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Discurso do Presidente da Republica, !tamar
Franco, na IV Reuniiio do Conselho do Mercosul, em Assunfiio, em 1° de julho de 1993

Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
0 Paraguai que nos acolhe se encontra
em momento forte de sua historia politica. A eleiyao do Senhor Juan Carlos Wasmosy confirma a vontade de seu povo de
viver dentro das dificeis, mas insubstituiveis, regras democniticas. Ao governo do
Presidente Andres Rodriguez deve ser
creditado o respeito de seus contemporaneos. Coube-lhe administrar, com inegavel espirito de estadista, a transiyao, com
a restaurayao das plenas liberdades civicas em seu pais.
2. Os nossos povos tern lutado para construir nayoes soberanas e prosperas, mas
soberania e prosperidade so serao efetivas
e duradouras se estiverem fundadas no
respeito absoluto aos direitos do homem e
do cidadao. Sem os alicerces juridicos da
liberdade, os regimes deixam de ser politicos, para se transformar em organizayoes
policiais, quaisquer que sejam as intenyOes daqueles que as chefiem.
3. Os conflitos sociais nao podem ser reprimidos pela violencia do Estado. Ao Estado cumpre buscar a conciliayao das
ideias e interesses mediante o paciente
dialogo democratico. A pluralidade de
ideias e de partidos enriquece o espirito e

o celeiro das nayoes, enquanto as ditaduras
so conseguem o seu eremero e enganoso
exito, quando 0 conseguem, a custa do
medo, da delayao e do luto.
4. Formamos, as quatro nayoes que aqui
se refulem, urn grupo de povos empenhados em edificar sistemas democraticos solidos, nos quais a justiya social se exerya
de tal maneira que as liberdades politicas
deixem de ser mera declarayao dos textos
constitucionais, para se expressar na plena
cidadania de todos os homens e mulheres.
5. Nao estamos construindo apenas urn
mercado comurn, mas estabelecendo, nesta parte da America e do mundo, area de
novo convivio solidario. A igualdade de
direitos que estabelecemos em nossos Tratados de Comercio ha de se refletir no
mesmo respeito asoberania de cada urn de
nossos paises. A politica externa do Brasil
republicano sempre foi a do absoluto respeito a autodeterminayaO dos pOVOS, as
fronteiras 'historicamente reconhecidas e
aos tratados livremente assumidos.
Senhores Presidentes,
6. 0 Brasil enfrenta com coragem e determinac;ao a tarefa de retomada do crescimento economico em bases nao inflacionarias, inspirado pelo aperfeic;oamento de
sua democracia, e sem deixar de atentar

9

para os problemas sociais que se agrava-

convergencia de nossas economias, e na

ram durante a ultima decada.

defini~ao

7. A economia brasileira come~a a recuperar-se de Iongo periodo recessivo e a dar
mostras de renovado vigor: crescem as
exporta~oes e a produtividade da industria, da mesma forma que a fronteira agricola se expande, com reflexo significativo
no aurnento do Produto Intemo Bruto.
8. As reformas economicas estao sendo
realizadas de acordo constitucional do
Poder Legislativo e mediante negocia~oes com lideres politicos, e com as organiza~oes representativas dos emprescirios
e dos trabalhadores. Neste processo, democnitico e aberto, rumo a competitividade e eficiencia, aprovamos novo regime juridico de administra~ao dos portos,
enquanto os importantes projetos de leis
sobre propriedade intelectual e tributa~ao
provis6ria sobre movimenta~ao financeira foram aprovados pela Camara dos Deputados e encaminhados ao exame do
Senado Federal. 0 processo de privatiza~ao de empresas nao estrategicas prossegue, dentro de novas regras, que resguardam o interesse nacional.
Senhores Presidentes,
9. Fomos capazes de iniciar e levar
adiante o processo de integra~ao no Cone
Sui em periodo adverso, durante o qual
nossas economias enfrentaram conhecidas dificuldades. Em que pesem os contratempos e percal~os, conseguimos
avan~os expressivos.
10. Chegamos a urn ponto de entendimento que nos permitira encontrar o melhor
caminho na busca de urna progressiva
10

de regras comuns em setores
como o da garantia de investimentos, da
defesa da concorrencia, dos direitos do
consurnidor, dos servi~os e da propriedade intelectual.
11. 0 Govemo brasileiro reafirma o prop6sito de implementar o Tratado de Assun~ao, seus objetivos e suas metas. Passado urn ano da aprova~ao do Cronograma
de Las Leiias, alcan~amos resultados bastante significativos. Os reajustes que se
revelaram necessarios, em muitos aspectos do Cronograma, obedeceram as exigencias da realidade. Isso contribuiu para
o aperfei~oamento do processo e para facilitar sua efetiva implementa~ao.
12. Ate o final de 1994, teremos constituido a zona de livre comercio e estabelecido
urna uniao aduaneira, com defmi~ao da
Tarifa Extema Comurn, de fundamental
interesse para todos n6s. E necessario ter
em mente que a Tarifa Extema Comurn
deve ser compativel como nivel de desenvolvimento industrial e com outros interesses economicos da regiao. Embora a
estipula~ao dos niveis tarifarios constitua
exercicio complexo, estou convencido de
que encontraremos, como empenho politico de nossos Govemos, as solu~oes mais
adequadas.
13. A negocia~ao da Tarifa Extema Comum pressupoe atitude construtiva e
coordenada de nossos paises, sem iniciativas isoladas ou que atendam apenas a
interesses nacionais especificos, os quais,
muitas vezes, sao ditados por visoes de
curto prazo.

14. E preciso destacar a importancia hist6rica de nosso empreendimento. As preferencias tarifarias entre os quatro paisesmembros reorientam nossas correntes comerciais e ja conferem ao intercambio
sub-regional dimensoes ineditas. Registro que, em 1990, nosso intercambio com
a Argentina, Paraguai e Uruguai era de
US$ 3,6 bilhoes. No ano passado, esse
intercambio atingiu a cifra de US$ 6,3
bilhoes.
15. A uniao aduaneira que constituiremos sera a primeira do hemisferio americano e a segunda no mundo a ser negociada, ap6s a da Comunidade Europeia.
0 mercado comum entre nossos quatro
paises, que alcan~ara sua expressao plena
na livre circula~ao de servi~os e de pessoas, sera o passo seguinte no processo de
integra~ao regional.
16. Estamos avan~ando na dire~ao certa.
Efundamental, portanto, que continuemos
planejando cuidadosamente o percurso,
ate o final do periodo de transi~ao, de
modo a preservar os resultados obtidos e
preparar o terreno para urna inte~ao
s6lida.
17. Em 1994, daremos urn grande salto
no processo de integra~ao, com a realiza~ao da Conferencia Intergovemamental
sobre Aspectos Institucionais, na qual estabeleceremos os mecanismos e 6rgaos
que hao de conduzir a plena integra~ao.
Procuraremos assegurar o ajustamento
das institui~oes ao processo de integra~ao, com os olhos voltados para o funcionamento do Mercosul a partir de 1o de
janeiro de 1995.

18. 0 Brasil considera essencial que tais
negocia~oes sejam orientadas pela expressao demografica e economica dos s6cios
do Mercosul. Se assim nao for, dificihnente serao criados os mecanismos institucionais equilibrados e democraticos indispensaveis aos nossos objetivos.
19. A integra~ao no ambito do Mercosul e
em toda a America do Sui sera, cada vez
mais, elemento que favorecera a presen~a
da regiao no mundo. A coesao regional
abrira novas oportunidades de entendimento com outras regioes do globo, e fortalecera nossa capacidade de atua~ao no
sistema multilateral de comercio.
Senhores Presidentes,
20. Nao ha caminho de volta. Nosso dever, como Chefes de Estado das N~oes do
Mercosul, consiste em velar pela conclusao satisfat6ria de cada urna das fases negociadoras que se sucederao, superando os
obstaculos com urn sentido de grandeza
hist6rica, que nos conduza a urn futuro de
prosperidade e justi~a social.
21. Antes de concluir, registro o agradecimento pelo notavel empenho e eficiencia
do Paraguai, no periodo em que ocupou a
Presidenciapro tempore do Mercosul. Expresso as autoridades uruguaias, que assumem esta responsabilidade, a certeza de
que se desincurnbirao com a habitual competencia, da importante tarefa.
Senhores Presidentes,
Senhores Ministros,
22. Este e outros encontros rem servido
para que nos conhe~amos melhor, como
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homens incumbidos pelas circunstfulcias e
pela vontade de nossos povos de associar
nossos Estados Nacionais em tomo de urn
destino comum. Este convivio refor~a a
convic~ao de que a integra~ao continental
e 0 destino inafastavel de nossos paises.
Os povos, como as pessoas, se estimam

mais, quando se conhecem melhor e realizam,juntos, seus projetos comuns. 0 Mercado Comum do Sui eo inicio do processo
que nos levara a fazer da Nossa America a
Grande Patria de Homens Livres.
Muito obrigado.

•••
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III Conferencia Ibero-Americana
de Chefes de Estado e de Governo
Discurso do Presidente da Republica, /tamar
Franco, na cerim6nia de abertura da III Conferencia Ibero-Americana. de Chefes de Estado e de
Governo, em Salvador, em 15 de julho de 1993

Senhores Chefes de Estado e de Govemo,
Senhor Governador do Estado,
Senhora Prefeita,
Senhores Chanceleres,
Senhores Ministros,
Senhoras e Senhores,
Nenhuma cidade brasileira poderia
acolher, com maior legitimidade, este encontro, do que a de Salvador. Para ela se
deslocaram, a tim de receber Vossas Excelencias, os sentimentos de hospitalidade
de toda a Nayao.
Neste territ6rio, em que o calor dos
tr6picos chega ao corayao e a alma dos
homens, as naus portuguesas terminaram
a longa viagem que Ulysses interrompera,
diante do Mar Oceano, em Lisboa, a «Olisipo» das mais antigas conjecturas, naquele tempo em que o mito e a hist6ria estabeleceram os rumos de nossa civiliza9ao.
Aqui se completou, vindo do Leste, o projeto do Ocidente.
A Bahia em sua fascinante religiosidade, na for9a criadora de seus artistas, na
beleza de seu povo, em cujas veias correm
todos os sangues e em cuja alma passeiam
todos OS sonhos, eurn dos grandes simbo-

los da comunidade de povos ibero-americanos. Aqui podemos ver como foi enriquecedora, para a velha forya ancestral da
Peninsula, a contribuiyao dos que vieram
da Africa e daqueles que nos esperavam
naAmerica.
Sejam bem-vindos ao nosso lar.
Temos tido, de urn lado e do outro do
Atlantico, trayos culturais comuns e crescente afmidade politica. 0 tempo mundial
pede-nos, no entanto, passos mais ousados, a tim de que possamos explorar espa90 politico proprio, aberto acooperayao e
a solidariedade. Temos o dever de aproveitar as convergencias possiveis na promoyao do bem-estar dos nossos povos.
As nossas reflexoes irao servir ao fortalecimento de nossa amizade, de forma a
contribuir para a constru9ao de nova ordem mundial. A sociedade internacional
que desejamos e, merce de Deus, haveremos de construir, sera a que preserve a
identidade cultural de cada uma das nay5es e promova efetiva solidariedade entre
todos os homens.
Confmnamos aqui o nosso compromisso com os principios da democracia
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representativa e o respeito sagrado aos
direitos humanos. 0 primeiro de todos os
direitos, nas sociedades organizadas, e o
da liberdade sob a lei.

que temos feito para a manuten~ao da paz

Decidimos dedicar esta reuniao de
Chefes de Estado e de Govemo atroca de
ideias sobre o desenvolvimento, sobretudo
o desenvolvimento social. Inspiram-nos o
Relat6rio do Secretario-Geral da Organiza~ao das Na~es Unidas e a Resolu~ao
47/181 da Assembleia Geral.

Sem isso, paze seguran~estarao sempre
sob pesada am~a. 0 aumento da pobreza,
a de~ ambiental e os entraves ao
desenvolvimento, que agravam as press5es
migrat6rias, exigem ~ao solidaria imediata,
no interesse de todos, ricos e pobres, paises
industrializados e em desenvolvimento.

lmpele-nos a isso a grave situa~ao social que, em muitas de nossas regioes,
viola a dignidade do homem e dificulta o
progresso economico.
Em Guadalajara, onde pela primeira
vez nos reunimos, e em Madri, demos
passos concretos para ampliar os horizontes de nossas atividades comuns. Em
Salvador ofereceremos importante contribui~ao a comunidade intemacional no
esfor~o para o desenvolvimento, sob a
orienta~ao das Na~oes Unidas, a partir do
Relat6rio que o Secretario-Geral apresentani a quadragesima oitava Assembleia Geral, este ano.
Esta e uma tarefa a que nos convocam
a urgencia e o perigo. Epreciso completar o

e da seguran~a no mWldo, com a solu~ao
dos problemas economicos intemacio-

nais.

Quero encerrar estas palavras de boasvindas lembrando urn grande estadista
brasileiro, nascido nesta cidade da Bahia
de Todos os Santos, o barao de Cotegipe.
Cotegipe, que sempre defendeu a ideia da
aproxima~ao com os nossos vizinhos sulamericanos, deixou-nos maxima que pode
servir a este encontro: «0 prazer da alma
esta na ~ao».
E e com este «prazer da alma» que
comunico a Vossas Excelencias haver encaminhado ao Congresso Nacional projeto
de lei que torna obrigat6rio o ensino do
idioma espanhol nas escolas de primeiro e
segundo grau em todo o Brasil.
Muito obrigado.

Discurso do Presidente do Republica, /tamar Franco, na Segunda Sessiio de
Trabalho do III Conferencia /hero-Americana de Chefes de Estado e de Govemo,
dedicado ao teltUl «UitUl Nova Agenda para o Desenvolvimento, com Enfase
para o Desenvolvimento Social», em Salvador, em 15 de julho de 1993
Senhores Chefes de Estado e de Go-

vemo,
Senhoras e Senhores,
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0 tema que ocupa a nossa aten~ao
justifica esta reuniao de cupula. A urgencia nos imj)Oe o dever de examinar o problema do desenvolvimento dentro de suas

perspectivas de justi~a social e constru~ao
humana.
Aqueles que viram, na aparente supera~ao dos conflitos ideol6gicos, com o fun

da Guerra Fria, o rermino da Hist6ria,
cabe-nos contrapor a realidade de urn
mundo marcado pelas discrimina~oes
etnicas, pela pobreza, pela fome.
A pobreza, refletida nos baixos indicadores sociais, e 0 principal obstaculo ao
desenvolvimento economico e aplena integr~ao das economias da maioria dos
paises, na escala competitiva e dinfunica
da produ~ao industrial. Os outros obstaculos, de igual gravidade, sao 0 protecionismo comercial e o monop6lio tecnol6gico.

Temos que encontrar as raizes dos problemas que provocam instabilidade politica e economica, fome, desesperan~a, migra95es descontroladas, violencia e desrespeito aos direitos humanos. E necessario buscar o ponto de equilfbrio entre os
interesses dos paises desenvolvidos e dos
paises em desenvolvimento. A partir desse
ponto poderemos assegurar o crescimento
sustentavel em todo o mundo.
A realidade de nosso tempo exige que
todos os esfor~os, para a paz e para o
desenvolvimento, se articulem em dois
planos: o intemo, sob a vontade soberana
de cada Estado, e outro, extemo, de responsabilidade da comunidade intemacional e de grupos de debates e coopera~ao,
como o nosso foro ibero-americano.

Essa atua~ao, intema e extema, seni
coerente: as iniciativas nao se podem contrapor, mas se devem completar de forma
harmoniosa.

A comunidade intemacional tera que
estimular a particip~ao, em lugar de praticar a exclusao, como tern ocorrido na
hist6ria das rela~oes internacionais. Nessa
pnitica de excluir os outros se encontra a
origem da injusti~a e da violencia, no interior das na~oes e entre elas: a exclusao
brutal do racismo e do nacionalismo totalitario; a exclusao das gera~oes futuras, na
irracional depre~ao do meio ambiente;
a exclusao representada pela desigualdade
entre as n~oes e agravada pelo protecionismo; a exclusao exercida pela apropria~ao injusta do fruto do trabalho comum e
dos beneficios do Estado por grupos privilegiados. Mais grave, ainda, de que todas
as exclusoes porque constitui a soma de
todas elas, e a exclusao de imensos contingentes da Humanidade, submetidos ao
subdesenvolvimento e amea~ados de ter
perpetrada a sua miseria.

Os paises em desenvolvimento devem
participar de todas as atividades de planejamento estrategico da comunidade internacional que visem a resolver o problema.
Em primeiro lugar, porque se trata de urn
imperativo etico. 0 conceito de justi~a
social integra o patrimonio moral de nossa
civiliza~ao e deve inspirar o relacionamento entre os homens e os estados. Em
termos intemacionais, justi~a social significa desenvolvimento com eqi.iidade.
Trata-se de uma exigencia politica.
0 subdesenvolvimento e a concentra~ao
da renda promovem a instabilidade no
interior dos paises e na comunidade intemacional. 0 desenvolvimento pleno
constitui condi~ao sem a qual nao havera
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garantia de rela~oes sempre pacificas entre as na~oes.

e necessaria o acesso a tecnologias novas,

Tais principios devem, a meu juizo,
presidir ao exame dos temas de nossa
«agenda para o desenvolvimento», especialmente no que se refere ao vinculo entre
as questoes de comercio, de investimento
e de acesso atecnologia.

veis». Para isso se faz necessaria defmir
claramente direitos e obriga~oes, de forma
multilateral, e dentro dos principios de
transparencia e equidade.

A crescente liberaliza~ao do comercio,
adotada pela maioria de nossos paises,
vern sendo respondida com a multiplica~ao de barreiras protecionistas em mercados importantes dos paises desenvolvidos,
disfar~adas, muitas vezes, como barreiras
nao tarifarias, sempre mais bern elaboradas e mais complexas. Esse desequilibrio
amea~a comprometer o esfor~o negociador da Rodada Uruguai, que deve se concluir de forma equilibrada e sem novas
chiusulas condicionantes.
Vale dizer que para o desenvolvimento
economico e social em bases sustentaveis

incluidas as caracteristicas como «sensi-

A nova agenda para o desenvolvimento deve envolver, com espirito construtivo, toda a comunidade intemacional. Nossos paises refulem condi~oes objetivas
para participar desse esfor~o.
Cada gera9ao confia a uma parcela
de seus contemporaneos a responsabilidade politica de manter e ampliar as
conquistas do espirito humano. Nos que
estamos aqui, na representa9ao de nossos povos, podemos e devemos encontrar caminhos que sirvam ao nosso grupo
unido pela Hist6ria e pela Geografia e,
pelo nosso exemplo e influencia, a todas
as na~oes da Terra.
Muito obrigado.

Discurso do Presidente da Republica, /tamar Franco, na Quarta Sesslio
de Trabalho da Ill Conferencia /hero-Americana de Chefes de Estado
e de Governo, dedicada ao tema «Educarlio, cultura, saude, ciencia
e tecnologia como instrumentos do desenvolvimento; as soluroes do conjunto
e as questoes internacionais)), em Salvador, em 16 de julho de 1993
Senhor Presidente Lacalle,
Senhores Chefes de Estado e de Govemo,
Senhoras e Senhores,
0 tema central de nosso encontro - a
agenda para o desenvolvimento, com des-
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taque para o progresso social - exige-nos
aten9ao maior com os atos que possam
ter efeito direto nas condi9oes de vida de
nossos povos.
Superado o maniqueismo ideol6gico,
toma-se mais evidente a interdependencia

crescente entre todas as na9oes do mundo,
com o entrela9amento dos interesses de
uns com o interesse de todos, o que traz
novas oportunidades, novos desafios e novosnscos.
Renova-se a disposi9ao de trabalhar
pela constru9ao da paz, em cuja base se
encontra o desenvolvimento social. Ja o
disseram, e vale a pena repetir, que o desenvolvimento em sua plenitude e o novo
nome dapaz.
Os documentos aprovados em Guadalajara e em Madri refletem a nossa disposi9ao em fortalecer a coopera9ao entre
nossos paises, valendo-nos dos pontos de
identidade que nos aproximam.
Queremos construir, como dialogo e
com a articula9ao de uossas politicas nacionais, nova forma de cooperR9ao internacional que contribua efetivamente para
o progresso social. Essa nova conduta tera
que ser orientada pelas normas eticas da
reciprocidade e solidariedade, dentro dos
principios da liberdade e da justi9a.
Com esse entendimento identificaremos as areas em que a coopera9ao iberoamericana possa concretizar-se e desenvolver-se de forma criativa e pragmatica,
com o concurso indispensavel dos organismos intemacionais.
Os trabalhos setoriais anteriores a este
encontro de nivel mais alto fomecem-nos,
nos relat6rios submetidos ao nosso exame,
subsidios importantes para 0 combate a

pobreza, adoen9a e afome, sem esquecer
as sugestoes referentes aos problemas das
crian9as e dos adolescentes. Da mesma
forma, eles nos orientam quanto apromo9aO do intercambio cientifico e tecnol6gico, e da universaliza9ao do ensino. Para a
realiza9ao de programas em todas essas
areas sao indicados OS mecanismos de financiamento.
Senhores Chefes de Estado,
0 trabalho que esta sob o nosso exame
especffico, neste momento, e resultado da
ativa participa9ao de diferentes 6rgaos oficiais e entidades de paises ibero-americanos e propoe os possiveis caminhos de
intercambio. As sugestoes que nos chegam, de notavel lucidez, nortearao as decisoes que venhamos a tomar.
Para que as iniciativas aprovadas em
Salvador se tomem concretas, contaremos
com o dever e a competencia dos agentes
govemamentais em cada urn de nossos
paises. Penso que poderemos tambem
contar com as organiza9oes nao-govemamentais, preocupadas com o bem-estar de
nossos povos.
0 nosso exito ira depender tambem da
atua9ao solidaria dos organismos intemacionais com competencia nas diversas
areas de atua9ao. Estou seguro de que nao
nos faltarao o apoio e a participa9ao de
todos.
Muito obrigado.
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Discurso do Presidente da Republica, /tamar Franco, na Sexta Sessiio
de Trabalho da III Conferencia /hero-Americana de Chefes de Estado
e de Governo, em Salvador, em 16 dejulho de 1993
Senhor Presidente Gaviria,
Senhores Chefes de Estado e de Govemo,
Senhoras e Senhores,
Temos, diante de n6s, desafios complexos e enriquecedores. Estamos buscando a melhor conduta estrategica a fim de
superar as dificuldades intemas e os constrangimentos extemos que tolhem a nossa
atua~ao. A Conferencia lbero-Americana
foi concebida com o objetivo de dar nova
for~a as afinidades entre OS paises que a
compoem, tendo em vista melhor e mais
produtiva presen~a intemacional.
As altera~oes na ordem intemacional
trouxeram novos obstaculos, que mereceram a devida aten~ao desta Conferencia. A
singularidade de nosso foro esta exatamente na convergencia em tomo dos objetivos que o inspiram e na riqueza de sua
composi~ao. Pelo patrimonio cultural de
que disp()e e pelos seus prop6sitos politicos, a articula~ao ibero-americana esta
qualificada a elaborar novo modelo de
a~ao conjunta no mundo, especialmente no que se refere ao desenvolvimento
economico e social.
De comum acordo decidimos concentrar-nos neste tema de urgencia e importancia incontestaveis. Assim o fizemos
porque a nossa preocupa~ao maior e com
a defesa da dignidade do homem. 0 conceito de dignidade, a nosso ver, e integral:
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abrange os direitos fundamentais, entre
eles ode trabalhar, produzir, e usufruir dos
bens honradamente adquiridos, em plena
liberdade. lsso implica a defesa da democracia e do pluralismo politico como
bases para o desenvolvimento com justi~a social.
A reuniao de Salvador vern sendo produtiva neste sentido. Foram feitas sugestoes e propostas objetivas para que possamos realizar o nosso grande projeto.
Parece-me necessario recordar, mais
uma vez, que o bem-estar e sempre acompanhado da paz, assim como os conflitos
se nutrem da insatisfa~ao e da miseria.
Estamos, na America Latina, pagando altos custos sociais no projeto de moderniza~ao das estruturas economicas. Temos
aberto as nossas economias nacionais, expondo nossas industrias, nossa agricultura
e os nossos servi~os a livre competi~ao
intemacional, procurando assegurar nossa
presen~a plena nos fluxos mundiais de
comercio e de investimentos.
Por todas essas razoes e estimulante
verificar que a Reuniao de Salvador conduziu os seus trabalhos dentro da visao
de urn mundo aberto, pluralista, e inspirado, em ultima analise, pelo respeito a
pessoa humana.
Devemos seguir essa via enriquecedo~ sem negar divergencias ocasionais, e
valorizar os tra~os que nos sao comuns.

Essa, talvez, seja a nossa maior vantagem.
Nossas sociedades tern acervo hist6rico e
cultural comurn, embora cada uma delas
se distinga na constru~ao de sua vida independente. Nesse acervo se revela a identi-

dade que nos fortalece, sem que se comprometam a soberania e o modo particular
de ser de cada urn de nossos povos.
Muito obrigado.

Brinde do Presidente da Republica, /tamar Franco, por ocasiiio do almofO
oferecido aos Chefes de Estado e de Governo dos paises ibero-americanos,
em Salvador, em 16 de julho de 1993
Senhores Chefes de Estado e de Govemo,
Senhoras e Senhores,

E com grande prazer pessoal que
compartilho da companhia de Vossas Excelencias neste cenario do Pelourinho,
marco da arquitetura colonial portuguesa
no Brasil, inclufdo no Patrimonio Cultural Mundial.
0 local em que nos encontramos e urna
das mais importantes referencias desta ci-

dade de Salvador da Bahia de Todos os
Santos, fundada por Tome de Sousa, primeiro Governador-Geral do Brasil, em
1549, e capital da colonia ate 1763.
Com a forte evoc~ao da grande aventura dos nossos antepassados, que cruzaram o mar desconhecido para trazer a esta
parte do mundo o seu saber e a sua fe,
convido os presentes a urn brinde anossa
Hist6ria, a saga de nossos maiores e a
amizade entre os povos ibero-americanos.

Brinde do Presidente da Republica, /tamar Franco, por ocasiiio do jantar
oferecido aos Chefes de Estado e de Governo dos paises ibero-americanos
no Museu deArteSacra, em Salvador, em 16 dejulho de 1993
Senhores Chefes de Estado e de Govemo,

entendimento que unem os paises iberoamericanos e que os trouxe a Salvador.

Excelentissimo Senhor Presidente
Mario Soares,

A contribui~ao portuguesa e brasileira
ao acervo hist6rico e cultural deste grande
esp~o geografico e humano se reflete neste Museu de Arte Sacra, que recolhe a
expressao de nosso passado comum.

Suas palavras refletem, de maneira generosa, os sentimentos de fraternidade e

A ele se deve acrescentar a forte e
generosa presen~a cultural africana, aqual

Senhores Chanceleres,
Senhoras e Senhores,
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tanto devemos, na constru~ao de nossa
visao de mundo, portugueses e brasileiros.
A Vossa Excelencia e ao Govemo de Portugal devo agradecer, nesta oportunidade,
o apoio ainiciativa de constru9ao da nossa
Comunidade de Paises de Lingua Portuguesa, levada a Lisboa e a Africa pelo
entao Embaixador e agora Chanceler do
Brasil, o nosso amigo comum Jose Aparecido de Oliveira. Ele deveni concluir, em
breve, e com a autoridade de seu novo
cargo, os entendimentos vitoriosamente ja
iniciados com os govemos interessados.
Vossas Excelencias tiveram a oportunidade de reconhecer, nesta cidade de Salvador, os frutos da civiliza9ao que nos une,
na arquitetura, na musica, nas artes plasticas e na alma de nosso povo. Vossas Ex-

celencias puderam tambem encontrar o
testemunho do sentimento de fraternidade
do povo brasileiro para com os povos ibero-americanos em todos os dias de sua
permanencia entre nos.
Pe9o-lhes levar da terra brasileira a
imagem de uma gente comprometida
com os valores democraticos, que pressupoem o respeito a todos os homens,
como seres iguais em sua razao e em sua
dignidade. Sao tais valores que exigem
o desenvolvimento social solidario que
todos desejamos.
Convido a que se juntem a mim em urn
brinde pela amizade e bem-estar dos povos
ibero-americanos e pela felicidade pessoal
de V ossas Excelencias.

Relato do Ministro, interino, das Rela~oes Exteriores, Embaixador Luiz Felipe
Lampreia, sobre o Semintirio «A Crian~a na Agenda do Desenvolvimento
e da Democracia», realizado em Fortaleza, de 7 a 9 dejunho de 1993
Senhor Presidente,
Sua Majestade, o Rei da Espanha,
Senhores Chefes de Estado e de Govemo,
Tenho a honra de apresentar os resultados do Seminario intitulado «A Crian9a na Agenda do Desenvolvimento e da
Democracia», realizado nos dias 7, 8 e 9
de junho ultimo, na Cidade de F ortaleza,
Estado do Ceara, no contexto dos encontros preparat6rios desta III Conferencia
!hero-Americana de Chefes de Estado e
de Govemo, por iniciativa do Ministerio
das Rela9oes Exteriores do Brasil, em
20

coopera9ao como Fundo das Na9oes Unidas para a Infancia (Unicef) e o Govemo
do Estado do Ceara.

0 Seminario se propos a examinar a
situa9ao da crian9a nos paises ibero-americanos, e a avaliar os progressos verificados na area de prom09a0 e prote9a0 de
direitos, no marco da implementa9ao da
Conven9ao das Na9oes Unidas sobre os
Direitos da Crian9a.
0 encontro constitui o seguimento ao

tratamento dado ao tema, por ocasiao da I
e da II Conferencias lbero-Americanas,
retomando e avan9ando nos compromissos previamente assumidos.

Todos os paises signatarios da Cupula
!hero-Americana sao - como nao se desconhece- Estados-Partes das Nayoes Unidas sobre os Direitos da Crian9a. Partindo
de tal obrigayao juridica, confirmada, no
mais alto nivel politico, pelo Encontro de
Nova York, e reafirmada pelas I e II Conferencias Ibero-Americanas, chegamos ao
momento adequado para converter a palavra em ayao mobilizadora e transformadora em prol da crian9a ibero-americana,
impulsionada pela vontade politica dos
Governos e capaz de envolver ampla participayao social.
Pareceu, portanto, indispensavel ao
Governo brasileiro que a tematica da
crian9a, por sua relevancia, urgencia e
complex.idade, viesse a figurar entre aqueles assuntos que merecem exame atento e
cuidadoso por parte dos Chefes de Estado
e de Governo, presentes em Salvador.
0 encontro de Fortaleza, com a presenya de representantes de 18 paises signatarios, que sob a presidencia do Brasil,
as vice-presidencias do Mexico e da Colombia e a relatoria da Espanha, examinou, em profundidade, a problematica da
crianya, na comunidade ibero-americana,
em suas multiplas e complexas inter-relayoes com os temas do desenvolvimento
e da democracia.
Os debates, marcados por tom cordial
e construtivo, se desenvolveram ao longo
da linha mestra do principio do fortalecimento da democracia, vinculado atese da
infancia colocada como ponto de partida e
de chegada do desenvolvimento economico. 0 Governo brasileiro buscou trazer sua
contribuiyao aos trabalhos pela apresenta-

9ao de iniciativas inovadoras, nessa area,
como o Conselho Nacional de Proteyao da
Crian9a e do Adolescente (Conanda) eo
movimento de mobilizayao do Pacto pela
lnf'ancia, no marco da implementayao do
Estatuto da Crian9a e do Adolescente. Tais
experiencias constituem exemplos de responsabilidade compartilhada entre o setor
publico e a sociedade civil organizada, em
prol do cumprimento das metas em favor
da inf'ancia brasileira.
0 Seminario cumpriu plenamente o
seu mandato, ensejando contatos e intercambios de experiencias entre OS representantes e entre estes e os demais participantes, contatos que se esperam duradouros e
frutiferos entre os diversos representantes
governamentais, todos diretamente responsaveis pelo manejo de politicas em
favor da infancia em seus paises.
Finalmente, cabe uma palavra especial
para o chamado «Documento de Fortaleza>>, que consolida de forma concisa o
diagn6stico e as propostas de ayao emanadas dos tres grupos de trabalho formados
durante a reuniao. Consubstanciando as
conclusoes e recomendayoes do encontro,
o referido documento, que submeto aconsiderayao de V ossas Excelencias, parte da
percepyao de que o cumprimento das metas em favor da infancia podera relevar-se
como fator integrante das estrategias gerais de desenvolvimento, em nivel internacional. Num esforyo conjunto entre paises
desenvolvidos e em desenvolvimento,
busca envolver os organismos internacionais de financiamento, assentando-se em
reciprocidade e solidariedade. Configura,
assim, uma nova cultura de efetiva coope-
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ra~o,

em areas vitais para a promo~ao do
desenvolvimento humano sustentavel.
Mais que meras palavras ou promessas, os resultados do Seminario de Fortaleza apontam para um caminho concreto:
a ado~ao de medidas efetivas, na area das

politicas sociais, para garantir a real promo~ao e prote~ao dos direitos de nossas
crian~as e adolescentes. Tal e o claro consenso que emerge dos Govemos dos paises
participantes.
Muito obrigado.

Discurso do Presidente da Republica, /tamar Franco, na cerimonia
de encerramento da III Conferencia /hero-Americana de Chefes de Estad(J
e de Governo, em Salvador, em 16 de julho de 1993
Senhores Chefes de Estado e de Govemo,
Senhores Chanceleres,
Ilustres Delegados,
Senhoras e Senhores,
Congratulo-me com Vossas Excelencias pela atmosfera de cordialidade, amizade e disposi~ao para o entendimento em
que nos reunimos. Gra~as a isso, houve
proveitosa colabor~ao e consenso em torno das ideias e iniciativas que consagram
esta Conferencia como foro de dialogo e
coopera~ao. 0 nosso encontro sera avaliado pela maior apro~ao de nossos povos e Govemos e pelas iniciativas comuns
que ja come~aram a trazer resultados.
Nortearam nossos trabalhos os principios e objetivos enunciados na reuniao
constitutiva da Cupula Ibero-Americana,
ba dois anos, em Guadalajara e reiterados
em 1992 em Madri. Esta Conferencia nasceu com a asp~ao de dar impulso conjunto ao desenvolvimento economico e
social. Com esse escopo, temos apoiado
programas de coope~ao que gerem frutos e contribuam para um futuro de paz,
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bem-estar e igualdade social para os nossos povos.
0 projeto ganhou contomos pr6prios
em Salvador. A nova conjuntura politica,
com o fim da bipolaridade ideol6gica, liberou o dialogo intemacional.
A Assembleia Geral das N~oes Unidas, com a Resolu~ao 4 7/181, convidou a
comunidade internacional a discutir nova
agenda para o desenvolvimento. Trata-se
de revitalizar o papel da ONU e dos organismos intemacionais, entre eles os estabelecidos em Bretton Woods.
Assumimos, em nossa reuniao, a responsabilidade de indicar a comunidade
de na~oes que estamos dispostos a ser
interlocutores plenos, ativos, inovadores
e cooperantes.
Foi nossa inten~ao ressaltar o progresso social no contexto do desenvolvimento
em seu sentido lato. Relembro, a prop6sito, que, ja em 1945, os Estados que se
reuniram em Sao Francisco estabeleceram, como centro do compromisso das
Na~oes Unidas, a promo~ao do progresso
economico e social.

Em muitos paises de nossa area os
indices estatisticos revelam situa~oes
preocupantes quanto amortalidade infantil, ao analfabetismo, ao acesso aos servi~os basicos de saude e educa~ao elementar, a desnutri~ao, a incidencia de endemias pr6prias da pobreza, ao atraso social, enfim. Euma situa~ao angustiosa, e
que reclama solu~oes de emergencia. 0
novo conceito de coopera~ao intemacional para o desenvolvimento deve se fundar nessa prioridade.
A promo~ao do desenvolvimento, tal
como foi historicamente concebida, baseou-se na produ~ao de riquezas materiais,
sem assegurar a sua justa distribui~ao. Alguns paises se deram conta do perigo que
isso representava, e estabeleceram legisla~ao disciplinadora. Os que descuidaram
do desenvolvimento social sofrem ate hoje
as conseqUencias dessa imprevisao. Te-

mos ainda tempo de reparar esse tremendo
equivoco hist6rico, mas nao muito.
Creio ser esta, senhores, a grande tarefa da comunidade intemacional. E me
sinto feliz por haver participado de um
encontro que reafirmou o primeiro de
todos os deveres do Estado democratico:
o de promover e assegurar a dignidade
dos seres humanos.
Senhores Chefes de Estado e de Govemo, o Brasil, em seu povo e em seu
Govemo, agradece a visita de Vossas Excelencias, e o esfor~o comum em busca
de tempos de justi~a e dignidade para os
nossos povos.
Levem Vossas Excelencias a memoria
de dias vividos com uma gente que s6
deseja a paz e a prosperidade de todos os
homens da Terra.
Muito obrigado.

Discurso do Embaixador Joiio Clemente Baena Soares, Secretdrio-Geral
da OrganizafliO dos Estados Americanos, na III Confer2ncia /hero-Americana
de Chefes de Estado e de Governo, em Salvador, em 16 dejulho de 1993
Sinto-me muito homado em poder dirigir-me aos senhores Chefes de Estado e
de Govemo ibero-americanos. De modo
especial, por faze-lo em meu pais, nesta
cidade de Salvador, bela e vigorosa sintese
de hist6ria e cultura.
Pela terceira vez, rell.ne-se a Comunidade !hero-Americana, novo fator de iniciativa no dialogo internacional, que nele
se afmna com claro potencial de a~ao politica. Constitui uma for~a com capacidade

de levar ao equilibrio o mundo desordenado de nossos dias.
Nada mais necessario e urgente. Vemos antigos conflitos entre comunidades
e na~oes, antes de algum modo reprimidos, se exacerbarem hoje em tragica violencia. Continua a ampliar-se a distancia
entre paises pobres e paises ricos. As fissuras na aparente unidade do norte industrializado, quanto a materia comercial em
particular, agravam circunstancias de repercussoes adversas para o sul.
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Cabe indagar se a melhor resposta a
esse conjunto de situa~oes esta na prevalencia de urn processo decis6rio internacional, excludente. A democratiza~ao
desse processo tomou-se inadhivel e deve
consolidar-se em textos de valor juridico
vinculat6rio.
Uma comunidade como esta, de paises que estiveram na origem ou colaboraram no aperfei~oamento progressivo do
direito internacional, tern natural responsabilidade em que preceitos e compromissos juridicos prevale~am sobre o
pragmatismo de curto prazo como forma
de organizar a sociedade intemacional.
Proponho, se me permitem, que esta contribui~ao ibero-americana seja tarefa
prioritaria, a orientar a colabora~ao internacional para o desenvolvimento.
A Organiza~ao dos Estados Americanos tern participado ativamente nos esfor~os de renova~ao democnitica, na promo~ao do desenvolvimento e na garantia
da paz. Respondeu a VOZ dos povos, cuja
autodetermina~ao e fonte de legitimidade. Soube adaptar-se as exigencias contemporaneas -as vezes ate a elas se antecipou. Nao hesitou em reformar sua carta
constitutiva para fortalecer seu papel politico, para aperfei~oar os instrumentos
de defesa do sistema democnitico, para
tomar operativo o vinculo entre democracia e desenvolvimento.
No mes de fevereiro de 1994, OS Estados membros da OEA se reunirao, no Mexico, para considerar as questoes da permanencia de situa~oes de pobreza e das
exigencias do desenvolvimento, que inte24

ressam a todos e nao sao exclusivas dos
paises latino-americanos e caribenhos.
Nao temer a renova~ao e urna tradi~ao
da OEA. Tern sido ela capaz, dessa forma,
de dar respostas flexiveis e dinfunicas a
urna realidade cambiante. Preservar seu
espa~ de a~ao, definido de direito em sua
Carta, dentro de urna nova configura~ao
do sistema intemacional, e 0 seu atual
desafio, como tambem e 0 desafio de todos
os demais organismos regionais.
Uma das reformas mais recentes coincide com o tema desta reuniao, «Uma
Agenda para o Desenvolvimento». A
OEA deu contribui~ao decisiva ao projeto
coletivo de paz e democracia quando incorporou no texto de sua carta em sua
pnitica o conceito de desenvolvimento integral, fundamento de urn processo que
conduza a urna ordem economica e social
justa em que a pessoa hurnana possa se
realizar plenamente.
0 desenvolvimento integral indica
que, alem da a~o economica, e necessano
ampliar o acesso a educa~ao, preservar os
valores culturais, promover a pesquisa
cientifica e a difusao da tecnologia, conservar o meio ambiente e, sobretudo, criar
condi~oes para a melhor distribui~ao da
riqueza e da renda. A renova~ao das modalidades de desenvolvimento requer
novo espirito que busque a reforma democnitica das estruturas sociais como mesmo
fervor com que se procura o aperfei~oa
mento das economicas.
Em sociedades relativamente igualitarias a economia de mercado facilita a utiliza~ao eficiente dos recursos e promove a

contribuir para o exito dos esfor~os nacionais se os compreende e os ap6ia.

expansao economica e a difusao de seus
beneficios. Naquelas em que a participa~ao e limitada, o mercado atua em favor
dos que a ele tern pleno acesso e em detrimento dos marginalizados.

A injusti~a e a pobreza aguda debilitam o exercicio democratico. A liberdade
politica, 0 progresso economico e a justi~a
social sao indissoluveis se desejamos sociedades ordenadas e pacificas. A participa~ao da cidadania sera ampla, ou nao sera
democratica. Como nao e democratica a
rna distribui~ao de oportunidades e de riqueza. A contrapartida de sacrificios gerais para progredir encontra-se necessariamente na participa~ao geral nos beneficios
do progresso alcan~ado.

Nao e dificil imaginar o frutifero impacto social, politico e economico da incorpora~ao ao processo de desenvolvimento dos grupos dele excluidos pela pobreza e marginaliza~ao. No caso da America Latina e do Caribe equivaleria a resgatar para a vida social institucional quase
metade da popul~ao.
Cada pais enfrenta a tarefa primordial
de seu proprio desenvolvimento e e soberano para decidir como alcan~a-lo. A Comunidade lnternacional, entretanto, pode

A responsabilidade principal da
abertura politica desta ultima decada do
seculo XX e responder com fatos as expectativas criadas.
•

•••

25

lnaugura~ao

do Parlamento
Latino-Americano

Discurso do Presidente da Republica, Itamar Franco, na inaugurafao do Par/amento Latino-Americano, em Sao Paulo, em 17
de julho de 1993

Senhor Presidente do Parlamento Latino-Americano,
Senhores Chefes de Estado,
Senhores Membros do Parlamento Latino-Americano,
Senhores Membros do Corpo Diplomatico,
Senhoras e Senhores,
Mo~os

e Mo~as.

Inauguramos hoje a sede do Parlamento Latino-Americano, sob a inspira~ao dos
mais elevados ideais que orientam a vida
politica e social em nossos paises.
A reali~ao do destino que nos foi
legado pelos fundadores dos Estados Continentais pressupoe o respeito absoluto aos
dois valores em que se alic~a a civiliza~ao: a liberdade e a ordem. Em plena tiberdade, em suas Casas Parlamentares, mediante os representantes escolhidos em
processos legitimos, os povos estabelecem
a ordem juridica que pede a sua vontade
comum. Cabe as demais institui~oes do
Estado garantir a liberdade e manter esta
ordem, nao permitindo a dissolu~ao da
autoridade nos acidos da anarquia, nem

recorrendo a medidas que violem as constitui~oes e as leis.
A essa trabalhosa forma de viver e
govemar chamamos democracia. Nem
sempre nos damos conta de suas virtudes,
mas quando delas nos privam, ansiamos
por sua restaura~ao. Relembramos que e
preferivel o cansativo dia.Iogo ao uso da
fo~a; que e melhor a paciencia que 0
a~odamento que leva a decisoes impensadas; e que o emprego de meios legftimos
e constitucionais, para a garantia das institui~oes e do cumprimento da ordemjuridica, mesmo acusta de e:Iemera popularidade politica, e muitas vezes inevitavel, a
fim de impedir que nos ameace a desordem essencial das ditaduras.
Quando pensamos em democracia,
pensamos em Parlamento. E nos Parlamentos que as ideias crescem, no ardor
dos debates, na for~a das paixoes politicas. E tambem no Parlamento que, nas
horas mais graves, selam-se os acordos
em nome da paz.
Em nosso Pais e em nossos sacrificados tempos de luta pela reconquista da
democracia e a reafmna~ao do Parlamento, destacou-se a figura de Ulysses Guima27

raes, a cuja memoria acabamos de prestar
urna homenagem justa. Ulysses, em mais
de quatro decadas de vida publica, foi o
exemplo da paixao e da paciencia, do confronto, da coragem e da transigencia.
0 Brasil sente-se honrado em acolher,
na cidade de Sao Paulo, esta casa da democracia latino-americana, que sera foro
privilegiado do diaJ.ogo e do entendimento. Estou certo de que nele encontraremos
o espa~o para construir a unidade com que
sonharam os nossos maiores e que nos foi
negada pelas circunstancias daquele tempo. Unidade que sempre sera regida pelo
sagrado respeito aos principios da autodetermina~ao dos povos.
Nao nos devem mover, neste ideal de
integra~ao, apenas as razoes economicas,
por mais ponderaveis elas possam ser.
Estou convencido de que mais do que a
troca de bens e servi~os, temos que trocar
as nossas ricas experiencias hurnanas. A
nossa integra~ao tera de ser cultural, ou
nao sera integra~ao. De urn lado e de
outro das montanhas e dos rios que marcam os nossos limites de soberania, ha
homens e mulheres que embelezam e dao
nova dignidade a vida, na cria~ao literaria, nas artes plasticas, na musica e na
expressao, poderosa e nao raras vezes
fantasticas, da arte popular.
Foi com essa consciencia do que deve
ser feito que, conforme anunciei em Salvador, encaminhei ao Congresso Nacional
projeto de lei que determina o ensino do
idioma espanhol em todas as escolas de
primeiro e segundo graus, em todo o territ6rio brasileiro.
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Temos tambem, para servir ao futuro
comurn, as li~oes da fraternidade social
dos nossos ancestrais nativos do continente. Em suas sociedades, aparentemente
primitivas, porque desprovidas do conhecimento tecnico, encontramos a inspira~ao
para a necessaria justi~a social. Sem que
resolvamos os terriveis problemas sociais
trazidos pelo crescimento economico desordenado, a democracia estara incompleta. Por isso devemos nos acautelar contra
as ilusoes de urna modernidade que, em
nome da abertura inevitavel dos mercados,
mantenha a explora~ao da mao-de-obra
barata como pressuposto do progresso
economico.
Senhoras e Senhores,
A constru~ao politica da America
Latina talvez venha sendo a mais incitante das aventuras do homem. Foi necessario que se transpusessem todas as
fronteiras do misterio, cortando os meridianos ocidentais e a linha equinocial,
no confronto com urn mundo proprio e
poderoso, para estabelecer aqui a nova
plataforma da Historia.
Este Parlamento ira servir para que
nos conhe~amos melhor. Ele faz parte de
urn conjunto arquitetonico proprio e se
cerca de instala~oes de natureza cultural,
de iniciativa do povo e do Govemo de
Sao Paulo, destinadas a receber o espirito
criador de nossa America. Nao tenha duvida de que, aqui, come~a, na solidez
destas paredes, a constru~ao objetiva de
nossa integra~ao.
Muito obrigado.

•

Brasil e Estados Unidos discutem
propriedade intelectual
Discurso do Secrettirio-Geral das Relafoes Exteriores, Embaixador Celso Amorim, por ocasiiio da abertura da reuniiio de consultas entre
Brasil e Estados Unidos sabre propriedade intelectual, em Brasilia, em 19 dejulho de 1993

Senhor Embaixador Richard Melton,
Senhora Embaixadora Carmen SuroBredie,
Representante Assistente de Comercio
dos Estados Unidos para a America Latina
e o Caribe e a Africa,
Senhores integrantes da Delega«;ao dos
Estados Unidos,
Tenho muita satisfayao em recebe-los
no Itamaraty. 0 dialogo freqtiente entre
Brasil e Estados Unidos muito pode contribuir para dirimir duvidas e dissipar desconfian«;as sempre presentes nos intercfunbios economicos e comerciais amplos,
diversificados e complexos como o nosso.
Nao posso, contudo, deixar de afirmar
que o Govemo brasileiro lamenta que
essas consultas sobre propriedade intelectual tenham sido provocadas pela investiga«;ao que se realiza ao amparo da
legisla«;ao comercial dos EUA, que cria
uma expectativa e uma tensao desnecessarias e incompativeis com o excelente
nivel geral de nosso relacionamento bilateral. Eu proprio, na minha capacidade

anterior de Chefe da Delega«;ao brasileira
junto ao GATT,ja tive aoportunidade de
expressar o dano que essas medidas ou
amea«;a de medidas unilaterais causam ao
sistema multilateral de comercio e nao vou
repeti-loaqui.
Tenho forte esperan«;a de que como
resultado desta e de reunioes subsequentes
possamos superar essa questao. Para atingir esse objetivo, e necessario que trabalhemos num clima de abertura e confian«;a.
0 lado brasileiro esta empenhado nisso.
Apesar de parecer reiterativo, julgo
importante efetuar breve recapitula«;ao dos
eventos que nos conduziram a esta reuniao, de modo a compreender-se certa perplexidade existente do lado brasileiro.
0 Brasil foi objeto de investiga«;ao de
natureza similar em 1988, que resultou na
aplica«;ao de san«;oes, na forma de uma
sobretaxa de 100%, pelos EUA a alguns
produtos importados do Brasil, em especial os do setor papel e derivados. 0 Brasil
solicitou entao a constitui«;ao de urn painel
no GAIT para examinar a materia.
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A alegada razao da aplica~ao dessas
san~oes foi a ausencia de prote~ao patentilria no Brasil a processos e produtos farmaceuticos, que resultaria em prejuizos as
industrias norte-americanas do setor.
Com a elei~ao do novo Govemo e
antes mesmo de sua posse, ja havia a manifesta inten~ao de proceder a uma revisao
significativa de nossa politica industrial e
de comercio exterior, com a reformula~ao
de alguns dos instrumentos dessa politica,
entre os quais a legisla~ao de propriedade
industrial. Ap6s entendimentos com os
EUA, acordou-se que as san~oes seriam
retiradas e que o Govemo brasileiro submeteria projeto de lei de prote~ao aos direitos de propriedade industrial ao Congresso, em que concederia prot~ao patentilria a processos e produtos farmaceuticos. Como consequencia o Brasil retiraria
seu pedido de exame da materia no GAIT,
onde, alias, ja haviamos obtido o primeiro
passo, com a aprova~ao da constitui~ao de
umpainel.
Como foi expresso na carta que nosso
Embaixador em Washington enviou ao
USTR em fins de abril passado: «Never
was it part of the understanding, or for that
matter was it mentioned, that the future
legislation would have to follow a specific
model based on the unilateral understanding ofthe U.S. Government ofwhat constitutes appropriate IPR legislation, a condition that would have been unacceptable
from the beginning. Nevertheless, the first
Government proposal already contained
clauses much more far reaching than the
original understanding would have entailed, such as the extension of term of pro30

tection, the extension of patentability to
food products and metal alloys and important provisions relating to trademarks, besides a significant simplification of the
INPI in the examination of contracts for
the transfer of technology».
Embora o decurso de tempo para apreci~ao do projeto de lei no Congresso possa parecer Iongo, tal fato decorre naturalmente do processo democratico. Apesar
do forte empenho do Executivo em obter
a aprova~ao do projeto, o ritmo de sua
tramita~ao e ditado, em Ultima instancia,
pelo proprio Congresso, que, como a delega~ao dos EUA bern apreciara, e soberano para fixar suas prioridades e procedimentos. De qualquer forma, o projeto esta
em fase avan~ada e e nossa convic~ao que,
se nao se introduzirem novos complicadores, podera ser aprovado muito breve.
A abertura dessa investig~ao contra o
Brasil nao se coaduna com a evolu~ao
positiva dessas questoes no Brasil. Essa
evolu~ao se da nao apenas no plano legal,
mas de forma significativa no plano conceitual, onde, em linha com reordenamento de nossa politica industrial e de comercio exterior, houve profunda inflexao na
area de propriedade industrial, como atestam as patentes concedidas para a area de
biotecnologia.
As diferen~as que subsistem entre
nossas percep~oes nessa area sao naturais e decorrem de nossas tradi~oesjuri
dicas e estadio de desenvolvimento tecnol6gico e industrial distintos. De resto,
em diversos aspectos, a legisla~ao americana e singular.

cuja chave, como todos sabem, nio esta
nas nossas maos.

Nao obstante, as diferen~as remanescentes sao menores e marginais, sobretudo
em vista da grande evolu~ao da legisl~ao
brasileira em tramita~ao, a qual se alinha
com os textos que foram objeto de ampla
e laboriosa negoci~ao no ambito multilateral, em particular ode TRIPS da Rodada
Uruguai. Eevidente que, seguidor tiel dos
acordos intemacionais a que adere, o Brasil cumprinl integralmente o que vier a ser
finalmente acordado, no contexto de urn
resultado final equilibrado da Rodada,

Espero, assim, que estas consultas sirvam para que ambos os lados superem as
duvidas ainda existentes e abram o caminho para o encerramento desta controversia, que ja dura varios anos e nao condiz
com o nivel geral de relacionamento bilateral entre nossos paises.
Muito obrigado.

•

•••
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Seminario sobre Reserva
da Biosfera do Cerrado
Discurso do Ministro, interino, das Relar;oes
Exteriores, Embaixador Celso Amorim, na
abertura do Seminario sobre Reserva da Biosfera do Cerrado, no Senado Federal, em Brasilia, em 19 de agosto de 1993

Foi uma feliz coincidencia o convite do
Secretario Paulo Thrun para que, na qualidade de Ministro interino das Rela~oes
Exteriores, eu abrisse o Semimirio sobre
Reserva da Biosfera do Cerrado, em vista
de que, ainda como Representante em Genebra, participei da Conferencia do Rio
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
para tratar especificamente do tema da
Ciencia e da Tecnologia em suas rela~oes
com o meio ambiente.
As conclU80es da Rio-92 levaram a
plena conscientiza~ao da grande iinportancia que tern o acesso a recursos financeiros adicionais e a obten~ao de novas
tecnologias, em condi~oes adequadas. Os
dois aspectos, o financeiro eo tecnol6gico,
se interrelacionam profundamente, pois,
hoje, o desenvolviinento sustentavel depende do acesso as novas tecnologias, a
que por sua vez pressup<>e a disponibilidade de recursos. Sabemos tambem que as
dificuldades de acesso atecnologia nao se
resumem ao aspecto fmanceiro. Barreiras
de toda ordem dificultam hoje o acesso dos
paises em desenvolvimento a tecnologias
avan~adas, mesmo quando remuneradas.

2. Nao e novidade o comprometimento
do Brasil com questoes ambientais. Temos, nessa area, urn significativo ativo
diplomatico, que nos confere legitimidade
para promover a coopera~ao e para trabalhar em prol da constru~ao de uma ordem
mundial mais justa nos pianos politico,
economico e etico.
3. Para o Brasil, o conceito de desenvolviinento sustentavel tern grande importancia, inclusive como ideia-for~a da ordem
mundial que se delineia. E essencial para
a compreensao do mundo em que vivemos, pois engloba nao s6 a no~ao de eficiencia na produ~ao de riquezas, mas tambern a de sustentabilidade ambiental.
4. A associ~ao intima entre questoes do
meio ambiente e do desenvolvimento foi
ganho conceitual, cristalizado na Conferencia do Rio, que cabe agora manter. As
questoes ambientais nao podem voltar a
ser encaradas sob 6tica puramente preservacionista, sem considerar que o subdesenvolviinento e, por si s6, fator determinante na degrada~ao do meio ambiente.
5. 0 conceito de Reserva da Biosfera esta
em perfeita harmonia com essa ideia geral
33

7. Temos, hoje, no Brasil, ja constituidas, duas Reservas da Biosfera, ambas na
Mata Atlantica. Outras quatro, entre elas
a Reserva da Biosfera do Cerrado, foram
apresentadas a Unesco e, proximamente,
serao consideradas no ambito daquele organismo, quando contarao com o apoio
decidido do Govemo brasileiro para a sua
correta avalia~ao.

que norteia a atuayao brasileira em questoes relativas ao meio ambiente. As Reservas rem seu valor internacionalmente reconhecido como promotoras do desenvolvimento sustentivel.
6. 0 Programa «0 Homem e a Biosfera»,
por suas caracteristicas, tern merecido o
apoio do Itamaraty. Trata-se de Programa
amplamente representativo, cuja execu~ao
compete a uma Comissao composta por
varios setores da administr~ao publica e
tambem por personalidades de reconhecido valor. Ademais, ao nao restringir o
universo de seus participantes, que inclui
membros de entidades nao-govemamentais, o Programa atende amplamente as
exigencias de nosso tempo e propicia ampia abertura para a sociedade civil.

8. Estou seguro de que a aprov~ao da
Reserva da Biosfera do Cerrado cumprira
importante etapa para a preserv~ao ambiental do Pais. E mais, representara passo
essencial para o planejamento da ocupa~ao do esp~o de nossa regiao central.
Muito obrigado.

•••
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•

Posse do Secretario-Geral
das Rela~oes Exteriores
e do Chefe de Gabinete
Discurso do Ministro das Relafoes Exteriores,
Embaixador Celso Amorim, na cerimonia de
posse do Secretario-Geral das Relafoes Exteriores, Embaixador Roberto Abdenur, e do Chefe de Gabinete, Embaixador Affonso Celso de
Ouro Preto, realizada em 2 de setembro de
1993, no Palacio Itamaraty

Senhores Ministros de Estado,
Senhor Embaixador Roberto Abdenur,
Senhor Embaixador Affonso Ouro
Preto,
Senhor Subsecretario,
Familiares e amigos dos dois empossados,
Senhores Embaixadores,
Senhoras e Senhores,
Quis o destino, em uma trama que nio
deixa de evocar um conto de Borges, que
uma curiosa inversAo de papeis, um jogo
de espelhos me fizessem presidir a cerimonia de posse do meu substituto e assumir
aqui, neste momento, o papel que em meu
discurso de 30 de junho Ultimo eu, carinhosamente, reconhecia com esperan~a e
expectativa caber ao Embaixador Jose
Aparecido de Oliveira.
Assumo agora, inspirado pela amizade
de Jose Aparecido e pelo seu exemplo de

homem publico e de voca~Ao de servir ao
Brasil, essa fun~ao para a qual fui designado pelo Presidente !tamar Franco, cuja
confian~a me honra, como creio poder
dizer, nos honra coletivamente. Essa confian~a me encoraja e redobra, no diplomata de carreira que me orgulho de ser, o
sentido de responsabilidade e de servi~o
que une os funcioruirios do servi~o exterior brasileiro.

Epara mim um prazer muito especial
poder nesta cerimonia empossar o Embaixador Abdenur como Secretario-Geral eo Embaixador Ouro Preto como meu
Chefe de Gabinete.
As qualidades do Embaixador Roberto
Abdenur sao por todos conhecidas, qualidades de inteligencia, de dignidade, de
integridade, de sua lendaria capacidade de
trabalho, do seu sentido de justi~ e da sua
busca de harmonia, qualidades essas todas
que asseguram a Casa que tenia sua frente
um Secretario-Geral firme, porem com-
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preensivo, sempre capaz de ouvir e de dar
o melhor conselho ao Ministro de Estado.
0 Embaixador Ouro Preto e urn homem de fma analise politica, urn homem
que refute as melhores tradi~oes brasileiras
e urna cultura universal. E urn conselho
indispensavel, que fiz questao de ter a meu
lado, e muito agrade~o a ambos terem
atendido a essa convoca~ao.
Creio que tanto a Casa quanto a minha
assessoria direta estarao absolutamente
bern servidas com o Embaixador Abdenur como Secretario-Geral e com o Embaixador Ouro Preto como meu Chefe de
Gabinete.
Se os Senhores me permitirem, e tendo
em vista que no meu discurso de Secretario-Geral ha pouco mais de dois meses eu
ja havia falado o que penso sobre a condu~ao dos trabalhos no Ministerio, vou dedicar algumas reflexoes a Politica extema.
Nao pretendo discorrer sobre os principios da Politica extema, ate porque eles
sao s6lidos, permanentes e o Presidente
!tamar Franco, no discurso que fez no
lnstituto Rio Branco, os enunciou de forma clara.
Tampouco creio que seja o caso de
fazer urna analise da situa~ao intemacional em todos os seus detalhes, porque todos os senhores aqui sao argutos observadores do cenano intemacional. Mas nao
posso deixar de fazer algumas referencias:
em primeiro lugar, a Politica extema do
Govemo Itamar Franco nao precisa de r6tulos; ela e voltada para 0 desenvolvimento do Pais, para a afirma~ao dos valores
democraticos e e urna Politica externa de
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cunho universalista. Euma Politica externa sem alinhamentos outros que nao aqueles que estejam ligados a etica e aos interesses do povo brasileiro.
Vivemos urna ordem que esta em gesta~ao. E uma nova ordem intemacional
na qual devemos procurar encontrar o
papel do Brasil. Face as dicotomias freqiientemente ouvidas entre globalismo e
regionalismo, temos que fazer uma verifica~ao 6bvia: o Brasil, por suas dimensoes, por sua complexidade, pelo seu tecido social, pela composi~ao etnica e cultural da sua popula~ao, pelos seus interesses diversificados, nao cabe em nenhurn
bloco, politico ou economico, ou em nenhuma area de influencia.
0 Brasil, nessa Politica extema voltada
para o seu desenvolvimento e para a afirma~ao da democracia, nao tern vertentes
exclusivas e excludentes. A inser~ao do
Brasil no quadro intemacional e, pode-se
dizer, uma inser~ao estelar, que se dirige
em vanos sentidos. Isso evidentemente
nao exclui priori dade ou enfases, e vou me
referir a algumas.

E evidente que a primeira prioridade,
a primeira enfase que vern a mente e a
America do Sul. NaAmericado Sul,muito
especificamente, estamos empenhados em
levar adiante o ambicioso plano, com as
corre~oes que eventualmente se fa~am necessarias com o tempo, da integra~ao do
Mercosul. E significativo, e uma coincidencia, mas e uma coincidencia simb6lica,
que a primeira viagem que farei na qualidade de Ministro de Estado, amanita, seja
a Argentina, pais como qual temos e que-

remos ter urna rela9ao absolutamente privilegiada.

tar tambem fontes de conhecimentos tecnol6gicos.

Essa prioridade se completa por urna
iniciativa tomada ja no govemo !tamar
Franco, que e a Iniciativa Amazonica, que
estamos propondo, alem das iniciativas
anteriores ja existentes em rela9ao a outras
formas de coopera9ao. Ela consiste na negocia9ao de amplos acordos economicos
com os paises Amazonicos. Creio que nao
e absurdo sonhar com urn espafo economico sul-americano que nos de for9as para
termos urna articula9ao plena e multifacetada no cenario intemacional.

Nessas rela9oes teremos que combater
o protecionismo, lutar para que sejam eliminadas ou diminuidas as restri9oes ao
acesso a tecnologia, e temos que, pelo
dialogo, resolver os problemas que eventualmente surgem (e que sao normais em
relacionamentos intensos). Mas sempre
com frrmeza, sem renunciar anossa soberania, que se expressa nao s6 no conteudo
das decisoes, mas tambem no ritmo de sua
implementa9ao.

E tambem necessario reconhecer que
nas enfases e prioridades da nossa Politica
extema temos que buscar paises com os
quais temos afinidades naturais, seja pela
Geografia, seja pela Hist6ria, ou ajuda
pela Cultura, que normalmente e urna
combina9ao das duas coisas. Neste contexto, os paises de lingua portuguesa certamente merecerao urna enfase especial.
Essa enfase nos permitira, inclusive, combinar experiencias e culturas que reUna.m
tres continentes.
A Politica extema do Govemo Itamar
Franco nao podera descurar das nossas
rela9oes com os paises desenvolvidos.
Intensificar e diversificar as nossas rela90es com esses paises - Estados Unidos,
Comunidade Europeia, Japao, entre outros - e evidentemente urn ponto de grande importancia.
Esses paises sao fontes inestimaveis de
investimentos, representam mercados
para os nossos produtos e podem represen-

Estamos vivendo, de certa maneira,
para usar a frase famosa de Aldous Huxley
«Urn Admiravel Mundo Novo». Eurn admiravel mundo novo que pode ser compreendido como urn mundo de riscos e
como urn mundo de oportunidades. Do
lado dos riscos, vemos evidentemente a
tenta9ao de hegemonia, natural nurna si!ua9ao em que a bipolaridade se esvaiu.
Ainda do lado dos riscos, vemos proliferar
conflitos localizados que, antes de urna
forma ou de outra ficavam «sufocados»
pela realidade da Guerra Fria.
Compreendemos portanto, que a seguran9a internacional se tomou urn tema
mais complexo. Estamos atentos e prontos
a contribuir para eliminar ou para diminuir
as tensoes que resultam dessa nova situa9RO. Temos urn compromisso frrme como
desarmamento, com a elimina9ao das armas de destrui9ao de massa e com a naoprolifera9ao. Esse compromisso, naturalmente, se compoe e se completa com urna
aten9ao redobrada para que as garantias
que tenhamos que dar, juntamente com
outros paises, nao signifiquem, de forma
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alguma, cerceamento das nossas possibilidades de desenvolvimento.
Mas esse «admiravel mundo novo» e
tambem urn mundo de oportunidades, e
urn mundo que apresenta a possibilidade
de relacionamentos novos e renovados. E
nao e preciso estender-nos sobre 0 que
representa, no cemlrio atual, a pujanya
dos paises da Asia e do Pacifico, com os
quais temos que intensificar nossas relayoes, da mesma forma que temos que
intensifica-las com paises que, por suas
dimensoes e peculiaridades, como o Brasil, nao cabem especificamente em nenhuma area de influencia. Nosso relacionamento com a india, com a Russia, com
a China, tera que merecer especial atenyao. E Vossa Excelencia, Embaixador
Abdenur, sera certamente urn inspirador
em muitos desses casos.
Como parte dessas oportunidades que
esse mundo novo nos apresenta, ha tamhem que considerar a particip~ao na formulayao de uma Nova Ordem Internacional. E uma ilusao pensar - ela ja nao
subsiste sequer -que se formou imediatamente urnanova ordem ap6s a GuerraFria.
Essanova ordem esta em construyao, e urn
pais como o Brasil certamente tern muito
a dar a esta construyao, atraves de suas
concepy<>es democniticas nao s6 no plano
intemo mas ~hem no plano internacional. 0 reforyo do multilateralismo, seja ele
politico, nas N~oes Unidas, no desarmamento, em areas como GATI, e portanto
uma prioridade indispensavel da nossa Politica extema.
Finalmente, quero fazer uma breve referencia a uma questao que se tomou po-
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pular ultimamente, que e a questao da
imagem. Eu nao vou me estender sobre a
relayao entre a imagem e a realidade, e a
ilusao que pode haver de tentar fazer-se
da imagem algo como urn espelho (daqueles espelhos de parque de diversoes,
as avessas) que transmitisse urna imagem
bela de uma realidade nem sempre isenta
de problemas. N6s conhecemos os problemas, muitos deles sao herdados de
urna epoca em que se dissociou 0 economico do social, coisa que nao mais ocorre. Mas mudanyas nessa area levam tempo para madurar. A nossa preocupayao e
que haja uma percepyao real, do Brasil
real, em todos os seus aspectos, com seus
problemas e seus esforyos para soluciona-los, esforyos inclusive para resolver os
problemas democraticamente, sem a
tentayao do autoritarismo, sem a tentayao da tecnocracia.
Nessa percepyao mais precisa do Brasil, o Itamaraty pode e deve ajudar muito,
agilizando seus meios e buscando transformar esse novo acervo de experiencia
diplomatica em algo novo, em algo que
nao e talvez parte das tradiyoes mais antigas da diplomacia, nao s6 da brasileira
mas de outras, que e a pratica da diplomacia publica.
Meus amigos,
Nesses pouco mais de dois mesesem
que estou, de uma forma ou de outra, a
frente do ltamaraty, n6s vivemos e sobrevivemos a algumas crises. Sou tentado a
fazer ci~oes literarias a respeito disso e
duas me vieram a mente. Uma do nosso
querido Guimaraes Rosa, nosso colega e
urn tios maiores escritores brasileiros de

todos os tempos, em que ele dizia: «viver
e muito perigoso». Mas imediatamente me
vern a mente, nao menos inserida na cultura luso-brasileira, a cita~ao de Fernando
Pessoa: «Viver nao e preciso, navegar e

preciso». Ja temos os timoneiros, mas na.o
se faz uma boa navega~ao sem toda a
equipagem. Convido a todos a participarem dessa aventura.
Muito obrigado.

Discurso de posse do Secretdrio-Geral das RelafiJes Exteriores,
Embaixador Roberto Abdenur, em 2 de setembro de 1993
Senhor Ministro de Estado,
Senhores Subsecretarios-Gerais,
Caros colegas,
Senhoras e Senhores,
Minhas primeiras palavras sao de profundo agradecimento a Vossa Excelencia,
Senhor Ministro, pelas expressoes generosas com que se referiu a mim, e pelo gesto,
para mim tao homoso, de propor ao excelentissimo Senhor Presidente da Republica o meu nome para ocupar o cargo de
Secretario-Geral, e assim desempenhar as
fun~oes de primeiro auxiliar do Ministro
de Estado na condu~ao desta Casa.
Agrade~o ao Presidente Itamar Franco

e a Vossa Excelencia a confian~a em minha pessoa. Assumo o cargo de SecretarioGeral com o compromisso de corresponder, com o melhor dos meus esfor~os, a
essa confian~a, que me envaidece tanto
quanto me onera como peso de uma imensa responsabilidade.
Tenho em Vossa Excelencia, Senhor
Ministro, a imagem dupla do Chefe de
prestigio, talento e experiencia, al~ado ao
mais elevado cargo da diplomacia brasileira, e a do companheiro a que me une uma

amizade de trinta anos, refo~ada por velhos la~os entre nossas familias. Se me
permitem uma nota pessoal e mesmo sentimental, nao posso deixar de recordar o
fato de que minha Mae, medica, hoje
aposentada, por longos anos trabalhou
com o pai de Ana Maria, o saudoso Doutor Nazareth, e de que desde ajuventude,
Celso Amorim e eu compartilhamos
ideais, sonhos e pianos que, de certa forma, explicam o porque de hoje estarmos
aqui, mais uma vez, unidos pelo que representa esta cerimonia.
Sera, portanto, Senhor Ministro, caro
Celso, um muito especial prazer trabalhar ombro a ombro com um amigo querido e profissional que esta Casa passou
a admirar ainda mais ao acompanhar a
sua exitosa gestao como Secretario-Geral e como Ministro interino. Vossa Excelencia encarna de forma insuperavel
aquele preceito a que tantas vezes se
refere: o de que a autoridade do argumento deve sempre prevalecer sobre o
argumento da autoridade.
Sua condi~ao de diplomata de carreira,
que repete agora as gestOes anteriores de
Ministros ilustres nascidos para a vida publica como Terceiros Secretarios, redobra
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a nossa responsabilidade na tarefa de assessora-lo. Esta Casa recebeu com grande
satisfa~ao sua designa~ao como Chanceler. Ve-lo, como diplomata de carreira,
ocupar a cadeira de Rio Branco e motivo
de orgulho para todos nos.
Meus colegas,
0 primeiro sentimento que emerge da
designa~ao como Secretario-Geral e a
emo~ao de se ver elevado a cargo que foi
engrandecido ao Iongo dos anos por antecessores ilustres, que ftzeram a Historia
desta Casa e ajudaram a inscreve-la entre
as mais prestigiadas institui~oes brasileiras. Antecederam-me homens ilustres que
forjaram a doutrina da modema diplomacia brasileira, a come~ar por Araujo Castro, sob cuja inspirada chefta tive o privilegio de trabalhar na Embaixada em Washington vinte anos atras. A memoria de
outros Chefes com quem trabalhei em variados momentos junta-se ade meus antecessores neste cargo para recordar-me, em
li~ao de humildade, o quanto devo a eles
pelas valiosas li~oes que me legaram: Ovidio de Andrade Mello, George Alvares
Maciel, Sergio Armando Frazao, Luiz Augusto Souto Maior, Antonio Azeredo da
Silveira, urn dos grandes Chanceleres que
o Brasil teve, sao nomes que me vern de
pronto a lembran~a quando de mestres se
trata, e mestres com quem muito aprendi.
Mas tambem dos colegas, coetaneos
ou mesmo mais jovens, muitos dos quais
posso distinguir nesta sala repleta de
rostos amigos, recolhi li~oes e aprendi.
E esse aprendizado, que me veio de mestres e condiscipulos, e e a essencia do
valor e da tradi~ao do Itamaraty, expres-
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sa hoje no compromisso, que aqui renovo,
de procurar traduzir no meu trabalho algo
das virtudes e valores, pessoais e profissionais, que pude apreciar nos colegas e
funcionarios sempre empenhados em servir a esta Casa.
Reservo urn espa~o de reverencia e de
afeto muito especiais ao Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, com quem tive o
privilegio de trabalhar por nove anos seguidos, tres deles na Secretaria-Geral, os
seis restantes no Gabinete. 0 Chanceler
Saraiva Guerreiro dispensa elogios, mas
nao posso deixar de recordar, como homenagem do discipulo dedicado, as suas qualidades de notavel inteligencia e incomensunivel conhecimento da diplomacia; a autori dade sem autoritarismo; a objetividade
na avalia~ao das situa~oes; a serenidade na
condu~ao das questoes de interesse nacional; a economia da linguagem eo comedimento na a~ao - todas essas qualidades
incansavelmente postas a servi~o da consciencia patriotica e do compromisso institucional com esta Casa.
Aprendi a admirar no Embaixador
Guerreiro a tranqiiila fmneza com que sabia discernir os interesses brasileiros, para
apresenta-los com clareza e defende-los
com soberba competencia, provada em urn
dos momentos mais criativos da nossa historia diplomatica. Nao obstante circunstancias muitas vezes adversas, como o segundo choque do petroleo e a crise da
divida extema, soube sempre o Embaixador Saraiva Guerreiro sustentar decididamente o interesse nacional. Seu legado,
que se expressa em exitos como o acordo
tripartite de Itaipu-Corpus, e urn patrimo-

nio desta Casa, da diplomacia brasileira e
do Brasil, que lan~ou as bases para importantes realiza~oes posteriores de nossa politica extema ao Iongo da Ultima decada.
Esse legado ha de ser inspira~ao a que
nunca deixarei de recorrer. Quero, portanto, render neste momento, em meu nome
e no de Maria Izabel, uma emocionada
homenagem ao Embaixador Saraiva Guerreiro e a Dona Gloria.
Senhor Ministro de Estado,
Caros colegas,
No mundo contemporaneo sao cada
vez mais vastos os espa~os da diplomacia,
exercida em suas mwtiplas dimensoes, da
gestao rotineira aredefini~ao ou reafirma~ao dos grandes rumos e conceitos que
balizam a politica externa de uma na~ao
complexa, multifacetada e profundamente
inserida no cenario intemacional como e o
Brasil.
A interdependencia que marca as rela~oes intemacionais, especialmente no
campo economico; os novos desafios e
riscos oriundos de uma profunda revolu~ao nas rel~s internacionais; a maior
velocidade e intera~ao dos acontecimentos politicos e economicos e dos progressos cientificos e tecnol6gicos, tudo isso da
a diplomacia uma responsabilidade crescente na promo~ao dos interesses do pais
e no sempre renovado esfor~o pelo fortalecimento de sua capacidade de atua~ao
soberana.
Inserir melhor o pais no mundo sem
abrir mao do desenvolvimento sustentavel, traduzir em proje~ao extema os progressos inegaveis que o pais vern acumu-

lando apesar das dificuldades conjunturais e dos esfor~os requeridos pelos indispensaveis ajustes estruturais, servir de
instrumento ao progresso social e economico, compreender o mundo para dele
retirar as vantagens de que o pais tanto
necessita - eis ai, em sintese, o que me
parece ser a tare fa que este final de seculo
reserva a diplomacia e ao Itamaraty. Em
palavras claras e concisas, o Embaixador
Araujo Castro assim resumiu a missao do
ltamaraty: «( ... ) Temos de planejar nossa
vida na comunidade das na~oes com audacia ( ... ), sem falsas ilusoes e sem ressentimentos mas tambem sem quaisquer
renuncias ou quaisquer abdica~oes no
que diga respeito a nossos direitos e a
nossos interesses».

0 ltamaraty e uma grande institui~ao
a servi~o de urn grande pais. Nao esquece-lo e condi~ao essencial de todo exito,
e o exito do Secretario-Geral, Senhor
Ministro, s6 sera possivel se cada urn de
n6s for exitoso, se soubermos preservar
o patrimonio que em decadas, juntos,
construimos.
Nada teriam feito meus antecessores,
contudo, e nada farei eu, nao fosse pela
certeza de contar com o respaldo humano,
intelectual e profissional representado
pelo ltamaraty e seu corpo de funcionarios
diplomaticos e administrativos. Incumbenos a tarefa de agu~ar a analise, agilizar os
metodos de trabalho, buscar com determina~ao o equilibrio entre a necessidade que
tern o Brasil de ajustar-se as novas realidades eo imperativo de preservar os interesses soberanos do pais diante de novos
desafios e de novas e sutis formas de exer-
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cicio do poder surgidas no contexto das
cambiantes estruturas intemacionais.
Tal si~ao se traduz na necessidade
- pela qual o Secreta.rio-Geral se sente
diretamente responsavel perante a Casa e
perante o Ministro de Estado -de valorizar
cada vez mais o trabalho diplomatico, na
Secretaria de Estado, nos postos e tambem
naqueles 6rgaos em que o Itamaraty esta
presente na pessoa dos seus funcionarios.
A maior riqueza desta Casa e seu patrimonio humano, fruto de s6lida formayao comum e da experiencia quotidiana de todos
n6s no trato dos assuntos extemos. Posso
afrrmar, sem qualquer receio, que o corpo
diplomatico brasileiro continuara a ser o
instrumento mais qualificado para a defesa
dos interesses nacionais no exterior, retirando de sua propria coesao a base de uma
atuayao coerente e criativa.
A coesao nao deriva apenas do respeito

aordem hierarquica que a todos n6s subordina. Deriva, sobretudo, da crenya na legitimidade do sistema ao qual estamos voluntariamente vinculados e em suas normas pr6prias, sempre passiveis de aprimoramentos e correyoes. Dessa crenya retiramos a solidariedade e o espirito de grupo
que nos tern unido ao Iongo dos anos, e que
devemos saber preservar em beneficio de
nossa instituiyao.
Nossa missao, ha tantas decadas definida por nossos antecessores nesta Casa,
renova-se hoje com uma inigualada intensidade: o Itamaraty e antes de mais nada
urn decisivo instrumento na viabilizayao
do destino do Brasil como uma grande
nayao. Ele e assim visto pelos nossos interlocutores extemos e assim e percebido
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por expressivos setores da sociedade brasileira. Como tal, precisa dos recursos materiais e humanos indispensaveis. Precisa
continuar exercitando-se na busca de seu
constante aperfeiyoamento, de sua adequayao a tempos que mudam com velocidade e intensidade crescentes e exigem
respostas igualmente velozes e dinfunicas.
A Comissao de Coordenayao, 6rgao colegiado da estrutura permanente do ltan;laraty' devidamente ativada, sera foro apropriado para urn esforyo gradual de revisao
e atualizayao da Chancelaria brasileira.
Nossa forya reside na permanencia, na
capacidade de preservar o que e essencial
nesta instituiyao publica, mas tambem na
aptidao a incorporar o novo e coloca-lo a
serviyo dos interesses da Nayao.
Tenho consciencia, adquirida ao Iongo
de anos na Secretaria de Estado e na chefia
de dois postos de grande atividade no exterior, de que as limitayoes e constrangimentos que enfrentamos sao momentaneos, de que nao serao motivo de desalento para quem sabe por o interesse nacional
e o perfil institucional da Casa a que servem afrente de dificuldades.
Serei incansavel no esforyo de contribuir para aportar a instituiyaO OS meios
materiais e humanos indispensaveis para
prosseguir nessa missao. Serei incansavel
na busca de dar melhores condiyoes de
trabalho aos funcionarios, mais meios aos
postos, maior respaldo aos agentes que,
Ionge da patria, esforyam-se por projetar a
melhor imagem possivel de urn pais complexo, eivado de contrastes e contradiyoes,
mas tambem pleno de realizayoes e potencialidades. Procurarei contribuir para o

aperfei~oamento

dos mecanismos de ascensao funcional, de modo que as gera~oes mais jovens encontrem maior estimulo e possam contar com condi~oes de
maior estabilidade e previsibilidade para o
desenvolvimento de suas carreiras.
No ltamaraty formamos uma grande
equipe. Tenho a consciencia de que s6
terei exito se tiver o apoio da Casa. E esse
apoio, Senhor Ministro, com a ajuda de
Vossa Excelencia, quero amplhi-lo valorizando o trabalho das divisoes, descentralizando as deci80es e brindando responsabilidades que encorajam e estimulam.
Quero busca-lo onde ele se encontrar, na
Secretaria de Estado e no exterior, Procurarei lograr para o Servi~o Exterior regimes que respondam adequadamente as especificidades do trabalho diplomatico e
consular, e me esfor~arei para assegurar a
certas categorias funcionais condi~oes
comparaveis aquelas de que ja usufruem
outros setores.

cu~ao

o Presidente Itamar Franco colocou
em suas maos. Serei, com o concurso de
todos, urn tiel colaborador de Vossa Excelencia na busca do exito nessa tarefa. Anima-me a certeza deter em Vossa Excelencia, sempre, o conselho amigo, a orienta~ao segura, a inspira~ao que me auxiliem
na dire~ao desta Casa. Em tudo o que de
mim depender, procurarei poupa-lo para
as atribui~oes de natureza politica, interna
e externa, que sao pr6prias das fun~oes de
Ministro de Estado.
Interpreto o sentimento da Casa ao
prometer-lhe fidelidade, dedica~ao, empenho e diligencia no trato dos assuntos que
incurnbem a Secretaria de Estado e no
continuado servi~o do pais.
Agrade~o-lhe

urna vez mais pela generosidade das suas palavras, pela confian~a que depositou em mime pela oportunidade que me brinda de servir urna
vez, em posi~ao tao honrosa, ao meu pais
e ao Itamaraty. Sob a orienta~ao do Presidente !tamar Franco, o Itamaraty, chefiado por Vossa Excelencia, sabera estar
aaltura da missao hist6rica que lhe confia
•
a na~ao brasileira.

Senhor Ministro de Estado,
Em suas palavras, que constituem urn
alento para a Casa e uma orienta~ao segura
para mim, Vossa Excelencia tra~ou as linhas gerais da politica externa, cuja exe-

•••
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Ministro Celso Amorim
visita a Associa~ao
Latino-Americana de lntegra~ao
Discurso do Ministro das Relafoes Exteriores,
Embaixador Celso Amorim, na Sede da Associafilo Latino-Americana de IntegrafilO, em Montevidiu, em 10 de setembro de 1993

Por ocasiio da minha primeira viagem a
Montevideu, na qualidade de responsavel
pela execu~io da politica externa do Govemo !tamar Franco, venho hoje com especial satisf~io asede da Assoc~io Latino-Americana de Inte~io, organiza~Ao a qual nos prendem l~os profundos,
tecidos e consolidados ao longo de mais
de trinta anos de atividades fecundas, sucessora que e da ALALC.

Nio poderia deixar de registrar as inumeras vertentes que se abrem, neste particular, para o futuro da ALADI.

Einestimavel a contribui~io da ALADI ao dialogo e aaproxim~io dos paises
latino-americanos. Sua influencia torna-se
evidente no comercio intra-regional crescente, nos esfor~os integracionistas que se
concretizam a cada dia em novas conquistas, nos entendimentos cada vez mais francos entre nossos paises.

Em um mundo em que os movimentos
do comercio internacional nem sempre se
amparam em regras claras e precisas, em
que a conveniencia imediata de cada um
de nossos parceiros requer ajustamentos
constantes aos nossos interesses mais prementes, a ALADI possui toda uma voca~io para as chamadas «questOes relacionadas ao comercio», que incluem aqueles
elementos essenciais, responsaveis, no
mundo de hoje, pela conform~ao de grande parte das correntes de comercio inter- ·
nacional. Neste particular, a ALADI tern
todo um instrumental e toda uma experiencia que podem e devem ser aproveitados.

Com um, passado de real~oes na
area da inte~Ao comercial, com um patrimonio valioso no presente, abrem-se para
a organi~ao novos caminhos para o futuro. Com sua criatividade ja comprovada,
a ALADI sabera aproveitar suas realiza~6es para adaptar-se as novas realidades
que emergem no comercio internacional.

Os progressos alcan~ados na negocia~io de acordos em materia de salvaguardas, dumping, normas tecnicas e outros
temas sao exemplos de fluidez e da coopera~Ao que podem desenvolver-se nestas
areas e do largo horizonte que apresentam.
Outra vertente que se abre para a Associa~io .diz respeito ao tratamento de novos
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temas, como meio ambiente, ciencia e tecnologia, integracao fisica e cultural, entre
outros, sem prejuizo de suas demais atividades tradicionais, conforme mandato do
TM80.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
V enho reiterar-lhes a convic~ao do
Brasil de que nosso espa~o prioritario e a
regiao. Ena America Latina que nos, brasileiros, encontramos nossa identidade e
fazemos nossa Historia, em fraternidade e
em democracia.
Nesse contexto, o Brasil acredita firmemente no futuro da Associa~o LatinoAmericana de Integra~ao. Em urn mundo
em constante muta~ao, as variadas formas
da integra~ao economica despontam como
altemativa eficaz para alcan~ar o bem-estar de nossas sociedades.
A integra~ao regional vern se afirmando tambem como forma efetiva de se atingirem graus mais elevados de competitividade que permitam a paises como os nossos inser~o modema na economia internacional. Assim, em cenArio cada vez mais
complexo e turbulento, e necessano ratificarmos o papel da ALADI como elemento
motor da integra~ao da America Latina.
Fortalecer e reassegurar o papel da
Organiza~ao neste cenano devem ser metas prioritarias. Ao Iongo de seus mais de
dez anos de existencia, a ALADI deu
eloqilentes provas de sua capacidade de
moldar-se a fatos novos no cenano latino-americano e aos sopros de mudan~a
no cen&rio internacional.

0 papel desta Organiza~ao nos movimentos de inte~ao na America Latina
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deve ser ressaltado. Respeitados os diversos ritmos e especificidades que compoem
este cenano, deveremos refor~ar e estruturar ainda mais as atribui~oes da Associa~ao como foro de negocia~ao para avan~ar, nos mais diferentes setores, o processo
de integra~ao regional.
Nesse cenario de consolida~oes e de
mudan~as, creio essencial que, ao procurar revitalizarmos a Associa~ao, respeitemos sua alma mater, o Tratado de
Montevideu.
Seus instrumentos e seus mecanismos
podem ser objeto de aperfei~oamento,
dado o tempo decorrido de sua constitui~ao. Nao devemos, entretanto, desfigurar
o TM 80, sob pena de enfraquecer e tomar
vulnenivel a propria ALADI.
Minha esperan~a e a de que saberemos
todos encontrar um ~o de uniao que
tome convergentes as distintas posturas
que hoje existem, como nao poderia deixar
de ser, em uma organiza~ao de corte democratico como a ALADI. A pluralidade
de vi50es nao deve ser encarada como um
fator de confronto. Constitui, ao contrano,
um fator de enriquecimento para nossa
Organiza~ao.

Estamos igualmente certos de que o
mandato e a voc~ao da ALADI nio se
limitam a coorde~io da inte~ao na
America Latina. Cabe aassoci~o construir a ponte entre este processo e a plena
~o da Regiio na economia internacional. Regional~io e globali~io nio
se contradizem. Pelo contrario, sio partes
de uma mesma tendencia decorrente do
avan~ dos metodos de produ~ e das

novas tecnologias que exigem
economicos amplos.

esp~os

Neste particular, gostaria de aludir ao
Mercosul como exemplo expressivo de
esfor~o bem-sucedido de nossa regiao
para a almejada integra~ao.
0 Mercosul tern se apresentado, desde
sua conce~ao, como urn projeto integracionista atento as contingencias do momento economico regional e intemacional, bern como ao objetivo maior da integra~ao latino-americana. Ao Iongo desses
dois anos e meio de sua fase de implementa~ao, o Mercosul tem-se consolidado
como experiencia frutifera, tanto em termos do incremento do volume de comercio sub-regional, como em virtude de crescente complementaridade das economias
dos quatro paises que o comp5em.
As perspectivas abertas sao, assim,
extremamente promissoras, a partir de
1995, quando estara em vigencia a uniao
aduaneira entre os quatro paises. E importante frisar que o Mercosul nao configura urn projeto fechado em si mesmo,
mas constitui, primordialmente, urn processo que conduz a dinamiza~ao integracionista global.
Neste mesmo particular, gostaria ainda
de registrar a Iniciativa Amazonica, lan~a
da pelo Presidente Itamar Franco, por ocasiao da reuniao do Grupo do Rio, ocorrida
em Buenos Aires, em dezembro passado.
Pretende o Govemo brasileiro, com a
Iniciativa, consolidar e explorar grande
potencial de intercambio existente na
America do Sul. As naturais dificuldades
impostas pela Amazonia e a existencia de

correntes de comercio estabelecidas na regiao fizeram com que as possibilidades de
integr~ao nao pudessem ser aproveitadas
em sua totalidade.
Pretendemos, como empreendimento,
aprofundar os vinculos economico-comerciais existentes entre o Brasil e os demais paises integrantes do Tratado de
Cooper~ao Amaronica. A iniciativa demonstra, assim, a disposi~ao brasileira de,
sempre no ambito da ALADI, buscar formas efetivas e praticas de integra~ao para
a America Latina.
Cumpre-me ressaltar nesta oportunidade a grande importancia que o Govemo
brasileiro atribui, no quadro da liberaliza~ao do comercio intemacional, a conclusao rapida, exitosa e equilibrada da Rodada Uruguai. Temos todos muito presente
que esta Organiza~ao sediara muito proximamente, sob inspira~ao do Chanceler
Sergio Abreu, importante encontro com o
Diretor-Geral do GATT. A reuniao contribuira para renovarmos de forma vigorosa
nossa mensagem em favor da dinamiza~ao
do comercio intemacional no quadro de
urn sistema multilateral fortalecido em beneficio das economias de nossos paises.
Senhoras e Senhores,
Emprestou especial relevo a presen~a
brasileira na Associa~ao a brilhante atua~ao do Embaixador Jeronimo Moscardo
de Souza, que deixa Montevideu para responder o chamamento do Presidente Itamar Franco. 0 novo Ministro da Cultura
do Brasil e o «homem integral» a que ele
proprio se referiu certa vez como paradig-
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rna do homem latino-americano. Com seu

altissima prioridade que concedemos

incomparavel espirito publico, grande sa-

Associa~ao.

bedoria politica e ampla bagagem cultural, o Embaixador Moscardo de Souza
deixa a ALADI cercado de estima e admira~ao. A atividade que aqui desenvolveu honrou o Brasil, esta Organiza~ao e
a todos nossos paises.

Men~ao especial merece, por fnn, o
nosso compatriota, o Doutor Antonio Jose
Cerqueira Antunes, Secretario-Geral da
ALADI. Suas qualidades, seus predicados
e sua intensa vivencia da Associa~ao, onde
ocupou anteriormente a Secretaria-Geral
Adjunta, sao por todos amplamente conhecidos. Sua presen~a, que constitui testemunho de nossa determina~ao em prestigiar e fortalecer esta Associa~ao, ilustra,
mais urna vez, a expressiva tradi~ao de
titulares desta Casa que, com empenho e
determina~ao, vern defendendo, ao Iongo
desses Ultimos anos, a causa nobre da integra~ao regional.

Destaco tambem a indica~ao pelo Senhor Presidente da Republica do Embaixador Paulo Nogueira Batista para assumir
as fun~oes de Representante Permanente
do Brasil junto a ALADI. Sua trajet6ria
profissional e as fun~oes que desempenhou fazem dele urn dos expoentes da
moderna diplomacia brasileira. Sua escolha para conduzir nossa representa~ao permanente e mais urn elemento a indicar a

Muito obrigado.

•••
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Brasil e Uruguai aprovam Estatuto
da Comissao para o Desenvolvimento
da Bacia do Rio Quarai
Discurso do Ministro das Rela9oes Exteriores,
Embaixador Celso Amorim, por ocasiiio da assinatura do acordo que aprova o Estatuto da
Comissao Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento da Bacia do Rio Quarai, em Montevideu, em 10 de setembro de 1993

Mwto me sensibilizaram as generosas
palavras que Vossa Excelencia acaba de
pronunciar. Quero agradecer-lhe profundamente pela acolhida fidalga com que
estou sendo recebido desde que aqui cheguei esta manha.
Minha visita a Montevideu constitui
testemunho explicito da importancia e
da prioridade que o Governo do Presidente !tamar Franco atribui a nossas rela~oes com o Uruguai. Disso quero deixar constancia ao realiza-la apenas duas
semanas ap6s haver assumido a chefia
do ltamaraty.
Nossa tradi~ao de dialogo funda-se na
admira~ao reciproca pelo muito que juntos
construimos ao Iongo de dois seculos.
Nossas rela~oes de amizade tern se refor~ado continuamente por uma longa e ininterrupta trajet6ria de coopera~ao que consolida e amplia nosso patrimonio de solidariedade e confian~a.
Vejo, assim, como decorrencia natural
de uma agenda densa e diversificada, o ato

que acabamos de celebrar, aprovando o
Estatuto da Comissao Mista BrasileiroUruguaia para o Desenvolvimento da Bacia do Rio Quarai. Essa importante bacia
se estende de urn lado e de outro da fronteira ao Iongo dos mais de 300 quilometros
em que o Quarai limita nossos paises.
Inspira-se a Comissao do Rio Quarai
em visao nova do espa~o fronteiri~o, de
integra~ao e coopera~ao. As iniciativas
que a Comissao pretende priorizar sao
concebidas aluz do conceito do desenvolvimento sustentavel, que se consagra
como elemento inovador nesta etapa da
coopera~ao bilateral.
0 Acordo que acabamos de assinar poe
em vigencia o estatuto da Comissao do Rio
Quarai, moldura juridica que norteara os
trabalhos e que permitira a coordena~ao de
iniciativas de coopera~ao nos mais diversos setores. Seu texto possui 22 artigos e
sua estrutura e simples e flexivel. Embora
sediada nas respectivas Chancelarias, as
se<;oes brasileira e uruguaia poderao dis-
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por de escrit6rios na area de jurisdi~ao e
de atua~ao da Comissao, incorporando,
desta forma, a contribui~ao valiosa e indispensavel das comunidades fronteiri~as e
ganhando, em conseqiiencia, autenticidade e representatividade em sua fun~ao integradora. Esperamos que a Comissao seja
efetivamente o instrumento para resolver
os problemas que preocupam as comunidades que vivem e trabalham na area da
bacia do Quarai.

Senhor Ministro,
As uteis e proveitosas conversa~oes
que mantivemos esta tarde, em clima de
harmonioso entendimento, refletem, com
nitidez, o grau de intimidade que caracteriza, hoje, as rela~oes entre nossos paises.
Pudemos discorrer sobre os pontos mais
relevantes de nossa agenda bilateral e,juntos, passamos em revista temas importantes do cenario regional e intemacional.
Observamos, com satisfa~ao, como sao
coincidentes nossas respectivas percep~oes sobre tao amplo e variado temario.

A Comissao do Rio Quarai constituini,
ademais, exercicio de grande utilidade
para o aprofundamento do processo de
integra~ao regional.

Esse exercicio revelou-se extremamente valioso e, por esse motivo, proponho que atribuamos carater regular e freqiiente a nossos encontros. Dessa forma,
considero de grande significa~ao a convoca~ao da Comissao Geral de Coordena~ao
que podera reunir-se, em Brasilia, no proximo mes de novembro, quando Vossa
Excelencia devera visitar oficialmente o
Brasil. Poderemos, naquela oportunidade,
nao apenas avaliar a evolu~ao da rica e
diversificada agenda de temas de nosso
relacionamento bilateral, mas, tambem,
dar sequencia a esse dialogo tao importante quanto agradavel que estamos tendo
hoje em Montevideu.

Os programas de coopera~ao a serem
identificados no ambito da Comissao do
Rio Quarai somar-se-ao as outras iniciativas que Brasil e Uruguaija vern desenvolvendo na regiao fronteiri~a, como o
da Comissao para o Desenvolvimento
Conjunto da Zona Fronteiri~a, a Comissao da Lagoa Mirim, o Grupo Permanente de Coopera~ao Consular e os Comites
de Fronteira.
Essas iniciativas constituem reflexo
da vontade politica manifesta de nossos
Govemos de transformar a fronteira em
espa~o privilegiado do relacionamento
bilateral.

Muito obrigado.

•••
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Chanceler da india visita o Brasil
Discurso do Ministro das Relafoes Exteriores,
Embaixador Celso Amorim, no almofo oferecido em homenagem ao Ministro dos Neg6cios
Exteriores da india, Salman Khurshid, no Palacio Itamaraty, em 13 de setembro de 1993

Tenho grande satisfa~ao em dar-lhe as

boas-vindas, hem como a comitiva que o
acompanha, esperando que sua permanencia entre n6s lhes proporcione momentos
de satisfa~ao pessoal.
Ao receber Vossa Excelencia em Brasilia, desejo expressar a confian~a do Govemo brasileiro em que sua visita ao meu
pais passe a constituir o marco de etapa
ainda mais frutifera nas rela~Oes entre a
india e o Brasil.
Nosso encontro, hoje, ocorre em momento de especial relevancia. Em tomo
de n6s, vemos se cristalizarem as nipidas,
profundas e surpreendentes transforma~oes da cena intemacional. Desapareceu
o equilibrio mundial centrado na bipolaridade e no medo do holocausto nuclear.
Na nova realidade intemacional, antes
condicionad~ ao rigido embate militar e
ideol6gico, volta a ter crescente espa~o a
coopera~ao. Nesse cemi.rio em transforma~ao, as Na~oes Unidas tern um papel
decisivo a desempenhar, como mecanismo legitimador, por excelencia, das rela~oes interestatais.
Senhor Ministro de Estado,

india e Brasil tern uma clara responsabilidade para a forma~ao de um novo consenso internacional. Por isso mesmo, nossos paises vern propugnando por uma reforma da estrutura e da composi~ao do
Conselho de Seguran~a das N~oes Unidas. Dotado de maior representatividade,
inclusive do ponto de vista geognifico,
conferira o Conselho as suas ~oes maior
eficacia e autoridade, ensejando, portanto,
maior legitimidade em suas decisoes em
prol da paz e da seguran~a intemacionais.
Senhor Ministro de Estado,
Tern nossos paises sido parceiros solidarios na defesa das grandes causas, dos
mais amplos e genuinos interesses dos paises em desenvolvimento. Ecom esse sentimento que nos preparamos agora para
participar da pr6xima Cupula do Grupo
dos 15 em Nova Delhi.
Felicito, por intermedio de Vossa Excelencia, o Govemo indiano pelos seus
permanentes e bem-sucedidos esfor~os
para o fortalecimento desse importante
foro de concerta~ao politica e economica.
Ainda no ambito multilateral nao posso deixar de me referir amuito proveitosa
cooj,era~ao que india e Brasil desenvolve51

ram no ambito da Rodada Uruguai do
GATT. Gostaria de registrar nesta oportunidade as rela96es de estreita colabora9ao e amizade que mantive como atual
Presidente das Partes Contratantes, Senhor B. K. Zutchi.

duzi-lo a novo ponto de equilibrio, em
patamar mais elevado e mais compativel
com a dimensao de nossas economias.
A coopera9ao em ciencia e tecnologia
desenha tambem largo horizonte de coopera9ao entre nossos paises. Sao dos
mais promissores os contatos preliminares
ja mantidos entre a india e o Brasil com
vistas acoopera9ao em pesquisa agricola,
pesquisa cientifica em geral, biotecnologia, ciencias espaciais e energia nuclear
para fins pacificos.

Excelencia,
0 relacionamento entre a india e o
Brasil esta longe, porem, de realizar o
potencial representado por amplas avenidas de coopera9ao bilateral, ainda
pouco exploradas.

Esperamos que, em breve, as tratativas ja encetadas nessas areas sejam institucionalizadas atraves de acordos e
programas de coopera9ao, a exemplo do
acordo que acabamos de assinar para o
setor ferroviario.

No ano passado, quando da visita de
missao de alto nivel do Govemo brasileiro a Nova Delhi, firmamos Memorando
de Entendimento pelo qual nossas Chancelarias convieram em criar foro de consultas politicas sobre temas de interesse
comum. Cumpre-nos agora fazer uso freqiiente desse mecanismo, nao s6 para intensificar nossa concerta9ao na esfera intemacional, como para identificar meios
de por em pnitica uma coopera9ao bilateral mais estreita.

Senhor Ministro de Estado,
Estamos certos de que a auspiciosa
visita de Vossa Excelencia, bern como a
da expressiva missao empresarial que o
acompanhou em Sao Paulo, contribuirao
para aprofundar e aperfei9oar o relacionamento entre nossos paises em suas diversas areas.

0 comercio bilateral, a coopera9ao
economica e a presta9ao de servi9os tern
ampla margem de crescimento. Uma mais
intensa troca de missoes empresariais e
tecnicas, aliada a abertura e a desregulamenta9aO que se verifica nas economias
brasileira e indiana, criarao, estou certo,
espa9os para a diversifica9ao dos fluxos de
intercambio bilateral. Poderao ainda con-

Com este espirito de amizade e de expectativa de rela9oes mais intensas, convido todos os presentes a que me acompanhem em urn brinde a saude do Ministro
Salman Khurshid, a dos nossos ilustres
visitantes e ao futuro do relacionamento
•
do Brasil com a india.

•••
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Reuniao Ministerial
dos Paises Produtores de Cafe
Discurso do Ministro das Rela~oes Exteriores, Embaixador Celso Amorim, na cerim6nia
de abertura da Reuniiio Ministerial dos Paises Produtores de Cafe, em Brasilia, em 23 de
setembro de 1993

,

E para mim motivo de especial satisfa9ao recebe-los em Brasilia, em ocasiao
que se reveste de grande importancia
para nossos paises, e dar-lhes, em nome
do Presidente Itamar Franco, as mais
cordiais boas-vindas.
0 Brasil, cujo povo representa a congrega9ao de diferentes ra9as e culturas,
sente-se, mais uma vez, honrado de poder
acolher tao altos representantes da Africa,
da Asia e da America Latina.
Esse sentimento e acrescido pelo reconhecimento da contribui9ao dada por
cada urn dos paises aqui representados a
consecu9ao desse projeto de interesse
comum, voltado, em ultima analise, para
o desenvolvimento.
Em abril de 1993, ap6s o colapso das
negocia9oes, com os paises consumidores,
o Presidente !tamar Franco recebeu carta
do Presidente Houphoet-Boigny, da Cote
d'lvoire, em nome dos paises integrantes
da Organiza9ao Interafricana do Cafe.
Nela o lider africano relatou as dificuldades experimentadas pelos produtores da
Africa em razao das baixas cota9oes do

produto no mercado intemacional e do
vazio institucional existente.
Essa situa9ao tambern afligia os paises
produtores da America Latina. As consequencias sociais da crise eram graves. 0
desemprego no campo, a intensifica9ao
dos fluxos migrat6rios para os centros urbanos e a queda da atividade industrial
ligada ao cafe comprometiam as pr6prias
perspectivas de desenvolvimento.
0 processo negociador que ora culmina em Brasilia constitui resposta ao desafio que defrontamos. Estou certo de que os
instrumentos que forem negociados reabrirao perspectivas de desenvolvimento e
comercio, em beneficio da recupera9ao
economica dos paises.
Antes de passar a palavra e a dire9ao
dos trabalhos ao Ministro da Industria, do
Comercio e do Turismo, do Brasil, Ministro Jose Eduardo de Andrade Vieira, desejo assinalar a sua importante participa9ao
no processo que facilitou sobremaneira o
ponto que ora atingimos.
Desejo finalizar minhas palavras com
uma expressao de confian9a: f~ votos de
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que o exito desta coopera~ao que estamos
aqui lan~ando sirva de exemplo e, sobretudo, de motiv~ para uma colabo~ de
grande alcance, que envolva os dois lados da
comunidade intemacional do cafe.

Declaro abertos os trabalhos da sessao
inaugural da reuniao ministerial dos paises
produtores de cafe.
Muito obrigado.

Discurso do Ministro de Estado da lndflstria, do Comercio e do Turismo,
Jose Eduardo de Andrade Vieira, por ocasiiio da cerimonia de abertura
da Reuniiio Ministerial dos Pafses Produtores de Cafe,
em Brast1ia, em 23 de setembro de 1993
Incumbiu-me Sua Excelencia o Presidente da Republica, Dr.ltamar Franco,
de dar a todos os ilustres participantes
desta reuniao as boas-vindas. Infelizmente, o Presidente nao pode comparecer a esta solenidade e pediu-me que o
representasse, o que muito nie honra,
pois este e urn momento de particular
alegria para todos nos, representantes
dos pafses produtores de cafe.
Como sabem todos os participantes
desta reuniao, os pre~os do cafe no mercado intemacional estavam despencando
desde 1986 por duas razoes principais: a
organiza~ao dos consumidores, de urn
lado, e, de outro, a desuniao e a desorganiza~o dos produtores. Em 1989, o acordo entre produtores e consumidores, celebrado na Organiza~o Internacional do
Cafe (OIC), foi rompido e, desde entao, a
cafeicultura no mundo ficou permanentemente no vermelho, pois a saca de cafe
estava sendo vendida entre 40 e 45 d6lares.
Ora, produtor nenhum consegue sobreviver com seu produto sendo pago a pre~o
vii, abaixo ate do custo de produ~ao.
54

De certa forma, contudo, e preciso reconhecer que parte da culpa do aviltamento do pre~o do cafe se deveu aos altos
pre~os pagos pelo produto, antes de come~ar a queda de 1986. Afmal, foram esses
mesmos pre~os elevados que estimularam
a superprodu~ao e terminaram por criar os
estoques excedentes. A manipula~ao dos
estoques excedentes permitiu que os consumidores virassem o jogo e baixassem os
pre~os pagos pelo cafe no mercado internacional, a ponto de tomar proibitiva a
atividade, na lavoura.
Justamente por isso, os cafeicultores
brasileiros abandonaram, de 1989 para ca,
1 bilhao de pes de cafe. Em 1989, quando
foi rompido o acordo na Organiza~ao Intemacional do Cafe, a OIC, que congrega
produtores e consumidores, a cafeicultura
brasileira tinha 4 bilhoes e 200 milhoes de
cafeeiros. Hoje, sao 3 bilhoes e 200 milhoes. Os tecnicos calculam que cada trabalhador cuida, em media, de 2 mil pes de
cafe. Assim sendo, meus amigos, em cinco
anos, cerca de 500 mil trabalhadores rurais
ficaram desempregados no Brasil, por

causa da deprecia~ao do cafe no mercado
extemo.
Ora, voces conhecem esta conta methor do que eu. Mas pe~o licen~a para
relembra-la, para poder tra~ar o quadro
realista do abandono dos cafezais em nosso Pais. Segundo os tecnicos, para cada
emprego direto na lavoura, ha tres outros
indiretos, gerados no comercio, na indUstria e nos servi~os. Ou seja, mais 1 milhao
e 500 mil trabalhadores ficaram desempregados, o que perfaz um total de 2 milhoes
de brasileiros atirados no desamparo, por
causa do abandono dos cafezais, provocado pela deprecia~ao comercial. Se cada
trabalhador desses sustenta uma familia de
mais tres membros, mulher e dois filhos,
8 milhoes de brasileiros foram condenados
afome pelo corte de 1 bilhao de cafeeiros,
de 1989 para ca.
Desde 1990, com a extin~ao do Instituto Brasileiro do Cafe, o IBC, o assunto
deixou de merecer aten~ao especial do
Govemo brasileiro. De fato, meus amigos, o cafe nao e mais o que era em termos
de peso na balan~a comercial do Pais,
mas ainda e uma cultura importante, principalmente por utilizar mao-de-obra intensiva e impedir o exodo rural. Tal exodo incha a periferia das grandes cidades
brasileiras, estimulando a violencia e aumentando a miseria.
Sou a favor da privatiza~ao e nao acho
que plantar, colher, beneficiar e exportar
cafe sejam atividades para o Estado brasileiro, ja sobrecarregado com tarefas em
areas de sua responsabilidade efetiva,
como a educa~ao, a saude e a seguran~a
publica. Mesmo assim, considero muito

oportunas a cria~ao do Departamento Nacional do Cafe, o DNC, e sua vincula~ao
ao Ministerio da IndUstria, do Comercio e
do Turismo, no ano passado. Nao foi uma
iniciativa do Poder Executivo, mas do
Congresso Nacional.
Gostaria de aproveitar a ocasiao para
prestar umahomenagem aos senadores capixabas Gerson Camata, autor da emenqa
que criou o DNC, Joao Calmon e Elcio
Alvares, que a apoiaram com entusiasmo.
Ao homenagea-los, rendo, tambem, um
preito ao Senado da Republica e ao Congresso Nacional pela oportunidade da providencia, pois ela tomou possivel retomar
uma politica efetiva, capaz de organizar o
esfor~o produtivo nacional, com o objetivo de to mar, no mercado intemacional, os
pre~os pagos pelo cafe no minimo remunerativos para a lavoura.
Por isso, tomei publica minha decisao
de tirar parte do poder de barganha, que
estava exclusivamente na mao dos consumidores. Com este objetivo, anunciei a
politica de reduzir os estoques excedentes,
mesmo que fosse necessario para isso
queimar cafe. 0 mundo desabou sobre
minha cabe9a, mas nao desanimei. Poderia
estar enganado, mas acho que os nlimeros
estao ai para provar o acerto da providencia: a saca de cafe nao esta mais nos 40
d6lares, mas ja chegou aos 75 do lares. Os
produtores nao estao mais no vermelho.
No entanto, e preciso dar um pouco de
razao aos criticos e reconhecer que a posi9ao dos produtores ainda e fragil. :E justamente para acabar com a fragilidade dos
produtores que estamos aqui criando a
Associa~ao dos Paises Produtores de Cafe,
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a APPC. 0 objetivo dela e muito simples:

vamos tentar organizar o lado da oferta,
pois temos consciencia plena de que o lado
da demanda esta muito bern organizado.
Por isso, esta Associa~Yao, fruto de negocia~oes feitas por mim na Colombia, na
America Central e na Africa, com os paises produtores de cafe, disp5e de urn comite de gerenciamento de mercado. Ao
comite cabe adotar medidas para regular a
oferta. Nao se trata de urn cartel, pois o
espirito do cartel o de fazer subir sem
parar os pre'Yos pagos por urn determinado
produto. N6s nao queremos isso. Principalmente porque nao nos convem. Se o
pre~o do cafe subir alem do normal, nos
seremos novamente as primeiras vitimas
da superprodu~Yao, pois futuros estoques
excedentes voltarao a deprimir os pre!YOS.

e

Nao queremos que os consurnidores
paguem pre~Yos exorbitantes pelo cafe
que produzimos. Queremos pre~YOS justos, capazes de remunerar o investimento
eo suor do trabalhador, tal como come~Ya
a ocorrer agora. A repercussao social em
nossos paises sera enorme: muitas familias de trabalhadores rurais do Brasil, da
Colombia, da Costa Rica, do Quenia, da
Costa do Marfim e de todos os outros
paises produtores se beneficiarao do exito do gerenciamento competente que a
APPC vier a fazer.

Eeste o objetivo do plano de reten'Yao,
primeira tarefa da Associa9ao. A partir de
1o de outubro ate 31 de setembro de 1994,
os produtores se obrigarao a reter 20% do
cafe exportado para evitar o excesso de
oferta. Quando o pre90 pago pela saca
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ultrapassar OS 80 d6lares, a reten~ao sera
suspensa, automaticamente.
Trata-se de urna opera9ao de risco,
reconhe9o. E ela vai custar recursos e
sacrificios de todos n6s. Mas os resultados logo se farao sentir. A estabilidade
nos pre9os pagos pelo cafe de nossos
paises nos mercados do mundo sera paga
pela estabilidade nos lares dos trabalhadores que nao ficarao desempregados
com o abandono dos cafezais. E e justamente essa estabilidade, meus amigos,
que produz a estabiliza9ao da economia
e ate mesmo da politica.
Acredito, frrmemente, na APPC e no
exito do programa de reten9aO. Creio nisso
porque nossos interesses podem parecer
conflitantes, mas nao o sao. No fundo, no
fundo, temos os mesmos interesses. Se
colocarmos a questao no espirito da competi~ao e do conflito, todos seremos prejudicados. Se houver urna guerra de pre~os,
urna guerra por mercados, nao havera vencedores e todos perderao.
Por isso, venho aqui, de cora~ao aberto, propor a voces trocar esse fantasma do
conflito pelo espirito construtivo da uniao.
0 desafio da disputa pode ser estimulante,
mas 0 mais benefico para todos n6s e 0
fortalecimento da Associa~ao dos Paises
Produtores de Cafe. Para isso, todos temos
de estar dispostos a conceder. Todos nos
precisamos estar conscientes de que teremos de ceder urn pouco para nao perdermos demais, quase tudo em alguns casos.
A dramatica experiencia que vivemos de
1986 para ca nos mostra que nao ha perda
maior do que aquela promovida pelo aviltamento dos pre9os.

Se viemos para esta reuniao, meus
amigos, e porque todos estamos aqui prontos para abrir mao de algurna coisa em
beneficio do conjunto, para que, no fun,
todos terminem por ganhar ou, pelo menos, para que se perca menos do que se
poderia perder. 0 segredo da longevidade
da APPC e a consciencia de que cada
concessao feita representara urn ganho, e
nao urna perda. No Ministerio da Industria, do Comercio e do Turismo, sempre
preguei a necessidade da parceria entre
Estado e empresa. Aqui, venho pregar a
extrema necessidade de parceria entre paises com interesses comuns, mas separados
pela guerra comercial. E preciso fazer essa
parceria nascer e nutri-la, para evitar que
ela venha morrer de inani~ao.

pretendendo, com isso, homenagear todos
os delegados dos paises da America Central. E, tambem, do Ministro do Comercio
Exterior da Colombia, Juan Manoel Santos; do Gerente-Geral da Federa~ao Nacional do Cafeicultores daquele pais vizinho e irmao, Jorge Cardenas.
Outros ilustres companheiros tiveram
de viajar para chegar aqui. Saudo a todos
e pe~o licen~a para citar apenas urn, para
nao tomar mais tempo. Guy-Alain Gauze,
Ministro dos Produtos Basicos da Costa
do Marfim e Presidente da Organiza~ao
Interafricana do Cafe, merece urna cita~ao a parte. Ao cita-lo, rendo homenagem, tambem, a todos os outros companheiros africanos e asiaticos.

A APPC sera forte e tera vida longa se
ninguem aqui se sentir prejudicado pelo
outro e se ninguem aqui pensar na possibilidade de vir a prejudicar o outro. Como
ja disse antes, este nao e urn cartel, mas,
sim, urna associa~ao criada para gerenciar
a organiza~ao da oferta do cafe no mundo.
Trata-se de urn objetivo nobre, pois envolve a sobrevivencia de milhoes de trabalhadores em tres continentes. Precisamos estar a altura desta tarefa, que nao e facil,
mas tambem nao e impossivel. Nao tenho
duvida de que temos tudo para sair bern
desta empreitada.

Neste capitulo dos agradecimentos, nao
poderia deixar de registrar urn especial a
meu colega brasileiro, Embaixador Celso
Amorim, Ministro das Rela~oes Exteriores,
que nos cede, gentilmente, sua casa. Conforme todos aqui podemos testemunhar, o
ltamaraty teve papel muito relevante na
cria~ao da APPC, principalmente ~as ao
esfor~o e ao talento do Embaixador Rubens
Barbosa, Subsecretario-Geral de Assuntos
de Economia e Comercio Exterior; do ministro Joao Gualberto Marcos Porto, Chefe
do Departamento de Politica Comercial; e
do Chefe da Divisao de Produ~ao de Base,
o conselheiro Sergio Moreira Lima.

Tenho certeza de que poderemos curnprir mais esta tarefa. 0 que me da esta
convic~ao ever tantos ilustres companheiros de varios paises, que tiveram de viajar
para Brasilia para participar deste congra~amento. Eo caso do Vice-Presidente da
Costa Rica, Arnoldo Lopez, a quem saudo,

Vamos agradecer ao esfor~o de todos,
inclusive do setor privado, provando a
importancia da parceria entre Estado e
empresa. Tal esfon;o faz desta Associa~ao dos Paises Produtores de Cafe uma
entidade ativa e competente, em defesa
•
do interesse de todos.
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0 Brasil na 48a Sessao
da Assembleia Geral da ONU
Discurso do Ministro das Relafoes Exteriores,
Embaixador Ce/so Amorim, na abertura da 48a
Sessiio da Assemb/eia Gera/ das Nafoes Unidas,
em Nova York, em 27 de setembro de 1993

Senhor Presidente,

Ecom grande prazer que saudo Vossa
Excelencia, Embaixador Samuel Insanally nobre Representante Permanente daRepublica da Guiana. Ao felicita-lo por sua
elei~ao - como Presidente desta Assembleia - quero mais urna vez reafirmar os
tradicionais vinculos de amizade entre o
Brasil e a Guiana, como paises vizinhos,
amazonicos e sul-americanos. Estou certo
de que Vossa Excelencia contribuira para
que esta sessao da Assembleia Geral seja
urn marco no rumo do progresso e da
democracia entre as na~oes.
Desejo tambem dirigir ao Sr. Stoyan
Ganev, respeitado jurista da Republica da
Bulgaria, Presidente da Assembleia Geral
em sua 478 Sessao, a expressao do nosso
reconhecimento pelo trabalho realizado.
Ao abrir o debate desta 488 Sessao da
Assembleia Geral estamos, mais urna vez,
bafejados por «ventos de mudan~a». E a
saudilvel aragem que traz consigo a mensagem de que o entendimento e a paz
podem afinal predominar sobre interesses
egoistas vern do Oriente Pr6ximo, ber~o
de alguns dos mais valiosos ensinamentos

morais sobre os quais se constr6i nossa
Civiliza~ao Planetaria.
A aventura do homem sobre a Terra,
conduzida pela razao e pelo sonho, se fez
na tensao entre o egoismo e a solidariedade. Nesse jogo dialetico - entre solidariedade e egoismo que marcou e continua a
marcar os destinos da Humanidade, - a
solidariedade acaba de obter urn grande
triunfo, que nos toma mais otimistas em
rela~ao ao futuro e apossibilidade de concreti~ao de urna Paz Perpetua, de que
nos falava !manuel Kant. De fato, ap6s o
grande alento representado pelo tim da
Guerra Fria, tivemos que segurar o rolego
e prender no peito as exclama~oes de alegria, enquanto assistimos atao anunciada
Nova Ordem se transmitir em crescente
desordem, marcada pelo ressurgimento de
conflitos radicados em sentimentos particularistas, que se supunham pagina virada
da Hist6ria.
Vimos que o eixo das preocup~oes
inerentes a Guerra Fria se deslocara no
sentido Oeste-Leste para Norte-Sui. Novos conceitos, alguns sob a capa humanitaria ou de moralidade, como suposto «deverde ingerencia>> e a «boa goveman~a>>,
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ao lado de versoes renovadas de velhas
pniticas, como o ecoprotecionismo, passaram ajustificar atos discriminat6rios com
consequencias sobre os paises do Sul. Ao
mesmo tempo, nos paises do Norte recrudesceram OS controles a entrada dos desvalidos do Sul, muitos deles provenientes
de antigas colonias. A boa consciencia
era preservada e, juntamente com ela, as
benesses exclusivas da sociedade p6s-industrial. Paralelamente, com a nova tiberdade de que passavam a desfrutar, alguns
dos povos antes submetidos a disciplinas
autoritarias se deixavam levar por uma
exalta~ao nacionalista, cujas tnigicas
consequencias continuam a desfilar sob
os olhos de espectadores tao chocados
quanto impotentes.
Foi assim como uma «boa nova», em
sentido quase biblico, que o mundo recebeu a noticia de que a paz eo entendimento
eram possiveis numa regiao ate aqui marcarla pela dor e pelo conflito. 0 aperto de
mao entre Itzak Rabine Yasser Arafat tern
o valor de urn sinal emblematico deste fim
de seculo, urn simbolo que nos diz, nao
que a Hist6ria acabou, como querem alguns, mas que ela, em verdade, esta talvez
come~ando, ap6s urna longa, escura e turbulenta pre-Hist6ria, em que o signo de
Cairn sempre predominou sobre os desejos mais profundos de uma paz duradoura
(Shalom/Salam) entre os povos.
Reitero, no mesmo espirito, a solidariedade brasileira com o povo russo, que
continua a enfrentar os desafios do processo de transi~ao democratica, em cujo exito
confiamos.
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E assim com renovada convicyao na
capacidade de a humanidade resolver os
problemas que ela propria continuamente
cria para si que iniciamos esta 488 Assembleia Geral.
Senhor Presidente,
Ha exatamente trinta anos, outro
Chanceler brasileiro, Diplomata de Carreira como eu, Embaixador Araujo Castro,
assinalava que as Na~oes Unidas podiam
ter suas tarefas resumidas numa triade, a
que chamou de os «3D» - Desarmamento,
Desenvolvimento, Descoloniza~ao. Hoje,
praticamente superados OS ultimos resqufcios do colonialismo, posso parafrasea-lo,
afmnando que a agenda internacional se
estrutura novamente em torno de tres «D»:
Democracia, Desenvolvimento, Desarmamento, com seus desdobramentos nas
areas dos Direitos Humanos, do Meio Ambiente e da Seguran~a Internacional.
Nao foi apenas no plano internacional
que assistimos a mudan~as. Tambem no
plano interno dos paises, a etica fez avan~os importantes, sobrepondo-se ao jogo
mesquinho de interesses, que geralmente
faz o dia-a-dia da politica e que leva tantos
jovens a dela descrerem, afastando-se do
ideal do cidadao, sem o qual o homem nao
realiza plenamente sua voca~ao de ser social. E creio poder afirmar com orgulho
que o meu pais, o Brasil, em que pese os
problemas inerentes ao subdesenvolvimento, se situou e se situa na vanguarda
dessa «eticiza~ao» das rela~oes politicas,
que vai muito alem do conceito quase
burocratico de «boa governan~a.>>.

Ainda ecoa em nossos ouvidos - e os
mais importantes formadores da opiniao
do mundo nao deixaram de registni-la -a
retumbante campanha popular que, em
perfeiti sintonia com os Poderes Legislativo e Judiciario brasileiros, conduziu ao
impeachment de urn Presidente da Republica. Por urn movimento exclusivamente
intemo, nascido e desenvolvido no povo
brasileiro em seus representantes legitimos e com a ajuda de urna imprensa que
soube fazer valer com coragem e audacia
a liberdade de que voltara a desfrutar, ap6s
duas decadas de autoritarismo, deu-se urna
li~ao de civismo raras vezes vista, fazendo-se uso de urn instituto juridico, que,
embora existente em outros paises, jamais
fora aplicado, como agora, as Ultimas consequencias.
E com justificado orgulho que posso
dizer, perante esta Assembleia Mundial,
que o Brasil inscreveu urna nota - e nao
das menos importantes - na evolu~ao das
institui~oes politicas. Estou seguro de que
a forma pacifica e estritamente legal e
constitucional como ocorreu a transi~ao
no Brasil sera urna referenda necessaria
nos livros que se venham a escrever sobre
a Hist6ria da Democracia em nosso tempo.
E reitero: tal fa~anha - porque de fa~anha
se trata, se olharmos o mundo a nossa volta
- se iniciou e se completou, nao como
fruto de algurn tipo de pressao extema ou
para atender algurna a~ao inspirada por
padrOes de govemabilidade impostos de
fora, mas Unica e exclusivamente como
resultado do mais profundo sentimento de
cidadania compartilhado pelos brasileiros
de todas as classes sociais.

Desde que assurniu, o Presidente Itamar Franco se impos, e impos ao Govemo
a que preside, o absoluto respeito a Constitui~ao e as leis e, mais ainda, aos imutaveis principios do Direito e da Etica. Entre
os direitos constitucionais do homem e do
cidadao estao os consagrados na Declara~ao Universal dos Direitos Hurnanos que
a nossa Lei Maior acolhe e amplia. Fazelos curnprir, na prote~ao aos indigenas, na
defesa da crian~a e da familia, na garantia
das liberdades politicas e no acesso ao
Poder Judiciario tern sido o obstinado programa do atual Govemo e o desafio que
enfrentamos, depois de longo periodo em
que o crescimento econornico e desenvolvimento social nao andaram juntos.
Democracia

Senhor Presidente,
Em ambiente de liberdade, em que
avan~a o projeto de constru~ao de urna
sociedade aberta, democratica e plural, estamos buscando solucionar nossos problemas macroeconomicos sem a tenta~ao autoritaria que se expressaria no recurso a
expedientes tecnocraticos baseados em estruturas fechadas de tomada de decisao.
Embora possa parecer, por vezes, mais
eficaz, a tecnocracia, tende, com demasiada frequencia, a impor sacrificios excessivos aos setores mais pobres e frageis da
popula~ao. 0 caminho que percorremos que percorre o Govemo do Presidente Itamar Franco - e outro, talvez mais complexo e trabalhoso, mas, seguramente, mais
democratico e mais capaz de produzir resultados consensuais e permanentes.
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0 Govemo e a sociedade brasileiros
estao conscientes de que as diflceis questoes que enfrentamos na area de Direitos
Hurnanos estao profundamente vinculadas com os desequilibrios sociais herdados
de decadas de insensibilidade ancorada no
autoritarismo. Direitos Hurnanos e Desenvolvimento formam urna triade indissoluvel. A vigencia de urn de seus termos nao
e possivel sem a dos outros dois. Dai a
importancia que atribui o atual Govemo a
retomada do crescimento e a gera~ao de
empregos, acompanhada de urna mais justa distribui~ao de renda, Unica forma s6lida e sustentilvel de garantir o desenvolvimento social e a vigencia plena dos Direitos Hurnanos. Dai tambem a importancia
de programas como o do Combate a Fome,
nascidos na Sociedade Civil, e que contam
com amplo e fume apoio do Govemo.
Bern sabemos, contudo, que os problemas na area de Direitos Hurnanos - e os
recentes incidentes que chocaram a sociedade brasileira eo mundo o comprovamnao podem aguardar que 0 desenvolvimento se consolide e o bem-estar se generalize. Ao mesmo tempo que buscamos
soluciona-los, de forma radical, i.e., atacando suas raizes sociais e economicas, M
que cuidar de seus aspectos mais imediatos. E nisso estamos todos empenhados,
em vArios niveis de Govemo, sob a inspir~ao e a condu~ao, pessoalmente engajada, do Presidente da Republica.
A transparencia nas decisoes e a~oes
do Govemo constitui importante aspecto
da politica brasileira. Tal transparencia se
manifesta, inclusive, no dialogo fluido e
cooperativo que mantemos com os seg62

mentos e organiza~oes da sociedade dedicados aluta pela observfulcia dos direitos
hurnanos no pais. Buscamos e mantemos
coopera~ao sobre as questoes de direitos
hurnanos com os demais paises, as organiza~oes intergovemamentais e nao-governamentais e com eles criamos, na base do
respeito mutuo, novas formas de a~ao em
defesa do Estado de Direito e em favor da
prote~ao adequada dos direitos humanos.
Nao ignoramos que a impunidade e o
calcanhar de Aquiles de qualquer politica
que vise aplena instaura~ao dos direitos
hurnanos e aelimina~ao da violencia. Por
isso, o Presidente da Republica tern pessoalmente determinado providencias e
acompanhado sua execu~ao em rela~ao a
todos os casos em que direitos hurnanos,
de crian~as, de indigenas, de mulheres ou
de quaisquer outros cidadaos - tenham
sido violados. E para isso conta com o
apoio da sociedade brasileira, que nao
tolerara a impunidade, como nao tolerou
a corrup~ao e a quebra dos padroes eticos
na Politica.
No que toea especificamente a popula~oes indigenas, procedemos neste momento a urn necessArio adensamento da
presen~a do Estado na Amazonia para dar
prote~ao simultanea apopula~ao e ao meio
ambiente, expostos muitas vezes a a~oes
predat6rias, decorrentes de urn choque de
civiliza~oes que se iniciou ha cinco seculos e que se desdobra ate os nossos dias.
Ainda ai, a dialetica entre a solidariedade
eo egoismo se faz presente. 0 aurnento da
eficiencia das a~oes do Estado brasileiro
na Amamnia, em consonancia com o pieno e irrenunciavel exercicio de nossa so-

berania na regHio, e fundamental para garantirmos prote~ao e defesa a todos os seus
habitantes e em especial as reservas indigenas brasileiras, que totalizam urna area
impressionante de mais de oitocentos mil
quilometros quadrados.
A especial relevancia que emprestamos aos direitos hurnanos no plano intemo
se reflete tambem em nossa a~ao diplomatica, como ficou patente na Conferencia
Mundial realizada em Viena, em junho
ultimo. Foi para o Brasil urna honra e urn
desafio, a indica~ao feita pela comunidade
intemacional para que presidissemos o
Comite de Reda~ao da Conferencia e foi
com imensa satisfa~ao que demos nossa
contribui~ao para que o consenso de Viena
se expressasse no nivel mais alto e mais
democratico. A Declara~ao e o Programa
de A~ao de Viena constituem avan~o significativo na promo~ao e prote~ao dos direitos hurnanos inclusive pelo aprimoramento de conceitos agora inquestionavelmente reconhecidos como universais. Ao
reafirmar a interdependencia de todos os
direitos hurnanos, a merecerem igual prote~ao, a Declara~ao reconhece que os direitos individuais se transformaram nurna
fic~ao juridica, se a seus titulares, assim
como aos Estados que os garantem, faltam
recursos materiais para faze-los valer.
Senhor Presidente,
A promo~ao e a defesa do regime democratico no interior de cada pais nao sao
suficientes. lmpoe-se urn esfor~o vigoroso
de democratiza~ao das rela~oes intemacionais, em consonancia com dois importantes fenomenos da hora atual: o amplo

consenso em tomo da superioridade da
democracia representativa - e a crescente
vincula~ao entre as esferas interna e externa. Esta dupla constata~ao nos obriga a
reconhecer que o ideal democratico se
aplica com igual validade ao relacionamento entre as na~oes.

E com satisfa~ao que vemos formarse urn virtual consenso quanto anecessidade de atualizar a composi~ao do Conselho de Seguran~a. Entendemos que a
crescente atua~ao do 6rgao em assuntos
que afetam os interesses fundamentais
dos Estados membros corresponde a necessidade de garantir sua maior representatividade e, com isso, sua legitimidade e
sua eficacia. A reforma do Conselho deve
ser alcan~ada de forma tal que nao se
agrave o desequilibrio entre os paises desenvolvidos e em desenvolvimento, no
processo decis6rio das Na~oes Unidas. A
Assembleia Geral e o 6rgao democratico
por excelencia do sistema das Na~oes
Unidas. A ele cabe o papel determinante
de dar forma a este processo.
A democratiza~ao do relacionamento
entre as na~oes exige que a ordem intemacional as proteja e garanta seus direitos
contra atos ilicitos e abusos de poder. Nao
pode haver sociedade democratica sem a
estrita observancia do Direito e sem que os
menos poderosos estejam ao abrigo do
arbitrio dos que detem a for~a e o poder.
Ja nao e admissivel, no mundo de hoje, que
siga prevalecendo 0 celebre aforismo de
Pascal, segundo o qual <mao se podendo
fazer com que o justo fosse forte, fez-se
com que o forte fosse justo».
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Desenvolvimento

Senhor Presidente,
Embora o progresso material dos povos seja, em boa medida, produto de seu
proprio e insubstituivel esforyo, e evidente que ele depende da prevalencia de urn
ambiente extemo favoravel. Eimperioso,
portanto, que a sociedade internacional
estimule, solidariamente, a cria~tao de
condi~toes de progresso e nao a preserva~tao de privilegios.
Ademais de sua importancia intrinseca, o desenvolvimento de todas as na~toes
e 0 Unico fator realmente capaz de diminuir os desequilibrios que se manifestam
de maneira tao clara, por exemplo, nos
crescentes fluxos de migrantes e refugiados. A justi~ta social em uma sociedade
global toma-se condi~tao indispensavel
para evitar crises, reduzir tensoes, consolidar a democracia no mundo e promover
os Direitos Humanos.
Se vamos engajar-nos em urn exercicio amplo de diplomacia preventiva, e
essencial que tenhamos consciencia de
que apenas 0 desenvolvimento economico, social e ambientalmente sustentavel,
constitui meio eficaz para alcan~taram-se
os fins almejados.
Na luta pelo desenvolvimento, as Na~toes Unidas desempenham papel primordial, pois, assegurar que esta Casa renove,
com urgencia, o seu compromisso com o
desenvolvimento e, por conseguinte, a capacidade de opera~tao de seu setor economico e social. Foi com essa esperan~ta que
o Brasil apoiou e ap6ia decididamente a
iniciativa de uma Agenda para o Desen64

volvimento. Estamos certos de que o Secretario-Geral apresentara uma proposta
de documento tao inovadora, fertil em
ideias e ambiciosa quanto a Agenda para
a Paz. lgual relevancia assume a Comissao
de Desenvolvimento Sustentavel. 0 Brasil
espera que, por seu intermedio, se logre
cumprir os compromissos assumidos no
Rio de Janeiro em 1992.
Como mesmo espirito, apoiamos com
empenho, a realiza~tao da Cupula do Desenvolvimento Social, oportuna iniciativa
do Governo do Chile, pais irmao sul-americano e nosso parceiro no Grupo do Rio.
Mas nao tenhamos ilusoes: somente
uma inser~tao dinfunica nas correntes do
comercio e da tecnologia permitira aos
paises em desenvolvimento ter a sua parte
nos frutos do progresso. Por isso defendemos urn sistema multilateral de comerdo fortalecido, que assegure, ao mesmo
tempo, adequada contrapartida aos esfor((OS de liberaliza~tao que realizamos e urn
quadro normativo que iniba o protecionismo e o unilateralismo. No horizonte
atual, isso significa uma conclusao rapida
e equilibrada da Rodada Uruguai, sem
discrimina~toes ou imposi~toes. 0 significado da Rodada transcende os aspectos
estritamente comerciais, ja que de seu
exito dependera a conforma9ao de uma
ordem internacional aberta e propicia a
coopera9ao internacional, evitando-se a
fragmenta9ao das rela~toes economicas
em blocos estanques.
0 firme envolvimento da comunidade
de na~toes na luta pelo desenvolvimento
deve ser consentaneo como principio da
soberania dos Estados. 0 Brasil entende

que o Estado nacional soberano e a base
da ordem juridica e politica intemacional
e que seu debilitamento nao pode ser promovido sob pena de solapar as bases da
representa~ao intemacional e do multilateralismo. Uma relativiza~ao do principio
da soberania- que alias nunca e arguida
com rela~ao aos paises poderosos -levaria
a retrocessos na democratiza~ao das rela~oes intemacionais. Nesta fase em que
estamos construindo o futuro da convivencia multilateral nao devemos permitir que
as assimetrias de poder entre as na~oes
venham a substituir, na pnitica, a igualdade juridica dos Estados. A advertencia do
grande jurista e homem publico brasileiro,
Ruy Barbosa, feita na Segunda Conferencia da Paz, em 1907, na Haia, permanece
valida. Referindo-se acomposi~ao da Corte Permanente de Arbitragem, sublinhava
ele que, a prevalecerem certas propostas,
«As grandes potencias nao seriam, entao,
mais formidaveis apenas pelo peso de seus
exercitos e de suas esquadras. Elas teriam
tambem sua superioridade de direito na
magistratura intemacional, arrogando-se
uma situa~ao privilegiada na institui~ao a
qual se pretende confiar a distribui~ao da
justi~a entre as na~oes».
Desarmamento

Senhor Presidente,
A ordem intemacional que queremos
construir repousa num terceiro pilar: o desarmamento. 0 Brasil tern dado, juntamente com seus vizinhos e parceiros da
America Latina, muito especialmente a
Argentina, importante contribui~ao para a

causa do desarmamento e a seguran~a mternacionais.
A reforma do Tratado de Tlatelolco, a
cria~ao e o funcionamento da Agencia
Brasileiro-Argentina de Contabilidade e
Controle de Materiais Nucleares
(ABACC) e o Acordo Quadripartite de
Salvaguardas com a AIEA, que acabam de
ser aprovados pela Camara dos Deputados
no Brasil, concluindo, assim, importante
etapa do processo de ratifica~ao, fomecem
a comunidade intemacional as garantias
de nosso compromisso com o uso pacifico
da energia nuclear. Reafirmamos, tamhem, nosso engajamento com a nao-prolifera~ao de armas de destrui~ao em massa
em todas as suas formas. Em rela~ao as
armas quimicas, ja haviamos, com o Chile
e a Argentina, frrmado a Declara~ao de
Mendoza, em que solenemente renunciamos a sua posse e fabrica~ao. Fomos igualmente participantes ativos do processo que
resultou na Conven~ao para Proibi~ao de
Armas Quimicas, assinada em Paris no
inicio deste ano. Felicitamo-nos pela vigencia atual, ainda que em bases frageis,
da moratoria de testes nucleares. Esperamos que o clima gerado pela moratoria
venha a resultar na conclusao rapida, e por
meio de negocia~o multilateral, de um
Tratado para a Proibi~ao Completa dos
Testes Nucleares. 0 Brasil, como e sabido,
tern atuado de maneira francamente positiva e transparente no processo de cria~ao
do registro de armas convencionais das
Na~oes Unidas.
A experiencia brasileira no campo da
constru~ao da paz e da confian~a e digna
de nota. 0 Brasil tern dez vizinhos ao
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longo dos quase 17 mil quilometros de
suas fronteiras. Nenhuma outra na~ao tern
tido rela~ao ininterrupta de paz e coopera~ao por tanto tempo com tao numerosos
vizinhos. Muitos poucos paises gastam tao
pouco em armamentos quanto o Brasil, em
propor~ao ao seu produto nacional bruto.
Ao mesmo tempo, o Brasil nao renuncia a seu direito de manter em harmonia
com seus vizinhos e parceiros, uma adequada e legitima capacidade de defesa.
Tampouco renuncia ao direito deter acesso a tecnologia necessaria ao bem-estar
social do povo brasileiro.
Ao assumir compromissos firmes e
inequivocos no campo da nao-prolifera~ao e do desarmamento, o Brasil sente-se
intitulado a exigir dos seus parceiros mais
desenvolvidos o acesso desimpedido,
mesmo que em bases comerciais, as tecnologias de ponta.
A hist6ria recente demonstra que, a
despeito de alguns problemas serios e
persistentes, as opera~oes de paz da ONU
sao importantes para a supera«yao de situa«yoes conflituosas, muitas vezes antigas, complexas e delicadas. Espera-se
das Na«yoes Unidas que contribuam, com
s6bria eficacia, a preservar a paz e a seguran~a onde elas estejam amea~adas. 0
Brasil, que ja participa com expressivo
contingente de observadores militares
das opera«yoes de paz da ONU, pretende
ampliar sua atua~ao neste campo, e ja
estuda maneira de faze-lo.
Impoe-se, neste contexto, corrigir o
grave equivoco politico e estrategico de
ver o Sul como area de instabilidade inter66

nacional. Ao contrano, varias regioes,
como a America Latina, constituem
exemplos de rela~oes estaveis de coopera~ao baseadas na confian~a mutua. Demonstra-o o vigor dos processos latinoamericanos de integra~ao, que, para alem
dos aspectos mercantis, expressam de
forma concreta urn projeto politico voltado para a coopera~ao e a solidariedade
internacionais. Tais processos, entre eles
o Mercosul, contrastam fortemente com
os movimentos de fragmenta~ao observados em outras partes do mundo.
Outra demonstra~ao evidente do potencial de coopera«yao aparece na Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa.
Mais que uma forma de expressao, a lusofonia e a marca de uma atitude, de uma
forma de sere de viver, voltadas para a
tolerancia e o convivio aberto entre varios povos.
A Zona de Paz e Coopera«yao do Atlantico Sui refor~a nossos vinculos com as
na«yoes irmas da Africa. 0 adensamento de
la~os politicos e economicos dentro da
Zona de Paz e urn objetivo para o qual
pretendemos trabalhar com determina«yao,
tendo em vista, inclusive, aconstitui~ao de
uma vasta area do nosso planeta isenta da
amea~a nuclear. Esperamos, ademais, ter
o prazer de celebrar o ingresso pleno na
comunidade sui-atlantica de uma Africa
do Sui democratica, unida e liberta para
sempre do horror do racismo.
0 hist6rico discurso proferido pelo Senhor Nelson Mandela M poucos dias, deste mesmo p6dio, autoriza-nos essa expectativa e confirma-nos a no~ao de que, embora nao isento de obstaculos, e ja irrever-

s,ivel o processo de democratizayao na
Africa do Sui.

E foryoso admitir que continuam a
existir serios focos de tensao no mundo.
Pelos vinculos hist6ricos de amizade,
cooperayao e afinidade cultural que nos
unem, a situayao em Angola preocupa particularmente. Entendemos que a comunidade internacional, atraves da ONU, tern
papel importante a desempenhar na defesa
da democracia angolana e no repudio claro
ao uso da forya como meio de conquistar
o poder.

antiga federayao prevaleya a disposiyao de
contribuir para que se alcancem acordos
aceitaveis para todas as partes envolvidas
no conflito. Somente a partir dessa vontade politica, poderao as Nayoes Unidas efetivamente desempenhar seu insubstituivel
papel na pacificayaO da area.
Senhor Presidente,
Sera atraves do nosso exemplo e da
nossa resposta a estes desafios que se ira
forjando a ordem futura a que todos aspiramos: democratica, estavel, desarmada e
comprometida com o desenvolvimento
material de todas as nayoes.

A expectativa de uma pronta soluyao
para a crise no Haiti anima tambem nosso
espirito, embora sigamos preocupados
com a situayao dos Direitos Humanos e da
Democracia naquele pais.

A visao humanista que nos anima foi
bern expressa por urn poeta brasileiro,
Joao Cabral de Melo Neto, tambem ele
diplomata, e que me permito citar aqui:
«Podeis aprender que o homem e sempre a melhor medida.

A restaurayao da Paz na antiga Jugoslavia e tarefa prioritaria da comunidade
internacional, para que cessem os sofrimentos das populayoes envolvidas. E necessario que em Genebra e nas capitais da

Mais: que a medida do homem nao e a
morte, mas a vida».
Obrigado.

•

•••
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VII Cupula Presidencial
do Grupo do Rio
Saudafiio do Presidente da Republica, /tamar
Franco, na chegada a Santiago (Aeroporto Arturo Merino Benitez) para participar da VII
Cupula Presidencial do Grupo do Rio, em Santiago do Chile, em 14 de outubro de 1993

Senhores Representantes do Govemo
Chileno,

rais que podem ser descritas como
exemplares.

Senhor Embaixador do Brasil e demais
membros das representa~oes diplomaticas
brasileiras no Chile,

Estou certo de que saberemos traduzir
esta facilidade para o entendimento, em
crescente progresso e bem-estar para nossos povos e para nossa regiao.

Senhoras e Senhores,
Desejo que minhas primeiras palavras,
em Santiago, sejam para transmitir ao
povo chileno as calorosas expressoes de
amizade e apre~o do povo brasileiro e para
manifestar a grande alegria pessoal que
terei em reencontrar-me com o Presidente
Patricio Aylwin.

Ao acompanhar o rapido desenvolvimento economico do Chile e registrar a
firmeza das convic~oes democraticas de
seus lideres, conven~o-me de que este
belo pais prepara-se para ingressar no
Seculo XXI como uma na~ao pr6spera e
dinamica.

Nas ocasioes anteriores em que nos
encontramos, entre as quais destaca-se na
minha lembran~a a Cupula lbero-Americana de Salvador, tive o prazer de constatar a afinidade espontanea que tern presidido tradicionalmente ao dialogo entre
nossos paises. Unidos pelo apego ademocracia, e irmanados no desejo de desenvolver nossas sociedades com eqiiidade, dispomos de um hist6rico de rela~oes bilate-

Com os demais participantes da VII
Cupula Presidencial do Grupo do Rio, havemos de expandir o raio de nossa concerta~ao politica, inspirados no patrimonio
chileno de pluralismo democratico e motivados pela demonstra~ao de vigor e renova~ao com que este pais se destaca hoje,
no cenario intemacional.
Muito obrigado.
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Intervenflio do Presidente da Republica, /tamar Franco,
na Primeira Sessiio de Trabalho da VII Cupula Presidencial do Rio,
em Santiago, em 15 de outubro de 1993
Senhores Presidentes,
Quero saudar a presenya dos Senhores
Presidentes da Bolivia, Gonzalo Sanchez
de Lozada, do Paraguai, Juan Carlos Wasmosy, e da Venezuela, Ramon Jose Velasquez Mujica, e manifestar o desejo de
pronto restabelecimento de saude ao Presidente Carlos Saul Menem, impedido de
reunir-se conosco hoje.
Senhores Presidentes,
Nosso dia.Iogo tern dois objetivos fundamentais: 0 primeiro e a articulayaO para
a defesa da democracia, para a promoyao
dos direitos hurnanos e das liberdades individuais e para assegurar o desenvolvimento com justiya social.
0 segundo eo da defesa de urna ordem
intemacional justa e democratica.
Hoje a America Latina encontra a
identidade comurn que se afirma por cima
de urna diversidade que nos individualiza.
Passamos por processos e enfrentamos os
desafios muito similares.
Desde nosso Ultimo encontro em Buenos Aires, houve importantes desdobramentos em nossa regiao.
Com rela~ao ao Haiti, a Nicaragua, a
Guatemala e ao Suriname, refor~amos
nosso apoio it preserv~ao da ordem constitucional e ao encaminhamento construtivo de questOeS politicas e economicas.
0 Grupo do Rio deve continuar a curnprir, prioritariamente, o papel de defesa da
democracia.
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A democracia exige urn esforyo permanente de aperfeiyoamento institucional. Reclama, tambem, competencia e
dedicayao dos homens publicos, para
preservar 0 conteudo etico indispensavel a sua eficacia.
Sabemos que o fortalecimento de nossas democracias requer a confianya da populayao nas instituiyoes politicas. A govemabilidade democratica pode ser mais
lenta em sua capacidade de operar resultados praticos. lsso se revela sobretudo em
periodos de crise social e de grandes demandas sobre o Estado.
Mas seria erro grave atribuir nossos
problemas ao modo de operar da democracia. Pelo contrano, sao as institui~oes democraticas que permitem superar crises inclusive institucionais - sem quebra da
ordem constitucional e sem violencia. A
hist6ria recente do Brasil ilustra perfeitamente esse ponto.

Enesse contexto que ressalto a importancia de urn Estado socialmente necessario, nao no sentido de urn Estado onipresente, mas sim de urn Estado atento a
necessidade de atendimento das aspirayoes das camadas desfavorecidas da popul~ao - e que possa mobilizar os meios
para exercer a contento esse papel.
Senhores Presidentes,
A America Latina tern dado importante contribui~ao para a causa da seguran~a
intemacional. As emendas ao Tratado de
Tlatelolco, a cri~ao eo :funcionamento da

Agencia Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares
(ABACC) e o Acordo Quadripartite de
Salvaguardas com a Agencia Intemacional de Energia Atomica fomecem acomunidade intemacional as garantias de nosso
compromisso com o uso pacifico da energia nuclear.
Com rela~ao as armas nucleares, Argentina, Brasil e Chile firmaram a Declara~ao de Mendoza em que renunciaram
solenemente a sua posse e fabrica~ao.
Nossos paises participaram ativamente
do processo que resultou na Conven~ao
para Proibi~ao de Armas Quimicas, assinada em Paris no inicio deste ano.
No caso do Brasil, estamos considerando, tambem, modalidades de aproxima~ao e fortalecimento da confian~a mutua como Regime de Controle de Tecnologia de Misseis.
Ao assumir compromissos firmes e
inequivocos no campo da nao-prolifera~ao e do desarmamento, o Brasil - como
os demais paises latino-americanos - sente-se autorizado a exigir dos seus parceiros
mais desenvolvidos o acesso desimpedido, mesmo que em bases comerciais, as
tecnologias de ponta.
Na sua essencia, o desenvolvimento
economico e urn'processo de difusao do
progresso tecnico. Por isso, na agenda da
proxima reuniao presidencial do Grupo
do Rio, propomos que o tema «Ciencia e
Tecnologia» seja privilegiado, especialmente no que tange a acesso a tecnologias
avan~adas.

Senhores Presidentes,
A experiencia nos diz que a concerta~ao politica e a integra~ao economica sao
requisitos para uma proje~ao intemacional
mais nitida da America Latina.
Mercosul e Iniciativa Amazonica sao
duas vertentes em que se projeta a prioridade atribuida pelo Brasil a integra~ao.
0 Mercosul ja exibe expressivos resultados, com taxas de crescimento exponencial do comercio e com avan~ada
constru~ao de medidas integracionistas,
que nos levarao ao funcionamento, em
1° de janeiro de 1995, de uma Zona de
Livre Comercio e de uma Uniao Aduaneira. E urn projeto de grande envergadura, nao-excludente, que sinaliza para
a cria~ao de vinculos crescentes com os
demais paises da America Latina e para
a inser~ao competitiva dos quatro paises
na economia intemacional.
A ultima Cupula do Grupo do Rio, em
dezembro ultimo, em Buenos Aires, foi a
ocasiao escolhida pelo Brasil para o lan~amento da Iniciativa Amazonica. Esta
surgiu da percep~ao clara de que deveriamos aprofundar o relacionamento economico com nossos parceiros amazonicos,
o que inclui os paises do Grupo Andino,
alem da Guiana e do Suriname. Prosseguem, com exito, as negocia~oes nesse
sentido. De minha parte - animado pela
receptividade que teve a proposta brasileira- continuarei a perseguir este objetivo com determina~ao.
Com a conforma~ao da Uniao Aduaneira do Mercosul, poderemos dar o pri-
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meiro passo concreto para o adensamento

do Caribe e com o Mercado Comurn Cen-

de vinculos entre o Mercosul e o conjunto

tro-Americano.

dos paises amazonicos.
Em urn horizonte mais amplo, ao Iongo dos pr6ximos dez anos, visualizamos a
forma~ao de urna Zona de Livre Comercio
na America do Sui. Esse espa~o economico resultaria da articula~ao entre os processos em curso do Mercosul, da Iniciativa
Amazonica e do Grupo Andino. Necessitara, igualmente, da participa~ao fundamental do Chile. Essa nova Zona de Livre
Comercio estimulara a aproxima~ao das
experiencias integracionistas na America
do Sui como NAFTA, com a Comunidade

Senhores Presidentes,

A luz dos desdobramentos recentes
em nossa regiao, devemos refletir sobre
o papel do Grupo do Rio no cenano intemacional.
A concerta~ao politica entre nossos
paises e urn objetivo antigo que encontra
plena realiza~ao no dialogo que mantemos
no Grupo do Rio. Podemos orgulhar-nos
dos resultados muito positivos logrados
por este mecanismo de consulta e concerta~ao politica.
Muito obrigado.

Discurso do Senhor Presidente da Republica, /tamar Franco,
na Primeira Sessiio de Trabalho, em Assuntos Politicos,
durante a VII Cupula Presidencial do Grupo do Rio,
em Santiago do Chile, em 15 de outubro de 1993
Senhores Presidentes,
A ideia de uniao, nas Americas, e mais
antiga do que em qualquer outro continente. Nenhurn sonho de integra~ao jamais
abarcou area geogratica tao extensa.

Ecom especial prazer que saudamos a
presen~a dos

Senhores Presidentes da Bolivia, Gonzalo Sanchez de Lozada, do Paraguai, Juan Carlos Wasmosy, e da Venezuela, Ramon Jose Velasquez Mujica. Todos trazem ao Grupo do Rio a contribui~o
enriquecedora de vigorosos povos da comunidade latino-americana. Conduzem
na~oes onde vicejam os ideais democrati-
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cos e se desenvolvem economias estaveis
com promessas de eqilidade.
Nosso dialogo tern dois objetivos fundamentais: 0 primeiro e a articula~ao para
a defesa da democracia, para a promo~ao
dos direitos hurnanos e das liberdades individuais e para assegurar o desenvolvimento com justi~a social.
0 segundo e 0 da defesa de urna ordem
intemacional justa e democratica.
Hoje, a America Latina encontra a
identidade comurn que se afirma por cima
de urna diversidade que nos individualiza.

Passamos por processos e enfrentamos desafios muito similares.
Desde nosso Ultimo encontro em Buenos Aires, houve importantes desdobramentos em nossa regiao.
Com rela~ao ao Haiti, a Nicaragua, a
Guatemala e ao Suriname, refor~amos
nosso apoio apreserva~ao da ordem constitucional e ao encaminhamento construtivo de questoes politicas e economicas.
0 Grupo do Rio deve continuar a cumprir, prioritariamente, o papel de defesa da
democracia.
A democracia exige um esfor~o permanente de aperfei~oamento institucional. Reclama, tambem, competencia e
dedica~ao dos homens publicos, para
preservar 0 conteudo etico indispensavel a sua eficacia.
Sabemos que o fortalecimento de nossas democracias requer a confian~a da populayao nas instituiyoes politicas. A govemabilidade democratica pode ser mais
lenta em sua capacidade de operar resultados praticos. Isso se revela sobretudo em
periodos de crise social e de grandes demandas sobre o Estado.
Seria erro grave atribuir nossos problemas ao modo de operar da democracia.
Pelo contrario, sao as institui9oes democraticas que permitem superar crises - inclusive institucionais - sem quebra da ordem constitucional e sem violencia. A hist6ria recente do Brasil ilustra perfeitamente esse ponto.

Enesse contexto que ressalto a importancia de um Estado socialmente necessaria, nao no sentido de um Estado onipre-

sente, mas sim de um Estado atento a
necessidade de atendimento das aspira~oes das camadas desfavorecidas da popula~ao - e que possa mobilizar os
meios para exercer a contento esse papel
fundamental.
Senhores Presidentes,
A America Latina tern dado importante contribui~ao para a causa da seguran9a
intemacional. As emendas ao Tratado de
Tlatelolco, a cria~ao e o funcionamento da
Agencia Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares
(ABACC) e o Acordo Quadripartite de
Salvaguardas com a Agencia Intemacional de Energia Atomica fomecem acomunidade intemacional as garantias de nosso
compromisso com o uso pacifico da energia nuclear.
Com rela~ao as armas quimicas, Argentina, Brasil e Chile frrmaram a Declarayao de Mendoza em que renunciaram
solenemente asua posse e fabrica~ao.
Nossos paises participaram ativamente
do processo que resultou na Conven~ao
para Proibi~ao de Armas Quimicas, assinada em Paris no inicio deste ano.
0 Brasil esta considerando modalidades de aproxima9ao e fortalecimento da
confian~a mutua com o Regime de Controle de Tecnologia de Misseis.
Ao assumir compromissos firmes e
inequivocos no campo da nao-prolifera~ao e do desarmamento, o Brasil - como
os demais paises latino-americanos - sente-se autorizado a exigir dos seus parceiros
mais desenvolvidos o acesso desimpedi73

as

da Guiana e do Suriname. Prosseguem,
com ~xito, as negocia9oes nesse sentido.

Na sua essencia, o desenvolvimento economico e urn processo de difusao do progresso tecnico. Por isso, na agenda da proxima reuniao presidencial do Grupo do Rio,
propomos que o tema «Ciencia e Tecnologia>> seja privilegiado, especialmente no que
tange a acesso a tecnologias sensiveis.

De minha parte - animado pela receptividade que teve a proposta brasileira continuarei a perseguir este objetivo
com determina9ao.

do, mesmo que em bases comerciais,
tecnologias de ponta.

Senhores Presidentes,
A experiencia nos diz que a concerta9ao politica e a integra9ao economica sao
requisitos para uma proje9ao internacional
mais nitida da America Latina.
Mercosul e Iniciativa Amazonica sao
duas vertentes em que se projeta a prioridade atribuida pelo Brasil a integra9aO.
0 Mercosul ja exibe expressivos resultados, com taxas de crescimento exponencial do comercio e com avan9ada
constru9ao de medidas integracionistas,
que nos levarao ao funcionamento, em
1o de janeiro de 1995, de uma Zona de
Livre Comercio e de uma Uniao Aduaneira. E um projeto de grande envergadura, nao-excludente, que sinaliza para
a cria9ao de vinculos crescentes com os
demais paises da America Latina e para
a inser9ao competitiva dos quatro paises
na economia internacional.
A Ultima Cupula do Grupo do Rio, em
dezembro Ultimo, em Buenos Aires, foi a
ocasiao escolhida pelo Brasil para o lan9amento da Iniciativa Amazonica. Esta surgiu da percep9ao clara de que deveriamos
aprofundar o relacionamento economico
com nossos parceiros amamnicos, o que
inclui os paises do Grupo Andino, alem
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Com a conforma9ao da Uniao Aduaneira do Mercosul, poderemos dar o primeiro passo concreto para o adensamento
de vinculos entre o Mercosul e o conjunto
dos paises amazonicos.
Em um horizonte mais amplo, ao Iongo dos pr6ximos dez anos, visualizamos a
forma9ao de uma Zona de Livre Comercio
na America do Sul. Esse espa9o economico resultaria da articula9ao entre os processos em curso do Mercosul, da Iniciativa
Amazonica e do Grupo Andino. Necessitare:i, igualmente, da participa9ao fundamental do Chile. Essa nova Zona de Livre
Comercio estimulara a aproxima9ao das
experiencias integracionistas na America
do Sui como NAFTA, com a Comunidade
do Caribe e com o Mercado Comum Centro-Americano.
Senhores Presidentes,

A luz dos desdobramentos recentes em
nossa regiao, devemos refletir sobre o papel
do Grupo do Rio no cene:irio internacional.
A concerta9ao politica entre nossos
paises e um objetivo antigo que encontra
plena realiza9ao no dialogo que mantemos
no Grupo do Rio. Podemos orgulhar-nos
dos resultados muito positivos logrados
por este mecanismo de consulta e concerta9ao politica.
Muito obrigado.

Discurso do Senhor Presidente da Republica, /tamar Franco,
durante a VII Cupula Presidencial do Grupo do Rio,
em Santiago do Chile, em 16 de outubro de 1993
Senhores Presidentes,
A America Latina vern dando sinais
claros de supera~ao da crise economica
que tanto penalizou a regiao nos anos oitenta. Sofremos ainda os efeitos dessa pesada hipoteca. Naquele periodo, a America Latina perdeu dinamismo, perdeu rendas, perdeu mercados, tomou-se exportadora de capitais.
As politicas de ajuste limitam a capacidade do Estado de manter e ampliar investimentos sociais.
Os problemas enfrentados em nossa
regiao na esfera dos direitos humanos relacionam-se intimamente com os desequilibrios s6cio-economicos herdados do
passado. Evidentemente, a plena vigencia
dos direitos politicos e liberdades fundamentais nao pode ficar na dependencia da
obten~ao de melhor situa~ao economica.
Mas, a despeito dos esfor~os govemamentais, as carencias sociocconomicas
afetam, na pnitica, a observancia dos direitos mais elementares a vida, a seguran~a,
ainviolabilidade da pessoa humana, aalimenta~ao, ao trabalho e ajusti~a.
A America Latina vive urn momento
de reconstru~ao. Com altissimos custos
sociais, estamos promovendo ousadas reformas estruturais, abrindo nossas economias, expondo nossas indUstrias, nossa
agricultura e nosso setor de servi~os alivre
competi~ao intemacional.

Nao esque~amos que - mesmo em sociedades bern mais ricas do que as nossas
- o livre jogo de mercado nao tern sido
capaz de assegurar por si s6 a justi~a social. 0 desenvolvimento deve estar conjugado a efetiva incorpora~ao das popula~oes mais carentes ao processo de crescimento economico.
Dai a importancia que atribuimos a
Cupula para o Desenvolvimento Social,
programada pelas Na~oes Unidas, por iniciativa do Chile, para 1995. Para tanto,
sera de grande valia 0 documento elaborado pelos peritos reunidos em Santiago, em
setembro passado, sobre os temas da pobreza, marginalidade e desemprego. Na
condi~ao de Secretaria pro tempore no
pr6ximo ano, o Brasil deseja contribuir
para o necessltrio exercicio e coordena~ao
do Grupo do Rio sobre este tema.
Desenvolvimento economico e estabilidade politica na America latina estao
relacionados com 0 exito de politicas
que permitam integrar a vida produtiva
as camadas mais pobres. Vivem hoje em
niveis de pobreza alarmante cerca de
46% dos latino-americanos, ou seja, 200
milhoes de pessoas.
Foi por essa razao que a III Cupula
lbero-Americana, recentemente realizada
em Salvador da Bahia, deu enfase ao desenvolvimento social, dentro da tematica
geral do desenvolvimento, que deve merecer aten~ao prioritaria das N~5es Unidas.
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No Brasil emerge novo consenso em
que a sociedade se posiciona claramente a
favor das reformas sociais necessarias ao
combate afome e pobreza.
A melhoria do bem-estar da inf'ancia e
da juventude e urn compromisso do Governo e da sociedade civil. Ambos vern se
articulando para mobilizar a opinHio publica em torno da execu9ao de programas de
educa9ao pre-escolar e de ensino fundamental, bern como a presta9ao de servi9os
de atendimento de saude.

Convictos de que nao e mais possivel
adiar solu9oes, milhares de brasileiros
organizam-se em urn trabalho voluntario de combate a fome. A A9iio da Cidadania Contra a Forne e a Miseria e pela
Vida tern o pleno endosso do Governo,
e constitui exemplo notavel de iniciativa
capaz de canalizar as boas inten9oes individuais para problemas de ordem social. Estamos prontos a compartilhar a
nossa experiencia com os povos irmaos
da America Latina e do Caribe.

Discurso do Presidente da Republica, /tamar Franco,
na Sessiio de Encerramento da VII Cupula Presidencial do Grupo do Rio,
em Santiago, em 16 de outubro de 1993
Senhores Presidentes,
Urn dos mais importantes desdobramentos na America Latina em anos recentes tern sido a retomada do afluxo de capitais para a regiao. Em 1992, esse fluxo
atingiu US$ 57 bilhoes, 50% a mais do que
em 1991.
Dois dos tres paises em desenvolvimento que receberam a maior quantidade
de capitais externos em 1991 sao da America Latina: Mexico (US$ 4,7 bilhoes) e
Brasil (1,6 bilhoes).
0 comercio exterior dos paises latinoamericanos tern revelado extraordinario
ritmo de crescimento nos ultimos anos, o
que revela o potencial de dinamismo das
economias da regiao e confirma expectativas de que a inser9ao da America Latina
na economia internacional podera contribuir para a supera9ao da atual crise na
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economia internacional, como, alias,
vern sendo afirmado por representantes
de importantes organismos financeiros
internacionais.
0 Brasil devera apresentar, em 1993,
urn superavit de cerca de US$ 15 bilhoes
em sua balan9a comercial - o terceiro
maior em sua hist6ria. De 1977 a 1989, o
Brasil dobrou a participa9ao de manufaturados em suas exporta9oes (hoje, mais de
50% do total).
A expansao do intercfunbio comercial
global da America Latina mantem-se em
nivel tres vezes maior do que a media
mundial.
Essa constata9ao indica o acerto das
politicas de reforma economica adotadas
por quase todos os paises da regiao.
A ado9ao de politicas vigorosas de
abertura de mercados, no entanto, vern

tendo Iugar concomitantemente como aumento do protecionismo nos paises desenvolvidos, especialmente pela ado~ao de
barreiras nao-tarifarias.

mayao e conhecimento, tomam-se mais
acentuados o desnivel tecnol6gico e os
esquemas restritivos a transferencia de
tecnologia e conhecimento.

Enquanto mais de sessenta paises em
desenvolvimento vern implementando extensos programas de liberaliza~ao comercial, apenas quatro dos paises da OCDE
chegaram ao final da decada de 80 com
politicas comerciais mais liberais (Japao,
Australia, Nova Zelandia e Turquia).

0 controle intemacional da transferencia de tecnologias de ponta opoe obstaculos ao nosso acesso legitimo acapacita~ao
cientifica e tecnol6gica para fins pacificos.
Nao podemos aceitar tacitamente o monopolio de tecnologias avan~adas.

Senhores Presidentes,
0 grande desafio que en:frentamos e 0
de repor no primeiro plano o tema do
desenvolvimento.
Uma estrategia vhivel de desenvolvimento deve incorporar dois elementos decisivos: acesso a mercados e acesso ao
conhecimento.
0 primeiro e condi~ao essencial, pois
o crescimento economico esta ligado a
expansao do comercio mundial.
As divergencias que ate agora impediram a conclusao satisfat6ria da Rodada
Uruguai devem ser superadas levando na
devida conta os interesses dos paises em
desenvolvimento e particularmente os latino-americanos.
Senhores Presidentes,
0 protecionismo comercial encontra
paralelo no protecionismo tecnol6gico. Se
vierem a prevalecer as restri~oes hoje existentes ao acesso atecnologia, os paises em
desenvolvimento permanecerao amargem
dos avan~os cientificos e tecnicos.
Justamente quando a nova estrutura da
produ~ao vem-se apoiando em mais infor-

Essa e urna mensagem importante que,
ao lado de nossos projetos de integra~ao e
da percep~ao de nossa cultura politica essencialmente democnitica, devemos transmitir dentro de urn espirito de dialogo e
sem atitude de confrontayao.
Foi com satisfa~ao que ouvi hoje varias manifesta~oes sobre a proposta brasileira de urna Zona de Livre Comercio Sui
Americana.
Creio que a ideia foi hem compreendida e enriquecida em seu sentido politico
de valorizar nossas potencialidades e nosso poder de negocia~ao, sem perder de
vista o objetivo de criar urn espa~o aberto
latino-americano e caribenho.
Nesse contexto, recolho e ap6io as expressoes feitas por alguns paises como
Bolivia, Equador e Paraguai, sobre a importancia da integra~ao fisica como base
para a integra~ao economica.
Excelentissimos Senhores Presidentes,
Travamos, ontem e hoje, importante
dialogo sobre questoes relevantes da conjuntura latino-americana e intemacional.
Reafirmamos o papel central do Grupo do
Rio como mecanismos de articula~ao politica no mais alto nivel. Contribuimos,
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0 Brasil sentir-se-a profundamente
honrado como an:fitriao e coordenador das
reunioes do Grupo do Rio.

assim, para a consolida9ao da Comunidade latino-americana, e de sua capacidade de projetar-se e influir no cemirio
intemacional.

A recep9ao afetuosa que nos estendeu
o Govemo do Chile durante a Reuniao do
Grupo do Rio, que hoje se encerra, traz a
marca da hospitalidade da na9ao chilena.

Encerrados os eventos de 1993, voltamo-nos para as perspectivas de dialogo e
concerta9ao no ano de 1994, quando o
Brasil assumini a Secretaria Pro-Tempore
do Grupo do Rio.

A cidade de Santiago, importante centro fmanceiro e comercial, distingue-se
tambem pela excelencia de suas institui9oes academicas e culturais. Aqui, os visitantes reencontram acolhida cordial e desfrutam da agradavel convivencia com o
povo deste belo pais.

Manteremos, em 1994, a atua9ao vigorosa deste Grupo na defesa da democracia
e no estimulo aos processos de integra9ao.
Nao perderemos de vista as questoes
relacionadas ao desenvolvimento social.
Devemos dar curso areflexao iniciada em
Buenos Aires em 1992, sobre os temas da
pobreza, da marginalidade e do desemprego. Preparemo-nos para participar decisivamente na prepara9ao da Cupula Mundial sobre Desenvolvimento Social, a realizar-se em Copenhague, em 1995.

Excelentissimo Senhor Patricio Aylwin, Presidente da Republica do Chile,
Em nome dos meus colegas dos paises
do Grupo do Rio e no meu proprio, desejo
expressar urn agradecimento muito sincero ao Govemo do Chile, em especial a
todos os que, por seu trabalho e dedica9ao,
fizeram desta VII Cupula urn modelo de
organiza9ao.

Desejo convida-los, por ocasiao da
Cupula de 1994, a urna reflexao especial
sobre a questao do acesso a tecnologia.
Como ja tive ocasiao de afrrmar, a difusao
do progresso tecnico representa alavanca
indispensavel para o desenvolvimento
economico, o qual pressup(}e, para sua
consolida9ao, a eqiiidade, a justi9a social
e a preserva9ao do meio ambiente.

Os bons resultados de nosso trabalho
foram possiveis por essa acolhida amiga e
por essa eficiencia.
A Dom Patricio Aylwin, estamos todos particularmente gratos. Sua sabedoria e amabilidade fizeram deste encontro
uma ocasiao de amizade e de alta inspira9ao politica que refor9ara a coesao da
America Latina e do Caribe em beneficio de nossos povos.

A menos de urna decada da virada do
seculo, essas questoes requerem a nossa
particular aten9ao.

Muito obrigado.

•••
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0 Conselho de Seguran~a da ONU
e a situa~ao no Haiti
Pronunciamento do Representante Permanente
do Brasil junto as Nar;oes Unidas, Embaixador
Rona/do Mota Sardenberg, em Sessiio do Conse/ho de Seguranr;a da ONU sabre a situar;iio no
Haiti, em 18 de outubro de 1993

Para o Brasil, e particularmente desalentadora a acelerada deteriora<;ao da situa<;ao
no Haiti, Estado membro do Grupo da
America Latina e do Caribe. Seria dificil
expressar o profundo pesar pelos repetidos
incidentes de violencia que narram urna
triste est6ria, que esperamos nao seja irreversivel, de oportunidades perdidas para a
democracia no Haiti.
0 Acordo de Governors Island e o
processo de transi<;ao nele consubstanciado trouxeram-nos renovadas esperan<;as
quanto ao futuro do povo haitiano. Espenivamos, de fato, que as autoridades militares e policiais do Haiti houvessem compreendido a clara mensagem que lhes era
enviada pela comunidade intemacional e
pelo Conselho de Seguran<;a. Lamentavelmente, aquelas renovadas esperan<;as foram frustradas pelos tragicos acontecimentos que envolvem, em ampla medida,
a responsabilidade daquelas autoridades.
As atividades de grupos de civis armados, em urn contexto de completa impunidade, geraram urn clima de terror e violenda no Haiti, que nos ultimos dias se acentuou de tal maneira que suscitou senti-

mento de revolta em toda a comunidade
internacional.
Expressamos nosso reconhecimento
pela continua dedica<;ao e coragem do
Representante Especial dos SecretariosGerais das Na<;oes Unidas e da Organiza<;ao dos Estados Americanos, Doutor
Dante Caputo, cujos esfor<;os, sob circunstancias particularmente dificeis,
continuam a constituir elemento crucial
de nossa a<;ao.
0 Conselho de Seguran<;aja havia expressado sua condena<;ao do assassinato
de partidcirios do Presidente Jean-Bertrand
Aristide. Ha apenas tres dias, o Conselho
condenou os atos intimidat6rios que impediram o desembarque de urn contingente
das Na<;oes Unidas em Port-au-Prince e
decidiu restabelecer as medidas de san<;ao
previstas na Resolu<;ao 841, com vistas a
persuadir as autoridades militares do Haiti
a respeitarem o Acordo de Governors Island. E com grande e profundo pesar que
agora lamentamos a morte do Ministro da
Justi<;a do Haiti, Sr. Guy Malary, covardemente assassinado ha apenas dois dias.
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Foi, assim, inspirados em sua gravissi-

Nessas circunstancias, ap6s cuidadosa

ma preocupa~ao e no sentido de urgencia

pondera~ao

que nose imposto pela seriedade dos Ultimos acontecimentos no Haiti que, ontem
e hoje, deparamos com a necessidade de
enfrentar uma situa~ao Unica e excepcional com medidas igualmente Unicas e excepcionais, em particular a autoriza~ao do
uso, por Estados membros, de medidas
que poderao incluir a interdi~ao de tnifico
maritimo destinado ao Haiti, com o prop6sito Unico e exclusivo de assegurar o respeito as san~oes relativas a petr6leo e armamentos contidas nas Resolu~oes 841
(1993) e 873 (1993).

dos na crise haitiana, o Brasil decidiu
apoiar a resolu~ao hoje aprovada, no entendimento de que nao constitui e nao
constituira precedente para o trabalho futuro das Na~oes Unidas.

0 carater fulico e excepcional dessa
decisao nao resulta apenas da situa~ao
politica e humanitaria extraordinariamente deploravel que hoje se verifica no
Haiti. A delibera~ao hoje efetuada pelo
Conselho de Seguran~a se fez, sobretudo,
em resposta a uma solicita~ao formal e
explicita do Govemo legitimo do Haiti no
sentido do fortalecimento das disposi~oes da Resolu~ao 873 (1993). 0 Governo brasileiro considera que aquela solicita~ilo, que e mencionada no prefunbulo da
resolu~ao que acaba de ser aprovada,
constituia condi~ao essencial para que o
Conselho agisse como agiu.
0 carater sui generis da resolu~ao
aprovada hoje esta refletido, ademais, no
fato de que as san~oes cuja aplica~ao ela
se destina a garantir emanaram, originalmente, da Organiza~ao dos Estados Americanos, a qual recomendou as Na~oes
Unidas a aplica~ao mandat6ria das medidas adotadas no plano regional.

80

dos varios aspectos envolvi-

A regiao latino-americana e caribenha
orgulha-se, com razao, de uma tradi~ao
diplomatica fundada na preocupa~ao invariavel com a solu~ao pacifica de problemas e o nao-uso da for~a nas rela~oes
intemacionais. 0 Brasil atribui grande importancia a essa tradi~ao, que nao temos
duvida continuara a prosperar no futuro.
A decisao hoje tomada pelo Conselho
de Seguran~a somente pode ser compreendida como urn instrumento para assegurar
a aplica~ao estrita das medidas de san~ao
anteriormente impostas pelo proprio Conselho com respeito ao fomecimento ao
Haiti de petr6leo e derivados, armas e
material conexo. Evidencia-se, com isso,
que a autoriza~ao contida no primeiro paragrafo operativo da resolu~ao hoje adotada esta circunscrita em sua abrangencia,
assim como no espa~o e no tempo, pelos
objetivos claramente limitados que lhe
constituem a razao de ser. Evidencia-se,
igualmente, que essa autoriza~ao se mantera em vigor apenas ate o momento em
que sejam suspensas ou revogadas aquelas
medidas de san~ao.
0 Govemo brasileiro espera que esse
resultado se produza o mais brevemente
possivel, sobre a base de uma rapida restaura~ao da democracia no Haiti.
•

Reuniao dos Ministros da Justi~a
dos Paises de Lingua Portuguesa
Discurso do Ministro das Relafoes Exteriores, Embaixador Celso Amorim, em almofo
oferecido aos Ministros da Juslifa dos Paises
de Lingua Portuguesa, em Brasilia, em 29 de
outubro de 1993

Senhor Ministro da
Dr. Paulo Tjipilica,

Justi~a de Angola,

Senhor Ministro da Justi~a de Cabo
Verde, Dr. Eurico Correia Monteiro,
Senhor Ministro da Justi~a de Portugal, Dr. Alvaro Jose Brilhante Laborinho Lucio,
Senhor Ministro da Justi~a de Sao
Tome e Principe, Dr. Olegario Pires Tiny,
Senhores Embaixadores, Chefe das
Missoes Diplomaticas dos Paises de Lingua Portuguesa,
Senhor Presidente da Comissao de
Constitui~ao, Justi~a e Cidadania do Senado Federal, Senador Iram Saraiva,
Senhor Ministro da
Dr. Mauricio Correa,

Justi~a

do Brasil,

Senhores Delegados, meus colegas,
senhoras e senhores,

Epara mim motivo de especial satisfa~ao

recebe-los hoje no Itamaraty, nesta
confraterniza~ao que marca mais urn
evento no programa da III Conferencia dos
Ministros da Justi~a dos Paises de Lingua
Portuguesa. A presen~a em Brasilia de tao

ilustres delega~oes honra o Brasil e reafirma o elo natural entre paises que partilham
o mesmo idioma e a mesma origem hist6rico-cultural.
Os trabalhos da Conferencia, que este
ano se desenvolvem em tomo da tematica
«Cidadania e Justi~a>>, trazem aluz importantes reflexoes sobre o exercicio e a consolida~ao da democracia. A primeira delas
e a certeza de que estamos iniciando uma
nova era nas rela~oes entre o Estado e a
Na~ao, entre o poder publico e o cidadao,
entre o Direito e a liberdade.
A rela~ao entre a Justi~a e a cidadania
se desenvolve agora a partir de dois importantes vetores. 0 do aprimoramento do
Estado como responsavel pela prote~ao
dos direitos inalienaveis do homem e o da
plena conscientiza~ao do individuo ou
grupos de individuos dos seus direitos na
sociedade. Conforme bern colocou o Senhor Ministro da Justi~a Mauricio Correa
na abertura dos trabalhos da Conferencia,
«eo exercicio da cidadania que hoje determina a qualidade do Estado».
No mundo contemporaneo, o exercicio
da cidadania ganhou novo sentido. Nao se
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limita ao cumprimento da noyao classica
de direitos e deveres. V ai muito alem para
valorizar interesses economicos, identidades culturais e peculiaridades nacionais e
etnicas. Sao estes, alias, OS ingredientes
que hoje provocam a decomposiyao de
antigos Estados, as vezes de forma descontrolada e com as consequencias nefastas que conhecemos. 0 respeito a identidade cultural e a plena soberania dos Estados nao deve ser motivo de conflito e
confrontayao. Ao contrario, deve inspirar
novas e mais ricas formas de cooperayao.
Senhores Ministros da Justiya dos Paises de Lingua Portuguesa,

E com esse espirito e com visao objetiva das novas realidades intemacionais
que o Presidente !tamar Franco vern atribuindo a mais alta prioridade acriayaO de
urn marco institucional que valorize o nosso idioma e a cooperayao entre os nossos
povos. A proposta da criayao da Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa, ao
passo que reconhece e amplia urn movimento que ja se esboya na pratica, possui
tambem urn sentido politico, pois mediante a sedimentayao e o fortalecimento dos
nossos vinculos busca expressar os nossos
anseios na cena intemacional.
A proposta da Comunidade dos Paises
de Lingua Portuguesa nao se esgota nas
suas ayoes politicas. Pretende ser urn movimento abrangente que inclua o intercfu:nbio em todos os campos do interesse comum. 0 fomento ao comercio, o fortalecimento da cooperayao cientifica e tecnologica, 0 intercfu:nbio na area da saude da
educayao sao importantes avenidas para a
sua construyao. Assim como os Senhores
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lograram criar urn foro proprio para debater os temas de natureza juridica, estimulos
tambem devem ser examinados para a troca de experiencias entre legisladores e parlamentares de nossos paises, abrindo o
caminho para a criayao, a exemplo do que
fizemos na America Latina, de urn Parlamento dos Povos de Lingua Portuguesa.
Como sabem os senhores, o Embaixador do Brasil em Lisboa, Jose Aparecido
de Oliveira, na qualidade de enviado especial do Presidente !tamar Franco, ja visitou, alem de Portugal, tres paises africanos
de lingua portuguesa e deles colheu, no
mais alto nivel, as mais favoraveis reayoes
aformayao da Comunidade. Pretende, ao
reassumir suas funyoes na capital portuguesa, concluir suas gestoes junto aos govemos de Angola e Moyambique, paises
para os quais estara viajando proximamente. Eu mesmo pude constatar esse sentimento em almoyo que ofereci no inicio
deste mes aos Chanceleres dos paises de
lingua portuguesa, durante a abertura da
488 sessao da Assembleia Geral das Nayoes Unidas. Permito-me, agora, aproveitar a presenya de tao ilustres juristas em
Brasilia para pedir que reflitam sobre a
melhor forma de prosseguir na edificayao
da nossa Comunidade.
Senhoras e Senhores,

E, portanto, com a atenyao voltada
para o terreno comum que existe entre nos
que o Govemo brasileiro encara sua participayao nesta Conferencia, cuja preparayao resultou da soma de esforyos por parte
de todos os paises-membros, sob a coordenayao do Secretariado Permanente, que
iniciou suas funyoes no corrente ano, em

Lisboa. Trata-se, inegavelmente, de urn
avan~o no sentido do aprofundamento
dos la~os de coopera~ao na vertente politico-juridica.
Nossos paises encontram-se, atualmente, em fases distintas do processo, nem
sempre livre de turbulencias e contramarchas, de estabelecimento e consolida~ao
da democracia, circunstancia que torna
ainda mais oportuna a presente Conferencia, considerando que os temas aqui tratados visam, antes de tudo, ao aprimoramento do regime democratico.

cias, mas sobretudo venha a constituir etapa importante e necessaria rumo acompleta institucionaliza~ao do relacionamento,
em especial da coopera~ao entre nossas
sociedades.
Senhoras e senhores,
Permitam-me, neste momento, que
lhes agrade~a mais uma vez a presen~a
neste almo~o de congra~amento, ao tempo
em que pe~o a todos que ergam suas ~as,
para brindarmos juntos pela crescente
amizade entre nossos povos, com base nos
principios da convivencia democratica,
alicer~ada na cidadania plena e no acesso

Desejo sinceramente que esta Conferencia resulte nao apenas no intercambio
mutuamente benefico de ideias e experien-

ajusti~a.

Muito obrigado.

•
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Cuba e o bloqueio
"
economico
amer1cano

.

.

Intervem;iio do Embaixador Rona/do Mota
Sardenberg, Representante Permanente do
Brasil junto a ONU no contexto do ponto 30
da agenda: «Necessidade de por jim ao bloqueio economico, comercial e jinanceiro dos
Estados Unidos da America contra Cuba», em
4 de novembro de 1993

T enho a honra de dirigir-me a Assembleia Geral na minha condi~ao de Secretario Pro Tempore dos paises lbero-americanos.
Senhor Presidente,
Os 21 paises ibero-americanos tern
uma antiga tradi~ao de respeito aos principios e normas do direito intemacional da
soberania dos Estados.
Estes sao os principios que orientam
a considera~ao dos paises ibero-americanos no Projeto de resolu~ao apresentado sob o ponto 3 0 a agenda. Recente
legisla~ao nacional ocasionou serias
preocupa~oes sobre os elementos extraterritoriais nela contidos. Nossas inquieta~oes ocorrem principalmente nas restric;:oes impostas nos principios que estao incorporados em numerosos instrumentos de direito internacional.
0 documento final da III Conferencia

dos Chefes de Estado e de Govemo dos

paises ibero-americanos, realizada em
Salvador, Brasil, a 15 e 16 de julho ultimo,
circulou como documento A/48/291 S/262412. Ele retrata o total compromisso
dos paises ibero-americanos com vistas ao
estabelecimento de uma comunidade intemacional onde a coopera~ao prevale~a
sobre a confronta~ao. No panigrafo 68 do
referido documento, os Chefes de Estado
e de Govemo dos paises ibero-americanos
tomaram nota das resolu~oes recentemente adotadas em foros intemacionais sobre
a necessidade de eliminar a aplica~ao unilateral, por qualquer Estado, com fins politicos, de medida de carater economico e
comercial, sobre outro Estado.
Senhor Presidente,
Os paises ibero-americanos tern favorecido constantemente a cria~ao de uma
atmosfera que conduza a supera~ao dediferenc;:as. Enossa sincera esperan~a que as
atuais tendencias intemacionais visando
ao dialogo, acompreensao e acooperac;:ao
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possam prevalecer sobre divergencias antigas. Para esse fun urn ambiente de respeito reciproco e de cumprimento pleno
das normas de direito intemacional certa-

mente contribuini para o fortalecimento da
paz e da harmonia entre as Nac;oes.
Muito obrigado, Senhor Presidente. •

•••
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II Reuniao da Comissao Geral
de Coordena~ao Brasil-Uruguai
Discurso do Ministro das Rela~oes Exteriores,
Embaixador Celso Amorim, na abertura da II
Reuniiio da Comissao Geral de Coordena~iio
Brasil-Uruguai, no Palticio Itamaraty, em 11 de
novembro de 1993.

Senhor Senador Sergio Abreu,
Ministro das Rela~oes Exteriores da
Republica Oriental do Uruguai,
Senhores Embaixadores,
A visita que Vossa Excelencia faz ao
Brasil no correr desta semana atinge, neste
ato, momento de particular significa~ao. A
realiza~ao da Segunda Reuniao da Comissao Geral de Coordena~ao constitui manifesta~ao expressa da vontade politica dos
Govemos brasileiro e da Republica Oriental do Uruguai de conferirem a suas rela~oes a dimensao de sua elevada substancia
e do mais profundo entendimento.
2. A presen~a de Vossa Excelencia a
frente de representativa delega~ao sinaliza, com nitidez, a importancia que atribuimos a esta Comissao como o foro natural
para a avalia~ao do estado das rela~oes
bilaterais e para a discussao, em seu ambito, dos seus temas mais relevantes.
3. A Comissao Geral de Coordena~ao foi
criada pelo Tratado de Arnizade, Coopera~ao e Comercio celebrado em 12 de
junho de 1975. Reuniu-se ela, pela primeira vez, em 20 de mar~o de 1986.

4. A reuniao que ora realizamos atende
a recomenda~ao expressa dos Presidentes Hamar Franco e Luis Alberto Lacalle, que fizeram questao de acentuar a
importancia dessa institui~ao em 27 de
maio ultimo, em Montevideu, por ocasiao da memonivel visita oficial do Chefe de Estado brasileiro.
5. Tiveram, naquela ocasiao, nossos dois
Presidentes a consciencia da necessidade
da reativa~ao da Comissao Geral de Coorden~ao, foro maior da coopera~ao bilateral. Suas quatro subcomissoes abrangem
urn espectro amplo por onde convergem
os vetores mais importantes de nosso relacionamento: coopera~ao cientifica, tecnica e tecnol6gica, comercio, coopera~ao
cultural e desenvolvimento conjunto de
zonas fronteiri~as.
Senhor Ministro,
6. Estamos unidos por faixa de fronteira
que se estende por mais de mil quilometros. Ao Iongo dessa linha, brasileiros e
uruguaios tern interagido atraves dos
anos, fazendo de nossos limites fisicos
uma area de aproxima~ao e de integra~ao,
de entrela~amento e de realiza~oes con87

juntas na persegui~io de metas e de objetivos comuns.

7. Do Chui a Barra do Quarai, no lado
brasileiro, assim como desse mesmo Chuy
ate Bella Union, no territ6rio uruguaio, a
hist6ria de nossa convivencia na fronteira
comum caracteriza-se por uma vizinhan~a
solidAria e construtiva.
8. Esse espirito de aproxima~ao tern gerado, espontaneamente e com forte intensidade, massa critica apreciavel, levando
nossos Govemos a incentivar a cria~ao de
instrumentos adequados de coordena~ao
dessa rela~ao de coopera~ao crescentemente diversificado.
9. Estaremos, igualmente, avaliando as
perspectivas que se oferecem a coopera~ao bilateral no ambito mais vasto da Comissao para o Desenvolvimento da Bacia
do Rio Quarai. Ha duas semanas, as delega~oes brasileira e uruguaia, reunidas em
Quarai e em Artigas, identificaram os temas mais relevantes para uma agenda de
trabalho cuja implementa~ao devera atender as justas aspira~oes das popula~oes de
uma importante regiao, que tern no rio
Quarai seu tra~o mais significativo de
identidade regional.
10. Da mesma forma, procuraremos definir as novas linhas mestras e redesenhar a
estrutura da Comissao para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim. Mecanismo valioso para o planejamento e a execu~ao de medidas destinadas a coopera~ao
conjunta na bacia hidrogmfica compartilhada, toma-se necessaria uma adapta~ao
dessa Comissao pioneira a formas de gestao mais modemas, que lhe permitam
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atuar de modo flexivel e com maior agilidade como 6rgao importante de fomento
da coopera~ao e da integra~ao em sua area
de jurisdi~ao.
Senhor Chanceler,
11. Urn born exemplo do nivel de maturidade a que chegaram nossas rela~oes e o
acordo de Coopera~ao em Materia Ambiental assinado entre os dois paises em 28
de dezembro ultimo. Ao incorporar OS
conceitos e principios aprovados na Conferencia das Na~oes Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento e ao focalizar a questao da contamina~ao transfronteiri~a - admitindo a compensa~ao por
eventuais danos - Brasil e Uruguai demonstraram a natureza avan~ada e moderna de suas rela~oes, refletidas em um instrumento intemacional pioneiro, realista e
pragmatico.
12. Registro com satisfa~ao terem se iniciado, na Ultima segunda-feira, os estagios
de treinamento para os tecnicos uruguaios
junto a Funda~ao Estadual de Prote~ao
Ambiental do Estado do Rio Grande do
Sui, em Porto Alegre. Nos pr6ximos dias,
deverao instalar-se os equipamentos de
monitoramento atmosferico em territ6rio
uruguaio, aprofundando, destarte, a coopera~ao nessa area de particular interesse
para os dois paises.
Senhor Ministro,
13. A reuniao da Comissao para o Desenvolvimento Conjunto das Zonas Fronteiri~as, concluida no dia 9, aqui no Itamaraty,
apresentou resultados positivos que iremos apreciar no curso de nossos trabalhos

de hoje. Ao mesmo tempo, entendo que
devemos instruir os setores especfficos de
nossas Chancelarias para que iniciem,
sem demora, o levantamento dos temas
mais importantes que formarao a agenda
de trabalho das Subcomissoes de Expansao Comercial e de Coopera~ao Cultural,
cujas reunioes, sugiro, sejam realizadas
proximamente.
14. Em nossa reuniao de hoje, deveremos
apreciar, igualmente, nfunero expressivo
de questoes que demonstram a natureza
essencialmente dinfunica e diversificada
de nossas rela~oes. Da interconexao dos
sistemas regionais de eletricidade ao
aperfei~oamento das telecomunica~oes
na area fronteiri~a, da viabiliza~ao operadonal do aeroporto de Rivera-Livramento a ativa~ao da coopera~ao entre nossas
pequenas e medias empresas, deveremos
proceder a uma avalia~ao critica desse

importante universo em que interagem
nossos dois pafses.
15. 0 Brasil constitui, hoje, o principal
parceiro comercial do Uruguai, com participa~ao da ordem de 23% das expo~oes
e de 24% das importa~oes desse pais. Nossas importa~oes de produtos uruguaios alcan~am nfveis elevados e temos procurado
encontrar solu~oes para problemas cuja
ocorrencia enatural em urn relacionamento denso e diversificado como o nosso.
16. Desejo expressar a Vossa Excelencia e

adelega~ao que o acompanha nossos mais
calorosos votos de boas-vindas e nossa
satisfa~ao por podermos avaliar, conjuntamente, esse magnifico patrimonio constituido por nossos dois paises. Proponho
agora, caro Ministro Sergio Abreu, que
demos infcio aos trabalhos de nossa Comissao Geral.
Muito obrigado.

•
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Tratado de Amizade e Consulta
entre Brasil e Portugal
completa 40 anos
Discurso do Ministro das RelaflJes Exteriores,
Embaixador Celso Amorim, por ocasitio das
comemoraflJes ao 40° aniverstirio do Tratado de
Amizade e Consulta entre o Brasil e Portugal,
em Brasilia, em 16 de novembro de 1993
Hoje epara n6s urn grande dia de resta.
Estamos celebrando o quadragesimo aniversario da assinatura do Tratado de Amizade e Consulta entre o Brasil e Portugal.
Na rica hist6ria do relacionamento lusobrasileiro, esta e uma data com significado
especial. Configura simbolo vivo dos vinculos sempre afetivos e cordiais entre nossos povos irmiios.
Para esta comemora~iio, e com grande
satisf~iio e carinho que recebemos a delega~iio de Portugal, chefiada pelo ilustre
Secretario de Estado para as Comunidades
Portuguesas, Doutor Luis Manuel da Costa de Sousa Macedo. Terilos o prazer de
acolhe-los e procuramos faze-lo no melhor
estilo da hospitalidade luso-brasileira.
Desejo tambem prestar homenagem ao
eminente Embaixador Antonio de Faria,
convidado especial do Govemo brasileiro
para esta comemora~iio. Sua atua~iio foi
determinante nas negocia~oes que levaram aconclusao do Tratado de 1953. Sua
assinatura ainda reluz neste docurnento.
Quero deixar registro nesta oportunidade

do reconhecimento sincero do Govemo do
Brasil por tudo que o Embaixador Antonio
de Faria fez e continua a fazer em prol do
dia.Iogo e do born entendimento entre brasileiros e portugueses. Gra~as a diplomatas de sua estirpe e de homens publicos
com sua lucidez, seremos capazes de preservar e aprimorar o patrimonio que construimos ao Iongo de gera~oes.
Senhoras e Senhores,
0 selo que vamos lan~ar possui urn significado maior: comemora uma efemende.
Quando assinamos o Tratado de Amizade e Consulta em 1953, demos aos demais membros da comunidade intemacional urn exemplo de :fraternidade e de convergencia de interesses, estabelecendo urn
bern delineado marco para o relacionamento privilegiado entre os dois paises.
Nestes quarenta anos, nossas rel~oes evoluiram, tomaram-se mais densas e abrangentes. Nossa convivencia se enriqueceu
e adquiriu tra~os inovadores resultantes
dos ·aspectos multifacetados dos novos
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compromissos intemacionais e regionais
de nossos paises.
Hoje, Portugal estit construindo urn
novo futuro na Comunidade Europeia. Dedica-se com afinco ao desenvolvimento de
sua economia e a melhoria de condi~oes
de vida para seu povo. 0 Brasil, plenamente redemocratizado, tambem trabalha pelo
ideal da integra~ao latino-americana.
Como pais continental, ao mesmo tempo
ocidental, atlantico, platino e amazonico,
possui responsabilidades que extrapolam
suas fronteiras. Da mesma forma que Portugal tern urn papel de surna importancia
na consecu~ao da uniao europeia, tern o
Brasil o dever de contribuir para o fortalecimento da regiao em que estit inserido.
Nem por isso, nos distanciamos do
resto do mundo. Ao contrario, mais e mais
o Brasil se projeta na cena internacional,
curnprindo a sua voca~ao universalista. 0
melhor da nossa expressao estit hoje em
todas as partes do planeta. E, com especial
significado, em Portugal, onde estamos
contribuindo com o desenvolvimento do
pais irmao e com ele colaborando nos
esfor~os de integra~ao regional. Assim
como ilustres portugueses ajudaram o desenvolvimento da sociedade brasileira,
para ca trazendo homens de grande engenho e envergadura moral, sao hoje os brasileiros que, em maior nillnero, aportam
em terras lusitanas, levando a sua capacidade tecnica, a sua imagina~ao, a sua vontade de veneer.
Senhor Secretario de Estado das Comunidades Portuguesas,
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Apraz-nos constatar que o Brasil esta
hoje entre os maiores investidores na economia portuguesa. Orgulha-nos saber
que, mediante empreendimentos conjuntos, estamos erguendo empresas modernas, com tecnologia avan~ada e grande
capacita~ao tecnica. Alegra-nos ver que
estamos cooperando nos campos da ciencia, da educa~ao, da cultura, dos transportes, da a~ao consular e de muitos outros.
Satisfaz-nos verificar que ultrapassamos
a ret6rica e, hoje, nos vemos diante de
urna rela~ao que engloba interesses reais,
concretos e vitais para a economia e para
os nacionais dos dois paises.
Conforta-nos, enfim, comprovar que,
nao obstante as rela~oes complexas que
hoje entretemos, somos capazes de superar os eventuais problemas com sensatez e
serenidade, no melhor estilo da diplomacia luso-brasileira. Alegra-nos, por isso,
constatar que, apesar dos percal~os, nao
perdemos, mas, ao contrario, vemos revigorado, o sentido da irmandade, tao enraizada que estit na origem e nas afinidades
de nossos povos.
A linguae a cultura comuns sao, possivelmente, o mais forte elo dessa uniao.
Por isso, continuamos a estimular o intercfunbio nas mais variadas formas de expressao artistica. Os produtos culturais
brasileiros, hoje tao apreciados em Portugal, nao sao apenas motivo para ufanismo. Mais do que isso, constituem urna
forma de mostrar o potencial da cultura
que nos foi legada. Sao, em suma, uma
maneira sincera e afetuosa de dizer obrigado pela heran~a que recebemos e soubemos honrar.

Por todos esses motivos, o Tratado de
Amizade e Consulta permaneceu atual e
passou a inspirar iniciativas pioneiras no
ambito do relacionamento amplo entre
nossos paises. Penso, sobretudo, nas boas
perspectivas que se abrem para a coopera~ao, incorporando agora os novos Estados
da Africa de lingua portuguesa em esquemas inovadores de grande alcance.
A feliz iniciativa do Senhor Presidente
!tamar Franco, que vern sendo conduzida
com vigor e entusiasmo pela diplomacia
brasileira e, particularmente, pelo Embaixador Jose Aparecido de Oliveira em prol
da cria~ao da Comunidade dos Paises de
Lingua Portuguesa, pode ser apontada
como o corolario natural e 16gico de urn
instrumento das dimensoes do Tratado
que hoje festejamos.
De fato, os novos tempos indicam que
os parametros dentro dos quais se desenvolveu e se consolidou a intera~ao lusobrasileira podem e devem servir presentemente de modelo para urn empreendimento ainda mais amplo e dinamico de coopera~ao, agregando e aglutinando paises e
povos que compartilham conosco tradi~oes, afinidades, cultura e raizes comuns.
Senhor Secretario de Estado, Senhor
Embaixador Antonio de Faria, Senhor
Embaixador de Angola,

0 desafio que temos pela frente nao e
simplesmente urna op~ao, e urna responsabilidade que os homens de hoje devem
encarar. As futuras gera~oes esperam de
n6s urn compromisso pela preserva~ao e
pela amplia~ao do patrimonio que herdamos. A Comunidade dos Paises de Lingua
Portuguesa e urna importante ferramenta
que esta ao nosso alcance para transformarmos o portugues e a coopera~ao em
portugues em urn novo instrumento de
a~ao politica na cena internacional.
0 Brasil vena Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa urna proposta
inovadora, que tern na lingua, na hist6ria
e nos anseios compartilhados uma forma
moderna de integra~ao. Nao e ela urna
iniciativa excludente, porquanto nao
compromete as nossas responsabilidades em outras esferas. Ao contrario, trata-se de urn processo que soma, que amplia e que faz da nossa identidade comum urn novo espa~o de atua~ao nas
rela~oes internacionais.

E nesse

contexto, minhas senhoras e
meus senhores, que estou seguro de que a
amizade luso-brasileira continuara a prosperar, consolidando nossos la~os de fraternidade, compreensao e respeito mutuo.
Muito obrigado.

Brinde oferecido pelo Embaixador Celso Amorim, Ministro
das Rela~oes Exteriores, por ocasiiio do almo~o em comemora~iio
aos 40 anos do Tratado de Amizade e Consulta entre Brasil e Portugal
Sentimo-nos hoje profundamente felizes em celebrar os quarenta anos da assi-

natura do Tratado de Amizade e Consulta
entre Brasil e Portugal. Alem de felizes,
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estamos homados com a presen~a no Brasil do Secretario de Estado para as Comunidades Portuguesas, Doutor Luis Manuel
da Costa de Souza Macedo, a frente de
representativa delega~ao, da qual faz parte, como nosso convidado especial, o Embaixador Antonio de Faria, incansavel defensor da fraternidade e da coopera~ao
entre os dois paises.

manos -enaltece e privilegia suas rela~oes
com o pais irmao, o nosso Portugal. Da
mesma forma, vemos no nosso mais antigo parceiro, urn pais amadurecido, renovado nas suas expectativas e trabalhando
com seriedade pelo fortalecimento das rela~oes que hoje nos facilitam a participa~ao no mais rico mercado do planeta, a
Comunidade Europeia.

Vossa Excelencia, Senhor Secretario
de Estado, esta tendo a oportunidade de
constatar de perto como a comunidade
portuguesa encontra-se perfeitamente integrada na realidade brasileira, participando com todo empenho na constru~ao de
urn pais melhor, mais justo, mais pr6spero
e sempre generoso com os que aqui vern
colaborar com os nossos ideais de desenvolvimento. Herdamos de Portugal o gosto pela hospitalidade. Temos prazer em
compartilhar experiencias vindas de outros quadrantes. Sentimos grande orgulho
pelo legado de tolerancia e de nao-discri~ao, caracteristicas que nos diferenciam enos singularizam no mundo. Esta
em nossa indole sermos receptivos a demonstra~oes de amizade.

E e justamente porque temos tanto
luso-brasileira e pelo
patrimonio que construimos, que o dia de
hoje nao representa, apenas para nos, urn
momento de festa e de regozijo. Penso,
tambem, em outros povos que compartilham conosco raizes e valores comuns. Ha
pouco me referi a eles e ao quanto significam na preserva~ao e na amplia~ao da
nossa hist6ria e da nossa cultura.
apre~o pela amizade

0 Presidente Itamar Franco, ao propor
a cria~ao de urna Comunidade de Paises
de Lingua Portuguesa, demonstrou agu~a
do espirito de compreensao diplomatica e
muita lucidez politica: por intermedio da
Comunidade estaremos dando seguimento
aos ideais que vern inspirando nossa coopera~ao bilateral.

Os Ultimos quarenta anos formaram
urn periodo rico na hist6ria dos dois paises
e, por esse motivo, sublinharam o significado impar do Tratado no progressivo
aprimoramento das rel~oes bilaterais.

Ergo, ainda, a minha ta~a para saudar
os quarenta anos do Tratado de Amizade
e Consulta, convencido de que esse documento, tao importante quanto significativo, continuara a servir de inspira~ao
para iniciativas igualmente frutiferas e
marcantes entre todas as na~oes de expressao portuguesa.
•

0 Brasil de hoje -aberto, democnitico,
com arcabou~o institucional transparente
e profundamente empenhado na promo~ao dos valores inerentes aos direitos hu-

•••
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Visita oficial do Presidente
da Guiana ao Brasil
Discurso do Presidente da Republica, Itamar Franco, por ocasiao da visita oficial ao
Brasil do Presidente da Republica Cooperativista da Guiana, em Brasilia, em 17 de
novembro de 1993

Ao formular os votos de boas-vindas e
feliz estada a Vossa Excelencia, bern como
ailustre comitiva que 0 acompanha, desejo homenagear, neste nosso primeiro encontro, urn dos lideres mais expressivos da
America do Sul.
Estendemos essa homenagem a Guiana. Contra as dificeis condi~oes de comercio, o peso da divida extema e outros
graves obstaculos, a Guiana tern sabido
manter-se altiva, na defesa da dignidade
democnitica e na promo~ao do desenvolvimento economico e social.
N a interven~ao de Vossa Excelencia
no recente debate da Assembleia Geral das
Na~oes Unidas pode-se observar a grande
identidade de posi~oes e de princfpios de
nossos dois paises.
Estamos ambos empenhados na promo~ e no fortalecimento da Democracia
Os regimes democniticos devem prevalecer em nossa America do Sui e em
todo o Hemisferio. Tal objetivo nao se
alcan~a apenas com o esfor~o intemo de
cada pais. A Democracia e, hoje, tema

de politica extema e de
os paises.

coopera~ao

entre

Com a democracia, entendemos promover os Direitos Hurnanos e o desenvolvimento economico-social. Como bern o
observou V ossa Excelencia, as medidas de
ajuste em paises em desenvolvimento deverao levar em conta a justi~a social e a
promo~ao do bem-estar das popula~oes.
Senhor Presidente,
Foi com grande satisfa~ao que o Brasil
tomou conhecimento da re~ao guianense
aproposta de assinatura de urn Acordo de
Complementa~ao Economica no quadro
da Iniciativa Amazonica.
A lniciativa AmazOnica vern somar-se
aos esquemas subregionais de integr~ao
em curso, que nao devem ser excludentes.
Recentemente, avancei sugestao no sentido de convergirmos Brasil, Guiana e todos
os nossos vizinhos, para a configura~ao de
urn espa~o economico sul-americano.
Alem do plano comercial e economico, a rela~ao entre o Brasil e a Guiana
apresenta grande potencialidade em outras
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areas. A dimensio amaz6nica figura como

~ao

uma das mais importantes.

de seus resultados.
Senhor Presidente,

A Amamnia desempenhani crescente
papel no futuro de nossos paises. Com
outros seis paises irmaos, dispomos de um
mecanismo significativo, o Tratado de
Coopera~ao Amazonica. Poderemos tirar
ainda maior partido do importante acervo
ja acumulado se dotarmos o Tratado de
instrumentos mais ageis para captar recursos e canalizar a coopera~ao. Por esse
motivo, o Brasil sugere a cria~ao de uma
Secretaria Permanente do Tratado, com
sede em Brasilia.

Nosso destino continental se cumprira
quando os paises da America do Sui se
interligarem e nossos contatos forem diretos e constantes. Unidos por uma extensa
regiao de fronteira, Brasil e Guiana precisam promover o quanto antes a integra~ao
desse espa~o ao restante de seus territorios
nacionais.
0 desenvolvimento de nossas rela~oes
se apoia na interconexao de nossas estruturas rodoviarias, por onde escoarao os
hens e servi~os que levarao o progresso ao
sui da Guiana e ao norte do Brasil.

Senhor Presidente,
A coopera~ao fronteiri~a constitui
campo de trabalho prioritario. 0 respeito
e a confian~a mutua que caracterizam as
rela~oes entre o Brasil e a Guiana nos
levarao em futuro proximo a resultados
concretos nessa area de colabora~ao.

Senhor Presidente,
A presen~a de Vossa excelencia entre
nos augura o infcio de uma fase nas rela~oes entre o Brasil e a Guiana, ainda mais
intensa e produtiva.

Estamos promovendo uma presen~a
maior do Estado na Amazonia brasileira,
com o objetivo de aumentar a prote~ao a
popul~ao local e ao meio ambiente.
Por esse motivo, estamos implantando
o Sistema de Prote~ao e Vigilancia da
Amazfinia e convidamos os paises amazonicos -e entre estes naturalmente a Guiana
- para participar do esfor~o de implanta-

•••
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do SIVAM-SIPAM, beneficiando-se

Com esse desejo sincero no co~ao,
em nome do Govemo brasileiro e do meu
proprio, ergo minha ta~a pela prosperidade da nobre e amiga Na~ao guianense; e
fazendo votos por uma feliz permanencia
em terras brasileiras, nessa visita rapida
mas para nos tao grata, convido a todos a
brindarem pela felicidade pessoal de Vossa Excelencia.
•

Visita oficial do Presidente
da China ao Brasil
Discurso do Presidente da Republica, /tamar
Franco, por ocasiiio do almofo em homenagem
ao Presidente da Republica Popular da China,
Jiang Zemin, no palticio Itamaraty, em 23 de
novembro de 1993

Senhor Presidente,
Tenho hoje a grata satisfa~ao de dar
as boas-vindas a Vossa Excelencia bern
como a ilustre comitiva que o acompanha. A todos estendo minha mais cordial
e amistosa acolhida, certo de que a visita
de Vossa Excelencia marcara etapa ainda mais frutifera no nosso relacionamento bilateral.
Senhor Presidente,

predomina a preocupa~ao com a distribui~ao da renda e com o saneamento das
finan~as do Estado.
Prosseguimos, com exito, no caminho
da reforma e liberaliza~ao da economia.
Como resultado, o Brasil esta, hoje, mais
aberto para o exterior, em processo de
afrrma~ao cada vez mais competitiva no
mercado intemacional.
Senhor Presidente,

A presen~a de Vossa Excelencia no
Brasil representa o encontro entre urna
antiga civiliza~ao - admiravel a urn tempo
pela continuidade e persistencia e pela capacidade de renova~ao - e urna sociedade
jovem e dinamica, que enfrenta com coragem desafios nas areas social e economica.

As rela~oes entre nossos pafses ganham
novo e decisivo impulso. No correr de quase vinte anos, nosso contato se estreitou, se
diversificou e se enriqueceu. Logramos
reunir, nesse periodo, urn rico acervo de
realiza~oes que em muito aprimorou a qualidade de nossos entendimentos.

Vossa Excelencia nos visita em momento de esp~cial significado para o Brasil, caracterizado pela consolida~ao de
nossa democracia e fortalecimento de nossas institui~oes.

0 dialogo sino-brasileiro se distingue, hoje, pela maturidade. Contribui
para tanto o notavel grau de coincidencia
e de convergencia da politica extema de
nossos paises.

Ap6s quase urna decada de desacelera~ao do crescimento economico, o Brasil
volta a se desenvolver com novo vigor,
desta vez sobre base mais s6lida, em que

As rela~oes bilaterais ingressam em
fase de crescente dinamismo. Evoluimos
de urna rela~ao de trocas para urn verdadeirC> entrela~amento das duas economias
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em dire~ao ao estabelecimento de uma
efetiva parceria.

to constitui complemento indissociavel de

Vemos com satisfa~ao a associa~ao
entre empresas brasileiras e chinesas para
a constru~ao de obras de grande porte na
China e no Brasil.

Deve ser nossa tarefa, tambem, conferir a ordem intemacional uma nova base
de legitimidade. Esse desafio faz ressaltar
a premente necessidade de se pensar a
reestrutura~ao das Na~oes Unidas e, em
especial, de seu Conselho de Seguran~a.
Eis ai urn novo espa~o - de decisiva importancia -que convida acoordena~ao de
esfor~os entre nossos paises.

uma agenda para a paz.

Desenvolvemos intensa atividade de
coopera~ao em ciencia e tecnologia. Estamos construindo em conjunto dois satelites de monitoramento de recursos daTerra. Muito me alegra ter meu Govemo podido dar impulso decisivo a esse empreendimento. Esperamos poder ampliar esta
coopera~ao para compreender outros setores de ponta, como o da biotecnologia, o
da quimica fina e o dos novos materiais.

Senhor Presidente,
China e Brasil estao cada vez mais
pr6ximos gra~as, sobretudo, avontade determinada com que ambos se dedicam a
aprofundar a coopera~ao bilateral.

Senhor Presidente,
A visita de Vossa Excelencia se da em
momento de particular importancia no plano das rela~5es intemacionais. Delineia-se
nova ordem que nos impoe responsabilidades compartilhadas na constru~ao de
uma convivencia intemacional mais justa
e democratica.
Brasil e China coincidem na avalia~ao
de que uma agenda para o desenvolvimen-

Muito obrigado.

•••
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Com este espirito construtivo, e movido pela fraternal amizade que une nossos
paises, convido todos os presentes a brindar asaude e afelicidade pessoal de Vossa
Excelencia, assim como ao continuo progresso, felicidade e paz duradoura para o
povo chines.

•

Chefe do Departamento Politico
da OLP visita o Brasil
Discurso do Secretario-Geral das Rela~oes Exteriores, Embaixador Roberto Abdenur, em almo~o oferecido ao Chefe do Departamento Politico da Organiza~iio para a Liberta~iio da
Palestina, Farouk Kaddoumi, no palacio Itamaraty, em 9 de dezembro de 1993

Senhor Farouk. Kaddourni,

Ecom a mais grata satisfa~ao que saudo Vossa Excelencia e ilustre comitiva,
nesta sua terceira visita ao Brasil.
Agora, como nas oportunidades anteriores, admiramos em Vossa Excelencia a
alta qualifica~ao profissional, que nos
brinda a todos com urna analise Iucida e
profunda da conjuntura intemacional, em
especial no que respeita ao processo de paz
no Oriente Medio.

E com extraordimirio interesse que o
mundo acompanha as negociayoes de
paz no Oriente Medio, as quais constituem urn dos grandes eventos do mundo
p6s-Guerra Fria.
Sabemos todos quao dificil e a reconsda confian~a mutua e da convivencia pacifica entre os povos e paises do
Oriente Medio.

tru~ao

Desde a abertura do diaJ.ogo entre as
partes envolvidas, com a inaugurayao da
Conferencia de Paz para o Oriente Medio,
nos convencemos, contudo, de que urn
futuro muito promissor se abria para a

regiao, cuja estabilidade reveste especial
importancia para a paz e seguranya internacionais.
Para o Brasil, pais que tanto tern contado com a generosa e proficua contribuiyao de correntes imigrat6rias provenientes
do mundo arabe, e motivo de grande jubilo
verificar que evoluem satisfatoriamente as
negociayoes de paz no Oriente Medio e,
sobretudo, as iniciativas que visam ao estabelecimento de urn Estado Palestino.
Uma paz justa, abrangente e duradoura
somente sera alcanyada com, o pleno acatamento dos direitos inalienaveis do povo
palestino a autodeterminayliO e independencia, nos termos das resoluyoes pertinentes nas Nayoes Unidas, que o Brasil
continua firmemente a apoiar, e do direito
de todos os Estados da regiao de viverem
em paz, dentro de fronteiras intemacionalmente reconhecidas.
De nosso lado, e sincera a disposiyao
de contribuir para o exito da nascente administrayao Palestina, sob a lideranya do
Presidente Yasser Arafat.
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Ap6s autorizar o funcionamento, em
Brasilia, de uma Delega~ao Especial Palestina, com status diplomatico correspondente, para cuja chefia acolhemos a
indica~ao do Senhor Ahmed Sobeh, ja
entre nos por mais de quatro anos, o Senhor Presidente da Republica, em mensagem dirigida ao Presidente Yasser Arafat,
manifestou-lhe a disposi~ao brasileira em
contribuir a reabilita~ao socio-economica da faixa de gaza e municipalidade de
Jerico, tao logo passem as mesmas agestao Palestina.

Oriente Proximo, do Ministerio das Rela~oes Exteriores, quis o senhor Presidente
da Republica definir o novo patamar de
aproxima~ao em que deseja ver colocadas
as rela~oes brasileiro-palestinas.
Seja esse urn marco a auspiciar urn
futuro promissor para os entendimentos e
a coopera~ao bilaterais, que, estou seguro,
contara com o decisivo apoio de Vossa
Excelencia.
Convido a todos a erguerem suas ta~as
nurn brinde pela saude e felicidade pessoal
do lider Yasser Arafat, de Vossa Excelencia e dos integrantes de sua comitiva.

Ao decidir que tal mensagem fosse
entregue ao seu alto destinatario por urn
enviado especial, Embaixador Pedro Paulo Assump~ao, chefe do Departamento do

Muito obrigado.

•••
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•

Ministro Celso Amorim participa
do <<Washington Exchange»
Discurso do Ministro das Rela~oes Exteriores,
Embaixador Celso Amorim, na conferencia
Washington Exchange, em Washington, em 17
de dezembro de 1993

,

E urn prazer estar aqui hoje e dirigir-me
aos membros do «Washington Exchange», que tern urna s6lida reputa~ao como
forum de sofisticado pensamento politico.
Estou agradecido por essa oportunidade.
Nao e minha inten~ao fazer urna apresenta~ao extensiva da politica extema brasileira, mas compartilhar alguns pensamentos com voces sobre alguns aspectos relevantes da realidade brasileira e da nossa
rela~ao com os Estados Unidos.
2. Deixe-me primeiro falar de realidades
e falsas percep~oes em nosso relacionamento como elementos que motivaram atitudes paradoxais e contradit6rias em ambos pafses.
3. Quando as rela~oes entre Estados Unidos e Brasil sao vistas em perspectiva,
tanto historiadores quanto analistas politicos sao confrontados com urn interessante
enigma. No inicio dos anos 70 o Brasil
vivia sob urn regime autoritario, os direitos hurnanos eram violados sistematicamente, o protecionismo era a pedra de
toque da politica economica e, no campo
da seguran~a intemacional, a adesao a
acordos de nao-prolifera~ao era deliberadamente evitada.

4. Entretanto, as rela~oes Brasil-EVA naquela epoca eram percebidas como extremamente boas. A politica extema brasileira foi ate rotulada de «subimperialista>> por
alguns vizinhos sul-americanos do Brasil.
Ravia ate aquela frase famosa de urn Presidente norte-americano, que dizia que
para onde o Brasil fosse, o resto da America latina seguiria. Advertidamente ou
nao, aquele ponto de vista causou muitos
mal entendidos e foi urna fonte de muitos
problemas para nossa diplomacia. Mas expressava de maneira muito eloquente a
percep~ao que os EUA tinham do papel
desempenhado pelo Brasil e enfatizava as
excelentes rela~oes entre os dois pafses
naquela epoca.
5. Vinte anos se passaram e o Brasil e
hoje urn pais plenamente democn1tico,
com urna imprensa livre e vigorosa e ativos movimentos da sociedade civil. Viola~oes de direitos hurnanos - muito frequentemente urn subproduto de problemas
sociais - sao firmemente combatidas pelo
Govemo. Transparencia total e assegurada
quando se lida com esses problemas. Reformas estruturais profundas no sentido da
liberaliza~ao economica e da privatiza~ao
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substituiram as velhas praticas protecionistas. 0 fume compromisso do Brasil
como desarmamento e a nao-prolifera~ao
tornou-se urn tema central de sua politica
extema, habilitando-o a assinar varios
acordos internacionais sobre o uso da
energia nuclear e armas de destrui~ao em

massa.
6. Apesar de todas essas mudan~as, que,
na realidade, aproximam muito mais o
Brasil dos valores defendidos pelos EUA,
ha urna crescente percep~ao de que as
rela~oes bilaterais mudaram para pior. Ha
urn sentimento generalizado no Brasil de
que somos vistos pelo publico norte-americano como urn «problema», mais do
que como urn parceiro importante e digno
de confian~a. Muita enfase e colocada em
contenciosos comerciais, na situa~ao dos
direitos hurnanos - cuja dimensao e freqiientemente aurnentada - e em questoes
ambientais. No campo economico especificamente, recebemos a clara mensagem de que todos os esfor~os que tern
sido feitos nao sao suficientes e, mais do
que concentrarem suas aten~oes nos noventa por cento de resultados de mudan~a
que atingimos ate agora, os norte-americanos tendem a enfatizar os outros dez
por cento que ainda estao por fazer. A
questao de prioridade intelectual e urn
tipico exemplo disso.
7. Nos brasileiros sentimos que nossos
feitos nessas areas nao sao compreendidos
nem refletidos em atitudes concretas e positivas pelas grandes potencias. Abrimos
nossa economia, mas nao nos foi concedido melhor acesso para nossos principais
produtos de exporta~ao no mercado norte102

americano (contrariamente a ulna das promessas fundamentais do discurso da «lniciativa para as Americas» do Presidente
Bush). Apesar do fortalecimento da democracia em nosso pais e dos esfor~os do
Governo em punir violadores de direitos
hurnanos, continuamos a ser objeto de escrutinio sem precedentes e de severas criticas por parte da imprensa e da opiniao
publica norte-americanas. Nosso compromisso firme com a nao-prolifera~ao e o
desarmamento nao tornaram nosso acesso
aalta tecnologia mais facil.
8. Gostaria agora de comentar sobre
como as percep~oes em evolu~ao sobre
o Brasil podem estar na origem das dificuldades no plano global das rela~oes
Brasil-EUA.
9. Alguns aspectos importantes sobre a
presente situa~ao no Brasil devem ser descritos se queremos compreender plenamente o que esta acontecendo em meu
pais. 0 fato mais importante na hist6ria
brasileira recente e certamente a luta pela
consolida~ao da democracia, urn processo
que, sob a lideran~a do Presidente Itamar
Franco tern sido refor~ado pela s6lida dimensao etica. A sequencia de acontecimentos que levaram ao voto do «impeachment» ·pelo Congresso em 1992 e as investiga~oes sobre corrup~ao parlamentar em
curso estao na raiz de urna revolu~ao de
grandes conseqiiencias na cultura politica
brasileira. Os brasileiros estao promovendo mudan~as estruturais abrangentes, que,
em nossos dias, podem ser apenas comparadas a campanha de «mao limpas» na
Italia. Nosso sistema politico nao sera o
mesmo novamente. Estamos dirigindo-

nos a uma sociedade ainda mais democratica, a ser construida sobre valores morais
mais fortes.
10. 0 Brasil procura resolver seus problemas macroeconomicos em urna atmosfera
livre, democnitica e pluralista. Estamos
enfrentando nossos problemas de maneira
honesta, sem nenhurn recurso de publicidade e estamos evitando a tentac;ao autorit:aria de recorrer a formulas tecnocniticas.
Apesar de parecer mais eficiente, a tecnocracia muito freqiientemente tende a impor sacrificios e dificuldades nos segmentos mais vulneniveis da populac;ao. 0 Presidente Itamar Franco e a sociedade brasileira escolheram urn caminho diferente,
talvez mais complexo e doloroso, mas certamente urn caminho que pode ser sustentado por urn quadro democnitico consensual e duradouro.
11. Entre as questOes que serao debatidas
e revistas na corrente revisao constitucional estao' aquelas que se referem aparticipac;ao do Estado na economia. Entre 1945
e 1980, o Produto Nacional Bruto brasileiro cresceu a urna taxa media anual de 7%
(urn aurnento de dez vezes no periodo).
Essas cifras impressionantes foram alcanc;adas em urn ceruirio de forte participac;ao
do Estado na economia.
12. Hoje em dia, no entanto, a economia
brasileira tomou urna direc;ao diferente.
Nao somos indiferentes as mudanc;as profundas que estao ocorrendo no mundo
todo. A maturidade de nossa comunidade
empresarial e o grande desenvolvimento
de nossa base industrial permitirao que o
crescimento economico seja conduzido
pela interac;ao direta e predominante de

agentes privados, em urn ambiente de
maior abertura e de acordo com a construc;ao de urn sistema multilateral de comercia fortalecido.
13. Os esforc;os do Brasil, se me permitem
acrescentar, objetivam muito alem da promoc;ao da modernizac;ao industrial, liberalizac;ao comercial, supressao de barreiras
nao-tarifarias, desregulamentac;ao, privatizac;ao. Queremos mais do que fixar urn
novo padrao de desenvolvimento, em que
o mercado teni urn papel dominante. 0
Brasil esta lutando tambem para estabelecer a justic;a social. Durante os anos 70,
quando o Brasil cresceu a taxas que eram
louvadas como urn «milagre», dizia-se
que o Brasil estava indo bern, mas que seu
povo nao. A sociedade brasileira esta agora pagando o prec;o dessa opc;ao. Todos
nos temos aprendido que a coexistencia
entre a pobreza extrema e a riqueza extrema e nao so contraria aos valores eticos
mais elementares, mas tambem traz riscos
consideniveis as perspectivas de Iongo
prazo de crescimento economico. Ha uma
lic;ao a ser aprendida da experiencia de
alguns pafses em que a eqiiidade social e
o crescimento economico provaram ser
compativeis e mutuamente reforc;aveis.
14. Este eo motivo pelo qual o governo do
Presidente Itamar Franco nao esta lutando
simplesmente pelo desenvolvimento economico. Busca tambem, sob a interac;ao
abrangente de forc;as politicas, redimir a
divida social que pesa tanto sobre cada
cidadao brasileiro. Diferentemente de tantas «Historias de exito», nosso ajuste economico esta sendo realizado em estrito
curnprimento das regras democraticas. No
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Brasil, democracia e liberaliza~o econo-

mica caminham juntas.
15. Deixe-me enfatizar outros aspectos
que tern impacto significativo sobre nosso
reiacionamento. 0 Brasil pode ser caracterizado por urn tra~o constante: e urn pais
naturalmente inclinado para a paz, e suas
a~oes extemas sao tanto previsiveis quanto confiaveis. Previsibilidade e confian~a
em nossas rela~oes com o mundo sao elementos centrais da heran~a de politica extema do Brasil. Essas qualidades habilitaram-nos a manter, por urn seculo, reia~oes
harmoniosas com todos os nossos dez vizinhos fronteiri~os na America do Sul.
Aiem disso, nao vivemos nenhum conflito
em virtude de ra~a, cuitura ou cren~as
reiigiosas. Isso e particuiarmente reievante em tempos em que o ressurgimento do
6dio etnico poe em perigo as vidas de
tantas pessoas no mundo. Essas sao qualidades de que nos orgulhamos e certamente
representam uma contribui~ao para a paz
mundial e a seguran~a. Mesmo em termos
economicos, essa combina~ao Unica de
ambiente politico pacifico e estavei pode
provar ser uma vantagem comparativa
para futuros investidores estrangeiros.
16. 0 Brasil tern urn papel crucial na estabilidade do hemisferio. Em resposta aos
comentarios do novo Embaixador brasileiro quando da apresenta~ao de sua carta
credencial, o Presidente Clinton afirmou
que o Brasil era a na~ao mais potente da
America Latina, economicamente e diplomaticamente. E dificil imaginar uma
America Latina estavei e pr6spera se estabilidade e prosperidade nao existirem
no Brasil.
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17. Confian~a e

seguran~a

no hemisferio
tambem dependem da preserva~ao e da
meihoria das reia~oes baseadas na confian~a mutua entre 0 Brasil e OS EUA.
18. 0 Brasil tern uma importancia estrategica Unica como centro de irradia~ao de
valores ocidentais, com forte impacto no
futuro do mundo. Concebemos a democracia como Unica forma de govemo que
permite reia~oes sociais din3.micas e criativas e que pode assegurar a coexistencia
entre diferentes povos. Consideramos a
observancia dos direitos humanos como
uma lei universal, nao sujeita a particularismos de nenhum tipo, cultural ou outro.
Compreendemos que as regras de livre
mercado sao as ferramentas mais eficazes
para a obten~ao de progresso economico
sustentavel.
19.0 Brasil acredita em urn sistema multilateral de comercio aberto. Demos uma
importante contribui~ao a recem-concluida Rodada Uruguai. 0 Brasil e urn «global
Trader>>. As iniciativas regionais que desenvolvemos na America Latina e a que
damos tanto valor, como o Mercado Comum do Sui - Mercosul -, a Iniciativa
Amazonica, a Zona de Livre Comercio da
America do Sui recentemente proposta
(todas estritamente dentro dos acordos da
Associa~ao Latino-Americana de Integra~ao ), assim como nossas reia~oes com o
NAFTA devem ser vistas sob essa Iuz. A
integra~ao regional deve fortalecer o sistema intemacional de comercio e nao ser
substituto deste.
20. 0 Brasil e os EUA compartilham percep~oes similares a respeito de questoes
fundamentais sobre paz e seguran~a inter-

<;ao entre nossos dois paises. Os desafios a
nossa frente deve aproximar-nos. Acredito
que o Brasil e os EUA estao prontos para
forjar urna nova parceria. Uma parceria
que, ao unir as duas maiores democracias
do hemisferio, nos permitira converter
nosso universo de valores compartilhados
em a<;ao concreta.

nacionais, desarmamento e nao-prolifera~ao. Iniciativas concretas tomadas pelo
Brasil tern contribuido para a preserva~ao
e a promo~ao da paz. Temos gastos militares transparentes, que estao entre os mais
baixos do mundo em rela~ao ao Produto
Nacional Bruto. Temos consistentemente
encorajado o comercio intemacional em
alta tecnologia com fins pacificos e sob
controle adequado.

22.As rela<;oes entre Brasil e EUA tern
uma longa hist6ria, caracterizada por
grande convergencia e tambem por epis6dios de discrepancia. Essa dicotomia tern
nos mostrado que temos diferen<;as, mas
que somos essencialmente similares. 0
respeito pleno pelas diferen<;as entre nossos paises deve ser visto tanto como a
pedra angular quanto como o melhor resultado de urna rela<;ao madura. Essa consciencia nos permitira caminharmos juntos
atraves dos ventos de mudan<;a.
•

21. No contexto mais amplo da ordem intemacional p6s-Guerra Fria, nossos dois
paises compartilham principios e objetivos basicos, que nos tern dado oportunidades promissoras de coopera<;ao. Nossa
participa<;ao no Conselho de Seguran<;a
das Na<;oes Unidas e urn exemplo muito
hom. Estamos passando por urn periodo de
mudan<;as radicais no cemirio intemacional, que traz a promessa de melhores dias.
Nao ha amea<;as a serem temidas na rela-

•••
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Cerimonia de cumprimentos
de tim de ano
Discurso pronunciado pe/o Secretario-Gera/
das Rela~oes Exteriores, Embaixador Roberto
Abdenur, na cerim6nia de cumprimentos de jim
de ano ao Ministro Celso Amorim, no pa/ilcio
Itamaraty, em 22 de dezembro de 1993

Senhor Ministro de Estado,
Caros Colegas,
Quer a tradi~ao que o Secretario-Geral
transmita ao Ministro de Estado os curnprimentos de fim de ano da Casa. Hoje esta
ocasiao tern, para o Itamaraty, significado
especial. Em quase urna decada, e a primeira vez que a Institui~ao tern, a sua
frente, urn diplomata de Carreira. lsto e
motivo de regozijo para todos nos.
Para mim, se me permite Vossa Excelencia urna nota pessoal, e momento de
saudar o amigo de mais de trinta anos, cuja
confian~a me honra e desvanece. Para a
Casa, e oportunidade de somar esfor~os,
para enfrentar urna quadra de importancia
singular, em que as conjunturas nacional e
intemacional exigem cada vez mais do
Itamaraty e de cada urn de nos.
Sucessivos govemos tern buscado, e
encontrado, em nossos quadros, valores
para o exercicio de fun~oes de relevo.
N ossas responsabilidades sao grandes
porque prudencia, patriotismo, capacidade de articula~ao e espirito publico sao
qualidades que esta Casa soube sempre

cultivar. Plenamente inserido na vida nacional, em sintonia perfeita com a fase de
abertura ampla e dialogo democnitico que
enriquece nossa historia, o Itamaraty tern
hoje, mais do que nunca, urna contribui~ao
importante a dar ao pais.
Esta a Casa tambem preparada para
fazer frente aos desafios de urna realidade
intemacional incerta, de contomos indefinidos e aceleradas mudan~as, nurna situa~ao que demanda acuidade nas percep~oes
e agilidade na atua~ao.
Nao temos inimigos e os mais de cern
anos de convivencia harmonica com nossos dez vizinhos sao prova de que somos
pais pacifico. Comerciamos e cooperamos com todas as regioes do mundo. Por
isso, temos interesses e percep~oes, como
gosta Vossa Excelencia de dizer, de «irradia~ao estelar». A politica extema do
Presidente !tamar Franco, executada em
sua fase inicial pelo Ministro Fernando
Henrique Cardoso e, hoje, por Vossa Excelencia, esta calcada nos principios e
val ores de validade universal que sempre
nortearam a a~ao exterior brasileira, desde antes do advento da Republica. Conti107

nuidade e coerencia sao tra~os permanentes de nossa atua9ao extema.
Tais tra9os credenciam o Brasil como
interlocutor confiavel e parceiro previsivel, que, sem perder sua independencia,
nem abrir mao de linhas basicas de conduta, tern sabido adaptar-se e responder construtivamente as muta90es constantes e a
crescente complexidade do cenario mundial. Somos cada vez mais fator ativo de
articula9ao intemacional. Temos uma
contribui9ao valiosa a dar a coopera9ao
entre as Na9oes.
Partilhamos, com a comunidade ocidental, percep9oes afins em questoes fundamentais de manuten9ao da paz e da seguran9a intemacionais, de nao-prolifera9aO e desarmamento.
Concluimos, no nivel do Executivo, o
ciclo de iniciativas referentes a nao-prolifera9aO, com o envio a aprecia9ao do
Congresso do Tratado de Tlatelolco e do
Acordo Quadripartite entre o Brasil, a
Argentina, a ABACC e a AIEA. Assinamos a Conven9ao sobre Armas Quimicas. Tambem encaminhamos ao Congresso o Projeto de Lei de Controle de
Exporta9ao de Bens e Servi9os Sensiveis.
Uma vez aprovadas, tais iniciativas ratificarao o compromisso do pais com o
pleno respeito as normas pacificas de
convivencia intemacional.
Na America do Sui, nossas iniciativas
sao elemento de aglutina9ao continental.
0 Mercosul, a Iniciativa Amazonica, a
proposta de cria9ao do espa9o economico
sul-americano apontam para urn futuro de
integra9ao, no qual o Brasil desempenha
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papel destacado. Nossas relayoes com a
Argentina tern hoje extraordinaria densidade e desenvoltura. Para seu desenvolvimento, o Itamaraty tern dado notavel contribui9ao, em dialogo de inusitada intimidade como Palacio San Martin. Podemos,
com efeito, nos orgulhar de havermos
sido, pelo lado brasileiro, o elemento catalisador de urn notavel processo de aproxima9ao, que hoje envolve nurnerosos segmentos dos govemos e sociedades dos
dois paises.
A Cupula !hero-Americana, em Salvador, a Conferencia das Na9oes Unidas sobre Meio-Ambiente e Desenvolvimento,
no Rio de Janeiro, e a Comunidade de
Paises de Lingua Portuguesa, cuja cria9ao
temos impulsionado, sao iniciativas que
ressaltam a relevancia do Brasil como p6lo
de convergencia.
Nos foros multilaterais, a diplomacia
brasileira tern atuado decididamente para
promover consensos. Em Viena, tivemos
atua9aO fundamental para 0 exito da Conferenda Mundial de Direitos Hurnanos.
Durante a primeira parte de nosso mandato
como membro nao-permanente do Conselho de Seguran9a das Na9oes Unidas, participamos intensamente das delibera9oes
do 6rgao. Prestigiamos a ONU, sua Carta,
seus prop6sitos e principios. N a medida de
suas possibilidades, o Brasil tern oferecido
sua parcela de contribui9ao as opera9oes
de paz das Na9oes Unidas.
Trabalhamos ativamente para que a
Rodada Uruguai chegasse a born termo,
fortalecendo o sistema multilateral de comercio. Quero, neste momento, felicitar os
nurnerosos colegas de todos os niveis que,

ao Iongo de mais de 7 anos, se dedicaram
intensamente a esse trabalho. Grayas a
decidida atuayao do ltamaraty como coordenador das posiyoes brasileiras e principal negociador no ambito externo, conseguiu o Brasil desempenhar papel significativo para assegurar o exito desta que foi
a mais longa e complexa negociayao economica da hist6ria, com a abertura de novas possibilidades para o desenvolvimento do pais.
Temos ampliado e fortalecido nossa
interlocuyao com os principais parceiros
internacionais. Para citar dois exemplos,
recebemos ha poucas semanas a visita do
Presidente da China, oportunidade em que
os dois paises aprofundaram, de maneira
expressiva, o intercfunbio de ideias e a
colaborayao em areas de interesse comum.
Recentemente, Vossa Excelencia esteve
em Washington, dando impulso a urn dialogo mais aberto e dinfunico, no qual buscamos valorizar a notavel margem de convergencia que existe entre o Brasil e os
Estados Unidos da America. Na ocasiao,
Vossa Excelencia reiterou nosso apoio e
nossa disposiyao de trabalhar conjuntamente em prol da realizayao da Conferencia de Cupula das Nayoes Democraticas
do Continente Americano, proposta pelo
governo daquele pais em 1994.
Enfim, neste ultimo ano, ampliamos
e demos dimensao nova a nossa presenya internacional. Diversificamos nossos
contatos na ONU. Intensificamos nossa
participayao nas discussoes dos temas
globais. Demos prova de nossa capacidade de aglutinayao.

Estamos preparados para fazer mais e
desempenhar papel eficaz na consolidayao
da paz e na promoyao do desenvolvimento. E nesse espirito que temos atuado em
favor da retomada, pelas Nayoes Unidas,
do debate mais amplo sobre a tematica do
desenvolvimento, para o qual pretendemos contribuir de forma decisiva.
Senhor Ministro,
A diplomacia brasileira, sob a fmne
orientayao de Vossa Excelencia, se tern
aparelhado para enfrentar desafios novos.
0 aumento dos fluxos emigrat6rios tern
exigido presteza e eficiencia crescentes de
nossa rede de consulados. Problemas consulares delicados tern sido resolvidos com
rapidez. 0 aprimoramento da assistencia e
da proteyao aos nossos compatriotas no
exterior esta entre as prioridades mais altas
do ltamaraty. Nao teve outro sentido a
criayao do grupo de acompanhamento de
crises, com a finalidade de atender a situayoes de emergencia que afetem nossos
interesses e exijam pronta e eficaz resposta
do Governo brasileiro.
Da mesma forma, nao temos descurado da defesa do born nome do Brasil e
da recuperayao de nossa imagem no exterior. A criayliO do nucleo de divulgayaO e a coordenayao estreita com outros
6rgaos da administrayao federal fornecem ao Itamaraty os meios para atuar
eficazmente na promoyao da imagem
brasileira no exterior.
Senhor Ministro,
Os que conhecem o Itamaraty tern plena convicyao de que a escolha de seu nome
para chefiar esta Casa foi acertada, seria
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dificil encontrar alguem mais qualificado
para fazer frente aos desafios com que hoje
a diplomacia brasileira se depara.
Sensibilidade politica, inteligencia
aguda, prudencia e habilidade sao as qualidades com que Vossa Excelencia tern
sabido superar situac;oes delicadas, que se
apresentaram ja no inicio de sua gestao.
Sob sua lideranc;a, o Itamaraty se fortalece
cada vez mais, em momento particularmente importante de reflexao sobre a estrutura desta Casa e sua adequac;ao aos
novos rumos da politica externa.
De minha parte, tenho, sob a inspirac;ao e Iucida orientac;ao de Vossa Excelencia, procurado intensificar o dia.Iogo com
os varios setores do Itamaraty. Ao Iongo
dos Ultimos meses, temos multiplicado
reunioes de trabalho, nao s6 a fun de colocar em perspectiva ampla os principais
temas de interesse de nossa agenda externa, como tambem para aprimorar, quando
necessario, a coordenac;ao entre as diversas areas e identificar novas linhas de ac;ao.
Tenho visitado os diferentes setores
deste Ministerio, com o objetivo de verificar suas condic;oes de trabalho e a
infra-estrutura existentes, para dar-lhes,
sempre que possivel, os meios mais adequados de desempenho.
Por instruc;ao de Vossa Excelencia, determinei as diferentes areas que dessem
inicio a implementac;ao das recomendac;oes da CAOPA, tendo em vista a adoc;ao,
com toda brevidade, dos aperfeic;oamentos que recolheram amplo consenso, no
curso das discussoes daquela Comissao.
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Foram multiplos os encontros e contatos com as associac;oes de classe, para uma
troca de ideias sobre suas postulac;oes e
expectativas, bern como sobre as melhores
formas de atende-las. Tais encontros se
deram sempre em atmosfera de respeito
mutuo e de cordialidade.
Sou testemunha do empenho com que
a administrac;ao de V ossa Excelencia tern
procurado encaminhar soluc;oes adequadas para o trabalho no exterior, em particular nos postos mais dificeis, de maneira
a dar-lhes as melhores condic;oes possiveis
de atuac;ao. A esse respeito, desejo referirme aos colegas e funcionarios que, as vezes com risco de sua propria seguranc;a
pessoal, enfrentam, com profissionalismo,
duros momentos de dificuldade em nac;oes
amigas, que passam, momentaneamente,
por conjunturas delicadas, como o Haiti,
Angola e Argelia. A dedicac;ao e a noc;ao
do dever que demonstram constituem
exemplo para todos n6s e permitem ao
Itamaraty fortalecer o alto conceito em que
e tido no servic;o publico brasileiro.
Com tais iniciativas, a presente administrac;ao visa a estimular uma avaliac;ao
ampla e fecunda dos meios de que dispoe
para operacionalizar a politica externa trac;ada pelo Senhor Presidente da Republica.
E nesse contexto que, por instruc;ao de
Vossa Excelencia, venho realizando reunioes da Comissao de Coordenac;ao, a fun
de analisarmos, em profundidade e com
toda a franqueza, a adequac;ao da estrutura
atual da Secretaria de Estado as exigencias
de nossa atuac;ao externa. Espero que, desse exercicio, resulte urn reordenamento
estrutural que reforce nossa capacidade de

e de maior coerencia as diferentes
instancias desta Casa.

atua~ao

Outro tema de grande atualidade e o do
fluxo da Carreira, que a todos nos legitimamente interessa. A recente decisao do Supremo Tribunal Federal a respeito do quadro especial tern implica~oes importantes.
Em decorrencia dela, estamos examinando uma serie de ajustes que permitam atender, com estrito espirito institucional, aos
interesses maiores da Casa e de seus quadros. Tais ajustes, como ja tive ocasiao de
assinalar, serao objeto de cuidadoso amadurecimento, em ambiente de plena transparencia e dialogo. 0 objetivo precipuo
desses ajustes sera 0 de devolver a Carreira
aos trilhos da estabilidade e da previsibilidade, colocando-a a salvo de sobressaltos
e turbulencias e, ao mesmo tempo, preservando espa~o para a ascensao funcional
das gera~oes mais jovens.
Para que essa tarefa alcance o sucesso
que todos desejamos, e necessario esfor~o
conjunto e coesao em tomo de nossos
grandes objetivos comuns.
Tenho plena consciencia de que sao
inevitaveis e ate naturais as diferen~as de
opiniao sobre os melhores caminhos para
o aperfei~oamento da organiza~ao da carreira diplomatica. Afinal, sobre urn tema
de tal relevancia, nem sempre e facil alcan~armos consenso. Justamente por
isso, a troca de ideias e bem-vinda, pois
vivifica e enriquece nossa institui~ao. Em
fun~ao das pr6prias caracteristicas desta
Casa, a qual pertencemos por escolha e
cujas regras basicas nos comprometemos
a respeitar, o dialogo deve ser prudente,

leal e tiel aos canones de discri~ao e sobriedade e de respeito a no~ao de hierarquia e disciplina, que sao inerentes as melhores tradi~oes do ltamaraty.
Constituimos uma carreira cujo sistema de merito devemos estimular e aperfei~oar, para garantir os padroes de excelencia que tern sido a marca desta Casa. 0
Itamaraty s6 eo que e porque tern sabido
evitar, ao Iongo de sua hist6ria, a incorpora~ao de regras transcendentes a favorecer
a mediocridade e o espirito burocratico.
Fazemos parte, com indisfar~avel orgulho, de uma grande institui~ao, cuja pujan~a esta sobretudo no patriotismo e no
sentido de dever daqueles que a integram.
Com notavel dedica~ao e criatividade, temos logrado minorar as carencias materiais que nos atingem, sem prejuizo de
nossa atua~ao no cenario intemacional.
Tendo enfrentado no exterior, em posto
longinquo como a China, as dificuldades
que em passado recente se fizeram sentir
sobre a administra~ao publica brasileira,
bern posso avaliar e valorizar os progressos alcan~ados nos ultimos meses, no
atendimento das necessidades da institui~ao. Assim e que, a partir de meados de
1993, o ltamaraty pode contar com esquema de desembolso de recursos financeiros
na medida de suas exigencias de custeio,
tanto na Secretaria de Estado, quanto no
exterior, o que permitiu superar inadimplencias tao frequentes nos anos anteriores. Gra~as as providencias tomadas em
meses recentes, que mereceram a compreensao do Senhor Presidente da Republica e das autoridades fazendarias, pode111

mos esperar urna situa~ao mais favoravel
para o anode 1994.
Senhor Ministro,
Na tarefa de engrandecimento do Brasil no plano extemo, Vossa Excelencia
pode estar certo de que continuara a contar
com o dedicado apoio de todos os funcionarios desta Casa.

Ao fmalizar, desejo estender a Vossa
Excelencia e a sua familia, em nome de
seus muitos amigos e colaboradores e no
meu proprio, os melhores votos de felicidades neste natal e no proximo ano, votos
que transmito tambem a todos os funcionarios do Itamaraty.
Muito obrigado.

Palavras proferidas em resposta, de improviso,
pelo Embaixador Celso Amorim, Ministro das Relaroes Exteriores
Senhor Secretario-Geral, Embaixador
Roberto Abdenur,
Senhores Subsecretarios,
Senhor Chefe de Gabinete,
Senhores Embaixadores,
Minhas colegas, meus colegas,
Voces todos bern podem imaginar o
sentimento de satisfa~ao e de orgulho que
tenho em, pela primeira vez, receber os
curnprimentos da Casa por ocasiao doNatal, expressas de forma tao generosa, seguramente exagerada, mas certamente sincera, do Embaixador Roberto Abdenur.
Quando o Senhor Presidente !tamar
Franco resolveu confiar a mim a chefia do
Itamaraty, a condu~ao da politica extema
brasileira, ele nao homenageou urn individuo, ele nao homenageou urn funcionario
em particular. Ele homenageou a Casa de
Rio Branco. Ele reconheceu que para conduzir a politica extema brasileira, mesmo
pessoas com menor experiencia na vida
politica intema, mesmo pessoas que nao
poderiam diretamente contribuir com vo-
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tos no Congresso Nacional, pessoas que
nao trariam necessariamente o apoio de
outros segmentos sociais, tinham, entretanto, as condi~oes indispensaveis para,
nesse momento dificil da vida brasileira,
contribuir para algo que e de extrema importancia, que e a repercussao da auto-estima do Brasil.
Eu acho que o Itamaraty tern nisso urn
papel muito importante. A nossa capacidade de dialogar no concerto das na~oes,
com independencia e serenidade, com reflexao madura e ousadia quando necessaria, a nossa permanente devo~ao ao interesse nacional acima de qualquer outra
considera~ao, foram sem duvida algumas
das considera~oes que o Senhor Presidente
da Republica teve em mente ao escolher
urn diplomata, urn diplomata de carreira,
para exercer urna fun~ao que ha muito
tempo ja vinha sendo confiada a politicos,
e a politicos de tao grande expressao.
Podem, portanto, estar seguros de que
o orgulho que sinto e o orgulho, acima de
tudo, de representar aos olhos do Presiden-

te da Republica e aos olhos da opini!o

publica brasileira, o que o Itamaraty procura fazer. E creio que tendo ouvido as
palavras do senhor Secretario-Geral, posso tambem dizer que nelas percebo as melhores tradi~oes da Casa.
0 Embaixador Roberto Abdenur, cujos elogios dispenso-me de lhe fazer nesse
momento, porque os fiz extensamente
quando o apresentei como Secretario-Geral, e sem duvida um simbolo daquilo que
a nossa institui~ao tern de mais profundo,
de mais valoroso. Urn funciomirio exemplar, um homem inteligente e criativo,
sempre pronto a fazer a pondera~ao oportuna, a tomar a decisao necessaria, e a
acatar as decisoes superiores quando assim e necessitrio.
Essa combina~ao de criatividade e
disciplina, de dialogo e de respeito a
autoridade e, sem duvida alguma, aquilo que distingue, acima de tudo, a nossa
institui~ao.

Quando assumi aqui como SecretarioGeral ainda, disse e creio fmnemente nisso, que no ltamaraty o argumento da autoridade jamais prevalece sobre a autoridade
do argumento. Todos n6s discutimos, todos n6s dialogamos e procuramos as solu~oes racionais, empenhados sempre em
encontrarmos os melhores caminhos para
a nossa institui~ao e para o nosso pais. Mas
todos n6s sabemos tambem que as decisoes tomadas devem ser respeitadas, acatadas e implementadas de forma coesa.
Urn dos segredos da nossa institui9ao
e justamente a sua coesao. A capacidade
de dialogarmos, a capacidade de discutir-

mos, a capacidade, inclusive, de divergirmos, que e absolutamente saudavel, nao
pode nunca se sobrepor a nossa coesao
como institui~ao porque e ela que tern
garantido esse Iugar absolutamente singular que o ltamaraty tern na administra~ao
civil brasileira.
Nao e a toa que somos citados como
exemplos internamente e pelo mundo afora. Serum funcionario do Itamaraty, ser
um diplomata, traz grandes beneficios,
grandes motivos de satisfa~ao. 0 maior
deles sem duvida alguma e 0 de servir a
na~ao. Traz tambem muitos sacrificios. Eu
me lembro sempre do Embaixador Silveira, um dos meus ilustres antecessores, que
dizia que uma das nossas obriga~oes maiores e a de lutar por nossas felicidades pessoais. Temos que fazer isso muitas vezes
em meio a conjunturas dificeis.
Quem nos ve de fora, que ve 0 brilho
das recep~oes, a opulencia eventual de
alguns palacios, nao percebe que a carreira
diplomatica e feita de traumas, de separa~oes, de sacrificios familiares que muitos
de n6s experimentamos diretamente. Tudo
isso exige, evidentemente, compensa9oes.
Algumas delas foram mencionadas aqui
pelo Embaixador Abdenur e temos procurado, na medida do possivel, e com a compreensao do senhor Presidente da Republica e das autoridades economicas, minorar
alguns desses sacrificios.

E importante

tambem dizer que me
preocupo especialmente - se eu pudesse
fazer um pequeno adendo ao tao amplo
relato que o Embaixador Abdenur ja fez
sobre questoes politicas e administrativas
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-que me preocupo especialmente com os
jovens.
Tern sido urna constante preocupa.yao
da minha administra.yao, da administra.yao
do Embaixador Abdenur e como apoio do
Embaixador Otto Maia, permitir que os
jovens secretarios, e sobretudo os terceiros
secretarios, recem-entrados para esta carreira, possam dela usufruir, nao s6 os beneficios, mas tambem participar dos deveres inerentes ao diplomata.
Quando aqui cheguei encontrei ainda
remanescentes da turma de 87, que nao
haviam sido removidos. Hoje ja come.yamos a remover a turma de 90, e todos para
postos de primeira linha. Quero reconstituir com isso aquilo que Roberto, eu e
tantos outros aqui tivemos no inicio da
nossa carreira: a possibilidade de urna experiencia nurn posto importante, de trabalho, sem duvida, mas onde tambem existem oportunidades de alargar os horizontes intelectuais e espirituais.
Nesse mesmo espirito pedi ao Embaixador Sergio Bath que alterasse o edital do
Instituto Rio Branco para que imediatamente ap6s formados os jovens terceiros
secretarios ja possam fazer urn estagio de
6 meses no exterior de modo a terem, de
imediato, urna sensa.yao do que e a vida
diplomatica fora do pais.
Senhor Secretario-Geral,
Vossa Excelencia fez em seu discurso
referencias muito precisas, muito amplas
e muito apropriadas sobre a polftica externa brasileira. Alegra-me ver-porque Vossa Excelencia mais do que ninguem, simboliza a Institui.yao - que as prioridades
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dessa politica estao perfeitamente incorporadas pela Casa. Nao teria eu necessidade de repeti-las, embora pudesse ser tentado a faze-lo por vezo profissional ou por
algurna pretensao orat6ria.
Creio que mais importante do que destacar esta ou aquela prioridade, porque
Vossa Excelencia tao bern ja as assinal~u,
importante dizer que a diplomacia brasileira e a politica extema brasileira tern que
estar a altura do Brasil. Nao apenas do
Brasil da crise, do Brasil que tern que
superar o overnight, do Brasil que tern que
viver e conviver com certos escandalos,
que nos afligem, escandalos que nao sao
apenas aqueles que dizem respeito a corrup.yao, mas que dizem respeito tambem a
morte de crian.yas em pleno centro do Rio
de Janeiro, no cora.yao da nossa cidade
mais conhecida no mundo.
A nossa diplomacia tern que estar sempre aaltura de urn Brasil que projetamos,
de urn Brasil ap6s a crise, de urn Brasil que
ja nao seja o da «ressaca>> do autoritarismo, mas que seja sim, a afirma.yao de urna
democracia plena, com direitos hurnanos
respeitados, com preocupa.yoes corretas
sobre o desenvolvimento sustentavel, com
a preocupa.yao com a etica na politica. E e
projetando essa imagem, essa imagem que
esta em germe e que existe no Brasil de
hoje, mas que certamente se desenvolvera
e que crescera no Brasil de amanha, e para
o que o Presidente Itamar Franco tern contribuido de forma decisiva pelo seu comportamento impecavel a frente do pais, e
com esse Brasil em mente que devemos
pensar a politica externa.

Por isso a nossa politica externa, se nao
deve ter arroubos que nos coloquem em
posi~ao que nao corresponde anossa realidade, nao deve tampouco ter a humildade
de quem esta sempre na defensiva. A nossa
politica extema tern que ter urna agenda
propria, temos que ter a nossa agenda de
politica intemacional, e V ossa Excelencia
mencionou tao bern o Mercosul, a area de
livre comercio da America do Sul, a comunidade dos paises de lingua portuguesa,
que entre outros meritos tern 0 de fazer
com que se volte novamente a nossa aten~ao para a Africa, urna Africa que desponta com todas as modifica~oes que ocorrem
naquele continente. A nossa politica externa tern que estar atenta, evidentemente,
aos desenvolvimentos extraordinarios da
Asia, da China em particular, e tern que
buscar urn relacionamento maduro, urna
parceria honesta, franca e leal com os nossos principais s6cios, que sao ainda muitos
dos paises desenvolvidos.
Vossa Excelencia mencionou a minha
visita aos Estados Unidos, e com esse pais
que e ainda aquele com 0 qual mantemos
individualmente o maior fluxo de rel~oes
economico-comerciais, temos que manter
urn dialogo franco, urn dialogo altivo, embora sereno. E que seja compreendido o
fato de que as nossas diferen~as, ao inves
de serem urn empecilho para as boas rela~oes, sao urna contribui~ao para percep~oes mais profundas do mundo, para a

constru~ao de urna nova ordem internacio-

nal, que todos queremos seja justa e eqilitativa.
Evidentemente de todas as prioridades
a maior tern que ser a America do Sul. A
consolida~ao do Mercosul, o seu possivel
alargamento, seja sob a forma de urn mercarlo comurn, seja sob a forma de urna area
de livre comercio ao conjunto da America
do Sul. Isso nos fortalece, isso nos da
instrumentos para urn dialogo mais aberto
e mais amplo com outras regioes do mundo. Para que o Brasil tenha, efetivamente,
a contribui~ao para essa nova ordem a que
Vossa Excelencia se referiu, e necessario
que todos participem criativamente da formula~ao e da execu~ao da politica extema.
Isso nao e urna tarefa individual, isso e
urna tarefa de equipe, e urna tarefa de
grupo, e urna tarefa aqual o Itamaraty esta
especialmente vocacionado.
Procuramos, e V ossa Excelencia ja
mencionou, corrigir distor~oes que aumentam os sacrificios materiais dos nossos colegas no Brasil e no exterior. Mas
quero sempre ter presente e acho que todos
devem ter presente, que o incentivo maior
que urn diplomata tern e poder participar
da formula~ao e da execu~ao de urna polftica extema que seja realmente o reflexo
do Brasil com que sonhamos, do Brasil
que certamente ajudaremos a realizar.

......

Muito obrigado e Feliz Natal a todos. •
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Tratados, Acordos e Convenios
Documento Final da Ill Conferencia /hero-Americana de Chefes de Estado
e de Governo, realizada em Salvador, de 15 a 17 de julho de 1993
Primeira Parte
Um Programa para o Desenvolvimento,
com Enfase no Desenvolvimento Social
1. Os Chefes de Estado e de Govemo
Ibero-Americanos, reunidos em Salvador,
Brasil, nos dias 15 e 16 de julho de 1993,
dedicamos a III Conferencia ao exame do
tema do desenvolvimento, com enfase no
desenvolvimento social.
2. Nesta oportunidade, reafirmamos o
nosso total compromisso com a democracia representativa, o respeito, a defesa e a
promo~ao dos Direitos Hurnanos e das
liberdades fundamentais. Neste contexto,
reiteramos os principios da soberania,
nao-interven~ao, integridade territorial e
reconhecemos o direito de cada povo a
estabelecer livremente, na paz, estabilidade e justi~a, o seu sistema politico e as
suas institui~oes. Isso constitui o objetivo
basico da comunidade de na~oes aqui
reunidas e fator integrante de qualquer
politica de coopera~ao. Nesse sentido,
reiteramos plenamente tudo o que foi determinado na Declara~ao de Guadalajara,
em 19 de julho de 1991 e no Docurnento
de Conclusoes de Madri, em 24 de julho
de 1992, que constituem urn conjunto de
diretrizes e principios que devem guiar as
nossas rela~oes.
3. Em Madri, reconhecemos que o desenvolvimento economico e social e urn dos
objetivos prioritarios que deve estar pre-

sente na agenda de todos os foros intemacionais, especialmente o das Na~oes Unidas. Dessa maneira, manifestamos a nossa
total disposi~ao de dar a melhor colabora~ao a fun de que a ONU desempenhe o
papel que lhe corresponde na nova fase das
rela~oes intemacionais, no que se refere
tanto apaz e aseguran~a, quanto apromo~ao do desenvolvimento economico e social dos povos.
4. A Conferencia !hero-Americana
constitui, no nosso espa~o politico, urn
foro de concerta~ao dotado de caracteristicas pr6prias. Encontramos a sua razao
de ser no reconhecimento de urn acervo
cultural comurn, assim como na riqueza
de nossas origens e de sua expressao plural. Oferece-nos urna oportunidade para
consulta e reflexao sobre temas de interesse para os seus membros. 0 seu espirito consolida urn espa~o aberto acoopera~ao e a solidariedade.
5. As peculiaridades que nos diferenciam
estimulam nesta III Conferencia urn amplo
intercfunbio de ideias sobre o tema do
desenvolvimento. Estimula-nos a inten~ao de contribuir, com nossas reflexoes,
para o exercicio que, esperamos, seja realizado pela comunidade intemacional, nos
foros politicos das Na<;oes Unidas, da OrgaJ?.iza~ao dos Estados Americanos
(OEA), e em todos os foros especializados
117

nos quais a Agenda para o Desenvolvi-

contexto da Agenda para o Desenvolvi-

mento encontre expressao.

mento deverao tomar em conta a impor-

6. A conjuntura intemacional oferece
urna oportunidade singular para a a~tao
multilateral, com vista a consecu~tao dos
objetivos da comunidade intemacional,
em termos tanto de solu~tao dos problemas
economicos e sociais quanto da manuten~tao da paz e da seguran~ta. Em primeiro
Iugar, a supera~ao da Guerra Fria introduz
novas possibilidades de estabilidade, assim como novos riscos de conflito, contradi~toes e tensoes que poderao ser melhor
solucionados se tratados no plano multilateral. Em segundo Iugar, o desaparecimento da confronta~tao ideol6gica Este-Oeste
deveria contribuir para o surgimento de
urn novo espirito nas rela~oes Norte-Sui e
para o estabelecimento de urn dia.J.ogo realista e construtivo sobre a problematica do
desenvolvimento. Por ultimo, a consciencia generalizada dos problemas decorrentes do aurnento da pobreza, do agravamento dos riscos ambientais e do crescimento
populacional - que poderao levar ao aumento das pressoes migrat6rias - gera urna
disposi~ao favoravel a iniciativas no plano
intemacional destinadas a enfrentar tais
desafios.
7. As novas condi~oes intemacionais tern
favorecido avan~os no campo da paz e da
seguran~ta intemacionais. No entanto, de
harmonia com as ideias do Secretario-Geral das Na~oes Unidas, consideramos que
os compromissos da Organiza~ao nos
campos da politica e da seguran~ta nao
deveriam ser postos em pratica em detrimento das responsabilidades no campo do
desenvolvimento. Desse modo as a~oes no
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tancia das questoes sociais. E importante
urna reflexao que propicie urn novo dia.J.ogo sobre o problema do desenvolvimento,
no quadro da Resolu~tao 47/181, baseada
na premissa de que condi~toes economicas
e sociais favoraveis fortalecem a paz, e na
convic~tao de que as Na~oes Unidas constituem o foro por excelencia para a apresenta~tao e solu~tao integrada dos problemas globais, no que diz respeito as suas
dimensoes politicas, socioeconomicas e
hurnanitarias. Pretendemos, assim, que as
nossas considera~oes sobre o tema possam representar urna contribui~tao adetermina~tao dos parfunetros que o SecretarioGeral devera estabelecer para a realiza~ao
desta tarefa.
8. A Conferencia das Na~oes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
demonstrou que urn dia.J.ogo abrangente
Norte-Sui e possivel. Consideramos que o
signo de solidariedade que orientou as delibera~oes daquela Conferencia pode prevalecer na defini~ao de urna Agenda para
o Desenvolvimento. Afirmamos que a
promo~tao de urn dia.J.ogo construtivo e
eficaz para identificar e explorar novas
formas de associa~ao solidaria para a promo~tao do desenvolvimento. 0 dia.J.ogo retomado deve preservar as competencias
dos foros especializados, particularmente
as institui~toes criadas em Bretton Woods,
na promo~tao da coopera~tao intemacional
para o desenvolvimento.
9. Considerando que o bem-estar da popula~tao e urn componente essencial das
decisoes do Estado, especialmente as da

area economica, acreditamos que -a exisrencia de custos sociais e ambientais nos
processos de industriali~ao e de ajustamento impoe que o Estado atue decididamente na promo~ao das mudan~as estruturais que sao necessarias ao desenvolvimento de sociedades mais eqwtativas e a
erradica~ao da pobreza.
10. Nas condi~oes atuais nao se pode conceber urna estrategia de desenvolvimento
uniforme e universal. Reafmnamos a no~ao de que as estrategias individuais devern tomar em considera~ao a heran~a cultural e as for~as dinfunicas de cada sociedade. Generalizou-se, contudo, a valoriza~ao de certos aspectos destas estrategias
individuais, tais como a cobertura das necessidades basicas da popula~ao, o desenvolvimento de recursos hurnanos, a incorpora~ao dos conhecimentos da ciencia e da
tecnologia, bern como o fortalecimento do
mercado, a promo~ao de administra~oes
transparentes e eficazes e a busca da estabilidade macroeconomica. Por isso, instamos a comunidade internacional a contribuir para a cri~ao de urn clima favonivel
ao desenvolvimento economico e social
dos nossos povos.
11. Temos presente nesse quadro a rela~ao
mutua entre a consolida~ao da democracia
e a promo~ao do desenvolvimento. A estabilidade politica favorece a execu~ao de
programas economicos e sociais efetivos.
Pelo contrario, a ausencia de perspectivas
de crescimento com justi~a social dificulta
a consolida~ao da democracia e a preserv~ao dos Direitos Hurnanos. Se ja nao e
aceitavel no mundo de hoje condicionar a

observancia dos direitos civis e politicos a
previa obten~ao de plenas condi~oes de
desenvolvimento, tambem nao e possivel
conceber a plena realiza~ao dos Direitos
Hurnanos abstraindo da si~ao economico-social das popul~oes envolvidas.
12. Estamos cientes, sobretudo, que a meta
final do desenvolvimento e a consecu~ao
da dignidade plena do homem. Sea comunidade internacional foi capaz de reduzir
os riscos da destrui~ao nuclear, devera
agora eliminar o flagelo da pobreza, da
fome e do analfabetismo. A solu~ao destes
grandes males requer a particip~ao ativa
de todos os agentes sociais, particularmente daqueles diretamente afetados. Alem
disso, e crucial investir nos recursos burnanos, o que exige a a~ao coordenada do
Governo e da iniciativa privada em cada
urn dos paises.
13. Entre os temas substantivos da Agenda
para o Desenvolvimento destacam-se comercio, fman~as, tecnologia, divida externa, coopera~ao para o desenvolvimento
sustentavel, promo~ao do desenvolvimento social, bern como as questoes de popula~ao e correntes migrat6rias.
14. A Assemblt5ia Geral das Na~oes Unidas, sem prejuizo das competencias dos
foros internaCionais especializados, deve
orientar a politica de coopera~ao internacional para o desenvolvimento em prol de
urn enfoque que inter-relacione o acesso
crescente dos paises em desenvolvimento
aos mercados mundiais, a formas adequadas de financiamento e a tecnologia moderna. Estes elementos permitem a supera~ao dos obstaculos ao desenvolvimento,
e, ao beneficiarem os paises em desenvol119

vimento, oferecem tambem oportunidades

economicas aos pafses industrializados,
atenuando-se assim as pressaes migrat6rias sobre estes Ultimos por parte daqueles
que legitimamente buscam formas de elevar seu nivel de vida.
15. Consideramos inadiavel a conclusao
satisfat6ria da Rodada Uruguai. Um renovado sistema multilateral de comercio
deve contar com regras de intercambio
comercial mais justas e eqilitativas, a progressiva elimina~ao das barreiras alfandegarias e nao alfandegarias e, fundamentalmente, deve evitar praticas desleais de comercio, medidas unilaterais restritivas e
medidas protecionistas. Um resultado
equilibrado e global permitira urn melhor
acesso aos mercados intemacionais e, portanto, a consolida~ao dos processos de
moderniza~ao e abertura.
16. 0 aperfei~oamento do quadro institucional intemacional adquire urna nova importancia em termos de se atenuarem os
efeitos negativos da instabilidade do mercado financeiro mundial para os pafses
industrializados e em desenvolvimento.
Destacamos que as necessidades de financiamento dos pafses em desenvolvimento
nao poderao ser supridas exclusivamente
por mecanismos de mercado. Os esfor~os
em favor do desenvolvimento serao insuficientes se nao forem complementados
com recursos em condi~oes favoraveis e,
inclusive, concessionais.
17. No que se refere ao acesso as tecnologias, inclusive as tecnologias sensiveis
para o desenvolvimento economico e social, vislurnbramos sinais alentadores no
dialogo Norte-Sui. Este dialogo caracteri120

za-se pelo progresso em dire~io a objetivos amplos e equilibrados de nlo-prolifera~ao, sob todos os aspectos de armas
de destrui~ao em massa e a promo~io da
transferencia de tecnologia de ponta
para fins pacificos. A coopera~io neste
campo deve fortalecer-se mediante o firme compromisso de combinar esfor~os
na luta pela elimina~ao e nao-prolifera~ao de armas de destrui~ao em massa e
de impedir que as transferencias de alta
tecnologia para fins pacificos sejam desviadas para uso militar, baseando-se em
direitos e obriga~oes claramente definidos e equilibrados, em medidas apropriadas de transparencia e verifica~ao,
igualdade e justi~a e na previsibilidade
de incentivos e beneficios.
18. 0 dialogo retomado na Conferencia do
Rio deu-nos a base conceitual e instrumental da coopera~ao a Iongo prazo para o
desenvolvimento sustentavel. Associou
essa nova visao a necessidade de transferencia de recursos financeiros novos e
adicionais para os pafses em desenvolvimento bern como ao acesso desses pafses
a tecnologia em condi~oes favoraveis e,
quando for o caso, concessionais. Com
base nestes novos fundamentos a comunidade intemacional podera avan~ar com
seguran~a.

19. A satisfa~ao das necessidades basicas
dos pafses severamente afetados pela expansao da pobreza deve ser urn objetivo de
alta prioridade na a~ao govemamental. 0
desenvolvimento social e especialmente o
combate a pobreza, enquanto politica de
Estado, nao devem ser reduzidos a urna
politica setorial. Nesta tarefa e indispensa-

vel o trabalho conjunto com todos os atores sociais e a plena satisfa~ao de toda a
sociedade. Da mesma forma, reconhecemos a importancia de urn exercicio amilogo ao que foi feito na Conferencia do Rio,
que conduza amobiliza~ao e aadministra~ao solidaria de recursos intemacionais
para o fortalecimento dos programas nacionais. 0 desenvolvimento social inclui
a~oes dirigidas a melhorar a distribui~ao
de renda, erradicar a pobreza e incrementar e priorizar o gasto social em fun~ao das
necessidades basicas da saude, educa~ao e
seguran~a social. E de particular importancia destinar recursos para atender as
necessidades dos grupos populacionais
vulneniveis: crian~as, jovens, desempregados, mulheres gravidas, lactantes e idosos. Nesse sentido, confiamos que a Conferenda Mundial para o Desenvolvimento
Social de 1995 constituira urn avan~o pratico e efetivo para a solu~ao dos problemas
da pobreza, do desemprego e da integra~ao social. Comprometemo-nos a come~ar
a agir desde ja para encaminhar a Conferencia urna rela~ao dos avan~os e resultados nestas areas.
20. Consideramos que o aumento significativo das correntes migrat6rias internacionais, como conseqiH~ncia da pobreza ou da violencia, mostra a necessidade
de o Norte eo Sui encontrarem solu~oes
para os problemas socioeconomicos dos
paises em desenvolvimento e para a garantia do respeito aos direitos humanos
dos migrantes.
21. Expressamos nossa convic~ao de que
a solu~ao dos problemas relativos ao de-

senvolvimento merece a m3xima prioridade. Ratificamos os objetivos e os acordos
alcan~ados no contexto das Na~oes Unidas em materia de desenvolvimento. Concordamos com o Secretario-Geral em que
o progresso politico e o desenvolvimento
economico e social sao inseparaveis e devern ser prosseguidos simultaneamente.
22. Reafmnamos a importancia que a comunidade intemacional, principalmente
OS pafses ibero-americanos, OUtorga aelabora~aO, pelo Secretario-Geral das Na~oes
Unidas, de urn relat6rio sobre a Agenda
para o Desenvolvimento. Esta Agenda
sera elaborada mediante urn diruogo universal, integral, transparente e construtivo,
que seja urn fiel reflexo dos principios
consagrados na Carta das Na~oes Unidas
e ratifique o direito de cada na~ao a eleger
a sua estrategia de desenvolvimento conforme as respectivas prioridades e necessidades.

Segunda Parte
Coopera~ao entre os Paises da Area
23. Os Chefes de Estado e de Govemo
ibero-americanos, de acordo com nossas
declara~oes de Guadalajara e de Madri,
reafirmamos a necessidade de fomentar
formas efetivas de coopera~ao que contribuam para reduzir as diferen~as entre os
paises desenvolvidos e os paises em desenvolvimento. Reiteramos tambem aimportancia de contribuir com novos instrumentos operativos que concretizem a cultura da coopera~ao, considerada a pedra
angular do nosso dialogo.
24. A continua~ao do dialogo nas sucessivas e peri6dicas reunioes de nossos Minis121

Rela~oes

a~ao

do

qual se solicita uma opiniao consultiva

Grupo Coordenador de cinco paises e as

da Corte Intemacional de Justioa da

reunioes dos nossos Embaixadores Representantes Permanentes nas Na~oes
Unidas permitiram, pela primeira vez,
urn exercicio de compreensao e tomada
de decisoes a respeito de temas politicos
de interesse comurn para a area, realizado
pelos vinte e urn paises que compoem a
Conferencia Ibero-Americana, o que refor~a nosso espa~o politico proprio e favorece a coopera~ao concertada. Neste
contexto destacam-se:

Haia sobre o principio da nao-aplic~ao
extra-territorial das leis de urn pais a
outro. A Assembleia Geral acolheu favoravelmente o pedido da Conferencia
lbero-Americana e adotou a decisao de
manter o novo tema no programa provis6rio do 48° periodo de Sessoes;

tros das

Exteriores, a

a) as consultas entre as Chancelarias
em casos de extrema urgencia e relevancia, previstas no ponto 14 do Docurnento de Conclusoes de Madri, concretizaram-se em apoio aos regimes
emanados da vontade popular. Da
mesma forma, manifestamos nosso total apoio ao restabelecimento da ordem
constitucional na Guatemala, por ocasiao da ruptura das institui~oes constitucionais e democniticas ocorrida em
25 de maio passado, e nos congratulamo-nos pelo esfor~o que realizam
Povo e Govemo para consolidar a democracia no seu pais e fortalecer o
Estado de Direito. Expressamos tambern nosso reconhecimento a comunidade intemacional, particularmente a
Organiza~ao dos Estados Americanos
(OEA), pelo seu apoio nesse sentido;
b) de acordo com o ponto 9 do Documento de Conclusoes de Madri, adotou-se a decisao conjunta de solicitar a
Assembleia Geral das Na~oes Unidas
a inclusao de urn tema adicional no seu
4 7° periodo ordina.rio de Sessoes, no
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c) o apoio as candidaturas do Brasil e
da Espanha para ocuparem os lugares
de Membros Nao Permanentes do
Conselho de Seguran~a durante o periodo de 1993-1994. Ambos os paises
foram eleitos e exercem suas fun~oes
desde o dia 1° de janeiro do corrente
ano. Em rela~ao a este ultimo ponto,
acordamos em examinar os casos em
que haja candidaturas de paises iberoamericanos no sistema das Na~oes
Unidas e outros organismos intemacionais, com o objetivo de apoia-las,
sempre que correspondam ao interesse
comurn de nossos paises e o permitam
os respectivos compromissos;
d) a implementa~ao dos programas de
coopera~ao aprovados na II Conferencia, especialmente nas areas de Educa~ao, Saude e Ciencia e Tecnologia.
25. Agrada-nos, particularmente, a entrada em funcionamento do Fundo para o
Desenvolvimento dos Povos lndigenas da
America Latina e Caribe. A instala~ao do
Conselho Diretor e da Secretaria Tecnica,
o financiamento do Banco Interamericano
de Desenvolvimento, as ratifica~oes que
asseguraram urna entrada em vigor e a
assinatura do Convenio de Sede, sao fatos
que permitirao o inicio das atividades des-

te Organismo, o qual constitui uma iniciativa exemplar emanada das Conferencias
lbero-Americanas. Convidamos os Estados lbero-Americanos que ainda nao tenham ratificado o seu Convenio Constitutivo a que o fa~am, se possivel, antes do
fmal de 1993, Ano Intemacional das Popula~oeslndigenas.

26. A fun de intensificar a concerta~ao
entre os nossos paises e ampliando o alcance da decisao tomada em Madri, acordamos na realiza~ao de consultas informais entre os paises ibero-americanos,
previas as grandes reunioes intemacionais, principalmente a Assembleia Oral
das Na~oes Unidas.
27. Tendo em conta a sua importancia para
o tema central desta Conferencia, decidimos destacar OS temas «Combate a Pobreza>> e «Financiamento do Desenvolvimento» do conjunto dos temas discutidos nas
reunioes setoriais.
• Combate a Pobreza
28. Tomamos conhecimento da realiza~ao, no Rio de Janeiro, do Semimirio
«Avalia~ao na America Latina», que se
reuniu simultaneamente com o Semincirio
«Financiamento do Desenvolvimento».
Reiteramos que a persistencia da pobreza
e eticamente inaceitavel e constitui amea~a potencial ao futuro de nossos paises.
Fazemos nossas as propostas do encontro
(anexo 2), em particular no sentido de:
a) garantir urn carater de primeira priori dade, na a~ao govemamental e na
destina~ao de recursos, a supera~ao da
pobreza extrema;

b) formular e executar programas nacionais permanentes para a supera~ao
dapobreza;
c) garantir eficiencia e transparencia
no uso dos recursos destinados aos
programas de supera~ao da pobreza;
d) procurar a coopera~ao dos organismos regionais e internacionais de credito e de promo~ao do desenvolvimento com programas nacionais de supera~ao da pobreza; e
e) apoiar a iniciativa de cri~ao de uma
Rede de Coopera~ao, aprovada pelos
paises participantes no Segundo Seminario de Intercfunbio de Experiencia
de Supera~ao da Pobreza, realizada em
outubro de 1992 em La Serena, Chile.
• Financiamento
do Desenvolvimento
29. Tomamos nota das conclusoes doseminario «Financiamento do Desenvolvimento», realizado no Rio de Janeiro, nos
dias 28 a 30 de junho de 1993, que identificou quatro desafios principais:
a) a incorpora~ao dos setores informais
da economia, ampliando o seu acesso
ao emprego e ao consumo;
b) a supera~ao das disparidades regionais dentro de cada pais;
c) a ado~ao de politicas macroeconomicas e setoriais que promovam o aumento da competitividade no contexto
do processo de globaliza~ao da economia intemacional; e
d) a promo~ao do desenvolvimento
contidas no documento fmal do evento
(anexo 3), dentre as quais ressalta a
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busca, em coopera~ao com institui~oes
fmanceiras multilaterais e bilaterais,
de maior acesso aos recursos oferecidos pelas economias desenvolvidas,
preferencialmente em condi~oes favoniveis e prioritariamente para atividades de desenvolvimento social.
Educa~io,

Cultura, Saude, Ciencia
e Tecnologia como Instrumentos
do Desenvolvimento; as Solu~oes
do Conjunto e as Questoes
Intersetoriais.
• Saude e Desenvolvimento: AIDS,
uma Questao Social e Economica
30. Na Conferencia de Ministros da Saude
dos paises ibero-americanos, realizada em
Brasilia de 24 a 27 de maio de 1993, foi
reconhecida a urgencia de elaborar e aplicar, no ambito ibero-americano, uma politica global para o controle da Sindrome da
Imunodeficiencia Adquirida. Os Chefes
de Estado e de Govemo aprovamos e endossamos as conclusoes e recomenda~oes
dessa Conferencia (anexo 4). Ressaltamos, principalmente, a importancia de dedicar maiores recursos fmanceiros e humanos as atividades de luta contra o
HIVIAIDS, assim como de promover a
transferencia de tecnologia e a dissemina~ao de informac;:ao cientifica e tecnica.
Apoiamos a proposta de manter ou instalar
os programas de prevenc;:ao e controle do
HIVI AIDS e as iniciativas de revisao,
atualizac;:ao e criac;:ao de normas juridicas
que favorec;:am a implementac;:ao adequada
das medidas de prevenc;:ao do HIVIAIDS,
no contexto do respeito aos direitos humanos e da protec;:ao da saude publica.
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31. Expressamos paralelamente nossa satisfa~ao com os avanc;:os na execuc;:ao do
Plano Regional de Investimentos em Ambiente e Saude, em atenc;:ao as conclusoes
das Conferencias de Guadalajara e Madri.
Reafrrmamos nosso apoio a implementac;:ao do Plano; declaramos a nossa convicc;:ao de que a organizac;:ao de urn Fundo
Multilateral de Pre-Investimentos, com
componentes especificos em cada Pais,
constitui instrumento fundamental para o
fomento de investimentos em ambiente e
saude; incentivamos, tambem, OS paisesmembros da Conferencia a aderirem a esse
fundo. Solicitamos a Organizac;:ao PanAmericana de Saude (OPAS) a dar continuidade aos seus esforc;:os de apoio a sua
execuc;:ao e informe a IV Conferencia dos
progressos alcan~ados. E com satisfac;:ao
que notamos a realizac;:ao da Conferencia
sobre Saneamento, Meio Ambiente e Saude, em Brasilia, no periodo de 26 a 28 de
maio de 1993, que teve como objetivo
apresentar as autoridades brasileiras competentes o Plano Regional de Investimentos em Ambiente e Saude para a America
Latina e Caribe e avaliar as suas sugestoes.
• Educac;:ao
32. Acolhemos as conclusoes da reuniao
de Ministros de Educac;:ao dos paises ibero-americanos (anexo 5), realizada em
Salvador, nos dias 7 e 8 de julho. Tomamos nota das recomendac;:oes da reuniao,
particularmente:
a) apoiar e aprofundar o desenvolvimento de programas de atenc;:ao integral a crianc;:as e adolescentes, visando
a empregos futuros;

b) atribuir urn caniter mais flexivel a
Educa~ao Tecnica e a Forma~ao Profissional;
c) refor~ar a introdu~ao de novas tecnologias educativas nas escolas e nos
centros de forma~ao e acionar sistemas
de educa~ao abertos e adistancia; e
d) desenvolver estas politicas atraves
da coopera~ao tecnica e financeira intemacional, levando em conta os processos de integra~ao sub-regional em
curso, ressaltando como prioritarias as
cinco propostas de a~ao enurneradas
no docurnento final da mencionada
reuniao.
• Programas de Coopera~ao na Area
daEduca~ao

33. Fomos informados sobre o inicio dos
programas de coopera~ao no campo educativo, aprovados na Conferencia de Madri. Come~am, assim, a concretizar-se em
realidade as aspira~oes de urna colabora~ao mais estreita entre as areas - como a
da educa~ao -que se beneficiam da afmidade cultural entre nossos paises.
A) Programa de Televisiio Educativa
/hero-Americana

Em 5 de julho a emissora de Televisao
Educativa ibero-americana iniciou suas
transmissoes atraves do satelite HISPASAT. Trata-se de urna primeira fase, em
periodo de demonstra~ao, que durara ate o
primeiro trimestre de 1994. Ao mesmo
tempo, a emissora negocia com canais de
televisao de diversos paises ibero-americanos a repeti~ao do sinal pela rede terrestre. 0 conteudo de sua transmissao esta
centrada na forma~ao de adultos, enfati-

zando meio ambiente, educ~ao para a
saude, e o entomo social ibero-americano,
bern como na forma~ao tecnica e ocupacional e forma~ao de professores. Trabalha na produ~ao dos programas urna equipe de especialistas procedentes de varios
paises-membros da Associa~ao de Usuarios, que, no Ultimo ano, incorporou novos
s6cios, ate urn total de 164.
B) Programas Mutis de Intercambio
de Pos-Graduados

Com a assessoria da Comissao Consultiva, procedeu-se aidentifica~ao das especialidades, escolhidas particularmente em
fun~ao dos desafios relacionados com o
desenvolvimento dos nossos paises. Em
fun~ao destas especialidades, foi elaborado, pela representa~ao espanhola, o primeiro edital de convoca~ao de bolsas-deestudos, a partir de 15 de junho. Neste
edital estao incluidos urn nl1mero restrito
de centros, o que nao significa que outros
nao possam vir a ser incorporados nos
pr6ximos anos. Do total de 400 bolsas
oferecidas pela Espanha, 200 serao destinadas a estudos em centros espanh6is e as
200 restantes a estudos em outros paises
ibero-americanos. Por outro lado, o Mexico ofereceu 400 bolsas e, recentemente,
iniciou a divulga~ao de seu programa de
atividades para cursos de Mestrado, Gradua~ao, cursos de curta dura~ao, especializa~oes e estagios de pesquisa nas diferentes areas do conhecimento em centros
academicos de reconhecida categoria. Argentina e Brasil, que anunciaram sua contribui~ao para o Programa Mutis, publicarao seus editais de convoca~ao de acordo
com seus respectivos calendarios.
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C) Programa de Alfabetizafiio
e Educafao Basica de Adultos
Apos os primeiros grupos de estudos
esbo~ou-se urn programa inicial para El
Salvador, localizado na zona de Cabanas '
uma das regioes mais castigadas pela guerrilha, hoje, felizmente superada. Em junho, foram assinados convenios de colabora~ao entre as autoridades competentes
da Espanha, de El Salvadore da OEI. Esta
prevista a participa~ao ativa de 1.500 educadores salvadorenhos, que darao inicio as
atividades de alfabetiza~ao no final deste
ano, apos a realizac;ao de urn censo previo
de alfabetizados, a produ~ao de material
didatico, e a forma~ao de educadores, entre outras atividades. Por outro lado em
'
maio iniciaram-se as primeiras sessoes de
trabalho, na cidade de Santo Domingo,
com o objetivo de lan~ar, no segundo semestre deste ano, urn novo programa
adaptado as caracteristicas da Republica
Dominicana.
.

•

Cria~ao do Forum Permanente sobre
Adminis~ao

Publica e Problemas
de Govemo para a America Latina,
Caribe, Espanha e Portugal

34. Acolhemos com interesse o projeto da
Escola Brasileira de Administra~ao Publica (ENAP), da Funda~ao Gerulio Vargas,
com o apoio do «Instituto de Pesquisas de
Rela~oes Internacionais»(IPRI), vinculado ao Ministerio das Relac;oes Exteriores
do Brasil, para a cria~ao de urn Forum
Permanente sobre Administra~ao Publica
e Problemas de Govemo para a America
Latina, Espanha e Portugal. Este Forum
tera como finalidade reunir informa~oes,
promover estudos e incentivar a realiza~ao
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de cursos de forma~ao e seminarios sobre
Administra~ao PUblicae Govemo, em varias capitais da area ibero-americana, com
participa~ao por modulos, conforme o interesse em cursos ou seminarios especificos, de todos ou para grupos de paises. 0
Forum devera ser concebido, entre os paises interessados, como organismo coordenador das atividades de urna rede formada
por institui~oes ibero-americanas governamentais, nao-govemamentais e academicas cujo centro de planejamento sera a
EBAP, no Rio de Janeiro. Esta sendo solicitado apoio financeiro ao BID para viabilizar o projeto, sem prejuizo da busca de
outras fontes de financiamento, como o
PNUD e o Banco Mundial. Os Chefes de
Estado e de Govemo recomendam ao BID
considerar positivamente esta solicita~ao.
Em atendimento ao ponto n° 33 do
docurnento final da II Conferencia IberoAmericana, celebrada em Madri em 1992
'
referente aarea de projetos de modernizac;ao do Estado, expressamos nosso apoio
aos programas do Centro Latino-Americano de Administra~ao para o Desenvolvimento (CLAD), organismo intemacional
de carater intergovemamental integrado
pela maioria dos paises da America Latina
e do Caribe e pela Espanha, cuja missao e
orientar os processos de transforma~ao do
Estado e a moderniza~ao administrativa
do setor publico.
• Programa Gerencial de Informatica
na Administra~ao Publica
35. Apoiamos o projeto apresentado pelo
Federal de Processamento de
Dados (SERPRO)», do Brasil, para organizar o «Programa Gerencial de Informa«Servi~o

tica na Administra~ao Publica», voltado
para administradores e tecnicos de infortru:ltica que estejam trabalhando em institui~oes govemamentais dos paises iberoamencanos.
• Cultura
36. Acolhemos as conclusoes e recomenda~oes da Reuniao de Ministros e Responsaveis pela Cultura !hero-Americana,
realizada em Salvador, nos dias 9 e 10 de
julho (anexo 6), onde se destaca o papel
fundamental da cultura para solu~ao dos
problemas das nossas sociedades. Reafirmamos que as nac;oes ibero-americanas
constituem urn espa~o cultural proprio,
enriquecido por sua diversidade nacional
e regional, que compartilha valores linguisticos, hist6ricos e uma concep~ao comum do ser humano e do seu futuro.
Neste sentido, comprometemo-nos com a
preserva~ao e divulga~ao deste espa~o
cultural. Para tanto, apoiamos iniciativas
nos seguintes campos: industrias culturais, produ~ao cinematografica, aproveitamento dos meios de comunica~ao com
prop6sitos culturais, Mercado Interamericano do Livro, arquivos e bibliotecas,
harmoniza~ao legislativa, conserva~ao e
incentivo do patrimonio, coopera~ao artistica e desenvolvimento linguistico. Reconhecemos, portanto, a necessidade de
destinar recursos humanos, financeiros e
institucionais apropriados ao desenvolvimento cultural.
• Cimeira do Pensamento
37. Registramos, com interesse, a realiza~ao da «Cimeira do Pensamento: Visao

!hero-Americana 2000», na cidade de Antigua, Guatemala, no periodo de 26 a 29
de abril, cujas conclusoes se encontram no
anexo n° 7. Destacamos a importancia,
para o futuro da Ibero America, de iniciativas como a Cimeira do Pensamento, que
examinou o papel da democracia, dos direitos humanos, da educa~ao, da ciencia e
da tecnologia na constru~ao de sociedades
desenvolvidas. Apoiamos as propostas
contidas no documento final. Ressaltamos, particularmente, as propostas destinadas a garantir o direito ao desenvolvimento, como a intensifica~ao de programas de educa~ao supletiva para corrigir as
desigualdades sociais resultantes de diferen~as de renda e a ado~ao de medidas para
aumentar o nt1mero de pesquisadores na
area da ciencia e tecnologia.
• Grandes cidades
38. Fomos informados das conclusoes
da I Conferencia de Cidades para o Seculo XXI, realizada no Rio de Janeiro,
no periodo de 3 a 5 de junho de 1993
(anexo 8), onde se discutiram os problemas urbano-ambientais que atingem,
particularmente, as grandes cidades latino-americanas. Ressaltou-se na ocasiao
a importancia de urn amplo e sistematico
intercambio de experiencias nessa area
e a necessidade de que os organismos
intemacionais de desenvolvimento e reconstru~ao deem aten~ao aos esfor~os e
iniciativa das comunidades ibero-americanas. A Conferencia de Cidades apoiou
a iniciativa de criar o Centro Ibero-Americano de Desenvolvimento Estrategico
(CIDEU), em Barcelona.
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• A infincia no programa do

desenvolvimento e da democracia
39. Aprovamos e fazemos nossas as conclusoes e propostas dos representantes govemamentais dos paises ibero-americanos
participantes do seminario sobre «A inf'ancia no programa do desenvolvimento e a
democracia>> (anexo n° 9), realizado em
Fortaleza, Ceara, de 7 a 9 de julho de 1993.
Destacamos, em particular, a importancia de dar prioridade a destina~ao de
recursos para garantir o cumprimento dos
Pianos Nacionais de A~ao (PNA); decidimos integrar plenamente os PNA nas
estrategias nacionais de desenvolvimento
e concordamos em impulsionar as politicas nacionais a favor da in:ffincia. Observamos com agrado projetos tais como
aquele desenvolvido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento sobre a
Reforma Social e a Pobreza, suscetiveis
de criar expectativas favoraveis para a
situa~ao das familias e das crian~as ibero-americanas; e instamos as agencias e
organismos intemacionais e bilaterais de
coopera~ao a darem prioridade a concessao de recursos financeiros e tecnicos
necessarios a execu~ao dos PNA.
• Agricultura e recursos naturais
40. Tomamos nota do Relat6rio preparado
pelo IICA sobre o Seminario «Agricultura
e Recursos Naturais: Fonte de Competitividade e Patrimonio da !hero-America»
'
realizado em Sao Jose da Costa Rica, nos
dias 24 e 25 de junho de 1993. Ressaltamos a importancia do desenvolvimento e
da expansao da Agricultura para a supera~ao da fome e da pobreza, principais obs128

taculos ao desenvolvimento sustentavel

nos paises latino-americanos. Nesse sentido, destacamos a necessidade premente de
intensificar a coopera~ao internacional no
campo agricola, por meio de programas
que incluam recursos fmanceiros adicionais, a transferencia de tecnologia e medidas de liberaliza~ao do comercio de produtos agricolas.
• A ciencia, a tecnologia
e a coopera~ao tecnica
41. Acolhemos os resultados da Conferencia «Ciencia e Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentavel», realizada em
Salvador no periodo de 4 a 7 de julho. De
acordo com o Documento de Resumo e
Recomenda~oes do evento (anexo n° 10),
reconhecemos a necessidade de estimular
uma nova rela~ao entre o desenvolvimento sustentavel e os atuais modelos cientificos e tecnol6gicos, orientada para desenvolvimento das capacidades criativas e
inovadoras para a luta pela democratiza~ao e a melhoria da qualidade de vida e
contra a pobreza. Afirmamos a importancia de concretizar as recomenda~oes e
compromissos derivados da Conferencia
das Na~oes Unidas sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento, especialmente o fomento dos estudos e projetos de coopera~ao orientados para o conhecimento da
diversidade biol6gica, com o objetivo de
sua conserva~ao e·utiliza~ao por cada pais.
Apoiamos a pesquisa cientifica e o desenvolvimento e difusao de tecnologia
como fatores basicos do desenvolvimento
sustentavel, o que requer destina~ao de
recursos compativeis como mesmo. Neste
aspecto, a coopera~ao intemacional em

ciencia e tecnologia assume crescente importincia, motivo pelo qual e necessario
refo~ar as capacidades nacionais e a articula~ao de Universidades, centros de pesquisa e desenvolvimento e empresas.
Exortamos a Comunidade Cientifica e
Tecnol6gica ibero-americana a assumir
sua crescente responsabilidade social,
contribuindo para a vincula~ao da pesquisa ao setor produtivo e a obten~ao do
desenvolvimento sustentavel. Consideramos que a coopera~ao cientifica e tecno16gica no ambito ibero-americano e uma
atividade estrategica para a efetiva9ao dos
objetivos de integra9ao, coesao e desenvolvimento sustentavel. Neste sentido,
deve-se:
a) potencializar iniciativas regionais
em ciencia e tecnologia, como o Mercado Comurn do Conhecimento, o CYTED, o Programa Bolivar, a RITLA, o
COLCYT eo Acordo Marco da ALADI, como instrumentos idoneos para
propiciar urn espa~o para a reflexao
ibero-americana sobre a aplica~ao da
ciencia e tecnologia ao desenvolvimento sustentavel;
b) aperfei~oar com urgencia os metodos de gestao da coopera9ao, procurando amadurecer urna nova concep~ao;

c) aprofun~ar estudos sobre a iniciativa da cria~ao de urna Universidade
Aberta Ibero-Americana de Ciencia e
Tecnologia para o Desenvolvimento
Sustentavel. Incentivaremos a9oes
conjuntas na Comissao de Ciencia e
Tecnologia para o Desenvolvimento
da Organiza~ao das Na9oes Unidas,

apoiando particularmente seus trabalhos nos temas substantivos referentes
a universaliza~ao das tecnologias
orientadas para as necessidades basicas das popula~oes de baixa renda, ao
novo papel da mulher face ao desenvolvimento tecnol6gico e a integra~ao
da Ciencia e Tecnologia na constru~ao
do Desenvolvimento Sustentavel.
42. Recebemos com interesse o projeto
do Instituto Rio Branco (IRBr), do Ministerio das Rela9oes Exteriores do Brasil,
no sentido de organizar urn curso de atualiza~ao para diplomatas, em data a ser
oportunamente indicada. Havera 25 vagas e o Instituto concedera 18 bolsas com
recursos do PNUD.
• Seguran~a Social
43. No curnprimento das diretrizes que
constam no Docurnento de Conclusoes de
Madri, iniciaram-se os trabalhos para a
elabora9ao de urn c6digo ibero-americano
de seguran9a social. Este projeto, que conta com o apoio tecnico da Organiza~ao
Ibero-Americana de Seguran9a Social,
sera apresentado aconsidera~ao dos Chefes de Estado e de Govemo na IV Conferencia Ibero-Americana.
• Eventos nao-govemamentais
paralelos
44. Agradecemos a contribui9ao recebida
do I Encontro Ibero-Americano de Jomalistas, que se realizou de 8 a 10 de julho,
dedicado ao tema do papel dos meios de
comunica9ao na integra9ao. Agradecemos, igualmente, a contribui9ao dada a
Conferencia pelos Presidentes de Organiza9oes Empresariais, reunidos em Salva-
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dor,de 12a 15 dejulho,paradebatertemas
como a moderniza~ao da economia e a
responsabilidade dos empresanos na forma~ao profissional e na educa~ao basica.
Agradecemos, igualmente, a contribui~ao
recebida dos representantes sindicais, que
se reuniram em Salvador de 12 a 14 de
julho com o objetivo de aprofundar o intercambio entre as centrais ibero-americanas e formular propostas do movimento
sindical. Anotamos com interesse, entre
estas propostas, a sugestao apresentada
pela Central Latino-Americana de Trabalhadores (CLAT) de convocar urna Cupula Social Latino-Americana como prepara~ao para a Cupula Mundial para o Desenvolvimento Social.
• Outros Eventos de Interesse
45. Tomamos nota com interesse de outros
eventos e iniciativas, cuja descri~ao encontra-se no anexo 1.

Terceira Parte
Materias de Interesse
46. Ratificamos nosso frrme compromisso
com a Conferencia Mundial para o Desenvolvimento Social, que ocorreni no contexto da comemora~ao do cinquentenano
das Na~oes Unidas. Reiteramos a decisao
dos nossos paises de participar ativamente
no processo preparat6rio e, ao mais alto
nivel, nas sessoes da Conferencia, a realizar-se em Copenhague em 1995. Manifestamos igualmente a nossa satisfa~ao pela
convoca~ao da Conferencia das Na~oes
Unidas sobre Popula~ao e Desenvolvimento (Egito, 1994), sobre a Mulher (China, 1995) e sobre Estabelecimentos Humanos (Turquia, 1996). Da mesma forma,
130

lembramos a importancia da Assembleia
Extraordinaria da OEA, que se realizara
no Mexico, em 1994, com o prop6sito de
concertar mecanismos de cooper~ao na
luta contra a pobreza.
47. Encarregamos a Organiza~ao !heroAmericana da Juventude da OEI (Organiza~ao de Estados Ibero-Americanos para
a Educa~ao, a Ciencia e a Cultura) e a sua
VII Conferencia de Ministros responsaveis pela Juventude, que tera lugar em
Montevideu, em abril de 1994, de conceber urn Programa Regional de A~oes para
o Desenvolvimento da Juventude da America Latina. Essa proposta devera considerar urn conjunto de atua~oes nas areas de
educa~ao, emprego, saude, legisla~ao,
cultura, recrea~ao e em todas as esferas
tendentes amelhoria da qualidade de vida
de nossos jovens.
48. Fazemos votos pelo exito do XI Congresso Indigenista Ibero-Americano, a
realizar-se proximamente na Nicaragua e
para que dessa reuniao surjam resultados
que favore~am pleno respeito dos Direitos Hurnanos e o desenvolvimento das
popula~oes indigenas da America Latina
e do Caribe.
49. Reconhecemos a importancia do inicio
do funcionamento, em 1° de fevereiro de
1993, do sistema de Integra~ao CentroAmericana (SICA), criado pelo Protocolo
de Tegucigalpa, cujo objetivo primordial
e transformar a America Central em regiao
de democracia, desenvolvimento, paz e
liberdade, fundada essencialmente no respeito, na prote~ao e na promo~ao dos direitos hurnanos. Solicitamos aos Estados e
organismos intemacionais que ofere~am

coopera~ao

efetiva para que o SICA promova e fortale~a, de forma sustentavel, a
integra~ao sub-regional centro-americana
e alcance seu prop6sito fundamental.
50. Manifestamos o nosso compromisso
com a moderniza~ao da administra~ao publica e a eficiencia do Estado. Nesse sentido, acompanharemos com interesse o
trabalho do Grupo do Rio, que organizara
proximamente urn seminario, em Quito,
sobre a moderni~ao da administra~ao
publica nos paises deste Grupo.
51. Decidimos apoiar a candidatura da
Republica Argentina ao Conselho de Seguran~a da Organiza~ao das Na~oes Unidas para o periodo 1994-1995, nas elei~oes que terao Iugar no 48° periodo de
sessoes da Assembh~ia Geral desta Organiza~ao, para preencher a vaga correspondente aos paises do grupo LatinoAmericano e Caribe.
52. No ambito do entendimento estabelecido com rela~ao ao apoio as candidaturas
dos paises ibero-americanos, decidimos
apoiar a candidatura do Senhor Rafael
Moreno a Dire~ao Geral da Organiza~ao
das N~oes Unidas para a Agricultura e a
Alimenta~ao (FAO), para o periodo de
1994-1999, nas elei~oes que se realizarao
durante a XXVII Conferencia Geral desta
Organiza~ao, em novembro de 1993.
53. Expressamos o nosso apoio a realiza~ao do I Congresso lbero-Americano de
Ciencia Politica, em Santiago, Chile, entre
os dias 27 e 29 de setembro proximo, bern
como ao Primeiro Congresso Internacional de lingua espanhola, que tera Iugar na
cidade do Mexico, em junho de 1994.

54. Expressamos a nossa satisfa~ao pelos
resultados obtidos na Conferencia Intergovernamental !hero-Americana sobre
Politicas para Idosos e Deficientes, realizada em Cartagena de indias, em outubro
de 1992, e declaramos nossa inten~ao de
apoiar decididamente os programas de
coopera~ao aprovados naquele evento.
55. Considerando que o exito do seu processo de pacifica~ao constitui para El Salvador a prova viva, perante os paises do
mundo, de seu desejo de paz, concordamos em apoiar, com todos os meios ao
alcance, a implementa~ao do programa de
cultura de paz para El Salvador patrocinado pela UNESCO. Apoiamos tambem a
realiza~ao de urn forum internacional de
cultura de paz naquele pais, para o inicio
de 1994, com a plena certeza de que tal
experiencia educativa, alem de contribuir
para o reencontro definitivo da sociedade
salvadorenha, influenciara positivamente
o desenvolvimento dos varios processos
de pacific~ao em outros paises.
56. 0 grave problema da produ~ao, trafico
e consurno ilicitos de drogas deve ser considerado nurna perspectiva integral, em
conformidade com o principio da responsabilidade compartilhada. Neste contexto,
reiteramos no~so frrme compromisso com
os principios e objetivos enunciados nas
Conferencias de Guadalajara e Madri,
orientados para a Iuta frontal contra o narcotrafico e suas seqiielas.
57. Reiteramos a nossa firme condena~ao
do terrorismo, pelo desprezo que revela
pela vida, pelas liberdades e pela dignidade da condi~ao hurnana, bern como das
suas vincula~oes, em alguns casos, com o
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narcotrafico. Reafrrmamos nosso decidido
compromisso de coopera~ao para conseguir uma efetiva erradica~ao do problema
e solidarizamo-nos com as vitimas deste
flagelo no mundo.
58. Consideramos indispensavel a analise do fenomeno mundial da corrup~ao,
devido a sua incidencia negativa nas democracias.
59. Registramos com prazer os progressos
para a completa entrada em vigor do Tratado para a Proscri~ao das Armas Nucleares na America Latina e Caribe, especialmente a aprova~ao da Resolu~ao 290 (EVIl) pela VII Conferencia Geral Extraordinaria da OPANAL. Ressaltamos com
satisfa~ao que a quase totalidade dos paises ibero-americanos assinaram a Conven~ao para a Proibi~ao de Armas Quimicas.
60. Reiteramos nossa posi~ao decididamente contraria a toda forma de prolifera~ao de armas de destrui~ao em massa. Da
mesma forma apoiamos os esfor~os das
Na~oes Unidas para colocar em vigor o
registro de armas convencionais e a informa~ao anual sobre gastos militares.
61. Reconhecemos a importancia para
nossos paises da articula~ao dos diferentes
niveis em que se desenvolve a a~ao do
Estado, segundo o ordenamento constitucional de cada pais. Neste sentido, outorgamos relevancia particular ao estimulo e
desenvolvimento da administra~ao local,
no pleno respeito da autonomia e do funcionamento democnitico. Entendemos
que a coopera~ao entre o Estado e os diferentes setores sociais aproxima o cidadao
das instancias decis6rias e tern, portanto,
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conseqiiencias beneficas para o fortalecimento da democracia e para o desenvolvimento economico e social nos paises ibero-americanos.
62. Celebramos e apoiamos os progressos
na coopera~ao e integra~ao na nossa regiao, tendentes ao desenvolvimento harmonico e integrado de nossas na~oes. A
proximidade, a complementariedade de
necessidades e objetivos do desenvolvimento, o aproveitamento conjunto de capacidades sao, entre outros, elementos ineditos de modema vincula~ao fisica, que
estao inspirando novos e importantes acordos entre paises ibero-americanos.
63. Fazemos votos pela obten~ao de resultados eficazes na coopera~ao relativa a
conserva~ao e gestao de recursos pesqueiros, tema da «Conferencia das Na~oes
Unidas sobre as Popula~oes de Peixes cujos Territ6rios se Encontram Dentro e Fora
das Zonas Economicas Exclusivas e as
Popula~oes de Peixes Altamente Migrat6rias», que come~ou no dia 21 de julho, em
Nova Iorque.
64. Os nossos paises lutaram para abolir
todo tipo de discrimina~ao baseada em
ra~a, religHio ou origem, bern como em
outras formas de intolerancia. Por isso,
unimo-nos a preocupa~ao universal pelas
crescentes manifesta~oes de xenofobia e
racismo, que severn manifestando em diferentes lugares do mundo, e apoiamos o
tratamento que as Na~oes Unidas tern
dado ao problema. Reconhecemos que o
problema tern raizes tanto de indole economica como social e que, por isso, e
urgente estimular a coopera~ao intemacional, que conduza a maiores e melhores

oportunidades de trabalho e que permita
diminuir a diferen~a entre nacionais e estrangeiros.
65. Levando em considera~ao a importancia que a forma~ao e o aperfei~oamento
dos recursos humanos tern para o desenvolvimento economico e social de nossos
povos, decidimos criar urn grupo de trabalho para a harmoniza~ao dos sistemas educativos, a homologa~ao de estudos e o
reconhecimento de titulos entre os paises
ibero-americanos.
66. Considerando a necessidade de evitar
obstaculos tecnicos as exporta~oes, decidimos que se realizem, pelos organismos
competentes, consultas sobre os sistemas
de normaliza~ao industrial existentes e a
possibilidade de sua compatibiliza~ao.
67. Expressamos nossa satisfa~ao com os
resultados da Conferencia Mundial Sobre
Direitos Humanos, realizada em Viena de
14 a 25 de junho, cujo documento final
consolida e fortalece a coopera~ao e atua~ao intemacional nesta esfera, tanto em
termos conceituais como por meio de recomenda~oes praticas para o trabalho das
Na~oes Unidas.
68. Tomamos nota das resolu~oes recentes
em foros intemacionais sobre a necessidade de eliminar a aplica~ao unilateral, por
qualquer Estado, com fins politicos, de
medidas de carater economico e comercia!, contra outro Estado.
69. Destacamos uma vez mais a contribui~ao dos paises ibero-americanos na manuten~ao da paz mundial, particularmente a
sua participa~ao em varias opera~oes das
Na~oes Unidas.

70. Fazemos votos para que o SecretcirioGeral da ONU contribua com seus esfor~os para solucionar a questao de Timor
Leste, no respeito das normas e dos principios do Direito Intemacional.
71. Impulsionaremos a reestrutura~ao e a
revitaliza~ao das atividades operacionais
do sistema economico e social das Na~oes
Unidas, favorecendo em conjunto uma
participa~ao mais ampla e eqiiitativa dos
paises da America Latina e do Caribe nos
seus 6rgaos de dire~ao.
72. Concordamos com a necessidade de
adequar o Conselho de Seguran~a das Na~oes Unidas a nova realidade intemacional. Em rela~ao a este ponto, entendemos
ser necesscirio levar adiante uma reforma
na sua composi~ao e nos seus metodos de
trabalho, que contribua para o melhor desempenho das suas fun~oes. Os principios
basicos que devem orientar esta reestrutura~ao sao, entre outros, a sua maior representatividade, maior transparencia nas
suas a~oes e sua maior eficacia. Para ampliar a representatividade geografica do
Conselho de Seguran~a das Na~oes Unidas e necesscirio aprofundar a analise sobre
o aumento eqiiitativo do nfunero dos seus
membros permanentes e nao-permanentes, com base num consenso geral e respeitando plenamente o principio da igualdade
soberana dos Estados.
73. Manifestamos nosso reconhecimento
a sua Excelencia o Senhor !tamar Franco,
Presidente da Republica Federativa do
Brasil e ao fraternal povo brasileiro pela
hospitalidade com que nos receberam em
Salvador. Agradecemos tambem as auto133

ridades brasileiras pela eficiencia na organi~ao desta Conferencia Felicitamos o
Govemo do Brasil, SecretariaPro Tempore da III Conferencia, por sua contribui~ao
decisiva ao exito desta reuniao e convocamos a IV Conferencia Ibero-Americana,
em Cartagena de indias, Colombia.
Salvador, 16 de julho de 1993
Anexo 1
Outros eventos de interesse
I. Tomamos nota, com interesse, das
conclusoes da reuniao da Associa~ao Ibero-Americana de Camaras de Comercio
(AICO), realizada em Guayaquil, Republica do Equador, de 30 de maio a 2 de
junho de 1993.
2. Registramos com satisfa~ao que a Fede~ao Ibero-Americana de Engenharia
Civil realizani em Sao Paulo, na primavera
de 1994, o II Encontro das Engenharias
Civis Ibero-Americanas.
3. Registramos os entendimentos entre a
Associa~ao das Pioneiras Sociais do Brasil
e o BID para o desenvolvimento de urn
projeto para a cria~ao de urn Centro de
atividades no setor de medicina de reabilita~ao locomotora, aberto a coopera~ao
ibero-americana nesse campo.

Anexo3
Distribuido como documento lbero/CC/S/7: Declara~ao Final do Seminario
«Financiamento do Desenvolvimento».
Anexo4
Distribuido como documento /bero/CC/S/7: Conclusoes e Recomenda~oes da Conferencia de Ministros da
Saude.
Anexo5
Distribuido como documento /bero/CCIS/10: Declara~ao dos Ministros da Educa~ao Ibero-Americanos
em Salvador.
Anexo6
Distribuido como documento Ibero/CC/S/11: Conclusoes da Reuniao dos
Ministros e Responsaveis pela Cultura
dos Paises Ibero-Americanos e Recomenda~oes a III Cupula de Chefes de
Estado e de Govemo.
Anexo7
Distribuido como documento /bero/CC/S/3/Rev.l: «Relato Geral da Cupula do Pensamento: Visao Ibero-Americana 2000».

Anexo2

Anexo8

Distribuido como documento lbero/CC/S/6: Decl~ao Final do Seminario
«Avali~ da Experiencia com Iniciativas
de Combate aPobreza na America Latina>>.

Distribuido como documento Ibero/CC/S/8: I Conferencia de Cidades
para o Seculo XXI. Rio/93. Resumo dos
Resultados.
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Anexo9

Anexo 10

Distribuido como documento lbero/CC/S/2: Concl\lSOes do Seminario «A Intancia na Agenda do Desenvolvimento e a
Democracia» (Documento de Fortaleza).

Distribuido como documento /bero/CC/S/9: Conferencia Cientifica: Ciencia e Tecnologia para o Desenvolvimento
Sustentavel da lbero-America.

-

Memoranda de Entendimento sobre consultas,jirmado
em 23 de agosto de 1993, em Brasl1ia, entre o Itamaraty
e o Ministerio dos Negocios Estrangeiros da Republica Tcheca
0 Minisrerio das Relayoes Exteriores
da Republica Federativa do Brasil

e
0 Minisrerio dos Neg6cios Estrangeiros da Republica Tcheca
(doravante denominados «Partes»)
Baseados nos principios de igualdade,
de nao-ingerencia e de respeito mutuo;
Desejosos de fortalecer o desenvolvimento das relayoes de amizade e entendimento entre ambos os paises, em conformidade com os principios e os prop6sitos
da Carta das Nayoes Unidas;
Reconhecendo a importancia da cooperayao e dos contatos entre ambos os
Ministerios, bern como das consultas bilaterais em diversos niveis,
Acordam o seguinte:

Artigo 1
1. Ambas as Partes organizarao regularmente reunioes de consultas sobre o desenvolvimento das relayoes bilaterais e temas regionais e intemacionais de interesse
comum.
2. Essas consultas abordarao, sobretudo:

a) o fortalecimento e o aprofundamento da cooperayao bilateral nos campos
politico, economico, cientifico, cultural, ecol6gico e humanitario;
b) temas de importancia mundial e relativos ao desenvolvimento geral das
relayoes intemacionais;
c) outros temas de interesse comum.

Artigo 2
As Partes fomentarao a criayao de urn
quadro de acordo bilaterais abrangente e,
segundo as necessidades de cada uma intercambiarao informayoes sobre sua aplicayao em ambos os paises.

Artigo 3
As Partes procurarao organizar reunioes de consultas sobre temas relevantes
da agenda de negociayoes de conferencia
intemacionais de que ambos os paises participem ou venham a participar.

Artigo 4
As Partes procurarao estimular a realizayao de consultas entre os representantes
de ambos OS paises junto a Organizayao
das Nayoes Unidas e a outros organismos

135

terminado, ate que uma das Partes manifeste a outra sua inten~ao de denuncia-lo,
com antecedencia minima de tres meses,
por via diplomatica.

intemacionais govemamentais sobre temas de interesse comum no ambito desses
foros intemacionais.

Artigo 5

Feito em Brasilia, aos 23 de agosto de
I993, em do is exemplares originais, nas
linguas portuguesa e tcheca, sendo ambos
os textos igualmente autenticos.

As respectivas Chancelarias organizarao, de comum acordo, realiza~ao, em alto
nivel, das reunioes de consultas mencionadas no presente Memorando.

Pelo Ministerio das Rela~oes Exteriores
da Republica Federativa do Brasil
Celso L. N Amorim,
Ministro de Estado, interino, das Rela~oes
Exteriores da Republica Federativa do
Brasil

Artigo 6
As datas, a localidade e o nivel das
reunioes de consultas a que se refere o
presente Memorando de Entendimento serao acordadas por via diplomatica.

Artigo 7
0 presente Memorando de Entendimento entrara em vigor na data de sua
assinatura e tera vigencia por tempo inde-

-

Pelo Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros da Republica Tcheca
Alexandr Vondra
Primeiro Vice-Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Republica Tcheca.

Acordo entre Brasil e Uruguai que aprova o Estatuto da Comissao Mista
Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento da Bacia do Rio Quarai
(10-9-93)
Montevideu, IO de setembro de I993.
A Sua Excelencia o Senhor
Senador Sergio Enrique Abreu Bonilla
Ministro das Rela~oes Exteriores da
Republica Oriental do Uruguai
Senhor Ministro,
Tenho a honra de referir-me a Comissao Mista Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento da Bacia do Rio Quarai,
criada pelo Acordo de Coopera~ao entre o
Govemo da Republica Federativa do Brasil e o Govemo da Republica Oriental do
Uruguai para o Aproveitamento dos Re-
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cursos Naturais eo Desenvolvimento da
Bacia do Rio Quarai, assinado em II de
mar~o de I991, na cidade de Artigas.
2. Nos termos do disposto no Artigo IV
daquele Acordo, os dois Govemos conclufram a negocia~ao de urn Estatuto que
servira de arcabou~o juridico-institucional a Comissao Mista Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento da Bacia
do Rio Quaraf.
3. 0 Estatuto, composto de 22 (vinte e
dois) artigos, define a natureza e as atribui~oes da Comissao Mista e dispoe so-

bre seu funcionamento, tendo a seguinte
reda~ao:

Estatuto da Comissio Mista
Brasileiro-Uruguaia
para o Desenvolvimento
da Bacia do Rio Quarai (CRQ)
Artigo 1
Para fins deste Estatuto, entende-se por:
a) Partes: a Republica Federativa
do Brasil e a Republica Oriental do
Uruguai.
b) Acordo: o Acordo de Coopera~ao
entre o Govemo da Republica Federativa do Brasil eo Govemo da Republica Oriental do Uruguai para o Aproveitamento dos Recursos Naturais eo Desenvolvimento da Bacia do Rio Quaraf, de 11 de mar~o de 1991.
c) Comissao: a Comissao Mista Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento da Bacia do Rio Quaraf (CRQ).
d) Set;iio Brasileira: o grupo de delegados designados pela Republica Federativa do Brasil para participar de
reunioes e atividades da CRQ.
e) Set;iio Uruguaia: o grupo de delegados designados pela Republica Oriental do Uruguai para participar de reunioes e atividades da CRQ.
f) Delegados: os delegados nomeados
por cada Parte.
g) Assessores: as pessoas designadas
por cada Govemo para assistir a sua
respectiva delega~ao nessa fun~ao.

h) Estatuto: o presente instrumento juridico acordado em conformidade com
o disposto no Artigo IV do Acordo.
Artigo 2
A Comissao e o organismo binacional
responsavel pela execu~ao do Acordo de
Coopera~ao para o Aproveitamento dos
Recursos Naturais e do Desenvolvimento
da Bacia do Rio Quaraf, celebrado em 11
de mar~o de 1991.
Paragrafo 1. A Comissao se regera
pelas normas pertinentes do Acordo e por
este Estatuto.
Artigo 3
A area de a~ao da Comissao compreendera a Bacia Hidrogratica do Rio
Quarai e suas areas de influencia direta
e ponderavel que serao definidas pelas
Partes.
Artigo 4
A Comissao tern a capacidade juridica
necessaria para o cumprimento de seus
objetivos e finalidades, especificados no
Artigo V do Acordo.
Artigo 5
A Comissao tera como sede o Ministerio das Rela~oes Exteriores da Republica Federativa do Brasil eo Ministerio
das Rela~oes Exteriores da Republica
Oriental do Uruguai, podendo estabelecerem-se escrit6rios na area de a~ao da
Comissao. A Comissao podera reunir-se
em qualquer localidade do territ6rio de
uma ou outra Parte.
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Artigo 6

f) requerer aos 6rgaos subsidiarios re-

A Comissao se dirigira as Partes por
meio dos respectivos Ministerios das Rela~oes Exteriores e, por intermedio destes,
podera relacionar-se com organismos intemacionais sobre os assuntos de sua competencia. A Comissao podera igualmente
solicitar aos diferentes 6rgaos dos setores
publico e privado, de ambas as Partes, as
informa~oes tecnicas necessarias ao cumprimento de seus prop6sitos e para a realiza~ao de seus objetivos.

lat6rios peri6dicos pormenorizados de

Artigo 7
A fim de coordenar seus programas e
projetos com os pianos de desenvolvimento de cada Parte, a Comissao mantera estreito contato com os 6rgaos nacionais de
planejamento e coordena~ao e de integra~ao regional.

Artigo 8
A Comissao tern as atribui~oes indicadas no Acordo e as que a seguir sao
definidas:
a) estabelecer oportunamente os 6rgaos subsidiarios que se considerem
necessarios para a execu~ao dos objetivos do Acordo;
b) projetar normas regulamentares no
ambito de sua competencia, que serao
submetidas as duas Partes para ado~ao;
c) aprovar seu Regulamento;
d) autorizar seu Presidente a exercer a
representa~ao legal da Comissao;
e) desempenhar as demais fun~oes que
de comum acordo forem determinadas
pelas Partes;
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suas atividades;
g) apresentar as Partes urn Relat6rio
Anual de suas atividades e seu Plano
de Trabalho para o exercicio seguinte.

Artigo 9
A Comissao esta constituida por suas
Se~oes: uma Se~ao brasileira e uma Se~ao
urugurua.
Paragrafo 1. Cada Se~ao, no que se
refere a sua estrutura e funcionamento intemos, se regera por suas respectivas normas nactonrus.
Paragrafo 2. Cada Parte podera designar entre dois e cinco Delegados, sendo
exigida a presen~a minima de dois Delegados de cada Parte para que a Comissao
se re\lna.
Paragrafo 3. Poderao participar das
reunioes da Comissao, conforme a natureza dos temas tratados, em carater ad hoc e
como observadores, representantes de 6rgaos da administra~ao publica, bern como
de entidade de Direito Privado.
Paragrafo 4. Conforme os temas considerados em cada caso, poderao ser convidados para participar das reunioes da
Comissao, em carater ad hoc e como observadores, os representantes das respectivas comunidades fronteiri~as.

Artigo 10
A Presidencia e a Vice-Presidencia da
Comissao serao desempenhadas, por periodos anuais e de forma altemada, por
Delegados de cada Parte.

Paragrafo 1. 0 Vice-Presidente substituira o Presidente em caso de impedimenta ou ausencia tempon1ria, com todas as faculdades e responsabilidades do
titular.

Paragrafo 2. Em caso de vacancia da
Presidencia ou da Vice-Presidencia, a Seyao correspondente designara o novo titular para completar o periodo.
Artigo 11
A coordena((ao das atividades da Comissao estara a cargo de dois Secretaries
designados urn por cada Parte.

Artigo 12
A Comissao se reunira em carater
ordinario, com frequencia minima semestral e em carater extraordinario, por
convoca((ao de seu Presidente ou de uma
das Se((oes.

Paragrafo 1. As Partes poderao modificar a frequencia das reunioes ordinarias,
por troca de Notas.

Artigo 13
A Comissao fixara, em cada reuniao, a
data eo local em que se realizara a proxima
reuniao ordinaria.

Artigo 14
0 Presidente da Comissao, em coordena((ao com os respectivos Secretaries e
com a devida antecedencia, fara a convoca((ao da reuniao e propora a agenda.

Artigo 15
As decisoes da Comissao serao tomadas por consenso.

Artigo 16
As decisoes ad referendum das Partes
serao submetidas a estas pelo Presidente
da Comissao com a brevidade possivel.

Artigo 17
As reunioes da Comissao serao registradas em atas, as quais, depois de aprovadas, serao assinadas por todos os membros ·
presentes.

Artigo 18
Serao idiomas oficiais da Comissao
tanto o portugues quanto o espanhol. As
atas da Comissao e os documentos por esta
elaborados ou utilizados serao redigidos
em qualquer dos dois idiomas.

Artigo 19
A Comissao podera, tambem, contar
com a colaborayao de Assessores Especiais, sejam ou nao nacionais das Partes,
postOS asua disposiyaO, inclusive, por organismos intemacionais.

Artigo 20
Constituirao recursos da Comissao,
entre outros, as dota((oes destinadas por
ambas as Partes, por meio de suas respectivas Se((oes. Cada Se((ao da Comissao
sera responsavel por seus pr6prios gastos.

Artigo 21
Este Estatuto podera ser modificado
mediante troca de Notas pelas Partes,
por iniciativa de qualquer delas ou da
Comissao.
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Artigo 22

Mista Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento da Bacia do Rio Quarai, a
entrar em vigor na data de hoje.

0 presente Estatuto entrara em vigor
na data em que for efetuada a troca de
Notas.
4. A presente Nota e a Nota de identico
teor e mesma data de Vossa Excelencia
constituirao Acordo entre o Govemo da
Republica Federativa do Brasil eo Governo da Republica Oriental do Uruguai, pelo
qual fica aprovado o Estatuto da Comissao

Aproveito a oportunidade para reiterar
a Vossa Excelencia a garantia de minha
mais alta considerayao.

Celso Luiz Nunes Amorim

-

Ministro de Estado das Relayoes Exteriores da Republica Federativa do Brasil

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperafao nos Campos da Ciencia
e Tecnologia entre o Governo da Republica Federativa do Brasil
e o Governo da Republica da india
sobre Cooperafao Cientijica e Tecnologica no Setor Ferrovidrio
0 Govemo da Republica Federativa do
Brasil

e
0 Govemo da Republica da india
(doravante denominados «Partes»),
Considerando o interesse reciproco
em incrementar a cooperayao no setor
ferroviario;
Em consonancia com o Acordo de
Cooperayao nos Campos da Ciencia e Tecnologia, celebrado em Nova Delhi, em 22
de julho de 1985;
Tendo presente a possibilidade de estabelecer urn programa visando a uma
cooperayao mutuamente vantajosa em
pesquisa e desenvolvimento no setor dos
transportes ferroviarios, com o objetivo
de promover a cooperayao entre especialistas de ambas as Partes, na busca de
soluyoes para problemas de interesse co-
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mum, e de aperfeiyoar os sistemas e as
tecnicas de transportes;
Acordam o seguinte:

Artigo I
As Partes promoverao a cooperayao
entre si no campo dos transportes ferroviarios, no tocante a seus aspectos cientificos
e tecnol6gicos.

Artigo II
As Partes concordam que as instituiy5es coordenadoras do presente Ajuste
Complementar serao, do lado brasileiro, o
Ministerio dos Transportes e, do lado indiano, o Ministerio das Ferrovias. As instituiyoes executoras das atividades de cooperayao encetadas no ambito do presente
Ajuste Complementar serao definidas pelas Partes, conforme a natureza das referidas atividades.

Artigo III

Artigo VI

1. A coopera~ao entre as Partes sera
realizada pelo intercambio de informa~oes, de documentos e de especialistas,
assim como por outras modalidades cooperativas a serem acordadas entre as Partes, naquelas areas dos transportes ferroviarios que vierem a ser posteriormente
identificadas.

Salvo quando as Partes convierem diversamente, a Parte que envia urna missao
arcara com os custos relativos a viagens
intemacionais. A Parte que recebe arcara
com os custos relativos a transporte interno, hospedagem e alimenta~ao.

2. Os projetos de coopera~ao serao consubstanciados em programas que descrevam as informa~oes a serem trocadas e que
estabele~am OS pormenores relatiVOS areparti~ao de quaisquer custos e tarefas. Esses programas serao denominados Protocolos de Implementa~ao do presente Ajuste Complementar.

Artigo IV
Cada Parte se compromete a nao transmitir a terceiros as informa~oes trocadas
entre si no ambito do presente Ajuste
Complementar sem previo consentimento
por escrito da outra Parte.

Artigo V
Para a implementa~ao do presente
Ajuste Complementar, sera estabelecido
urn Grupo Misto de Trabalho, que se reunira altemadamente no Brasil e na india,
com vistas a defini~ao dos programas de
coopera~ao, acompanhamento e avalia~ao
das atividades. A data e local das reunioes
serao estabelecidos pelas Partes, por via
diplomatica.

Artigo VII
0 presente Ajuste Complementar entrara em vigor na data de sua assinatura e
permanecera vigente por urn periodo de
quatro anos, sendo renovado automaticamente por igual periodo, a menos que urna
das Partes o denuncie aoutra com antecedencia minima de tres meses de seu termino. Seu termino nao afetara o desenvolvimento de programas e projetos em execu~ao, dele decorrentes, salvo se as Partes
convierem de forma diversa.
Feito em Brasilia, em 15 de setembro
de 1993, em dois originais, nos idiomas
portugues, hindi e ingles, sendo os tres
textos igualmente autenticos. Em caso de
divergencia de interpreta~ao, prevalecera
o texto em ingles.
Pelo Govemo da Republica Federativa do
Brasil
Celso Luiz Nunes Amorim
Ministro de Estado das Rel~s Exteriores
Pelo Govemo da Republica da india
Salman Khurshid
Ministro de Estado das Rel~s Exteriores
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Ata da V Reunitio da Comissao para o Desenvolvimento
Conjunto de Zonas FronteirifaS Brasil-Uruguai
No dia 9 de novembro de 1993, na
cidade de Brasilia, realizou-se a V Reuniao da Comissao para o Desenvolvimento Conjunto de Zonas Fronteiri~as.

VII - Interconexao Eletrica e Teleco- fomecimento de eletricidade a Santa Vit6ria do Palmar e liga~ao Rio
Negro/Bage.

2. A Delega~ao Brasileira foi chefiada
pelo Embaixador Luiz Felipe de Macedo
Soares, Chefe do Departamento das Americas do Ministerio das Rela~oes Exteriores, e a Delega~ao do Uruguai pelo Embaixador Carlos Gianelli, Diretor-Geral para
Assuntos de Politica Exterior do Ministerio das Rel~oes Exteriores. A rela~ao dos
demais integrantes das duas Deleg~oes
consta do Anexo I.

Avalia~io

3. A Agenda da Reuniao, conforme aprovada pelas duas Delega~oes, constou dos
seguintes pontos:
I - Avalia~ao do funcionamento dos
foros e mecanismos de coopera~ao na area
de fronteira;
II - Coopera~ao Ambiental- Programa de Monitoramento Atmosferico;
III - Comissao para o Desenvolvimento da Bacia do Rio Quarai;
IV- Coopera~ao Tecnica na area de
fronteira- Projetos de Artesanato, de Tratamento Conjunto de Residuos S6lidos e
de Industrializa~ao de Leite;
V - Questoes relativas a transportes Habilita~ao do Aeroporto de Cerro do
Chapeu e Pontos de Fronteira;
VI - Comissao para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim; e
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munic~oes

do funcionamento dos foros
e mecanismos de coopera~io na area
de fronteira

4. Ambas as delega~oes ressaltaram aimportancia da coopera~ao na area de fronteira no quadro mais amplo das rela~oes
entre o Brasil eo Uruguai. Nesse sentido,
reconheceram a necessidade de maior
coordena~ao entre os diversos foros bilaterais estabelecidos para o tratamento dos
temas relativos a coopera~ao nessa area.
Consideraram importante uma maior inter-rela~ao entre esses 6rgaos, como intuito de toma-los mais operativos e ageis.
Entenderam conveniente que, para que esses objetivos sejam alcan~ados, a Comissao para o Desenvolvimento de Zonas
Fronteiri~as deva reunir-se com freqiiencia bianual, uma vez a cada semestre.
5. Ambas as partes coincidiram em reafrrmar a relevancia dos Comites de Fronteira (Chui/Chuy, Quarai/Artigas, Santana
do Livramento/Rivera, Jaguarao/Rio
Branco), sobretudo no que se refere aidentific~ao e adiscussao das questoes afetas
a suas respectivas areas de interesse. Assim, convieram em agilizar a tramita~ao e
a execu~ao das iniciativas apresentadas
por esses 6rgaos. A Comissao para o Desenvolvimento Conjunto de Zonas Fronteiri~as constitui o foro ideal para dar im- pulso a a~ao dos Comites de Fronteira.

6. As duas Deleg~oes decidiram promover wna maior freqiiencia das Reunioes
dos Comites de Fronteira.
7. Por outro lado, reconheceram a validade dos objetivos do Grupo Permanente de
Coopera~ao Consular, o qual se reunira
sempre que se apresentarem questoes de
natureza especificamente consular, por
iniciativa de ambas as Chancelarias.
8. Alem da Comissao para o Desenvolvimento Conjunto de Zonas Fronteiri~as,
os Comites de Fronteira poderao, igualmente, encaminhar suas propostas e demandas por intermedio dos demais foros
bilaterais de coopera~ao fronteiri~a, tais
como as Comissoes para o Desenvolvimento das Bacias da Lagoa Mirim e do
Rio Quarai, com o objetivo de permitir o
tratamento mais eficaz dos temas da coopera~ao bilateral.
9. As duas Partes reconheceram a importancia da racionaliza~ao dos servi~os publicos nas cidades fronteiri~as. A Delega~ao uruguaiana mencionou a questao do
Hospital de Artigas, que vern prestando
assistencia medica a nacionais brasileiros
em suas instala~oes. Nesse sentido, e com
a finalidade de se proceder a urn levantamento mais amplo e aprofundado do tema,
coincidiram em que os Comites de Fronteira realizem uma avalia~ao objetiva da
situa~ao em suas areas de jurisdi~ao, com
vistas a uma utiliza~ao mais eqiiitativa dos
centros de saude existentes nos dois lados
da fronteira.

Coopera~io

ambiental - Programa
de Monitoramento Atmosferico

10. A Delega~ao brasileira informou que o
Ministerio do Meio Ambiente assinara
Convenio com a Funda~ao Estadual de
Prote~ao Ambiental do Estado do Rio
Grande do Sui - FEPAM -, que possibilitara o repasse aquela Funda~ao dos recursos necessarios ao financiamento do programa de coopera~ao bilateral na area ambiental. Esse programa preve o envio ao
Uruguai de equipamentos de monitoramento atmosferico, conforme conveniado
no ambito da Ata de Jaguarao. Nesse sentido, tecnicos uruguaios iniciaram, em 8 de
novembro de 1993, na sede da FEPAM,
treinamento para a utiliza~ao dos equipamentos de monitoramento atmosferico. Os
equipamentos deverao ser subseqiientemente enviados ao Uruguai, ainda no corrente ano.
11. Ambas as Delega~oes acentuaram a
importancia do Acordo sobre Coopera~ao
em Materia Ambiental, assinado entre os
Govemos do Brasil e do Uruguai em 28 de
dezembro de 1992. A Delega~ao brasileira
informou estar o texto do Acordo em exame pelas Comissoes pertinentes do Congresso Nacional. A Delega~ao uruguaia
informou que o Acordo se encontra sob
considera~ao do Senado da Republica.

Comissao para o Desenvolvimento
da Bacia do Rio Quarai
12. As duas Delega~oes expressaram sua
pelos resultados alcan~ados na
I Reuniao da Comissao para o Desenvolvimento da Bacia do Rio Quarai, realizada
em 18 de outubro de 1993, nas cidades de
satisfa~ao
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Quaraf e de Artigas. A

Delega~ilo

uru-

guaia manifestou preocupa~ao quanto

a

intensa contamina~ilo registrada no Rio
Quarai, em fun~ilo da utiliza~ilo de agrot6xicos em suas margens e da polui~ao
decorrente da falta de saneamento basico.
As duas Partes concordaram na ado~ao de
medidas destinadas a uma nipida solu~ao
desse problema. Para tanto, deverao ser
solicitados os servi~os de Consultoria
Tecnica dos respectivos Govemos para a
elabora~ao de um diagn6stico e de um
projeto sobre os focos de contamina~ao
em ambas as margens, com especial referenda ao problema dos pontos de capta~ilo de agua no Rio Quarai para 0 abastecimento das popula~oes das cidades de
Quarai e Artigas.
Coopera~io

tecnica na area
de fronteira - projetos de artesanato,
de tratamento conjunto de resfduos
s6lidos e de industrializa~io de Ieite
13. As duas Partes expressaram satisf~ao
ante o acordo frrmado, em 15 de outubro
de 1993, pelos Chefes das respectivas delega~oes a Comissao Mista de Limites e de
Caracteriza~ao da Fronteira Brasil-Uruguai, mediante o qual foi autorizada a realiza~ao de melhoramentos reivindicados
pelas comunidades locais na Pra~a Internacional de Santana do Livramento - Rivera.
14. As duas delega~oes reiteraram a importancia de se concretizar o Projeto de
Industrializa~ao de Leite na regiao de Santana do Livramento e Rivera.
15. Para tanto, a Parte brasileira tomara as
providencias devidas junto ao Govemo do
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Rio Grande do Sui relativamente aquestilo

de isen~ao de cobran~a do Imposto sobre
Circula~ao

de Mercadorias e Servi~os,
necessaria para a viabilidade
economica desse projeto. Uma vez autorizada a referida isen~ao, o setor privado de
ambos OS paises podera dar inicio aexecu~ao do fomecimento de Ieite para o processamento industrial.
condi~ilo

16. As duas Delega~oes consideraram
igualmente prioritario o desenvolvimento da coopera~ao, em toda a faixa fronteiri~a, para o tratamento e para o controle
conjunto de residuos s6lidos. Concordaram quanto a conveniencia da utiliza~ao
dos Comites de Fronteiras como instrumentos adequados para a identifica~ao
das necessidades e das caracteristicas
particulares das areas de suas respectivas
jurisdi~oes. A Delega~ao brasileira mencionou, nesse sentido, as possibilidades
oferecidas pelo parque industrial do Estado do Rio Grande do Sui como potencial supridor de pequenas usinas adequadas as necessidades da regiao.
17. Ambas as partes convieram em solicitar, aos 6rgaos competentes de cada Pais,
que encaminham, por meio do Comite de
Fronteira Santana do Livramento - Rivera, uma proposta em que deverao estar
incluidos termos de referencia para a constru~ao dos im6veis que abrigarao os respectivos complexos artesanais.
18. As duas Partes concordaram em que a
desses tres projetos de
coopera~ao ao Iongo da fronteira devera
contribuir para a intensifica~ao do intercambia na regiao, refor~ando o espirito
de entendimento e de colabora~ao que
implementa~ao

reflete o processo de inte~io entre os
dois Paises.

Questoes relativas a transportes:
habilita~io do aeroporto de Cerro
do Chapeu - pontos de fronteira
19. A Delega~ao brasileira informou que
as autoridades aeromiuticas de seu pais
estariam em condi~oes de habilitar o Aeroporto de Cerro do Chapeu para o trafego
destinado a pontos do territ6rio brasileiro.
Dessa forma, sera examinada a possibilidade de que sejam designados funcionarios da Secretaria da Receita Federal e da
Divisao de Policia Maritima e de Fronteiras para atender esse aeroporto, no que
tange os assuntos de natureza alfandegciria
e controle de imigra~ao. A Delega~ao uruguaia tomou conhecimento dessa posi~ao,
comprometendo-se a transmitir o assunto
as autoridades competentes de seu pais.
20. Os 6rgaos competentes de aplica~ao
do Convenio de Transporte Intemacional
Terrestre coordenarao a~oes, a tim de evitar a reten~ao indevida de veiculos de
transporte de carga autorizados nos pontos
de fronteira.
21. A Delega~ao brasileira, no intuito de
promover a facilita~ao do transporte ao
amparo do referido convenio, manifestou
que, tendo em vista o reexame de normas
de controle de transito de veiculos nos
pontos de fronteira, fica suspensa a obriga~ao de registro na alffindega das empresas transportadoras.

ComissAo para o Desenvolvimento
da Bacia da Lagoa Mirim
22. Ambas as deleg~oes reiteraram a necessidade de se proceder a reformula~ao
da estrutura institucional da Comissao
para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim, com a finalidade de dota-la de
maior eficacia operativa para a consecu~ao de seus objetivos. Nesse sentido, a
Delega~ao brasileira acusou recebimento.
dos comentcirios apresentados pela Parte
uruguaia ao projeto de reforma do estatuto
daquela Comissao, anteriormente proposto pelo Govemo brasileiro.
23. Por sua vez, a Parte Uruguaia propos
fosse solicitada a Comissao da Lagoa
Mirim a elabora~ao de urn Plano de
A~ao e de urn respectivo cronograma de
sua execu~ao.
24. A Delega~ao uruguaia manifestou,
ademais, o interesse de que sejam realizadas, no mnbito da Comissao da Lagoa
Mirim, as seguintes a~oes:
a) Estudo sobre o controle da qualidade das aguas da Lagoa Mirim do Rio
Jaguarao e dos demais cursos d'agua
daquela Bacia, nas suas vertentes hidrol6gica e ambiental.
b) Estudo sobre questoes relativas ao
uso e a conserva~ao dos recursos
pesqueiros da Lagoa Mirim e do Rio
Jaguarao.
c) A realiza~ao de estudos sobre os
usos das aguas da Lagoa Mirim e do
Rio Jaguarao.
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Interconexio eletrica e
telecomunica~oes - fornecimento
de eletricidade a Santa Vitoria
do Palmar e liga~io Rio Negro/Bage
25. As duas delega~oes manifestaram a
satisf~ao ante os bons resultados alcan~a
dos no plano da cooper~ao bilateral em
materia de telecomunic~oes. Nesse sentido, sublinharam a importancia da assinatura do Acordo-Quadro de Coopera~ao
Empresarial, Tecnico-Operacional e Comercia! entre a Empresa Brasileira de Telecomunica~oes - EMBRATEL - e a Administra~ao Nacional de Telecomunica~oes - ANTEL - no proximo dia 17 de
novembro de 1993.
26. Ambas as Partes constataram com satisfa~ao as perspectivas promissoras de
amplia9ao oferecidas pela possivel interconexao energetica entre os dois paises.
27. Em particular registraram a evolu9ao
positiva da amplia~ao da linha San Carlos-Chuy, que possibilitara o suprimento mais significativo de energia eletrica
as cidades brasileiras de Santa Vit6ria
do Palmar e Chui.

nas y Transmisiones Electricas -UTE -a
fun de elaborar estudo de viabilidade tecnica e economica da constru9ao de uma
linha de grande potencia de 500 mil volts,
para a interconexao eletrica entre ambos
os paises.
30. Nesse sentido, as duas Deleg~oes destacaram os beneficios de uma coopera9ao
construtiva entre a UTE e a ELETROBRAS como fator relevante para o desenvolvimento de regioes importantes dos
dois paises.
Brasilia, em 9 de novembro de 1993
Chefe da Delega~ao Brasileira
Chefe da Delega~ao Uruguaia

Anexo I
Delega~io

Brasileira

Chefe:
Embaixador Luiz Felipe de Macedo Soares
Chefe do Departamento das Americas
do Ministerio das Rela9oes Exteriores
Ministro Marcelo Jardim
Chefe da Divisao da America Meridional-! do MRE
Conselheiro Rona/do Dunlop
Chefe da Divisao Consular do MRE

28. A Parte brasileira informou que ja se
iniciaram os estudos energeticos e eletricos para a viabilidade da constru9ao da
linha de alta tensao que permitira o fomecimento de energia eletrica pela Companhia Estadual de Energia Eletrica do Estado do Rio Grande do Sui a cidade de
Rivera e para a possivel extensao a outras
localidades desse Departamento.

Doutor Rudi Braatz
Agencia Brasileira de Coopera9ao

29. As duas Partes registraram o estado
do Acordo entre as Centrais Eletricas
Brasileiras- ELETROBRAS- e a Usi-

Doutora Marina de Almeida Rego
Secretaria de Desenvolvimento Regional
do Ministerio da Integr~ao Regional

146

Secretario Joiio Andre Pinto Dias Lima
Divisao da America Meridional-! do MRE

Doutora Cleuza de Moraes Gomes
Chefe da Divisao de Avalia9ao de Projetos
doiBAMA

Doutor Servio Tulio Puntel
Represen~ao do Govemo do Rio Grande
do Sui em Brasilia
Delega~io

Uruguaia

Chefe: Embaixador Carlos Gianelli
Diretor Geral de Politica Exterior do Ministerio das Rel~oes Exteriores
Embaixador Alvaro Alvarez
Diretor da Dire~ao de Assuntos Maritimos, Limitrofes, Fluviais do Ministerio
das Rela~oes Exteriores
Ministro Carlos Brugnini
Diretor da Zona I do Ministerio das Rela~oes Exteriores

Embaixador Celso L. N. Amorim, e a Delega~o uruguaia pelo Ministro das Rela~oes Exteriores, Doutor Sergio Abreu. A
rela~ao dos demais membros das duas Delega~oes consta do Anexo I.
3. As Delega~oes aprovaram o seguinte
temario:
I - Avalia~ao do funcionamento dos
foros e mecanismos de coopera~ao na area
de fronteira.
II - Coopera~ao ambiental - Programa de Monitoramento Atmosferico.
III - Comissao para o Desenvolvimento da Bacia do Rio Quarai.

Ministro Miriam Fraschini
Embaixada do Uruguai em Brasilia

IV - Comissao para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim.

Conselheiro Carlos Trianon
Embaixada do Uruguai em Brasilia

V - Navegabilidade do Alto Rio Uruguai.

Secretario Adriana Rodriguez
Embaixada do Uruguai em Brasilia

VI - Coopera~ao tecnica na area de
fronteira.

Secretario Mario Liori
Embaixada do Uruguai em Brasilia

VII - Interconexao eletrica e telecomunica~oes.

Ata da II Reuniio da Comissao Geral
de Coordena~io Brasileiro-Uruguaia,
em Brasilia, em 11 de novembro de 1993

VIII - Questoes economico-comerciais.

Por ocasiao da visita oficial aRepublica Federativa do Brasil do Ministro das
Rela~oes Exteriores da Republica Oriental
do Uruguai, realizou-se, no dia 11 de novembro de 1993, em Brasilia, a II Reuniao
da Comissao Geral de Coordena~ao Brasileiro-Uruguaia, criada pelo Tratado de
Amizade, Coopera~ao e Comercio, de 12
dejunho de 1975.

4. Como evento preparat6rio aII Reuniao
da Comissao Geral de Coordena~ao, realizou-se no dia 9 de novembro de 1993, no
Palacio Itamaraty, em Brasilia, a V Reuniao da Comissao para o Desenvolvimento Conjunto de Zonas Fronteiri~as BrasilUruguai, cuja Ata faz parte do Anexo II.

2. A Delega~ao brasileira foi chefiada
pelo Ministro das Rela~oes Exteriores,

IX - Questoes relativas a transportes.

5. Ambas as

Delega~oes

manifestaram
satisfa~ao pelos resultados positivos da
V Reuniao da Comissao para o Desenvol\timento de Zonas Fronteiri~as, na
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qual foram tratados, de forma objetiva e
em clima de entendimento, os temas mais
relevantes da coopera9ao na area da fronteira, os quais esta.o resumidos nos panigrafos 6 a 14.
6. As duas Partes reafirmaram a prioridade dos temas da coopera9ao na zona fronteiri<ra no quadro das rela96es bilaterais.
Nesse sentido, coincidiram quanto a importancia de uma maior coordena9ao entre
os diferentes 6rgaos que regulam as bases
do relacionamento na regiao como objetivo de conferir maior eficacia a sua atua<rao. Com essa fmalidade, concordaram
com a necessidade de reunioes regulares
dos Comites de Fronteira- Chui/Chy, Jaguarao/Rio Branco, Santana do Livramento/Rivera e Quarai/Artigas - tendo registrado a relevancia de seu papel como instrumento de grande utilidade para a identificayao das questoes de maior interesse
das comunidades das areas fronteiri<;as.
7. As duas delega96es salientaram a importancia da racionaliza9ao dos servi9os
publicos nas cidades fronteiri9as, no interesse e no beneficio das popula<roes daquela regiao. Para tanto, referiram-se aos projetos em andamento de tratamento conjunto de residuos s6lidos, de saneamento basico, de eletrifica<rao rural, e de abastecimento de agua potavel.
8. As duas delega96es registraram os
avan9os importantes alcan9ados no ambito da coopera9ao ambiental, sobretudo no
que se refere a implementa<rao das recomendayoes constantes da Ata de Jaguarao.
A Delega9ao brasileira informou que se
dara inicio, no presente ano, ao estagio
preparat6rio na Funda9ao Estadual de Pro-

148

te9ao Ambiental do Estado do Rio Grande
do Sul - FEPAM - para os tecnicos uruguaios que irao operar os equipamentos de
monitoramento atmosferico, os quais deverao ser proximamente enviados ao Uruguai. Para tanto, o Ministerio do Meio
Ambiente do Brasil assinou convenio com
a Funda9ao Estadual de Prote9ao Ambiental pelo qual serao repassados aquela entidade os recursos fmanceiros necessarios
ao prosseguimento dessa coopera<rao.
9. Ambas as Delega96es acentuaram a
importancia do Acordo de Coopera<rao em
Materia Ambiental, assinado pelos dois
paises em 28 de dezembro de 1992, cujos
textos se encontram sob a considera9ao
dos respectivos Poderes Legislativos.
10. As duas Partes expressaram satisfa9ao
ante os resultados positivos registrados
nos trabalhos da I Reuniao da Comissao
para o Desenvolvimento da Bacia do Rio
Quarai, realizada nas cidades de Quarai e
Artigas, tendo referendado a agenda aprovada naquela oportunidade. A Delega9ao
uruguaia manifestou, adicionalmente,
preocupa9ao quanto a crescente contaminayaO das aguas do Rio Quarai, havendo
as duas Partes concordado com a ado9ao
de medidas concretas, a curto prazo, para
a efetiva solu9ao desse problema.
11. As duas Delega96es ressaltaram a importancia da Comissao para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim como
instrumento pioneiro para a execu9ao de
projetos de infra-estrutura em vasta regiao
da fronteira comum. Reafirmaram, da
mesma forma, o prop6sito de dotar essa
Comissao de urn Estatuto, mais flexivel e
simplificado, que permita uma atuayao

mais efetiva desse significativo foro bilateral. 0 novo Estatuto deveni entrar em
vigor no prazo de 120 dias. Entre outros
aspectos, as mudan~as contempladas deverao permitir maior facilidade na dota~ao
de recursos fmanceiros e envolvimento
mais direto dos 6rgaos executores dos projetos acordados pela Comissao.
12. As duas Delega~oes registraram a
evolu~ao positiva dos estudos energeticos e eletricos para a interconexao em
extratensao, que estao realizando as empresas ELETROBRAS e UTE. Com a
finalidade de permitir as Partes recorrer a
organismos financeiros nacionais e internacionais, a Delega~ao uruguaia apresentou urn projeto de Acordo de Interconexao, o qual e do conhecimento do Ministerio das Minas e Energia do Brasil e da
ELETROBRA.S.

a transmitir o assunto as autoridades competentes de seu pais.
15. A Comissao procedeu a urna analise
das perspectivas de valoriza~ao do Rio
Uruguai como via navegavel no contexto
da malha hidroviaria da Bacia do Prata. A
Delega9ao uruguaia enviou urn docurnento com sugestoes a respeito. Ambas as
Delega9oes manifestaram o interesse em
que sejam favorecidas politicas de promo~ao da navega9ao em todo o curso do Rio
Uruguai. Urn passo inicial seria urn levantamento da demanda e de outros aspectos
da navega9ao na regiao do Rio Uruguai a
tim de se planejarem as medidas necessarias. As Delega9oes concordaram em
manter o assunto em considera9ao.

13. As duas Delega~oes manifestaram satisfa~ao ante os bons resultados alcan~a
dos no plano da coopera~ao bilateral em
materia de telecomunica~oes. Nesse sentido, sublinharam a impottancia da assinatura do Acordo Quadro de Coopera~ao
Empresarial, Tecnico -Operacional e Comercia! entre a Empresa Brasileira de Telecomunica~oes - EMBRATEL - e a Administra~ao Nacional de Telecomunica~oes - ANTEL - no proximo dia 17 de
novembro de 1993.

16. Ao passar em revista a evolu9ao do
comercio bilateral, as Delega9oes sublinharam o crescimento do intercfunbio entre os do is paises em 1993, com expansao
nos dois sentidos. Os dois Govemos enfatizaram sua firme disposi9ao de evitar
praticas desleais de comercio, em particular nas importa9oes subsidiadas de produtos agricolas de terceiros mercados.
Registraram, com satisfa9ao, a implementa9ao do Protocolo de Expansao Comercia! e os entendimentos em curso para
regulamentar o comercio de hens do setor
automotriz.

14. A Delega~ao brasileira informou que
as autoridades aeromiuticas de seu pais
estariam em condi~oes de habilitar o Aeroporto de Cerro do Chapeu para o trcifego
destinado a pontos do territ6rio brasileiro.
A Delega~ao uruguaia tomou conhecimento dessa posi~ao, comprometendo-se

17. Foram abordados os trabalhos da Comissao Trinacional Brasil-ArgentinaUruguai referentes ao Eixo Viario, tendo
as Delega9oes ressaltado a perspectiva
de entendimentos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para a
obten9ao de financiamento.
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18.0 lado brasileiro propos ao Govemo
uruguaio a realiza~ao, conforme previsto na Ata da Reuniao de Brasilia (agosto
de 1993), da III Reuniao da Comissao
Trinacional encarregada do projeto do
Eixo Viario, em Buenos Aires, na primeira metade de dezembro vindouro
(preferencialmente no periodo de 13 a
17 daquele mes).
19. Com rela~ao ao Mercosul, as Delega~oes examinaram aspectos sensiveis
da negocia~ao em curso para a conforma~ao de uma Uniao Aduaneira. Salientaram a importancia de se concluir, ate o
fun do ano, a negocia~ao da Tarifa Extema Comum, que constitui elemento
sine qua non para a consolida~ao do mercado comunitario.
20. A Delega~ao brasileira informou sobre
a proposta de conform~ao da Area de
Livre Comercio Sui-Americana (ALCSA)
e sobre a Iniciativa AmazOnica, ambas
situadas no contexto de esfor~os para estimuiar os fluxos de comercio do Mercosui
com seus parceiros da America do Sui.
21. As Delega~oes coincidiram na relevtincia do fortalecimento da Associa~ao
Latino-Americana de Integra~ao (ALADI), em cuja moldurajuridica e institucional se deveni processar o aprofundamento
da integr~ao regional. Mencionaram que
os acordos frrmados pelos paises signatanos do Tratado de Assun~ao com outros
parceiros da ALADI deverao ser ajustados
de forma a adequa-los a perspectiva de
conforma~ao de uma Uniao Aduaneira.
Salientaram que esse ajuste deve preservar
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o patrimonio de preferencias mutuamente
outorgadas ao amparo desses acordos.
22. As Delega~oes passaram em revista
os principais temas da Rodada Uruguai
do GATT e mencionaram a relevancia
da coordena~ao entre os paises do Mercosul, especialmente nas negocia~oes
setoriais sobre acesso a mercados. Reiteraram ainda a expectativa de que os
entendimentos em curso permitam atingir urn conjunto equilibrado de resultados e representem uma efetiva liberaliza~ao do comercio.
23. A Deleg~ao do Uruguai agradeceu o
oferecimento brasileiro de incorporar, as
aliandegas de seu pais, o Sistema SISCOMEZ. Assim sendo, ambas as Partes coincidiram em que se procederia, numa primeira etapa, ainterconexao a esse Sistema
por intermedio da Embaixada em Brasilia,
a fim de que os empresarios uruguaios
possam conhecer o funcionamento do
mencionado Sistema.
24. Os organismos competentes de aplica~ao do Convenio de Transporte Internacional Terrestre coordenaram a~oes, a fim
de evitar a deten~ao indevida de veicuios
de transporte de carga autorizados nos
postos de fronteira. A Delega~ao brasileira, no intuito de facilitar o transporte ao
amparo do referido Convenio, manifestou
que, tendo em vista o reexame das normas
de controle de transito de veiculos nos
pontos de fronteira, fica suspensa a obriga~o de registro na aliandega das empresas transportadoras.
25. Ambas as Partes ratificaram a importancia de realizar anualmente as reunioes

da Comissao Geral de Coordena~Ao Brasileiro-Uruguaia. Acordaram convocar em
data a ser determinada, por via diplomatica, para o primeiro quadrimestre de 1994,

as Subcomis80es de Coopera~Ao Cultural
e Sanitaria Mista.

-

Brasilia, em 11 de novembro de 1993

Comunicado Conjunto emitido por ocasiiio da visita oflcial ao Brasil
do Presidente da Republica Cooperativista da Guiana, Cheddi Jagan,
em 18 de novembro de 1993
0 Presidente da Republica Cooperativista da Guiana, Cheddi Jagan, realizou visita oficial ao Brasil nos dias 16,
17 e 18 de novembro de 1993, atendendo
ao convite que lhe formulou o Presidente da Republica Federativa do Brasil,
Itamar Franco.
2. Dentro do espirito de entendimento e
fratema amizade que caracteriza as rela~oes entre o Brasil e a Guiana, os Presidentes mantiveram conversa9oes sobre temas
mundiais e regionais e, em particular, sobre as rela~oes bilaterais.
3. Durante a visita, os integrantes da comitiva oficial do Presidente Cheddi Jagan
mantiveram proveitosos contatos e encontros de trabalho com as autoridades brasileiras correspondentes.
4. Conscientes da importancia de contribuir para o fortalecimento da paz e da
seguran~a intemacionais, os Presidentes
reafmnaram a permanente adesao do Brasil e da Guiana aos principios consagrados
nas Cartas das Na~oes Unidas e da Organiza~ao dos Estados Americanos, em especial a democracia, o respeito aos direitos
humanos, a nao-interven9ao e a igualdade
soberana dos Estados.

5. Os dois Presidentes ressaltaram a alta
prioridade que o Govemo do Brasil e o
Govemo da Guiana atribuem ao estrito
respeito dos Direitos humanos, em urn
quadro de promo9ao do bem-estar e da
qualidade de vida das popula~oes. Manifestaram preocupa9ao quanto ao recrudescimento de situa9oes de intolerancia que
se tern verificado no mundo p6s-Guerra
Fria, dificuldades essas que deveriam ter
sido, ha muito, defmitivamente superadas.
Consideram os Presidentes que a Conferencia de Viena sobre Direitos Humanos,
realizada em junho de 1993, constitui
evento de capital importancia para assegurar que os direitos humanos tenham efetiva
observancia universal. Sera fundamental,
para esse fim, estabelecer formas apropriadas de coopera9ao internacional para a
implementa9ao plena das recomenda9oes
contidas na Declara9ao e no Programa de
A9ao de Viena.
6. Os Presidentes registraram, com satisfayao, a consolida9ao da democracia
na America Latina, a qual contribui, desta forma, para a elimina9ao das incertezas que infelizmente ainda prevalecem
no cenario mundial. Coincidiram em
que a promo9ao dos valores democrati-
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cos no continente sul-americano propicia

Agenda 21, em especial aqueles referentes

a abertura de novos caminhos para a coo·

ao provimento de recursos financeiros no-

pera~ao regional, preparando a regiao para

as profundas transfonna~oes que ocorrem
no mundo atual.
7. Ressaltaram a importancia que os Govemos do Brasil e da Guiana atribuem a
discussao, no ambito das Na~oes Unidas,
de urna Agenda para o Desenvolvimento.
Tal discussao contribuini, sem duvida,
para repor o desenvolvimento entre as
questoes que devem merecer aten~ao prioritaria da comunidade intemacional, nao
apenas por causa dos interesses dos paises
em desenvolvimento, como tambem pelos
interesses dos paises desenvolvidos. Ao
promover melhores niveis de vida para os
povos e reduzir as disparidades economicas e sociais entre paises e regioes, o desenvolvimento constitui, ademais de urn
direito, fator essencial para a manuten~ao
da paz e da seguran~a intemacionais.
8. Os Presidentes estao convictos de que
a Conferencia das Na~oes Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento demonstrou ser possfvel urn dialogo abrangente Norte-Sui. A prop6sito, os Presidentes consideraram fundamental que os paises industrializados assurnam plenamente
a responsabilidade principal de criar as
condi~oes necessarias para que o conceito
do desenvolvimento sustentavel, consagrado na Conferencia do Rio de Janeiro,
possa ser aplicado. Cabera, igualmente, a
comunidade intemacional garantir o exercfcio do direito ao desenvolvimento, reconhecido na Declara~ao do Rio de Janeiro.
Convieram em que se imp()e a pronta execu~ao dos compromissos consignados na
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vos e adicionais e ao acesso as tecnologias,
em condi~5es preferenciais ou concessionais. Os Presidentes manifestaram confian~a em que o estabelecimento, em
1992, da Comissao de Desenvolvimento
Sustentavel, no ambito do Conselho Economico e Social das Na~oes Unidas, permite dar seguimento, em condi~oes institucionais adequadas, a cooper~ao internacional para o desenvolvimento sustentAvel, tal como proposta na Agenda 21.
9. Os Presidentes salientaram, com satisfa~ao, o fato de que, nas novas circunstancias mundiais, a Organiza~ao das Na~oes Unidas teve consideravelmente ampliada sua atua~ao, desempenhando urn
papel ainda mais decisivo para a obten~ao
da paz e da seguran~a intemacionais e
para fomentar urn dialogo renovado sobre o desenvolvimento. Comprometeram-se a contribuir ativamente para o fortalecimento da Organiza~ao e a apoiar a
necessaria reestrutura~ao de seus 6rgaos,
de modo especial o Setor Economico e
Social, a fim de dota-los de maior representatividade e eficacia.
10. Os Presidentes estimaram que se imp()e, nesse contexto, urn esfor~o determinado para assegurar a democratiza~ao das
rela~oes intemacionais. Verificaram, com
satisfa~ao, o fato de estar-se fonnando urn
virtual consenso no que diz respeito anecessidade de rever a composi~ao do Conselho de Seguran~a. Reconheceram que
com a refonna do Conselho deve buscarse maior equilfbrio entre os paises desenvolvidos e em desenvolvimento, no pro-

cesso decis6rio das Na~oes Unidas. Os
Presidentes assinalaram ser a Assembleia
Geral seu 6rgio democratico por excelencia, cabendo-lhe, por consequencia, o papel de conduzir essas mudan~as.
11. Os Presidentes sublinharam a importancia dos diversos processos de integra~io ora em curso no Continente e registraram a permanente vontade de seus respectivos Govemos de estimular os processos
de integra~io na America Latina e no Caribe. Manifestaram o convencimento de
que a integra~io regional e sub-regional
constitui instrumento indispensavel para a
promo~io do desenvolvimento e do bemestar dos povos da regiao.
12. Salientaram a importancia do estabelecimento de urna Area de Livre Comercio
na America do Sui, como resultado da
continua promo~ao dos processos de integra~ao em curso do Mercosul, da Iniciativa Amaz6nica e do Grupo Andino. Coincidiram na analise de que a referida Area
de Livre Comercio podera, ainda, estimular a aproxima~ao das experiencias integracionistas na America do Sui com outros
processos de integra~ao.
13. Os Presidentes reconheceram o extraordinano patrimonio comurn do Brasil
e da Guiana, como paises amazonicos.
Assinalaram ser a Amazonia urn mosaico
de solos, de clima, de vegeta~ao, de ocupa~ao hurnana, de atividades economicas,
de biodiversidade e de disponibilidade de
recursos naturais. Nesse contexto, registraram a estreita coordena~ao que vern
sendo mantida entre ambos os Govemos

as

atividades do Tratado de
Coopera~io AmazOnica (TCA), as quais
adquirem importancia crescente, amedida
que se intensifica o interesse intemacional
pelos assuntos referentes ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentavel. Reiteraram o interesse dos dois Govemos em
que sejam encontradas f6rmulas que permitam o refor~o das atividades do Tratado,
em particular no que diz respeito ao aperfei~oamento de sua Secretaria, que poderia passar a ter carater permanente.

no tocante

14. Concordaram na avalia~ao de que a
precariedade das vias de comunica~ao
entre os dois paises tern criado obstaculos
para a amplia~ao do conhecimento mutuo
e do intercambio comercial. Os Presidentes ressaltaram o empenho dos dois Govemos para que sejam encontradas f6rmulas que permitam completar, com brevidade, a liga~ao rodoviana entre Boa
Vista e Georgetown. Da mesma forma,
serao examinadas altemativas que permitam restabelecer a liga~ao aerea entre o
Brasil e a Guiana.
15. Consciente de que o intercambio comercial esta muito aquem de suas possibilidades efetivas, os Presidentes assinalaram a relevancia das negocia~oes para
a celebra~ao de urn Acordo de Complementa~ao Economica entre o Brasil e a
Guiana, no quadro da lniciativa Amazonica. Manifestaram a convic~ao de que a
conclusao do Acordo criara quadro adequado para a amplia~ao do comercio e da
coopera~ao economica entre os dois paises, de forma a situa-los em niveis quantitativos e qualitativos compativeis com
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de notas, o Grupo de Coopera~ao Consular
Brasil-Guiana, que devera atuar como mecanismo permanente da avalia~ao e busca
de solu9oes para questoes relativas a assuntos de natureza consular que venham a
surgir entre os dois paises.

as possibilidades de intercambio existentes em ambas as economias.
16. Assinalando, com grande satisfa~ao, a
excelencia e a fluidez do dialogo politico
bilateral, os Presidentes reafirmaram o
compromisso dos dois Govemos de coordenar a~oes para coibir o transito irregular
de pessoas e de hens atraves da extensa
linha de fronteira comum. Nesse sentido,
reiteraram a importancia da realiza~ao,
com a maior brevidade possivel, da primeira reuniao do Grupo de Coopera~ao
Consular Brasil-Guiana.

20. Os Govemos decidiram, igualmente,
reativar a Comissao Mista BrasileiroGuianense de Coopera~ao Economica,
Tecnica e Cultural, prevista nos Acordos, por troca de Notas, de 11 de novembro de 1971 e de 13 dejulho de 1976. A
proxima reuniao da referida Comissao
Mista devera realizar-se no primeiro trimestre de 1994.

17. Os Presidentes decidiram determinar
providencia para que sejam impulsionadas
as atividades de adensamento de marcos
de fronteira, a cargo da Comissao Mista
Brasileiro-Guianense de Limites.

21. 0 Presidente !tamar Franco condecorou o Presidente Cheddi Jagan com a
Gra-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sui.

18. Reconhecendo o papel da cultura
como fator primordial para o desenvolvimento de ambos os povos e a consolida~ao
da amizade e do conhecimento mutuo, OS
Presidentes acordaram determinar estudos
para que seja ampliado o intercambio cultural, em especial mediante a realiza9ao de
mostras de obras de artistas dos dois paises, a troca de visitas de personalidades do
mundo da cultura e o intercambio de docentes e estudantes, no quadro do Acordo
Cultural frrmado em 1968.

22.0 Presidente !tamar Franco aceitou,
com grande satisfa9ao, o convite formulado pelo Presidente Cheddi Jagan para visita aGuiana, em data a ser oportunamente
defmida, pelos canais diplomaticos.
23. Em seu nome e no da comitiva que o
acompanhou, o Presidente Cheddi Jagan
agradeceu ao Presidente !tamar Franco e
ao povo brasileiro pela fraternal acolhida
e por todas as aten~oes recebidas durante
sua permanencia no Brasil.

19. Durante a visita, os dois Govemos estabeleceram, mediante Acordo, por troca

Brasilia, 18 de novembro de 1993.
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Protocolo de Intenfoes entre o Governo da Republica Federativa do Brasil
eo Governo da Republica Popular da China sobre o incremento do comercio
bilateral de minerio de ferro e a promofao da explorafao conjunta
de reservas de minerio de ferro
3. As Partes procurario incentivar as empresas de seus respectivos paises a encontrar altemativas para o transporte de minerio de ferro a China, com custos de :frete
mais competitivos.

0 Govemo da RepublicaFederativa do
Brasil

e
0 Govemo da Republica Popular da
China

4. As Partes oferecerio, de conformidade
com suas legisla~aes, as facilidades necess8rias acontinuidade do comercio bilateral
de minerio de ferro e da coope~io na
explora~ao de reservas de minerio de ferro, entre ambos os paises.

(doravante denominados «Partes»),
Desejosos de consolidar e ampliar o
comercio bilateral de minerio de ferro,
bem como de promover a explora~ao conjunta de reservas de minerio de ferro no
Brasil, por intermedio de entendimentos
amistosos,

Este Protocolo de Inten~aes entrara em
vigor na data de sua assinatura.

Acordam o seguinte:
1. As Partes comprometem-se a estimular as empresas de seus respectivos paises
a dar continuidade ao comercio bilateral
de minerio de ferro com base nos principios da igualdade e do beneficio mutuo,
conforme as possibilidades de compra e
venda. Concordam em designar as referidas empresas para estudar a possibilidade
de expandir as compras e as vendas de
minerio de ferro.

Feito em Brasilia, em 23 de novembro
de 1993, em dois originais, nas linguas
portuguesa e chinesa, sendo todos os textos igualmente autenticos.
Pelo Govemo da Republica Federativa do
Brasil

Roberto Abdenur
Secretario-Geral das Rel~aes Exteriores

2. As Partes estimulario as empresas de
seus respectivos paises a examinar a viabilidade de explorar reservas de minerio
de ferro no Brasil, entre as quais as de
Carajas, em regime de joint venture.

Pelo Govemo da Republica Popular da
China
Gu Yongjiang
Vice-Ministro do Comercio e da Coopera~io Economica com o Exterior
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Protocolo entre a Administraciio Nacional de Espaco da China,
da Republica Popular da China (CNSA), e o Ministerio da Ciencia
e Tecnologia, da Republica Federativa do Brasil, sobre cooperafiio
em aplicafoes pacfjicas de ciencia e tecnologia do espafo exterior
A Administra~ao Nacional do Espa~o
da China, da Republica Popular da China
(CNSA)

e
0 Ministerio da Ciencia e Tecnologia,
da Republica Federativa do Brasil
(doravante denominados «as Partes»)
Em conformidade com o Acordo de
Cientifica e Tecnol6gica entre o Govemo da China e o Govemo do
Brasil, firmado em 25 de mar~o de 1982;
Coopera~ao

Considerando que, para a China e o
Brasil, os usos pacificos do espa~o exterior
representam urn importante instrumento
para a promo~ao do desenvolvimento social, economico e cultural, instrumento
que possibilita o melhor conhecimento
dos extensos territ6rios e recursos naturais
de seus paises, assim como favorece a
prote~ao do meio ambiente e viabiliza o
fortalecimento dos meios de comunica~ao, inform~ao e educa~ao de seus povos;
Considerando que a China e o Brasil
estao envidando significativos esfor~os
e realizando os investimentos necessarios para a aquisi~ao de conhecimento,
tecnologia e equipamentos para o sucesso da implementa~ao de suas atividades
espac1a1s;
Considerando os auspiciosos resultados da coopera~ao em curso no Programa
Sino-Brasileiro de Satelites de Recursos
Terrestres (CBERS);
156

Convencidos da importancia de ampliar o intercfunbio e a coopera~ao bilaterais nas areas das ciencias espaciais, das
tecnologias espaciais e das aplica~oes espaciais para o beneficio dos povos de ambos os paises,
Concordam no seguinte Protocolo de
Coopera~iio:

Artigo 1
As Partes, levando em conta o direito
e as regras intemacionais amplamente
aceitas, encorajarao o intercfunbio e a
coopera~ao na explora~ao e uso do espa~o exterior para fins pacificos, na base da
igualdade e mutuo beneficio, conforme
as leis e os regulamentos em vigor em
cada pais e por meio de suas respectivas
organiza~oes competentes na area de
ciencia, tecnologia e aplica~oes espaciais
- no caso da Parte brasileira, ad referendum da Comissao Brasileira de Atividades Espaciais (COBAE).
Artigo 2
A coopera~ao no ambito deste Protocolo podera incluir as seguintes areas:
1) Coopera~ao e intercfunbio em ciencias espaciais, tecnologia espacial e
aplica~oes espaciais, incluindo os Satelites Sino-Brasileiros de Recursos
Terrestres (CBERS) e vcirios outros
tipos de satelites, servi~os de lan~a
mento de satelites, sensoriamento remoto e suas aplica~oes, comunica~ao

espacial, processamento de materiais
no espa~o, microgravidade, ciencias
atmosfericas e astrofisica.
2) Outras areas a serem definidas
pelas Partes.
Artigo 3

As Partes se esfor~arao para coordenar
suas posi~oes sobre materias relacionadas
com os usos pacificos do espa~o exterior
nos 6rgaos relevantes do sistema das Na~oes Unidas.
Artigo 4

A coopera~ao referida no Artigo 2 deste Protocolo realizar-se-a por intermedio
das seguintes modalidades, entre outras:
1) a elabora~ao e a condu~ao conjunta
de programas de coopera~ao de beneficio mutuo;

2) a promo~ao de intercambio de
cientistas e tecnicos, bern como a
viabiliza~ao de sua participa~ao em
atividades conjuntas de pesquisa e
desenvolvimento;
3) a troca de informa~oes cientificas,
bern como de dados e resultados de
experimentos;
4) a condu~ao conjunta de simp6sios
e conferencias cientificas e a promo~ao de contatos diretos nos diferentes niveis.
Artigo 5

As Partes indicarao respectivamente
suas organiza~oes competentes para promover e executar as diferentes modalida-

des de coopera~ao sob este Protocolo, inclusive a coopera~ao em bases comerciais.
As Partes estabelecerao urn comite de
trabalho conjunto para coordenar a implementa~ao deste Protocolo.
Artigo 6

As organiza9oes competentes ou insti-.
tui9oes indicadas pelas Partes concluirao
acordos ou contratos relativos a programas
especificos, metodologia e condiyoes de
cooperayao, inclusive fmanceiras, e executarao esses acordos ou contratos separadamente, ap6s a aprovayao por suas respectivas Partes.
Artigo 7

Dados cientificos e tecnol6gicos e informayoes obtidas por meio de experimentos conjuntos serao acessiveis a ambas as
Partes e transmitidas logo que possivel.
Nenhurna das Partes divulgara ou transferira tais dados ou informayoes a terceiras
partes sem o consentimento escrito da outra Parte e somente em termos e condiyoes
mutuamente acordados.
Artigo 8

Este Protocolo entrara em vigor na
data de sua assinatura e tera vigencia de
cinco anos, ap6s os quais sera prorrogado
automaticamente por urn periodo de tres
anos. 0 presente Protocolo podera ser denunciado por qualquer das Partes, mediante notificayao por via diplomatica. A denl1ncia deste Protocolo surtira efeito seis
meses ap6s a data do recebimento da res157

pectiva notifi~. A exp~ deste Protocolo nao afetani OS projetos que ja tiverem sido iniciados durante sua vigencia.

Pela Administra~ao Nacional de Espa~o
da China, da Republica Popular da China

Feito em Brasilia, em 23 de novembro
de 1993, em dois originais, nos idiomas
chines, portugues e ingles, sendo todos os
textos igualmente vatidos e autenticos.

Pelo Ministerio da Ciencia e Tecnologia,
da Republica Federativa do Brasil

LiuJiyuan

Jose Israel Vargas
(Ministro de Estado)

•••
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Comunicados, Notas e Mensagens
Grupo de Trabalho sobre Operafoes de Paz
Nota aImprensa
Realizou-se no Ministerio das Relayoes Exteriores a Primeira Reuniao do
Grupo de Trabalho criado pelo Senhor
Presidente da Republica para examinar a
participayao do Brasil nas Operayoes de
Paz patrocinadas pelas Nayoes Unidas,
presentemente o brayo operacional do sistema de seguranya coletiva da ONU.

policiais e observadores eleitorais. No momento, o contingente brasileiro no exterior
e de 98 voluntarios (a distribuiyaO do efetivo consta do documento anexo ).
3. A reuniao do Grupo de Trabalho, que
foi presidida pelo Secretario-Geral do Itamaraty, Embaixador Celso Amorim, contou com a participayao expressiva de representantes do Congresso Nacional, do
Tribunal Superior Eleitoral, dos Ministerios da Justiya, Marinha, Exercito, Relayoes Exteriores e da Aeromiutica, do Estado-Maior das Foryas Armadas e da Secre-

2. Em cumprimento de suas responsabilidades, como membro das Nayoes Unidas, em favor da Paz e Seguranya internacionais, e de acordo com a letra e o espirito
do Artigo 4 da Constituiyao Federal, o
Brasil participa
de cinco OperaQuadro atualizado da participa~io do Brasil nas Opera~6es de Paz,
de acordo com a classifica~io empregada pela ONU (12/7/93)
yoes de Paz Observadores Monitores
em
Angola
Tropa
Pafs/contingente
militares
policiais
(UNAVEM-11),
18
El Salvador • Antiga Jugoslavia (UNPROFOR)
12(b)
7(a)
7
• Angola (UNAVEM-11)
(ONUSAL), an- • M~ambique (ONUMOZ)
3(d)
20(c)
3(e)
10
tiga lugoshivia • Uganda/Ruanda (UNOMUR)
15
3(f)
• El Salvador (ONUSAL)
(UNPROFOR),
18
Total: S opera~6es
58
22
Moyambique
(ONUMOZ) e (a) dois observadores, a/em de um medico, deveriio ser deslocados temporariamente
Ruanda/Uganda para a UNOMUR no co"ente mes;
(b) e (e)o Exercito cedeu duas equipes medicas as NafOes Unidas: uma para atuar
(UNOMUR). em Angola e outra a ser deslocada proximamente para Uganda. As equipes medicas
Essa participa- siio classificadas como tropa pelo Secretariado da ONU;
yao se tern feito (c) um observador militar foi transferido temporariamente para servir na UNmediante a ces- PROFOR;
(d) o General Lelio Gonfalves da Silva e os dois integrantes brasileiros de seu
sao de observa- Estado-Maior foram classificados como tropa pelo Secretariado da ONU;
dores militares, (j) quatro oficiais militares adicionais deveriio deslocCT-se para a ONUSAL no
equipes medi- corrente mes. Os tres oficiais listados crima seriio repatriados em fins de agosto
cas, monitores vindouro.
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taria de AssWltos Estrategicos da Presi-

nuar engajando-se, de forma construtiva e

dencia da Republica.

dentro de suas possibilidades nas iniciativas das Na~oes Unidas. 0 exame do assunto prosseguira no proximo dia 23 sob a
coordena~ao do Ministerio das Rela~oes
Exteriores.

4. As discuss0es em andamento revelam
a convergencia de percep~oes no sentido
de melhor capacitar o Brasil para conti-

-

Comunicado a imprensa sobre a III Conferencia /hero-Americana de Chefes
de Estado e de Governo, realizada em Salvador, de 15 a 17 de julho de 1993
A Conferencia !hero-Americana de
Chefes de Estado e de Govemo nasceu da
percep~ao de que se poderia dar novo impulso a coopera~ao entre os paises iberoamericanos, os quais compartilham raizes
e patrimonio cultural comuns, cujariqueza
se expressa de forma plural. A inaugura~ao da Conferencia ocorreu, por iniciativa
do Mexico, na cidade de Guadalajara, em
julho de 1991. No ano seguinte, areuniao
de cupula de Madri inseriu-se nas comemora~oes dos 500 anos do descobrimento
das Americas, pautando-se em elementos
de ordem hist6rica e cultural.
2. Nos pr6ximos dias 15 e 16 dejulho, o
Brasil sediara a III Conferencia, tendo sido
escolhida a cidade de Salvador, a qual
real~a o sincretismo da cultura brasileira e
sua especificidade no conjunto de paises
ibero-americanos.
3. A III Cupula !hero-Americana escolheu como tema central «Uma Agenda
para o Desenvolvimento, com Enfase no
Desenvolvimento Social», acolhendo proposta da Chancelaria brasileira apresentada, em janeiro deste ano, na Reuniao de
Chanceleres em Madri.
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4. A escolha desse tema teve por objetivo
permitir uma primeira reflexao, no plano
ibero-americano, que possa contribuir
para o debate sobre a questao do desenvolvimento, a realizar-se nas Na~oes Unidas
a partir do relat6rio a ser apresentado pelo
Secretario-Geral da ONU. A decisao de
se enfatizar o desenvolvimento social decorreu das situa~oes encontradas em muitos paises participantes da Cupula, tais
como a mortalidade infantil, as dificuldades de acesso aos servi~os basicos, de
educa~ao e de saude, o analfabetismo, a
desnutri~ao, o combate a doen~as endemicas, e outros que clamam por solu~oes
de base emergencial.

5. A iniciativa de retomar o dialogo sobre uma agenda para o desenvolvimento
busca recolocar o tema entre os problemas que devem receber a aten~ao da
comunidade intemacional, em bases novase criativas. Dentro desse contexto, a
Conferencia pretende:
• incentivar o dialogo sobre tema comum,
como e o caso da questao do desenvolvimento, com particular enfase no desenvolvimento social;

• acentuar 0 carater prospectivo do pr6prio tema central, de modo a caracterizar
o encontro de Salvador como uma primeira conce~ao entre Chefes de Estado e de Govemo sobre ideias iniciais de
uma «Agenda para o Desenvolvimento»; e
• promover e/ou dinamizar a coopera~ao
em setores que propiciem resultados
concretos.
6. As considera~oes dos Chefes de Estado e de Govemo sobre o tema central
estarao refletidas na primeira parte do documento final da Conferencia. 0 texto
procurara indicar que a conjuntura internacional oferece oportunidade singular
para a a~ao multilateral em materia de
coopera~ao para a solu~ao dos problemas
economicos e sociais, em compasso com
os avan~os que ja se verificaram no campo
da paz e da seguran~a. Procurara demonstrar que a retomada do diruogo sobre o
desenvolvimento e do interesse de todos
os paises. Devera registrar areas de convergencia, evitando enunciados que recordem as dificuldades do precedente diruogo
Norte-Sui. Devera, enfun, sinalizar ao Secretario-Geral das Na~oes Unidas o interesse dos paises ibero-americanos, no
mais alto nivel, em urn diruogo construtivo
sobre o desenvolvimento.
7. A segunda parte do documento fmal
contera o registro das iniciativas de coopera~ao entre os paises ibero-americanos em
aspectos tematicos e em projetos especificos, no sentido de dar conteudo e densidade ao prop6sito de dirigir o foro iberoamericano a concerta~ao para a coopera~ao. Refletira igualmente as considera~oes

dos Chefes de Estado e de Govemo a
respeito das recomenda~oes emanadas das
reunioes setoriais previas, as quais se concentraram nos aspectos sociais do desenvolvimento, em resposta a preocupa~ao do
Presidente Itamar Franco.
a) o primeiro desses encontros reuniu,
entre 24 e 27 de maio corrente, os
Ministros da Saude ibero-americanos.
Teve por objetivo analisar as perspectivas de coopera~ao naquela area e suas
implica~oes no esfor~o de desenvolvimento economico e social. Os Ministros reconheceram, particularmente, a
urgencia da elabora~ao e da aplica~ao
de uma politica comum de preven~ao
e controle da sindrome da imunodeficiencia adquirida (AIDS) e ressaltaram
a importancia de serem dedicados
maiores recursos fmanceiros e humanos as atividades de luta contra o
HIVIAIDS, bern como de que se promova a transferencia de tecnologia e a
dissemina~ao da informa~ao cientifica
e tecnica.
b) os Ministros de Educ~ao dos paises
ibero-americanos reuniram-se nos dias
7 e 8 de julho e suas conclusoes permitiram a analise conjunta do tema «Educa~ao e Trabalho: o Desafio da Educac;ao a' Distancia». Enfase foi dada as
atividades e cursos de ac;ao destinados
a vincular 0 setor educativo as principais necessidades da sociedade e do
sistema produtivo. Foi levada aos Chefes de Estado e de Govemo a recomenda~ao de que a III Conferencia ap6ie a
organizac;ao, fmanciamento e implantac;ao, com a possivel brevidade, do
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Mercado Comum do Conhecimento

parte das agencias intemacionais de

Cientifico e Tecnol6gico, programa a

desenvolvimento e reco~ao para

ser desenvolvido no ambito da OEA Organi~ao dos Estados Americanos
- com o objetivo de fortalecer a capacidade de gera~ao de inov~oes e refor~ar a competitividade produtiva e a
eqilidade social.

os esfor~os e iniciativas que vern sendo
implementadas pelas comunidades latino-americanas.

c) em Salvador, nos dias 9 e 10 de
julho, foi realizada a Primeira Reuniao
de Cultura dos Paises lbero-Americanos, a qual permitiu dar seguimento a
discussao de iniciativas de interesse
comum apoiadas pela Conferencia de
Cupula de Madri e estimular o fortalecimento da industria cultural. Enfase
foi dada as a~oes destinadas a converter o conjunto de afmidades hist6ricas
e culturais dos paises ibero-americanos em instrumento de unidade e desenvolvimento, com base no dialogo,
a coopera~ao e a solidariedade.
d) entre os dias 1o e 6 de junho, realizou-se, por iniciativa da Prefeitura do
Rio de Janeiro, a Primeira Conferencia
de Cidades para o Seculo XXI - Rio
93, a qual examinou programas e projetos inovadores de coopera~ao e intercambio entre Govemos locais. 0 temario incluiu a preserv~ao do meio ambiente, a conserva~ao dos recursos naturais, a cidadania, o fomento de atividades economicas e 0 desenvolvimento urbano sustentavel a partir da cooper~ao tecnica e financeira intemacional. Enfatizou-se, na oportunidade,
a importancia do intercambio amplo e
sistematico de experiencias nessas
areas e a necessidade de aten~ao por
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e) a Conferencia sobre Saneamento,
Meio Ambiente e Saude, realizou-se
em Brasilia, nos dias 26 a 28 de maio,
e teve por objetivo apresentar as autoridades competentes brasileiras o Plano Regional de Investimentos em
Meio Ambiente e Saude para a America Latina e o Caribe, preparado pela
Organiza~ao Pan-americana de Saude, e avaliar suas sugestoes. Na ocasiao, concretizou-se a decisao brasileira de aderir ao referido plano da
OPAS/OMS.

t) entre 28 e 29 de abril, foi realizada,
em Antigua, na Guatemala, a Conferencia do Pensamento: Visao lberoAmericana 2000», a qual examinou o
papel dos direitos humanos, da educa~ao, da cultura, do meio ambiente, da
ciencia e da tecnologia e da democracia na constru~ao de sociedades desenvolvidas. Foram apresentadas propostas de intensifica~ao dos programas de
educa~ao compensat6ria, destinados a
corrigir as desigualdades sociais resultantes dos desniveis de renda e a ado~ao de medidas para aumentar o nlimero de pesquisadores na area de ciencia
e tecnologia.
g) o Seminario sobre «A Inf'ancia na
Agenda do Desenvolvimento e daDemocracia>> foi realizado em Fortaleza,
Ceara, nos dias 7 a 9 de junho. Os
representantes govemamentais que

dele participaram recomendaram aos
Chefes de Estado e de Govemo que
assegurem os meios para que sejam
implementados os Pianos Nacionais de
A~ao (PNA), os quais deveriam ser
incorporados as politicas nacionais de
desenvolvimento. Solicitam ainda as
agencias e organismos internacionais e
bilaterais de coopera~ao que deem
prioridade a concessao de recursos financeiros e tecnicos necessarios para a
execu~ao dos PNA.
h) o IICA-Instituto Interamericano de
Coopera~ao para a Agricultura - realizou, em Sao Jose da Costa Rica, nos
dias 24 e 25 de junho, o semirulrio
«Agricultura e Recursos Naturais:
Fonte de Competitividade e Patrimonio dos Paises lbero-Americanos».
Nele ressaltou-se a importancia do desenvolvimento e da expansao da Agricultura para a supera~ao da fome e da
pobreza, principais obstaculos ao desenvolvimento sustentavel dos paises
latino-americanos. Destacou-se a necessidade de que seja intensificada a
coopera~ao intemacional no setor agricola, por meio de programas que incluam recursos financeiros adicionais,
transferencia de tecnologia e medidas
de libera~ao do comercio de produtos
agricolas.
i) no Rio de Janeiro, nos dias 28 a 30
de junho, realizou-se o seminario «Financiamento do Desenvolvimento», o
qual identificou quatro desafios principms:
a) a incorpora~ao dos setores de baixa renda no setor formal da econo-

mia, ampliando seu acesso ao emprego e ao consumo;
b) a supera~ao das disparidades regionais no interior de cada pais;
c) a ado~ao de politicas macroeconomicas e setoriais que promovam
o aumento da competitividade no
contexto do processo de globaliza~ao da economia internacional; e
d) a prom~ao do desenvolvimento
sustentavel. 0 documento final ressalta a urgencia da busca, em coopera~ao com institui~oes financeiras
multilaterais e bilaterais, de maior
acesso aos recursos oferecidos pelas
economias desenvolvidas, preferencialmente em condi~oes mais favoniveis e prioritariamente para atividades de desenvolvimento social.
j) o Seminario «Avalia~ao da Experiencia com Iniciativas de Combate a
Pobreza na America Latina>> reuniu-se
concomitantemente com o seminario
«Financiamento para o Desenvolvimento». Como resultados, foram feitas
recomenda~oes no sentido de que os
Govemos:
i) assegurem ao combate a pobreza
carater prioritario em suas a~oes e na
aloca~ao de recursos;

ii) formulem e executem programas
nacionais de Iongo prazo para a supe~ao da pobreza;
iii) garantam a eficiencia e a transparencia no uso dos recursos destinados aos programas de supera~ao
da pobreza; e
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iv) busquem a coopera~ao de organismos regionais e intemacionais de
credito e promo~ao do desenvolvimento para programas nacionais de
combate apobreza.
1) em Salvador, no periodo de 4 a 7 de
junho, foi realizado o Semimirio
«Ciencia e Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentavel», o qual reconhece a importfutcia do conhecimento
cientifico e tecnol6gico como fator de
produ~ao fundamental para a competitividade das economias ibero-americanas e da coopera~ao intemacional nessa area. Foi enfatizado o papel decisivo
que desempenha, para a coopera~ao, o
recurso de mecanismo de gestao mo-

demos, ageis e transparentes, bern
como a negocia~ao de urn acordo-quadro regional que de fundamento politico-juridico a programas de desenvolvimento cientifico e tecnol6gico e reconheceram a importfutcia de fmanciamentos intemacionais para coopera~ao
cientifica e tecnol6gica e, conseqiientemente, a necessidade de que se intensifiquem os esfor~os para ampliar as
vias de acesso a esses financiamentos.

-

8. A terceira parte do docurnento fmal
acolhera materias que, nao havendo recebido tratamento em Madri e Guadalajara,
deverao ser mencionadas, ou aquelas cuja
evolu~ao mere~a registro.

Angola
Aprovafiio de Resolufiio do Conselho de Seguranfa
0 Conselho de Seguran~a aprovou por
unanimidade na noite de ontem, dia 15 de
julho, em sessao formal, a Resolu~ao 851
que renova por dois meses o mandato de
opera~ao de paz da ONU em Angola, a
UNAVEMII.
2. A

resolu~ao

condena a UNITA pela

continua~ao de suas a~oes militares contra

o Govemo de Angola e exige que aquele
movimento aceite, sem reservas, os resultados das elei~oes democraticas de 1992 e
curnpra o disposto nos Acordos de Paz.
3. Os termos do docurnento ontem aprovado, de urn modo geral, sao incisivos na
condena~ao aUNITA. No texto, ha solicita~ao aos Estados de evitar a~oes que pos-
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sam, de forma direta ou indireta, prejudicar a implementa~ao dos Acordos de Paz.
4. Ademais, o Conselho de Seguran~ indicou estar preparado a impor san~s amparadas na Carta das N~s Unidas, inclusive a aprov~ao de urn embargo de armas e
suprimentos a UNITA, caso, ate 15 de setembro de 1993, a UNITAnao tenhaconcordado com urn cessar fogo e com a total
implemen~ dos Acordos de Paz.
5. Efato digno de nota o grande consenso registrado no Conselho de Seguran~a
com rela~ao a necessidade de fortalecer
os esfor~os do Govemo democratico de
Angola em terminar a guerra civile em
condenar a UNITA e insta-la a voltar a
mesa de negocia~ao.

Reunilio de Consultas Brasii-EUA sobre propriedade intelectual
Comunicado conjunto de imprensa
Nos dias 19, 20 e 21 de julho do
corrente, realizou-se no Itamaraty, em
Brasilia, reunHio de consultas entre Brasil e Estados Unidos sobre propriedade
intelectual.

de propriedade intelectual, tanto no ambito multilateral, como sobretudo no ambito
interno de cada pais.
4. A agenda incluiu patentes, marcas, direito autoral e prote~ao de programas de
computador, acesso de hens culturais ao
mercado, topografia de circuitos integra- ·
dos e segredos de neg6cio. Em todos esses
itens foram examinados os termos dos instrumentos internacionais em negocia~ao,
em especial do relativo a propriedade intelectual (TRIPs) da Rodada Uruguai de
Negocia~oes Comerciais Multilaterais e
sua rela~ao com as legisla~oes nacionais.

2. A delega~ao do Brasil foi composta
por representantes dos Ministerios das
Rela~oes Exteriores, da Fazenda, da Industria, Comercio e Turismo, da Ciencia
e Tecnologia e da Cultura. A delega~ao
dos Estados Unidos foi integrada por representantes do Escrit6rio do Representante Comercial, do Departamento de Estado, do Departamento de Comercio,
pelo Embaixador dos EUA em Brasilia e
outros funciomirios da Embaixada dos
EUA em Brasilia. A reuniao foi inaugurada pelo Secretario-Geral das Rela~oes
Exteriores do Itamaraty.
3. 0 objetivo das consultas foi o de permitir urn amplo intercambio sobre as questoes relacionadas a prote~ao dos direitos

-

5. As consultas dessa natureza revelaram-se exercicio util para 0 mutuo esclarecimento de questoes especificas que incidem sobre as rela~oes comerciais amplas, diversificadas e complexas. As realizadas nessa instancia propiciaram intercambio extenso e proficuo, e transcorreram em clima franco e construtivo.

Presidente /tamar Franco apoia negociafoes
para a conclusiio da Rodada Uruguai do GATT
0 Brasil e os demais paises do Grupo
do Rio estao fl!ffiemente engajados para
que as negocia~oes sobre a conclusao da
Rodada Uruguai do GATT possam ser
concluidas ate 15 de dezembro.
Em reuniao ministerial dos paises do
Grupo do Rio, realizada em Montevideu,
nos dias 16 e 17 do corrente, que contou

com a presen~a do Diretor-Geral do
GATT, Senhor Peter Sutherland, decidiuse que o Chanceler uruguaio, Sergio
Abreu, acompanhado por representantes
da «troika» do Grupo do Rio (Brasil, Chile, Argentina) manteria contatos em Bruxelas (CEE), T6quio e Washington, para
fazer entrega do documento emanado do
encontro, a «Declara~ao de Montevidem>,
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tados que levem em considera~ao os interesses dos paises latino-americanos, em
especial nas areas de acesso a mercados,
comercio de produtos agricolas, cria~ao de
organiza~ao multilateral de comercio e
sistema de solu~ao de controversias.

e divulgar a posi~ao dos paises latino-americanos sobre as negocia~oes em curso.
Em desdobramento paralelo, o Presidente !tamar Franco esti enviando cartas
sobre o assunto a Chefes de Estado e de
Govemo de uma serie de paises desenvolvidos, hem como ao Presidente da Comissao da Comunidade Europeia.

A Rodada Uruguai tern importancia
fundamental para os paises da America
Latina. Seus resultados deverao transcender o campo comercial. Terao impacto
notitvel sobre a propria conforma~ao da
ordem intemacional nos anos futuros.

0 Presidente Itamar Franco enfatiza a
necessidade vital de conclusao satisfatoria
da Rodada Uruguai do GATT, com resul-

-

Operafoes de Paz
Participaflio do Brasil

Realizou-se no Ministerio das RelaExteriores, conforme programado, a
Segunda Reuniao do Grupo de Trabalho
criado pelo Senhor Presidente da Republica para examinar a participa~ao do Brasil
nas Oper~oes de Paz das Na~oes Unidas,
dentro de uma estrategia voltada para dinamizar, mais ainda, a inser~ao e a atua~ao
do pais nos processos decisorios mundiais.
Os orgaos envolvidos enviaram, no total,
trinta representantes de alto nivel.
~oes

2. As discussoes foram orientadas no
sentido de aprofundar a analise de uma
agenda de trabalho que inclui, entre outros temas importantes, a necessidade de
consolidar e atualizar a legisla~ao vigente, a conveniencia de melhor capacitar
militares, policiais e civis a exercerem
suas fun~oes nas missoes de paz, a oportunidade de se recuperar a memoria bra166

sileira nesse campo e a indica~ao de pontos focais do Executivo, Legislativo e Judiciario a fim de acelerar o processo de
exame dos pedidos de cessao de pessoal e
equipamentos recebidos do Secretariado
das Na~oes Unidas.
3. A ONU mantem cerca de 14 Opera~oes de Paz em andamento, cinco das
quais contam com a participa~ao de brasileiros: Angola (UNA VEM-11), Mo~ambique (ONUMOZ), El Salvador
(ONUSAL), Uganda/Ruanda (UNOMUR) e antiga Iugoshivia (UNPROFOR). 0 contingente total brasileiro colocado a disposi~ao das Na~oes Unidas
e da OEA, no periodo de 1989 ajulho de
1993, monta a 342 voluntarios militares,
policiais e civis.
4. As reunioes do Grupo de Trabalho
vern permitindo um intercambio valioso

rentes componentes das Ope~oes de Paz.
0 exame da materia prosseguinl no proximo dia 16 de agosto no Ministerio das
Rela~oes Exteriores.

de opinioes e impressoes entre os tres Poderes a respeito das melhores modalidades
de a~ao existentes para embasar uma participa~ao mais intensa do Brasil nos dife-

-

Tribunal Internacional de Arbitragem entre a Republica Argentina
e a Republica do Chile para dejinir o percurso do trafado do limite
entre o Marco 62 e o Monte FitzRoy
Comunicado de Imprensa
Em cerimonia solene realizada em 16
de agosto de 1993, na sede da Comissao
Juridica Interamericana, no Rio de Janeiro, Brasil, e em cumprimento do compromisso arbitral firmado em 31 de outubro
de 1991, os Agentes dos Govemos argentino e chileno entregaram ao Presidente do
Tribunal, Doutor Rafael Nieto Navia (Colombia), na presen~a do Secretario do Tribunal, Rubem Amaral JUnior (Brasil), as
respectivas Contramem6rias. As mem6rias haviam sido entregues ao Tribunal em
31 de agosto de 1992.

gentina no Rio de Janeiro, Susana Grane;
Ignacio Gonzalez Serrano, Consul-Geral
no Rio de Janeiro e Chefe do Escrit6rio da
AgenciaArbitral do Chile, e Marcelo Munoz, do MRE do Chile.
0 Tribunal esta encarregado de resolver as diferen~as entre os Govemos
argentino e chileno sobre o percurso do
tra~ado do limite entre ambos paises entre o Marco 62 eo Monte FitzRoy, ao
sui do Continente.
Durante a cerimonia, os Agentes ratificaram a confian~a de seus Govemos no
Tribunal e no metodo escolhido para a
solu~ao do caso.

Na cerimonia, estiveram presentes
os Agentes da Republica Argentina, Susana Ruiz Cerutti, Frederico Mirre e Horacio A. Basabe e os Agentes da Republica do Chile, Javier Illanes Fernandez
e Eduardo Vio Grossi. Tambem participaram da cerimonia o Secretario do Comite Juridico lnteramericano, Renato
Ribeiro (Brasil); a Consul-Geral da Ar-

0 Tribunal sera composto por Rafael
Nieto Navia, Presidente (Colombia),
Reynaldo Galindo Pohl (El Salvador),
Santiago Benadava (Chile), Julio A. Barheros (Argentina) e Pedro Nikken (Venezuela). Seu Secretario e Rubem Amaral
J\lnior (Brasil).
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0 Brasil eo Conselho de Seguran~a das Na~oes Unidas
No dia 28 de outubro passado, o Brasil
foi eleito, com voto de 186 paises, para urn
mandato de dois anos, membro nao permanente do Conselho de Seguran~a das
Na~oes Unidas.
Em primeiro de janeiro Ultimo, o Brasil
voltou a integrar, pela setima vez, o Conselho de Seguran~a, 6rgao no qual esteve
representado anteriormente nos periodos
1946/47, 1951/52, 1954/55, 1963/64,
1967/68, 1988/89. Estes sete mandatos
transformaram o Brasil no pais latinoamericano que mais fez parte do Conselho. lncluidos os demais grupos regionais,
apenas o Japao, com sete mandatos, e a
india, com seis, dispoe de urn hist6rico de
participa~oes equiparavel ao brasileiro.
0 Conselho de Seguran~a constitui o
organismo intemacional sobre o qual os
fundadores das Na~oes Unidas depositaram as maiores esperan~as, atribuindo-lhe
a responsabilidade priorita.ria de atuar para
garantir a paz e a seguran~a intemacionais
e, em Ultima analise, evitar a repeti~ao de
tragicas conflagra~oes internacionais
como as de 1914/1918 e 1939/1945.
Quinze membros compoem o Conselho, entre os quais cinco sao permanentes
(China, Estados Unidos, Federa~ao Russa, Fran~a e Reino Unido) com direito de
veto e dez sao escolhidos altemadamente
para mandatos bienais, de acordo com a
seguinte distribui~ao geografica: tres
africanos, dois asiaticos, dois ocidentais,
dois da America Latina e Caribe e urn da
Europa Oriental.
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Com tamanha responsabilidade, o
Conselho de Seguran~a nao poderia deixar de ter uma capacidade de atua~ao
que lhe permitisse estar a altura de tarefag tao vitais para a Humanidade. Nao ha
duvida de que o Conselho constitui a
instancia de delibera~ao intemacional
que maiores condi~oes possui para influir de forma determinante na vida dos
Estados. De fato, sao formidaveis OS poderes que a Carta de Sao Francisco (instrumento legal constitutivo das Na~oes
Unidas) atribui ao Conselho:
1) Trata-se do Unico 6rgao que, no
ambito das Na~oes Unidas, pode tomar
decis5es cujo cumprimento e rigorosamente obrigat6rio para todos os membros da Organiza~ao (Artigo 25 da
Carta das Na~oes Unidas). As decisoes
da Assembleia Geral, do Conselho
Economico e Social (ECOSOC) e da
propria Corte Intemacional de Justi~a,
por maior que seja o apoio de que
desfrutem na comunidade intemacional, tern, do ponto de vista estritamente
juridico, valor apenas recomendat6rio
( 0 que nao impede que tais decis5es,
como ocorre muitas vezes, constituam
fatos politicos de primeira importancia). A diferen~a dessas, as determina~oes do Conselho de Seguran~a sao
obrigat6rias ou, como se costuma dizer
no jargao tecnico, juridicamente vinculantes.
2) Alem de obrigat6rias do ponto de
vista legal, as decisoes do Conselho de
Seguran~a, nos casos em que sejam
descurnpridas por urn ou mais Estados,

podem ser aplicadas de forma coercitiva, mediante a aplica~io de san~oes diplomaticas e economicas e,
em ultimo caso, mediante o uso de
for~a armada (conforme o capitulo
VII da Carta).

E certo

que, durante o periodo da
«Guerra Fria», a confronta~io ideologica
mais ou menos explicita entre os EUA e a
URSS (que, como membros permanentes,
dispunham do poder de veto) limitou em
muito a capacidade de atua~ao do Conselho. Como fim desse clima, que no passado emperrou seus procedimentos e dificultou sua atua~ao, o Conselho de Seguran~a
reveste-se de importancia crescente e assume com renovado vigor sua competencia e suas responsabilidades diante da Comunidade Internacional.
Confrontado com as principais situao
conflito na antiga Jugoslavia, a tragedia
humanitaria na Somalia e a dificil situa~ao
em Angola, o Conselho de Seguranya tern
tornado decisoes de notavel relevancia e
amplo alcance.
~oes de crise, como a invasao do Kuaite,

Todo membro das Nayoes Unidas tern
direito de trazer a atenyliO do Conselho
qualquer assunto que, a seu juizo, coloque
em risco a paz e a seguranya internacionais. Alem disso, cabe ao Conselho recomendar aAssembleia Geral a admissao de
novos membros e a expulsao ou suspensao
demembros.
0

0 Conselho se ocupa igualmente,
por meio de Comites especificos, da regulamentayao e monitoramento da im-

plementayio de sanyaes impostas a Estados membros.
Atualmente, um dos aspectos mais
importantes do trabalho do Conselho envolve a definiyao de diretrizes relativas a
casos especificos de Operayoes de Paz
das Nayoes Unidas. Ha, hoje em dia, entre Foryas de Paz e Missoes de observayiio, dezessete operayoes desse tipo em
andamento, em diversos paises de diferentes continentes, como por exemplo em
El Salvador, Angola e Somalia, Moyambique, Bosnia-Herzegovina, lraque, Chipre, Libano, Cambodja, Haiti, Ruanda,
Georgia e Liberia.
Em 1988, depois de quarenta anos de
operayoes, as Foryas de Paz das Nayoes
Unidas receberam o premio Nobel da Paz,
por relevantes serviyos prestados a causa
da paz mundial.
Mais de setenta mil homens estao envolvidos hoje em Operayoes de Paz das
Nayoes Unidas. 0 Brasil, com a valiosa
participayao de observadores militares e
policiais, esta representado diretamente
em varias dessas operayoes, na America
Central (El Salvador), na Africa (Angola,
Moyambique, Ruanda/Uganda) e na Europa (antiga Jugoslavia). Em Moyambique,
0 comandante das F Oryas de Paz e 0 General Lelio Gonyalves da Silva. A ONUVEM-1 (Angola) foi comandada pelo General Pericles Ferreira Gomes.
A Presidencia do Conselho de Seguranya das Nayoes Unidas e ocupada rotativamente, por urn mes, pelos paises-membros, permanentes ou nao, obedecida a
ordem alfabetica, em ingles.
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tante do Brasil junto as N~oes Unidas
presidini o Conselho de Seguran~a.

Em conformidade como regimento do
Conselho, incumbe ao Presidente a responsabilidade de:

No mes de outubro, preve-se que o
Conselho podera examinar, entre outras
questOes, aquelas relativas a situa~ao na
Libia, Mo~ambique, Somalia, Angola,
Ruanda, Africa do Sui, Sahara Ocidental,
Cambodja, Iraque, Oriente Medio, Georgia, Chipre e Haiti.

a) convocar as reunioes do Conselho;
b) aprovar as propostas de agenda para
as reunioes do Conselho;
c) presidir as sessoes formais e informais do Conselho;
d) representar o Conselho enquanto
6rgao das N~oes Unidas, inclusive
mediante declara~oes publicas sobre
temas sob consider~ao no Conselho,
sujeitas aaprova~ao previa dos demais
membros;
e) decidir sobre questoes relativas
ordem dos trabalhos.

a

A partir de primeiro de outubro, o Embaixador Ronaldo Sardenberg, Represen-

-

No periodo de janeiro a agosto de
1993, a Delega~ao do Brasil interveio, no
Conselho de Seguran~a, onze vezes sobre
questoes da antiga Jugoslavia, cinco sobre
Angola, tres sobre o Haiti, duas sobre o
Iraque, duas sobre Mo~ambique, duas sobre Nagorno-Karabakh, duas sobre a Somalia, duas sobre a Liberia, uma sobre o
Cambodja, uma sobre a Coreia do Norte e
uma sobre Ruanda.

Cartas enviadas pelo Senhor Presidente da Republica, /tamar Franco,
aos lideres sul-africanos ganhadores do Premio Nobel da Paz de 1993,
Frederik de Klerk e Nelson Mandela
A Sua Excelencia o Senhor
Nelson Mandela,
Presidente do Congresso N acional
Africano

povo sul-africano a liberdade e a cidadania
sempre contou com a irrestrita solidariedade do Brasil.

F oi com emo~ao que recebi a grata
noticia da outorga a Vossa Excelencia do
Premio Nobel da Paz de 1993. Trata-se do
justissimo reconhecimento do notavel esfor~o para conduzir a Africa do Sul a
democracia plena e multirracial.

Queira receber, portanto, Senhor Presidente, em meu nome e no do povo brasileiro, esta mensagem de felicita~oes, que
estendemos a todos os sul-africanos que
tornaram possivel este momento de especial significa~ao para a Africa e para toda
a comunidade internacional.

A longa e infatigavel luta que Vossa
Excelencia eo Congresso Nacional Africano vern empreendendo para devolver ao

Aproveito a oportunidade para renovar
a Vossa Excelencia os protestos da minha
mais alta estima e considera~ao.
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!tamar Franco

Coube a Vossa Excelencia, Senhor
Presidente, 0 indiscutivel merito de ter
tornado as corajosas decisoes que deram
inicio ao auspicioso processo de eliminar
o regime do apartheid, o qual devolvera a
plena democracia a maioria do povo suiafricano e reintroduzira a Africa do Sui na
Comunidade Intemacional.

Presidente da Republica Federativa do
Brasil
A Sua Excelencia o Senhor
Frederik W. de Klerk,
Presidente da Republica da Africa do Sui
Foi com alegria que recebi a grata
noticia da outorga a Vossa Excelencia
do Premio Nobel da Paz de 1993. Tratase de justissimo reconhecimento do notavel esfor~o para conduzir a Africa do
Sui a democracia plena e multirracial,
apesar dos obstaculos surgidos, os quais
tern sido superados com determina~ao e
habilidade.

Aproveito a oportunidade para renovar
a Vossa Excelencia os protestos da minha
alta estima e considera~ao.

!tamar Franco
Presidente da Republica Federativa do
•
Brasil

•••
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Artigos de jornais
0 Brasil e a nova ordem miUidial
(Jornal do Brasil, 31 de outubro de 1993)
Embaixador Celso Amorim
Ministro das Rel~Oes Exteriores

Tomou-se moda nos circulos academicos, em fun~Ao sobretudo dos trabalhos de
Francis Fukuyama, falar-se do tim da Hist6ria. Mais recentemente, esta voga se tern
traduzido na n~ao de que se criou ou
estaria em vias de criar-se uma nova ordem internacional, que anunciara uma era
de paz e estabilidade.
SAo bern conhecidos os ~s da nova
estrutura de poder, que emergiu do final da
Guerra Fria Entre eles estAo o tim da bipolaridade e a afirma~Ao hegemonica de uma
das superporencias, agora sem rival. A esta
realidade de poder correspondeu tambem,
com a derrocada do comunismo, importante mudan~ no plano das ideias politicas, de
tal sorte que a hegemonia veio ungida de
uma aparente legitimidade. Paradoxalmente, os mecanismos nem sempre transparentes e certamente pouco democraticos do
Conselho de Seguran~a das N~s Unidas
serviram para validar, mais uma vez, o
aforismo de Pascal sobre a for~a e a justi~a.
A Guerra do Golfo pareceu ser a epitome
desses processos, indicando que a «nova
ordem» viera para ficar.
Na realidade, ha ra.zOes para crer que
estamos passando porum periodo de transi~Ao, por um rito de passagem entre duas

estruturas, cuja d~ao e impossivel precisar. Em primeiro Iugar, hegemonia politica nao corresponde tao claramente a
hegemonia economica. Ao passo que, do
ponto de vista militar, nAo ha hoje rivais a
altura da superporencia remanescente (ate
por inaperencia de alguns); no plano economico, a evolu~ao das Ultimas decadas
gestou uma si~ao em que surge nao um
Unico centro de poder, mas pelo menos
tres. As dificuldades de concluir a «rodada
Uruguai», pelas resistencias da Comunidade Europeia (mas tambem do Japao) em
absorver certos aspectos de uma agenda
essencialmente ditada pelos Estados Unidos ilustram essa contradi~ao.

a

Por outro lado, a capacidade de gerenciar crises revelou-se limitada. Situa~oes
complexas, onde a determi~ao do vilao
ou dos meios de combare-lo era mais dificil, sugerem que a «nova ordem» em muitas regioes mais se assemelharia a uma
grande desordem. 0 que se passa em algumas das ex-republicas da Uniao Sovietica,
na Bosnia, na Somalia e no Haiti, para citar
alguns casos, despertou ceticismo e desfez
ilusaes. Assim, o tao anunciado «fim da
Hist6ria» e a era de paz que se lhe seguiria
se viram abalados pelo ressurgimento de
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con:flitos radicados em sentimentos particularistas que se supunham definitivamente
superados. Do lado positivo, o aperto de mao
entre ltzac Rabine Yasser Arafat e a outorga do premio Nobel da Paz a Frederik de
Klerk e Nelson Mandela rem igualmente
valor emblematico, deste fun de seculo, ao
anunciar que a Hist6ria esta talvez come~ando, ap6s uma longa, escura e turbulenta
pre-Hist6ria. Assim, o novo eo velho convivem em busca de uma sintese filos6fica.
Do ponto de vista dos paises em desenvolvimento, a nova estrutura de poder encerra elementos preocupantes. Se, por urn
lado a afirm~ao da democracia e dos direitos hurnanos como valores universais
deve ter seus exitos festejados, a realidade
posterior aGuerra Fria ainda nao permitiu
que se superassem as dicotomias que separam os mais ricos dos mais pobres. Desequilibrios em nfvel mundial somam-se
as disparidades internas, levando a que as
diferen~as entre os mais abastados e os
mais miseraveis assumam propo~Oes intoleraveis nurn mundo crescentemente
unido pela onipresen~a dos meios de comunic~o. 0 abismo entre Mogadiscio e
o Waldorf Astoria nao se resolvera por
barreiras a imigra~ e por interven~OeS
militares, ainda que hurnanitarias.
0 grande risco que encerra a nova estrutur~o de poder e 0 enrijecimento da
dicotomia Norte-Sui, que pode ser agravada por praticas que marginalizam os paises
em desenvolvimento das grandes decis6es. Diret6rios restritos, de natureza formal (como o Conselho de Seguran~a) ou
informal (como o Grupo dos Sete) amea~am seriamente a legitimidade sem a qual
174

nenhuma ordem pode ser qualificada
como tal.
Como toda transi~ao, o processo de
configura~ao de urn novo ordenamento
internacional encerra riscos, mas tambem
oportunidades. Impoe-se urn esfor~o vigoroso para a democratiza~ao das rel~oes
internacionais, em consonancia como amplo consenso que hoje se verifica em tomo
da democracia representativa. A percep~ao quase universal da necessidade de
atualizar a composi~ao do Conselho de
Seguran~a da ONU, dotando-o de maior
representatividade e diminuindo o desequilibrio entre paises desenvolvidos e em
desenvolvimento e motivo de expectativa
positiva. Tambem constituem razao de estimulo as novas tendencias do desarmamento, com o crescente papel das instancias multilaterais de negocia~ao e o reconhecimento, ainda que incipiente, de que
garantias de nao-prolif~ao e acesso ao
comercio de hens e tecnologias necessarios ao desenvolvimento sao faces de uma
mesma moeda. 0 mesmo se pode dizer do
consenso que se vai formando no sentido
de que, Se OS direitos humanos sao universais e nenhurna desculpa e boa para justificar a viola~ao, e igualmente verdadeiro
que sua vigencia plena depende da concretiza~ao do direito ao desenvolvimento.
Do ponto de vista economico, somente
a inse~ao dinamica dos paises em desenvolvimento nos grandes fluxos de comercia e de transferencia de tecnologia permitira aurnentar seu quinhao nos frutos do
progresso. Nesse sentido, e de fundamental importhcia o fortalecimento do sistema multilateral de comercio, em moldes

abertos e flexiveis, assim como uma conclus!o nipida e equilibrada da Rodada
Uruguai do GATT, sem discrimina~oes
ou imposi~oes.
0 fracasso da «rodada Uruguai» pode
instaurar um periodo de conflitos e incertezas no qual os paises em desenvolvimento dificilmente poderao sair ganhadores.
Tal hip6tese, entretanto, nao pode ser descartada, e os paises em desenvolvimento
tem que estar preparados para «pensar o
impensaveh>. Tal desafio sera tao mais
importante quanto menor for a possibilidade para um pais de realizar apostas Unicas ou quase Unicas. Este e justamente o
caso do Brasil, cujo comercio exterior se
distribui de forma quase homogenea pelas
varias regioes e areas economicas e que,
portanto, tem um marcado interesse no
fortalecimento do sistema multilateral.
Assim, os esfor~os que temos feito a nfvel
regional e sub-regional sao complementares e nao substitutivos de nosso empenho
no comercio global.
No ambito sub-regional, estamos decididamente empenhados na consolida~ao do Mercosul. Recentemente, em Santiago, por ocasiao da reuniao de cupula
dos paises do Grupo do Rio, o Presidente
Itamar Franco lan~ou a proposta de constitui~ao de um Espa~o Economico SulAmericano, que congregaria o Mercosul,
o Pacto Andino e a Iniciativa Amazonica,
alem do Chile, com a forma~ao de uma
Zona de Livre Comercio da America do
Sul em dez anos.
0 Mercosul e a Zona de Livre Comercio da America do Sul sao formas realistas
de melhorar a competitividade de nossas

indU.Strias. Possibilitarao, ao mesmo tempo, o aumento do poder de barganha dos
paises envolvidos com rela~ao a outros
grupos economicos. Essas iniciativas, que
nao sao contradit6rias com a liberali~ao
do comercio global, podem revelar-se vitais na hip6tese nao desejada de colapso
do sistema multilateral, que necessariamente levaria a uma multiplicidade de relacionamentos bilaterais ou plurilaterais.
Assim, o que vemos e um conjunto de
tendencias muitas vezes contradit6rias
que conformam uma realidade fluida e
cambiante. Dificilmente resultara de tais
tendencias uma estrutura organizada em
tomo de um ll.nico principio ordenador,
como foram o equilibrio de poder dos
seculos 17 a 19 ou, mais recentemente, a
bipolaridade. Parece certo que na nova
ordem que venha a emergir deste jogo de
for~as multip1as, o papel das Na~oes Unidas e dos organismos multilaterais tera
importancia crescente, assim como tendera a aumentar o peso dos grupos economicos regionais e sub-regionais.
Trata-se, em resposta a esses desafios,
de contribuir para que a nova ordem que
se esta forjando corresponda as nossas aspir~oes, tomando-a democratica, estavel,
desarmada, respeitosa da soberania dos
Estados e comprometida com o desenvolvimento material e sustentavel de todas as
na~oes. 0 Brasil tem um papel a desempenhar neste processo. Para isso importa que
nao sejamos meramente reativos a uma
agenda tra~ada de fora, mas que estejamos
em condi~oes de definir a nossa pr6pria
agenda intemacional.
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ExtradifiO e impunidade
(Jornal do Brasil, 7 de novembro
de 1993)
Embaixador Celso Amorim
Ministro das Rel~Oes Exteriores

A preocupa~ao com a ideia do hom govemo e tao velha quanto a organiza~ao
politica das sociedades. Ja na Grecia Antiga cristalizaram-se doutrinas sobre as regras e os principios em tomo dos quais os
seres hurnanos deveriam organizar a escolha de seus govemantes e o modo de opera~ao do poder. Desde a celebre passagern
de Her6doto sobre a sucessao de Cambises, rei da Persia, passando por Arist6teles
e Platao, e, mais modemamente, por Montesquieu e os autores americanos do Federalista, se discute a melhor forma de organizar o Estado. 0 debate, essencialmente
de natureza constitucional, segue em aberto, como temos visto, inclusive no Brasil,
na discussao entre parlamentares e partidarios do sistema presidencial.
Recentemente, a comunidade das na~oes e, especialmente, os paises anglo-saxoes tern abordado a questao por urn angulo novo. Aceita a premissa de que a
democracia representativa (presidencial
ou parlamentar) e 0 paradigma a ser mantido ou buscado, a preocupa~ao muda de
enfoque e, para isso, cunhou-se urna nova
expressao: good governance, que, seguindo os parfunetros do Aurelio, poderia ser
traduzida como «boa goveman~a» ou
«boa govema~ao». Diferentemente do
«born govemo»' a enfase aqui nao e tanto
na forma de escolha dos govemantes ou na
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estrutura do Estado, cujos principios sao
dados por assentes, mas nos padroes que
orientam a gestao da coisa publica. Tratase de assegurar que tais padroes se inspirem em principios eticos e administrativos
que permitam que o Estado seja, efetivamente, posto a servi~o da sociedade e de
seus interesses. «Boa Goveman~~l» distingue-se, portanto, de «hom govemo». Na
verdade, a boa goveman~a seria, antes,
urna atitude que urn govemo pode ou nao
desenvolver, independentemente da sua
forma de escolha e de sua estrutura, diante
da realidade sobre a qual atua. Ela implica,
sobretudo, urn claro compromisso por parte dos govemantes com a retidao politica
e administrativa, a etica e a eficiencia dos
mecanismos do Estado. Se a democracia
representativa e 0 pressuposto da «boa
goveman~a», ela nao e evidentemente
urna condi~ao suficiente.
Durante reuniao, em nivel de Chefes
de Govemo, do Conselho de Seguran~a
das Na~oes Unidas, realizada em 31 de
janeiro de 1992, o primeiro-ministro britanico, John Major, que presidia o encontro, disse, em seu discurso, que «a boa
goveman~a nao e urn Iuxo. :E a pedra
angular sobre a qual se edifica urna sociedade estavel e pr6spera, que, por sua vez,
esta essencialmente alicer~ada na paz e na
seguran~a intemacional».

Ecerto que o conceito que ora examinamos aparece, por vezes, no contexto
intemacional, eivado de um vies patemalista. Alguns pafses com maior tradi~ao e
estabilidade democratica poderiam tentar
determinar o que seria good governance
e dar li~oes a respeito. Poderiam, tamhem, identificar a sua ausencia em algum
pais, e eventualmente, propor medidas ou
politicas para que ela seja restaurada,
atraves de novas condicionalidades e limita~oes a coopera~ao intemacional. Na
verdade, ideias e politicas intervencionistas servem pouco aos interesses dos pr6prios Estados poderosos e encontramjustificadas resistencias de grande parte da
comunidade intemacional.
0 nucleo do conceito de boa govemanporem, traz ideias que sao positivas
para ricos e pobres. Interessam tanto aos
pafses do Sui quanto aos do Norte a preserva~ao e a promo~ao de valores eticos na
administra~ao publica, 0 combate aimpunidade, a preserva~ao dos direitos e garantias individuais e a preocupa~ao com os
mais necessitados, dentre outros valores.
~a,

Esses principios orientam a a~ao do
govemo do presidente !tamar Franco. Por
respeito a Justi~a e para lograr julgar 0
Senhor Paulo Cesar Farias pelos crimes a
ele imputados, o Govemo brasileiro solicitou ao Reino Unido sua extradi~ao. Esse
conhecido instituto do Direito lntemacional foi definido, nas palavras do emerito
jurista Celso D. de Albuquerque Mello,
como sendo «o ato por meio do qual um
individuo e entregue por um Estado a outro, que seja competente a tim de julga-lo
e puni-lo (grifo meu).

0 compromisso do Govemo brasileiro
com a etica e a moralidade e plenamente
percebido fora do Brasil, e em termos muito concretos. Bem o demonstra a rapidez
com que o govemo britanico acolheu o
pedido brasileiro. Tecnicamente, o Senhor
Paulo Cesar Farias e, hoje, e ate que se
apresente voluntariamente ou seja preso
por a~ao policial, um foragido da Justi~a
tambem na Gra-Bretanha. Como nos, o
Reino Unido compromete-se com a ideia,
alicen;ada em genuino respeito a etica, de
que os Estados devem cooperar ativamente para que a justi~a seja aplicada. A par
da eficiente a~ao diplomatica, isso explica
igualmente, creio, a especial aten~ao que
as autoridades britanicas deram a nossa
solicita~ao e pela qual o povo e o govemo
do Brasil sao reconhecidos.
A pronta conclusao de um entendimento entre os dois govemos, com vistas
a deten~ao e posterior extradi~ao do Sr.
Paulo Cesar Farias, constitui demonstra~ao do desejo mutuo - de brasileiros e
britanicos - de aprofundar essa coopera~ao em beneficio da moralidade publica.
Os britanicos acolheram as pondera~oes
brasileiras e, diante da realidade dos fatos, concordaram em solicitar asua Justi~a a extradi~ao. Sugeriram, ainda, que
fosse firmado acordo de extradi~ao, para
que, no futuro, a a~ao da Justi~a se fa~a
de modo mais expedito e fluido. Essa
proposta foi prontamente aceita pelo govemo do Brasil.
Tanto no que diz respeito aviola~ao de
Direitos Humanos quanto no que toea aos
crimes de corrup~ao - e a apropria~ao
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ilicita de recursos publicos, sobretudo em
urn pais onde a pobreza e a carencia ceifam
vidas humanas, equipara-se as mais graves
viola~oes dos Direitos Humanos -e preciso quebrar o ciclo da impunidade. Confiamos que, ao julgar a extradi~ao propria-
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mente dita, a Justi~a britanica permita por
em pratica os melhores principios da good
governance, habilitando as autoridades
brasileiras a, num caso de valor emblematico para toda a sociedade brasileira, quebrar esse ciclo perverso.

Quarenta anos de amizade
(0 Globo, 21 de novembro de 1993)
Embaixador Celso Amorim
Ministro das Rel~aes Exteriores
As rela~oes entre Brasil e Portugal englobam hoje novas realidades. Sao elas
produto nao apenas de redefini~oes no
quadro geral das rela~oes intemacionais,
mas, tambem, dos novos compromissos
assumidos nos respectivos espa~os regionais. Desde 1986, com a adesao aComunidade Europeia, Portugal esta redesenhando o seu futuro, ao passo que o Brasil, movido pelo entusiasmo da redemocratiza~ao, procura construir a sua volta
novas avenidas de integra~ao compativeis com o seu perfil de pais continental
e multifacetado.
Nao surpreende nesse contexto que,
aos l~os hist6ricos entre Brasil e Portugal,
sejam hoje acrescidas outras formas de
contato. Da mesma maneira, nao e motivo
para admira~ao que papeis estabelecidos
no passado ganhem outros contomos, para
formar uma nova comunhao de interesses.
A constata~ao de que estamos ingressando
em uma nova fase do relacionamento bilateral nao compromete, entretanto, a excelencia que sempre o caracterizou, apenas
constitui motivo para um exercicio de reflexao sobre as melhores o~oes para o
nosso futuro.
A necessidade dessa reflexao se da
precisamente no momento em que o Brasil
e Portugal comemoram o 40° aniversario
do Tratado de Amizade e Consulta, monumento das rela~oes privilegiad8s e princi-

pal expressao da conjuga~ao de interesses
e afinidades que, desde 1500, entrel~ou o
destino dos dois paises. Para os festejos
deste aniversario, veio ao Brasil importante delega~ao oficial portuguesa, chefiada
pelo Secretario de Estado das Comunidades, Dr. Luis Manuel da Costa Sousa de
Macedo, e integrada, como convidado especial do Govemo brasileiro, pelo embaixador Antonio de Faria, a quem coube, na
qualidade de chefe da representa~ao diplomatica de Portugal no Rio de Janeiro, assinar,juntamente como professor Vicente
Rao, em 16 de novembro de 1953, o instrumento que hoje comemoramos.

0 Tratado de Amizade e Consulta foi
produto de negocia~oes que pretendiam
conceder reciprocamente aos «povos irmaos» um tratamento especial que os
equiparasse «aos respectivos nacionais em
tudo que, de outro modo, nao estiver diretamente regulado nas disposi~oes constitucionais das duas na~oes, quer na esfera
juridica, quer nas esferas comercial, economica, financeira e cultural». Tratava-se,
portanto, do reconhecimento explicito de
um movimento espontaneo nas rela~oes
bilaterais, que resultava nao apenas das
profundas identidades hist6rico-culturais,
mas tambem do continuo fluxo migrat6rio
de Portugal para o Brasil, estimado em
cerca de dois milhoes de pessoas entre o
periodo da independencia ate o inicio dos
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anos 60. Foi nesse sentido que o Tratado
consagrou a liberdade de movimentos entre os dois paises, garantindo «a livre entrada e saida, o estabelecimento de domicilio e o livre transito em Portugal e no
Brasil aos nacionais da outra parte ... ».
Alem de reconhecer a existencia de urn
movimento extra-oficial nas rela~oes bilaterais, o tratado de 1953 tambem veio formalizar urna forte voca~ao pelo entendimento e pela coopera~ao entre os dois
govemos. Nesse sentido, estabeleceu,
pela primeira vez no Brasil, urn mecanismo de consulta politica, com vistas acoordena~ao de posi~oes intemacionais, bern
como ao estabelecimento de novos incentivos ao intercambio bilateral. Seguiramse, entre outros, o Acordo de Isen~ao de
Vistos de 1960, os Acordos de Coopera~ao Cultural, Economica e Comercial de
1966, a Conven~ao sobre lgualdade de
Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses, em vigor desde 1972 e, mais
recentemente, o Acordo Quadro de Coopera~ao, que criou entre infuneros mecanismos, as reunioes de cupula entre chefes
de govemo, inauguradas em 1991, com a
visita ao Brasil, em maio daquele ano, do
professor Cavaco Silva.
As identidades culturais, o fluxo migrat6rio e a vontade manifesta dos dois
govemos formaram o conjunto de razoes
responsavel pelo surgimento de urna significativa dimensao portuguesa na vida
brasileira. Alem do engenho de ilustres
portugueses no desenvolvimento da indU.Stria e do comercio em nosso pais, cerca
de 160 associ~oes, desde o Amazonas ao
Rio Grande do Sui, agrupadas, desde

180

1931, na Federa~ao das Associa~oes Portuguesas e Luso-Brasileiras, edificaram o
que o Tratado de 1953 cunhou de a «Comunidade Luso-Brasileira>>, cujo vigor
contribuiu positivamente para o desenvolvimento da sociedade brasileira, ao mesmo tempo que conferiu estabilidade as
rela~oes bilaterais e urn forte sentido de
responsabilidade pela preserva~ao do patrimonio comurn.
Hoje, Brasil e Portugal exibem urna
face mais madura. Sem perder o idealismo, ultrapassaram o romantismo, diversificaram seus interesses e aurnentaram suas
esferas de atua~ao regional e intemacional. Sobreviveu, nao obstante, o sentido da
irmandade, formado no movimento espontaneo de integra~ao entre as duas na~oes. Este ganhou, e verdade, novos adere~os. Ao contrario do que ocorria no passado, a adesao de Portugal aComunidade
Europeia inverteu a dire~ao no fluxo migrat6rio. Sao hoje os brasileiros que, em
maior nfunero, procuram as fronteiras lusitanas, que levam para Portugal o seu
engenho, a sua modemidade e sua vontade
de estabelecer novos e mais s6lidos parametros de coopera~ao.
La estamos contribuindo com urn pais
renovado nas suas expectativas. Novas e
importantes bases foram lan~adas para o
intercambio cientifico e tecnol6gico. Em
1990, chegamos posi~ao de quinto maior
investidor na economia portuguesa, o primeiro nao-comunitario, com recursos
aplicados na forma~ao de joint ventures
tanto na area financeira e comercial quanto
no campo das indU.Strias de autope~as, estruturas metalicas, papel e celulose, bene-

a

ficiamento agricola, telecomunica~oes e
muitas outras. Tudo isso sem esquecer o
forte influxo nas correntes culturais, que
faz dos produtos brasileiros na musica,
nas artes plasticas e cenicas, na televisao,
na literatura e em muitas outras formas de
expressao urn elo a mais na estreita liga~ao que nos une. Recordando palavras do
embaixador Antonio de Faria, em almo~o
que lhe ofereceu o embaixador Jose Aparecido de Oliveira, por ocasiao de sua
data natalicia, «e inegavel que a presen~a
de Portugal na CE possui urna forte dimensao brasileira.>>.
Os problemas epis6dicos, que nunca
chegaram a contaminar o conjunto do relacionamento bilateral, sao componentes
naturais de urna rela~ao amadurecida, em
que os interesses deixaram de ser puramente filos6ficos para abranger urn universo mais real e complexo. As chancelarias dos dois paises, justamente porque
gozam de urna intimidade possivelmente
inigualavel entre Chancelarias estrangeiras, estao devidamente aparelhadas para
conduzir a born termo essas questoes e
superar os acidentes de percurso. Conforme declarou o Dr. Manuel Costa de Sousa
Macedo, em discurso que proferiu no Palacio das Necessidades, em 22 de Abril
passado, durante as comemora~oes do Dia
da Comunidade Luso-Brasileira, «as for~as centripetas que nos aproximam - per-

manentes e profundas - prevalecerao
sempre sobre as for~as centrifugas e passageiras que nos podem afastar». 0 desafio do momento e saber em que medida
devemos ajustar os atuais compromissos
bilaterais de modo a que melhor possa
servir as futuras gera~oes de portugueses
e brasileiros.
0 Tratado de Amizade e Consulta e
urna obra perfeita, mas nao esgota o potencial das nossas rela~oes. Com a independencia dos cinco paises africanos de lingua
portuguesa, alargou-se consideravelmente
o patrimonio da lusofonia, assim como
ampliou-se a responsabilidade pela sua
preserva~ao. 0 aniversario que hoje comemoramos e pois uma oportunidade singular para que voltemos a refletir sobre a
necessidade de institucionalizarmos a Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa, a ela atribuindo as fun~oes de zelar pelo
futuro da nossa lingua, pela boa concerta~ao das nossas politicas, pelo aperfei~oa
mento da nossa coopera~ao e pelo exercicio de urna nova expressao de poder na
cena internacional. A lingua de Camoes e
Pessoa, que tambem e de Machado de
Assis, Guimaraes Rosa, Luandino Vieira,
Jose Craveirinha, Vasco Cabral, Aida Espirito Santo e Baltasar Lopes da Silva,
constitui, «de fato», ou «de facto», o elo
primaz, vivo e indissoluvel que une os
nossos destinos.
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Caminho da integra,iio
(Folha de S. Paulo, 17 de dezembro
de 1993)
Embaixador Celso Amorim
Ministro das Rela~oes Exteriores

0

processo de integra~ao do Mercosul,
lan~ado em 26 de mar~o de 1991 com a
assinatura do Tratado de Assun~ao, tern
avan~ado celeremente, mas em bases seguras. Estamos a urn ano do estabelecimento de urna area de livre comercio entre
os quatro paises que o assinaram, e da
implanta~ao de urna uniao aduaneira que
levara a urna politica comercial comurn
em rela~ao a terceiros paises. Ultrapassada
essa fase de transi~ao, avan~aremos em
direyao ao objetivo final do Tratado de
Assunyao, urn mercado comurn em sua
acewao plena.
Muito ja se fez, na moldura do tratado,
tanto no campo do incremento das correntes de comercio intra-Mercosul quanto no
da compatibilizayao de caracteristicas intemas dos quatro parceiros. Ha 11 subgrupos de trabalho, compostos de especialistas em areas diversas, que vao desde a
agricultura ate as relayoes trabalhistas, que
tem-se dedicado, em programa de intensa
atividade, a tarefa de identificayaO de assimetrias e de proposiyao conjunta de politicas ou normas comuns.
Esse trabalho mobiliza literalmente
centenas de funcionarios dos 6rgaos da
administrayao direta e indireta dos quatro
paises, de representantes de govemos estaduais ou departamentais, e de diversas
entidades da sociedade civil, em urn esfor-
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yO coordenado, mas transparente e participativo. Os frutos ja sao muitos, e de altissima qualidade.
No que se refere ao tluxo do comercio,
ja e sabido que, desde OS prim6rdios do
Mercosul, seus mecanismos liberat6rios
exerceram benefica influencia sobre as
trocas entre os quatro parceiros. A titulo
de exemplo, pode-se mencionar que a participayao dos outros tres integrantes do
Mercosul nas exporta~oes brasileiras passou de 4% em 1990 para 11,4% em 1992
e para 12,4% no primeiro semestre do
corrente ano.
Com a progressiva realizayao dos objetivos do tratado, e com o notavel incremento do intercambio comercial, alguns
setores sentem-se prejudicados ou ameayados nos quatro paises do Mercosul. Trata-se, em geral, de temores quanto a concorrencia de setores hom6logos nos paises-parceiros, que se esvaem quando se
examinam dados ou perspectivas concretas, ou quando ha urn esfor~o para ultrapassar ineficiencia. Muitas vezes, porem,
as inquietayoes se vocalizam em urn questionamento geral dos objetivos integracionistas, de seus pressupostos, e de seu encaminhamento.
Caberia, antes de mais nada, deixar
claro que o Tratado de Assun~ao nao tern

a pretensao de solucionar todos os problemas economicos de seus signatarios, e
nem mesmo o de determinar todas as etapas do processo de integra~ao. Na Europa,
40 anos ap6s o Tratado de Roma, continua-se a negociar -as vezes duramente diferentes aspectos do aprofundamento da
Comunidade Economica Europeia, e nem
por isso se pode dizer que a iniciativa tenha
sido um fracasso. Pelo contrario, sabemos
todos que a inte~ao europeia, hoje uma
«hist6ria de sucesso», teve suas bases no
Tratado de Roma, mas foi-se construindo
ao Iongo de um processo negociador complexo que, muitas vezes, pareceu dar a
impressao de estiolar-se no impasse, ou de
encontrar barreiras intransponiveis.
Da mesma forma, o processo de negono Mercosul atravessara por vezes
dificuldades - e algumas delas profundas
- que poderao dar a impressao de que o
processo integracionista estaria fadado ao
insucesso. Nada menos correto. Sao tao
grandes as vantagens desse processo que
ele pr6prio se imponi, independentemente
ate mesmo da ~ao governamental. Seu
ritmo podera softer altera~oes, mas evidencia do valor da integra~ao impora sua
ci~ao

contin~ao.

Alem de suas implic~oes puramente
comerciais, o Mercosul tern o papel estrategico de refo~ar o entendimento entre

paises vizinhos, um dos objetivos primordiais de nossa politica externa. Essa dimensao do Mercosul, muitas vezes pouco
valorizada, s6 pode ser devidamente avaliada se comparamos as boas rel~oes
existentes entre os quatro parceiros com o
quadro de conflitos no cenario economico
internacional.
0 Mercosul tern tambem um valor
didatico. Antecipa, no sui do continente,
os efeitos da crescente exposi~ao da economia brasileira a concorrencia, preparando o setor privado para o grande desafio da inser~ao aprofundada em mercados muito mais competitivos do que
os existentes no Mercosul. E tern valor
didatico tambem para 0 setor publico, a
medida que o habilita a preparar-se em
rela~ao a novos temas que, sem qualquer
duvida, estarao na pauta das negocia~oes economicas intemacionais.

Por fim, deve-se salientar que o Mercosul deixou claro, desde o inicio, que
nao pretendia serum bloco fechado. Seria um primeiro momento que, oportunamente, poderia estender-se a toda a
America do Sui, ampliando os objetivos
integracionistas a toda a regiao e magnificando as vantagens dele decorrentes.
Esse e o sentido da proposta do presidente Itamar Franco, durante a Cupula do
Grupo do Rio em Santiago.
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Brasil-Estados Unidos:
percepfoes e realidades
(Jornal do Brasil, 23 de dezembro
de 1993)
Embaixador Celso Amorim
Ministro das Rela~oes Exteriores
I

Quando as rela~oes entre Estados Unidos e Brasil sao vistas em perspectiva,
historiadores e analistas politicos sao confrontados com urn paradoxo. No inicio dos
anos 70, o Brasil vivia sob urn regime
autoritario, os direitos hurnanos nao eram
respeitados, o protecionismo era a pedra
de toque da politica economica e, no campo da seguran~a intemacional, a adesao a
acordos de nao-prolifera~ao era deliberadamente evitada.
Entretanto, as rela~oes Brasil-Estados
Unidos naquela epoca eram percebidas
como excelentes, a tal ponto que alguns
criticos chegaram a rotular a postura internacional do Brasil como «subimperialista». Houve ate aquela frase famosa de urn
presidente norte-americano, que disse
que, para onde o Brasil se inclinasse, o
resto da America Latina seguiria. Advertidamente ou nao, a afirma~ao causou
muitos mal-entendidos e foi urna fonte de
problemas Pll!a nossa diplomacia. Mas
expressava de maneira eloqiiente a percep~ao que os Estados Unidos tinham do
papel desempenhado pelo Brasil e enfatizava o alto nivel das rela~oes entre os
dois paises.
Vinte anos se passaram e o Brasil e
hoje urn pais plenamente democratico,
com uma imprensa livre e vigorosa e ati184

vos movimentos da sociedade civil. Viola~oes de direitos hurnanos - freqiientemente subprodutos de problemas sociais sao firmemente combatidas pelo govemo.
Transparencia total e assegurada quando
se lida com essas questoes. Reformas estruturais profundas no sentido de liberaliza~ao economica e da privatiza~ao substituiram as velhas pniticas protecionistas. 0
fmne compromisso do Brasilcomo desarmamento e a nao-prolifera~ao tomou-se
urn tema central de nossa politica externa,
o que se expressou na assinatura de varios
acordos intemacionais relativos ao uso pacifico da energia nuclear e aproscri~ao das
armas de destrui~ao em massa.
Apesar de todas essas mudan~as, que,
na realidade, aproximam o Brasil dos valores defendidos pelos Estados Unidos,
parece haver urna forte perce~ao de que
as rela~oes bilaterais mudaram para pior.
Ha urn sentimento generalizado no Brasil
de que somos vistos pelo publico norteamericano muito mais como urn «problema>> do que como parceiro importante e
digno de confian~a. Grande enfase e colocada em contenciosos comerciais, em aspectos especificos da situa~ao dos direitos
hurnanos ou das questoes ambientais, sem
a contrapartida das medidas tomadas. No
campo economico, recebemos a clara

mensagem de que todos os esfo~os que
tem sido feitos nlo slo suficientes e, mais
do que concentrarem suas aten~aes nos
noventa por cento de resultados ja obtidos,
os norte-americanos parecem preferir enfatizar os outros dez por cento que ainda
estariam por fazer-se. A questio da propriedade intelectual e um tipico exemplo.
Aparentemente, nossas realiza~oes
nessas areas nao sao compreendidas nem
refletidas em atitudes concretas e positivas. Abrimos nossa economia, mas nao
nos foi concedido, a nao ser muito marginalmente, melhor acesso para nossos principais produtos de exporta~ao no mercado
norte-americano (contrariamente a uma
das promessas fundamentais do discurso
da lniciativa para as Americas do presidente Bush). Apesar do fortalecimento da
democracia em nosso pais e dos esfor~os
do governo em punir violadores de direitos
humanos, continuamos a ser objeto de escrutinio sem precedentes e de criticas simplistas por parte da imprensa e da opiniao
publica norte-americanas. Nosso compromisso firme com a nao-prolif~ao e o
desarmamento nao tomou nosso acesso a
alta tecnologia mais facil.
Alguns aspectos conjunturais da nossa
realidade sao focalizados com grande
aten~ao, mas o essencial parece escapar. 0
fato mais importante na hist6ria brasileira
recente e certamente a luta pela consolida~ao da democracia, um processo que, sob
a lideran~a do presidente ltamar Franco,
tem sido refor~ado por s6lida dimensao
etica. A sequencia de acontecimentos que
levou ao voto do impeachment pelo Congresso em 1992 e as investiga~oes sobre

ac~OeS de corruwao em curso no Con-

gresso estio na raiz de uma verdadeira
revolu~ao, de grande consequencia para a
cultura polftica brasileira. Os brasileiros
estao promovendo mudan~as estruturais
abrangentes, que, em nossos dias, podem
ser apenas comparadas a campanha da
Opera~ao Maos Limpas na Italia. Sob o
impacto de uma opiniao publica cada vez
mais participativa, nosso sistema politico
esta sendo sacudido e nao sera mais o
mesmo. Estamo-nos encaminhando a uma
sociedade ainda mais democratica, com
maior consciencia social, a ser construida
sobre valores morais mais fortes. Os pilares da impunidade, inclusive dos poderosos, ja come~ a ruir.
0 Brasil procura resolver seus problemas macroeconomicos em uma atmosfera livre, democratica e pluralista. Estamos enfrentando nossas dificuldades sem
recurso a magicas ou ilusionismos. Repudiamos a tenta~ao autoritaria de f6rmulas
tecnocraticas, que sempre impaem maiores sacrificios aos segmentos mais vulneraveis da popula~ao. 0 presidente Itamar
Franco e a sociedade brasileira escolheram um caminho diferente, talvez mais
complexo e arduo, mas certamente um
caminho que pode ser sustentado porum
quadro democratico consensual e duradouro. Muitas das criticas que se leem e
se ouvem revelam nao haver compreenslo destes fatos.
Ha outros aspectos que tern impacto
significativo no relacionamento BrasilEstados Unidos. 0 Brasil pode ser caracterizado por um tra~o constante: e um pais
naturalmente inclinado a paz. Suas ~oes
185

extemas sio previsiveis e confiaveis. Essas qualidades habilitaram-nos a manter,
por urn seculo, rel~oes harmoniosas com
todos os nossos vizinhos na America do
Sul. Nossa voc~ao para relacionamento
cooperativo e nao hegemonico se projeta
tambem para outras regioes, notadamente
para a Africa. Alem disso, nao vivemos
nenhurn conflito em virtude de r~a, cultura ou cren~as religiosas. Isso e particularmente relevante em tempos em que o
ressurgimento de 6dios etnicos p0e em
perigo as vidas de tantas pessoas no mundo. Essas sao qualidades de que nos orgulhannos e certamente representam urna
contribui~ao para a paz e a seguran~a mundiais. Mesmo em termos economicos, essa
combina~ao Unica de annbiente pacifico e
estavel, nos pianos intemo e intemacional,
pode provar ser urna «vantagem comparativa>> para potenciais investidores.
No momento em que o govemo Clinton volta as suas vistas para a America
Latina, e importante ter presente que coope~ao e seguran~a no hemisferio tambern dependem da preserv~ao e da melhoria das rel~oes baseadas na confian~a
mutua entre 0 Brasil e OS Estados Unidos.
0 Brasil tern urna importancia estrategica
reconhecida como centro de irradi~ de
valores e ideias, com forte impacto em
varias partes do mundo e que se refletem
em todos os foros intemacionais. Concebemos a democracia como Unica forma de
govemo que permite, no plano intemo,
re~Oes sociais dinamicas e criativas e
que pode assegurar, no plano extemo, a
coexistencia entre diferentes povos. Consideramos a observancia dos direitos hu-
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manos como uma lei universal, nao sujeita
a particularismos de nenhurn tipo, culturais ou outros. Como os Estados Unidos,
o Brasil acredita em urn sistema multilateral de comercio aberto. Demos importante
contribui~ao arecem-concluida «Rodada
Uruguai». 0 Brasileurnglobal trader. As
iniciativas regionais que desenvolvemos
na America Latina e a que dannos tanto
valor, como o Mercado Comurn do Sul Mercosul -, a Iniciativa AmazOnica e a
Area de Livre Comercio da America do
Sul recentemente proposta, assim como
nossas possiveis rela~oes futuras com o
Nafta devem ser vistas sob essa luz. A
integra~ao regional deve fortalecer o sistema intemacional de comercio e nao ser
substituto deste.
No contexto mais annplo da ordem intemacional p6s-Guerra Fria, Brasil e Estados Unidos compartilhann principios e objetivos basicos, que nos tern dado oportunidades promissoras de coopera~ao. Nossa participa~ao no Conselho de Seguran~a
das Na~oes Unidas e urn born exemplo.
Estamos passando por urn periodo de mudan~as radicais no ceruirio intemacional,
que traz a promessa de melhores dias, mas
que exige reflexao madura e intercambio
de perce~Oes, que correspondann a perspectivas distintas, ainda que nao conflitantes. Nao devemos temer o dialogo, que
sempre e sinonimo de troca, de aprendizado mutuo e nao de concordancia cega.

As rel~es entre Brasil e Estados Unidos tern urn forte substrato economico e
urna longa hist6ria, caracterizada por
grande convergencia e tambem por epis6dios de discrepancia. Essa dicotomia tern-

com think tank que se dedica as nossas
rela~oes, me fazem crer que Brasil e Estados Unidos estao prontos para uma parceria madura. Uma parceria que, ao aproximar as duas maiores democracias do hemisferio, permitira converter este conjunto de valores compartilhados em a~oes
concretas em beneficio de ambos os paises
e de todo o continente.
•

nos mostrado que as eventuais diferen~as
nao se sobrepaem as nossas afinidades.
Devemos, entretanto, sintonizar nossas
percew<>es, procurando sempre um melhor entendimento reciproco. As conversas que tive em minha recente visita a
Washington como Secretario de Estado
Warren Christopher e como assessor de
Seguran~a Anthony Lake, e meus contatos

•••
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