao fixa que o empregador tenha no outro Estado.

residente de urn Estado Contratante, s6 sao tributaveis nesse Estado.

Nao obstante as disposic;:oes precedentes
3.
deste Artigo, as remunerac;:oes recebidas em razao
de urn emprego exercido a bordo de urn navio ou de
uma aeronave explorados no trafego internacional
sao tributaveis no Estado Contratante em que estiver situada a sede da direc;:ao efetiva .da empresa.

0 montante que exceder os limites acima mencionados e tributavel em ambos os Estados Contratantes.

ARTIGO 16
Remunera~oes

de

dlre~ao

As remunerac;:oes de direc;:ao e outras remunerac;:oes similares que urn residente de urn Estado
Contratante recebe na qualidade de membro da
diretoria ou de qualquer conselho de uma sociedade residente do outro Estado Contratante sao
tributaveis nesse outro Estado.
ARTIGO 17
Artistes e desportlstas

1.
Nao obstante o disposto nos Artigos 14 e 15
da presente Convenc;:ao, os rendimentos obtidos
pelos profissionais de espetaculo, tais como artistas de teatro, de cinema, de radio ou de televisao e
musicos, bern como pelos desportistas, no exercicio, nessa qualidade, de suas atividades pessoais,
sao tributaveis no Estado Contratante em que essas atividades forem exercidas.
2.
Quando os servic;:os mencionados no paragrato 1 do presente Artigo forem fornecidos em urn
Estado Contratante por uma empresa do outro
Estado Contratante, os rendimentos recebidos pela
empresa pelo fornecimento desses servic;:os sao
tributaveis no primeiro Estado Contratante, nao
obstante as outras disposic;:oes da presente Convenc;:ao.
Os rendimentos obtidos por essa empresa pelo
fornecimento desses servic;:os sao isentos de imposto no primeiro Estado Contratante mencionado,
sea empresa for direta ou indiretamente custeada,
total ou substancialmente, por fundos publicos do
Governo do outro Estado Contratante.
3.
Nao obstante o disposto nos paragrafos 1 e 2
do presente Artigo, os rendimentos originados das
atividades definidas no paragrafo 1, realizadas no
contexto de intercambio cultural entre os Estados
Contratantes, sao isentos de imposto no Estado
Contratante em que essas atividades sao exercidas.
ARTIGO 18
Pensoes e anuldades

1.
Com ressalva do disposto no Artigo 19 da
presente Convenc;:ao, as pensoes e outras remunerac;:oes similares que nao excederem urn montante equivalente a 3.000 d61ares dos EUA em
urn ano-calendario, as pensoes alimentfcias que
nao excederem 3.000 d61ares dos EUA em urn anocalendario e as anuidades que nao excedem 3.000
d61ares dos EUA em urn ano-calendario, pagas a urn

2.
No presente Artigo:
a) a expressao "pensoes e outras remunerac;:oes
similares" designa pagamentos peri6dicos efetuados depois de aposentadoria em consequencia de emprego anterior ou a titulo de compensac;:ao por danos sofridos em consequencia de
emprego anterior;
b) o termo "anuidade" designa uma quantia determinada, paga periodicamente em prazos determinados durante a vida ou durante urn perfodo
de tempo determinado ou determinavel, em decorrencia de urn compromisso de efetuar os
pagamentos como retribuic;:ao de urn pleno e
adequado contravalor em dinheiro ou avaliavel
em dinheiro (que nao seja por servic;:os prestados).
ARTIGO 19
Pagamentos governamentais
As remunerac;:oes, excluindo as pensoes, pa1.
gas por urn Estado Contratante, por urn a sua subdivisao polftica ou autoridade local a uma pessoa
ffsica, em razao de servic;:os prestados a esse Estado, subdivisao ou autoridade s6 sao tributaveis
nesse Estado.
Todavia, essas remunerac;:oes s6 sao tributaveis no
outro Estado Contratante se os servic;:os forem
prestados nesse Estado e sea pessoa ffsica for urn
residente desse Estado que:
a) seja urn nacional desse Estado; ou
b) nao tenha se tornado u m residente de sse Estado
unicamente com a finalidade de prestar os servic;:os.
2.
As pensoes pagas por urn Estado Contratante, por uma sua subdivisao polltica ou autoridade
local, quer diretamente, quer at raves de fundos por
eles constitufdos, a uma pessoa fisica, em razao de
servic;:os prestados a esse Estado, subdivisao ou
autoridade, s6 sao tributaveis nesse Estado.
Todavia, essas pensoes s6 sao tributaveis no outro
Estado Contratante se a pessoa ffsica for urn residente e urn nacional desse Estado.
3.
As pensoes pagas com fundos provenientes
da previdencia social de urn Estado Contratante a
urn residente do outro Estado Contratante s6 sao
tributaveis no Estado primeiramente mencionado.

4.
0 disposto nos Artigos 15, 16 e 18 da presante Convenc;:ao aplica-se as remunerac;:oes e
pensoes pagas em razao de servic;:os prestados no
ambito de uma atividade comercial ou industrial
exercida por urn Estado Contratante, uma sua sub.divisao polftica ou uma sua autoridade local.
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da dedu~ao, correspondente aos rendimentos que
podem ser tributados na Tchecoslovaquia.

ARTIGO 20
Professores ou pesqulsadores

Uma pessoa ffsica que e ou foi em perfodo imediatamente anterior a sua visita a um Estado Contratante, um residente do outro Estado Contratante e
que, a convite do Estado primeiramente mencionado ou de uma universidade, estabelecimento de
ensino superior, escola, museu ou outra institui~ao
cultural desse primeiro Estado, ou que, cumprindo
um programa oficial de intercambio cultural, permanecer nesse Estado porum perfodo nao superior
a dois anos consecutivos com o unico fim de lecionar, proferir conferencias ou realizar pesquisas em
tais institui~oes sera isenta de imposto nesse Estado pela remunera~ao dessa atividade, desde que
o pagamento de tal remunera~ao provenha de fora
desse Estado.
ARTIGO 21
Estudantes e aprendizes

1.
Uma pessoa ffsica que e ou foi em perfodo
imediatamente anterior a sua visita a um Estado
Contratante, um residente do outro Estado Contratante e que permanecer no Estado primeiramente
mencionado unicamente:
a) como estudante de uma universidade, estabelecimento de ensino superior ou escola desse
primeiro Estado,
b) como beneficiario de uma bolsa, subven~ao ou
premio concedidos por uma organiza~ao religiosa, de caridade, cientffica como fim primordial
de estudar ou pesquisar,
c) como membro de um programa de coopera~ao
tecnica organizado pelo Governo do outro Estado Contratante, ou
d) como aprendiz,
sera isenta de imposto no Estado primeiramente
mencionado no que concerne as remessas provenientes do exterior para fins de sua manuten~ao,
educa~ao ou treinamento.

Os rendimentos de um residente de um Estado
Contratante provenientes do outro Estado Contratante e nao tratados nos Artigos procedentes da
presente Conven~ao sao tributaveis nesse outro
Estado.
ARTIGO 23
tributa~Ao

1.
Quando um residente do Brasil receber rendimentos que, de acordo com as disposi~oes da
presente Conven~ao, possam ser tributados na
Tchecoslovaquia, o Brasil deduzira do imposto sobre a renda desse residente um montante igual ao
imposto sobre a renda pago na Tchecoslovaquia.
Todavia, o montante deduzido nao podera exceder
a fra~ao do imposto sobre a renda, calculado antes
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3.
Quando um residente da Tchecoslovaquia
receber rendimentos que, de acordo com as disposi~oes dos Artigos 11, 12, 16 e 17 da presente
Conven~ao, possam ser tributados no Brasil, a
Tchecoslovaquia deduzira do imposto sobre a renda dessa pessoa um montante igual ao imposto
pago no Brasil.
Todavia, o montante deduzido nao podera exceder
a fra~ao do imposto, calculado antes da dedu~ao,
correspondente aos rendimentos recebidos no
Brasil.
4.
Para a dedu~ao indicada no paragrafo 3 do
presente Artigo, feita em rela~ao a tributa~ao de
juros e "royalties", 0 imposto brasileiro sera sempre
considerado como tendo sido pago a alfquota de 25
por cento.
5.
Os lucros nao distribufdos de uma sociedade
de um Estado Contratante, cujo capital pertencer
ou for controlado total ou parcialmente, direta ou
indiretamente, porum ou mais residentes do outro
Estado Contratante, nao serao tributaveis nesse
ultimo Estado.
6.
0 valor das a~oes emitidas por uma sociedade anonima de um Estado Contratante, cujo
capital pertencer ou for controlado, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, por um ou mais
residentes do outro Estado Contratante, nao estara
sujeito a imposto sobre a renda neste ultimo Estado.
ARTIGO 24
NAo-discrimina~Ao

ARTIGO 22
Outros rendimentos

Metodos para eliminar a dupla

2.
Quando um residente da Tchecoslovaquia
receber rendimentos nao mencionados no paragrato 3 que, de acordo com as disposi~oes da
presente Conven~ao, possam ser tributados no
Brasil, o Estado primeiramente mencionado isentara de imposto tais rendimentos.

1.
Os nacionais de um Estado Contratante nao
ficarao sujeitos no outro Estado Contratante a nenhuma tributa~ao ou obriga~ao correspondente
diferente ou mais onerosa do que aquelas a que
estejam ou possam estar sujeitos os nacionais
desse outro Estado que se encontrem na mesma
situa~ao.

2.
A tributa~ao de um estabelecimento permanente que uma empresa de um Estado Contratante
tenha no outro Estado Contratante nao sera menos
favoravel nesse outro Estado do que a das empresas desse outro Estado que exer~am as mesmas
atividades.
Esta disposi~ao nao podera ser interpretada no
sentido de obrigar um Estado Contratante a conceder aos residentes do outro Estado Contratante
as dedu~oes pessoais, abatimentos e redu~oes de
impostos em fun~ao do estado civil ou encargos
familiares concedidos aos seus pr6prios resident~s.

3.
As empresas de urn Estado Contratante cujo
capital seja possuido ou controlado, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, por urn ou mais
residentes do outro Estado Contratante, nao ficarao
sujeitas no Estado primeiramente mencionado a
nenhuma tributa<;:ao ou obriga<;:ao correspondente
mais onerosa do que aquelas a que estejam ou
possam estar sujeitas outras empresas simi lares do
primeiro Estado.

b) de fornecer pormenores que nao possam ser
obtidos com base na sua legisla<;:ao ou no ambito
da sua pratica administrativa normal ou das do
outro Estado Contratante;
c) de transmitir informa<;:oes reveladoras de segredos ou processos comerciais, industriais ou profissionais, ou informa<;:oes cuja comunica<;:ao
seja contraria a ordem publica.

4.
Neste Artigo, o termo "tributa<;:ao" designa os
impostos visados pela presente Conven<;:ao.

Funcionarios diplomaticos e consulares

ARTIGO 27

ARTIGO 25
Procedimento amigavel
1.
Quando urn residente de urn Estado Contratante considerar que as medidas tomadas por urn
ou por ambos os Estados Contratantes conduzem
ou poderao conduzir, em rela<;:ao a si, a uma tributa<;:ao em desacordo com a presente Conven<;:ao,
podeni, independentemente dos recursos previstos pela legisla<;:ao interna desses Estados, submeter o seu caso a aprecia<;:ao da autoridade competente do Estado Contratante de que e residente.
2.
A autoridade competente, sea reclama<;:ao se
lhe afigurar justificada e nao estiver em condi<;:oes
de lhe dar uma solu<;:ao satisfat6ria, esfor<;:ar-se-a
por resolver a questao atraves de acordo amigavel
com a autoridade competente do outro Estado
Contratante, a tim de evitar uma tributa<;:ao em
discordancia com a Conven<;:ao.
3.
As autoridades competentes dos Estados
Contratantes esfor<;:ar-se-ao por resolver at raves de
acordo amigavel as dificuldades ou as duvidas que
surgirem na interpreta<;:ao ou aplica<;:ao da Conven<;:ao.
4.
As autoridades competentes dos Estados
Contratantes poderao comunicar-se diretamente a
tim de chegarem a acordo, nos termos indicados
nos paragrafos anteriores.
ARTIGO 26
Troca de informa96es
1.
As autoridades competentes dos Estados
Contratantes trocarao entre si as informa<;:oes ne·
cessarias para aplicar a presente Conven<;:ao. Todas as informa<;:oes deste modo trocadas serao
consideradas secretas e s6 poderao ser comunicadas as pessoas, autoridades ou tribunais encarregados do lanc;:amento ou cobran<;:a dos impostos
abrangidos pela presente Conven<;:ao ou da decisao sobre recursos ou da instaura<;:ao de processos
sobre delitos relativos a esses impostos.
2.
0 disposto no paragrafo 1 do presente Artigo
nao podera em nenhum caso ser interpretado no
sentido de impor a urn dos Estados Contratantes a
obrigac;:ao:
a) de tomar medidas administrativas contrarias a
sua legislac;:ao e a sua pratica administrativa ou
as do outro Estado Contratante;

Nada na presente Conven<;:ao prejudicara os privilegios fiscais de que se beneficiem os funcionarios
diplomaticos ou consulares em virtude de regras
gerais de dire ito internacional ou de disposic;:oes de
acordos especiais.
ARTIGO 28
Entrada em vigor
1.
A presente Conven<;:ao sera ratificada e os
instrumentos de ratificac;:ao serao trocados em
Praga o mais cedo possivel.
2.
A Conven<;:ao entrara em vigor na data da
troca dos instrumentos de ratifica<;:ao e as suas
disposi<;:oes serao aplicadas:
a) no que concerne aos impostos retidos na fonte,
as importancias pagas ou creditadas em ou
depois de 1? de janeiro do ano-calendario imediatamente seguinte aquele em que a Convenc;:ao entrar em vigor;
b) no que concerne aos demais impostos visados
pela Convenc;:ao, ao ano fiscal que comece em ou
depois de 1? de janeiro do ano-calendario imediatamente seguinte aquele em que a Convenc;:ao entrar em vigor.
ARTIGO 29
Den uncia
Qualquer dos Estados Contratantes pode denunciar a presente Conven<;:ao depois de decorrido urn
periodo de tres anos a con tar da data de sua entrada
em vigor, mediante urn aviso escrito de denuncia
entregue ao outro Estado Contratante atraves dos
canais diplomaticos, desde que tal aviso seja dado
no ou antes do dia 30 de junho de qualquer anocalendario.
Neste caso, a Conven<;:ao sera aplicada pela ultima
vez:
a) no que concerne aos impostos retidos na fonte,
as importancias recebidas antes da expirac;:ao do
ano-calendario em que o aviso de denuncia
tenha sido dado;
b) no que concerne aos outros impostos visados
pela Conven<;:ao, as importancias recebidas durante o ano fiscal que comece no ano-calendario
em que o aviso de denuncia tenha sido dado.
Fe ita em Brasilia, no dia 26 de agosto de 1986, em
dois exemplares originais, cada urn das lfnguas
portuguesa, tcheca e inglesa, sendo todos os tres
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textos igualmente autfmticos. Em caso de qualquer
divergEmcia de interpreta<;:ao, prevalecera o texto
em ingles.
Pelo Governo da Republica
Federativa do Brasil
Roberto de Abreu Sodre
Pelo Governo da Republica
Socialista da Tchecoslovaquia
Jaromir Zak

Socialista da Tchecoslovaquia que possua no mfnimo 50 por cento do capital com direito a voto
dessa sociedade, sejam dedutiveis no momento de
se determinar o rendimento tributavel da sociedade
residente do Brasil, nao sao conflitantes com as
disposi<;:oes do paragrafo 3 do Artigo 24 da presante Conven<;:ao.
Feito em Brasilia, no dia 26 de agosto de 1986, em
dois exemplares originais, cada urn nas lfnguas
portuguesa, tcheca e inglesa, sendo todos os tres
textos igualmente autenticos. Em caso de divergencia de interpreta<;:ao, prevalecera o texto em
ingles.
Pelo Governo da Republica
Federativa do Brasil:

PROTOCOLO
No momento da assinatura da Conven<;:ao entre o
Governo da Republica Federativa do Brasil e o
Governo da Republica Socialista da Tchecoslovaquia para evitar a dupla tributa<;:ao e prevenir a
evasao fiscal em materia de impostos sobre a renda,
os abaixo-assinados, para isso devidamente autorizados, acordaram nas seguintes disposi<;:oes que
constituem parte integrante da presente Conven<;:ao.
1.
Com referencia ao Artigo 7, paragrafo 3
Fica entendido que o disposto no paragrafo 3, do
Artigo 7, sera interpretado no sentido de significar
que as despesas feitas para a consecu<;:ao dos
objetivos do estabelecimento permanente, incluindo as despesas de dire<;:ao e os encargos gerais de
administra<;:ao, serao dedutiveis, quer se efetuadas
no Estado em que o estabelecimento permanente
estiver situado, quer fora dele.
2.
Com referincia ao Artigo 11 , paragrafo 3.a)
Fica entendido que o termo ''agencia de propriedade desse Governo" significa:
a) no caso do Brasil, o Banco Central do Brasil eo
Banco do Brasil;
b) no caso da Tchecoslovaquia, o Banco Comercial
da Tchecoslovaquia ("Ceskoslovenska Obchodnf
Banka").
3.
Com referencia ao Artigo 12, paragrafo 3
Fica entendido que o disposto no paragrafo 3, do
Artigo 12, aplica-se aos rendimentos obtidos pela
presta<;:ao de assistencia tecnica e de servi<;:os
tecnicos.
4.
Com referencia ao Artigo 14
Fica entendido que o disposto no Artigo 14 aplicase mesmo seas atividades forem exercidas por uma
sociedade civil.
5.
Com referincia ao Artigo 24, paragrafo 2
Fica entendido que as disposi<;:oes do paragrafo 5
do Artigo 10 nao sao conflitantes com as do paragrato 2, do Artigo 24.
6.
Com referencia ao Artigo 24, paragrafo 3
As disposi<;:oes da legisla<;:ao brasileira que nao
permitem que os "royalties", como definidos no
paragrafo 3 do Artigo 12, pagos por uma sociedade
residente no Brasil a urn residente da Republica
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Roberto de Abreu Sodre
Pelo Governo da Republica
Socialista da Tchecoslovaquia:
Jaromir Zak
NOTA: Entrou em vigor em 14.11.90- 4~ trimestre.

acordos brasil·urss
Acordo, P. T. N., sobre a
Consulados·Gerais

lnstala~io

de

A Sua Excelencia o Senhor
Leonid Filippovich Kuzmin
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da
Uniao das Republicas Socialistas Sovieticas
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota de 4
de outubro de 1990, pela qual Vossa Excelencia, em
decorrencia do disposto no Acordo sobre a insta·
la<;:ao de Consulados·Gerais nas cidades do Rio de
Janeiro e de Leningrado, celebrado por troca de
notas em Moscou em 19 de outubro de 1988, e
consoante as conversa<;:oes mantidas sobre o as·
sunto, confirma ao Governo brasileiro o seguinte
entendimento referente instala<;:ao e ao funcionamento do Consulado-Geral da Uniao das Repu·
blicas Socialistas Sovieticas no Rio de Janeiro:
(i) o funcionamento do Consulado-Geral sera regido pela Conven<;:ao de Viena sobre Rela<;:oes
Consul ares de 1963;
(ii) a Reparti<;:ao consular tera jurisdi<;:ao sobre os
Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Ala·
goas, Sergipe, Bahia, Espfrito Santo, Minas
Gerais, Mato Grosso do Sui, Parana, Santa
Catarina e Rio Grande do Sui;
(iii) o pessoal do Consulado·Geral da URSS no Rio
de Janeiro sera composto por 7 funcionarios,
sendo 3 funcionarios consulares de carreira e 4
administrativos;
(iv) o pessoal consular de carreira tera assegurado o livre transito, para o exercicio de suas
fun<;:oes, na area de jurisdi<;:ao do Consulado-

a

(v)

Geral; sera assegurada a reciprocidade de tratamento ao pessoal diplomatico do setor consular da Embaixada do Brasil em Moscou, cuja
jurisdic;:ao, ate que se verifique a instalac;:ao do
Consulado-Geral em Leningrado, abrange todo
o territ6rio da Uniao das Republicas Socialistas
Sovieticas;
o Escrit6rio Comercial da Uniao das Republicas Socialistas Sovieticas no Rio de Janeiro
funcionara nas mesmas dependencias do Consulado-Geral.

A presente Nota e a Nota de Vossa Excelencia, do
mesmo teor e data, constituirao urn Acordo sobre a
materia entre os nossos dois Governos, a vigorar a
partir desta data.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelencia a garantia da minha mais alta estima e
distinta considerac;:ao.

Francisco Rezek

acordos brasil - venezuela
Ata da Reuniio de Vice-Ministros das Rela~oes
Exterlores do Brasil e da Venezuela
Realizou-se em Brasilia, em 14 de novembro de
1990, Reuniao dos Vice-Ministros das Relac;:oes
Exteriores do Brasil e da Venezuela, para o exame
da questao relativa ao garimpo nas zonas fronteiric;:as entre os dois pafses.
2.
A Delegac;:ao brasileira foi chefiada pelo Secretario-Geral de Politica Exterior do Ministerio das
Relac;:oes Exteriores, Embaixador Marcos C. de
Azambuja. Chefiou a Delegac;:ao venezuelana o
Embaixador Adolfo Raul Taylhardat, Diretor-Geral
do Ministerio das Relac;:oes Exteriores da Venezuela. A composic;:ao das Delegac;:oes consta dos anexos I e II a presente Ata.
3.
Foi aprovada inicialmente a agenda da reuniao, que consta como anexo Ill a presente Ata.
4.
Com relac;:ao ao ponto 1 da agenda aprovada,
as duas Delegac;:oes ressaltaram o excelente estado das relac;:oes Brasil-Venezuela, em que as diversas iniciativas de cooperac;:ao bilateral tern promovide uma crescente aproximac;:ao entre os dois
pafses. Acentuaram, nesse contexto, a importancia
que conferem a cooperac;:ao e a ac;:oes concertadas
como forma mais adequada de administrac;:ao e
superac;:ao de eventuais incidentes provocados por
incursoes de garimpeiros nas zonas fronteiric;:as.
5.
A esse respeito, intercambiaram informac;:oes,
em meio a clima de franqueza e transparencia,
sobre as respectivas areas de garimpo localizadas
na regiao da fronteira comum e trocaram ideias a
respeito das polfticas adotadas por ambos os Governos para uma satisfat6ria conduc;:ao do problema.

6.
As duas Delegac;:oes passaram em revista as
oiversas medidas ja acordadas no contexto das
reunioes do Grupo de Cooperac;:ao Consular e da I
Reuniao de Vice-Chanceleres, celebrada em Caracas no mes de janeiro de 1990. Coincidiram em que
as iniciativas ali previstas constituem base adequada para esforc;:o de cooperac;:ao entre os dois
Governos, na busca de soluc;:oes a questao dos
garimpeiros. Nesse sentido, reitera~am os comp~o
missos entao assumidos e em particular o relat1vo
as "ac;:oes destinadas a inutilizar as pistas e heliportos clandestinos existentes nas areas fronteiric;:as com a Venezuela, a evitar novas construc;:oes
de tal natureza e a transferir para o interior da
fronteira os acampamentos de garimpeiros existentes em territ6rio brasileiro pr6ximos a fronteira com
a Venezuela".
7.
Com relac;:ao ao ponto 2 da agenda, as duas
Delegac;:oes reiteraram o claro compromisso de
seus Governos de dar continuidade a implementac;:ao das medidas necessarias a preservac;:ao do
ecossistema amazonico. Constataram que as experiencias dos do is paises ensejam maior cooperac;:ao
nessa area, mediante a utilizac;:ao dos mecanismos
institucionais existentes. Analisaram igualmente os
problemas relativos a recuperac;:ao das areas devastadas pelas atividades de garimpo. Nesse sentido, acordaram as seguintes medidas:
a) envio a Venezuela, a partir da segunda quinzena
do mes de janeiro de 1991, de uma missao do
Brasil para proceder conjuntamente com funcionarios venezuelanos do Ministerio do Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis e do
Ministerio de Energia e Minas a uma avaliac;:ao
do dano ecol6gico e a recomendac;:ao de medidas tecnicas para a recuperac;:ao das areas devastadas onde se detectou a presenc;:a de garimpeiros. Alem disso, realizarao uma reuniao de
trabalho, para intercambiar informac;:oes sobre
as areas sob regime de administrac;:ao especial.
b) intercambio sistematico de informac;:ao sobre o
meio ambiente na regiao fronteiric;:a, inclusive a
concessao por parte do Governo brasileiro das
imagens obtidas por sa tel ite para a avaliac;:ao das
alterac;:oes observadas na zona.
8.
Examinaram, em seguida, a situac;:ao das populac;:oes indigenas ao Iongo da fronteira entre os
dois paises (ponto 3 da agenda). A esse prop6sito,
assinalaram os esforc;:os empreendidos pelos dois
Governos para a preservac;:ao do habitat lanomami
e de outros grupos indigenas e para a recuperac;:ao
das condic;:oes de saude dessas populac;:oes. Nesse
sentido, acordaram na execuc;:ao das seguintes
ac;:oes:
a) aplicac;:ao das sanc;:oes previstas nas legislac;:oes
dos respectivos paises as pessoas que causem
danos as populac;:oes indfgenas;
b) designac;:ao de uma missao cientifica conjunta
para examinar os problemas que enfrentam as
populac;:oes lanomami e outros grupos indigenas
e para avaliar o dano que tern sofrido como
resultado da presenc;:a dos garimpeiros. Essa
missao elevara suas recomendac;:oes a considerac;:ao dos Governos.
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9.
Com relayao ao ponto 4 da agenda, as Delega((oes manifestaram o compromisso de seus Governos de estabelecer, a curto prazo, programa
coordenado de cooperac;:ao tecnica nas seguintes
areas prioritarias:
a) sensoreamento remoto;
b) cartografia;
c) meio ambiente;
d) recursos minerais.
Para tanto, concordaram na convocac;:ao de reuniao
no mes de janeiro de 1991 'com vistas amontagem
do referido programa, ficando determinado que,
pelo lado brasileiro, cabera sua coordenac;:ao
Agencia Brasileira de Cooperac;:ao (ABC) e, pelo
lado venezuelano, ao Ministerio das Relac;:oes Exteriores.

a

10.
No que se refere ao ponto 5 da agenda, as
duas Delegac;:oes reiteraram que a campanha extraordinaria de adensamento de marcos na Serra
Parima sera uma contribuicao fundamental para a
soluc;:ao dos problemas na regiao fronteiric;:a, conforme ja expressamente manifestado pelos Presidentes Fernando Collor e Carlos Andres Perez.
Nesse sentido, decidiram convocar reuniao tecnica
preparat6ria em Santa Elena do Uairem, de 20 a 22
de novembro de 1990, como prop6sito de definir as
responsabilidades reciprocas nesse empreendimento. Coincidiram, ainda, em que o apoio das
Forc;:as Armadas dos dois paises se configura indispensavel correta execuc;:ao da campanha, a realizar-se de 15 de janeiro a 15 de abril de 1991.

a

11.
Quanto ao ponto 6 da agenda, as duas
Delegac;:oes concordara:m em convocar nova reuniao do Grupo de Cooperac;:ao Consular BrasilVenezuela, de 4 a 7 de dezembro pr6ximo em
Caracas. Registraram, com satisfac;:ao, a elevac;:ao
da categoria da repartic;:ao consular do Brasil em
Ciudad Guayana, bern como a intenc;:ao do Governo
brasileiro de estabelecer Consulado Honorario em
Puerto Ayacucho, o que facilitara a promoc;:ao de
soluc;:oes praticas para as dificuldades conjunturais
hoje existentes nas regioes de fronteira.

a

12.
No que diz respeito cooperac;:ao no campo
militar (ponto 7 da agenda), as Delegac;:oes concordaram com a adoc;:ao das seguintes medidas:
a) incremento do atual intercambio militar entre o
Brasil e a Venezuela, incorporando novas areas
de troca de experiencias;
b) manutenc;:ao de reunioes peri6dicas entre as
For((as Armadas dos dois paises, com alternancia de sede, passando as Reunioes Regionais a
serem realizadas, no minimo anualmente, com
abordagem de evenvistas, principalmente,
tuais questoes fronteiric;:as;
c) implantac;:ao de urn sistema eficaz de comunicac;:oes entre Organizac;:oes Militares dos dois
palses, para oportuna troca de informac;:oes e
para o fortalecimento dos entendimentos. A implantac;:ao desse sistema devera ensejar o aproveitamento preferencial dos meios civis ja existentes, complementados, caso necessario, pelo
emprego de outros meios selecionados mediante assessoria tecnica conjunta;

a
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d) programayao de atividades de patrulhas coordenadas pelos Comandos Militares Regionais
de ambos os paises, em suas respectivas areas
fronteiric;:as, utilizando meios terrestres e aereos;
e) melhoria das condic;:oes que facilitem a entrada
em ac;:ao de elementos militares, em prazo habil,
como apoio atuac;:ao dos 6rgaos que tenham
competencia para adotar as providencias requeridas nas respectivas areas fronteiric;:as.

a

13.
As duas Delegac;:oes decidiram que o detalhamento desse programa de cooperac;:ao sera
ajustado mediante entendimento entre o EstadoMaior das Forc;:as Armadas do Brasil e o EstadoMaior Conjunto das Forc;:as Armadas da Venezuela,
ouvidos, no que couber, os respectivos Comandos
Regionais.
14.
Os Vice-Chanceleres coincidiram em estabelecer urn "Esquema de Cooperac;:ao Reciproca
para a Detecc;:ao, Vigilancia, Verificac;:ao e Controle
da Penetrac;:ao e das Atividades llegais dos Garimpeiros na Regiao Fronteiric;:a", que figura como
anexo IV a presente ata.
Finalmente, os Vice-Chanceleres concor15.
daram em propor a seus respectivos Ministros das
Relac;:oes Exteriores a realizac;:ao de uma visita
conjunta regiao fronteiric;:a.

a

Feita em Brasilia, aos 14 dias do mes de novembro
de 1990, em do is exemplares em lingua portuguesa
de identico teor.
Marcos C. de Azambuja

Secretario-Geral de Polltica Exterior do
Ministerio das Relac;:oes Exteriores
Adolfo Raul Taylhardt

Diretor-Geral do Ministerio
das Rela((oes Exteriores
ANEXO I

Delegac;:ao do Brasil:
Embaixador Marcos Castrioto de Azambuja
Secretario-Geral de Politica Exterior do Ministerio
das Relac;:oes Exteriores
General-de-Exercito Jonas de Morais Correia Neto
Chefe do Estado-Maior das Forc;:as Armadas
Embaixador Fernando Guimaraes Reis
Chefe do Departamento das Americas do Ministerio
das Relac;:oes Exteriores
Major-Brigadeiro-do-Ar Fernando Luiz Vec;:osa Seroa da Motta
Vice-Chefe do Estado-Maior das Foryas Armadas
Gen-eral-de-Brigada Luiz Antonio Rodrigues Mendes Ribeiro
Assessor do Ministro do Exercito

Doutor Cantidio Guerreiro Guimaraes
Presidente da FUNAI
Ministro Fernando A. de Oliveira Santos Fontoura
Chefe do Departamento Consular e Jurfdico do
Ministerio das Rela¥6es Exteriores
Ministro Elim Saturnine Ferreira Dutra
Chefe, substitute, do Departamento de Coopera¥ao
Cientifica e Tecnol6gica do Ministerio das Rela¥6es
Exteriores
Doutor Elmer Salomao
Diretor do Departamento de Produ¥ao Mineral do
Ministerio da lnfra-Estrutura
Doutor Pedro Barra Neto
Diretor do Departamento de Macroestrategia da
Secretaria de Assuntos Estrategicos da Presidencia da Republica
Doutor Amaury Aparecido Galdino
Diretor do Departamento de Ass unto de Seguran¥a
Publica da Secretaria da Polfcia Federal
Coronel lvanilo Fialho
Assessor do Chefe do Estado-Maior das For¥as
Armadas
Coronel lvonilo Dias Rocha
Chefe da Primeira Comissao Demarcadora de Limites do Ministerio das Rela¥6es Exteriores
Conselheiro Antoni no Lisboa Mena Gon¥alves
Chefe da Secretaria de lnforma¥ao no Exterior do
Ministerio das Rela¥6es Exteriores
Conselheiro Geraldo Affonso Muzzi
Chefe da Divisao de Fronteira do Ministerio das
Rela¥6es Exteriores
Conselheiro Cesario Melantonio Neto
Chefe da Divisao Consular do Ministerio das Rela¥6es Exteriores

General-de-Divisao Manuel Heinz Azpura
Chefe do Estado-Maior Conjunto das For¥aS Armadas
General-de-Divisao Oswaldo Suju Raffo
Comandante da V Divisao de lnfantaria da Selva
Contra-Aimirante Jose Velasco Collazo
Diretor-Geral Setorial de Fronteiras do Ministerio
das Rela¥6es Exteriores
Doutor Miguel Cano de los Rfos
Diretor do Servi¥0 de Geologia e Minas do Ministerio de Energia e Minas
Doutor Hector Escandel
Diretor do Servi¥0 Autonomo para o Desenvolvimento Ambiental do Territ6rio Federal Amazonas
do Ministerio do Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis
Conselheiro Velia Villegas
Embaixada da Venezuela
Terceiro Secretario Jose Nicolas Rojas
Dire¥ao-Geral do Ministerio das Rela¥6es Exteriores
Licenciada Rosalia Quintero
Analista do Estado-Maior Conjunto das For9as
Armadas
Licenciada Giovanna de Michelis
Analista do Estado-Maior Conjunto das For9as Armadas

ANEXO Ill
AGENDA
1) Revisao geral da situa9ao.
2) Preserva9ao e recupera9ao do meio ambiente.
3) Coopera9ao para a prote9ao das popula9oes
indfgenas.
4) Coopera9ao tecnica.

Conselheiro Carlos Alberto Simas Magalhaes
Chefe da Divisao da America Meridional II do Ministerio das Rela¥6es Exteriores

5) Campanha de Adensamento de Marcos.
6) Coopera9ao Consular.

Doutor Leon Tondowski
Assessor Especial do Secretario do Meio Ambiente
da Presidencia da Republica

7) Coopera9ao no campo militar.

Doutora Elisa Maria Brandao Cavalcanti
Assessora de Coopera¥ao da Secretaria do Meio
Ambiente da Presidencia da Republica

8) Esquema de coopera9ao redproca para a detec9ao, vigilancia, verifica9ao e controle da penetra9ao e das atividades ilegais de mineiros nas
zonas fronteiri9as.

ANEXO II

ANEXOIV

Delega¥ao da Venezuela:
Embaixador Adolfo Raul Taylhardt
Diretor-Geral do Ministeriodas Rela¥6es Exteriores
Embaixador Sebastian Alegrett Ruiz
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario em
Brasilia

Esquema de Coopera~ao Reciproca para a
Detec~ao, Vigilancia, Verifica~ao e Controle da
Penetra~ao e das Atividades llegais de
Garimpeiros na Regiao Fronteiri~a
1.

Gada Governo estabelecera em seu territ6rio
um mecanisme de vigilancia, deteccao e con-
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trole das atividades ilegais de minera<;ao pr6-

ximas
2.

3.

4.

a regiao da tronteira comum.

Os do is Governos analisarao formulas para promover a realiza<;ao conjunta de atividades destinadas a prevenir e impedir a penetra<;ao ilegal
de garimpeiros no territorio da outra parte.
Com esse proposito, trocarao, de maneira permanente, toda informa<;ao disponivel e criarao
mecanismos para promover intercambio de
pessoal dedicado a vigilancia e controle, assim
como a realiza<;ao coordenada dos trabalhos de
patrulha nas regioes fronteiri<;as.

A luz das legisla<;oes internes respectivas e das
normas internacionais vigentes, os dois Governos comprometem-se a exercer controle estrito
dos voos de aeronaves particulares na regiao
fronteiri<;a e da oferta de combustive! para aeronaves em aeroportos e em pistas proximos a
fronteira.

5.

As duas partes aplicarao as san<;oes previstas
em suas respectivas legisla<;oes as aeronaves
que violem espa<;o aereo da outra parte.

6.

Toda atividade de minera<;ao nao autorizada
acarretara a rigorosa aplica<;ao das leis e regulamentos que penalizem esses delitos.

7.

8.

Gada parte aplicara com rigor o regime de san<;oes previsto em sua propria legisla<;ao a seus
nacionais que realizem atividades de minera<;ao ilegais no territorio da outra parte.
Gada parte informara a outra, de imediato e por
escrito, de toda atividade ilegal detectada e de
qualquer deten<;:ao de cidadaos do outro Estado que tenham sido apreendidos por realizer
atividades ilegais de minera<;:ao no territorio da
outra parte.

12. Os Governos informarao amplamente a opiniao

publica sobre os resultados da investiga<;:ao
conjunta.

13. Os Governos trocarao informa<;oes reciprocas
sobre a aplica<;:ao do estipulado neste Esquema
de Coopera<;ao e efetuarao, de comum acordo,
os ajustes necessaries a fi m de tornar cad a vez
mais efetiva a sua aplica<;ao.
14. Com a tinalidade de zelar pelo cumprimento do
acordado neste Esquema e de avaliar periodicamente sua a pi ica<;ao, os Vice-Chanceleres se
reunirao com a periodicidade necessaria, de
acordo com a evolu<;ao dos acontecimentos,
sem prejuizo a utiliza<;ao dos canais diplomaticos regulares.

atos que entraram em vigor
durante o 4!» trimestre de 1990
ALEMANHA
01.- Ajuste sobre o Projeto "Apoio ao 6rgao de
projeto ambiental do Estado de Alagoas IMN
AL Prorenda Tipologia 4".
Celebrado em Brasilia, em 17 de dezembro de
1990.
Entrou em vigor, em 17 de dezembro de 1990

ARGENTINA
01.- Declara<;:ao sobre Politica Nuclear Comum
Brasileiro-Argentina.
Celebrado em Foz do lgua<;:u, em 28 de novembro
de 1990.
Entrou em vigor, em 28 de novembro de 1990.

Essa informa<;:ao sera de carater sistematico, como
objetivo de manter um registro atualizado das viola<;:oes detectadas e incluira, entre outras, informa<;:6<;:es sobre a identifica<;:ao dos individuos, as declara<;:oes obtidas ante as autoridades e as san<;:oes
impostas.
9.

As partes comprometem-se a colaborar para
aclarar qualquer duvida que possa surgir acerca da exata localiza<;:ao de um acampamento ou
instala<;:ao de minera<;:ao ilegais.

10. As partes se comprometem a investigar conjuntamente qualquer incidente e a facilitar a referida investiga<;:ao, mediante convite ou solicita<;:ao de um dos Governos, uma vez que o Governo interessado a considere necessaria.
11. Gada Governo facilitara a condu<;:ao da investiga<;:ao con junta iniciada conforme o paragrafo
anterior e proporcionara, na medida de suas
possibilidades, a coopera<;:ao de carater logistico que se requeira para realiza-la.
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02.- Acordo, por troca de not as, sobre Transporte
Rodoviario.
Celebrado em Buenos Aires, em 8 de novembro de
1990.
Entrou em vigor, em 8 de novembro de 1990.

EQUADOR
01.- Ajuste complementar sobre a Constitui<;:ao de
um Programa de Coopera<;:ao Tecnica.
Celebrado em Brasilia, em 7 de novembro de 1990.
Entrou em vigor, em 7 de novembro de 1990.

02.- Convemio Complemeptar de Coopera<;ao
Tecnico-Cientifica na Area Nuclear.
Celebrado em Brasilia, em 7 de novembro de 1990.
Entrou em vigor, em 7 de novembro de 1990.

GRA·BRETANHA

TCHECA E ESLOVACA

01.- Ajuste Complementar, ao Acordo de Coopera·
c;:ao Tecnica,de 18.01.68, relativoa um Projeto
de Cooperac;:ao Tecnica para Melhoria do
Controle da Poluic;:ao Ambiental no Estado de
Pernambuco.

01.- Declarac;:ao dos Presidentes a respeito do
Desenvolvimento das Relac;:oes entre o Brasil
e a Tcheca e Eslovaca.

Celebrado em Brasilia, em 30 de outubro de 1990.

Entrou em vigor, em 2 de outubro de 1990.

Entrou em vigor, em 30 de outubro de 1990.

02.- Memorando de Entendimento.

02.- Ajuste Complementar, ao Acordo de Coope·
rac;:ao Tecnica, de 18.0 1.68, relativo a um Pro·
jeto de Cooperac;:ao Tecnica para lnstalac;:ao
de Estac;:ao de Pesquisas Reserva Biol6gica
de Caxiuana para o Estudo de Ecossistemas
da Amazonia.

Celebrado em Praga, em 2 de outubro de 1990.

Celebrado em Praga, em 2 de outubro de 1990.

Entrou em vigor, em 2 de outubro de 1990.

03.- Protocolo de lntenc;:oes.
Celebrado em Praga, em 2 de outubro de 1990.

Celebrado em Brasilia, em 30 de outubro de 1990.
Entrou em vigor, em 2 de outubro de 1990.
Entrou em vigor, em 30 de outubro de 1990.

03.- Ajuste Complementar relativo a um projeto de
Cooperac;:ao Tecnica para o Estudo do Poten·
cial Economico das Plantas Aromaticas do
Estado do Para.

04.- Convenc;:ao Destinada a Evitar a Dupla Tributac;:ao e Prevenir a Evasao Fiscal em Materia
de lmpostos sobre a Renda.
Celebrado em Brasilia, em 26 de agosto de 1986.

Celebrado em Brasilia, em 14 de novembro de 1990.

Entrou em vigor, em 14 de novembro de 1990.

Entrou em vigor, em 14 de novembro de 1990.

URSS

GUIANA

01.- Acordo, por troca de not as, referente ao funcionamento do Consulado-Geral da Uniao das
Republicas Socialistas Sovieticas no Rio de
Janeiro.

01.- Acordo sobre Prevenc;:ao, Controle, Fiscalizac;:ao e Repressao ao Uso lndevido e ao
Tratico llicito de Entorpecentes e de Substancias Psicotr6picas.

Celebrado em Brasilia, em 4 de outubro de 1990.
Entrou em vigor, em 4 de outubro de 1990.

Celebrado em Georgetown, em 16 de setembro de
1988.
Entrou em vigor, em 27 de novembro de 1990.

HUNG RIA
01.- Acordo, por troca de not as, para a Supressao
de Vistos em Passaportes Diplomatico e de
Servic;:o.
Celebrado em Brasilia, em 13 de dezembro de
1989.
Entrou em vigor, em 1? de janeiro de 1990.

acordos que entraram em vigor
durante o 4.0 trimestre de 1990
ALEMANHA
01.- Ajuste Complementar sobre a fase de "follow
up" do projeto de Cooperac;:ao Tecnica "Formac;:ao de Tecnicos Florestais a Nivel de 2?
Grau no Colegio Presidente Costae Silva, de
Irati" (PN 76.2036.2)
Celebrado em Brasilia, em 27 de dezembro de 1990.

MEXICO

Entrou em vigor, em 27 de dezembro de 1990.

01.- Memorandum de entendimento para o aproveitamento das Referencias que se outorgam
aos dois Paises em Licitac;:oes Publicas lnternacionais.

02.- Ajuste Complementar sobre o projeto "Meios
Audiovisuais
para
a
Extensao
Rural
(EMBRATER)" (PN 82.2028.6)

Celebrado em Brasilia, em 10 de outubro de 1990.

Celebrado em Brasilia, em 27 de dezembro de
1990.

Entrou em vigor, em 1 0 de outubro de 1990.

Entrou em vigor, em 27 de dezembro de 1990.
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03.- Ajuste Complementar sobre o projeto "Pla-

nejamento

Pesqueiro

Botswana - Ratificou

Artesanai/IBAMA"

(PN 85.2539.9)
Celebrado em Brasilia, em 27 de dezembro de
1990.
Entrou em vigor, em 27 de dezembro de 1990.

acordos que ainda nao entraram
em vigor, durante o 4P trimestre
de 1990

2.

Bahrain- Aderiu
3.

Celebrado em Brasilia, em 7 de novembro de 1990.

MEX~O
01.- Convemio de Cooperac;ao em Materia de Promoc;ao de Co-investimentos.
Celebrado em Brasilia, em 10 de outubro de 1990.
02.- Acordo-Quadro de Cooperac;ao FazendarioFinanceira.

Protocolo de Montreal sobre as Substii.ncias
que Esgotam a Camada de Ozonio. Montreal,
16.09.1987.

Bahrain e Equador- Aderiram
4.

EQUADOR
01.- Acordo de Cooperac;ao para a Reduc;ao da
Demanda, Prevenc;ao do Uso lndevido e Combate a Produc;ao e ao Tratico llicitos de Entorpecentes e Substii.ncias Psicotr6picas.

Convenc;ao de Viena para a Protec;ao da Camada de Ozonio. Viena, 22.03.1985.

Convenc;ao das Nac;oes Unidas contra o Tratico
de Narc6ticos e Substii.ncias Psicotr6picas.
Genebra, 20.12.1988.

Canada- Ratificou
5.

Atos do XIX Congresso da Uniao Postal Universal. Hamburgo, 27.07.1984.

Uniao Sovietica, Bielorussia, Sudao e Ubia - Ratificaram
6.

Acordo lnternacional
14.03.1986.

do

Trigo.

Londres,

Argentina- Ratificou
7.

Tratado sobre o Registro lnternacional de
Obras Audiovisuais. Genebra, 18.04.1989.

Celebrado em Brasilia, em 10 de outubro de 1990.

Austria, Franc;a, Burkina Faso, Mexico, Republica
Tcheco e Eslovaca- Aderiram

03.- Acordo de Cooperac;ao na Area de Meio Ambiente.

8.

Celebrado em Brasilia, em 10 de outubro de 1990.

Angola- Aderiu

QUEN!.h.

9.

01.- Acordo para Servic;os Aereos.

Convenc;ao sobre lmunidades e Privilegios das
Nac;oes Unidas. Nova York, 13.02.1946.

Convenc;ao lnternacional Contra o Tratico llicito de Narc6ticos e Substii.ncias Psicotr6picas. Viena, 20.12.1988.

Celebrado em Naorpbe, em 29 de outubro de 1990.

Chi pre e Nova Zelii.ndia- Ratificaram

TUNiSIA

10. Estatutos do Centro lnternacional de Engen haria Genetica e Biotecnologia. Madri, 13.09.1983.

01.- Acordo Comercial.
Celebrado em Brasilia, em 27 de novembro de 1990.

Marrocos- Ratificou
Costa Rica- Assinou

02.- Acordo sobre a Criac;ao de uma Comissao
Mista de Cooperac;ao.
Celebrado em Brasilia, em 27 de novembro de 1990.

assentamento dos atos
internacionais multilaterais dos
quais 0 brasil e parte, no 4P
trimestre de 1990
1.
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Convenc;ao das Nac;oes Unidas sobre o Direito
do Mar Montego Bay, Jamaica, 10.12.1982.

11. Convenc;ao de Viena sobre o Direito de Tratados entre Estados e Organizac;oes lnternacionais e entre Organizac;oes lnternacionais. Viena, 21 .03.1 986.
Espanha- Aderiu
Argentina- Ratificou
12. Convenio Constitutivo do Fundo Comum para
Produtos de Base. Genebra, 27 de junho de
1980.
Mauritania e Turquia- Ratificaram

a

13. Convencao Relativa Criacao da Organizacao
Maritima lnternacional (IMO) e Emendas. Ge·
nebra, 06.03.1948.

Oma- Aderiu
15. Convencao sobre os Di reitos da Crianca. Nova
York. 20.11.1989.

Belize- Aceitou
Kwait- Assinou
14. Convencao de Viena sobre Direito dos Tra·
tados. Viena, 23.05.1969.

Guatemala e Serra Leoa- Ratificaram

99

comunicados e notasl
governo lamenta incidente em
israel
Nota a lmprensa de 10 de outubro de 1990
0 Governo brasileiro lamenta profundamente os
incidentes do dia 8 de outubro em Jerusalem, que
levaram a perda de vidas e deixaram mais de 300
feridos, e volta a manifestar sua determina<;:ao de
apoiar os esfor<;:os necessaries a uma solu<;:ao pacf·
fica, abrangente e justa do problema palestine. 0
Brasil reitera sua expectativa de que se chegue a
paz firme e duradoura na regiao, observados os
principios fundamentais do direito internacional, o
direito dos povos a autodetermina<;:ao; 0 direito de
todos OS POVOS da area a existencia dentro de
fronteiras internacionalmente reconhecidas; a ne·
ga<;:ao da conquista de territories pela for<;:a; e as
resolu<;:oes pertinentes do Conselho de Seguran<;:a
das Na<;:oes Unidas, particularmente as de numero
242 (1967) e 338 (1973).

povo brasileiro, calorosas felicita<;:oes pelo Premio
Nobel de Literatura.
Fernando Coller de Mello
Presidente da Republica Federativa do Brasil."
2.
Na mesma ocasiao, o Senhor Ministro de
Estado enviou ao escritor Octavio Paz a seguinte
mensagem:
"Rogo a Vossa Excelencia aceitar minhas vivas
felicita<;:oes no memento em que recebe o Premio
Nobel de Literatura, justo tribute a uma grande obra
poetica e ensafstica e a toda uma vida dedicada
reflexao sobre o Mexico e a America Latina. A obra
de Vossa Excelencia constitui excepcional contri·
bui<;:ao no sentido da defini<;:ao e do amadureci·
mente da identidade profunda de nossos povos.

a

Francisco Rezek

presidente coli or sauda escritor
octavio paz pelo premio nobel
de literatura de 1990
Nota

a lmprensa de 22 de outubro de 1990

0 Senhor Presidente da Republica enviou ao escri·
tor Octavio Paz a seguinte mensagem de congra·
tula<;:oes por seu agraciamento como Premio Nobel
de Literatura de 1990:
"A concessao do Premio Nobel de Literatura faz
justi<;:a ao talento universal de Vossa Excelencia, e
constitui, ao mesmo tempo, motive de orgulho para
a cu!tura latino·americana. Vossa Excelencia defi·
niu·se, com rara felicidade, como "poeta·pensador''.
Sua obra poetica evoca, com igual maestria, tanto
os temas lfricos mais cares a experiencia humana
quanto os gran des dramas que constituem o mistEirio da existencia. Como pensador, Vossa Excelencia
firmou decidido compromisso com o futuro. Sua
obra de ensafsta constitui profunda reflexao sobre
os rumos do homem e da sociedade hodierna, mas
expressa tambem profundo conhecimento e amor
pelo Mexico.
A obra de Vossa Excelencia sempre traduziu preo·
cupa<;:ao com a constru<;:ao da modernidade. A cons·
tru<;:ao da modernid~de constitui o grande objetivo
do meu Governo. E, pois, com justificada satis·
fa<;:ao que lhe rogo aceitar, em meu nome e no do

Ministro de Estado das Rela<;:Cies Exteriores."

carta do secretario·geral da
anistia internacional
ao presidente collor
Nota

a lmprensa de 22

de outubro de 1990

ASua Excelencia
0 Senhor Fernando Collor de Mello
Presidente do Brasil
18 de outubro de 1990

Excelencia,
Escrevi a Vossa Excelencia em 31 de agosto para
manifestar o apre<;:o da Anistia lnternacional pela
mensagem extremamente positiva com que Vossa
Excelencia recebeu a delega<;:ao chefiada pelo
Vice·Presidente de nosso Comite Executive Inter·
nacional, Senhor Bacre Waly Ndiaye, em Brasilia,
em agosto. Escrevo·lhe pessoalmente mais uma
vez, assim como ao Ministro das Rela<;:oes Exterio·
res, tendo em vista a preocupa<;:ao firmemente ex·
pressa por ele, em nome do Governo brasileiro na
carta a mim dirigida, em 6 de outubro, a respeito do
anuncio publicado na imprensa do Reino Unido
pela Se<;:ao Britanica da Anistia lnternacional.
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Desejo assegurar-lhe que a Anistia lnternacional
acolheu calorosamente o dialogo aberto com seu
Governo a respeito da necessidade de tratar serias
viola9oes de direitos humanos no Brasil, inclusive
tortura e execu9ao extrajudicial de jovens. Recebemos com satisfa9ao as declara9oes publicas em
que Vossa Excelencia condenou inequivocamente
esses abusos de direitos humanos, chamou atenyao para a necessidade de lidar com abusos no
ambito das for9as policiais e buscou a contribuiyao
de terceiros no levantamento e no tratamento de
casos de abuso. Eu proprio estava presente a Cupula Mundial para a Crianya em Nova York quando
Vossa Excelencia falou francamente sobre as medidas que seu Governo vern adotando para sustar
abusos contra crianyas.
A Anistia lnternacional esta consciente das importantes mudanyas de atitude e de polftica do novo
Governo federal, em particular ao reconhecer sua
responsabilidae por assegurar, em toda a Federayao, o respeito aos compromissos de direitos
humanos assumidos pelo Brasil. Compreendemos
que a implementayao de reformas para coibir esses
abusos toma tempo, embora sua natureza exija a
maior urg{mcia possfvel da parte tanto de governos
estaduais quanto do Governo federal, e esperamos
tomar conhecimento das medidas tomadas pelos
governos estaduais. Acolhemos com especial satisfayao o reconhecimento, por Vossa Excelencia, da
importancia permanente da opiniao publica em
contribuir para que ocorram reformas, bern como da
validade da preocupayao tanto internacional quanto nacional. lsso foi claramente manifestado tanto
na reuniao de Vossa Excelencia com nossa delegayao quanto em seu pronunciamento no seminario para Secretarios estaduais de Seguran9a
Publica sobre a implementayao do novo Estatuto da
Crianya, ocasiao em que Vossa Excelencia dirigiu
apelo a indivfduos e a organizayoes, nacionais e
internacionais- inclusive a Anistia lnternacional- a
que apresentem denuncias e contribuiyoes para o
tratamento de serias violayoes de direitos humanos.
A Anistia lnternacional continuara efetivamente a
atuar nesse sentido e espera manter e ampliar o
dialogo construtivo como Governo de Vossa Excelencia. Durante nosso trabalho, registramos publicamente nossas preocupayoes a respeito de violayoes em diferentes pafses. As seyoes, grupos e
membros individuais da Anistia lnternacional sao
responsaveis pela manifestayao de suas preocupayoes e pelas campanhas nessa materia em seus
pr6prios pafses, no marco de uma polftica acordada
internacionalmente. lnfelizmente a Se9ao Britanica
nao estava informada a respeito de alguns pronunciamentos publicos recentes do Governo brasileiro
quando 0 anuncio foi enviado a publicayaO. 0 a nuncio nao refletiu os importantes desenvolvimentos
no dialogo entre o Governo brasileiro e esta Organizayao. Damo-nos conta de que parte de seu conteudo foi, assim, considerado ofensivo. Transmiti as
observayoes do Ministro das Relayoes Exteriores,
na sua totalidade, ao Diretor da Seyao Britanica.
Tenha Vossa Excelencia a certeza de que a Anistia
lnternacional deseja fortemente continuar o dia-

102

logo aberto por sua acolhida, a mais positiva, a
nossa delega(fao, no interesse de prevenir os abusos de direitos humanos das crian9as e outros compromisso que, estou certo, Vossa Excelencia
compartilha inteiramente com a nossa Organiza(fao.
Respeitosamente,

Jan Martin
Secretario-Geral

reunlio da comlssio naclonal
para assuntos antartlcos
Nota lillmprensa de 29 de outubro de 1990.
Reuniu-se hoje, dia 29 de outubro, no ltamaraty, sob
a presidencia do Ministro das Rela9oes Exteriores,
Francisco Rezek, a Comissao Nacional para Assuntos Antarticos (CONANTAR).
Na ocasiao passaram-se em revista os principais
temas da agenda antartica internacional, sobretudo
a luz da reuniao das Partes Consultivas do Tratado
da Antartica, a se realizar em Vina del Mar, Chile, de
19 de novembro a 7 de dezembro de 1990, com o
objetivo de adotar medidas abrangentes para a
prote9ao do meio ambiente antartico e de seus
ecossistemas dependentes e associados.
Em particular, a CONANTAR instruiu a delegayao do
Brasil aquela reuniao a advogar a ado9ao de medidas efetivas de prote9ao ambiental, salvaguardando o princfpio da liberdade de pesquisa cientifica no
continente, bern como os mecanismos pelos quais
opera o sistema do Tratado da Antartica, e que tern
garantido a paz e a cooperayao internacional naquela area.

45 anos da onu
Nota ill lmprensa de 29 de outubro de 1990.
Por iniciativa do Programa das Na9oes Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD), serao comemorados
no dia 29 do corrente mes os 45 anos de existencia
da Organizayao das Nayoes Unidas eo 40!' aniversario da Cooperayao Tecnica daquele organismo
para com o Brasil. Alem de por em destaque o
aniversario da ONU, o evento ressaltara a importancia da coopera9ao tecnica internacional para o
processo de transferencia de conhecimentos para
o Brasil, iniciado na decada de 50, atraves do Fundo
Especial e do Programa expandido, e particularmente dinamizado a partir da criayao do PNUD, em
1966.
2.
A Cooperayao Tecnica como PNUD constitui,
efetivamente, o principal instrumento de intercambio entre o Brasil e os organismos do Sistema das
Nayoes Unidas, nao tanto pelo volume de recursos

alocados mas, sobretudo, pelo efeito catalisador
desempenhado pelo Programa nas areas de tecnologia mais avanc;:ada, em que a transferencia de
conhecimentos e praticamente inexistente nos
programas bilaterais de cooperac;:ao.
3.
A Programac;:ao Brasii/PNUD encontra-se
atualmente em seu IV Cicio, correspondente ao
perfodo 1987·1991, para o qual o Programa alocou
recursos da ordem de US$ 17,42 milhoes. Atraves
de mecanismos como o de custos compartilhados
("cost-sharing"), foi possfvel implementar uma pro·
grama<;:ao com aproximadamente 70 projetos, tota·
lizando US$ 62,3 milhoes, em areas de grande
relevancia para opals, tais como as de meio am bien·
te, planejamento governamental, agricultura, irrigac;:ao, saneamento, energia, saude e telecomuni·
cac;:oes.

unesco acolhe proposta
brasileira
Nota

a lmprensa de 20 de novembro de 1990.

Em 13 de novembro corrente a UNESCO acolheu
formalmente a primeira proposta brasileira de associac;:ao Rede Mundial de Reservas de Biosfera
do Programa MAB.

a

2.
Os do is primeiros sftios em territorio nacional
incluem o conjunto Floresta da Tijuca, Parque Lage
e Jardim Botanico, no Rio de Janeiro, e as areas do
Vale do Ribeira e Serra da Graciosa na divisa entre
os Estados de Sao Paulo e Parana.
3.
0 Programa MAB, sigla em ingles de "0
Homem e a Biosfera", foi criado pela UNESCO em
1971, com o objetivo de desenvolver o intercambio
cientffico e a pesquisa internacionais em areas
ligadas ao meio ambiente.
4.
No Brasil, o orgao responsavel pela coordenac;:ao das atividades do MAB e pela designac;:ao de
areas a serem submetidas Rede de Reservas da
Biosfera e a COBRAMAB (Comissao Brasileira para
o MAB), presidida pelo Embaixador Guilherme Leite
Ribeiro, Chefe do Departamento de Cooperac;:ao
Cientffica, Tecnica e Tecnologica do ltamaraty. Sao
membros da COBRAMAB representantes da SEMA,
IBAMA, Secretaria da Ciencia e Tecnolooia, CNPq,

a

IBGE, Academia Brasileira de Ciencias e especia·
listas em ecologia.
5.
A ideia de propor a Floresta da Tijuca como
area para reserva da biosfera foi suscitada pela
prime ira vez pelo Embaixador do Brasil na UNESCO,
Jose Guilherme Merquior, e foi de imediato acolhida
pelo proprio Presidente Collor, que inclusive realizou uma caminhada pela area para demonstrar
mais uma vez seu empenho na protec;:ao do meio
ambiente.
6.
A defesa do projeto brasileiro na ultima reu·
niao da UNESCO foi conduzida com tanto empenho
pela Presidente do IBAMA, Tania Munhoz, e pela
Representac;:ao do Brasil junto UNESCO, que os
representantes dos pafses que integram o Conselho do MAB nao apenas elogiaram a posic;:ao brasi·
leira como elegeram a propria Tania Munhoz como
sua proxima Presidente, com mandato de do is anos.
As quatro vice-presidencias passarao a ser ocupadas pela Alemanha, Japao, Oman e URSS.

a

7.
Segundo o Embaixador Guilherme Leite Ri·
beiro, a decisao muito favorece o Brasil, porque
habilita esses trechos da Mata Atlantica a receber
ajuda internacional para sua conservac;:ao. Alem do
mais, as tres areas do Rio de Janeiro (Fioresta da
Tijuca, Parque Lage e Jardim Botanico) serao seguramente as primeiras visitadas pelas autorida·
des, jornalistas, tecnicos e especialistas em ecologia de todo o mundo que virao ao Rio de Janeiro
em 1992 para a Conferencia lnternacional sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento.

golpe no suriname
Nota

a lmprensa de 27 de dezembro de 1990

0 Governo brasileiro recebeu com preocupac;:ao a
noticia da ruptura da ordem institucional na vizinha
Republica do Suriname, com a queda do Governo
do Presidente Shankar. 0 Brasil se mantem tiel ao
princfpio da nao·intervenc;:ao nos assuntos internes
dos Estados, mas, por outro lado, nao pode deixar
de inquietar·se ante acontecimentos que afastam
pafses amigos dos procedimentos democraticos.
Nesse quadro, o Governo brasileiro expressa a
esperanc;:a de que se restabelec;:a a normalidade
democratica no mais breve prazo em todo o terri·
torio do Suriname.
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mensagensl
unifica.;io da alemanha
Mensagens do Presldente Fernando Collar
ao Presldente da Alemanha, Richard von
Wlzsaecker, e ao Chanceler Federal, Helmut
Kohl, de 3 de outubro de 1990

"A

Sua Exceiencia o Senhor Richard von Weizsaecker, Presidente da Republica Federal da Alemanha.

Na data de hoje comemora-se, aiE~m de urn evento
hist6ri~o do maior relevo para a na<;ao alema, urn
marco na hist6ria da humanidade. Com a unifica<;ao
desse grande pals, o mundo encerra definitivamente a era herdada do ultimo conflito mundial, e aspira
ao inlcio de uma nova etapa de coopera<;ao e
entendimento. Pe<;o-lhe aceitar minhas sinceras
congratula<;oes e os melhores votos pela constante
prosperidade do povo alemao.

Fernando Collar
Presidente da Republica Federativa do Brasil".

"A Sua Excelencia o Senhor Helmut

Kohl,

Chanceler Federal da Republica Federal da Alemanha.
0 dia de hoje constitui urn marco nao s6 para a
hist6ria da Alemanha, mas tambem para a hist6ria
da humanidade.
A unifica<;ao da Alemanha representa, acima de
tudo, uma conquista do pr6prio Povo alemao e de
seus dirigentes, conquista essa em que se destacam a perseveran<;a, o espfrito democratico e o
sentimento das oportunidades e desafios hist6ricos
A unifica<;ao da Alemanha deve ser tambem saudada como slmbolo de uma nova etapa na hist6ria
da humanidade. Significa a vit6ria da coopera<;ao
sobre o confronto, do entendimento sobre a competi<;ao, da diplomacia sobre a intolerancia. Trata-se
de desdobramento que refor<;a as esperan<;as da
humanidade em novas formas de relacionamento
internacional.
Como sabe Vossa Excelencia entre as profundas
rafzes ocidentais e europeias do Brasil encontra-se
a contribui<;ao dos vastos contingentes de imigrantes da Alemanha e seus descendentes. Nao apenas
a inestimavel contribui<;ao dos imigrantes alemaes
para a forma<;ao da cultura brasileira, mas tambem

as inumeras iniciativas conjuntas que, nos mais
variados campos, tern sido desenvolvidas entre
nossos Povos, tornaram o Brasil particularmente
atento ao sofrimento que a separa~;ao da nacionalidade impunha a Alemanha, bern como as aspira~;oes de seu Povo pela reunifica~;ao do pals.
Com grande honra me dirijo a Vossa Excelencia,
nesta data hist6rica, para registrar que o Governo e
o Povo brasileiros se associam plenamente a alegria do Povo alemao pelo restabelecimento de sua
esperada e definitiva unidade.

Fernando Collar
Presidente da Republica Federativa do Brasil".

Mensagem do ministro Francisco Rezek,
dlrlgida em 3 de outubro de 1990, ao Ministro
dos Neg6cios Estrangeiros da Republica
Federal da Alemanha, Hans-Dietrich Genscher
"Nesta hora de grande emo~;ao para o povo alemao,
Vossa Excelencia pode estar certo de que o povo e
o Governo do Brasil vivem com sincera e especial
alegria, a nova era nas rela<;oes internacionais de
que a unifica~;ao marca o inlcio. 0 Dia da Unidade
Alema comprova que a Hist6ria nao apenas e feita
pelos homens, mas pode e deve se-lo tam bern para
os homens. Estou seguro de que nossas rela~;oes
bilaterais se desenvolverao em ritmo ainda mais
intense e sustentado, confirmando o passado de
amizade e coopera~;ao entre o povo alemao e o
povo brasileiro, de que foi uma prova a significativa
emigra~;ao de nacionais de seu pals para o Brasil.
Neste memento memoravel, queira aceitar minhas
felicita~;oes e os melhores votos de paz e prosperidade para o povo alemao".

chegada de brasileiros vindos
do iraque
Mensagem do Ministro Francisco Rezek
na manhii de 4 de outubro de 1990
"Quis o Presidente Fernando Collor que, em seu
nome, viesse eu acolher o expressive grupo de
brasileiros que ora regressam ao Brasil, para darlhes as boas-vindas e manifestar a alegria com que
os vemos reincorporar-se ao convfvio da Patriae de
suas famflias. Que o cansa~;o da jornada e as tensees que a precederam sejam logo compensados
pelo calor do reencontro.
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Os sentimentos de alegria pelo retorno se veem,

contudo, toldados inevitavelmente pela frustracao
por que nao tenha sido ainda possfvel assegurar a
volta ao Pals de todos os brasileiros que se encontram no lraque.
0 povo brasileiro, que acompanha com emoc;:ao e
solidariedade a situac;:ao desses nossos compatriotas, mantem seu sentimento voltado, com a mesma
intensidade, para aqueles que ainda Ia se encontram.
A todos asseguro que continuaremos, o Governo
brasileiro e sua Missao Especial que permanece em
Bagda, a trabalhar para que o exito significative,
mas parcial, de hoje seja completado em breve com
o retorno da totalidade dos brasileiros".

collor da boas·vindas a
braslleiros que regressaram
do iraque
Mensagem dlvulgada dla 8 de outubro de 1990
"Dou as boas-vindas aos nossos compatriotas que
ora regressam do lraque. 0 povo brasileiro acompanhou com emoc;:ao os esforc;:os diplomaticos para
assegurar o retorno desses brasileiros a seguranc;:a
do solo patrio. Desenvolvidos sempre dentro de
estrito respeito as decisOes das Nac;:Oes Unidas,
esses esforc;:os conduzem agora ao plena exito, o
que comprova que, mesmo na diffcil conjuntura,
prevaleceu o respeito ao Dire ito lnternacional e aos
princfpios humanitarios. Manifesto, nesse sentido,
meu reconhecimento as autoridades iraquianas, na
expectativa de que seja encontrada uma via pacifica e justa, no quadro das resoluc;:Oes pertinentes
do Conselho de Seguranc;:a, para os graves problemas que ameac;:am a regiao e a pr6pria estabilidade
internacional."

Mensagem do Mlnlstro Rezek encamlnhada a
todas as Mlss6es Dlplomatlcas do Brasil no
exterior, no dla 8 de outubro de 1990
"Estou divulgando, neste momenta, a mensagem do
Presidente Fernando Collar sabre o retorno dos
brasileiros que ainda se encontravam no lraque. Ao
faz9-lo, felicito a missao chefiada pelo Embaixador
Paulo Tarso Flecha de Lima pela qualidade excepcional do trabalho com que superou todas as dificuldades e alcanc;:ou exito completo nos seus objetivos, com estrito respeito as diretrizes das Nac;:oes
Unidas, honrando uma vez mais o Servic;:o Exterior
de urn pals cujas arm as sao o born sensa, a razao eo
direito. Felicito tambem os diplomatas e funcionarios da Embaixada do Brasil em Bagda, que contribufram para o sucesso dessa missao, e que permanecem no lraque, no cumprimento de seu dever e
em defesa dos interesses nacionais. Compartilho a
expectativa de que, brevemente, superados a atual
crise e os riscos que ela importa, possa cada urn
deles reencontrar a normalidade de seu trabalho e
de sua vida."
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collor felicita gorbachev
pelo primio nobel
Mensagem do Presidente Fernando Collor
enviada ao Presidente Mikhail Gorbachev,
em 17 de outubro de 1990

•'A Sua Excelencia o Senhor

Mikhail Sergeyevitch Gorbachev,
Presidente da Uniao das Republicas Socialistas
Sovieticas.

Tendo tornado conhecimento da concessao a Vassa Excelencia do Premia Nobel da Paz de 1990,
apresso-me a fazer chegar a Vossa Excelencia
minhas calorosas felicitac;:oes.
2.
Ao recordar com satisfac;:ao as conversac;:oes
que tive a oportunidade de manter com Vossa
Excelencia em Moscou, em janeiro ultimo, ainda
como Presidente-eleito, penso que a atribuic;:ao do
Premia Nobel a Vossa Excelencia traduz o merecido reconhecimento, no plano internacional, dos
esforc;:os e iniciativas de Vossa Excelencia com o
objetivo de alcanc;:ar, atraves de urn novo modo de
pensar as relac;:oes internacionais, urn mundo no
qual a confrontac;:ao esteril seja substitufda pela
cooperac;:ao, onde as crises regionais sejam solucionadas por via pacifica, com base no estrito respeito aos princfpios da Carta das Nac;:oes Unidas e,
ainda, no qual o brutal volume de recursos ate agora
destinados a corrida armamentista possa ser efetivamente canalizado para incrementar a cooperac;:ao para o desenvolvimento.
3.
Verifico, igualmente, com grande satisfac;:ao,
que o Brasil e a URSS mantem relac;:oes exemplares, que se vern aprofundando atraves da intensificac;:ao do dialogo politico e do desenvolvimento da
cooperac;:ao nos mais variados campos de atividade.
Assim procedendo, nossos pafses dao importante
contribuic;:ao a construc;:ao de urn sistema de relac;:Oes internacionais mais estavel.
4.
Ao transmitir a Vossa Excelencia, em nome
do povo e do Govern a brasileiros, e em meu proprio
nome, nossos cumprimentos por tao honrosa e
merecida laurea, desejo reiterar o convite para que
Vossa Excelencia e a Senhora Gorbachev realizem
visita oficial ao Brasil em data proxima.
Pec;:o aceitar, Senhor Presidente, a garantia da
minha mais alta considerac;:ao.

Fernando Collor
Presidente da Republica Federativa do Brasil."

crise na argentina
Mensagem do Presldente Fernando Collor
ao Presidente Carlos Menem, enviada no dia
3 de dezembro de 1990
"Diante do momenta que atravessa o pals irmao,
desejo expressar a Vossa Excelencia, em meu

nome pessoal e no de todos os brasileiros, a mais
absoluta solidariedade e reiterar a certeza de que,
sob sua firme orienta~ao, hade prevalecer a ordem
constitucional na Republica Argentina, e com ela os
mais altos valores da democracia, da concordia e da
paz.

Fernando Collor
Presidente da Republica Federativa do Brasil".

dia internacional dos
direitos humanos
Mensagem do Mlnlstro Francisco Rezek
ao Secretarlo Geral da ONU, no dla
10 de dezembro de 1990
"Na oportunidade da celebra~ao do Dia lnternacional dos Direitos Humanos, desejo reiterar o firme
compromisso do Brasil com a garantia dos direitos e
liberdades fundamentals e com os esfor~os de
promo~ao de sua observancia, conforme preve de
forma inequivoca nossa Constitui~ao.
Quaranta e dois anos ap6s a Declara~ao Universal
dos Direitos Humanos, o Brasil acompanha com
interesse os desenvolvimentos que se observam na
comunidade internacional nessa esfera. Conforme
observou o Presidente Fernando Collar na abertura
do debate-geral da XLV Assembh:lia Geral: "Como
alastramento dos ideais democraticos, sera cada
vez mais incisive e abrangente o tratamento internacional dessa questao. 0 Brasil ap6ia esta tendencia. Creio que estamos as vesperas de urn salto
qualitative a respeito. As afrontas aos direitos humanos devem ser denunciadas e combatidas com
igual rigor, onde quer que ocorram".
A politica brasileira no dominic dos direitos humanos caracteriza-se, hoje, pelo amplo dialogo com a
comunidade internacional, governamental e naogovernamental, motivado pela nossa convic~ao de
que a prote~ao dos direitos humanos representa
preocupa~ao legitima de todos. 0 Brasil tern cons-

ciencia de que dificuldades nesse campo ainda
perdu ram, mas nao poupara esfor~os no senti do de
supera-las. Respeitar e fazer respeitar os direitos
humanos e prioridade absoluta do Governo brasileiro.
No ambito internacional, o Brasil tern procurado dar
sua melhor contribui~ao ao aperfei~oamento das
normas, bern como a consolida~ao de urn sistema
de acompanhamento de sua implementa~ao. Nesse contexte, apraz-me registrar a ratifica~ao pelo
Brasil, no ano em curso, da Conven~ao sobre os
Direitos da Crian~a. que constitui instrumento altamente inovador na esfera dos direitos do menor.
0 aniversario da Declara~ao Universal dos Direitos
Humanos constitui oportunidade propicia para ressaltar o vinculo entre os direitos humanos e o
desenvolvimento. 0 respeito aos direitos humanos
represents elemento imprescindivel ao processo
de desenvolvimento dos Estados, que inclui necessaria mente a preserva~ao das prerrogativas essencia is do indivfduo, nos campos civil e politico, e a
realiza~ao gradativa de seus direitos economicos,
socials e culturais. lnversamente, a significa~ao
plena de cada urn desses direitos e prerrogativas
somente e atingida a medida que, atraves do desenvolvimento economico, politico e social, as sociedades humanas aperfei~oam suas formas e consolidam suas institui~oes. A proclama~ao, em 1986,
pela Assembleia Geral das Na~oes Unidas, do direito ao desenvolvimento como direito humano inalienavel dos individuos e dos povos, consolidou
definitivamente a no~ao basica de que a igualdade
de oportunidades para o desenvolvimento constitui
prerrogativa nao apenas dos indivfduos, mas igualmente das na~oes.
Ao saudar, nesta data significativa, a Declara~ao
Universal dos Direitos Humanos, uma das mais
relevantes comquistas da humanidade, o Brasil
manifests a esperan~a de que o mesmo espirito
solidario que levou a sua ado~ao, em 1948, se
reflita, nestes novos tempos, numa coopera~ao
internacional efetiva e ampla, capaz de assegurar a
realiza~ao daqueles direitos em todas as suas vertentes".
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not1ciasl
brasil extingue embaixada na
republica democratica alema
Por decreto assinado pelo Senhor Presidente
da Republica em 10 do corrente, foi extinta a Embaixada do Brasil na Republica Democratica Alema,
com sede em Berlim, a partir de 3 de outubro.
Por outros decretos, assinados em 9 do corrente,
foram elevados a categoria de Consulado OS ViceConsulados em Rivera, Chuy e Ciudad Guayana, e
exintos o Consulado-Geral em Atlanta e os ViceConsulados em Guayaquil, Mello, locoama, Milagro
e Nassau.

itamaraty promove xii reuniao
da comissao
intergovernamental brasil- urss
Devera realizar-se nos proximos dias 27 e 28 de
novembro de 1990, no Ministerio das Relac;:oes
Exteriores, em Brasilia, a XII Reuniao da Comissao
lntergovernamental Brasii-URSS de Cooperac;:ao
Economica, Comercial, Cientifica e Tecnologica.
2.
A ultima reuniao da Comissao lntergovernamental realizou-se em Moscou, em 1988. Desde
entao, ocorreram mudanc;:as profundas tanto na
Uniao Sovietica quanto no Brasil. Nessas circunstancias, 0 objetivo da reuniao e permitir que OS
representantes dos Governos do Brasil e da URSS
fac;:am urn retrospecto das relac;:oes bilaterais e
busquem novas formulas de aperfeic;:oamento de
cooperac;:ao nas mais diversas areas.
3.
As relac;:oes economico-comerciais entre o
Brasil e a URSS estao Ionge de corresponder as
reais potencialidades das duas economias. Em
1989, por exemplo, as exportac;:oes brasileiras para
o me rca do sovietico alcanc;:aram a citra de US$ 324
milhoes de d61ares e as exportac;:oes sovieticas
para o Brasil totalizaram apenas US$ 35 mil hoes de
d61ares. Desequilfbrios constantes na balanc;:a de
pagamentos, falta de estabilidade e predominancia
de materias-primas na pauta comercial sao algumas
ds caracterfsticas que tern predominado no relacionamento bilateral.
4.
Nao obstante essas dificuldades, existem
tres "joint ventures" entre empresas brasileiras e
sovieticas, operando na U RSS, nas areas de concentrado de suco de laranja, textile venda de cafe

soluvel contra a importac;:ao de vodca a granel. Mais
importante ainda e a nftida percepc;:ao por parte dos
operadores do comercio entre os dois pafses do
fato de que ha espac;:o para maior cooperac;:ao,
sobretudo na area cientlfico-tecnol6gico-industrial.
Esta percepc;:ao os estimula a juntar esforc;:os para
gal gar o patamar tecnologico necessario atualmente a maior competitividade no comercio internacional.
5.
A Delegac;:ao brasileira, nos trabalhos da XII
Reuniao da Comissao lntergovernamental BrasiiURSS, sera chefiada pelo Secretario-Geral de Polltica Exterior, Embaixador Marcos Castrioto de
Azambuja. A Delegac;:ao sovietica aquela Reuniao
sera chefiada pelo Vice-Ministro V. N. Burmistrov, do
Ministerio das Relac;:oes Comerciais da URSS como
Exterior.

missao da onu prepara
conferencia sobre meio
ambiente de 1992
Estara no Brasil de 24 de novembro a 1? de dezembro proximo Missao do Secretariado das Nac;:oes
Unidas com a finalidade de examinar aspectos logfsticos da preparac;:ao da Conferencia das Nac;:oes
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. A
Missao executara programac;:ao em Brasilia e no Rio
de Janeiro, onde mantera contatos com as autoridades envolvidas na preparac;:ao da Conferencia de
1992 e visitara os locais de sua realizac;:ao.
2.
Chefiada pelo Senhor Eugeniusz Wyzner,
Subsecretario-Geral das Nac;:oes Unidas para Servic;:os de Conferencia e Tarefas Especiais, a Missao
e composta pelo Senhor Miles Stoby, Diretor da
Divisao dos Assuntos do ECOSOC e Secretario do
Comite Preparat6rio da Conferencia de 1992; Senhor Jean Claude Faby, Chefe do Escritorio do
Secretariado da Conferencia de 1 992 em Nova
York; Senhor Joe Sills, Diretor da Divisao de Comunicac;:ao e Gerenciamento de Projetos; Senhora
Marguerite Malcolm, Chefe da Sec;:ao de Planejamento e Servic;:o de Reunioes; Senhor Lucas Assunc;:ao, Assessor do Secretario-Geral da Conferencia de 1992; Senhor Jean Louis Lawson, funcionario do Secretariado da Conferencia de 1992.
3.
Em anexo, encontra-se a programac;:ao a ser
cumprida pela Missao das Nac;:oes Unidas.
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itamaraty assina convenios
para capta~io de investimentos
e transferencia de tecnologias
Foram assinados as 17 horas de hoje, no ltamaraty,
Convemios Gerais de lntenc;:ao entre o Ministerio
das Relac;:oes Exteriores e nove instituic;:oes estaduais vocacionadas para a promoc;:ao de investimentos. Com este evento, sera implementado o
Projeto de Captac;:ao de lnvestimentos e Transferencia de Tecnologia, concebido pelo Departamento de Promoc;:ao Comercial (DPR) do ltamaraty.
0 projeto tern sido objeto, ao Iongo de mais de urn
ano, de intensos entendimentos entre o DPR e os
Estados brasileiros, alem de diversas agencias internacionais das Nac;:oes Unidas e da CEE. 0 objetivo central consiste em introduzir urn sistema de
informa<;:oes para a promoc;:ao de joint ventures
entre pequenas e medias empresas brasileiras e
estrangeiras, com vistas a atrac;:ao de tecnologia a
setores economicos carentes ou estagnados.
JOINT VENTURES

0 sistema de promoc;:ao de investimentos e transferencia de tecnologia do ltamaraty compreende
uma rede computadorizada de informac;:oes, para a
divulgac;:ao de interesses de empresas brasileiras e
estrangeiras em receber e transferir capital e tecnologia, por meio de esquemas de joint ventures
ou de contratos entre empresas. Trata-se de promover, inicialmente atraves de urn projeto-piloto
com a durac;:ao de do is anos, a cooperac;:ao internacional entre pequenas e medias empresas, que no
Brasil representam mais de 90% do universo empresarial. As empresas transnacionais e os investimentos de grande porte nao constituem alvo primordial do sistema.
0 projeto devera beneficiar-se da tendencia da
formac;:ao de blocos economicos (CEE, EUA/Canada, Japao/"tigres asiaticos"), e do fa to de que varias
empresas do mundo desenvolvido procuram parceiros em terceiros paises, com a finalidade de
transferir capital e tecnologia, em seu esforc;:o de
atingir outros mercados e expandir suas atividades,
aumentando assim sua competitividade em face
das tendencies a horizontalizac;:ao das economies
em vias de unificac;:ao.
No exterior, o sistema devera operar diretamente
junto aos 6rgaos nacionais de promoc;:ao de investimentos dos principais paises industrializados e
junto a organismos internacionais (CEE, UNIDO e
ITC-UNCTAD/GATT). No Brasil, a atuac;:ao sera limitada, numa fase inicial, a nove Estados (Rio Grande
do Sui, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e
Pernambuco), atraves de pontos focais, selecionados por sua capacidade instalada de operac;:ao.
0 DPR coordenara o fluxo de informac;:oes dee para
o exterior e a ac;:ao dos pontos focais, mediante: a)
uniformidade de atuac;:ao e de metodologia de promoc;:ao da cooperac;:ao empresarial entre os 6rgaos
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participantes; b) desenvolvimento de programas de

capacita(fao de recursos humanos no Brasil e no
exterior (DPR, pontos focais e SECOMs), com a
formac;:ao de profissionais especializados em promoc;:ao de investimentos; c) realizac;:ao de seminarios e mesas-redondas de conscientizac;:ao, informac;:ao e capacitac;:ao dos empresarios brasileiros
para uma atuac;:ao de alcance internacional.
Os recursos provirao de dotac;:ao orc;:amentaria do
DPR e dos pontos focais, bern como do BID e do
PNUD (fundos de cooperac;:ao tecnica, nao reembolsaveis). Com o BID, encontram-se em fase de
acertos finais as negociac;:oes com vistas a urn
financiamento de dois milhoes de d61ares, especificamente para este projeto.

PONTOS FOCAIS
0 sistema de promoc;:ao de investimentos e tecnologia do ltamaraty se desenvolvera, numa primeira
etapa, at raves de urn projeto-piloto com durac;:ao de
dois anos. Nesta fase, sera montada uma rede de
informac;:oes computadorizada, contendo dados
sabre o interesse de empresas brasileiras e estrangeiras em receber ou transferir capitais e tecnologia.
Nove Estados participarao deste esforc;:o, por intermedio das instituic;:oes locais que estarao assinando, no proximo dia 29, o convenio de intenc;:oes
como Ministerio. Trata-se dos "pontos focais", cuja
principal atividade sera processar, no ambito estadual, as informac;:oes geradas pelo sistema.
Os pontos focais sao OS seguintes:
- Rio Grande do Sui: Secretaria Especial de Assuntos I nternacionais
- Santa Catarina: Banco de Desenvolvimento do
Estado de Santa Catarina (BAD ESC)
- Parana: Banco de Desenvolvimento do Estado do
Parana (BADEP)
- Sao Paulo: Secretaria de Ciencia, Tecnologia e
Desenvolvimento Economico
- Rio de Janeiro: Agencia de Desenvolvimento
Economico do Estado do Rio de Janeiro (AD-Rio)
- Minas Gerais: lnstituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais (INDI)
- Distrito Federal: Associac;:ao Comercial do Distrito Federal
- Bahia: Banco de Desenvolvimento do Estado da
Bahia (DESENBANCO)
- Pernambuco: Agencia de Desenvolvimento Economico do Estado de Pernambuco (AD/PE)
Essas instituic;:oes receberao, diretamente do ltamaraty, as informac;:oes sabre oportunidades de
investimento e transferencia de tecnologia que
serao processadas pelo DPR, com base no trabalho
a ser executado no exterior pelas Embaixadas e
Consulados brasileiros que con tam com Set ores de
Promoc;:ao Comercial (SECOMs).
Utilizando criterios rigorosos, serao identificados e
selecionados, com o apoio de bancos de dados
estrangeiros governamentais e privados, parceiros
internacionais interessados em esquemas de coo-

perac;:ao empresarial com firmas brasileiras. As informac;:oes resultantes dessa selec;:ao serao armazenadas no sistema de informac;:ao comercial do
DPR, rede de informatica que se encontra instalada
ha anos para atender exportadores brasileiros e
importadores estrangeiros.
Para isto, os pontos focais serao equipados com
sistemas de computador compatfveis com o utilizado pelo sistema de informac;:ao comercial do DPR,
e estarao, a partir de entao, permanentemente
conectados on line com o ltamaraty, para receber
esse tipo de informac;:oes. Paralelamente, os pontos
focais cuidarao de identificar, selecionar e cadastrar empresas em cad a Estado que estejam interessadas em receber capita is e tecnologias do exterior.
Estas informac;:oes serao transmitidas para o ltamaraty, que acionara os SECOMs para que se
localize, no exterior, parceiros potenciais estrangeiros.
CURSOS E SEMINARIOS

Para dar execuc;:ao ao projeto, os pontos focais
receberao programas de treinamento destinados
aos operadores do sistema. Ah3m dis to, serao organizados diversos seminarios nos Estados visando a
conscientiza<;:ao do empresariado, beneficiario final
do sistema. Essa.s atividades serao possiveis gra<;:as
a coopera<;:ao qL.e devera ser prestada pelo Centro
de Comercio lnternacional (lTC), agencia das Na<;:oes Unidas sediada em Genebra, ligada ao sistema da UNCTAD e do GATT.
Os cursos aos operadores do sistema servirao para
a forma<;:ao de profissionais especializados em
promo<;:ao de investimentos. Treinamento semelhante sera dado ao pessoal do DPR e dos SECOMs
no exterior que participara do projeto. Os seminaries, por sua vez, se prestarao a capacitar os empresarios - principalmente pequenos e medios - a
terem uma atua<;:ao de alcance internacional.
Paralelamente, continuarao a ser promovidos, no
exterior, seminarios sobre oportunidades de investimentos no Brasil, destinados a empresarios e
autoridades estrangeiros, a exemplo do que foi
realizado em Milao, em setembro de 1989, e durante a Feira Industrial de Hannover, em maio passado.
Esses seminarios constituiram-se de palestras,
workshops e encontros empresariais entre brasileiros e estrangeiros.
SIMPLICIDADE

0 sistema de promo<;:ao de investimentos e coopera<;:ao empresarial do DPR.e totalmente desprovido
de entraves burocraticos. E urn projeto coordenado
e descentralizado, com uma rede de processamento de dados que aproxima os SECOMs no exterior
aos pontos focais nos Estados, por intermedio do
ltamaraty, em Brasilia.
Por essa simplicidade e transparencia, o projeto
vern alcan<;:ando muito boa receptividade junto aos
meios governamentais e empresariais brasileiros,
assim como junto aos organismos internacionais

que prestarao coopera<;:ao tecnica e financeira,
como a GEE, a UN IDO eo lTC.

representante da onu visita
areas indigenas no brasil
Encontra-se em Brasilia a professora Erica Irene
Daes, Presidente do Grupo de Trabalho sobre Po·
pula<;:oes lndigenas da Subcomissao de Prevenc;:ao
da Discrimina<;:ao e Prote<;:ao de Minorias da Comissao de Direitos Humanos das Na<;:oes Unidas. A
convite do Governo brasileiro, a professora Daes
realiza esta visita com o objetivo de conhecer a
realidade da situa<;:ao indigena brasileira, estando
programada viagem as areas indigenas lanomami,
Nhamunda-Mapuera (Indios Hichkaryana) e Tumucumaque (Indios Wyana-Apala0. alem de encontros
com autoridades governamentais e organizavoes
nao-governamentais ligadas a questao indigena.
2.
Esta e a primeira visita que a senhora Daes,
renomada especialista em direitos humanos das
popula<;:oes indigenas, faz ao Brasil. Atualmente,
esta em elabora<;:ao na Comissao dos Direitos Humanos urn anteprojeto de Declara<;:ao Universal
sobre Direitos lndigenas.

acordo trara sede academica
da flacso para o brasil
Foi assinado no dia 3 de dezembro de 1990 acordo
entre o Governo brasileiro e a Faculdade LatinoAmericana de Ciencias Sociais (FLACSO) para o
funcionamento da Sede Academica FLACSO/Brasil.
A FLACSO e urn 6rgao internacional de carater
regional e autonomo, constituido por 12 paises da
America Latina e do Caribe. Foi criada em 1957, a
partir de uma proposta da UNESCO, sendo seu
objetivo o de promover o ensino e a pesquisa no
campo das Ciencias Sociais, contribuindo, deste
modo, para o desenvolvimento e a integra<;:ao regionais.
Membro-fundador da FLACSO, o Brasil esteve afastado do organismo durante a decada de 70. Nao
obstante, academicos e cientistas sociais brasileiros continuaram a participar de diversos program as
do organismo e, desde 1981, a FLACSO desenvolve
atividades no Brasil, entre as quais se destaca o
programa de doutorado, em conjunto com a Universidade de Brasilia.
A cria<;:ao da Sede Academica FLACSO/Brasil dara
ao Pais maior poder de atua<;:ao dentro do organismo, contribuindo para seu refor<;:o institucional e
para o cumprimento de seu papel em pro I do desenvolvimento social e da integra<;:ao latino-americana.
Em 1988, o Brasil aderiu ao novo acordo consti·
tutivo da FLACSO (firmado em 1979), tendo o Congresso Nacional retificado a adesao em maio ultimo.
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venezuela liberta 10
garimpeiros brasileiros
0 Presidente Carlos Andres Perez, da Venezuela,
comunicou pessoalmente ao Presidents Fernando
Collor, na manha de hoje, sua decisao de indultar os
dez garimpeiros brasileiros que se encontram detidos em Puerto Ayacucho, desde 22 de setembro,
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acusados de ingresso ilegal no pais e pratica de

garimpo.
0 Governo brasileiro expressa sua especial satisfa((ao pela decisao venezuelana, a qual reflete a
excelente rela9ao entre os do is pafses eo desejo de
estreitar a coopera((ao bilateral, em especial nas
areas de conserva9ao ambiental, prote9ao das populavoes indfgenas e ocupa9ao ordenada da regiao
de fronteira.
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