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figueiredo em santiago: 
dialogo franco e aberto 

entre brasil e chile 
Mensagem do Presidente Joao Figueiredo ao povo chile
no, transmitida simultaneamente pelas televisoes do Bra
sil e do Chile, em 7 de outubro de 1980, na v~spera de ini
cio da via gem do Presidente brasileiro a Santiago. 

Meus amigos chilenos, 

Dentro de poucos dias terei a oportunidade de 
visitar oficialmente o Chile, atendendo ao han
rosa convite do Excelentfssimo Senhor Presi
dente Augusto Pinochet Ugarte. Desejo, nes
ta feliz oportunidade, dirigir uma sauda9ao 
particularmente afetuosa ao nobre povo chile
no. 

Entre o Brasil eo Chile, existem sabidos e anti
gas vfnculos de simpatia e amizade. Cimenta
dos desde os prim6rdios da vida independente 
de ambas as Na9oes, esses vfnculos esUio 
prontos a frutificar em oportunidades de coo
pera9ao econOmica e mutuamente proveito
sas. 

Toda a nossa convivencia foi marcada pelo en
tendimento. Ao Iongo do tempo, brasileiros e 
chi Ienos souberam desenvolver um relaciona
mento caracterizado pela franqueza, permea
do por invariavellealdade e fertilizado por sin
cera estima. 

Com esse espfrito, os cantatas entre nossos 
dais pafses abrangem setores inumeros e sig
nificativos. Com imagina9ao e criatividade, 
soubemos identificar e desbravar novas cam
pos para a atua9ao conjunta. 

A capacidade empreendedora de nossos po-

vos, assim demonstrada, inspira-se no reco
nhecimento do esforco solidario e fraterno, 
como o melhor meio de mais facilmente atin
girmos as metas compartilhadas de progresso 
e bem-estar. 

A avalia9ao objetiva das rela96es entre o Brasil 
e Chile demonstra clara mente o quanta ja fize
mos. Contudo, temos ainda diante de n6s 
perspectivas extremamente promissoras e 
variadas. Sabre elas podemos edificar inume
ras formas de coopera9ao reciprocamente 
vantajosas. 

Estou persuadido de que minhas conversa-
90es com o Presidente Augusto Pinochet se
rao proffcuas e positivas. Os entendimentos a 
que chegaremos contribuirao, sem duvida, 
para alcan9armos resultados relevantes no 
nosso relacionamento bilateral. 

Aguardo, com particular satisfa9ao, o mo
menta de chegar a Santiago. Quero ter canta
ta com o povo chilena, e experimentar pes
soalmente sua simpatia e extrema cordialida
de tao ad mirada pelos brasileiros. 

E com grande alegria que minha mulher e eu 
vamos visitar o Chile - pais ao qual todos os 
brasileiros dedicamos profunda respeito e 
grande apre9o. 
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a chegada do presidente figueiredo 
a capital chilena 

AUGUSTO PINOCHET 

Excelentisimo senor Presidente de Ia Republi
ca Federativa del Brasil, Don Joao Baptista de 
Oliveira Figueiredo: 

AI recibiros en esta tierra fraterna, Chile ente
ro, su Gobierno y su pueblo, ofrecen a tan di
lecto e ilustrisimo huesped Ia mas cordial bien
venida y el mayor afecto. 

La presencia en nuestra Patria de Vuestra Ex
celencia y su dignisima senora esposa, regoci
ja a todos los chilenos, pues vuestra estada 
constituye Ia reafirmaci6n de Ia invariable her
mandad que existe entre Brasil y Chile. 

En Ia historia de nuestros paises, Excelentisi
mo senor Presidente, siempre se reflejan con 
nitidez los innumerables testimonios de esa 
estrecha amistad, de aquella reciproca con
fianza y especialmente de Ia coincidencia de 
sentimientos y prop6sitos con que se ha de
sarrollado nuestra comun vocaci6n america
nista. 

El sincero carino que os entrega hoy nuestro 
pueblo al recibiros, demostrara que ese pasa
do se proyecta con mayor vigor hacia el futuro. 

Estamos seguros que, frente a los inconve
nientes y amenazas que agobian a las socieda
des de nuestra civilizaci6n cristiana occiden
tal, Chile y Brasil sabran encarar unidos el de
saffo actual de Ia historia, para conducir per
manentemente a nuestras naciones a un ver
dadero destino de grandeza. 

La libertad, Ia paz, Ia justicia y el progreso de 
nuestros pueblos, dentro del marco de una sa-
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Discursos dos Presidentes Augusto Pinochet Ugarte e 
Joao Figueiredo, em Santiago, em 8 de outubro de 1 980, 
logo ap6s a chegada do Primeiro Mandatario brasileiro ao 
Chile. 

na convivencia y respeto internacional, cons
tituyen los valores supremos por alcanzar den
tro del contexto de una sociedad conformada 
por hombres autentica y realmente libre. 

El tiempo que permanecereis en Chile nos dara 
Ia grata oportunidad de intercambiar puntos 
de vista y concretar iniciativas valiosas, cons
tructivas y necesarias destinadas a enriquecer 
Ia tradicional confraternidad chileno
brasilena. 

Excelentfsimo senor Presidente: 

AI terminar estas palabras de bienvenida, os 
pi do en nombre de Chile que recibais este abra
zo fraterno que simboliza Ia firme y profunda 
amistad de nuestros pueblos. 

!Viva Chile- Viva Brasil! 

JOAO FIGUEIREDO 

Minhas senhoras, meus senhores: 

E comjustificada emoc;:ao que pi so o solo chile
no. Ao faze-lo, recordo e reafirmo a tradicional 
e constante amizade que caracteriza as rela
c;:oes entre o Brasil eo Chile. 

Saudo, com satisfac;:ao, Vossa Excelencia e a 
Excelentissima Senhora de Pinochet. E trago 
ao nobre povo chileno uma mensagem espe
cialmente fraterna e cordial do povo brasileiro. 

Vossa Excelencia acaba de dirigir-me palavras 
repassadas de simpatia. Sinto-me sobrema
neira penhorado por elas. 

Muito lhe agradec;:o o amavel convite que me 



fez para visitar seu pais, e a maneira fidalga 
com que nos acolhe. 

Ao sobrevoar, ainda ha pouco, a majestosa 
cordilheira dos Andes, recordei, com respeito 
e venerac;:ao, os pr6ceres da lndependencia 
latina-americana, que neste cenario majesto
so se tornaram simbolos das aspirac;:oes conti
nentais. 

Sua mem6ria me inspira a ratificar, neste mes
mo momenta, o inalteravel prop6sito do Brasil 
de conviver intensa e harmoniosamente com 
todas as nac;:5es irmas. 

A cooperac;:ao entre os paises latino
americanos, no encalc;:o das justas aspirac;:oes 
da regiao, nao se apresenta como mais uma 
entre varias opc;:oes. Antes, ela me parece um 
compreensivel imperative de nossos tempos. 
Acredito que estamos realmente fadados a 
congregar nossos esforc;:os em pro I do bem co
mum e da prosperidade da America Latina. 

0 espirito de amizade leal e franca, que sempre 
norteou nosso relacionamento, caracterizara 
as conversac;:oes que manterei com Vossa Ex
celencia. A auspiciosa evoluc;:ao de nossa His
t6ria exorta as duas nac;:5es a perseverarem, 
com fe inquebrantavel, no fraternal prop6sito 
de que tanto nos orgulhamos. Cabe-nos, ago
ra, coloca-lo a servic;:o dos idea is de desenvol
vimento e de aproximac;:ao entre os povos do 
continente. 

Senhor Presidente: 

Estou seguro de que esta minha visita ao seu 
bela e acolhedor pais sera um marco expressi
ve no caminho da amizade trilhado pelo Brasil 
e pelo Chile, desde os primeiros anos de vida 
independente de nossas duas nac;:oes. 

Muito obrigado. 

Discurso do Presidente Joao Figueiredo, em Santiago, em 
8 de outubro de 1 980, por ocasiao da solenidade de entre
ga das Chaves Simb61icas e Declara9ao de H6spede I lus
tre da Capital chilena ao Primeiro Mandatario brasileiro. 

PRESIDENTE FIGUEIREDO 

Excelentissimo Senhor Patricio Guzman, Al
caide de Santiago: 

Recebo com satisfac;:ao imensa, a distint;:ao 
com a qual Vossa Excelencia vem de honrar
me. Suas palavras de carinho e simpatia pelo 
Brasil ilustram significativamente a hospitali
dade e a fidalguia do povo chilena e dos habi
tantes desta nobre cidade. 

Da fundac;:ao de "Santiago del Nuevo Extre
ma" por Pedro de Valdivia, em 1 2 de fevereiro 
de 1 541, pode dizer-se que foi o mais impor
tante dos primeiros capitulos da hist6ria na
cional. 

Aqui se encontra uma inusitada combinac;:ao: 
a majestade da Cordilheira, a suavidade do eli
rna e a harmonia da paisagem amena, em torno 
do cerro hist6rico de Santa Lucia. Dai vem, 
provavelmente, o extraordinario carater dos 
filhos desta cidade. A coragem, a visao des
cortinadora, aliam-se a suavidade no trato, a 
finura do gosto e a predilec;:ao pel as artesdoes
pirito: a ciencia, a politica e as letras consagra
das universalmente. 

Com os anos, a cidade haveria de ganhar no
vas dimens5es. De adquirir os modernos e har
moniosos trac;:os que hoje I he moldam a fisio
nomia. Mas as sucessivas gerac;:oes de "san
tiaguinos" souberam manter a grac;:a e a ele
gancia de sua cidade. 

Santiago apresenta-se ao visitante esplendi
damente civilizada e cosmopolita. 0 ritmo fe
bril de suas avenidas e ruas adverte o viajante 
de achar-se em meio a um povo tenazmente 
consagrado ao trabalho e a prosperidade. Um 
pouco mais de convivencia com a cidade poe 
em evidencia as condic;:oes de vida humana e 
social, raramente encontradas em cidades do 
porte desta capital. 

Santiago e, por excelencia, desde OS tempos 
colonia is, a verdadeira ''civitas'' da Nac;:ao chi
lena. Cabe-lhe ser, assim, centro animador e 
sintese dos anseios nacionais. 

Santiago tem a forc;:a telurica, a qualidade inte
rior pr6pria daquelas poucas cidades que se 
constituem em outros centres de cultura e de 
civilizac;:ao do hemisferio sui. 

E como se os grandes fundadores de cidades 
latino-americanas do seculo XVI houvessem 
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sido especialmente iluminados em sua em
preitada her6ica. Valdivia, em Santiago; o Pa
dre Anchieta, em Sao Paulo; Estacio de Sa, no 
Rio de Janeiro; Pedro de Mendoza e Juan de 
Garay, em Buenos Aires; Francisco Pizarro, 
em Lima; e Cortez, na cidade do Mexico (para 
nao falar dos Aztecas, 200 anos antes). 

Vencendo incrfveis dificuldades, cada um de
les deixou o sinal de sua presen<;:a civilizadora, 
em torno de uma pequena fortaleza, ou de um 
colegio; a beira de um I ago ou de um rio; sobre 
uma colina; oua sombra da cruzdeuma peque
na capela. 

Muitas vezes, porem, os conquistadores 
esqueceram-se da fun<;:ao civilizadora que era 
a pr6pria razao de ser de suas aventuras epi
cas. A hist6ria lhes cobra, com justi<;:a, a cor
rup<;:ao dos costumes locais; o extermfnio das 
popula<;:oes aborfgenes e a pilhagem das rique
zas encontradas. 

Masse assim foi, deve-se reconhecer como fa
to igualmente hist6rico a lembran<;:a de sua co
rag em pessoal, da afoiteza de suas fa<;:anhas, 
freqentemente coroadas pelo herofsmo e pelo 
sacriffcio supremo. 

Como brasileiro, emociona-me lembrar que 
esta capital esta intima mente ligada a altas de
cisoes em pro I do fortalecimento e da consoli
dacao da hist6rica amizade entre o Brasil e o 
Chile. Aqui serviram ilustres diplomatas brasi
leiros. Domfcio da Gama. 0 Barao da Ponte Ri
beiro. Joao da Costa do Rego Monteiro. 

Aqui serviu, tambem, o maior historiador de 
minha patria, Francisco Adolfo de Varnhagen, 
visconde de Porto Segura. Casado com ilustre 
senhora chilena, um de seus filhos, Luiz Var-
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nhagen de Porto Segura, haveria de seguir a 
carreira do pai e tornar-se Embaixador do Chile 
em varios paises. 

Meus Senhores: 

A hist6ria de nossas patrias e inseparavel da 
hist6ria das nossas cidades. Nelas conhece
mos nossas primeiras institui<;:6es jurfdicas e 
administrativas. Delas partiram, para ilustrar
se nas cortes, aqueles que viriam a ser os pri
meiros letrados nativos destas terras. A estes 
nao escapava a iniquidade do sistema colo
nial. 

Na medida em que faltaram a Justi<;:a, os colo
nizadores motivaram os que, como O'Higgins, 
Jose Bonifacio de Andrada e Silva, Bolivar e 
San Martin, conduziram as na<;:6es da America 
do Sui a sua independencia. 

Cabe, agora, aos jovens de nos sa terra manter 
e honrar essa heran<;:a insigne. E se a tarefa 
lhes parecer enorme, bastara que olhem para 
tras, mirando-se no exemplo de nossos maio
res. 

Senhor Alcaide: 

Ao reiterar meus sinceros agradecimentos por 
esta homenagem, manifesto a Vossa Excelen
cia que del a conservarei a mais grata lembran
<;:a. 

Formula sinceros votos pelo progresso de 
Santiago. Estou certo de que a qui continuarao 
a refletir-se, em distintos matizes, o espfritoea 
capacidade criadora deste grande povo. 

Muito obrigado. 



colar da ordem do merito do chile para 
figueiredo e cruzeiro do sui para pinochet 

a entrega do merito do chile a figueiredo 

discurso do presidente pinochet 

Excelentfsimo senor Presidente: 

La tradici6n de hermandad y acercamiento 
que remonta sus orfgenes a los primeros dfas 
de Ia existencia de ambos Estados y que ha 
fundado Ia amistad entre Chile y Ia Republica 
Federativa del Brasil, alcanza hoy una alta y 
trascendente expresi6n con motivo de Ia vis ita 
que Vuestra Excelencia realiza a nuestro pafs. 

AI manifestar a Vuestra Excelencia, a su dis
tinguida esposa y comitiva que le acompaiia, 
Ia mas cordial y calurosa bienvenida del Go
bierno de Chile, deseo tambien expresaros el 
profunda agrado que sentimos todos los chile
nos por vuestra presencia en nuestro suelo pa
trio. Ella representa el respetuoso entendi
miento que nuestros Gobiernos han realizado 
estos ultimos a nos para hacer aun mas s61idos 
y estrechos los tradicionales lazos que unen a 
nuestros pueblos. 

Nuestra comun condici6n de hombres de ar
mas, formados en el seno de dos Ejercitos na
cidos junto con Ia lndependencia de sus pue
blos y que han sabido ser leales a su misi6n de 
preservar Ia paz, Ia soberanfa, Ia unidad y Ia li
bertad de sus respectivas naciones, condu
ciendolas con acelerada marcha hacia nuevas 
metas de progreso y bienestar, constituye una 
feliz coincidencia que garantiza Ia prolonga
ci6n del dialogo franco y abierto entre noso
tros, el cual sin duda se traducira en positivos 

Discursos dos Presidentes Augusto Pinochet Ugarte e 
Joao Figueiredo, em Santiago, em 8 de outubro de 1980, 
par ocasiiio da solenidade de entrega do Colar da Ordem 
do Merito do Chile ao Prime ira Mandata rio brasileiro; e dis
cursos dos Presidentes brasileiro e chilena, em Santiago, 
em 9 de outubro de 1980, par ocasiao da solenidade de 
entrega do Colar da Ordem do Cruzeiro do Sui ao Presiden· 
te Augusto Pinochet Ugarte. 

beneficios para el incremento de Ia colabora
ci6n entre Chile y Brasil. 

La visita de Vuestra Excelencia constituye un 
hito trascendental en Ia ya antigua send a de Ia 
amistad chileno-brasileiia, y hoy nos propor
ciona una oportunidad muy propicia para 
constatar Ia amplitud de intereses y de princi
pios comunes que conforman su s61ido funda
mento. 

Chile y Brasil comparten su firme adhesi6n a 
los principios y valores de Ia civilizaci6n occi
dentai.Conceblmos Ia libertad del individuo 
como el valor fundamental en que debe des
cansar todo arden social verdaderamente jus
ta, por ser inherente a Ia dignidad trascenden
te del mismo. 

En consecuencia, estimamos que Ia organiza
ci6n del Estado debe siempre observar el pie no 
respeto a esa fecunda autonomfa con que el 
Creador ha dotado a toda persona. 

En el curso de Ia historia americana, por mas de 
un siglo y media, Chile y Brasil han ofrecido a Ia 
comunidad internacional el ejemplo de una so
lidaridad que ha estado orientada siempre a Ia 
busqueda de Ia concordia y Ia hermandad en
tre todas las naciones latinoamericanas. S61o 
por media del respeto recfproco y Ia coordina
ci6n de sus esfuerzos, nuestras naciones po
dran construir el futuro de grandeza soiiado 
por nuestros emancipadores. Por tanto esta 
relaci6n, que seve respaldada porIa figuraci6n 
continental de nuestras naciones, debera ser
vir como modelo y ejemplo de una colabora
ci6n fecunda. 
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La identidad que nuestras geograffas y nues
tras historias han forjado, nos ha llevado a 
compartir una acentuada vocaci6n de respeto 
a las normas del derecho internacional y al 
principia de Ia no intervenci6n en asuntos in
ternos de otros Estados. Tambien comparti
mos puntas de vista muy simi lares respecto de 
los problemas y peligros que, en forma cre
ciente, se ciernen sabre el panorama mundial y 
latinoamericano. En todas estas materias ten
dremos Ia ocasi6n de profundizar nuestro ana
lisis en las conversaciones que Ia vis ita de V. E. 
hace posibles. 

Quisiera asimismo destacar, senor Presiden
te, que vuestra visita ha tenido Iugar despues 
de que Ia de~isi6n resuelta de Ia mayorfa ciuda
dana ha proyectado a Chile hdcia un avance 
trascendente en su desarrollo politico, institu
cional, y democratico aprobando una Carta 
Constitucional que constituye testimonio irre
futable de nuestra vocaci6n libertaria. La nue
va lnstitucional1dad que ha adoptado libre y 
soberanamente nuestro pueblo, habra de ser 
el marco juridico adecuado para establecer 
una democracia estable y vigorosa, que conci
lie el ejercicio de los derechos y libertades de 
cada persona con Ia aplicaci6n de instrumen
tos apropiados para garantizar su progreso 
econ6mico y social, protegiendolo de toda ac
ci6n violentista o total ita ria que pretenda vul
nerar las conquistas que el pueblo chilena ha 
ganado con su trabajo, su tenacidad y su cons 
tancia. 

Exceientfsimo senor Presidente: 

La brillante trayectoria de Vuestra Excelencia 
como soidado y estadista y las reiteradas 
rnuestras que habeis dado de vuestro sincero 
deseo par estimular el entendimiento de nues
tros pueblos, me permiten enfatizar y dejar 
constancia en esta oportunidad del reconoci
miento del Gobierno y del pueblo de Chile par 
el importante a porte e interes que el Gobierno 
de V. E. ha brindado a Ia trascendental causa 
de Ia amistad chi!eno-brasilena, asf como el 
afsc''; '> cor:,prens16n que siempre habeis 
mostrado hac1a nosotros. 
Es por ella, motivo de satisfacci6n para mf, im
poneros en este solemne acto, el "Collar de Ia 
Orden al MP.rito rle Chile'·; condecoraci6n ins
tituida hace cas1 dos siglos por el Libertador 
Capitan General Bernardo O'Higgins para pre-
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miar a las personalidades ilustres que, como 
vos, han prestado senalados servicios a nues
tra Patria. 

discurso do presidente figueiredo 

Excelentfssimo Senhor 
General-de-Exercito Augusto Pinochet Ugar
te, 
Presidente da Republica do Chile, 
Excelencias: 

Recebo com especial agrado das maos de Vas
sa Excelencia, Senhor Presidente Pinochet, o 
Colar da Ordem ao Merito do Chile. Essa distin
<;:ao muito me honra e sensibiliza. Recebo-a, 
antes de tudo, como sfmbolo da fraterna ami
zade entre nossos povos. 

Desejo expressar a Vossa Excelencia e ao go
verna do Chile tudo o meu reconhecimento por 
essa alta deferencia. E peco-lhe interpretar, 
Junto a na<;:ao chilena, os invariaveis sentimen
tos de amizade e admiracao que lhe dedicam 
todos os brasileiros 

A generosa in1ciativa do governo chileno ern 
conceder-me a Ordem ao Merito do Chile e am
da mais significativa em face das origens his
t6ricas dessa condecora<;:ao. Profundamente 
vinculada a gesta do Exercito Libertador, sua 
criacao foi um dos primeiros passos do Gover
no do Diretor Supremo Bernardo O'Higgins, 
quando o Chile nascia para a vida de nacao so
berana e independente. Desde entao, passou 
a figurar entre as tradi<;:6es mais enobrecedo
ras da America Latina emancipada. 

A Ordem ao Merito do Chile representa, assim, 
os mais puros e autenticos idea is do Libertador 
chilena e sua inspiradora visao dos destinos 
continentais. Desfgnios grandiosos, como os 
de O'Higgins, continuam a impelir os povos da 
regiao a perlustrar com confian<;:a os caminhos 
do desenvolvimento integrado e da mais pro
missora colabora<;:ao. 

Esse espfrito, ode uma America Latina cres
centemente entrela<;:ada por vinculos dinami
cos de cooperacao e progr'?sso sncerra o sen
tido mais amplo de minha visita ao (''-dec con 
firmacao de uma convivencia que nao cessa 
de re~ovar as perspectivas que se abrem aos 
nossos pafses. 



Aceite, pois, Senhor Presidente, meus agra
decimentos profundos pela honra que me e 
conferida, a qual se alicer<;:a, estou seguro, nas 
melhores tradi<;:5es de bom entendimento e 
harmonia entre o Brasil eo Chile. 

Muito obrigado. 

a entrega do cruzeiro do sui a pinochet 

discurso do presidente joao figueiredo 

Excelentissimo Senhor 
General-de-Exercito Augusto Pinochet Ugar
te, Presidente da Republica do Chile: 

Desde minha chegada a Santiago, venho rece
bendo expressivas manifesta<;:5es de simpatia 
por parte de Vossa Excelencia e do nobre povo 
chileno. Essas demonstra<;:5es tangiveis da fi
dalguia e da hospitalidade deste pais, redo
bram minha convic<;:ao qua nto a autenticidade 
dos sentimentos de amizade que unem nossas 
Na<;:5es. 

0 Brasil dedica ao povo chileno sentimentos 
de carinho fraterno, de permanente estima e 
de profunda respeito. Pessoalmente, quero 
deixar patente meu alto apre<;:o e grande admi
ra<;:ao por esta nobre na<;:ao, tao rica em sua 
hist6ria como nos caracteres que a distin
guem. 

Permita-me, agora, Senhor Presidente, home
nagear Vossa Excelencia como Grande Colar 
da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sui. Trata
se do grau maximo da mais antiga e tradicional 
ordem honorifics brasileira, que meu Governo 
houve por bem conferir-lhe. 

Criada no mesmo ano da lndependencia, em 
1 822, a Ordem teve como objetivo comemo
rar a Coroa<;:ao e Sagra<;:ao do primeiro lmpera
dor. 

Com a designa<;:ao atual de Ordem Nacional do 
Cruzeiro do Sui, a antiga Ordem do Cruzeiro 
haveria de ser restaurada, em seu aspecto 
atual, em 1932. Seu restabelecimento 
inspirou-se "sem prejuizo do espirito republi
cano da Na<;:ao, na grandeza e tradi<;:ao de seu 
passado hist6rico. 

Por sua vez, o Grande Colar, quevouter a hon-

ra de impor a Vossa Excelencia, foi criado em 
1939, e e destinado "exclusivamente aChe
fes de Estado". 

Ao conferir-lhe sua mais alta honraria, o Go
verna brasileiro da testemunho de seu apre<;:o 
pela maneira com que tem Vossa Excelencia 
contribuido para tornar ainda mais fecundas 
as tradicionais e harmoniosas rela<;:5es entre o 
Brasil eo Chile. 

A semelhanca de nossos maiores, cabe-nos 
aquilatar em toda a sua riqueza o alcance e o 
significado desse relacionamento. Sua acerta
da avalia<;:ao tem sido, alias, o fulcro da convi
vencia entre brasileiros e chi Ienos, constante
mente pautada no respeito mutuo e na mais 
espontanea simpatia. 

Senhor Presidente: 

E com satisfa<;:ao muito especial que I he impo
nho as insignias do Grande Colar da Ordem Na
cional do Cruzeiro do Sui, consciente de que o 
fac;;o ao Presider,te de uma Na<;:ao vinculada ao 
Brasil por estreitos e tradicionais lac;;os de fra
terna, leal e tradicional amizade. 

Muito obrigado. 

discurso do presidente augusto pinochet 

Excelentisimo senor Presidente: 

Es un senalado honor recibir de manos de V.E. 
el "Collar de Ia Orden Nacional del Cruzeiro do 
Sui", pues esta noble yalta distinci6n r"efleja 
en toda su intensidad Ia profunda y autentica 
amistad que siempre ha existido entre los pue
blos de Chile y Brasil. 

Comprendo perfectamente lo que este acto in
volucra, pues constituye, ademas de un fino 
gesto que me distingue, una profunda respon
sabilidad para continuar sin desmayos perfec
cionando ese dialogo amigo - jamas inter
rumpido - y caracterizado por una acci6n fe
cunda y sincera, matizada por el afecto y Ia 
comprensi6n mutuas. 

En las mas diversas actividades, a traves de un 
extenso recorrido hist6rico, ambos pueblos 
han aprendido a coincidiry a convivirdentro de 
un marco flexible de principios y objetivos 
compartidos. 
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Esa convergencia de chilenos y brasilenos se 
ha mantenido constante pese a que Ia socie
dad internacional, en su conjunto, se ha hecho 
mas compleja, amenazante y aun turbulenta. 

Ello, nos ha permitido enfrentar unidos crisis o 
situaciones contingentes, superandolas con 
ex ito, gracias a que, -entre Chile y Brasil - ja
mas ha habido indiferencia 0 soledad. 

En Ia epoca que vivimos, hay un signa de ines
tabilidad que, desgraciadamente, caracteriza 
a nuestra sociedad. 

La violencia, los conflictos, y Ia crisis de cola
boraci6n internacional son, lamentablemen
te, los signos que han pasado a ser comunes 
denominadores de nuestros tiempos. Sin em
bargo, nuestros pafses no han escatimado es
fuerzos para crecer econ6mica y socialmente, 
dando prioridad a los requerimientos de 
bienyestar social de nuestros pueblos. 

Es en esa lfnea de honda responsabilidad hist6-
rica, donde Chile y Brasil constituyen un ver
dadero ejemplo. 

Sobre Ia base de esas experiencias, en las cua-

les nuestros Gobiernos estan igualmente em
penados, es posible captar mejor las eventua
les soluciones a los problemas que enfrentan 
muchos de los pafses en desarrollo. 

Tambien, en ese importante aspecto de Ia vida 
internacional, nuestra relaci6n bilateral cons
tituye un aporte de realizaciones concretas, 
evidentes y modernas. 

Excelentfsimo senor Presidente: 

Agradezco profundamente Ia distinci6n que 
se me ha conferido, al imponerme el "Collar de 
Ia Orden Nacional del Cruzeiro do Sui". 

Su significado lo aprecio en toda su magnitud, 
conociendo en que medida V.E. interpreta y 
representa el autentico sentir del pueblo her
mana del Brasil, vigoroso, nacido de una tierra 
fecunda, poseedor de grandezas y virtudes y 
por sobre todo caracterizado por su proverbial 
amistad hacia el pueblo de Chile. 

En tal virtud recibo esta precea en nombre de 
mi Patria, como un homenaje de Ia gran naci6n 
brasilena. 

presidente brasileiro e homenageado 
pelas classes empresariais chilenas 

Meus senhores, minhas senhoras: 

Muito aprecio a homenagem que me prestam 
os empresarios aqui reunidos. 

Agradec;:o as palavras amigas, imbufdas do 
elevado espfrito de congrac;:amento entre chi
lenos e brasileiros. 

A iniciativa privada tem responsabilidades in
substituiveis no processo de desenvolvimen
to de pafses como o Chile eo Brasil. Do traba
lho dos produtores, industriais, comerciantes, 
banqueiros e prestadores de servic;:os depende 
diretamente o nivel de bem-estar social dos as
salariados - que sao a imensa maioria da po
pulac;:ao. 
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Com honrosas excec;:6es, o Estado nao prima 
por ser bom administrador de industrias e ne
g6cios. Empresarios como os senhores de
monstram todos e>s dias que podem obter me
lhores resultados. E que pod em faze-lo em me
n or tempo e a custos social e materiais bem 
mais reduzidos. 

Por isso, no Brasil, optamos decididamente 
pel a liberdade de iniciativa. 

0 governo se reserva a administrac;:ao de prio
ridades. 

Com base nelas, da assistencia. Financia. Ga
rante. Estimula. 

Responde pela infra-estrutura: energia eletri-



ca, transportes, comunicac;;5es. Ocupa-se da 
produc;;ao de ac;;o e outros insumos basicos, 
para os quais nao haja capitais privados sufi
cientes. Mas, sempre que possfvel, procura
mos atrair a participac;;ao de empresarios na
cionais. E, quando indispensavel, tambem a 
de capitais estrangeiros. 

Repito, poreni: n6s no Brasil acreditamos na 
criatividade da empresa privada e em sua ca
pacidade de responder prontamente aos desa
fios. 

Procuramos, por consequencia, incentivar o 
entendimento, a colaborac;;ao e a boa convi
vencia entre empresas estatais e privadas. 
Tanto no plano interno, como no da coopera
c;;ao internacional. Para n6s, o intercambio co
mercia! e instrumento eficiente para a consoli
dac;;ao dos lac;;os que a cultura e a vontade polf
tica solidaria ha muito vem criando. 

Desde a independencia, o Chile eo Brasil estao 
ligados pela amizade e pela simpatia. A amiza
de supera o distanciamento geografico. Faz
nos vizinhos no espfrito e na capacidade em
preendedora. Anima-nos permanentemente 
ao contacto estimulante e renovador com ou
tras terras e outras gentes. 

A explorac;;ao das fontes de riqueza encontra
das nestas terras, e a grande aventura do inter
cambia de produtos contribufram, em grande 
medida, para forjar as nac;;oes da America Lati
na. 

Em determinado momenta hist6rico, os fluxos 
de comercio chegaram a afastar-nos uns dos 
outros. Nossas relac;;oes com os pafses do Nor
te, centros dinamicos da economia internacio
nal, pareciam merecer privilegios e atenc5es 
especiais. Entretanto, logo pudemos ver. que 
nossos interesses recfprocos reclamavam a 
procura de oportunidades propfcias de desen
volvimento harmonioso e mutuamente vanta
joso. 

Apesar de todas as dificuldades conhecidas e 
reconhecidas, os vinte anos de ALALC com
provaram que podfamos superar divergencias 
e rivalidades. Mostraram que uma firme von
tade polftica, voltada para a solidariedade, po
de muito mais do que conceitos equivocados. 
Provaram as possibilidades reais de comple
mentaridade entre nossas economias, que 

tantos negavam. Ou, na melhordas hip6teses, 
nos consideravam incapazes de aproveitar. 

N6s, latino-americanos, nao nos conforma
mos com as teorias que condenariam nosso 
comercio a uma permanente estagnac;;ao. Ao 
contrario, fomos capazes de multiplicar o in
tercambio - e nao apenas atraves do simples 
aumento do volume das materias-primas tra
dicionais. 

Meus senhores: 

Durante seculos, o homem latino-americano 
trabalhou e viveu nas condic;;oes mais adver
sas. 
Enfrentou o solo arido, a insalubridade das mi
nas e os azares da industria extrativa. 
Viveu da cac;;a, da pesca e do pouco que podia 
plantar e col her. 

Amargou a inclemencia do tempo e a varieda
de do clima, em todas as latitudes. 
Essa extraordinaria experiencia de adaptacao 
a situac;;oes novas, inusitadas, haveria ·de 
servir-lhe mais tarde. 0 trabalhador latina
americana adaptou-se rapidamente aos no
vas desafios de atividades e tecnicas inteira
mente fora de sua vivencia pessoal. 

Por isso, a America Latina esta em condic;;oes 
de concorrer - e concorre efetivamente -
nos mercados mundiais, com produtos e servi
c;;os de qualidade igual ou superior ados forne
cedores tradicionais. Talvez porque, entre 
n6s, o opera rio ainda se orgulhe do que faz. 

Os empresarios, homens de iniciativa e de 
ac;;ao, nao podem, entretanto, contentar-se 
com as conquistas alcanc;;adas em suas pri
meiras lutas. A confianc;;a, os beneffcios e as 
concessoes mutuas dos ultimos vinte anos 
desmentiram as predic;;oes e os maus augurios 
daqueles a quem interessavam o distancia
mento e a frieza em nossas relac;;oes. 

0 tempo presentee e tem de ser de novas ini
ciativas. A formac;;ao da ALADI nos propoe o 
desafio maior de consolidar o ja conquistado e 
de aprofu ndar o potencial de cooperac;;ao aber
to aos nossos pafses. 

Vivemos hoje, e certo, momentos de apreen
sao na economia internacional. A tentacao 
protecioni>sta dos pafses mais ricos teima ·em 
vingar, a medida que suas industrias enfren
tam a concorrencia das nossas. 

11 



Outro fator de apreensao, a crise de recursos 
energeticos, abala os alicerces do comercio in
ternacional. Tradicionais centres financeiros 
internacionais mostraram-se ate agora inca
pazes de definir polfticas adequadas de utiliza
c;:ao dos excedentes de divisas, de forma a be
neficiar os pafses em desenvolvimento. 

0 bem-estar das nac;:oes mais poderosas resul
ta de posic;:oes a rever. A reform a, tao necessa
ria, do sistema economico-financeiro nao e 
ato de benemerencia. E chegada a hora de os 
pafses pobres terem acesso ao desenvolvi
mento e presenc;:a real nas decisoes interna
cionais. 

A paz e a prosperidade, em escala mundial, s6 
serao alcanc;:adas quando uma ordem econo
mica internacional mais justa possibilitar a to
des os povos condic;:oes mfnimas de seguran
c;:a e progresso. 

Na America Latina, temos procurado conviver 
na base do dialogo e do respeito as soberanias 
e identidades nacionais. 0 Chile eo Brasil, em 
particular, encontram inspirac;:ao numa longa 
hist6ria de relac;:oes fecundas e positivas. 

Nesse clima, torna-se mais facil encontrar e 

desenvolver pontos de complementaridade e 
coordenar atividades em areas de ac;:ao co
mum. 
Meus senhores: 

0 Brasil e seus empresarios sempre confiaram 
nas potencialidades da economia chilena e do 
intercambio bilateral. 

Par essas razoes, este encontro e uma oportu
nidade a mais para renovar nos safe no promis
sorquadro de cooperac;:aoentre o Chile eo Bra
sil. 

Nossos governos mantem dialogo franco e 
aberto. Nossos povos se unem par um passa
do a um presente de s61ida amizade. Nossas 
experiencias bern sucedidas garantem enor
mes possibilidades de colaborac;:ao. 

Mas OS empresarios sao agentes indispensa
veis a realizac;:ao dessas perspectivas. Para 
transforma-las em realidades concretas, a 
bern do Brasil e do Chile e para o progresso de 
nossa regiao. 

Muito obrigado. 

presidente joao figueiredo visita 
a corte suprema de justi9a do chile 

Minhas senhoras, meus senhores: 

Sinto-me sumamente honrado em ser recebi
do nesta sessao solene, pela Corte Suprema 
de Justic;:a do Chile. 

Antes que homenagem dirigida a minha pes
sea, recebo-a em nome do govern a e do povo 
brasileiros. Nela encontro, tambem, uma de
monstracao a mais da simpatia com que so
mas acolhidos neste pafs tao queridoe ad mira
do em minha patria. 

Atos como este reforc;:am os antigos lac;:os de 
amizade, que varias gerac;:oes de brasileiros e 
chilenos souberam tornar permanentes. Vfn-
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culos que se renovam no contacto entre as 
pessoas. Que se solidificam nos intercambios 
do comercio. Mas que, real mente, encontram 
seus pontos mais altos na constancia dos 
ideais de liberdade individual, independencia 
polftica e justic;:a social. 

Toda a America reconhece e proclama o papel 
relevante deste tribunal nos mais importantes 
acontecimentos da hist6ria chilena. As ori
gens do judiciario neste pafs se entrelac;:am 
com as rafzes mesmas da nacionalidade. 

A atuac;:ao dos magistrados chilenos fez-se 
sentir de maneira decisiva nos mementos cul
minantes da gesta libertadora. E continuou 



presente, atraves desta Corte, desde sua ins
talac;:ao, em 1824, ate hoje. 

Para mim, como Chefe de Estado, a oportuni
dade e particularmente grata para manifestar a 
Vossas Excelencias o aprec;:o eo respeito dos 
meus patrfcios pelas tradic;;6es desta Casa. A 
cultura jurfdica do Chile formou-se pratica
mente na Suprema Corte. Homens como Gre
g6rio Argomedo, Lorenzo Villalon, Francisco 
Antonio Perez, Gaspar Marin e Mariano Ega
na, deixaram aqui sua marca indelevel. Salida
mente alicerc;:ada em exemplos tao respeita
veis, a Suprema Corte soube manter constan
te sua devoluc;:ao a causa do Dire ito e da admi
nistrac;:ao da Justic;:a. 

Essa tradic;:ao, para honra de Vossas Excelen
cias e de seus ilustres antecessores, teve sem
pre alta valia nesta Corte e nesta terra. Logo 
ap6s haver inscrito o nome do Chile no peque
no rol dos Estados independentes de entao, o 
grande fundador da Republica, Bernardo 
O'Higgins, cuidou de sistematizar a multiplici
dade de leis herdadas da coroa hispanica. 

Sensfvel as mais modernas tendencias legisla
tivas de seu tempo, O'Higgins preocupou-se 
em dar ao Chile um C6digo Civil. Essa tarefa gi
gantesca, confiou-a a Andres Bello, que um ju
rista brasileiro considerava "o grande genio 
humanista das Americas". 

0 C6digo Civil chilena tem suas rafzes- como 
tambem as tem o brasileiro - nas instituic;:6es 
do direito romano, filtradas pela experiencia 
iberica. Mas o c6digo de Andres Bello nao e 
a pen as isso. Nem uma simples compilac;:ao ou 
c6pia das leis de outras terras. Considera-se o 
primeiro C6digo Civil nitidamente americana, 
e testemunho eloquente do genio inovador de 
O'Higgins. Mas e, ao mesmo tempo, gl6ria im
perecfvel do Chile, da qual esta Corte e a guar
dia suprema. 

Gostaria de referir, aqui, alguns pontos de 
aproximac;:ao entre o pensamento juridico chi
lena eo brasileiro. 0 C6digo Civil do Chile foi 
semente que germinou na legislac;:ao de varios 
paises do nosso Continente. Do lado brasilei
ro, outro jurista eminente, Teixeira de Freitas, 
entregou-se a trabalhos igualmente exausti
vos e profundos. E, da mesma forma que o C6-

digo de Andres Bello, a obra que Teixeira de 
Freitas chamava simplesmente de "Esboc;:o" 
serviu de base para o dire ito civil de outras tan
tas nac;:6es latino-americanas. 

Entretanto, a influencia da ciencia juridica chi
lena nas Americas nao se deteve ai. Alejandro 
Alvarez, fil6sofo do direito, pontificou, por 
mais de meio seculo, na teoria geral do Direito 
e no Dire ito lnternacional. Seu trabalho fecun
d a ultrapassou as fronteiras americanas, para 
criar escola em todos os quadrantes do mundo 
juridico. 

Outro dos maiores juristas brasileiros, Cl6vis 
Bevilacqua, autor do C6digo Civil finalmente 
promulgado em meu pais, adotou com entu
siasmo as teses hermeneuticas de Alvarez, 
desde entao com livre curso no Brasil. 

A hist6ria do direito no seculo XX reconhece 
as qualidades de ciencia e reflexao dos juristas 
chi Ienos. Tanto na busca de normas que disci
plinem a vida dos Estados e organizem a paz, 
quanta em setores especfficos, como o Direito 
do Mar, em cuja reformulac;:ao se acha empe
nhada a comunidade internacional. 

Senhor Presidente, 
Senhores Ministros: 

Tambem em minha patria, a guarda da ordem 
juridica incumbe, em ultima instancia, a um 
Supremo Tribunal. Herdeiro e continuador da 
Suprema Corte de Justic;:a, criada pela Consti
tuicao do Imperio do Brasil, em marco de 
1824, o Supremo Tribunal Federal tem' posi
<;:ao de excel so relevo no equilibria e na harmo
nia dos poderes do Estado. 

Cabe-lhe, como tribunal constitucional, dar a 
ultima palavra sabre a conformidade das leis 
com a Lei suprema. Eo unico entre os poderes 
federais cujos atos e decis6es nao sao passi
veis de revisao - a nao ser por si pr6prio. 

Ao Iongo dos seus 1 56 anos de vida, tantos 
quantos os deste Tribunal, e tantas vezes cor
rendo em linhas paralelas, as nossas duas cor
tes supremas construiram uma hist6ria inin
terrupta de exercicio do atributo mais pr6prio 
dos juizes: a coragem de julgar. 

13 



A cora gem serena de dizer com quem esta o di
reito. 

Cora gem que lhes vem, tao-somente, da auto
ridade moral. 

Dom interior, sem apoio de fon;:as materiais, a 
forc;:a dos juizes esta na fortaleza de suas al
mas. 

Provem da retidao de seu carater. 
Expressa-se na impassividade diante dos inte
resses em jogo. 

Consagra-se, dia-a-dia, em cada julgamento. 
Po is, cad a vezque umjuiz exerce livre e corajo
samente o munus que a sociedade I he confiou, 
ele assegura, acima de quaisquer circunstan
cias, e da forma mais viva e eloqente, a conti
nuidade do Estado e a permanencia do seu 
bem mais valioso, que eo Direito. 

Assim, ao agradecer comovido esta homena
gem, quero deixar patente o reconhecimento 
do governo e do povo brasileiros ao legado 
desta alta Corte, que todos admiramos. 

Muito obrigado. 

comissao economica para america latina 
recebe o presidente joao figueiredo 

Excelentissimo Senhor Doutor Enrique Igle
sias, Secretario-Executivo da Comissao Eco
n6mica para America Latina 
Senhores: 

Aceitei, com especial prazer, o convite para vi
sitar a sede das Nac;:oes Unidas em nossa re
giao. 

A polftica externa do Brasil, um dos signata
rios da Carta das Nac;:oes Unidas, coincide, em 
sua concepc;:ao, como em sua pratica, com os 
altos principios e os nobres objetivos que a in
formaram. 

Ha 35 anos, naquele dia 24 de outubro de 
1945, mal saido da experiencia da guerra 
"que por duas vezes havia causado indizivel 
sofrimento a humanidade", o mundo refirma
va, no preambulo da Carta, sua "fe nos direi
tos humanos fundamentais, na dignidade e no 
valor da pessoa human a e na igualdade dos di
reitos ... entre nac;:oes gran des e pequenas". 

Ainda conforme a Carta, propunha-se a "esta-
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belecer condic;:oes para pro mover o progresso 
social e melhores padroes de vida em mais li
berdade". 

Evoco estas palavras solenes por sua evidente 
atualidade, mesmo em nossos dias. Desde o 
inicio das atividades das Nac;:oes Unidas, o 
Brasil sempre se empenhou no sentido de fa
zer da cooperac;:ao para o desenvolvimento 
uma das tarefas centrais da Organizac;:ao. 

De minha parte, tenho sustentado que ne
nhum paise pobre, ou subdesenvolvido, por 
escolha. Nem acredito numa pretensa fatali
dade, que haja distribuido os recursos, as habi
litac;:oes, a inteligencia, a capacidade de traba
lhar e de raciocinar de maneira tao iniqua, co
ITJO vemos no mundo de hoje. 

Aceita-lo seria negar a igualdade onto16gica 
dos homens. Equivaleria a rebaixar ate a indig
nidade as razoes do Criador. 

0 Brasil e, posso dize-lo, toda a America Latina 
rejeita uma ordem econ6mica internacional 



baseada na manuten<;:ao do status quo ante. A 
persistir a dicotomia: pafses sempre e cad a vez 
mais ricos e pafses eternamente pobres, cada 
vez mais pobres, inclusive porque mais e mais 
populosos - estaremos, na verdade, prepa
rando novas "dias de ira", nos quais tudo po
dera perecer. 

0 que a humanidade requer, exige, nos dias de 
hoje, e a elimina<;:aO de barreiras que efetiva
mente neg am aos povos em desenvolvimento 
a faculdade de, em data nao muito distante, 
realizar seu potencial. 

Nesse sentido, recordo a contribui<;:ao pionei
ra da America Latina, desde o infcio dos anos 
cinquenta, a formula<;:ao das teses de reforma 
das estruturas econ6micas internacionais. 
Partiu de nosso continente a primeira denun
cia dos mecanismos injustos de acelera<;:ao 
das desigualdades econ6micas entre o Norte 
industrializado eo Sui em desenvovimento. 

Nosso continente foi o primeiro a colocar ode
senvolvimento no centro do debate mundial, 
ao I ado da questao da paz e da seguran<;:a inter
nacionais. 

Fa<;:o esta evoca<;:ao para nao deixar de lembrar 
o papel ativo da CEPAL no equacionamento da 
problematica do desenvolvimento. Seus estu
dos muito ajudaram a comunidade internacio
nal a melhor compreender a dimensao hist6ri
ca da necessidade do desenvolvimento eco
n6mico em escala mundial. 

Agora, porem, vencida a fase do levantamen
to dos problemas, devemos negociar solu
<;:6es. E tambem aqui a CEPAL tera, em coorde
na<;:ao com outros organismos internacionais, 
sua contribui<;:ao a dar, assessorando os go
vernos latino-americanos. 

Mil hoes e mil hoes de palavras ja foram ditas, 
em incontaveis reunioes e nos mais variados 
foros, sobre rela<;:oes econ6micas mais justas 
para o Terceiro Mundo. Mas, em termos rea is, 
registram-se apenas sucessos t6picos e par
ciais. 

Na maioria dos casos, falta compreensao, por 
parte dos ricos, da mutualidade de beneffcios, 
ao mesmo tempo premissa e objetivo do dialo
go que se reclama. Nem par outras causas, a 
sessao especial da Assembleia Geral das Na
coes Unidas deixou de lancar uma nova etapa 
no dialogo Norte-Sui, no. foro universal da 
ONU. 

Nao e para admirar, portanto, que seforme en
tre os pafses em desenvolvimento a convic<;:ao 
melanc61ica de s6 poderem contar consigo 
mesmos, com sua uniao, para resolverem os 
problemas que lhes sao pr6prios. 

A coopera<;:ao internacional pode e deve trazer 
complemento eficaz a nossos esfor<;:os inter
nos. Mas a responsabilidade principal das ta
refas de desenvolvimento cabe a cada um de 
n6s. 

Para o Brasil, a intensifica<;:ao das rela<;:oes 
econ6micas com os demais pafses em desen
volvimento- e, naturalmente, a America Lati
naafrente- eumvetorfundamentaldenossa 
polftica exterior. 

0 Brasil tem como meta prioritaria acelerar o 
desenvolvimento econ6mico, social e politi
co. Obstaculos externos nao nos afastarao 
desta meta. Confiamos em que atraves da 
coopera<;:ao internacional, como Norte indus
trializado e com as demais na<;:oes do Terceiro 
Mundo, conseguiremos atingi-la rapidamen
te. 

Senhores: 

Ao deixar consignada a inalteravel fe do Brasil 
num futuro mais pr6spero e justo, desejo ex
pressar a Vossa Excelencia, Senhor 
Secretario-Executivo, os meus sinceros agra
decimentos por este amavel convite. E apre
sento a CEPAL os meus melhores votos de pie
no exito em sua importante missao. 

Muito obrigado. 
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a assinatura de atos entre brasil e chile 

Excelentfssimo Senhor General-de-Exercito 
Augusto Pinochet Ugarte, Presidente da Re
publica do Chile, 
Excelencias: 

Afinidades espirituais e hist6ricas assinalam 
invariavelmente as relac;:oes entre brasileiros e 
chi Ienos. 

Tratados e acordos consagram e formalizam 
os sentimentos que os inspiram. Mas o funda
mental entre as nac;:oes e a medida em que a di
plomacia reflita os anseios e aspirac;:oes dos 
povos. 

Nesse contexto, Senhor Presidente, Excelen
cias, podemos orgulhar-nos de haver traba
lhado para manter- e quic;:a reforc;:ar- as ins
pirac;:oes que animam o relacionamento entre 
nossos pafses. 
Por certo, temos muito em comum. 

Os memo rave is ideais e as gloriosas lutas pel a 
independencia do Chile sao capftulos da hist6-
ria continental. Enraizaram-se na alma coleti
va de seu grande povo. E se expressam numa 
rara combinac;:ao de altivez, lhanura e simpa
tia. 

Pouco surpreende, porisso, que neste solo ha
ja nascido uma personalidade tao marcante 
como o Libertador Bernardo O'Higgins. Sua 
presenc;:a dominadora na histfoa chilena e 0 

justa reconhecimento das peregrinas virtudes 
do homem de Estado, do guerreiro, do legisla
dor. Enfim, do homem forte nas vicissitudes, 
generoso nas vit6rias. 

Desde o alvorecer das respectivas nacionali
dades, brasileiros e chi Ienos trataram de esta
belecer relacoes duradouras e fecundas. De 
aproveitar ~onvergenias, para solidificar a 
amizade e a compreensao. 

Talvez isso haja sido facilitado par termos um 
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Discurso do Presidente Joao Figueiredo em Santiago, em 
1 Ode outubrode 1980, porocasiaoda solenidade deassi
natura de atos entre Brasil e Chile. 

her6i comum em nossas independencias. 0 
Lorde Cochrane que, em 1 81 8, comandava a 
esquadra chilena, no Pacifico, e para n6s o 
marques do Maranhao que, em 1823, coman
dava a esquadra brasileira, no Atlantica. 

Sem divergencias ou disputas, nossos povos 
trilharam sempre a estrada larga e aberta dos 
melhores ideais latino-americanos. E soube
ram forjar s61idos lac;:os, que mais de cento e 
cinquenta anos de conc6rdia aprofundaram, 
enriqueceram e fizeram frutificar. 

Temos realizac;:oes multiplas a registrar, nas 
esferas comercial e economico-financeira, 
nos transportes, e na cooperac;:ao tecnica, 
cientffica e cultural. Esses atos concretes sao 
o ponto de partida para projec;:oes ainda mais 
positivas no tempo. 

Fornecimentos de cobre chilena suprem a 
crescente demanda das industrias brasileiras. 
Mas nao se esgotam no cobre as perspectivas 
de intensificac;:ao de nossas trocas comer
ciais, que se multiplicaram doze vezes em ape
n as uma decada. 

0 empenho constante dos homens de govern a 
e dos empresarios das duas partes promete 
ainda maior diversificac;:ao de produtos e incre
mentos substanciais nos valores do comercio 
bilateral. Digo-o com convicc;:ao. As lic;:oes do 
passado e os amplos horizontes do futuro as
sim o afirmam. 

Os instrumentos ora assinados, e a Declara
c;:ao Conjunta, firmada par Vossa Excelencia e 
par mim, incorporam-se a ampla hist6ria de 
atos bilaterais, representatives do dilatado es
pectro de interesses comuns entre o Brasil eo 
Chile. 

Descortinam-se, com base nesses textos, no
vase auspiciosas perspectivas em areas como 
as da cooperac;:ao cientffica e tecnol6gica; da 



energia nuclear para fins pacfficos; da previ
dencia social; da pesca; do desenvolvimento 
florestal e da sanidade agropecuaria. 
Antecipam-se ou aprimoram-se, tambem, en
tendimentos referentes ao turismo; 
promovem-se medidas para evitar a dupla tri
buta<;:ao e para intensificar os transportes ma
riti mos. Vale dizer, lan<;:am-se sementes num 
terreno tradicionalmente fertil. 

Senhor Presidente: 

A sociedade brasileira e um belo mosaico das 
diversas etnias e culturas que em meio milenio 
a plasmaram. Dentro dessa moldura, a com
preensao e o entendimento entre os povos 
constituem a voca<;:ao legftima e natural do 
Brasil. 

Nossa polftica extern a espelha com fidelidade 
esse tra<;:o de nossa forma<;:ao nacional. N6s 
sabemos que s6 o dialogo franco e leal gera re
sultados benefices as partes e a humanidade. 

Por isso, o Brasil empenha-se na consecu<;:ao 
do ideal de maior progresso e bem-estar na 
America Latina. 

Somos um povo realista. Sabemos que s6 al
can<;:aremos verdadeira prosperidade em es
treita vincula<;:ao com a das demais na<;:5es da 
regiao. 

Procuramos, sempre, modalidades mais aper
fei<;:oadas de relacionamento com os pafses ir
maos. E perseveramos nos princfpios funda
mentais de nao-interven<;:ao e autodetermina
<;:ao dos povos. 

Proclamamos esses parametres como condi
<;:5es necessarias a vida internacional civiliza
da. 

Rejeitamos as rivalidades e hegemonias este
reis. Preferimos o conceito de igualdade sobe
rana das na<;:5es. 

Advogamos a harmonia, a coopera<;:ao eo en
tendimento, como fatores de presen<;:a mais 
atuante - e mais eficaz - da America Latina, 
nas negocia<;:5es com os pafses adiantados. 

Senhor Presidente Pinochet: 

Vim ao Chile disposto ao dialogo e a discussao 
franca e aberta dos assuntos bilaterais. 

Encontrei em Vossa Excelencia um interlocu
tor interessado em imprimir as relac;:oes entre o 
Brasil e o Chile o ritmo necessaria a alcanc;:ar
mos novos e elevados patamares. 

Nestes quatro dias de conversa<;:5es, explora
mos todos os meios capazes de manter o rela
cionamento entre nossos pafses em nfvel cor
respondente as esperan<;:as de dois povos que 
se estimam e respeitam. 

Ao termino desta viagem, podemos dizer tran
qi.iilamente que o conseguimos. 

Senhor Presidente: 

Desde o momento em que chegamos ao Chile, 
minha mulher, a comitiva que nos acompanha, 
e eu pr6prio, fomos cercados de cativantes e 
generosas demonstrac;:oes de aprec;:o. 

E se elas atestam a cordialidade invariavel en
tre brasileiros e chilenos, tambem sublinham a 
nunca desmentida tradic;:ao de hospitalidade 
do povo chileno. 

Especial mente sensibilizado pelo carinho e pe
l as atenc;:5es recebidas, expresso a Vossa Ex
celencia, Senhor Presidente, a Senhora de Pi
nochet e a toda a nobre na<;:ao chilena os nos
sos mais cordiais e sinceros agradecimentos. 

Muito obrigado. 

17 



declara<;ao conjunta brasil-chile 

A convite do Excelentissimo Senhor Presiden
te da Republica do Chile, General-de-Exercito 
Augusto Pinochet Ugarte, o Excelentissimo 
Senhor Presidente da Republica Federativa do 
Brasil, Joao Baptista de Oliveira Figueiredo, 
efetuou vis ita oficial ao Chile, entre os dias 8 e 
11 de outubro de 1 980. 

0 Presidente da Republica Federativa do Brasil 
fez-se acompanharde Suas Excelencias os Se
nhores 
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Embaixador Ramiro Sara iva Guerreiro, Mi
nistro de Estado das Rela<;:5es Exteriores; 

Doutor Ernane Galveas, Ministro de Esta
do da Fazenda; 

Tenente-Brigadeiro-do-Ar Delio Jardim de 
Mattos, Ministro de Estado da Aeronauti
ca; 

Doutor Joao Camilo Penna, Ministro de Es
tado da Industria e do Comercio; 

General-de-Brigada Danilo Venturini, 
Ministro-Chefe do Gabinete Militarda Pre
sidencia da Republica. 

General-de-Brigada Octavia Aguiar de Me
deiros, Ministro-Chefe do Servi<;:o Nacio
nal de lnforma<;:5es da Presidencia da Re
publica; 

Doutor Said Farhat, Ministro-Chefe da Se
creta ria de Comunica<;:ao Social da Presi
dencia da Republica; 

Embaixador Raul de Vincenzi, Embaixador 
do Brasil no Chile; 

Embaixador Joao Hermes Pereira de Arau
jo, Chefe do Departamento das Americas 
do Ministerio das Rela<;:oes Exteriores; 

Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, 
Chefe do Departamento de Promo<;:ao Co-

Declara<;:ao Conjunta Brasil-Chile, assinada em Santiago, 
em 1 0 de outubro de 1980, pelos Presidentes Joao Fi
gueiredo e Augusto Pinochet Ugarte. 

mercia! do Ministerio das Rela<;:5es Exte
riores; 

Embaixador Jorge Carlos Ribeiro, Chefe 
do Cerimonial da Presidencia da Republi
ca; 

Embaixador Joao Carlos Pessoa Fragoso, 
Chefe do Cerimonial do Ministerio das Re
la<;:5es Exteriores; 

Embaixador Orlando Soares Carbonar, 
Chefe do Gabinete do Ministro de Estado 
das Rela<;:oes Exteriores; 

Embaixador Adolpha Correa de Sa e Bene
vides, Diretor da Divisao de Seguran<;:a e 
lnforma<;:oes do Ministerio das Rela<;:5es 
Exteriores; 

Doutor Luiz Sande Oliveira, Presidente do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
nomico; 

Professor Hervasio Guimaraes de Carva
lho, Presidente da Comissao Nacional de 
Energia Nuclear; 

Doutor Aluisio Marins, Secretario
Executivo do Conselho de Nao-Ferrosos e 
Siderurgia; e 

Doutor Benedicta Fonseca Moreira, Dire
tor da Carteira de Comercio Exterior do 
Banco do Brasil S.A. 

No curso da visita, os dois Chefes de Estado, 
no espirito da tradicional cordialidade que pre
side as rela<;:oes entre os dois paises, examina
ram detidamente os assuntos de interesse bi
lateral e trocaram opinioes sobre problemas de 
politica internacional, com especial enfase 
nos que dizem respeito a America Latina. 

Como resultado das conversa<;:5es realizadas, 
os dois Presidentes acordaram em subscrever 
a seguinte 



declara~tao conjunta 

Os Presidentes da Republica Federativa do 
Brasil e da Republica do Chile 

1 . Concordaram em que a paz eo desenvol
vimento detodos os paises, numcontexto glo
bal de justi<;:a e equidade, constituem os supre
mos objetivos aos quais a comunidade inter
nacional deve aspirar. 

2. Reiteraram o apoio de ambos os Gover
nos aos esfor<;:os em favor da manuten<;:ao da 
paz, do fortalecimento da seguran<;:a interna
cional e da promo<;:ao do respeito mutuo e da 
coopera<;:ao entre os Estados. 

3. Convieram na necessidade de que os me
canismos de decisao sobre quest6es politicas 
e econ6micas de interesse global se abram a 
participa<;:ao ampla e representativa da comu
nidade internacional com o objetivo de con
templar os legitimos interesses e anseios dos 
paises e povos de todo o mundo. 

4. Expressaram a firme adesao de um e ou
tro Governo aos prop6sitos e principios consa
grados pela Carta das Na<;:6es Unidas, ressal
tando, entre eles, os referentes a igualdade so
berana dos Estados, a autodetermina<;:ao dos 
povos, a nao-interven<;:ao nos assuntos inter
nos e externos dos Estados, a absten<;:ao da 
amea<;:a e do uso da for<;: a nas rela<;:6es interna
cionais, ao tiel cumprimento dos tratados, a 
solu<;:ao pacifica das controversias, de acordo 
com o Direito lnternacional, e a integridade 
territorial dos Estados. A respeito, decidiram 
assinalar a preocupa<;:ao de ambos com acres
cente inobservancia desses principios espe
cialmente o da nao-interven<;:ao. Reafirma
ram, ademais, o respeito aos direitos funda
mentais da pessoa humana e a condena<;:ao a 
todas as formas de violencia que contra eles 
atentem. Condenaram as crescentes manifes
ta<;:6es dos adeptos da violencia em todas suas 
express6es. 

5. Reafirmaram a responsabilidade de to
dos os Estados de cooperar para o estreita
mento do di<31ogo entre as na<;:6es, a boa convi
vencia, a descontra<;:ao das tens6es interna
cionais e a forma<;:ao da necessaria confian<;:a 
que deve presidir ao relacionamento entre as 
na<;:6es. Ao assinalarem a necessidade de se-

rem contemplados devidamente os interesses 
legitimos e anseios de todos os povos e, espe
cialmente, de serem eliminados os vestigios 
do colonialismo e todas as form as de discrimi
nacao racial inclusive o "apartheid", expres
sa~am que a' questao da Namibia, para a solu
cao da qual persistem obstaculos, se deve re
solver conforme procedimentos internacio
nalmente aceitos. 

6. Ao reiterarem que a corrida armamentis
ta constitui um dos mais serios perigos para a 
paz e a seguran<;:a internacionais, reafirmaram 
seu apoio a toda iniciativa que promova ode
sarmamento sob estrito controle internacio
nal. 

Afirmaram que, em materia de desarmamento 
nuclear, a responsabilidade primordial recai 
sobre as grandes potencias, sem prejuizo dos 
esfor<;:os que se realizem por parte do resto da 
comunidade mundial. 

Concordaram em que o aproveitamento da 
energia nuclear para fins pacificos constitui 
um legitimo direito para todos os paises que 
desejem promover seu desenvolvimento eco
n6mico e social, e rejeitaram qualquer iniciati
va que pretenda estabelecer discrimina<;:6es 
nesse campo. 

7. Ressaltaram sua preocupa<;:ao pel a ma
nutencao de acentuados e serios desequili
brios ~ntre as nac6es desenvolvidas e os pai
ses em desenvol~imento. Mencionaram, a es
se respeito, a determina<;:ao de que seus Go
vernos desenvolvam novos esfor<;:os comuns 
tendentes a superar tal situa<;:ao. 

8. Concordaram que o comercio e um dos 
fatores de maior relevancia para o crescimen
to eo desenvolvimento das na<;:6es e manifes
taram sua decisao de adotar as medidas ne
cessarias tendentes a favorecer e incrementar 
o comercio reciproco. 

Ao deixarem cons_tancia da importancia de 
que OS paises desenvolvidos nao apliquem po
liticas protecionistas em prejuizo dos interes
ses dos paises em desenvolvimento, acorda
ram atuar coordenadamente nos diversos fo
ros internacionais, a fim de denunciar e com
bater o protecionismo. Reconheceram que es
te representa uma forte restri<;:ao ao processo 
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de desenvolvimento economico e social que 
ambos os pafses estao levando adiante. 

Ademais, ressaltaram a necessidade de uma 
contribui<;:ao significativa dos pafses desen
volvidos para o estabelecimento de uma Nova 
Ordem Economica lnternacional e assinala
ram a preocupa<;:ao de ambos os pafses com os 
escassos avancos da comunidade internacio
nal tendentes ~ estabelecer a citada nova or
dem internacional. Expressaram que para a 
consecu<;:ao desta se requer maior vontade 
polftica dos pafses desenvolvidos, tanto do 
ocidente quanta socialistas, os quais devem 
realizar maio res esfor<;:os a fim de que das ne
gocia<;:6es globais surjam lin has de a<;:ao e pro
grama<;:ao que efetivamente propiciem um sis
tema economico internacional mais justa e 
equitativo. 

9. Assinalaram, com preocupa<;:ao, a exten
sao e a gravidade da crise energetica mundial, 
e ressaltaram, especialmente, o impacto ne
gativo que representa para os pafses em de
senvolvimento dependentes de suprimentos 
externos de petr61eo. Afirmaram a convic<;:ao 
de que sua solu<;:ao requer iniciativas solida
rias e construtivas inclusive e atraves da coo
pera<;:ao economica, comercial, tecnica e fi
nanceira entre os pafses em desenvolvimento. 

1 0. Concordaram ainda em que a reformu
lacao das atuais estruturas economicas inter
nacionais compreende, de forma significativa 
para os pafses em desenvolvimento, a cria<;:ao 
de processos novas e dinamicos de coopera" 
<;:ao entre eles. 

11 Exprimiram sua satisfa<;:ao pelo progres
so alcan<;:ado nos trabalhos da Confer€mcia 
das Na<;:6es Unidas sabre o Dire ito do Mare pe
la perspectiva de que seja, em breve, adotada 
uma Conven<;:ao que, incorporando os princf
pios da paz, da justi<;:a e da coopera<;:ao entre 
os Estados, atenda aos interesses legftimos 
dos pafses costeiros e possibilite a cria<;:ao de 
uma Autoridade para administrar a zona dos 
fundos marinhos internacionais, patrimonio 
comum da Humanidade. 

Manifestaram sua vontade de continuar 
atuando coordenadamente na Terceira Confe
rencia das Na<;:6es Unidas sabre o Direito do 
Mar. 
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1 2. Expressaram sua convic<;:ao de que o 
estreitamento dos la<;:os bilaterais, com base 
no respeito mutua, entre as diferentes na<;:oes 
latino-americanas constitui um beneffcio para 
a regiao. A concep<;:ao pluralista do esquema 
politico latina-americana contribui para a paz e 
a boa-convivencia. 

1 3. Ressaltaram que o Tratado de Montevi
deu de 1 980, que institui a Associa<;:ao Latina
Americana de lntegra<;:ao (ALADI), e um ins
trumento adequado para promover a integra
<;:i'io regional e esperam sua pronta ratifica<;:ao. 
Assinalaram, outrossim, a importancia da in
tensifica<;:ao da coopera<;:ao latina-americana 
em outros foros, como o SELA e a OLADE. 

14. Convieram em que se procure fortale
cer a atua<;:ao dos pafses latino-americanos de 
modo que a regiao exer<;:a o papel que I he cor
responde no cenario mundial e que participe 
eficazmente nos entendimentos entre os paf
ses em desenvolvimento enos esfor<;:os em fa
vor da paz e da coopera<;:ao internacional. A es
se respeito, assinalaram que essa unidade de 
prop6sitos s6 podera concretizar-se por meio 
da aplica<;:ao dos grandes princfpios em que se 
funda o sistema interamericano. 

1 5. No ambito do sistema interamericano, 
reiteraram seu firme e irrestrito apoio aos prin
cfpios e prop6sitos que o estruturam, consa
grados na Carta da Organiza<;:ao dos Estados 
Americanos (OEA). 

Concordaram em que a OEA e um instrumento 
adequado para promover e desenvolver a coo
pera<;:ao interamericana e, em tal sentido, de
ram apoio a celebra<;:ao da Assembleia Geral 
Extraordinaria sobre Coopera<;:ao para o De
senvolvimento, que devera ter Iugar no Uru
guai em 1981. 

16. Congratularam-se pelo quadro dinami
co e marcado de resultados significativos que, 
dentro do espfrito de franca e tradicional ami
zade e colabora<;:ao, caracteriza o relaciona
mento entre o Brasil e o Chile. 0 aperfei<;:oa
mento desse relacionamento representa uma 
contribui<;:ao efetiva para a America Latina em 
seu conjunto. 

1 7. Registraram a importancia da visita ao 
Chile do Ministro das Relacoes Exteriores do 



Brasil, Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, · 
efetuada entre 26 e 28 de junho do corrente 
a no, ocasiao em que os Chanceleres de am bas 
as Na<;:oes analisaram as rela<;:oes estaveis e 
s61idas existentes entre os dais pafses e suas 
perspectivas. 

18. Tomaram nota dos beneffcios resultan
tes da aplica<;:ao do mecanismo de coopera<;:ao 
bilateral constitufdo pela Comissao Especial 
de Coordena<;:ao Brasileiro-Chilena (CEC). em 
especial os que emergiram da V Reuniao da ci
tada Comissao, celebrada em Santiago, de 1 5 
a 1 8 de outubro de 1979. 

19. Verificaram que o intercambio comer
cia! bilateral acusa clara tendencia de cresci
mento e diversifica<;:ao. Ao assinalarem que o 
comercio constitui um aspecto importante 
das rela<;:oes brasileiro-chilenas, manifesta
ram suas esperan<;:as de que esse intercambio 
bilateral atinja nfveis que superem, em futuro 
pr6ximo, as cifras ate entao ineditas alcan<;:a
das em 1980. Para fortalecer esse intercam
bio, reconheceram a necessidade da realiza
<;:ao de esfor<;:os adicionais na tarefa de remo
ver ou atenuar os entraves que limitam em am
bos os pafses a fluidez do comercio, de acordo 
com as polfticas nacionais de cada pals. 

20. Coincidiram na conveniencia de que os 
6rgaos governamentais de promo<;:ao comer
cia! possam continuar uma ampla coopera<;:ao 
no citado campo, dada a importancia de que 
essa atividade se reveste no comercio exterior 
de ambos os pafses. 

21 . Reconheceram a eficaz utilizacao das li
n has de credito entre ambos os parse's e a con
tribui<;:ao das institui<;:oes financeiras de cada 
pafs para o desenvolvimento dos fluxos co
merciais. 

22. Conscientes de que a existencia de um 
sistema eficaz de transportes e comunica<;:oes 
entre o Brasil eo Chile e elemento essencial pa
ra a expansao das rela<;:oes economicas, men
cionaram, nesse contexto, os progresses veri· 
ficados em anos recentes. 

23. Os dais Presidentes convieram quanta 
as repercussoes dos beneffcios do fomento da 
coopera<;:ao no campo do turismo, atividade 
que constitui significative elemento de aproxi-

ma<;:ao entre as na<;:6es, havendo deixado 
constancia de sua satisfa<;:ao pel a eleva<;:ao do 
intercambio turfstico entre os dais pafses. 

24. Expressaram a conveniencia de dinami
zar as rela<;:oes economicas bilaterais. Para tal 
tim, assinalaram, entre outros aspectos, a par
ticipa<;:ao, em bases mutuamente proveito
sas, de empresas de ambos os pafses em pro
jetos de desenvolvimento, inclusive com vis
tas ao estudo e desenvolvimento de projetos 
de coopera<;:ao industrial. Nesse senti do regis
traram com agrado, o incremento do numero 
de empreendimentos conjuntos brasileiro
chilenos e, em especial, os relacionados com 
os projetos de produ<;:ao de papel, comerciali
za<;:ao direta ao publico de bens e servi<;:os e 
projetos de minera<;:ao e metalurgia de nao
ferrosos. Manifestaram, ademais, sua satisfa
<;:ao pelos entendimentos mantidos entre aPE
TRO BRASe a ENAP que conduzirao proxima
mente a assinatura de um Convenio de coope
ra<;:ao entre as duas empresas. 

2 5. Sublinharam a satisfa<;:ao com que veri
fica ram a existencia de um intercambio positi
vo entre os cfrculos empresariais brasileiros e 
chilenos, que poderao estabelecer novas 
oportunidades para a expansao das rela<;:oes 
economicas entre um e outro pafs. 

26. Manifestaram o prop6sito de seus Go
vernos de fortalecer o intercambio e ampliar as 
areas de coopera<;:ao tecnica bilateral, a tim de 
apoiar os respectivos processos de desenvol
vimento e assinalaram, nesse sentido, o papel 
que cabe ao Acordo Basico de Coopera<;:ao 
Tecnica e Cientffica, assinado em 1974, e 
seus Ajustes Complementares, como os rela
tives a Telecomunica<;:oes e Servi<;:os Posta is e 
a coopera<;:ao tecnica entre o Metro-Rio e o 
Metro-Santiago. 

Concordaram em estimular o intercambio de 
suas experiencias no campo da energia, como 
parte da coopera<;:ao tecnica entre ambos os 
pafses. 

27. Assinalaram a vontade de seus Gover
nos de seguir cooperando no campo das ativi
dades relativas ao uso pacffico do espa<;:o ex
terior, tendo em vista os interesses recfprocos 
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e os compromissos internacionais assumidos 
pelos dois pafses. 

28. Os dois Presidentes referiram-se, com 
satisfac;:ao, a Primeira Reuniao da Comissao 
Mista Cultural, realizada em Brasilia, em ages
to passado, ap6s haver sido instalada solene
mente pelos Ministros das Relac;:oes Exterio
res de ambas as Nac;:oes, em Santiago, em ju
nho ultimo, e as possibilidades de ampliac;:ao 
das relac;:oes culturais, no ambito do Conv~nio 
de Cooperac;:ao Cultural e Cientffica, de 1 976. 
Destacaram a contribuic;:ao dessas relac;:oes 
para um maior conhecimento dos respectivos 
patrimOnies culturais bem como dos progres
ses na area cientffica, em ambos os pafses. 

29. Comprovaram, com satisfac;:ao, que o 
sistema de consultas estabelecido ha quase 
duas decadas entre ambos os pafses tem sido 
de grande importancia e utilidade e coincidi
ram, a luz das novas condic;:oes da situac;:ao in
ternacional, na conveniencia de aplica-lo com 
regularidade e de forma mais expedita e eficaz. 

Para tal fim coincidiram em que os Ministros 
das Relacoes Exteriores se reunam regular
mente, para dar expressao ao referido sistema 
de consultas. 

Acordaram, outrossim, que, sem prejufzo da 
via diplomatica, se utilize a Comissao Especial 
de Coordenac;:ao (CEC) como foro e instrumeh
to regular de consulta. 

30. Congratularam-se pel a assinatura, nes
ta data, dos seguintes instrumentos bilaterais, 
que refletem a ampla gama das relac;:oes entre 
os dois pafses: 

2 

3 

Acordo de Previd~ncia Social; 

Conv~nio de Cooperac;:ao Turfstica; 

Acordo, por troca de notas, modificati
vo do Conv~nio sabre Transportes Ma
rftimos; 

4 - Ajuste Complementar ao Acordo Basi
co de Cooperac;:ao Tecnica e Cientffica 
no campo da Ci~ncia e Tecnologia; 

5 - Ajuste Complementar ao Acordo Basi
co de Cooperac;:ao Tecnica e Cientffica 
no campo da Pesca; 

6 - Ajuste Complementar ao Acordo Basi
co de Cooperac;:ao Tecnica e Cientffica 
no campo Florestal; 

7 - Ajuste complementar ao Acordo Basi
co de Cooperac;:ao Tecnica e Cientffica 
no campo da Sanidade Agropecuaria; 

8 - Troca de notas correspondentes as ne
gociac;:oes para a conclusao de uma 
Convenc;:ao para evitar a dupla tributa
c;:ao entre os dois pafses; 

9 - Memorandum de Entendimento a res
peito de cooperac;:ao para a utilizac;:ao da 
energia nuclear para fins pacfficos. 

31 . Os Presidentes declaram sua convic
c;:ao de que as excelentes relac;:oes entre ambos 
os pafses continuarao a evoluir e a expandir-se 
dentro do espfrito de fraterna, tradicional e leal 
amizade e cooperac;:ao que as caracteriza. Sa
lientaram, a esse prop6sito, a atmosfera de 
cordialidade que presidiu as conversac;:oes. 

32. 0 Presidente Pinochet aceitou com 
agrado o convite que lhe fez o Presidente Fi
gueiredo para visitar oficialmente o Brasil, em 
data a ser marcada oportunamente. 

33. 0 Presidente do Brasil expressou seu 
profunda agradecimento pelas atenc;:oes de 
que ele, sua esposa e comitiva foram alvo du
rante a grata perman~ncia no Chile. 

Santiago, em 1 0 de outubro de 1980. * 

* Na pag1na 85 , secao Tratados, Acordos, Convenios, o texto dos Acordos entre o Brasil S' 

o Chile, assinados ·par ocasiao da visita do Presidente Figueiredo a Santiago. 
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primeira reuniao de chanceleres 
dos pafses do tratado de 

- A • cooperac;ao amazon1ca 
Disc ursa do Presidente Joao Figueiredo, em Belem, em 24 
de outubro de 1980, par ocasiao da primeira reuniao dos 
Ministros das Relac;:oes Exteriores dos paises signatarios 
do Tratado de Cooperac;:ao Amaz6nica; e discurso do 
Chanceler Saraiva Guerreiro, no dia 23 de outubro de 
1 980, par ocasiao da abertura da mesma reuniao. 

discurso de figueiredo 

Excelencias, 
Minhas senhoras, meus senhores: 

A Declarac;:ao de Belem, roteiro de ac;:ao do Tra
tado de Cooperac;:ao Amazonica, que vem de 
ser firmada, inspira-se em duas ideias cen
trais. A primeira e a vocac;:ao da Amazonia para 
unir os pafses da America Latina entre si e com 
as demais nac;:oes do mundo tropical. 

A segunda e a fe em nossa capacidade de de
senvolver esta area. E de transformar em reali
dade o potencial das Terras do Sem-Fim de Co
bra Norato: os sete milhoes de quilometros 
quadrados do subcontinente amaz6nico. E 
suas aguas do Sem-Fim: mais de um quinto da 
agua dace da superffcie do globo. 

Nao faz muito tempo, as crianc;:as ainda apren
diam que os rios amaz6nicos de planfcie nada 
tinham a oferecer em materia de energia. 

Que os solos eram aqui uniformemente po
bres. 

0 ecossistema demasiado fragil. 

A agricultura regular impossfyel. 

E que nao havia Iugar, na geologia sedimentar 
da Amazonia, para provfncias minerais impor
tantes. 

Tudo isso haveria de ser desmentido e infirm a
do pela presenc;:a do homem, animado da von
tade e do espfrito de aventura e pioneirismo. 

Cauda is volumosos transformam-se em reali
zac;:oes tangfveis de gerac;:ao de energia, como 
em Tucuruf. 

Outros, como o Tocantins-Araguaia, o Xin
gu, o Tapaj6s, os cursos dos contrafortes an
dinos, aguardam seu encontro como engenho 
dos homens e com a Hist6ria. 

A experiencia de colonizac;:ao espontanea de 
Rond6nia fez brotar cidades do que era nada. 
Par Ia vicejam, agora, - ao lado do cacau, da 
seringueira, do guarana, da pimenta e do cafe 
- culturas de cereais, de soja e de cana-de
ac;:ucar. 

Na regiao, afinal, encontraram-se minerais 
sem conta. 

Aqui, a cassiterita; ali a bauxita; mais alem, o 
ferro, o manganes, o nfquel, o cobre, o ouro. 
Par todos os I ados a terra abre o seio generoso 
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que abrigou riquezas nao sonhadas pelos que 
penetraram a floresta e desvendaram seus 
misterios. 

A pr6pria crise energetica abre a Amazonia 
perspectivas de novas riquezas. Destas terras 
surge o petr61eo que revoluciona a economia 
dos paises que o possuem. 

E,a medida que se esgota a energia f6ssil, a 
Amazonia oferece fontes literal mente inesgo
taveis de biomassa. Ou seja, de conversao da 
energia solar em combustiveis, atraves da fo
tossintese. 

AI cool, metanol, 61eos vegetais e outros suce
daneos do petr61eo podem ser aqui obtidos, 
hoje, a custos compensadores. 

A verdade e que o agricultor simples e corajo
so, o trabalhador que povoa a Amazonia, de
monstra com a linguagem dos fatos e a elo
quencia do trabalho realizador aquila que tive a 
oportunidade de dizer em Manaus, em outu
bro de 1978: 

"Nao considero necessaria sacrificar nossa 
reserva florestal para fazer agricultura e pe
cuaria. Nem admito que o progresso seja feito 
a custo do esmagamento do nosso ecossiste
ma, do equilibria natural que Deus decretou 
para este peda<;:o majestoso do mundo. 

"Nosso desenvolvimento devera ser realizado 
com 0 minima irredutivel de ofensa a 
natureza". 

Senhores Chanceleres, Excelencias: 

Nesta cidade do Belem do Para, juntam-se o 
mundo amazonico e o mundo atlantica. Ha 
quase 350 anos, o Capitao-Mor Pedro Teixei
ra daqui partiu para refazer - em sentido in
verso, ate os Andes - o percurso da tragica 
expedi<;:ao de Francisco Orellana. 

Depois, foram as expedi<;:oes missionarias, 
junto com os que buscavam o sertao e os altos 
rios. La ponteava a arvore da borracha. E ao la
do da fera a espreita, a doen<;:a e a morte. 

Mas foi assim que surgiram e cresceram Be
lem, Manaus e lquitos, centros do ciclo da bar-
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racha, mas centros de civiliza<;:ao continente 
adentro. 

Este mesmo Teatro da Paz, de nome tao su
gestivo, moldura majestosa de nossa confe
rencia, data do seculo XIX. Os templos, OS for
tes e OS palacios de Belem, sao testemunhas 
da beleza de um passado glorioso e pr6spero 
-mas efemero. 

Vivida e aprendida essa li<;:ao, nao nos basta, 
hoje, reeditar surtos economicos dependen
tes do extrativismo e das oscila<;:oes dos mer
cados externos. 

0 que buscamos e promover 0 desenvolvi
mento da Regiao. Harmonioso. Plena. Auto
sustentavel. lntegrado ao processo global de 
expansao das economias nacionais de cada 
um dos nossos pafses. 

Esse nosso esfor<;:o. lsso procuramos tornar 
realidade no Brasil. 

Adotamos uma polftica de incentivos fiscais 
destinada a acelerar o desenvolvimento da 
Amazonia. 

Promovemos a abertura de estradas. Cada 
uma delas estende-se por milhares de quilo
metros e oferece a agropecuaria milhoes de 
hectres de terras novas. 

Ativamos o programa de p61os de desenvolvi
mento. A a<;:ao das agencias de desenvolvi
mento regional, como a SUDAM, a SUFRA
MA, o Banco da Amazonia, resultou em 500 
projetos em execu<;:ao, na industria, na agri
cultura e na pecuaria. 

Confian<;:a na Amazonia e, portanto, antes de 
tudo, confian<;:a em n6s mesmos. 

Assumimos a nossa condi<;:ao de habitantes 
do mundo tropical. Quer dizer: vamos 
transforma-lo em ambiente propfcio a plena 
realiza<;:ao do homem. 

No norte da America do Sui, entre a Bolivia, a 
Colombia, o Equador, a Guiana, o Peru, o Suri
name, a Venezuela eo Brasil, o denominador 
comum e a Amazonia. 
Nao podemos deixar desaproveitado esse 



imenso elemento de aproxima~;:ao diplomati
ca, e catalisador de interesses e problemas co
muns. 

Para essefim, temos de criar a ciemcia e desen
volver a tecnologia adequada as condi<;:oes cli
maticas, do solo e da ecologia, no tr6pico umi
do e ao Iongo da linha do.equador. 

S6 n6s, os pafses amaz6nicos, poderemos 
fazEHo. Sem desprezar a coopera~;:ao de cien
tistas de outras latitudes, temos de reconhe
cer que a experiencia e aqui. As na~;:oes desen
volvidas nao tem li<;:6es a dar-nos em materia 
tropical. 

Temos de inventar e aperfei~;:oar, como ja esta
mos fazendo, tecnicas e metodos de baixo 
custo, nascidos da pr6pria realidade regional. 
Sem sofistica~;:oes inuteis. Utilizando 
materias-primas locais. Mas, sobretudo, com 
uso intensivo de nosso recurso mais abundan
te: o trabalho criador de nossa gente. 

Assim, estaremos assegurando a eleva~;:ao do 
nfvel e da qualidade de vida de nossos povos e 
construindo sociedades pr6speras e avan<;:a
das. 

Assim, s6 assim, criaremos condi<;:6es para 
suprimir a miseria e a doen~;:a. Para gerar co
nhecimentos e recursos capazes de proteger o 
meio ambiente. Nao pel a renuncia a a~;:ao. Mas 
por meio da atividade planejada e racional. 
Como tive ocasiao de dizer em agosto de 
1978, aqui mesmo, em Belem: 

"Rica e selvagem, quao bela e fragil, a Amaz6-
nia nao e s6 uma enorme extensao de terra a 
cultivar e dividir. Essa e uma vi sao materialista 
da regiao ... ". 

que obviamente nossos pafses tambem nao 
podem aceitar. 

Entre a centena e meia de na~;:oes que confor
mam o universo do subdesenvolvimento, uma 
nftida maioria situa-se na faixa tropical. Esses 
pafses poderao beneficiar-se da cria~;:ao de 
energia a partir da biomassa; da produ~;:ao in
tensiva de alimentos; dos sistemas de saude 
publica e medicina tropical testados na Ama
zOnia. Deles teremos, tambem, muito a rece
ber. 

Esse tipo de colabora~;:ao e essencial para que 
os grandes problemas do nosso tempo encon
trem solu~;:oes adequadas. 

Reconhecemos como indispensavel, porem, 
que os pafses favorecidos pela concentra~;:ao 
do poder politico e economico se disponham a 
desempenhar a parte que lhes toea. 

Deles depende, e nao de n6s, reduzirem-se as 
tensoes consequentes a estereis competi~;:oes 
hegemonicas. Inverter a dire~;:ao da corrida ar
mamentista. Aceitar regras de comercio que 
torn em possfvel o desenvolvimento da grande 
maioria da Humanidade. 

Nao obstante a persistente surdez dos pafses 
industrializados, continuaremos serenamen
te a erguer nossa voz para formular propostas 
construtivas de dialogo. 

Ao mesmo tempo, na esfera a nosso alcance, 
trabalharemos para que se transforme em rea
lidade o ideal de intensificar a coopera~;:ao en
tre pafses em desenvolvimento. 

Nesse dominio, o Brasil tem feito o que lhe 
compete, com palavras e, sobretudo, com 
a~;:oes. 

Refutamos na pratica a teoria da impossibili
dade de complementa~;:ao econOmica entre os 
subdesenvolvidos. Hoje, cerca de 20% do to
tal do comercio internacional brasileiro e feito 
com parceiros em desenvolvimento. 

Senhores Chanceleres, 
Excelencias: 

Por feliz coincidencia, a Primeira Reuniao dos 
Chanceleres Amaz6nicos se encerra no pr6-
prio Dia das Na<;:oes Unidas. E como se dese
jassemos simbolizar a uniao de esfor~;:os na
cionais, parte inseparavel do processo de coo
pera<;:ao regional aqui instaurado. 

A Declarac;:ao de Belem, hoje assinada, 
permite-nos tambem comemorar, de forma 
solene, o 35. 0 aniversarioda entrada em vigor 
da Carta de Sao Francisco. Por seus prop6si
tos e principios, ela e 0 documento basico da 
comunidade mundial, neste seculo XX. 

25 



0 Tratado de Coopera<;:ao Amazonica, que ora 
inicia sua fase operacional, inscreve-se nesse 
mesmo esfor<;:o transformadorda convivencia 
internacional. 

Par todos esses motivos, reitero a Vossas Ex
celencias, Senhores Chanceleres, os agrade
cimentos do govern a brasileiro e do povo des
ta Regiao pela honrosa presen<;:a e brilhante 
participa<;:ao com que nos distinguiram na 
Reuniao. 

Desejo agradecer, de modo especial, as ama
veis palavras com que o Senhor Ministro das 
Rela<;:6es Exteriores da Colombia, Senador 
Diego Uribe Vargas, em nome pr6prio e no dos 
outros ilustres Chanceleres que nos visitam 
me saudou tao cordialmente. 

Solicito a Vossas Excelencias que sefa<;:am in
terpretes dos meus anseios pela crescente 
prosperidade da Bolivia, da Colombia, do 
Equador, daGuiana, do Peru, doSurinameeda 
Venezuela. Pe<;:o-lhes transmitirem os votos 
que formula pela felicidade pessoal de seus 
chefes de Estado. 

Aofinalizar, quero renovarminha confian<;:a de 
que, unidos e solidarios, avan<;:aremos melhor 
e mais rapidamente em beneficia de todos os 
povos irmanados na pr6pria ideia da Amazo
nia. 

Muito obrigado. 

discurso de saraiva guerreiro 

Senhores Ministros das Rela<;:oes Exteriores 
da Bolivia, da Colombia, do Equador, da Guia
na, do P'eru, do Suriname e da Venezuela, 

Senhores Embaixadores, 
Senhor Governador do Estado do Para, 
Senhor Ministro do Interior, 
Minhas Senhoras, Meus Senhores, 

No momenta em que se inicia a primeira reu
niao de Oito Chanceleres sul-americanos ex
clusivamente dedicada a Amazonia, apresen
to as mais amistosas boas-vindas do Govern a 
brasileiro aos Ministros que nos visitam e lhes 
agrade<;:o a presen<;:a eminente com que nos 
honram em Belem do Para. 
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Nucleo pioneiro de povoamento e progresso, 
Belem tem sido, ao Iongo de sua hist6ria, p61o 
dinamico de atra<;:ao entre os povos e um tra<;:o 
de uniao entre os vastos mundos da Amazonia 
e do Atlantica. 

Hoje, como sede da I Reuniao dos Chanceleres 
do Tratado de Coopera<;:ao Amazonica, Bel em 
simboliza o decidido prop6sito dos paises sig
natarios de manter firmemente vinculado a 
realidade amazonica o processo de coopera
<;:ao regional, que ora inaugura sua etapa ope
rativa. 

Menos de tres meses transcorreram entre a 
entrada em vigor do Tratado e a convoca<;:ao e 
realiza<;:ao deste encontro. 

A rapidez da decisao reflete o desejo de a<;:ao 
dos paises amazonicos e sua determina<;:ao de 
acelerar a implanta<;:ao dos mecanismos de co
labora<;:ao recem-instituidos. 

Senhores Ministros, 

0 sentido de urgencia que, desde o inicio, pre
sidiu a negocia<;:ao e ratifica<;:ao do Tratado de 
Coopera<;:ao Amazonica e sinal evidente de 
que, em todos os domfnios, mas especial men
teem sua dimensao latina-americana, a Ama
zonia e uma regiao que tem pressa. 

Pressa que decorre da circuns.tancia de ter fi
cado relativamente a margem do processo de 
desenvolvimento e de integra<;:ao do Conti
nente. 

Com a acelera<;:ao do crescimento das econo
mias e a multiplica<;:ao dos nucleos irradiado
res de progresso, ainda no period a anterior ao 
lan<;:amento da ideia do acordo, desencadeou-.' 
sea espontanea intensifica<;:ao do intercambio 
construtivo das na<;:oes amazonicas. 

0 ato internacional que come<;:amos a por em 
pratica vem, assim, coordenar as vontades 
politicas e os esfor<;:os s6cio-economicos dos 
diferentes Govern as e, desse modo, orientar e 
dar forma eficaz a um desejo de coopera<;:ao re
gional preexistente, estimulado pelo apoio re
cebido da opiniao publica. 

As tres sessoes negociadoras de Brasilia e Ca-



racas, a solene assinatura do Tratado na Capi
tal brasileira, ha do is a nos atras e esta primeira 
Reuniao de Belem, dao testemunho de que, 
antes de entrar em opera<;:ao, o instrumento ja 
antecipou sua eficacia no cumprimento do ob
jetivo de tornar regulares e frequentes os con
tatos diplomaticos entre os Governos dos par
ses da Amazonia. 

0 Tratado e, pois, acima de tudo, a expressao 
jurfdica e politica de um fato social inegavel: o 
anseio geral em ver assegurada, mediante a 
conjuga<;:ao de esfor<;:os, a eleva<;:ao do nfvel 
de vida e de bem-estar das popula<;:6es amazo
nicas. 

E, s6 foi possivel par de acordo oito Estados 
soberanos em torno do mesmo ideario, dentro 
dos prazos extrema mente breves que caracte
rizaram suas fases de negocia<;:ao e ratifica
<;:ao, porter ele nascido de uma autentica aspi
ra<;:ao regional voltada para a valoriza<;:ao do 
ser humano, dentro da diversidade dos proble
mas da Amazonia. 

A visao que nos move e a do homem como 
agente e beneficiario do desenvolvimento 
amazonico, de valor fundamental em fun<;:ao 
do qual serao constantemente aferidos os do is 
objetivos basicos do Tratado: a promo<;:ao do 
desenvolvimento e a conserva<;:ao do meio 
ambiente. 

A posi<;:ao de rigorosa igualdade que o docu
mento confere, desde o preambulo, a essas 
duas metas, solidarias e inseparaveis, assegu
ra ao Tratado Amazonico seu carater de con
temporaneidade. 

Nao se limitou o texto a recolher e consagrar 
esses componentes essenciais da conscien
cia do nosso tempo. Em sintonia com nossa 
realiade, mostrou-os como devem ser, meta
des complementares e indissociaveis. 

No futuro que esbo<;:amos para a Amazonia 
nao havera Iugar nem para a expansao preda
t6ria e destrutiva, nem para a estagna<;:ao ge
radora das mais condenaveis formas de degra
da<;:ao ambiental: a miseria, a ignorancia e a 
doen<;:a. 

0 modelo racional de desenvolvimento ama-

zonico estara balizado, de um lado,pelo apro
veitamento integral do potencial humano ma
terial da Regiao e, do outro, pelo escrupuloso 
respeito e prote<;:ao de suas caracteristicas e 
qualidades. 

Tendo diante dos olhos, claramente assinala
das, essas duas metas que se confundem e 
harmonizam, cabe-nos agora a tare fa de trans
par para o terre no objetivo, do dia-a-dia, os ca
minhos que nos levarao ate eles. 

Para tanto, e preciso defiriir prioridades e tra
<;:ar as linhas gerais do processo de coopera
<;:ao que dara substancia ao Tratado. 

Nesta defini<;:ao, talvez seja util, para dissipar 
concep<;:6es equivocadas, principiar por lem
brar que o Tratado Amazonico nao e um instru
mento para estabelecer zonas de livre comer
cia ou mercados comuns. 

Sua voca<;:ao maior e a de desenvolver as par
celas amazonicas do territ6rio de cada pais e 
integra-las plenamente ao conjunto da vida e 
da economia nacionais. 

Devido a area geografica de sua aplica<;:ao e a 
nftida prioridade atribuida a integra<;:ao nacio
nal, o Tratado Amazonico ocupa espa<;:o ate 
entao desaproveitado pelos esfor<;:os latino
americanos de coopera<;:ao multilateral e cum
pre valioso papel de complementa<;:ao em rela
<;:ao a esses esfor<;:os. 

Com efeito, o Tratado mobilizara o potencial 
diplomatico da Amazonia como tra<;:o de 
uniao, terreno de convergencia e encontro en
tre oito na<;:oes do Continente. 0 Tratado al
meja a aproxima<;:ao entre os pafses da Ameri
ca do Sui. 

Dessa forma, nao cabe encara-lo primordial
mente como um esquema para a execu<;:ao de 
obras de infra-estrutura ou uma agencia finan
ceira autonoma, cuja existencia viria duplicar 
tarefas hoje exercidas por bancos internacio
nais e regionais de desenvolvimento, embora 
possa preparar o terre no para mobilizar a coo
pera<;:ao de tais agencias. 

E licito tambem esperar que a intensificacao 
dos contactos acabe por propiciar a execu9ao 
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de obras de interesse de dois ou mais paises 
amaz6nicos. 

A utilidade preferencial do sistema amaz6nico 
de coopera<;:ao sera sempre a de atuar como 
elemento catalisador de solu<;:oes para proble
mas similares e de mecanisme coordenadorde 
a<;:6es comuns. 

A tim de realizar esse potencial, deve-se partir 
de projetos expressivos, porem factiveis a cur
toe medio prazos. 

Em meio a amplissima variedade de sugestoes 
possiveis, convem talvez que o Tratado con
centre a atua<;:ao em algumas areas prioritarias 
e capazes de contribuir para sua consolida<;:ao. 

A primeira delas, estreitamente vinculada a 
meta do crescimento econ6mico, e a coopera
cao tecnica em materia de desenvolvimento 
~egional. Ja se dispoe, hoie em dia, nos diver
sos paises da Amaz6nia, de apreciavel acervo 
de metodos e experiencias provados na prati
ca. 

Esse patrim6nio de realiza<;:6es permite afir
mar com seguran<;:a que a Regiao encerra, em 
quantidade e qualidade, todos os elementos e 
recursos necessaries ao desenvolvimento. 
lmpoe-se, assim, criar condi<;:6es para que os 
paises signataries possam intercambiar expe
riencias nacionais atraves de um Programa de 
Coopera<;:ao Tecnica, a ser coordenado pelo 
Conselho de Coopera<;:ao Amaz6nica. 

Nesse sentido, o Brasil esta pronto a colocar a 
disposi<;:ao do futuro Programa os resultados 
da politica que vem persistentemente aplican
do com vistas a promo<;:ao do desenvolvimen
to s6cio-econ6mico de suas areas amaz6ni
cas, atraves de organismos como a Superin
tendencia do Desenvolvimento da Amaz6nia 
(SUDAM), que e um esfor<;:o vitorioso para 
coordenar o planejamento e execu<;:ao da poli
tica regional. Assinalo com prazer que, por 
gentileza doSenhor Ministro do Interior, Mario 
Andreazza, a SUDAM cedeu suas instala<;:oes 
para que se pudesse realizar este encontro. 

lgual prioridade devera merecer a coopera<;:ao 
em ciencia e tecnologia, setor em que teremos 
de afirmar nossa capacidade em criarsolu<;:oes 
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e tecnicas adaptadas as condi<;:6es equatoriais 
da Amaz6nia. 

Atraves da compara<;:ao e do intercambio de 
resultados cientificos e da realiza<;:ao de proje
tos de pesquisa comum, deveremos desenvol
ver uma tecnologia de produ<;:ao e de saude 
sintonizadas com as caracteristicas da Re
giao. 

A medida em que formos capazes de aplicar 
com maior acerto os recursos da ciencia e da 
tecnologia, assimilando experiencias e 
adaptando-as as nossas necessidades, men or 
sera o grau de dependencia em rela<;:ao a f6r
mulas importadas cuja inadequa<;:ao ao meio 
amaz6nico esta hoje demonstrada. 

Nao alimentamos qualquer preconceito com 
rela<;:ao as propostas de contribui<;:ao extra
amaz6nica, mas acreditamos que as receitas 
pr6prias a Regiao dificilmente poderao ser en
contradas fora dela. 

0 Tratado de Coopera<;:ao Amaz6nica nos au
toriza a conferir nitida e indiscutivel primazia a 
coopera<;:ao cientifica em nivel regional, a ela 
subordinando-se as modalidades de outras 
proveniencias. 

Nao se pode, com efeito, aceitar que centros 
universitarios ou de pesquisa de fora da Re
giao, inclusive de fora da America Latina, as
sumam, na Amaz6nia, uma lideran<;:a que nao 
lhes compete, tomando a iniciativa de coorde
nar, financiar e dirigir o esfor<;:o cientifico com 
vistas ao conhecimento da realidade amaz6ni
ca. 

Tais intentos, provenham eles de organismos 
internacionais ou de entidades com sede em 
paises industrializados, nao carecem apenas 
de legitimidade: falta-lhes o indispensavel co
nhecimento tecnico-cientifico. Esses inten
tos, diria mais, se baseiam numa conceitua<;:ao 
de solidariedade universal que se revela preo
cupada com os limites ao progresso e se omite 
diante da exigencia de eliminar a pobreza d;;~s 
areas menos desenvolvidas. Sua 6tica e a da 
dire<;:ao e controle do processo s6cio
econ6mico da Regiao por for<;: as e interesses a 
ela estranhos. 



Tornada possivel ate recentemente pelo atra
so da cooperac;:ao regional e pelo vacuo conse
qi.iente que se criou, essa tendencia deve ser 
agora desestimulada e reorientados os progra
mas de acordo como sentido e objetivos a se
rem fixados pelos paises signataries do Trata
do. 

Em ciencia e tecnologia, o Brasil tem a oferecer 
a contribuic;:ao do lnstituto Nacional de Pesqui
sas da Amaz6nia (INPA), - um dos nucleos 
pioneiros na promoc;:ao da sistematica investi
gac;:ao cientifica da area, - do Conselho Na
cional de Desenvolvimento Cientifico e Tec
nol6gico (CNPq) e de todas as instituic;:oes 
que, comoeocasodo INPA, a eleestaoafetas. 

Nao menos relevante contribuic;:ao poderia 
prestar o lnstituto Brasileiro de Desenvolvi
mento Florestal (IBDF), cuja area de compe
tencia abrange tanto o manejo racional das flo
restas para aproveitamento econ6mico, quan
ta a protec;:ao da faunae da florae o controle 
das unidades de conservac;:ao, as reservas bio-
16gicas e os parques nacionais. 

Cada pais da regiao tem a dar-nos uma contri
buic;:ao igualmente valiosa. 

Nesse campo das florestas tropicais, e urgen
te que os paises amaz6nicos fac;:am frente co
mum contra as tentativas, alheias a Regiao, de 
impor limitac;:oes abusivas e ilegitimas ao dire i
to inalienavel desses paises ao aproveitamen
to soberano e responsavel de suas florestas, 
em beneficia de seus pr6prios povos. 

Esta enumerac;:ao nao tem, evidentemente, 
carater exaustivo ou excludente. Visa apenas 
a exemplificar areas que parecem particular
mente amadurecidas para a colaborac;:ao pela 
existencia de consenso basi co sabre val ores e 
metas, assim como pela presenc;:a de institui
c;:oes, recursos humanos e financeiros capa
zes de permitir sua implementac;:ao em curta 
prazo. 

Ao lado delas, outras existem, porem, igual
mente destinadas a ocupar posicao central no 
processo amaz6nico. E esse o c~so da coope
rac;:ao em materia de medicina e de saude publi
ca, setor no qual a colaboracao cientifica de
vera ser complementada pel~ ac;:ao comum pa-

ra transformar os resultados da pesquisa em 
politicas efetivas que aumentemo bem-estar e 
as condic;:oes sanitarias das populac;:oes ama
z6nicas. 

Na mesma categoria prioritaria, se encontra o 
planejamento sistematico da implantac;:ao de 
uma infra-estrutura fisica adequada de trans
partes e telecomunicac;:oes, do ponto de vista 
da Regiao como um todo, estudando-se, para 
isso, as potencialidades do seu sistema fluvial 
e das demais modalidades de interconexao en
tre os paises amaz6nicos. 

Outros projetos relevantes, em condic;:oes de 
produzir beneficios quase imediatos, existem 
seguramente em cada um dos nossos paises. 
0 Conselho de Cooperac;:ao Amaz6nica, com a 
contribuic;:ao dos Governos, pode completar 
seu inventarioe, quando foro caso, proporsua 
ampliac;:ao a nivel regional. 

E preciso, contudo, nao perder de vista que o 
Tratado, da mesma forma que os seus simila
res, nao contem em si mesmo nenhum poder 
automatico de gerar os resultados concretos 
que se esperam. 

Sabemos todos das grandes dificuldades, co
mensuraveis as promessas, que a regiao en
cerra. Nao buscamos uma panaceia, nem vis
lumbramos um "Deus ex-maquina" que tudo 
resolva. Mas exploraremos com mutua con
fianc;:a e animo realista nossas possibilidades, 
sem omissoes ou distrac;:oes. 

0 Tratado apenas valera o que valerem as von
tades conjugadas das Partes. A ausencia, no 
texto, de constrangimentos e limitacoes e os 
termos flexiveis em que foi redigido deixam 
generoso espac;:o para que os Governos parti
cipantes exerc;:am sua liberdade de ac;:ao. 

Desses Governos ira depender a efetivacao 
das promessas e, para tanto, sera indispen'sa
vel que os homens que conduzirao o processo, 
agorae no futuro, se disponham a afirmar sua 
vontade politica como fonte geradora de con
seqi.iencias econ6micas. 

Com essa nota de esperanc;:a na transforma
c;:ao da Amaz6nia pelo esforc;:o humano, decla
ro abertos os trabalhos dessa Reuniao, com 
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votos para que o progresso resultante de suas 
delibera<;:6es fa<;:a do encontro nao s6 o primei-

ro mas tambem um dos mais salientes marcos 
do processo que ora se inicia. 

declaracao de belem relata os 
I 

entendimentos dos chanceleres dos 
pafses do tratado amazonico 

declara~iio de beh~m 

Os Ministros das Rela<;:oes Exteriores da Boll
via, do Brasil, da Col6mbia, do Equador, da 
Guiana, do Peru, do Suriname e da Venezuela, 

REUNIDOS em Bel em, nos dias 23 e 24 de ou
tubro de 1980, para realizar a Primeira Reu
niao dos Ministros das Rela<;:oes Exteriores 
dos pafses signatarios do Tratado de Coopera
<;:ao Amaz6nica, de acordo com seu Arti go XX, 
Paragrafo Segundo, 

DESEJOSOS de ver entrar em opera<;:ao, tao 
pronto como possfvel, o mecanismo de cola
bora<;:ao amaz6nica institufdo pelo Tratado, 

DECIDIDOS a promover e facilitar, em ambito 
interno e atraves da coopera<;:ao amaz6nica, o 
desenvolvimento econ6mico e social de seus 
territ6rios amaz6nicos nacionais, a fim de as
segurar sua efetiva integra<;:ao as respectivas 
economias, 

CONVENCIDOS de que, ao lado das metas es
pecfficas na area geogratica de sua aplica<;:ao, 
o Tratado de Coopera<;:ao Amaz6nica contri-
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Declara9iio de Belem, assinada, na Capital do Para, em 24 
de outubro de 1980, pelos Chanceleres da Bolivia, Javier 
Cerruto Calder6n; do Brasil, Ramiro Sara iva Guerreiro; da 
ColOmbia, Diego Uribe Vargas; do Equador, Alfonso Bar
rera Valverde; da Guiana, Rash leigh Esmond Jackson; do 
Peru, Javier Arias Stella; do Suriname, Andre Richard 
Haakmat; e pelo Diretor-Geral do Ministerio das Relacoes 
Exteriores da Venezuela, Justo Oswaldo Paez-Puma~; eo 
texto da Ata Final da primeira reuniao dos Ministros das 
Rela9oes Exteriores dos paises signatarios do Tratado de 
Coopera9iio Amaz6nica, assinada, nos mesmos local e 
data, pelos representantes daqueles pais.es-. 

bui com uma dimensao nova ao processo de 
integra<;:ao latina-americana e reafirma a ne
cessidade insubstitufvel da coopera<;:ao entre 
os pafses em desenvolvimento, 

CONSCIENTES de que o desenvolvimento da 
Amaz6nia e a preserva<;:ao do seu meio am
biente sao inseparaveis e constituem exclusi
va responsabilidade dos pafses amaz6nicos, 
sem outros limites que os estabelecidos no Ar
tigo IV do Tratado de Coopera<;:ao Amaz6nica, 
com ela devendo harmonizar-se as demais 
modalidades de coopera<;:ao internacional, 

declaram: 

I. E objetivo do Tratado de Coopera<;:ao 
Amaz6nica criar, atraves da uniao dos esfor
<;:os de Bolivia, Brasil, Colombia, Equador, 
Gutana, Peru, Suriname e Venezuela, median
teo mecanismo permanente institufdo no Tra
tado, modalidades de coopera<;:ao e intercam
bio de informa<;:ao, visando acelerar o desen
volvimento s6cio-econ6mico dos respectivos 
territ6rios amaz6nicos, preservar seus recur
sos natura is e refor<;:ar as a<;:6es previstas nos 
pianos nacionais correspondentes. 



II. A cooperat;:ao estara orientada no senti
do de elevar o nfvel de vida dos pafses signata
rios do Tratado e concedera atent;:ao priorita
ria aos interesses e necessidades de suas po
pulat;:oes amaz()nicas, a fim de conseguir a ple
na integrat;:ao das mesmas aos processos na
cionais de desenvolvimento, cuidando da pre
servat;:ao de seus valores culturais e sociais. 

Ill. A populat;:ao indfgena aut6ctone consti
tui elemento essencial da Amaz6nia e e fonte 
de conhecimentos e habitos que servem de ba
se a cultura e economia locais, send a, portan
to, merecedora de particular atent;:ao no plane
jamento atual e futuro da Regiao Amaz6nica 
de cada pafs. 

IV. 0 usa e aproveitamento dos recursos 
naturais em cada um dos territ6rios amaz6ni
cos nacionais constituem um direito soberano 
e exclusivo de cada Estado signatario do Tra
tado de Cooperat;:ao Amaz6nica, sem outras li
mitat;:oes que as estabelecidas em seu Artigo 
IV. 0 processo de cooperat;:ao amaz6nica pro
cura reiterar o usa plena desses direitos, patri
m6nio e garantia do desenvolvimento dos ter
rit6rios dos pafses da Amaz()nia. 

V. 0 desenvolvimento das potencialidades 
econ()micas dos territ6rios amaz6nicos de ca
d a um dos pafses e a preservat;:ao do seu meio 
ambiente sao objetivos integrais que se favo
recem e refort;:am indivisivelmente. A compa
tibilizat;:ao desses objetivos sera efetuada par 
cada pafs, atraves de um planejamento orien
tado pelas caracterfsticas desses territ6rios, 
com criteria seletivo de areas favoraveis para 
o aproveitamento econ6mico, como ja vem 
sen do feito, atraves de experiencias positivas, 
em diversas zonas da Regiao. 

VI. Com essa finalidade, os pafses amaz6ni
cos, guiados par seu interesse direto e legfti
mo em proteger eficazmente a extraordinaria 
riqueza e variedade da flora e da fauna da re
giao, procurarao promover, como ja o vem fa
zenda, a criat;:ao de parques nacionais e outras 
unidades de conservat;:ao, de acordo com as 
recomendat;:oes de estudos cientfficos sabre 
ecossistemas integrais. Nesse sentido, de
pais de um perfodo adequado para estudo e 
considerat;:ao, espera-se que a Guiana eo Suri
name considerem possfvel sua adesao ao Co-

mite lntergovernamental Tecnico de Protet;:ao 
e Defesa da Fauna eda Flora Amaz()nicas, cria
do em 1 9 7 5, e forma do ate agora pel a Bolfvia, 
Brasil, Col6mbia, Equador, Peru e Venezuela. 

VII. Dar-se-a vigoroso apoio aos esfort;:os 
de cada um dos pafses signatarios no sentido 
de eliminar o comercio ilegal de especimes vi
vos e de peles de animais selvagens cujas es
pecies estejam ameat;:adas de extint;:ao, e de 
obter que os pafses industrializados, onde se 
concentram os principais mercados consumi
dores dos referidos animais e peles, se dispo
nham a pres tar colaborat;:ao efetiva a esses es
fort;:os. 

VIII. Ao mesmo tempo em que se assegura a 
conservat;:ao da florae da fauna, torna-se de
sejavel promover o usa racional das florestas 
tropicais, como importante fator da dinamica 
regional. Para esse tim, estimular-se-a a coo
perat;:ao dos pafses amaz6nicos para efetuar 
pesquisas conjuntas, intercambio de informa
t;:ao, format;:ao de tecnicos, etc. 0 usa e apro
veitamento de todos os recursos naturais da 
Amaz6nia e dire ito soberano e exclusivo de ca
da um dos Estados nela situados; portanto, re
sultam inaceitaveis as iniciativas que tendem 
a levantar duvidas sabre a soberania dos Esta
dos situados em zonas tropicais quanta a utili
zat;:ao e conservat;:ao de seus recursos flores
tais. 

IX. Uma das mais altas prioridades do Trata
do sera outorgada a cooperat;:ao no campo da 
pesquisa, especial mente ao desenvolvimento 
da ciencia e da tecnologia adequada as condi
t;:6es tropicais. Promover-se-a de maneira es
pecial o intercambio de informat;:ao com areas 
similares da Africa e da Asia. Acentuar-se-a o 
fato de que este campo se oferece como ideal 
para que as nat;:oes em desenvolvimento pro
vern sua capacidade de eliminar a dependen
cia cultural e tecnol6gica com relat;:ao aos cen
tros industrializados, estabelecendo os crite
rios e parametros a serem observados napes
quisa em funt;:ao de valores e necessidades 
pr6prios. A pesquisa cientffica proporcionara 
criteria seguro para orientar as polfticas de de
senvolvimento econ6mico-social e de preser
vat;:ao do meio ambiente, submetendo, ao 
mesmo tempo, essas atividades a uma perma
nente avaliat;:ao com vistas a revisao e aperfei-
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vOamento de metodos e tecnicas. Para esses 
fins, os Estados membros encarregarao o 
Conselho de Cooperacao Amazonica de ela- t 
borar e coordenar um amplo programa de in
vestiga<;:ao conjunta em ciencia e tecnologia, a 
ser distribufdo entre os principais institutes de 
pesquisa cientffica dos pafses amaz6nicos, 
segundo os setores definidos pelas Comis
s6es Especiais criadas pela presente reuniao. 

X. 0 Conselho de Coopera9ao Amaz6nica 
estara encarregado de preparar um programa 
de coopera9ao em materia de desenvolvimen
to dos territ6rios amaz6nicos nacionais e pos
sibilitar a divulga9ao, entre os Estados signa
taries, das experiencias e metodos nacionais 
nos campos do planejamento, financiamento 
e execu9ao de projetos. 0 Conselho de Coope
ravao Amaz6nica fica igualmente encarrega
do de estudar a cria9ao de um Fundo de Pre
lnvestimento, destinado a financiar a elabora
vao de projetos de interesse comum. 0 Conse
lho tambem se encarregara de examinar as su
gest6es que sobre este ponto I he sejam apre
sentadas pelos Governos. Com esse objetivo, 
procurar-se-a a colabora9ao de organismos in
ternacionais, como o BID, o Banco Mundial, o 
PNUD eo SELA, entre outros. 

XI. Assim como no passado, o sistema flu
vial amaz6nico pod era representar, no futuro, 
de forma mais efetiva, um papel comparavel 
ao das redes de rios e canais em outros conti
nentes, como fa tor de vincula9ao entre os paf
ses amaz6nicos. Para tal fim, o Conselho de 
Coopera9ao Amaz6nica empreendera um es
tudo sistematico e complete do potencial des
ses rios, de sua Intima intera9ao com os de
mais componentes do complexo geografico 
amaz6nico, da necessidade de instala96es 
portuarias, da demarcavao e correvao de cur
ses. Esse estudo levara em considera9ao nao 
apenas as condi96es ffsicas de navegabilida
de, mas tambem os aspectos de viabilidade 
econ6mica, tais como as necessidades atuais 
e futuras detrafego, as proje96es sobre a gera
vao de cargas a granel compatfveis com as pe
culiaridades do transporte fluvial, e a possibili
dade de outros aproveitamentos hidricos. 
Nesse estudo sera dada especial aten9ao ao 
desenvolvimento dos meios ja existentes e a 
solu9ao dos problemas e obstaculos das cone
xoes fluviais de certas areas como Atlantica. 
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XII. A Regiao Amaz6nica possui considera
veis recursos natura is, tanto renovaveis como 
nao-renovaveis, que podem ser utilizados pa
ra seu desenvolvimento harmonica. Seus nu
merosos rios, alem de proporcionar meios na
tura is de transporte, comunica9ao e contato 
entre os pafses da regiao, constituem tambem 
uma fonte de energia. Nesse sentido, e de 
acordo como Artigo V do Tratado, os Estados 
signataries recomendam ao Conselho de Coo
peravao Amaz6nica que realize estudos refe
rentes aos recursos hfdricos da Regiao Ama
z6nica. 

XIII. 0 Conselho de Coopera9ao Amaz6ni
ca devera pro mover a coordena9ao dos plane
jamentos nacionais para a implanta9ao de uma 
infra-estrutura ffsica adequada de transportes 
e telecomunica96es que possibilite a interco
nexao dos pafses amaz6nicos e de suas Capi
ta is, nos termos do Artigo X do Tratado. Esse 
planejamento, a ser realizado em carater con
sultive pelos setores tecnicos governamen
tais das Partes, levara em considera9ao as 
imensas distancias amaz6nicas, a possibilida
de de tecnologias renovadoras em materia de 
transporte fluvial, terrestre e aereo, bem como 
as experiencias de alguns paises em do tar a zo
na de uma rede eficiente de transportes e tele
comunicav6es. 

XIV. A fim de promover um melhor conheci
mento e despertar a consciencia da necessida
de da coopera9ao entre os povos dos paises 
amaz6nicos, o Conselho de Coopera9ao Ama
z6nica preparara propostas orientadas a esti
mular o intercambio turfstico entre eles, nos 
termos do Artigo XIII. 

XV. 0 conhecimento complete da realidde 
de cada um dos territ6rios amaz6nicos, e das 
diferen9as e caracteristicas dos mesmos para 
o uso racional de seus recursos naturais e para 
o aproveitamento agro-industrial, pecuario e 
hidreletrico, ver-se-a facilitado na medida em 
que os paises amaz6nicos consigam niveis de 
avan9o cientffico e tecno16gico que afirmem 
sua solvencia e autonomia. Com esse objeti
vo, e para uma melhor percep9ao da realidade 
amaz6nica, estimular-se-ao as universidades 
dos pafses membros a estabelecer centres ou 
materias de estudos amaz6nicos, como ja 
existem em algumas, e a promover a intensifi-



cac;:ao de cantatas entre esses centros de es
tudos, professores, pesquisadores, artistas, 
intercambio de bolsistas e divulgac;:aode publi
cac;:oes sabre temas amazOnicos. 

XVI. Ante a dimensao do desafio amazOni
co e as meios ao alcance dos paises da regiao, 
entende-se que as programas a trac;:ar se inse
rem num amplo horizonte, numa verdadeira 
agenda para o presentee o futuro, partindo de 
propostas que serao positivas na medida em 
que sejam realistas e exequiveis. 

XVII. Persuadidos de que as ideias e princi
pios recolhidos na presente Declarac;:ao pode
rao oferecer inspirac;:ao e orientac;:ao ao pro
cesso de cooperac;:ao amazOnica que agora se 
inicia de forma coordenada, as Chanceleres 
reunidos em Bel em reafirmam sua fee confian
c;:a nos destin as da AmazOnia como base para a 
construc;:ao de sociedades pr6speras e desen
volvidas, e como fator de aproximac;:ao, nao 
apenas entre as paises da area, mas tambem 
ao servic;:o da unidade e da integrac;:ao da Ame
rica Latina. 

Feita na cidade de Belem, aos 24 dias domes 
de outubro de mil novecentos e oitenta, em 
exemplar nas linguas portuguesa, espanhola, 
holandesa e inglesa. 

ata final 

De a cord a como disposto no Artigo XX, para
grato segundo, do Tratado de Cooperac;:ao 
AmazOnica, as Ministros das Relac;:oes Exte
riores da Bolivia, Senhor Javier Cerruto Calde
r6n; do Brasil, Senhor Ramiro Sara iva Guerrei
ro; da ColOmbia, Senhor Diego Uribe Vargas; 
do Equador, Senhor Alfonso Barrera Valverde; 
da Guiana, Senhor Rashleigh Esmond Jack
son; do Peru, Senhor Javier Arias Stella; do 
Suriname, Senhor Andre Richard Haakmat, eo 
Diretor-Geral do Ministerio das Relac;:oes Exte
riores da Venezuela, Senhor Justo Oswaldo 
Paez-Pumar, chefiando as Delegac;:oes dos 
seus respectivos paises, procederam a cele
brar a I Reuniao dos Ministros das Relac;:oes Ex
teriores dos Paises Signataries do Tratado de 
Cooperac;:ao AmazOnica na cidade de Belem, 
Brasil, nos dias vinte e tres e vinte e quatro de 
outubro de mil novecentos e oitenta. 

A relac;:ao camp leta das Delegac;:oes que parti
ciparam da reuniao consta do Anexo I. 

primeira sessao plenaria 

Antes da primeira Sessa a Plena ria, realizou-se 
Reuniao Preparat6ria da Comissao Geral, as 
nove horas do dia vinte e tres de outubro de mil 
novecentos e oitenta, na sede da Superinten
dencia do Desenvolvimento da AmazOnia (SU
DAM). As dez horas, no audit6rio da SUDAM, 
teve inicio a Sessao de Abertura da I Reuniao 
dos Ministros das Relac;:oes Exteriores do Tra
tado de Cooperac;:ao AmazOnica, com a Presi
dencia, em carater provis6rio, exercida pelo 
Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, Minis
tro das Relac;:oes Exteriores do Brasil, pais
sede da reuniao. 

Logo em seguida teve Iugar a eleic;:ao, par acla
macao, do Ministro das Relacoes Exteriores 
do Brasil, Embaixador Ramiro Sara iva Guerrei
ro, como Presidente da I Reuniao. lgualmente 
par aclamac;:ao, foi designado Secretario
Geral e Relator da Reuniao o Embaixador Joao 
Hermes Pereira de Araujo, Chefe do Departa
mento das Americas do Ministerio das Rela
c;:oes Exteriores do Brasil. 

Em seguida, fez usa da palavra o Ministro das 
Relac6es Exteriores do Brasil, Embaixador Ra
mira· Saraiva Guerreiro, dando inicio formal 
aos trabalhos. Seguiram-se-lhe as Ministros 
das Relacoes Exteriores do Equador, da Guia
na, do P~ru e do Suriname, que intervieram 
nos debates na ordem acima referida. 

Foi aprovada a Agenda da Reuniao, que cons
titui o Anexo II. 

instala~ao e funcionamento das comissiies 

Houve acordo para constituir Comissoes para 
cuidar de temas especificos, a saber: o Projeto 
de Regulamento da Reuniao de Ministros das 
Relac;:oes Exteriores (Comissao A), eo Projeto 
de Declarac;:ao Conjunta (Comissao B). Alem 
disso, as Ministros decidiram criar uma Co
missao de Redac;:ao e uma Comissao Geral, da 
qual fazem parte as Chanceleres. 

Encerrados as trabalhos das Comissoes, fa
ram aprovados o Regulamento (Anexo II) e a 
"Declarac;:ao de Belem". 
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segunda sessao plenaria 

Na Segunda Sessao Plenaria, que inciou seus 
trabalhos as quinze horas e trinta minutos do 
mesmo dia, fizeram uso da palavra o Diretor
Geral do Ministerio das Rela<;:oes Exteriores da 
Venezuela eo Ministro das relacoes Exteriores 
da Bolivia. · 

conselho de coopera!fao amazonica 

0 Ministro das Relacoes Exteriores do Peru 
Doutor Javier Arias Stella, estendeu convit~ 
para que o Conselho de Coopera<;:ao Amaz6ni
ca, criado pelo Artigo XXI do Tratado, celebre 
sua primeira reuniao no Peru, em julho de 
1 981, a tim de deliberar sabre os projetos de 
coopera<;:ao entre os pafses amaz6nicos. 

0 convite do Peru foi aceito por consenso. 

comissiies especiais 

Os Ministros concordaram com a realizacao 
de encontros setoriais em data e local que 'se
rao fixados de comum acordo entre as Partes 
antes da Reuniao do Conselho de Cooperaca~ 
Amaz6nica, a celebrar-se no Peru. Essas r~u
nioes tecnicas, que submeterao seus relat6-
rios ao Conselho de Coopera<;:ao Amaz6nica, 
poderao criar comissoes especiais como as 
previstas no Artigo XXIV do Tratado, relativas 
a projetos destinados a elabora<;:ao de um pro
grama de coopera<;:ao tecnica em materia de 
desenvolvimento regional, de um programa de 
coopera<;:ao em cienciae tecnologia, ao plane
jamento da infra-estrutura de transportes e te
lecomunicacoes, e estudar a criacao de um 
Fundo de Pr~-lnvestimento. · 

sessao plena ria de encerramento 

Com a presen<;:a do Senhor Presidente Joao 
Baptista de Oliveira Figueiredo, do Brasil, 
iniciou-se, no Teatro da Paz, a Sessao Solene 
de Encerramento da I Reuniao de Ministros das 
Rela<;:6es Exteriores dos Pafses Signatarios do 
Tratado de Coopera<;:ao Amaz6nica, as quinze 
horas e trinta minutos do dia vinte e quatro do 
mes de outubro. 

Procederam os Ministros das Relacoes Exte
riores a assinatura da "Declaracao de Belem" 
e desta Ata Final. · 
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Ato seguido, discursou o Ministro das Rela
<;:6~s Exteriores da Col6mbia, Doutor Diego 
Unbe Vargas, que ofereceu seu pais para sede 
da II Reuniao de Ministros das Relacoes Exte
riores do Tratado de Coopera<;:ao A~az6nica. 

Este oferecimento, submetido a consideracao 
do Plena rio pelo Presidente da Reuniao · foi 
aceito por aclama<;:ao. ' 

A iniciativa do Ministro das Relacoes Exterio
res da Bolivia, Senhor Javier C~rruto Calde
r6n, a I Reuniao aprovou, por aclamacao voto 
de felicita<;:oes a seu Presidente, o Em.bai~ador 
Ramiro Saraiva Guerreiro, Ministro das Rela
<;:6es Exteriores do Brasil, assim como ao 
Secretario-Geral e Relator da Reuniao, Embai
xador Joao Hermes Pereira de Araujo. 

Ap6s ~xpressar sua satisfa<;:ao pela tarefa 
cumpnda e congratula<;:ao pelo exito alcanca
do, o Presidente da Reuniao pediu ao Senhor 
Presidente Joao Baptista de Oliveira Figueire
do que, com seu discurso, encerrasse os tra
balhos da Reuniao. 0 Chefe de Estado brasilei
ro real<;:ou a importancia do encontro que aca
bava deter Iugar em Bel em eo alto significado 
do processo de coopera<;:ao que se inicia entre 
os paises da regiao. 

Em fe do que os Ministros das Relacoes Exte
riores dos pafses amaz6nicos assin~ram a pre
~~nte Ata Final, num s6 exemplar e em quatro 
1d1omas: espanhol, holandes, ingles e portu
gues, os quatro textos igualmente autenticos 
a qual sera depositada nos arquivos dos Minis~ 
terio das Rela<;:oes Exteriores da Republica Fe
derativa do Brasil, que proporcionara aos de
mais Governos signatarios c6pias autenticas. 

Bel em, aos vinte e quatro dias domes de outu
bro do anode mil novecentos e oitenta. 

AN EX OS 

delegalfao da bolivia 

1 . Sua Excelencia o General Javier Cerruto 
Calder6n, Ministro das Relacoes Exterio-
res e Culto. · 

2. Sua Excelencia o Senhor Embaixador 
Teodosio I mana Castro, Diretor-Geral do 



Ministerio das Relac;oes Exteriores e Cui
to. 

3. Senhor Ministro Conselheiro Nestor Sali
na Vasquez, Encarregado de Neg6cios 
ad interim da Bolivia no Brasil. 

4. Senhor Manuel Arana, Secretario-Geral 
Adjunto de lntegrac;ao. 

5. Senhor Conselheiro Rodolfo Aramayo 
Montes, Conselheiro da Embaixada da 
Bolivia em Brasilia. 

6. Senhor Conselheiro Javier Loayza, Se
cretario da Delegac;ao. 

7. Senhor Conselheiro Mario Espinosa, 
Conselheiro Economico da Embaixada 
da Bolivia em Brasilia. 

delegalfiiO do brasil 

1 . Sua Excelencia o Senhor Embaixador Ra
miro Sara iva Guerreiro, Ministro de Esta
do das Relac;oes Exteriores. 

2. Sua Excelencia o Senhor Mario David An
dreazza, Ministro de Estado do Interior. 

3. Sua Excelencia o Senhor Embaixador 
Joao Hermes Pereira de Araujo, Chefe do 
Departamento das Americas do Ministe
rio das Relac;oes Exteriores. 

4. Sua Excelencia o Senhor Contra
Aimirante Roberto Gama e Silva, Presi
dente do Grupo Executivo Para a Regiao 
do Baixo Amazonas (GEBAM). da Presi
dencia da Republica. 

5. Senhor Ministro Rubens Ricupero, Chefe 
da Divisao da America Meridional-11 do 
Ministerio das Relac;oes Exteriores. 

6. Doutor Vande Lage Magalhaes, Secreta
rio de Assuntos lnternacionais do Minis
terio dos Transportes. 

7. Doutor Pedro Luiz Tauil, Diretor do De
partamento de Erradicac;ao e Controle de 
Endemias do Ministerio da Saude. 

8. Doutor Paulo Nogueira Neto, Secretario 
Especial do Meio Ambiente do Ministerio 
do Interior. 

9. Doutor Arthur Cezar de Araujo ltuassu, 
Secretario de Assuntos lnternacionais 
do Ministerio das Comunicac;oes. 

10. Doutor Elias Sefer, Superintendente da 
Superintendencia do Desenvolvimento 
da Amazonia (SUDAM). 

11 . Doutor Ruy Alberto Costa Lins, Superin
tendente da Superintendencia da Zona 
Franca de Manaus (SUFRAMA) 

1 2. Doutor Mauro Silva Reis, Presidente do 
lnstituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal (IBDF). 

13. Doutor Elizeu Roberto de Andrade Alves, 
Presidente da Empresa Brasileira de Pes
quisa Agropecuaria (EMBRAPA). do Mi
nisterio da Agricultura. 

14. Doutor Oziel Rodrigues Carneiro, Presi
dente do Banco da Amazonia S.A. (BA
SAl. 

1 5. Doutor Guilherme Mauricio Souza Mar
cos de Ia Penha, Vice-Presidente do Con
selho Nacional de Desenvolvimento 
Cientffico e Tecnol6gico (CNPq). 

1 6. Doutor Paulo Dante Coelho, Subsecreta
rio de Programas Regionais do Ministerio 
do Interior. 

17. Doutor Murilo Mota Filho, Subsecretario 
de Cooperac;ao Externa do Ministerio do 
Interior. 

delegalfiio da colombia 

1. Sua Excelencia o Senhor Diego Uribe 
Vargas, Ministro de Relac;oes Exteriores. 

2. Sua Excelencia o Senhor German Rodri
guez Fonnegra, Embaixador da Colom
bia no Brasil. 

3. Sua Excelencia o Senhor Embaixador 
Norberto Morales Ballesteros. 
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4. Sua Excelencia o Senhor Embaixador Ri
cardo Ramfrez Osorio. 

5. Sua Excelencia a Senhora Embaixadora 
Lucella Ossman de Duque. 

6. Senhor Ministro Hector de Los Rfos Me
jfa. 

7. Senhora SecreUrria Beatriz Alzate Angel. 

8. Senhor Manuel Marfa Munoz L6pez. 

delega~tao do equador 

1 . Sua Excelencia o Senhor Doutor Alfonso 
Barrera Valverde, Ministro das Relac;:oes 
Exteriores. 

2. Sua Excelencia o Senhor Embaixador Ro
gelio Valdivieso Eguiguren, Embaixador 
do Equador no Brasil. 

3. Sua Excelencia o Senhor Embaixador Al
fredo Luna Tobar, Diretor-Geral de Sobe
rania Territorial. 

4. Sua Excelencia o Senhor General Jorge 
Alciniegas Salazar, Chefe do Estado 
Maior do Comando Con junto das Forc;:as 
Armadas. 

5. Senhor Doutor Sim6n Ribadeneira, Dire
tor do INCRAE. 

6. Senhor Victor Hugo Calahorrano, do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento. 

7. Senhor Secreta rio Roberto Ponce Alva
rado. 

delega~tao da guiana 

1 . Sua Excelencia o Senhor Rashleigh Es
mond Jackson, Ministro das Relac;:oes 
Exteriores. 

2. Sua Excel en ciao Senhor Harry Dyett, Se
creta rio Permanente do Ministerio das 
Relac;:oes Exteriores. 

3. Sua Excelencia o Senhor Lionel David Sa
muels, Embaixador da Guiana no Brasil. 
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4. Senhora Marylin Cheig Miles, 
Secretario do Ministerio das I 
Exteriores. 

5. Senhor Mohan Ganesh, Segund 
tario do Ministerio das Relac;:oes 
res. 

6. Senhora Urla Teixeira, Assessor 
nisterio do Desenvolvimento. 

7. Senhorita Victoria Hoyte, Secret 
ticular do Ministro das Relac;:oes 
res. 

delega~tao do peru 

1 . Sua Excelencia o Senhor Javil 
Stella, Ministro de Relac;:oes Extl 

2. Sua Excelencia o Senhor Doutor 
Augusto Roca-Zela, Embaixador 
no Brasil. 

3. Sua Excelencia o Senhor Emb< 
Juan de Ia Piedra Villalonga, Su 
tario de Assuntos Politicos e D 
ticos. 

4. Sua Excelencia o Senhor Embaixc 
berto Villaran Koechlin, Subse' 
de Assuntos EconOmicos e lnte~ 

5. Sua Excelencia o Senhor Emb 
Lufs Sabogal Perez Romer, Direto 
ganismos lnternacionais. 

6. Senhor Ministro Carlos Higueras I 
Chefe do Gabinete do Ministro c 
c;:oes Exteriores. 

7. Senhor Conselheiro Jose Manuel 
co, da Subsecretaria de Assunt< 
nOmicos e lntegrac;:ao. 

delega!fao do suriname 

1 . Sua Excelencia o Senhor Andre F 
Haakmat, Ministro das Relac;:oes E 
res. 

2. Sua Excelencia oSenhorHenry A. 
da, Diretor-Geral do Ministerio da 
c;:oes Exteriores. 



3. Sua Excelencia o Senhor Embaixador ln
derdew Sewrajsing, Embaixador do Su
riname no Brasil. 

4. Senhor Conselheiro Ewald C. Leeflang, 
Conselheiro da Embaixada do Suriname 
no Brasil. 

5. Senhora L. Van Aerde, Secretaria do Mi
nistro das Rela<;:oes Exteriores. 

delega~;ao da venezuela 

1 . Sua Excelencia o Senhor Embaixador 
Justo Oswaldo Paez-Pumar, Diretor
Geral do Ministerio das Rela<;:oes Exterio
res, Delegado Especial em Representa
<;:ao do Ministro das Rela<;:oes Exteriores. 

2. Sua Excelencia o Senhor Embaixador 
Freddy Arocha Castresana, Embaixador 
da Venezuela no Brasil. 

3. Senhor Ministro Amry Touron Lugo. 

4. Senhor Conselheiro Hernani Escobar. 

5. Senhora Doutora Isabel Carlota Bacalao 
Romer. 

6. Senhora Doutora Maria Elena Medina. 

7. Senhor Coronel Jose Enrique Borges Val
lante, Adido Militar da Embaixada daVe
nezuela em Brasilia, na qualidade de Ob
servador. 

regulamento da reuniao dos ministros das 
rela~;fies exteriores dos paises signatarios 
do tratado de coopera~;ao amaz6nica 

I - reunifies e participantes 
artigo I 

A Reuniao dos Ministros das Relacoes Exterio
res eo 6rgao supremo do Tratado. de Coopera
<;:ao Amaz6nica. 

delega~;fies 
artigo II 

As Delega<;:oes serao presididas pelos Minis-

tros das Relacoes Exteriores de cada pafs e in
tegradas pelos Delegados, Assessores e de
mais membros que os Governos acreditarem. 
Se, excepcionalmente, o Ministro das Rela
coes Exteriores de uma das Partes Contratan
tes nao puder comparecer a uma Reuniao, or
dinaria ou extraordinaria, far-se-a representar 
par um Delegado Especial. 

reunifies e convocat6rias 
artigo Ill 

As Reunioes serao ordinarias e extraordina
rias. As ordinarias se realizarao uma vez cada 
dais anos. As extraordinarias, quando forem 
convocadas por iniciativa de qualquer das Par
tes Contratantes, sempre que conte com o 
apoio de, pelo menos, outros quatro Estados 
Membros. 0 Conselho de Coopera<;:ao Amaz6-
nica pod era atraves de seu Secretariado, reco
mendar as Partes a conveniencia ou oportuni
dade de celebrar reunioes de Ministros das Re
la<;:oes Exteriores e preparar o temario corres
pondente. 

credenciais 
artigo IV 

Os membros de cada Delega<;:ao serao acredi
tados par seus respectivos Governos median
te comunica<;:oes escritas dirigidas ao Gover
no do pafs sede da Reuniao. 

precedencia 
artigo V 

A ordem de precedencia das Delega<;:oes para 
cad a Reuniao estabelecer-se-a por ordem alta
betic a dos respectivos pafses, devendo 
contar-se a partir da letra correspondente a do 
pafs sede. 

observadores 
artigo VI 

Poderao ser convidados a participar das Reu
nioes, na qualidade de observadores: 
a) os Estados que manifestarem interesse em 

comparecer; 

b) a Organiza<;:ao das Na<;:oes Unidas e seus 
organismos especializados; 

37 



c) a Organiza<;:ao dos Estados Americanos e 
seus organismos; 

d) a Associa<;:ao Latina-Americana de lnte
gra<;:ao; 

e) o Sistema Economico Latino-Americano; 

f) qualquer outro organismo internaciona!, 
governamental ou nao-governamental. 

Os convites serao enviados pelo pais sede da 
Reuniao, ap6s consulta e acordo entre os Esta
dos Membros. 

II - presidencia 
artigo VII 

0 Ministro das Rela<;:oes Exteriors do pais
sede da Reuniao anterior presidira a sessao 
plenaria inicial na qual sera eleito o Presidente. 

artigo VIII 

Os Chefes de Delega<;:ao substituirao o Presi
dente da Reuniao, no caso de impedimenta 
deste, de acordo com a ordem de procedencia 
estabelecida no Artigo V. 

artigo IX 

Quando o Presidente desejar participar do de
bate, devera passar a Presidencia a quem com
petir, de conformidade como Artigo anterior, 
atribui<;:oes do presidente. 

artigo X 

Sao atribui<;:5es do Presidente: 

a) convocar as sessoes plenarias dos Minis
tros das Rela<;:oes Exteriores; 

b) fixar a ordem do dia de acordo com a Agen
da da Reuniao; 

c) abrir e suspender as sessoes; 

d) dirigir os debates; 

e) conceder o uso da palavra aos Delegados 
na ordem em que o solicitarem; 
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f) submeter a vota<;:ao os pontos em discus
sao e anunciar os resultados; 

g) decidir ou submeter a considera<;:ao as 
questoes de ordem; 

h) adotar as medidas que couberem sabre 
qualquer ponto relacionado como bom an
damento da Reuniao. 

Ill - secretario-geral da reuniao 
artigo XI 

0 Secretario-Geral da Reuniao sera designado 
na sessao plena ria inicial. Entre suas fun<;:oes, 
desempenhara a de Relator. 

IV - secretaria 
artigo XII 

A Secretaria da Reuniao sera fornecida pelo 
pais-sede e prestara os servi<;:os que o 
Secretario-Geral requerer. 

V - comissiies 
comissao geral 
artigo XIII 

A Comissao Geral sera integrada pelos Chefes 
de Delega<;:ao. As autoridades da Comissao 
Geral serao as mesmas que as da Reuniao. 

artigo XIV 

A Comissao Geral: 
a) coordenara os trabalhos da Reuniao; 

b) procurara harmonizar os pontos de vista 
das diversas delega<;:Cies; 

c) decidira sabre os assuntos que lhe forem 
submetidos por seu Presidente e por quais
quer dos Chefes de Delega<;:ao; 

d) recebera relat6rios dos Presidentes das 
Comissoes Nacionais Permanentes; 

e) fixara a ordem dos temas da Agenda a se
rem examinados pela Reuniao. 



outras comissiies 
artigo XV 

Alem da Comissao Geral, criam-se e poderao 
funcionar, segundo seja necessaria, as se
guintes Comissoes: 

a) credenciais; 
b) coopera<;:ao cientffica e tecnica; 

c) recursos naturais e infra-estrutura ffsica; 

d) assuntos sociais, culturais e economicos; 

e) estilo. 

As Reunioes dos Ministros das Rela<;:oes Exte
riores poderao estabelecer outras Comissoes. 

composi~ao das comissiies 
artigo XVI 

As Comissoes serao integradas por delegados 
de todos os Estados participantes da reuniao. 
Cada uma delas elegera um Presidente e um 
Relator, com as mesmas atribui<;:6es que as as
sinaladas para as autoridades da Reuniao, no 
que for pertinente. 

fun~iies das comissiies 
artigo XVII 

As Comissoes considerarao os temas da 
Agenda que lhes sejam destinados. Os proje
tos de resolu<;:ao e as conclusoes aprovadas 
serao remetidos ao Secretario-Geral para se
rem elevados a Comissao Geral. 
comissao de credenciais 

artigo XVIII 

A Comissao de Credenciais examinara a do
cumenta<;:ao respectiva e elevara seu relat6-
rio de acordo com o procedimento estabele
cido no Artigo anterior. 

comissao de estilo 
artigo XIX 

A Comissao de Estilo recebera os projetos 
aprovados pelas Comissoes antes de serem 

submetidos a considera<;:ao da Comissao Ge
ral, e introduzira as modifica<;:6es de forma 
que julgar necessarias. 

subcomissiies e grupos de trabalho 
artigo XX 

Cad a Comissao pod era criar as Subcomissoes 
e Grupos de Trabalho que considerar necessa
rios, atribuindo-lhes fun<;:6es especfficas. To
das as delega<;:6es poderao participar de suas 
reunioes. 

VI - agenda 
artigo XXI 

A agenda das reunioes sera preparada pel a Se
creta ria do Conselho de Coopera<;:ao Amazo
nica. 

Paragrafo 1 . o - No caso das reunioes ordi
narias, a agenda sera apresentada aos Gover
nos 45 dias antes da data prevista para seu inf
cio. 

Paragrafo 2. 0 
- Para as reunioes extraordi

narias, o prazo se estabelecera mediante con
sultas entre os pafses membros. 

Paragrafo 3. 0 
- Os projetos a serem consi

derados na reuniao deverao ser apresentados 
ao Conselho de Coopera<;:ao Amazonica 7 dias 
antes da data de sua realiza<;:ao. A Comissao 
Geral podera autorizar a apresenta<;:ao de pro
jetos fora deste prazo, em casas especiais. 

VII - sessiies 
artigo XXII 

As Sessoes Plenarias serao publicas. As das 
Comissoes serao privadas, da mesma maneira 
que as sessoes das Subcomissoes e Grupos de 
Trabalho. 

artigo XXIII 

Nas sessoes privadas s6 poderao estar pre
sentes, alem das Delega<;:oes, o pessoal da Se
creta ria que for necessaria e os observadores 
que para elas forem convidados. 
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sessiio preparat6ria 
artigo XXIV 

Antes da sessao plenaria inicial, a Comissao 
Geral realizara uma sessao preparat6ria, na 
qual adotara acordos sobre: 
a) designat;:ao do Presidente; 

b) designat;:ao do Secretario-Geral; 

c) agenda; 

d) constituit;:ao de Comissoes, atribuindo
lhes os temas respectivos; 

e) fixat;:ao de prazo para a apresentat;:ao de 
propostas sobre temas da agenda; 

f) durat;:ao aproximada do perfodo de ses
soes; 

g) assuntos varios. 

Os acordos adotados na sessao preparat6ria 
serao formalizados.nas Sessoes Plenarias. 

discurso inaugural e de encerramento 
artigo XXV 

0 Ministro das Relat;:oes Exteriores do pafs-
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sede abrira a sessao plena ria inicial. Na sessao 
plenaria de encerramento, tam bern tara uso da 
palavra o Ministro das Relacoes Exteriores do 
pafs designado como sede da Reuniao seguin
te. 

artigo XXVI 

As sessoes requererao a present;:a de delega
dos de todos os pafses membros. As decisoes 
requererao sempre o voto unanime dos oito 
parses. 

artigo XXVII 

Cada Delega<;:ao tera direito a urn voto. 

questoes de ordem 
artigo XXVIII 

Durante a discussao de urn assunto, qualquer 
delega<;:ao podera apresentar uma questao de 
ordem. 

idiomas oficiais 
artigo XXIX 

Serao idiomas oficiais da Reuniao o portu
gues, o espanhol, o holandes eo ingles. 



ministro das financas do 
I 

coveite recebe a gra-cruz da 
ordem do rio-branco 

Discurso do Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores, 

Ramiro Sara iva Guerreiro ho Palacio do ltamaraty em Bra

silia, em 7 de outubrode 1980, aocondecorar, coma Gra

Cruz da Ordem do Rio Branco, o Ministro das Financ;:as do 

Coveite, Abderrama AI-Atiqui. 

Excelentfssimo Senhor Ministro, 

Muito honra o Governo brasileiro a visita ofi
cial ao nosso pafs que Vossa Excelencia, 
acompanhado de ilustre comitiva, ora realiza. 

Suas reconhecidas qualidades humanas e pro
fissionais provadas ao Iongo de brilhante car
reira de diplomata e estadista, I he engariaram, 
Senhor Ministro Abderrama Al-A tiqui, a admi
ra-;ao de todos os que se ocupam das questoes 
internacionais e o respeito profissional dos 
que mais diretamente lidam com temas finan
ceiros e de petr61eo. 

Representa para o Governo brasileiro motivo 
de especial agrado que Vossa Excelencia te
nha manti do o seu programa de via gem ao Bra
sil em momenta diffcil da conjuntura mundial e 
particularmente tao delicado para os Estados 
do Golfo. 

Essa decisao reflete, sern duvida, o nfvel de en
tendimento ja alcan-;ado em nossas rela-;oes 
bilaterais, as quais desejamos dar renovado 
fmpeto. 

A aproxima-;ao do Brasil com os Estados do 
Golfo e consequencia de decisoes politicas a 
que atribufmos a mais alta importancia. Sepa
rados pel a distancia geografica e par barreiras 

artificiais derivadas do modo pelo qual, histori
camente, o sistema i nternacional se desenvol
veu, o Coveite e o Brasil foram capazes, em 
anos recentes, de veneer esses condiciona
mentos desfavoraveis e iniciar um dialogo mu
tuamente benefico, que, a cada momenta, ga
nha em intensidade. 

0 Brasil recebe e tern recebido uma inestima
vel contribui-;ao humana por parte da Na-;ao 
Arabe. Os brasileiros descendentes da gente 
arabe ocupam pastas importantes na vida na
cional. 

Senhor Ministro, 

Os temas de rela-;oes internacionais que apro
ximam o Coveite e o Brasil sao numerosos e 
variados. Nao e este o momenta de a borda-los 
em profundidade. As conversas de Vossa Ex
celencia com autoridades brasileiras e a evolu
-;ao de nosso relacionamento bilateral certa
mente darao provas de comuns preocupa-;oes 
quanta a realiza-;ao dos objetivos de Paz e De
senvolvimento. 

Desejaria, porem, suscitar o tema amplo das 
rela-;oes entre pafses em desenvolvimento. E 
fundamental, nesse quadro, que aos vfnculos 
politicos e a aglutina-;ao em torno das reivindi
ca-;oes no plano Norte-Sui some-sea subs tan-
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cia concreta de fluxos efetivos de comercio e 
financiamento entre pafses em desenvolvi
mento. 

Com longa experiencia pessoal a frente dos 
Ministerios das Finan<;:as e do Petr61eo de seu 
pafs e ativa participa<;:ao nos programas de 
coopera<;:ao internacional do Coveite, cuja or
ganiza<;:ao modelar conhecemos, Vossa Exce
l en cia tem-se mostrado sensfvel a necessida
de crescente de aproxima<;:ao entre os pafses 
em desenvolvimento. 

Na percep<;:ao brasileira, a nossa aproxima<;:ao 
deve abarcar simultaneamente experiencias 
regionais e interregionais, buscando definir, a 
cada momenta, mecanismos efetivos de ex
plora<;:ao das potencialidades e riquezas dos 
pafses em desenvolvimento. 

Nao sera um movimento simples nem facil. As 
formula<;:6es doutrinarias - algumas bern ela
boradas - e as praticas de coopera<;:ao - al
gumas suficientemente expressivas para pro
duzir esperan<;:as - sao, ainda, localizadas e 
tfmidas. Os vfcios das presentes estruturas in
ternacionais dificultam nosso trabalho de di
versificac;;ao horizontal. As distancias ffsicas 
sao artificialmente aumentadas por distancias 
culturais e, com frequencia, somas obrigados 
a recorrer a terceiras partes para estabelecer 
vfnculos entre n6s. 

Nesse sentido, Senhor Ministro, lembraria al
guns dilemas, que o Coveite eo Brasil soube
ram superar de forma exemplar, mas que, infe
lizmente, ainda constituem obstaculos formi
daveis para a realiza<;:ao de toda a potencialida
de de cooperac;;ao entre os pafses em desen
volvimento. 

Em primeiro Iugar, e a questa a do conhecimen
to e a correlata da confian<;:a. Os pafses em de
senvolvimento conhecem-se atraves de ter
ceiros, em tantos casas anti gas pot€mcias co
loniais. 0 conhecimento, quando existia, era 
pobre ou estereotipado, reduzido a" cliches", 
com base emf6rmulas falaciosas. Suas distor
coes levavam naturalmente a que se minasse a 
~onfianc;;a mutua e a que se desestimulassem 
os projetos conjuntos. 

Consequentemente, nao existem, ainda, sufi-
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cientes canais de intercambio entre os pafses 
em desenvolvimento. Refiro-me nao-somente 
ao intercambio cultural mas tambem aos ca
nais de vincula<;:ao financeira, economica e 
tecnica, de aproximac;;ao comercial e empresa
rial. 0 potencial de cooperac;;ao entre os paises 
em desenvolvimento fica, assim, diminufdo e 
distorcido. 

Os do is problemas, o da confianc;;a eo da inter
mediac;;ao, se somam e se transformam num 
verdadeiro dilema: porque nao tinhamos infor
mac;;oes, deixamos de criar canais reais de in
tercambio; porque nao existiam canais efeti
vos de intercambio, a informac;;ao e a convi
vencia podiam parecer desnecessarias. 

Nao ha, porem, f6rmulas simples para superar 
o dilema. S6 o encontro concreto, a discussao 
minuciosa, amistosa e aberta, a busca efetiva 
de oportunidades de cooperac;;ao, a constru
<;:ao de bases rea is de confianc;;a, como o Brasil 
e o Coveite fazem agora, e que podem trans
formar em realidade a necessidade de coo.pe
rac;;ao. A solidariedade deve ser um compro
misso de aproximac;;ao. 

Senhor Ministro, 

lnfelizmente existem ainda cargas de rivalida
des e disputas entre nossos irmaos do Terceiro 
Mundo. Nao posso deixar de registrar aqui 
uma palavra pela Paz e de estfmulo a utilizac;;ao 
dos mecanismos de soluc;;ao pacifica de con
troversias, como recentemente o recomen
dou a unanimidade do Conselho de Seguranc;;a 
das Nac;;oes Unidas. 

Senhor Ministro, 

0 relacionamento entre os nossos pafses ja 
atingiu um patamar significativo. Nao nos limi
tamos a uma cooperac;;ao comercial classica, 
de troca de produtos. Refiro-me aos esforc;;os 
con juntos que vimos desenvolvendo no cam
po economico, mais especificamente emma
teria financeira. 

Em 1975, criamos uma companhia 
coveiteana-brasileira de investimentos. Pos
teriormente, o mercado coveiteano abriu-se a 
lanc;;amento de bonus brasileiros. Ainda recen
temente, investidores coveiteanos adquiri-



ram importante participa<;:ao na industria auto
mobilfstica do Brasil. E ao final deste m~s sera 
inaugurada no Rio de Janeiro a representa<;:ao 
do ARLABANK, projeto em que, com outros 
pafses arabes e latino-americanos, somos par
ceiros. 

A incipiente, mas promissora, coopera<;:ao, 
que ja se observa entre nossas organiza<;:oes 
financeiras, devera ampliar-se e diversificar
se. Estou seguro de que a vis ita de Vossa Exce
l~ncia constituira oportunidade valiosa para 
uma troca de ideias e informa<;:oes e dara as re-

la<;:oes entre nossos dois pafses, em todos os 
campos, impulso vigoroso e definitivo. 

Senhor Ministro, 

0 Senhor Presidente da Republica houve por 
bern distinguir Vossa Excel~ncia com a Ordem 
do Rio Branco em seu mais alto grau. E para 
mim motivo de particular satisfa<;:ao fazer-lhe 
entrega das insignias dessa condecora<;:ao 
que perpetua o nome do patrono da diploma
cia brasileira. 
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ministro dos neg6cios 
estrangeiros de cabo verde 

visita brasilia 
Discursos do Ministro de Estado das Rela9oes Exteriores, 
Ramiro Sara iva Guerreiro, e do Ministro dos Neg6cios Es
trangeiros de Cabo Verde, Abflio Duarte, no Palacio do lta
maraty em Brasilia, em 13 de outubro de 1980, por oca
siao de jantar oferecido ao Chanceler cabo-verdiano. 

SARAIVA GUERREIRO 

Senhor Ministro Abflio Duarte, 

A presenc;:a de Vossa Excelencia em Brasilia 
constitui para n6s uma honra e uma satisfac;:ao 
e vem demonstrar, antes de mais nada, que as 
relacoes entre Cabo Verde e Brasil prospera
ram'e deverao receber impulso renovado. 

Estas perspectivas nos sao particularmente 
gratas, pelo que Cabo Verde representa como 
pais amigo e irmao do Brasil. · 

Abertos em todos os sentidos, os horizontes 
marftimos parecem inspirar Cabo Verde no pa
pel criativo e dinamico que desempenha no 
plano internacional. Cabo Verde nao apenas 
fala de maneira realista pelas aspirac;:oes dos 
pafses africanos, mas, por sua privilegiada lo
calizac;:ao geografica, tem tambem condic;:oes 
para contribuir na aproximac;:ao entre africa
nose latino-americanos. 

Sabemos da atuac;:ao de Vossa Excelencia na 
formacao do movimento que expressou o 
ideal d~ independencia de Cabo Verde e de sua 
uniao como povo irmao da Guine-Bissau. Co
nhecemos a participac;:ao de Vossa Excelencia 
na I uta pel a emancipac;:ao. Ao presidir a primei-

ra Assembleia eleita em Cabo Verde, Vossa 
Excel en cia teve a oportunidade de formalizar a 
independencia, e com Aristides Pereira e Pe
dro Pires realizar os ideais generosos de Amfl
car Cabral ao instalar o Governo na cidade de 
Praia. Posteriormente, na sua qualidade de Mi
nistro dos Neg6cios Estrangeiros, partilhada 
com a responsabilidade de Presidente da As
sembleia Popular, Vossa Excelencia soube in
terpretar, frente a comunidade internacional, 
os anseios do povo de Cabo Verde de paz e de 
cooperac;:ao entre as nac;:oes. 

A presenc;:a de Vossa Excelencia no Brasil per
mitira o exame global, em alto nfvel, de nossas 
relacoes. Nao ha entre n6s, felizmente, confli
tos a dirimir. Existe,.sim, uma vontade polftica 
mutua de aproximac;:ao, um desejo de refon;:ar 
lac;:os cujo desenvolvimento foi tao retardado 
durante a epoca colonial. 

Como Cabo Verde, tem o Brasil uma indeclina
vel vocac;:ao atlantica. lnteressa-nos direta
mente o que se passa no espac;:o oceanica e 
nas terras que nos defrontam. Temos, no Bra
sil, a consciencia de que, com a afirmac;:ao e a 
consolidac;:ao da independencia nacional dos 
povos africa nos, inaugura-se uma nova etapa 
hist6rica nesta parte do mundo. Temos cons
ciencia de que para o Brasil e importante, e 
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mesmo fundamental, que essa nova etapa se
ja marcada pela paz, pela cooperac;:ao e pelo 
desenvolvimento. Esse e o sentido geral de 
nossa polftica. 

Estamos, portanto, senhor Ministro, desejo
sos de ouvir nossos amigos africa nose, em es
pecial, osde Cabo Verde. As relac;:oes entre na
c;:oes ami gas e irmas nao se constroem apenas 
atraves dos importantes lac;:os da cooperac;:ao 
ou do comercio. E preciso fazer mais: realizar 
contactos, conversar em nfvel politico apro
priado, acordar diretrizes e determinar os futu
ros caminhos do nosso relacionamento. E 
igualmente utile oportuno trocar impressoes 
sabre a conjuntura internacional, sabre um 
mundo crescentemente complexo onde os in
teresses da Paz e do Desenvolvimento correm 
constante perigo. 

Dialogar com Cabo Verde constitui para n6s 
tarefa grata e enriquecedora. Efetivamente, 
Senhor Ministro, o Govern a brasileiro, cantor
me determinou o Presidente Joao Figueiredo, 
atribui prioridade as suas relac;:oes com a Afri
ca. E como nao destacar os pafses africanos 
que, par suas tradic;:oes e cultura, mais pr6xi
mos estao do Brasil. Esta prioridade nao ape
nas traduz um objetivo e uma esperanc;:a, mas 
reflete igualmente a consciencia de nossas afi
nidades, que esta subjacente ao processo de 
aproximac;:ao entre os nossos pafses. 

0 Brasil esta determinado a buscar vfnculos de 
amizade cada vez mais firmes com os demais 
pafses em desenvolvimento, esta, na verdade, 
disposto a participar na criac;:ao de relac;:oes in
ternacionais de tipo novo: igualitarias, mutua
mente proveitosas e sem ambic;:oes de poder. 
Estamos convencidos de que sera possfvel su
perar o legado do colonialismo, com suas dis
torc;:oes, seus exclusivismos e sua constante 
enfase na dominac;:ao dos povos. 

Uma nova realidade internacional esta em 
construcao. Pafses ate entao distantes tor
nam sua's relac;:oes mais densas e dinamicas e, 
assim, fortalecem a unidade do Terceiro Mun
do. Os tres continentes em desenvolvimento 
-a America Latina, a Africa e a Asia- desco
brem que existe amplo terre no aberto a coope
rac;:ao, descobrem que as relac;:oes Sui-Sui po
dem e devem assumir decisiva importancia 
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num momenta que se deteriora a vida interna
cional, no plano tanto politico quanta econO
mico. 

Temos, Senhor Ministro,muitas experiencias 
a trocar e as conversac;:oes hoje realizadas de
monstraram com clareza que, de parte a parte, 
existe efetiva vontade de aproveitar eficaz
mente as nossas possibilidades de coopera
c;:ao. 

Temos ideais convergentes~ defendemos os 
princfpios da igualdade soberana dos Estados 
e da nao-ingerencia ·em assuntos de outros 
pafses e repudiamos todas as form as de hege
monia. Somas decididamente pela afirmac;:ao 
de independencia nacional e pelo desenvolvi
mento. Queremos dinamizar nossas relacoes 
com base no respeito mutua e na amiz~de. 
Acima de tudo favorecemos o estabelecimen
to de uma ordem internacional mais justa que 
perm ita aos nossos pafses, e as demais nacoes 
em desenvolvimento, realizar seus objetivos 
de prosperidade e de paz. 

No plano especificamente africano, vejo, 
igualmente, Senhor Ministro, profundas con
vergencias de pontos de vista entre os nossos 
dais parses. 

Verificamos com satisfac;:ao o desfecho feliz 
da crise do Zimbabue. A independencia da
quele pafs elimina umfatorde confrontac;:ao in
ternacional e soluciona um problema iniciado 
ha quinze anos pelas manobras de pequena 
minoria. 

Persistem, por outro I ado, areas de ten sao e de 
crise no Continente africano. Refiro-me, em 
particular, a questao da Namfbia. 0 plano de 
paz das Nac;:oes Unidas, baseado no princfpio 
de eleic;:oes livres sob controle internacional, 
merece o apoio da comunidade internacional. 
A potencia colonial na Namfbia, todavia, ape
sar de afirmar ter aceito o plano das Nac;:oes 
Unidas, pratica uma polltica dilat6ria que, na 
pratica, equivale a sua rejeic;:ao. 

Reconhecemos plenamente os esforc;:os con
duzidos pelos pafses da Linha de Frente, com 
vistas a alcanc;:ar uma soluc;:ao justa e pacifica 
para a independencia da Namfbia. Por ocasiao 
de minha recente viagem a Africa Meridional, 



tive a oportunidade de verificar a importfmcia 
dessa questao para os Estados africanos e o 
seu empenho em resolver rapidamente o con
flito e lhes assegurei a compreensao eo apoio 
do Brasil. 

0 Brasil, como Cabo Verde, esta certodequeo 
caminho para a paz na Africa Meridional reside 
no reconhecimento do direito do povo da Na
mibia, a autodeterminac;:ao e independencia, 
como exigido pelos seus representantes legfti
mos e endossado pelas Nac;:oes Unidas. 

Persiste na Africa Meridional outra situac;:ao 
injusta. Refiro-me a institucionalizac;:ao dora
cismo e da opressao racial, conhecida sob o 
nome de aparteismo. A recusa do principia ba
sico da igualdade entre os homens, constitui 
crime que ofende a dignidade humana e cria 
permanente fa tor de tensao. Brasil e Cabo Ver
de, mais uma vez, coincidem ao condena-lo e a 
exigir a eliminac;:ao do sistema de discrimina
c;:ao racial. 

Esta ampla convergencia de pontos de vista 
entre nossos dais pafses, nao esgota o bam 
entendimento entre Cabo Verde eo Brasil. No 
ambito especificamente bilateral, tambem fi
zemos progressos. 

Existe ja entre o Brasil e Cabo Verde uma rede 
de compromissos bilaterais: o Acord a Basico 
de Cooperac;:ao Tecnica e Cientffica, o Acord a 
Bilateral sabre Cooperac;:ao Cultural eo Trata
do de Amizade e Cooperac;:ao, alem dos enten
dimentos sabre Previdencia Social. 

0 dialogo entre os nossos pafses cresce. Em 
1977, recebemos o Ministro da Educac;:ao e 
Cultura de Cabo Verde. Em 1979, porocasiao 
da posse do Presidente Joao Figueiredo, este
ve no Brasil o Dr. Herculano Vieira, Ministro 
dos Transportes e Comunicac;:oes. Em agosto 
do mesmo ana, o Secretario-Geral das Rela
coes Exteriores chefiou, em Cabo Verde, a de
t'egac;:ao brasileira a Primeira Reuniao da Co
missao Mista Bilateral. Em agosto ultimo, o 
Navio-Escola Brasileiro, Cust6dio de Mello, vi
sitou Cabo Verde e sua tripulac;:ao foi recebida 
com extrema cordialidade. 0 Brasil, enfim, 
mantem em Praia, ja ha alguns meses, um En
carregado de Neg6cios. 

Enumerei nossos contactos mais importantes 
para ressaltar que progressivamente vai-se 
tornando mais concreto o nosso relaciona
mento. Para mante-lo, disciplina-lo e 
enriquece-lo, criamos a Comissao Mista bila
teral. A sua Primeira Reuniao, no a no passado, 
determinou diretrizes e estabeleceu priorida
des. 

Pensamos no Brasil que existem amplas possi
bilidades de aumentar e fortalecer a nossa 
cooperac;:ao. E que e chegado o momenta de 
desenvolver mais ativamente o nosso inter
cambia comercial, ainda incipiente. 

A cooperacao tecnica, por outro I ado, ja adqui
riu dimens§o mais importante. Sem duvida, o 
Brasil, par ser pais em desenvolvimento, dis
poe de recursos limitados. Nao carecemos, 
porem, da vontade de repartir, na medida de 
nossas possibilidades, tecnicas e conheci
mentos adaptados as dificeis realidades de 
nossos pafses. Nesse campo, como em ou
tros, poderemos, com imaginac;:ao, identificar 
novas oportunidades de aproximac;:ao e de 
criac;:ao de interesses recfprocos. 

Senhor Ministro, 

A existencia de ampla area de entendimento 
entre nossos paises e uma vontade co mum de 
fazermos mais vigoroso o nosso relaciona
mento traduzem a realidade da amizade entre 
os povos de Cabo Verde e do Brasil. 

As nossas sociedades sao pr6ximas. Com
preensao entre os nossos povos e facil e nao 
constitui artiffcio de ret6rica. Cabo Verde eo 
Brasil tem a vocac;:ao de compreender-se. 
E-lhes facil respeitar-se, cooperar num espiri
to de verdadeira estima recfproca. Cabe aos 
Governos interpretar esses sentimentos e 
construir um futuro de relac;:oes cad a vez mais 
intensas. Essa e a nossa tarefa. 

Senhor Ministro, 

Ergo, agora, minha tac;:a a saude de Sua Exce
lencia o Presidente Aristides Pereira, a felici
dade de Vossa Excelencia e de sua Excelentfs
sima esposa, ao fortalecimento das rela<;:f>es 
entre os nossos pafses, a amizade entre os 
nossos povos e ao progresso da Republica de 
Cabo Verde. 

47 



ABiLIO DUARTE 

Sua Excelencia Senhor Ministro das Relacoes 
Exteriores da Republica Federativa do Brasil, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

E para mim uma grande honra e privilegio po
der aproveitar esta oportunidade que se me 
oferece para visitar oficialmente a Republica 
Federativa do Brasil, par amavel convite de 
Vossa Excel~ncia, esperando que esta visita 
possa contribuir para uma maior aproximac;ao 
e conhecimento recfproco das realidades dos 
nossos dois pafses, em beneffcio do reforco 
dos lacos culturais, de amizade e de solidari.e
dade que sempre existiram entre os nossos 
povos. 

Permita-me manifestar a Vossa Excel~ncia e, 
por seu intermedio, ao Governo e ao Povo Bra
sileiros, o nosso profundo reconhecimento 
pela fraternidade do acolhimento, pelo calor 
da hospitalidade e pel a expressao de inequfvo
ca amizade com _que temos sido distinguidos 
desde a nossa chegada a esta grande terra bra
sileira, reafirmados agora pelas palavras com 
que Vossa Excel~ncia se dignou honrar a nos
sa presenc;a, e pelas quais nos sentimos pro
fundamente gratos. Sentimo-nos profunda
mente honrados pelo privilegio de termos sido 
recebidos por Sua Excel~ncia o Presidente da 
Republica, General Joao Baptista Figueiredo, 
a quem tivemos oportunidadede entregar uma 
mensagem que lhe foi dirigida por Sua Exce
l~ncia Aristides Maria Pereira, Presidente da 
Republica de Cabo Verde. 

Em meu nome pessoal, da minha esposa e da 
delegac;ao que me acompanha, quero exprimir 
os nossos sinceros agradecimentos. 

Espero que a minha vis ita venha corresponder 
a uma etapa importante no relacionamento en
tre os nossos pafses, e possa abrir perspecti
vas novas no sentido da diversificac;ao das 
nossas relac;oes de cooperac;ao em todos os 
domfnios e no aprofundamento das ja existen
tes, nomeadamente, cooperac;ao tecnica, 
cientffica, cultural, econtlmica, financeira e 
comercial. A cooperac;ao franca e aberta que 
ja se desenvolve entre os nossos dois Gover
nos, favorecida pela identidade que nos e 
transmitida por lac;os hist6ricos e culturais co-
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muns, fa_z com que esta visita constitua, ao 
mesmo tempo, um estfmulo e um desafio. Um 
estfmulopara a prossecw;:ao e aprofundamen
to da COQperac;ao ja existente; um desafio a 
nossa capacidade de homens politicos sus
ceptfveis de apreender e superar todas as vi
cissitudes que a Hist6ria engendrou no rela
cionamento entre os nossos povos e de as 
perspectivar para um futuro de compreensao, 
de dialogo, de converg~ncia de interesses pa
ra obtenc;ao de beneffcios recfprocos e de coo
perac;ao mutua mente vantajosa que sirva aos 
verdadeiros interesses dos nossos povos. 

E com imensa satisfac;ao que podemos cons
tatar a evoluc;ao progressiva das relac;oes en
tre Cabo Verde e o Brasil, consubstanciadas 
em actos concretos de cooperac;ao entre os 
dois pafses. Dos entendimentos iniciados por 
ocasiao davis ita de uma missao tecnica brasi
leira a Cabo Verde, emjunhode 1976, quando 
foi assinado um "Memorandum de Entendi
mento" sobre a cooperacao, ate a reuniao da 
1 . a Comissao Mista Br~sii/Cabo Verde em 
agosto de 1979, que culminou uma serie de 
contactos e troca de visitas, a varios nfveis, 
entre os nossos dois pafses, para a identifica
c;ao e concretizac;ao-da cooperac;ao possfvel, 
significativas ac;oes foram levadas a cabo, de 
acordo com importantes instrumentos entre
tanto assinados, que vie ram regular em bases 
seguras e articular em base institucional as re
lac;oes de cooperac;ao entre a Republica de Ca
bo Verde e a Republica Federativa do Brasil. 
Refiro-me, nomeadamente, ao Acordo Basico 
de Cooperac;ao Cientffica e Tecnica, assinado 
nesta cidade, em 28 de abril de 1977, ao Tra
tado de Amizade e Cooperac;ao e ao Acordo 
sobre Cooperac;ao Cultural, ambos assinados, 
tambem nesta cidade, a 7 de fevereiro. 

Ostrabalhosda 1. a ReuniaodaComissaoMis
ta Caboverdiano-brasileira, que teve Iugar em 
Cabo Verde de 8 a 1 0 de agosto de 1 9 7 9, ilus
traram a preocupac;ao recfproca de estreita
mento dos vfnculos que ja unem os nossos po
vos. Estamos certos de que a elevac;ao do nfvel 
da representac;ao diplomatica do Brasil em Ca
bo Verde, que apreciamos na sua verdadeira 
dimensao, ira contribuir para incrementar o in
tercambio bilateral e ampliar o dialogo, no sen
ti do de uma maior aproximac;ao entre os nos
sos povos e um maior dinamismo na concreti-
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za<;:ao das perspectivas excelentes de coope
ra<;:ao ja identificadas no balan<;:O elaborado na 
referida reuniao da Comissao Mista. 

Senhor Chanceler, 
Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Para alem do significado particular que tem es
ta nossa visita para o estreitamento das rela
<;:6es entre Cabo Verde eo Brasil, e, em ultima 
analise, para o estreitamento das rela<;:6es en
tre o Brasil e a Africa, ela assume uma dimen
sao nova, na medida em que constitui um pas
so desejado na promo<;:ao de rela<;:6es efetivas 
e permanentes de amizade e coopera<;:ao com 
os paises latino-americanos. Estamos con
vencidos de que o Brasil, pais com que mante
mos la<;:os hist6ricos de relacionamento e de 
cultura, constitui uma plataforma importante 
para a consecu<;:ao deste objetivo, sobretudo 
no momento em que os paises do Terceiro 
Mundo, particularmente da Africa e da Asia, 
se dao conta, com enorme interesse e satisfa
<;:ao, que foi desencadeado todo um processo 
de aproxima<;:ao e de estreitamento de rela
<;:6es entre os paises latino-americanos, que 
vai no senti do do refor<;:o da independencia po
lftica e econt>mica dos paises desta regiao. 

Ao pisar esta terra do Brasil, aproveito para 
lan<;:ar uma sauda<;:ao fraternal aos povos eGo
vernos latino-americanos, pois estamos voca
cionados no presentee, sobretudo, no futuro, 
a um intercambio profunda, nomeadamente 
no dominio econt>mico, financeiro e cultural. 

Esta preocupa<;:ao parte da constata<;:ao de 
que sao ainda insignificantes as rela<;:6es entre 
os nossos dois Continentes, tendo em conta 
as enormes potencialidades human as e mate
riais da America Latina e da Africa. Por isso, 
para alem dos esfor<;:os regionais de coopera
<;:ao horizontal entre os paises da America Lati
na, tudo leva a considerar urgente estende-la a 
Africa, o que vai, necessaria mente, despertar 
um interesse reciproco. 

Senhor Chanceler, 

A visita que Vossa Excelencia acaba de efe
tuar a Africa, nomeadamente, a Tanzania, a 
Zambia, ao Zimbabwe, a Angola e a Mo<;:ambi
que, numa conjuntura mundial marcada por 

uma profunda crise econ6mica, pela infla<;:ao, 
pel a crise de energia, por conflitos localizados 
que poem em causa a paz mundial, esta visita, 
diziamos, tendo em conta as posi<;:6es defen
didas por Vossa Excelencia a respeito desses 
mesmos problemas e dos problemas especffi
cos da Africa Austral, e uma demonstra<;:ao 
clara da coerencia que existe entre as posi<;:6es 
que tem defendido na arena internacional e a 
pratica da polftica externa do seu pais. 

A importancia dessa visita revela-se ainda pe
lo fato de ela se enquadrar na orienta<;:ao deci
siva e estrategica dos paises em desenvolvi
mento, na busca de um intercambio profunda 
no dominio econ6mico, tecnico, cientifico, 
tecnol6gico e financeiro, dando uma impor
tancia fundamental ao relacionamento hori
zontal entre os paises do chamado Terceiro 
Mundo. 

N6s consideramos de enorme importancia o 
interesse que o Brasil tem revelado pelos pro
blemas africa nose pelo futuro da Africa, e nao 
temos duvidas que os paises do nosso Conti
nente saberao reagir com o mesmo entusias
mo. 

N6s, os africanos e latino-americanos desta 
geracao, temos a responsabilidade de quebrar 
o mu'ro de silencio erguido entre a Africa e a 
America Latina, e de fazer do Atlantica, con
trariamente ao que foi no passado, uma via 
permanente e segura de intercambio, relacio
namento e coopera<;:ao frutuosa entre os nos
sos povos e governos. 

Confiamos profundamente no espirito inde
pendentista do povo brasileiro que, para alem 
dos la<;:os de sangue, que sao rea is, se identifi
ca com as aspira<;:6es profundas de soberania 
e de independencia dos povos africanos. 

Neste ano em que celebramos o vigesimo ani
versario da Resolu<;:ao 1 51 4 (XV) da Assem
bleia Geral da ONU relativa a Declara<;:ao sobre 
a concessao da lndependencia aos paises e 
povos coloniais, instrumento fundamental 
que afirma o direitoa autodetermina<;:ao, sobe
rania e independencia, como Vossa Excelen
cia, ainda ha poucos dias, punha em relevo a 
sua brilhante interven<;:ao na 35. a Sessao da 
Assembleia Geral da ONU, constatamos com 
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profunda satisfa~ao que cada dia ha um co
nhecimento mais aprofundado, uma cons
ciencia mais aguda do que hade mais autenti
camente humano e justa na grande epopeia de 
liberta~ao dos povos africanos das cadeias da 
domina~ao e da explora~ao coloniais, cons
ci€mcia que se manifesta nao somente a nfvel 
das for~as dirigentes do pafs, mas que brota na 
maioria esmagadora dos brasileiros desta ge
ra~ao. 

Estamos convencidos de que esses sao fatos 
determinantes no estabelecimento de rela
~oes corretas e duradouras de coopera~ao en
tre os nossos povos e governos brasileiros e 
africa nos. Evidentemente que toda essa apro
xima~ao e convergencia de opinioes entre o 
Brasil e o Terceiro Mundo, entre o Brasil e a 
Africa, tera necessariamente repercussoes e 
implica~oes positivas no relacionamento en
tre o Brasil e Cabo Verde. 

Para alem do mais, a utiliza~ao de uma lingua 
co mum e a similitude do processo de acultura
~ao entre o Brasil e Cabo Verde sao fatores es
peciais que virao facilitar e consolidar a nossa 
coopera~ao em todos os domfnios. Estamos 
convencidos de que o Brasil, o mais vasto eo 
mais populoso pafs da America Latina, com to
das as suas potencialidades materiais e huma
nas, com todos os progressos ja alcan~ados 
no domfnio da cultura, da ciencia, da tecnica e 
da tecnologia, podera serum parceiro privile
giado da Africa e, particularmente, de Cabo 
Verde. 

Senhor Chanceler, 
Minhas Senhoras e meus Senhores, 

A Republica de Cabo Verde e um pafs peque
no, recem-independente, insular, defragmen
tados espa~os territoriais, de recursos natu
rais limitados e com o agravamento de aliar a 
sua insularidade os problemas que decorrem 
da sua localiza~ao na conhecida zona do Sahel 
o que o torna um dos paises mais afetados do 
globo. Em contrapartida, como temos fre
quentemente salientado e nao sera descabido 
voltar a faze-lo neste momenta, '' um dos privi
legios do meu pafs e a sua situacao de eleicao 
na encruzilhada de povos e de co.ntinentes. ·Es
ta posi~ao que nos dotou da possibilidade de 
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desempenhar um papel relevante na aproxi
ma~ao dos povos, transmitiu-nos a voca~ao 
para o dialogo, coerente nas opc;oes, firme nos 
princfpios, e pragm<Hico nos objetivos". Con
vencidos de que esta abertura para o dialogo 
esta em perfeita concordancia com os princf
pios orientadores da nossa polftica externa de 
nao-alinhamento e da nossa voca~ao para 
uma convivencia universalista com todos os 
Estados, ainda que de sistemas politicos e sa
cia is diferentes, valoramos, de maneira espe
cial, os cantatas diretos e pessoais entre diri
gentes politicos pela possibilidade que abrem 
de prom over o conhecimento reciproco, de eli
minar estrangulamentos politicos e de remo
ver obstaculos que, de outro modo, poderiam 
ser de diffcil supera~ao. 

Neste momenta o povo de Cabo Verde conti
nua a lan~ar pedra a pedra, ilha a ilha, os alicer
ces da Reconstru~ao Nacional, continua a 
consolidar as institui96es do seu jovem Esta
do, acaba de aprovar a primeira Constitui~ao 
Politica da Republica de Cabo Verde ap6s am
pia debate popular do seu ante projeto o que vi
ra certamente contribuir para o refor9o da 
consciencia democratica dos cidadaos e para 
o aprofundamento do respeito pelas institui-
90es, condi9ao necessaria a existencia de uma 
sociedade moderna, democratica e livre. Es
tao ja marcadas para o pr6ximo dia 7 de de
zembro as elei96es gerais que irao permitir to
do um processo de plena, ampla e absoluta 
participa9ao dos cidadaos cabo-verdianos na 
elei9ao dos deputados a Assembleia Nacional 
Popular, garantindo assim a participa9ao po
pular no exercfcio do poder, diretamente nuns 
casas e de forma indireta noutros, em todos os 
6rgaos do poder do Estado previstos na Cons
titui9ao: a Assembleia Nacional Popular, Pre
sidente da Republica, Governo, Tribunais e Or
gaos do Poder Local. 

Tendo acabado de comemorar na Paz e na 
Conc6rdia o 5. o aniversario da nossa indepen
dencia nacional reafirmamos a determina9ao 
de Cabo Verde de prosseguir uma polftica de 
Paz e de Coopera~ao com todos os pafses do 
Mundo, na base do respeito mutua das sobe
ranias, da nao-ingerencia nos assuntos inter
nos, da nao-agressao, da igualdade e integri
dade territorial dos Estados, da solu9ao pacifi
ca dos diferendos e da denuncia a amea9a e ao 



usa da forc;;a na soluc;;ao dos diferendos inter
nacionais. 

Esta polftica de abertura e de ampla diversifi
cac;;ao das nossas relac;;oes externas 
enquadra-se nos princfpios gerais e na obser
vancia de um estrito nao-alinhamento como 
resultante da nossa situac;;ao geopolftica, dos 
interesses superiores do nosso povo e da nos
sa concepc;;ao universalista do Homem e do 
Mundo. Esta orientac;;ao da-nos a garantia de 
que continuaremos a serum fator de Paz e de 
estabilidade na nossa sub-regiao e e nesta 
perspectiva que esperamos dar a nossa contri
buic;;ao para a paz, convencidos que e esta a 
posic;;ao que melhor se coaduna com as exi
g{lncias do desenvolvimento nacional e com a 
pr6pria preservac;;ao da nossa integridade ter
ritorial e independ{lncia. 

Com base nos princfpios da coexistencia paci
fica com todos os pafses do mundo, n6s esta
belecemos com os pafses ocidentais, particu
larmente, com a Comunidade Economica Eu
ropeia e os Estados Unidos da America, rela
c;;oes frutuosas de cooperac;;ao que tem consti
tufdo um fator importante na nossa obra de re
construc;;ao nacional. 

Par outro lado, demos continuidade as rela
c;;oes excelentes que vfnhamos mantendo com 
os pafses socialistas, desde os prim6rdios da 
nossa luta de libertac;;ao nacional. 

No seio da Organizac;;ao da Unidade Africana, 
do Movimento dos Pafses Nao-Aiinhados e da 
ONU, continuamos a defender intransigente
mente o principia da auto determinac;;ao e inde
pendencia dos povos em I uta contra o imperia
lismo, o colonialismo, o racismo, o apartheid 
ou qualquer outra forma de opressao ou domi
nac;;ao. 

No que diz respeito a nos sa sub-regiao, mante
mos relac;;oes de boa-vizinhanc;;a e de coopera-

c;;ao fraterna com todos os pafses, seja a nfvel 
bilateral, seja no seio das organizac;;oes regio
nais a que pertencemos como o Comite lnter
Estados para a Luta contra a Seca na Sahel 
(CILSS) e a Comunidade Economica dos Esta
dos da Africa do Oeste (CEDEAO) onde apoia
mos todas as ac;;oes em cu rso visando o desen
volvimento harmonioso desta importante re
giao do nosso Continente. Continuamos uma 
I uta coordenada contra a desertificac;;ao e con
tra o desequilfbrio social provocado pela per
sistencia da seca. 

Ainda no Continente Africano, para alem das 
relac;;oes especiais com a Republica da Guine
Bissau, mantemos relac;;oes privilegiadas com 
os outros pafses africa nos de expressao oficial 
portuguesa, na base de uma longa tradic;;ao de 
I uta solidaria e de am pia convergencia ideol6-
gica e polftica na prossecuc;;ao dos nossos ob~ 
jetivos. 

Para terminar, Senhor Chanceler, desejo for
mular um voto sincero de ver materializada nu
ma praxis permanente a vontade polftica ex
pressa em diversas ocasioes pelos represen
tantes dos nossos do is governos e, particular
mente porVossa Excelencia e por mim pr6prio 
neste importante encontro. E neste contexto 
que tenho a honra e o prazer de enderec;;ar a 
Vossa Excelencia, em nome do meu Governo, 
um convite para vi sitar oficialmente a Republi
ca de Cabo Verde, numa data que esperamos 
que seja pr6xima, a estabelecer pelas vias di
plom;Hicas usuais. 

E com os sentimentos de profunda amizade e 
estima que pec;;o aos ilustres convivas que me 
acompanhem num brinde pel a saude de Vossa 
Excelencia e pela da Sua Dignfssima esposa, 
pela prosperidade e felicidade do povo brasi
leiro e pel a amizade duradoura e solidariedade 
entre os nossos povos. 

Muito obrigado. 
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. . 
sara1va guerre1ro: 
di~dogo fluente entre brasil e cabo verde 

chanceler de cabo verde 

Senhor Ministro das Rela<;:oes Exteriores, 
Minhas Senhoras, Meus Senhores, 

Agora que nos encontramos praticamente no 
final da nossa visita oficial, nao queremos dei
xar de renovar os nossos agradecimentos pelo 
calor e pela fraternidade que estiveram bem 
patentes na brilhante interven<;:ao proferida 
porV. Exa. durante o jantarcom quetevea cor
tesia de nos honrar. As suas palavras reafirma
ram bem esse acolhimento fraterno que temos 
recebido de todos eo elevado senti do de aber
tura, franqueza e amizade que tem caracteri
zado as rela<;:oes que, de modo tao responsa
vel, se vem desenvolvendo e aprofundando 
entre os nossos pafses. 

Na sequencia da nossa estada em Brasilia, va
mos visitar os Estados de Sao Paulo, Bahia e 
Rio de Janeiro. Esperamos assim poder alargar 
o nosso conhecimento das realidades brasilei
ras, para compreender melhor os vectores que 
determinam as afinidades que existem entre 
os nossos povos. Estamos certos que isso ira 
contribuir para um relacionamento mais cons
ciente entre os nossos povos e Governos. 

Antes de deixar Brasilia queremos vivamente 
patentear o nosso reconhecimento pel a outor
ga que nos foi feita, numa singela mas signifi
cativa cerimonia que teve Iugar no ltamaraty, 
do Grau da Gra-Cruz da Ordem do Rio Branco 
com a qual S. Exa. o Presidente da Republica 
Federativa do Brasil se dignou honrar a nossa 
passagem pelo Brasil, sublinhando assim a tra
dicional amizade existente entre brasileiros e 
cabo-verdianos. 

Nao podemos tambem deixar de referir a im
portante audiEmcia que S. Ex a. o Senhor Gene-
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Discursos dos Chanceleres Abilio Duarte e Sara iva Guer
reiro, no Hotel Carlton de Brasilia, em 14 de outubro de 
1 980, por ocasiiio de almoc;:o oferecido pelo Ministro dos 
Neg6ciosEstrangeiros de Cabo Verde ao Ministrode Esta
do das Relac;:oes Exteriores do Brasil. 

ral Joao Baptista Figueiredo nos concedeu e 
durante a qual fizemos entrega de uma mensa
gem de S. Exa. o Presidente da Republica de 
Cabo Verde, Aristides Pereira, em que nomea
damente e endere<;:ado ao Presidente da Repu
blica Federativa do Brasil um convite para visi
tar o nosso pafs, convite que foi aceito, fican
do para momenta ulterior a marca<;:ao da data 
da visita. 

Senhor Chanceler, 

Nas nossas conversa<;:oes tivemos oportuni
dade de proceder a uma ampla troca de opi
nioes quanto aos problemas fundamentais 
que preocupam actualmente a comunidade in
ternacional, designadamente a Africa e a 
America Latina, e, tambem, pudemos consta
tar, com satisfa<;:ao, a vontade polftica recfpro
ca de consolida<;:ao das nossas rela<;:oes bilate
rais. 

Existem, efetivamente, importantes pontos 
de convergencia quanto a posi<;:ao dos nossos 
pafses face a cruciais problemas que afectam, 
em maior ou menor grau, todos os pafses, 
grandes ou pequenos, ricos ou pobres. 

As dificuldades cada vez mais aprofundadas 
provocadas pela infla<;:ao mundial, pela insta
bilidade monetaria, pelo recrudescimento do 
protecionismo, pela subida de pre<;:os de ener
gia, sao aspectos que merecem a nossa aten
<;:ao pela sua acuidade e actualidade. 

Os conflitos localizados que tendem a prolife
rar constituem fatores de inquieta<;:ao, name
did a em que vem agravar a situa<;:ao e even
tualmente desviar energias que de outro modo 
poderiam ser concentradas em tarefas priori
tarias em prol da paz, da independencia e do 
desenvolvimento. 



Na Africa, na America Latina, no Media Orien
te, no Sud oeste asiatica prevalecem certas si
tua<;:oes que mereceram a nossa aten<;:ao e ti
vemos a oportunidade de nos esclarecermos 
mutuamente sabre as posi<;:oes dos nossos 
pafses. Apreciamos, nomeadamente, as posi
<;:6es que o Brasil tem defendido em prol da li
berta<;:ao total do nosso continente, a conde
na<;:ao do hediondo sistema de apartheid 
que prevalece na Africa do Sui e contra as bar
baras agressoes de Pretoria aos pafses da Li
nha de Frente, nomeadamente a Republica Po
pular de Angola. 

Estamos conscientes, e temo-lo dito, que as 
rela<;:OeS entre OS pOVOS sao determinadas par 
fatores de varia ordem, sempre complexos no 
seu interrelacionamento, a que nao sao estra
nhas as afinidadesda hist6ria eda cultura, mas 
depende, tambem, em grande medida, da von
tade construtiva dos dirigentes de as consoli
dar e estreitar em beneffcio dos interesses su
periores dos seus povos. 

E neste espfrito que levanto, Senhor Chance
ler, a mif"lha ta<;:a em sua honra e de Sua Exce
lentfssima esposa e pel a amizade, solidarieda
de e coopera<;:ao entre os povos do Brasil e de 
Cabo Verde. 

chanceler saraiva guerreiro 

Excelentfssimo Senhor Abflio Duarte, Ministro 
das Rela<;:6es Exteriores de Cabo Verde e Se
nhora, e membros de sua ilustre Comitiva, 

Vossa Excelencia ha pouco nos agradecia -
ao Governo brasileiro - as aten<;:6es que lhe 
foram dispensadas e que eram estritamente 
devidas. 0 que eu devo dizer e que elas nao re
sultaram simplesmente de uma formalidade 
ou de uma concep<;:ao protocolar. Elas resulta
ram de um senti menta particular de receptivi
dade a Cabo Verde e receptividade a Vossa Ex
celencia, a uma significa<;:ao muito especial 
que atribufmos a sua visita, nao apenas pelo 
que Cabo Verde e fisicamente, demografica
mente, economicamente, mas pelo que sua 
Patria vem representando no curs ada hist6ria, 
e, inclusive, pela alta participa<;:ao, pela alta 
significa<;:ao que teve, digamos assim, o grupo 
de nacionais de Cabo Verde em todo o movi-

menta de cria<;:ao dos Estados africa nos de lfn
gua comum. 

N6s todos sabemos que este papel especifico 
dos lfderes de seu pafs foi uma marca constan
te em todo o movimento desses pafses tao li
gados hoje emocionalmente e espiritualmente 
ao Brasil. N6s dizemos isso de uma forma que 
nao pretende, em abosluto, ser pretensiosa. 
N6s nao pretendemos entre n6s nada mais do 
que isso que houve na sua visita: um dialogo 
facil, fluente, fluido. A disposi<;:ao de nao es
condermos nada; a facilidade de compreen
dermos as circunstancias e peculiaridades de 
cada um; de identificarmos as oportunidades 
de coopera<;:ao, aquila que se podeeaquiloque 
nao se pode fazer; a preocupa<;:ao de que nao 
deixemos para o publico dos nossos pafses 
uma falsa impressao de pianos excessivos ou 
mirabolantes, mas que tampouco nos deixe
mos dominar par atitudes timoratas ou par 
uma especie de pessimismo a priori. E te
mos vista nessas conversa<;:oes com o Cabo
Verde e com os demais pafses africanos, em 
particular os de lfngua comum, que nao ha par 
que ser tfmidos nesse campo. Haque ser rea
listas e objetivos. 

Mas muito mais que tudo isso, eu creio que o 
mais importante e aquila de mais significativo 
que em todas as nossas conversas temos veri
ficado, temos deixado patente e que ha uma 
inegavel coincidencia quanta ao tipo de socie
dade internacional em que desejamos todos 
viver. Uma sociedade internacional entre 
iguais, uma sociedade internacional em que os 
calculos do jogo do poder devem tornar-se re
levantes porque a seguran<;:a de cada um esta 
garantida pel a atitude, pelos val ores eticos co
muns, par uma maneira de conceber como 
mais objetiva, mais proveitosa, mais lucrativa 
- vamos dizer as coisas assim - como mais 
diretamente relacionada com os verdadeiros 
interesses de cada povo, uma coopera<;:ao 
sem influencias, uma coopera<;:ao na base da 
racionaliade, na base do estudo e da identifica
<;:ao- comoeudisse- dasdiversasformasde 
coopera<;:ao. 

0 Brasil, que rejeita todas as formas de hege
monismo, todas as formas discriminat6rias, 
se sente - e creio que isso reflete muito uma 
tendencia natural do povo e do molde cultural 
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do pais~ se sente inteiramente a vontade a 
dialogar com todos os parses e de modo parti
cular com aqueles que buscam- como eo ca
so de Cabo Verde- afirmar-se, desenvolver
se e destinar todas as suas preocupac;:oes es
sencialmente a seguranc;:a e a prosperidade de 
seu povo. Eutiveogrande prazerdeconversar 
com Vossa Excelencia e creio que aprendi mui-

to, creio que sua vis ita foi uma vis ita relevante. 
0 Chefe de Estado brasileiro, eu sei, teve uma 
grande satisfac;:ao em receber Vossa Excelen
cia, em ter uma conversa curta, embora uma 
conversa claramente de amigos. E par essa 
amizade, e par essas concepc;:oes - digamos 
assim - comuns, eu pec;:o aos presentes que 
ergamos nossas tac;:as. 

comunicado conjunto brasil-cabo verde 

A convite de sua Excelencia o Ministro das Re
lac;:oes Exteriores da Republica Federativa do 
Brasil, Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, 
Sua Excelencia o Ministro dos Neg6cios Es
trangeiros da Republica de Cabo Verde, Abilio 
Duarte, acompanhado de sua esposa, realizou 
uma visita oficial ao Brasil de 1 3 a 1 5 de outu
bro de 1980. 

0 Ministro Abilio Duarte foi recebido pelo Mi
nistro Ramiro Saraiva Guerreiro, a sua chega
da a Brasilia. A relac;:ao da comitiva cabo
verdiana consta do Anexo. 

Durante sua estada em Brasilia, o Ministro dos 
Neg6cios Estrangeiros da Republica de Cabo 
Verde foi recebido em audiencia per Sua Exce
lencia o Senhor Joao Figueiredo, Presidente 
da Republica Federativa do Brasil, a quem fez 
entrega de uma mensagem de Sua Excelencia 
o Senhor Aristides Pereira, Presidente da Re
publica de Cabo Verde, pela qual o Presidente 
brasileiro foi convidado a visitar Cabo Verde. 
0 convite foi ace ito com prazer pel a Presiden
te Figueiredo, devendo a data da visita ser 
marcada par intermedio dos canais diplomati
cos. 0 Ministro Abilio Duarte recebeu, no Pala
cio ltamaraty, as insignias eo diploma da Gra
Cruz da Ordem do Rio Branco com que foi agra
ciado pelo Governo brasileiro em reconheci
mento de sua contribuic;:ao ao fortalecimento 
das relac;:oes entre os dais pafses. 
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Comunicado Conjunto Brasil-Cabo Verde, assinado em 
Brasilia, em 14de outubrode 1 980, pelo Ministrode Esta
do das Rela9oes Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, e 
pelo Ministro dos Neg6cios Estrangeiros daquele pais, 
Abilio Augusto Monteiro Duarte. 

0 Ministro Abilio Duarte, acompanhado de 
sua comitiva, foi tambem recebido pel a Presi
dente do Senado Federal, Senador Luiz Vi anna 
Filho, pelo Presidente da Camara dos Deputa
dos, Deputado Flavia Marcilio, e pelo Presi
dente do Supremo Tribunal Federal, Ministro 
Ante>nio Neder. Realizou visita as instalac;:oes 
do Congresso Nacional, ocasiao em que foi in
teirado de sua estrutura, organizac;:ao e funcio
namento. 

0 Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Re
publica de Cabo Verde eo Ministro das Rela
c;:oes Exteriores da Republica Federativa do 
Brasil mantiveram conversac;:oes que decorre
ram em atmosfera de amizade, cordialidade e 
compreensao mutua. Foram passadas em re
vista questoes referentes as relac;:oes bilate
rais e a situac;:ao politica internacional. 

No campo das relac;:oes internacionais, os do is 
Ministros reafirmaram a firme adesao de seus 
respectivos paises aos princfpios e prop6sitos 
da Carta das Nacoes Unidas em especial no 
que se refere a· independencia, soberania, 
igualdade, integridade territorial dos Estados, 
ao direito a autodeterminac;:ao dos povos, a 
nao-ingerencia em assuntos internes e a re
nuncia ao usa ou ameac;:a da forc;:a para a solu
dio de controversias internacionais. Em con
formidade com esses principios, condenaram 



toda e qualquer forma de intervent:;:ao ou colo
nialismo. 

Ao analisar a atual situat:;:ao na Africa Austral, 
os dais Ministros expressaram a sua solidarie
dade para com os povos da regia a pel a concre
tizat:;:ao de seus legftimos direitos a autodeter
minat:;:ao e independencia nacional. 

Manifestaram, em particular, a sua satisfat:;:ao 
pela conquista, em 18 de abril de 1980, pelo 
povo do Zimbabue, de sua independencia. 0 
Zimbabue independente constituira um im
portante passo no fortalecimento da paz e do 
progresso na Africa Austral. 

Os dais Ministros reafirmaram o seu apoio a 
causa de libertat:;:ao nacional do povo da Nami
bia, defend ida pela SWAPO, o seu direito a au
todeterminat:;:ao e independencia nacional. 
Nesse contexto, reafirmaram seu apoio a 
pronta implementat:;:ao do plano das Nat:;:oes 
Unidas de independencia da Namfbia e aos 
prop6sitos adiantados pelos pafses da Linha 
de Frente, bem como condenaram os atos de 
agressao perpretados pela Africa do Sui con
tra a soberania e integridade da Republica Po
pular de Angola e da Republica da Zambia, em 
virtu de de sua adesao as reivindicat:;:oes do po
vo namfbio. 

Expressaram sua repulsa a todas as form as de 
discriminat:;:ao racial, em particular o apar
theid, que consideram uma ameat:;:a a paz e 
segurant:;:a internacionais. Nesse contexto, 
exprimiram a sua solidariedade e seu apoio aos 
povos oprimidos da Africa Meridional, de 
acordo com as resolut:;:oes pertinentes das Na
t:;:oes Unidas. 

Quanta a situat:;:ao do Saara Ocidental OS dais 
Ministros reafirmaram as conhecidas posi
t:;:5es de seus respectivos Govern as e assinala
ram que se aplicam a esta questao os princf
pios de autodeterminat:;:ao dos povos e da in
dependencia nacional proclamados pela Re
solut:;:ao 1 514 e outras decisoes relevantes 
das Nat:;:oes Unidas. 

Com respeito a situat:;:ao econOmica interna
cional, os dais Ministros verificaram, com 

preocupat:;:ao, a persistencia de serios dese
quilfbrios e desigualdades entre pafses desen
volvidos e em desenvolvimento, bem como a 
ausencia de progresso real na solut:;:ao desses 
desequilfbrios e desigualdades. Manifestaram 
a opiniao de que a tendencia a polfticas e prati
cas protecionistas par parte dos pafses indus
trializados e a desigualdade das relat:;:oes eco
nOmicas internacionais sao altamente nocivas 
aos pafses em desenvolvimento. Nesse con
texto, concitaram os pafses desenvolvidos a 
reformular suas polfticas econamicas e co
merciais de modo a melhor atenderem as ne
cessidades e aspirat:;:oes dos pafses em desen
volvimento. A liberalizat:;:ao das polfticas co
merciais constitui fator fundamental para a 
criacao de uma Nova Ordem Econamica lnter
nac(onal mais justa e equitativa, que perm ita a 
todos os pafses desfrutar, plenamente, de seu 
direito ao desenvolvimento econOmico e so
cial. 

No ambito do relacionamento bilateral, OS do is 
Ministros avaliaram o progresso das relat:;:oes 
de cooperat:;:ao tecnica e cultural verificado 
ap6s a realizat:;:ao em agosto de 1979 na cida
de de Mindelo, na Republica de Cabo Verde. 
Expressaram sua intent:;:ao de incrementar o 
intercambio comercial favoravel aos interes
ses dos dais pafses. Afirmaram a necessidade 
de explorar novas meios de intensificar a coo
perat:;:ao bilateral em beneffcio dos dais povos 
e pafses. Nesse contexto, manifestaram a cer
teza de que a realizat:;:ao da II Reuniao da Co
missao Mista brasileiro-cabo-verdiana gerara 
um novo fmpeto para essa crescente coopera
t:;:ao em diversos domfnios. 

0 Ministro Abflio Duarte expressou ao Minis
tro Sara iva Guerreiro o seu agradecimento pe
l a cordial hospitalidaae a ele dispensada e a 
sua delegat:;:ao, durante a estada na Republica 
Federativa do Brasil. 

0 Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Re
publica de Cabo Verde formulou convite ao 
Ministro das Relat:;:oes Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil para que efetue, em data 
oportuna, visita oficial a Republica de Cabo 
Verde. 0 convite foi aceito com satisfat:;:ao. 

55 





chanceler brasileiro no 
semina rio sobre integra9ao 

lati no-a me rica na 
Discurso do Ministro de Estado das Rela9oes Exteriores, 
Ramiro Sara iva Guerreiro, na Comissao de Rela96es Exte
riores da Camara dos Deputados, em Brasilia, em 30 de 
outubro de 1 980, par ocasiao da inaugura9ao do Semina
rio sabre lntegra9ao Latina-Americana. 

Nao poderia ser mais oportuna a iniciativa do 
Presidente da Comissao de Rela<;6es Exterio
res da Camara dos Deputados de realizar, nes
te momenta, um seminario sabre a integra<;ao 
latina-americana. 

0 a no de 1 980 esta marcado por movimentos 
importantes no esfor<;o integracionista. Are
formula<;ao da ALALC com a cria<;ao da Asso
cia<;ao Latina-Americana de lntegra<;ao (ALA
Oil, a entrada em vigor do Tratado de Coopera
<;ao Amazonica, os esbo<;os de coopera<;ao na 
area energetica atraves da OLADE demons
tram claramente que o exercfcio da voca<;ao 
integracionista vai-se transformando, definiti
vamente, num componente do esfor<;o coleti
vo de coopera<;ao e desenvolvimento das na
<;6es latino-americanas. 

Em todos esses diversos movimentos, um as
pecto e fundamental, aquele que lhes confere 
unidade de dire<;ao e de senti do. Trata-se, evi
dentemente, do aspecto politico. 

0 movimento de integra<;ao e basicamente 
uma op<;ao polftica, um a to de vontade, delibe
ra<;ao e cria<;ao polftica. Um ato escolhido pe
las na<;6es latino-americanas que desejam, 
dentro de sua independencia, construir solida
riamente.o seu destino e balizar o futuro com 
os sinais e os sfmbolos da coopera<;ao, nao 
com as formula<;oes de poder, com as preten-

soes de hegemonia e os esquemas de domina
<;ao. 

A forma<;ao da vontade polftica no plano inter
nacional nao pode ser tecida sem a base do 
apoio interno, sem o respaldo da opiniao publi
ca. A realiza<;ao de seminarios como este re
presenta, assim, mais do que um encontro ou 
um torneio de ideias. Faz parte do trabalho 
maior, permanente, de aproximar governan
tes e governados, atraves do quadro parla
mentar. E, para um processo de integra<;ao, 
que se quer abrangente, de povos e nao so
mente de governos, o entrosamento entre o 
Congresso Nacional e o ltamaraty e basico. 
Basi co para o respaldo das f6rmulas e medidas 
que concretizem a integra<;ao; basico para 
compor, real e verdadeiramente, a combina
<;ao das vontades nacionais, na unidade 
latina-americana. 

Este seminario procura superar uma aborda
gem estreita do processo de integra<;ao, ven
do nele nao apenas a faceta economica, senao 
tambem os campos cultural e politico. Penso 
que essa orienta<;ao e correta. Nao se pode re
duzir a integra<;ao ao economico. Mantida a 
distancia cultural e sen do fragil a vontade polf
tica, a melhor tecnica economica nao aproxi
mara suficientemente os povos. Pode ate 
mesmo cair no vazio dos estere6tipos ou ali
mentar desconfian<;as. 
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Em contrapartida, nao e realista pensar numa 
integra<;:ao que se limite ao dominio cultural e a 
esfera do politico. Se politica e a orienta<;:ao 
fundamental, a economia tera que prover ele
mentos concretos, produzir desenvolvimen
to, para que nao se esgarce e nao se perca o es
for<;:o politico. 

Outra precisao conceitual se refere ao sentido 
economico no processo integracionista. Com 
as conota<;:oes abrangentes com que estou 
usando o termo "integra<;:ao", que e, essen
cialmente, a forma de realiza<;:ao da solidarie
dade latina-americana, 0 economico nao se 
deve limitar a aproxima<;:ao comercial e a com
plementa<;:ao industrial classica. Hoje, deve
mos explorar instrumentos e modalidades no
vas de aproxima<;:ao. Refiro-me, por exemplo, 
ao campo da energia, onde o potencial de coo
pera<;:ao e notavel. Temos um notavel trabalho 
binacional realizado no campo da produ<;:ao de 
energia hidreletrica. Temos paises exportado
res e importadores de petr61eo. Temos vista 
resultados estimulantes alcan<;:ados na produ
<;:ao e comercializa<;:ao do gas. Temos acumu
lado experiencias na area de produ<;:ao de fon
tes novas de energia. Temos marcos institu
cionais habilitados a acelerar e a estimular na 
coopera<;:ao. Temos, finalmente, exemplos 
expressivos de atitudes solidarias, como ada 
Venezuela e do Mexico, na solu<;:ao de proble
mas energeticos de paises da America Central 
e do Caribe. 

0 Brasil, alias, e um dos pioneiros no esfor<;:o 
de coopera<;:ao energetica. 0 Brasil comparti
lha experiencias, em areas como a nuclear e a 
do alcool, bern como na constru<;:ao de hidrele
tricas, de modo amplo, como reflexo das de
terminantes maiores de nossa politica latina
americana que requer, como forma necessaria 
de convivencia continental, a coopera<;:ao e a 
solidariedade. 

Antesdetocar em alguns pontos concretos do 
processo de integra<;:ao nos dias de hoje, lem
brarei ainda dais elementos que completam o 
desenho conceitual desse processo. Em pri
meiro Iugar, e importante deixar clara que o 
movimento integracionista nao visa a substi
tuir o Estado, a modificar os pad roes de sobe
rania. lntegra<;:ao e na<;:ao nao formam antino
mias. 0 esfor<;:o de integrac;:ao reforc;:a a sol ida-

58 

riedade entre na<;:oes, na medida em que cria 
lac;:os internacionais que favorecem o desen
volvimento de cad a uma. Por esse motivo, so
mas um pais profundamente atento as condi
c;:oes de respeito e de equilibria que devem 
constituir o cerne dos processos concretos de 
integra<;:ao. A desigualdade de niveis de de
senvolvimento nao deve ser motivo para im
posi<;:ao de padroes e de f6rmulas. Preocupa
<;:ao constante da politica brasileira tern sido a 
de buscar f6rmulas que reflitam os interesses 
e assegurem as vantagens de todos. Devemo
nos engajar neste esfor<;:o, todos, como paises 
em desenvolvimento sem fantasias ou irrealis
mo sabre o alcance de nossos meios, mas 
mantendo a consciencia maior de nossa co
munhao. 

Outra dicotomia a ser evitada e a que opoe obi
lateral ao multilateral e regional. Os empreen
dimentos de tipo bilateral tern 16gica pr6pria e 
campo especffico. Como fator de aproxima
c;:ao latina-americana, os esforc;:os bilaterais 
devem, conceitualmente, guardar coerencia 
com os marcos maiores da unidade continen
tal. Da mesma forma, ja superamos completa
mente a fase em que os cantatas diplomaticos 
entre latino-americanos eram vistas como 
parte de um anacronico jogo de poder ou de ri
validades, que desvirtuaria ate os mecanis
mos de integrac;:ao. Superamos esta fase. Ho
je, a America Latina, apesar de epis6dios de 
controversia, vive uma estrutura em que o 
descontraimento e a regra. A disposi<;:ao para a 
soluc;:ao pacifica torna-se norma enraizada no 
comportamento politico dos Estados; nao ha 
espa<;:o para pretensoes hegemonicas ou para 
cruzadas ideol6gicas. Eixos e blocos nao fa
zem sentido em nossa regiao; s6 a unidade e 
futuro. 

Neste ana de 1980, o processo de integrac;:ao 
latina-americana entrou em nova fase com o 
estabelecimento da nossa nova associa<;:ao, a 
ALADI, que substitui a ALALC quando esta 
coFnpletava 20 anos de fundada. 

Nao preciso repetir a qui as dificuldades e vicis
situdes da hist6ria da ALALC. Tivemos de ven
eer os duros obstaculos de realidades econo
micas heterogenas, isoladas num arquipelago 
continental. Eramos, em 1 960, uma regiao 
formada par paises que se davam as costas 

• 



uns aos outros e a seus pr6prios territ6rios; na
~;oes voltadas para a exporta~;ao de materias
primas para o mundo desenvolvido. Sofrfa
mos os vfcios herdados de uma economia de
pendente e, neste sentido, os primeiros pas
sos de integra~;ao com todas as suas limita
~;oes foram instrumento importante para 
construir a consci€mcia de nossas responsabi
lidades e potencialidades coletivas e a neces
sidade de nossa autonomia. Criaram tambem 
a consciencia de nossos limites. Exemplo cla
ro disto esta na aplica~;ao de um esquema de
masiado rfgido de integra~;ao, desrespeitando 
a heterogeneidade e os matizes da realidade 
continental. Por isto, este esquema nao fun
cionou de forma plena e levou a estagna~;ao da 
ALALC. 

Os resultados concretos do processo nao se
rao ideais embora sejam expressivos, se lem
bramos do fragil patamar de que partimos. De 
fato, diferentemente da experiencia europeia, 
que foi basicamente um movimento de re
constru~;ao, a integra~;ao latina-americana, 
centrada na ALALC, se caracteriza basica
mente porum esfor~;o de cria~;ao, nos pianos 
econOmico, institucional e mesmo da aproxi
ma~;ao entre os pafses. 

Nao tfnhamos, como os europeus, a tradi~;ao 
de um ativo comercio regional, uma organiza
~;ao empresarial acostumada a a~;ao externa, 
uma infra-estrutura de transportes regionais 
desenvolvida, excedentes de capital, etc. 

De qualquer forma, o fato e que o comercio 
intra-zonal aumentou, empresas conjuntas se 
formaram, a agenda da discussao se ampliou, 
iniciaram-se interessantes e ferteis experien
cias sub-regionais, como o Pacta Andino, e, 
em boa parte, o que se conseguiu, insatisfat6-
rio como nos parece, foi propiciado pela cres
cente consciencia de que o ideal integracionis
ta e potencial mente decisivo para a vida dare
gia a. 

Se come~;amos nova etapa, e porque o proces
so e as institui~;oes demonstraram eficacia de
crescente na busca de nossos objetivos e nao 
por havermos perdido interesse nesses objeti
vos. 

De fato, aproveitando li~;oes de duas decadas, 

as mesmas Partes contratantes, animadas de 
inquebrantavel espfrito de solidariedade, esta
beleceram, atraves do estatuto da ALADI, um 
modelo aut6ctone, nao copiado dos manuais 
academicos, nem imitado acriticamente de 
pad roes tecnicos foraneos. E assim que o Tra
tado da ALADI este:nde, completa e aprimora a 
experiencia da ALALC. 

Nao me cabe entrar no exame analftico das dis
posi~;oes da nova associa~;ao. Tenho certeza 
de que esse exame sera um dos temas-chave 
do seminario. Lembro que o texto e realista e 
inovador. Tem o elemento de flexibilidade, 
tanto no processo quanta nas institui~;oes e 
acolhe, em artigos equilibrados, a questa ados 
nfveis de desenvolvimento. 

0 Tratado sera uti I para nossos povos se tiver
mos, em nosso ambito latina-americana, a 
consciencia da necessidade de nao nos dividir
mos, de nao deixarmos que controversias e 
quizflias de familia perturbem os nossos inte
resses fundamentais e comuns, se a toleran
cia e a crescente confian~;a nos guiarem; se ti
vermos a consciencia de que nossa unidade, 
jamais imposta, mas pacientemente construf
da, e necessaria, neste fim de seculo, para a 
preserva~;ao da identidade de cad a um e da se
guran~;a, progresso e bem-estar de todos. 

A integra~;ao nao sera um processo facil. 

Em cada passo da diplomacia brasileira na 
America Latina, sera visfvel o nos so esfor~;o de 
contribuir para criar o clima propfcio a integra
~;ao. 0 dialogo que o Senhor Presidente daRe
publica ja desenvolve com presidentes latina
america nos, os meus encontros com Chance
leres, a realiza~;ao da reuniao do Tratado de 
Coopera~;ao AmazOnica demonstram clara
mente a participa~;ao brasileira, ativa, franca, 
solidaria com os problemas de nossos vizi
nhos, - alias tao semelhantes aos nossos -, 
neste momenta diffcil que atravessamos da 
conjuntura mundial. 

A integra~;ao nao vale somente pelo que traz 
de beneffcios imediatos. Neste momenta crfti
co, em que as dificuldades nos tocam a todos, 
sabemos que nao existem mais f6rmulas sim
ples e faceis para superar os obstaculos inter
nacionais ao desenvolvimento. Devemos 
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conscientemente usar todos os instrumentos. 
Aprofundar modos de dialogo entre o Norte eo 
Sui, inventar e promover f6rmulas de aproxi
macao entre pafses do Sui, como a pr6pria in
teg~a<;:ao latina-americana exemplifica. 

Os instrumentos da integra<;:ao servem tam
bem para que a America Latina busque um mo
menta de introspec<;:ao. Como tem acentuado 
o Presidente Figueiredo, nossa unidade latina
americana aumentara nossa presen<;:a no 
mundo. Facilitara o dialogo com outras re
gioes, facilitara a implanta<;:ao de reivindica
coes hist6ricas dos latino-americanos e dos 
pafses em desenvolvimento, como ada Nova 
Ordem Economica lnternacional. 
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Sei que deste seminario sairao ideias e propos
tas construtivas sabre a problematica da inte
gra<;:ao. Antecipo que tal sera o resultado par
que o movimento integracionista, em suas 
mais autenticas expressoes, nao e polftica ex
clusivamente governamental. E uma proposta 
que vale porque tem amplo apoio aos seus ob
jetivos. Falta apenas enraizar esse apoio, dar
lhe conteudo politico, e, para isto, a iniciativa 
da Comissao de Relacoes Exteriores re presen
ta uma contribuic§o muito construtiva. 
Congratulo-me viv~mente com os Senhores 
Deputados pela iniciativa, e agrade<;:o muito 
penhoradamente a oportunidade que me de
ram de aqui exprimir estas ideias. 



visita de gerhard beil ao brasil 
Discurso do Ministro de Estado das Rela96es Exteriores, 
Ramiro Sara iva Guerreiro, no Palacio do ltamaraty em Bra
silia, em 4de novembrode 1980, aofinaldasnegocia96es 
mantidas com o Secreta rio de Estado do Comercio Exte
riorda Republica DemocraticaAiema, Gerhard Beil, duran
te sua visita a Capital Federal brasileira. 

Senhor Ministro, 

Acabamos de firmar o documento que forma
liza os entendimentos mantidos, nos dias de 
ontem e hoje, entre as autoridades brasileiras 
e a delegat;:ao chefiada por Vossa Exceh3ncia. 

Desta forma, estamos dando impulso as rela
t;:6es econ6micas e comerciais entre o Brasil e 
a Republica Democratica A lema, no sentido de 
amplia-las e diversifica-las, em proveito recf
proco. 

A Republica Democratica Alema e o terceiro 
parceiro comercial do Brasil no Leste Europeu, 
tendo o intercambio total entre os dais pafses 
alcant;:ado, no ultimo ana, cerca de 140 mi
lhoes de d61ares, como conseqCu3ncia de nos
sos esfort;:os em nfvel politico e do aproveita
mento dos contactos diretos entre represen
tantes dos meios econ6micos e comerciais 
dos dais pafses. 

Devo assinalar, a prop6sito, que a ultima reu
niao da Comissao Mista Brasil- RDA, realiza
da em Berlim, em setembro ultimo, abriu no
vas perspectivas de aumento do intercambio 
bilateral. Em especial, cabe mencionar os en
tendimentos para a exportat;:ao de vagoes de 
carga para a RDA e para a cooperat;:ao nos se
tores de minerat;:ao, transportee gaseificat;:ao 
do carvao, no Brasil, ah3m da assinatura de 
Acordo de Cooperat;:ao entre a Confederat;:ao 
Nacional da Industria e a Camara de Comercio 
Exterior da RDA. 

Hoje, registro com satisfat;:ao terem tido se
guimento e terem sido conclufdas por Vossa 
Excelencia as negociat;:oes sabre o forneci
mento a Iongo prazo de clare to de potassio pe
la RDA ao Brasil e sabre a exportat;:ao de farelo 
de soja brasileiro. 

As conversat;:oes mantidas par Vossa Exce
lencia vem, ainda, impulsionar 0 interesse de 
nossos Governos na diversificat;:ao do inter
cambia comercial e na cooperat;:ao industrial, 
assim como na identificat;:ao e explorat;:ao de 
possibilidades de cooperat;:ao em terceiros 
mercados. 

Estamos convencidos, Senhor Ministro, de 
que entendimentos como estes a que chega
mos sao importantes para contrabalant;:ar os 
efeitos adversos e generalizados da presente 
crise econ6mica internacional. 

A ultima decada testemunhou notavel incre
mento nos fluxos comerciais e financeiros en
tre os pafses desenvolvidos de economia de 
mercado e de economia centralmente planifi
cada. 

0 relacionamento entre os pafses em desen
volvimento e os de economia centralmente 
planificada teve, porem, seu avant;:o limitado. 

E chegada, no entender do Governo brasilei ro, 
a oportunidade de enfrentar e corrigir essa si
tuat;:ao e de dar novas passos tanto no domfnio 
bilateral, quanta no multilateral. 
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Os resultados bilaterais que ja obtivemos sao 
expressivos e merecem realce, mais ainda nao 
nos parecem suficientes, em confronto com 
nossas possibilidades economicas e com as 
necessidades deste momento. As rela<;:6es 
economicas do Brasil com a RDA, e, em geral, 
com os pafses socialistas da Europa Oriental, 
podem e devem ser expandidas, nao apenas 
no campo das trocas de mercadorias, mas 
tambem no da coopera<;:ao tecnica e do inter
cambia dos resultados de pesquisas cientffi
cas e tecnol6gicas. 

No ambito multilateral, por outro lado, certa
mente esperamos aue os pafses socialistas 
d~em aten<;:ao renovada aos problemas que 
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afetam o conjunto dos pafses em desenvolvi
mento, independentemente das op<;:6es 
s6cio-pollticas de cada um deles. 

Ao finalizar, congratulo-me com Vossa Exce
l~ncia pela assinatura do presente documen
to, na certeza de que acabamos de dar signifi
cativa contribui<;:ao ao progresso das rela<;:6es 
economicas e comerciais entre o Brasil e aRe
publica Democratica A lema e manifesto a con
vic<;:ao de que acertaram nossos dois Gover
nos ao tomarem por base dessas rela<;:6es os 
princfpios do respeito mutuo, de nao
inger~ncia e das vantagens recfprocas. 

Muito obrigado. 



o brasil na assembleia-geral 
da oea 

Discurso do Secretario-Geral das Relac;:oes Exteriores, 
Joao Clemente Baena Soares, em Washington, dia 20 de 
novembro de 1 980, por ocasiao da sessao plena ria da As
sembh§ia Geral da Organizac;:ao dos Estados Americanos 
(OEA). 

Senhor Presidente, 

Nosso continente atravessa fase de inquieta
d'io e receios, reflexo de uma situadio interna
~ional que consideramos injusta." A margem 
de nossa vontade, surgem dificuldades incon
trolaveis ao objetivo comum de alcan<;:ar para 
nossos povos maior parcela na cria<;:ao e na 
distribui<;:ao da riqueza mundial. Nossos go
vernos t~m compromissos de desenvolvimen
to que nao podem ser frustrados. 

Sao graves as dificuldades externas com que 
ainda nos confrontamos nesse processo, mas 
nos sentimos animados com o gradual surgi
mento de condi<;:oes para urn relacionamento 
mais produtivo entre os pafses america nos. Ha 
uma dinamica nova que fortalece e da impulso 
ao dialogo entre nossos pafses. 

A OEA, como foro regional, esta, nesse con
texto, destinada a desempenhar papel impor
tante para identificare explorar oportunidades 
multilaterais de coopera<;:ao. Temos aqui ins
trumentos que nos permitem trabalhar pelo 
entendimento, pela solidariedade e pela paz 
em nossa regiao. E imperativo aperfei<;:oa-los 
as realidades que vivemos. 

Cad a uma das Assembleias Gerais tende a de
dicar aten<;:ao especial a fatos de ocorr~ncias 
recente de imediato interesse para a Organiza
<;:ao. Muitas vezes, para nosso desencanto, 
voltamos a focalizar questoes para as quais 

nao se alcan<;:ou ainda solu<;:ao compatfvel 
com os elevados prop6sitos e os legftimos in
teresses de todos os Estados-Membros. 

0 X Perfodo Ordinaria de Sessoes da Assem
bleia Geral traz, como no a no passado, a ques
tao da coopera<;:ao para o desenvolvimento na 
prepara<;:ao para a Assembleia Geral Extraordi
naria prevista para 1981, em Montevideu. 

Esse tema adquire dimensoes ainda mais am
plas quando o encaramos na perspectiva da 
decada dos 80 e do papel que, nela, cabera a 
Organiza<;:ao dos Estados Americanos. 

lngressamos nesse novo dec~nio com serias e 
justificadas apreensoes. Ha muito a situa<;:ao 
econ6mica internacional nao suscitava ques
toes tao complexas e inadiaveis. 

Os desnfveis econ6micos entre as na<;:oes 
agravaram-se de maneira ins61ita. Preocupam 
ao continente americana as dificuldades da 
hora presente. Estas sao tanto mais premen
tes quanto, junta mente com os sinais de crise 
econ6mica, observamos o recrudescimento 
do protecionismo comercial nos pafses indus
trializados. Os crescentes custos da energia 
criam dificuldades adicionais que requerem 
aten<;:ao imediata. Temos propugnado por que 
OS princfpios de nao-discriminacao e nao
reciprocidade norteiem ~s trocas 'comerciais 
entre os desenvolvidos e os pafses em desen-
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volvimento. A custa de artificios onerosos e 
sob formas as vezes sutis, as medidas prote
cionistas dificultam, de forma intoleravel, o 
desenvolvimento de nossos povos. 

Mas e precisamente essa conjuntura interna
cional desfavon3vel as nossas necessidades e 
aspirac;:oes que nos leva a buscar aqui, e em ou
tros organismos regionais, o ajuste da coope
rac;:ao que nos permita acelerar nosso desen
volvimento pel a utilizac;:ao de meios e recurs as 
da regiao. Nossa prioridade, nosso compro
misso, e a I uta pelo desenvolvimento. Eo gran
de desafio. 

Nenhuma regiao oferece tantas potencialida
des de cooperac;:ao. Cabe-nos identificar as 
oportunidades comuns que haverao de am
pliar significativamente nosso relacionamen
to, dando-lhe harmonia e densidade. Em cada 
um de nossos encontros, devemos dar um 
passo a frente para tornar mais pr6ximos as 
nossas metas, e afastar, por meio de formas 
cada vez mais estreitas de cooperac;:ao, situa
coes intoleraveis que se antepoem aos nossos 
;espectivos projetos nacionais de desenvolvi

,mento. Em cada um de nossos encontros, de
vemos definir a vocac;:ao da OEA como 6rgao 
de cooperac;:ao multilateral para o desenvolvi
mento, capacitando-a a prestar, com eficacia 
e rapidez, a assistencia de que todos necessi
tamos. 

Orienta a participac;:ao do Brasil nestes deba
tes uma tradic;:ao de comportamento interna
cional pautado pelas normas de cooperac;:ao, 
solidariedade e justic;:a. No esforc;:o para a con
secuc;:ao de seus objetivos nacionais, o Brasil 
busca a cooperac;:ao com os paises irmaos do 
continente. lnspira-nos nossa pr6pria realida
de, que apresenta, como pais em desenvolvi
mento que somas, disparidades e contradi
coes, mas tambem traz consigo os elementos 
que nos infundem o animo para trabalhar e a 
convicc;:ao de que venceremos o desafio. 

0 Brasil rejeita a introduc;:ao de distinc;:oes arbi
trarias entre os paises em desenvolvimento, 
que enfrentam, todos, com maior ou me nos in
tensidade, problemas comuns. 0 objetivo que 
perseguimos, com maior ou men or enfase, eo 
mesmo e deve constituir a base de nossa con
vivencia. 
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0 Brasil atribui acentuada importancia ao dia
l ago entre os paises em desenvolvimento. 
Mas a coopera<;:ao entre as na<;:oes do Terceiro 
Mundo nao desonera OS desenvolvidos de 
suas obrigac;:oes para com a comunidade inter
nacional. 

Animado dessas convicc;:oes, oGoverno brasi
leiro tem o firme prop6sito de contribuir de ma
ne ira construtiva para a celebrac;:ao da Assem
bleia Geral Extraordinaria sabre Cooperac;:ao 
para o Desenvolvimento. Entendemos que so
mente uma preparac;:ao seria e cuidadosa con
ferira sentido e objetividade as decisoes que a 
Assembleia Extraordinaria devera tamar. Com 
esse espirito, esta convencido o Governo bra
sileiro de que a Assembleia Extraordinaria po
dera orientar a ac;:ao da OEA nos a nos vindou
ros. 

Senhor Presidente, 

A exemplo de outros Estados-Membros, ve
mos, com preocupac;:ao, reduzir-se a capaci
dade de resposta da Organizac;:ao, em termos 
de rapidez e eficacia, as solicitac;:oes que lhe 
sao apresentadas. Nao atribuimos a Carta de 
1 948 a responsabilidade de sse fato, pais con
tinuamos a considerar como satisfat6rio o or
denamento politico-juridico nela consubstan
ciado. Acreditamos, isto sim, que o importan· 
te, nesse particular, e a forma de implementa
cao desse ordenamento. A vida de uma orga
~izac;:ao - e, portanto, das bases institucio
nais em que se assenta - depende, acima de 
tudo, da dinamica das forc;:as que a impulsio
nam. Resulta, pais, que a vida da OEA depen
de, em ultima analise, de nossa pr6pria capaci
dade de aperfeic;:oa-la; de definir,a luz de situa
c;:oes novas, sua vocac;:ao de confluencia does
forc;:o de cooperac;:ao para o desenvolvimento 

A Carta de 1948, comasalterac;:oesque lhein
troduziu o Protocolo de 1 967, constitui a mol
dura institucional que tem possibilitado a solu
cao de muitos problemas. Nao significa que 
~as afastemos de nosso prop6sito de chegar a 
uma reestruturac;:ao operativa de nossa Orga
nizacao. Acredito mesmo que, em dado mo
menta e em face de novas quadros concei
tuais de cooperac;:ao, tenhamos de considerar 
uma alterac;:ao significativa dos mecanismos e 
dos metodos empregados pela OEA para a 
consecuc;:ao de nossos objetivos. 



A reforma da Secretaria-Geral e o fortaleci
mento dos Escrit6rios Nacionais sao medidas 
que reputamos fundamentais para capacitar a 
OEA a corresponder aos requisites dos man
datos dos Estados-Membros. Nem podemos 
omitir a conveniencia de assegurar melhor 
aplica<;:ao dos recursos para as atividades de 
coopera<;:ao com a redu<;:ao de programas que 
ao Iongo do tempo demonstraram ser de es
casso valor para os Estados-Membros. 

Nessa linha de ideias, tem o Brasil defendido a 
ado<;:ao pela OEA de uma escala pr6pria de 
contribui<;:oes que reflita os princfpios fixados 
na Carta de Bogota e impe<;:a iniciativas desa
gregadoras e inaceitaveis, tais como redu<;:oes 
unilaterais dos niveis de contribui<;:oes. 

Senhor Presidente, 

As rela<;:oes entre os EstadosAmericanos vem 
ultimamente adquirindo sinais de maturidade 
e descontraimento. 0 dialogo e a busca de en
tendimento sem inibi<;:oes ou interferencias 
tem contribuido para diminuir as tensoes epa
ra promover a compreensao e o respeito mu
tua, em beneficia de todos. 

A densidade cad a vez maior das rela<;:oes entre 
OS paises da America Latina e a expressao 
mais evidente dessa tendencia positiva. 0 Mi
nistro Sara iva Guerreiro teve oportunidade de 
afirmar em recente pronunciamento: 

"lntensificam-se as rela<;:oes entre as na<;:oes 
latino-americanas e um espa<;:o mais amplo se 
abre para a coopera<;:ao entre elas; uma coope
ra<;:ao igualitaria, com base na obten<;:ao de 
vantagens reciprocas e equilibradas. Gra<;:as, 
fundamentalmente, a opera<;:ao de fatores en
d6genos, cria-se uma novae dinamica real ida
de latina-americana. A estagna<;:ao politica e 
econOmica cede Iugar a uma situa<;:ao mais 
complexa e rica em oportunidades de renova
<;:ao. Reativa-se a diplomacia eo fortalecimen
to dos variados dialogos bilaterais certamente 
propicia o relan<;:amento dos esfor<;:os regio
nais latino-americanos e a constru<;:ao de uma 
posi<;:ao mais homogenea e mais ativa da re
giao no amplo debate que conduz como resto 
do mundo." 

No espfrito desse novo dinamismo do relacio-

namento entre os membros da comunidade 
latina-americana, o Brasil tem-se dedicado, 
com alta no<;:ao de prioridade, ao esfor<;:o co
mum de fortalecer os la<;:os de entendimento 
bilateral. Procuramos, tambem, desenvolver e 
consolidaresquemas de coopera<;:ao e integra
<;:ao sub-regional e regional. 

No plano bilateral, o intercambio de visitas de 
alto nivel politico reflete a determina<;:ao brasi
leira de identificar e diversificar, com seus vizi
nhos, os meios para desenvolver em beneficia 
mutuo 0 grande potencial de entendimento 
existente. 

No plano sub-regional, temos dado importan
tes passos em dire<;:ao ao melhor aproveita
mento dos mecanismos de coordena<;:ao entre 
os Estados da Bacia do Prata e entre os pafses 
da AmazOnia. Recentemente, realizou-se, em 
Belem do Para, a Primeira Reuniao de Chance
leres dos Parses do Tratado de Coopera<;:ao 
AmazOnica. Temos mantido, com as na<;:oes 
do Grupo Andino, um dialogo permanente, 
construtivo e proveitoso. E e com o mesmo 
sentido de trabalho conjunto que temos pres
tad a nosso apoio aos projetos regionais da 
ALADI e do SELA. 

A evolu<;:ao promissora do dialogo entre as na
<;:5es latino-americanas tende a produzir refle
xos positives no entendimento hemisferico 
comoumtodo. Oamadurecimentodecadaum 
dos parceiros das rela<;:oes interamericanas eo 
muito que temos aprendido em nossa longa, e 
nem sempre harmOnica, convivencia justifi
cam a confian<;:a no futuro do relacionamento 
entre as na<;:oes das Americas. 

Temos, hoje, clara consciencia da necessida
de de evitar que tensoes a nivel mundial conta
minem as rela<;:oes hemisfericas. Temos, tam
bern, consciencia da importancia do dialogo e 
da compreensao reciproca. Temos todos 
consciencia maior das possibilidades de coo
pera<;:ao em proveito comum. 

Devemos todos esfor<;:ar-nos para que o traba
lho quotidiano da Organiza<;:ao dos Estados 
America nos consolide os princfpios e prop6si
tos que inspiraram sua cria<;:ao, bem como 
nossas aspira<;:oes comuns de desenvolvi
mento, justi<;:a e paz. 
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secretario-geral, na oea, sauda 
as delega<;oes estrangeiras 

Desejo agradecer-lhes, de forma especial, sua 
presen<;:a neste almo<;:o, em que a Delega<;:ao 
do Brasil homenageia os participantes do X Pe
rfodo Ordinario de Sessoes da Assembleia Ge
ral da Organiza<;:ao dos Estados Americanos. 

Na verdade, a honra eo prazer de te-los a todos 
neste encontro caberia ao titular da pasta das 
Rela<;:oes Exteriores do Brasil, Embaixador Ra
miro Saraiva Guerreiro, que me pediu lhes 
transmitisse sua mais fraterna mensagem de 
amizade e apre<;:o pessoal e de confian<;:a nos 
destinos da OEA, como instrumento de bom 
entendimento e de realiza<;:ao das aspira<;:oes e 
legftimos interesses de seus Estados
membros. 

A celebracao da Assembleia Geral nos propor
ciona a todos um momento de reflexao sobre o 
presentee o futuro das Americas. Por todo um 
ano, nossas Delega<;:oes permanentes 
debru<;:am-se sobre as questoes e os proble
mas que o Continente lhes encaminhou. Mas 
frequentemente, esse grande exercfcio de ne
gocia<;:ao sobre temas de interesse comum -
essencia mesma da diplomacia e do er.tendi
mento entre os povos- requer o impulso poli
tico das Asc;embleias Gerais. Des!>a 6tica, ve
mos na presente sessao um mom en to pa;·ticu
larmente significativo para a vida institucional 
da OEA. 

0 infcio da decada de 1 980 tem-se caracteri
zado por uma acelera<;:ao visfvel das dificulda
des que, no plano mundi:JI, se apresentam aos 
pafses em desenvolvimento - a quase totali
dade neste hemisferio.O agravamento da cri
se energetica, a exacerba<;:ao do fene>meno in
flacionario, a queda no ritmo de crescimento 
econe>mico, as resistencias a uma redefini-
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Sauda<;:iio pronunciada pelo Secretario-Geral das Rela
<;:oes Exteriores, Embaixador Joao Clemente Baena Soa
res, porocasiaode almo<;:o oferecido, dia 21 de novembro, 
aos participantesdoX Period a Ordinaria de SessOesda Or
ganiza<;:ao dos Estados America nos. 

<;:ao da ordem econ6mica internacional em 
bases mais justas e eqi.iitativas - todos esses 
fatores tem operado de maneira desfavoravel 
aos anseios de desenvolvimento econ6mico e 
de progresso social dos pafses da America La
tina. 

Essa realidade, acredita o Brasil, deve ser en
carada com serenidade e firmeza, com realis
mo e imagina<;:ao, com paciencia e esperan<;:a. 
Deve, enfim, ser encarada com um conjunto 
harm6nico de diagn6sticos e receitas, compa
tfvel com nossos ideais de desenvolvimento, 
de justi<;:a e de paz. 

E nesse espfrito que o Brasil tem procurado dar 
novae mais ampla dimensao as suas rela<;:oes 
de amizade e de bom entendimento com os 
pafses-irmaos de nossa regiao. Tanto em sig
nificativos contatos bilaterais de alto nivel po
litico ou de carater tecnico, quanto nos foros 
regionais e sub-regionais, temos procurado 
identificar e aproveitar novas oportunidades 
de coopera<;:ao em beneficio comum. 0 dialo
go que mantemos com nossos parceiros do 
continente e constante e construtivo, basea
do no respeito mutuo e na afinidade de interes
ses e aspira<;:6es. 

E, pois, com satisfa<;:ao que vemos progredi
Fem na OEA os trabalhos de prepara<;:ao da As
sembieia Geral Extraordinaria para o Desen
volvimento, iniciativa que rodera representar 
a reorienta<;:ao de nosso foro regional por ca
minhos que respondam mais adequadamente 
aos reais interesses de seus Estados
membros no campo da coopera<;:ao internacio
nal. Cre, porem, o Brasil que a Assembleia Ge
ral Extraordinaria deve ser concebida e prepa-



rada como realismo essencial as empreitadas 
que chegam a seu objetivo. 

No tratamento deste e dos muitos outros te
mas da agenda da Assembleia Geral Ordinaria, 
teremos a oportunidade de traduzir, em deci
soes e realiza~;:oes concretas, o espfrito de 

bam entendimento e de compreensao recfpro
ca que deve animar a cooperac;;ao entre os Es
tados americanos. 

Pe~;:o que todos me acompanhem num brinde 
pela felicidade, bem-estar e uniao dos povos 
da America. 
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brasilia recebe o reitor da 
universidade eduardo 

mondlane, de mo9ambique 
Discurso do Secretario-Geral, substituto, das Relacoes 
Exteriores, Joao Hermes Pereira de Araujo, no Palac(o do 
ltamaraty em Brasilia, em 25 de novembro de 1980, por 
ocasiao de almo<;:o oferecido ao Reitor da Universidade 
Eduardo Mondlane, de Mo<;:ambique, Fernando Ganhao. 

Senhor Reitor, 

E para mim motivo de particular satisfa<;ao 
acolher no ltamaraty a missao cultural e tecni
ca dirigida pelo Reitor da Universidade Eduar
do Mondlane. 

0 interd1mbio entre nossos pafses ja alcan<;ou 
importante estagio e se estende porvarios pia
nos que se completam e se refor<;am. Nesse in
tercambio, a coopera<;ao cultural e tecnica 
ocupa Iugar especial mente significative. Para 
desenvolve-la e executa-lade modo satisfat6-
rio para ambas na<;Cies, entretanto, Brasil e 
Mo<;ambique, pafses em desenvolvimento, te
rao de Superar OS varios obstaculos herdados 
do passado. 

Essa necessidade constitui, hoje, um imperati
ve para cuja consecu<;ao e imprescindfvel a 
coopera<;ao entre pafses em desenvolvimen
to. As trocas de experiencias tecnicas e peda
g6gicas de na<;Cies em estagio semelhante sao 
naturalmente preferfveis a mera transferencia 
de modelos elaborados para as condi<;Cies pr6-
prias das sociedades industrializadas. 

Assim o entende o Brasil, Senhor Reitor. Nes
se espfrito, temos desenvolvido grande esfor-
90 para a coopera<;ao tecnica eo intercambio 
cultural com os pafses da America Latina e da 

Africa. Essa prioridade, claramente determi
nada pelo Presidente Joao Figueiredo, repre
senta a consciencia de uma solidariedade, 
bem como a identifica<;ao de nosso interesse 
em aprofundar o entendimento com as demais 
na<;Cies do Terceiro Mundo. 

A coopera<;ao tecnica e cultural com Mo<;am
bique ja teve infcio. Os contatos em nfvel de 
coopera<;ao profissional e de concessao de 
balsas ja existem. A visita de Vossa Excelen
cia nos esta permitindo passar em revista, cui
dadosamente, o que foi e esta sendo feito eo 
que podera ser modificado ou ampliado. Te
mos por meta analisar, de maneira global, nos
sa coopera<;ao, estabelecer prioridades e de
terminar campos de a<;ao com vistas a obten
<;ao de um desenvolvimento harmonioso. Ca
bera a um e outro Governo explorar meios e 
modos para enriquecer nosso intercambio cul
tural apesar das dificuldades que enfrenta
mos. 

0 Ministro das Rela<;Cies Exteriores do Brasil, 
por ocasiao de sua recente visita a Mocambi
que, pe>de, como Presidente Samora Machel, 
como Ministro Chissano, como Ministro Gra
<;a Machel e com Vossa Excelencia trocar 
ideias sabre areas passfveis de coopera<;ao. 
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Sua visita e continuacao desse dialogo que 
consideramos importa,nte e prioritario. 

Senhor Reitor, 

Nossos pafses condenam o sistema de discri
mina<;:ao racial institucionalizado ao sui deMo
<;:ambique sob o nome de'' apartefsmo''. Reco
nhecem 0 dire ito a independencia que hoje ain
da e negado ao povo da Namibia. Felicitam-se 
pela liberdade alcan<;:ada ap6s longa luta pelo 
povo do Zimbabue. Brasil e Mo<;:ambique pre
tendem basear suas rela<;:6es nos princfpios de 
igualdade entre OS Estados e de nao-
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interven<;:ao em assuntos internos de na<;:oes 
soberanas; na mutualidade de interesses e na 
procura de beneficios recfprocos. 

Essa convergencia de pontos de vista e garan
tia adicion:=!l do exito da missao de Vossa Ex
celencia. Exito que nos enriquecera a todos 
porque consolidara e fortalecera uma amizade 
que constitui objetivo comum de nossos po
vos e de nossos Governos. 

Ergo pois a minha ta<;:a a saude do Presidente 
Samora Machel, as boas rela<;:oes entre nos
sos pafses e a felicidade pessoal de Vossa Ex
celencia. 



saraiva guerreiro, na 
argentina, fala sabre II a atitude 

extern a do brasil'' 
Confer!lncia do Chanceler Sara iva Guerreiro sabre o tema 
"A Atitude Externa do Brasil", pronunciada em Buenos 
Aires, em 29 de novembrode 1 9BO, porocasiaodoencer
ramento do Semina rio" Argentina e Brasil: suas rela9oes 
na decada de 80", que foi promovido, na capital argenti
na, pelo Conselho Argentino para as Rela9oes lnternacio
nais, com a coopera9ao academica da Funda9ao Getulio 
Vargas 

Desejaria iniciar minhas palavras com duas 
manifesta<;:6es de agradecimento. Em primei
ro Iugar, dirigo-me a Vossa ExceiE'!ncia e aos 
demais membros do Conselho Argentino para 
Rela<;:6es lnternacionais para significar-lhes 
minha honra e satisfa<;:ao pessoal por me have
rem designado membra correspondente deste 
Conselho. Quero assegurar que lhes fico parti
cularmente grato por essa distin<;:ao, que terei 
sempre presente e a qual procurarei corres
ponder em todos os momentos. 

Em segundo Iugar, desejaria agradecer ao 
Conselho Argentino para Rela<;:6es lnternacio
nais por propiciar-nos a todos, e a mim em par
ticular, esta oportuniade de congra<;:amento, 
este encontro com personalidades ilustres, 
mais auspicioso ainda por que nos reune em 
torno de temas que merecem o melhor de nos
sas aten<;:6es e de nosso empenho. 

Com efeito, a ideia da realiza<;:ao deste "En
contra sobre as Rela<;:6es entre a Argentina eo 
Brasil na decada de 80" e, em si mesma, uma 
iniciativa de relevo, que seguramente, presta 
contribui<;:ao valiosa ao estreitamento das re
la<;:6es bilaterais e ao aumento da compreen-

sao mutua entre nossos pafses. Ouero, pois, 
congratular o Conselho e a Funda<;:ao Getulio 
Vargas, entidades organiadoras deste Encon
tro, assim como o Banco da Na<;:ao Argentina e 
o Banco do Brasil, que o patrocinam. 

E para mim motivo de satisfa<;:ao pessoal estar 
a qui em Buenos Aires, em contato com nossos 
amigos argentinas, retomando uma conviven
cia que, ao Iongo dos a nos sempre se caracte
rizou pela cordialidade, e que sempre foi por 
n6s apreciada com respeito e interesse. 

Se nossas rela<;:6es sao hoje tao positivas, isto 
se deve nao apenas a coincidE'!ncia objetiva de 
interesses, mas tambem a vontade polftica de 
nossas diplomacias. Creio oportuno, neste 
contexto, consignar meu apre<;:o e admira<;:ao 
pela condu<;:ao da polftica externa argentina 
que revela a lucidez e a coerE'!ncia que natural
mente lev am este pafs ao encontro de seu des
tina feliz. 

Seria minha inten<;:ao, nesta oportunidade, li
mitar minha exposi<;:ao a algumas reflex6es de 
ordem geral que, nesse nfvel, estao vinculadas 
ao tema do Encontro que ora encerramos. 
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Fa<;:o-o, sobretudo, na certeza de que os temas 
especfficos de interesse para as rela<;:5es entre 
a Argentina e o Brasil ja foram examinados, 
com brilho e com proveito, nestes tres dias de 
trabalho. E as opinioes aqui expostas, embora 
a titulo pessoal, nao deixarao de merecer aten
<;:ao e exame. 

Para que possa ser efetiva e autentica, a atitu
de basica de um pafs perante o mundo deve ser 
fruto de sua pr6pria experiencia e refletir, em 
sua essencia, a Indole e as aspira<;:5es de sua 
gente. 

No entanto, no universe polftico dinamico e 
cad a vez mais diferenciado, em que nose dadt1 
viver, a gera<;:aO dessa atitude ve-se frequen
temente afetada, tanto par concep<;:5es anti
quadas das rela<;:5es internacionais, quanta 
par formula<;:oes que nao se compatibilizam 
plenamente com as realidades mais imedia
tas. 

Com frequencia, nato existir a tendencia de 
perceber o mundo atraves de 6tica inspirada 
em doutrinas polfticas e teorias de poder for
muladas fora de nossa regiao, e que deixam de 
levar na devida conta as nossas caracterfsti
cas e interesses especfficos. Tambem com 
frequencia, surgem expectativas de que mol
demos nossa conduta externa par modelos 
abstratos, e par vezes anacronicos, cuja res
peitabilidade etica e cujo acatamento univer
sal estao Ionge de ser insofismaveis. 

Estas circunstancias sao particularmente sen
sfveis no caso dos pafses que se encontram em 
posi<;:ao de desvantagem com rela<;:ao as re
gioes dominantes do mundo, tanto em termos 
economicos quanta politicos e mesmo cultu
rais. 

Existe hoje, um verdadeiro museu de ideias, 
originadas e em grande parte formuladas em 
contexte estranho a n6s, cuja legitimidade e 
utilidade devem ser submetidas a permanente 
crftica. Refiro-me a teorias que, em seu esfor
<;:o interpretative, dao preponderancia exclusi
va ou excessiva a um s6 fator causal ou moti
vacional, seja ele a geografia, ou a retrospecti
va hist6rica rfgida, ou ainda for<;:as economi
cas cegas e irresistfveis. Sofremos influencias 
exacerbadas de concep<;:oes geopolfticas que, 
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se foram uteis a compreensao de alguma si
tua<;:ao passada, pouco podem inspirar-nos 
quanta a nossa conduta futura. Refiro-me, 
ainda, entre diversos outros exemplos possf
veis, a doutrinas que pregam o simples equilf
brio do poder e que nao nos oferecem mais do 
que a consolida<;:ao de desequilfbrios que, jus
ta mente, devemos buscar remover. 

Tais teorias e doutrinas trazem implfcita a pre
missa de que a polftica ou a atitude externa de 
um pafs possa ser engendrada nao pela reali
dade imediata, mas par padroes importados 
que nao satisfazem nossos interesses e an
seios. 0 esfor<;:o que nos cabe e, portanto, ode 
pensarmos a doutrina, a forma e mesmo o esti
lo adequado as circunstancias rea is de nossos 
pafses e de nossa regiao. 

Nao devemos esperar respostas faceis para o 
problema de definir o que seja nossa realidade 
imediata e a maneira adequada de atuar sabre 
ela. Devemos mesmo evitar linhas de pensa
mento que, embora tentadoras par sua simpli
cidade, apenas reduzem a realidade ao bra nco 
e negro, dividem as na<;:oes em aliadas e inimi
gas, veem os homens como anjos ou demo
nics. Esses esquemas levam, com muita fre
quencia, a op<;:oes estreitas, irrealistas e enga
nadoras. 

A realidade a que nos referimos e polimorfica e 
dinamica. Par isso mesmo, nela ninguem tem 
o monop61io da verdade ou da percep<;:ao cor
reta. Legitimamente, porem, devemos 
interpreta-la a luz dos interesses e dos anseios 
nacionais e regionais. Devemos preservar 
nossa liberdade de interagir como mundo de 
acordo com nossa perspectiva pr6pria. 

Uma das op<;:oes erroneas a que me referi e a 
que terfamos de fazer entre considerarmo-nos 
inclufdos entre os pafses ocidentais ou entre 
OS do Terceiro Mundo. A op<;:ao e falsa porque 
- falo pelo Brasil - pertencemos, simulta
neamente, a ambos os conjuntos. Pel a manei
ra como nos inserimos nas estruturas econo
micas globais, somas claramente parte do 
Terceiro Mundo, pela intensidade de nossas 
rela<;:oes como Ocidente e pelas liga<;:oes cul
turais, somas nitidamente vinculados aos paf
ses ocidentais. 



Nao nos cabe qualquer culpa de que a real ida
de seja complexa e multifacetada. Cabe-nos, e 
as demais na<;:oes com que nos relacionamos, 
aceitar esse fato, conviver com ele e explorar 
racional e objetivamente as oportunidades 
que enseja. 

Nao se veja nestas observa<;:oes uma visao 
ca6tica do mundo em que interesses e percep
<;:5es diferentes superpoem-se desordenada
mente uns aos outros, nem se creia que, ao de
fender uma atitude renovadora, estejamos ar
guindo incompatibilidade entre as concep
<;:5es gerais de filosofia politica do Ocidente e 
nossa percep<;:ao da realidade internacional. 

Pelo contrario, acreditamos na existencia de 
um substrata essencial comum, universal
mente aplicavel, consagrado nas normas fun
damentais do Direito lnternacional Publico, e 
defendemos o respeito irrestrito aos princi
pios da liberdade, dajusti<;:a e da igualdade, tao 
caros a cultura politica e juridica ocidentais, 
nas rela<;:oes entre Estados. 

Permitam-me retomar, neste ponto, uma defi
ni<;:ao simples, mas basi ca. A finalidade essen
cia I do Estado e a de assegurar o bem-estar e a 
felicidade de seus cidadaos. E ele a organiza
<;:ao politica da sociedade nacional, que visa a 
promover o bem comum, a harmonizar inte
resses legitimos e divergentes e que atinge 
sua plenitude na obten<;:ao e na preserva<;:ao do 
consenso democratico. A politica exterior e, 
essencialmente, o instrumento do Estado para 
lograr objetivos identicos no nivel internacio
nal, para assegurar ajustl<;:a, a paz e a prosperi
dade dos povos. 

Tal projeto nao pode deixar deter por base as 
normas consagradas da boa convivencia in
ternacional. Sao elas por todos conhecidas -
a igualdade soberana dos Estados, a autode
termina<;:ao e a nao-interven<;:ao, a coopera<;:ao 
eo respeito mutua, a solu<;:ao pacifica de con
troversias. Sua reitera<;:ao nao deve ser vista 
como exercicio ret6rico, como a reafirma<;:ao, 
em nivel quase poetico, de ideais dissociados 
da tessitura concreta e diaria das rela<;:oes in
ternacionais. Ao contrario, tais principios ba
sicos devem ser vistas, por todos, como nor
mas a serem por todos obedecidas e imple-

mentadas em sua letra e em seu espirito, em 
sua essencia e implica<;:oes. 

Sao, na verdade, nao apenas mandamentos 
eticos, mastambem, principiospraticos, indu
zidos pel a experiencia das na<;:oes, e as que de
les se afastam, pensando na obten<;:ao de ga
nhos conjunturais, acabam pagando pelo ime
diatismo de sua conduta. 

Defender a aplica<;:ao efetiva de tais principios 
significa, na pratica, pleitear uma ordem inter
nacional justa e moderna, em que as decisoes 
sabre temas de interesse global sejam toma
das nao por grupos restritos, mas com a parti
cipa<;:ao ampla e representativa da comunida
de internacional; em que nao predominem he
gemonias e nao haja imposi<;:ao externa de so
lu<;:oes; em que prevale<;:am a coopera<;:ao 
igualitaria, o dialogo e a negocia<;:ao. 

Nossa atua<;:ao externa deve refletir, com sere
nidade e clareza, essa concep<;:ao politica. 0 
Brasil e um pais pacifica. Nao nos considera
mos mel hares que ninguem; nao pretendemos 
dar li<;:oes, nem aspiramos a qualquer hegemo
nia; nao buscamos controlar ou conduzir 
eventos. Somas, sim, parceiros prontos a coo
perar, com base na igualdade e no respeito mu
tua. 

Temos consciencia do carater estrutural e uni
versal do problema do subdesenvolvimento. 
Nao pretendemos solu<;:oes singulares que ig
norem essa problematica, ou que, por magica, 
pudessem faze-la desaparecer. Nosso pro
gresso recente e tenaz e real, e contamos se
guir esse rumo. Mas nao serao elogios faceis 
ou categoriza<;:oes aparentamente sedutoras 
como as de "potencia emergente" ou "pais 
recentemente industrializado" que nos farao 
esquecer a nossa situa<;:ao real e onde estao 
nossos interesses autenticos. 

Perguntam-me, frequentemente, sabre a poli
tica do Brasil com rela<;:ao, por exemplo, a 
America Latina e a Africa. Claramente, meus 
interlocutores esperam de mim res pastas mui
to operacionais ou sinteses programaticas 
abrangentes que indiquem o que o Brasil tara 
para influir nos destinos dessas regioes. Essas 
expectativas, muitas vezes, sao derivadas de 
conceitos de politica de poder, sao derivadas, 
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na verdade, da abordagem que as grandes po
tencias costumam adotar com rela<;:ao as dife
rentes regioes do mundo. Nao lev am em conta 
a especificidade de cada pafs, de cada situa
<;:ao objetiva. Sua premissa e a de que deverfa
mos ter um programa de trabalho para influen
ciar os destinos dos pafses que nos sao pr6xi
mos, programa esse que se estenderia ate 
mesmo a vida domestica desses pafses. Tal
vez por uma questao de temperamento - se 
me permitem serum tanto subjetivo, ja que fa
lo entre amigos - vejo-me em dificuldades ao 
responder, de forma direta, a essas indaga
<;:6es. A 16gica de nossa posi<;:aO e diferente. 
Preocupado, penso,em nao induzir meus in
terlocutores em erro, costumo dizer-lhes que 
talvez nao tenhamos, nesses casos, uma polf
tica, mas, sim, uma simples atitude que reflete 
um estado de espfrito. 

Por outro I ado, nao me e facil expressar, de for
ma sintetica, o contet:1do dessa atitude. Mas, 
valendo-me, de novo, do fato de estar entre 
amigos, arriscaria dizer que nossa atitude e a 
de acreditar no valor do dialogo racional e obje
tivo, e crer que esse dialogo pode levar a solu
c;:oes de controversias e duvidas entre as na
<;:6es. Essa atitude compreende, tambem, a 
aceita<;:ao de que certos conflitos de interesse 
pertencem a rotina da vida internacional - is
toe, de que uma certa taxa de conflitos de inte
resses faz parte da natureza das coisas, e ine
vitavel - mas, como homens de Governo, o 
que nos interessa mais e a visao que desses 
conflitos tem as partes e o modo pelo qual os 
tratam. Estou convencido de que tanto do 
ponto de vista pratico e concreto, quanto do 
ponto de vista da etica, e mais proveitoso tra
tar os problemas de polftica extern a com atitu
de francas e abertas, com uma atitude, sim
plesmente, honesta. Penso que esse compor
tamento, com o transcorrer do tempo acaba 
por inspirar confianc;:a. Assim, diria que, em 
particular quanto aos pafses da America do Sui 
e, de modo geral da America Latina, somos, 
por tudo aquilo que nos irmana, lev ados a ado
tar esse tipo de atitude. E nela deve refletir-se a 
prioridade 6bvia do universo regional em que 
nos inserimos. 

Tive o prazer muito especial de viver essa ex-
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periencia e de sentir que ela deu, a meu interlo
cutor e a mim, serena confian<;:a, nos quinze 
minutos em que tive, por primeira vez, a opor
tunidade de conversar com Carlos Pastor, em 
16demarcode 1979. Eessaconfiancamutua 
serviu pa~a impulsionar o desenvoivimento 
das rela<;:oes de amizade argentino-brasileira. 

Tendemos a acreditar que a mutua confianca o 
descontraimento, a busca racional de formas 
de cooperac;:ao proveitosa e equilibrada po
dem, nocursodotempo, criarumateiadeinte
resses cada vez mais forte e levar a formas de 
integra<;:ao consensual mente aceitas. Nao nos 
sentimos capazes, nem temos o desejo, de 
prescrever receitas aos demais pafses latino
americanos. Penso que no espfrito dos pafses 
de nossa regiao, todos orgulhososde suas res
pectivas identidades nacionais, esta subja
cente a consciencia de que formamos uma fa
milia, cujo bem-estar coletivo e do interesse de 
cada um. 

Para que a atitude brasileira, do modo que pre
cariamente a defini, possa transformar-se efe
tivamente numa polftica, sera f"lecessaria a co
laborac;:ao desinibida e consciente de todos os 
nossos vizinhos e a dos argentinas, em parti
cular. De nossa parte, no Brasil, estamos dis
postos a procurar entender as preocupac;:oes 
de nossos vizinhos e dos membros de nossa 
comunidade e com eles juntamente trabalhar. 

0 esfor<;:o que este Conselho esta desenvol
vendo, no estudo das questoes, no sentido do 
dialogo e da amplia<;:ao do conhecimento recf
proco, serve para refor<;:ar a base racional e ob
jetiva dessas rela<;:oes. E sumamente merit6rio 
que essa tarefa esteja sen do cumprida sem re
t6rica, sem facilidades, sem excessos de ge
neralidade, e que se fac;:a um esforc;:o de ade
quac;:ao a realidade, movido porum estado de 
espfrito que espelha aspira<;:oes reais de nos
sos pafses e povos, sem fantasias ou simplifi
ca<;:oes. Em nosso esfor<;:o comum, reconhe
cemos as dificuldades, mas estamos, I ado a I a
do, dispostos a afastar os fantasmas e a des
mistificar os artiffcios. 

Eram essas as reflexoes que desejava deixar 
com os meus caros amigos argentinas. 



a XI reuniao de chanceleres 
dos pafses da bacia do prata 

Discurso do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, 
Ramiro Saraiva Guerreiro, em Buenos Ai~es, em 2 de de
zembro de 1 9 80, por ocasiao da abertura da XI Reuniao de 
Chanceleres dos Paises da Bacia do Prata. 

Senhor Presidente, 
Senhores Chanceleres, 
Senhores Delegados, 
Senhores Observadores, 
Senhoras e Senhores, 

Desejo, inicialmente, associar-me as congra
tulacoes a Vossa Excelencia, Senhor Chance
ler Carlos Pastor, pela eleic;:ao para o cargo de 
Presidente desta Reuniao. Alegro-me ao vera 
conducao de nossos trabalhos entregue ao es
pfrito ldcido e as maos firmes de Vossa Exce
lencia. 0 concerto de qualidades e o animo 
construtivo que tao bern o distinguem e a habi
lidade que I he admiramos, sao penhor do born 
andamento e do exito deste encontro. 

Desde que chegamos a esta metr6pole, cir
cundados pelas nobres tradic;:oes e pela gran
diosidade de Buenos Aires, temos sido alvos 
da hospitalidade caracterfstica deste pafs. Es
te a no, ja havia tido a oportunidade de usufruir 
desse acolhimento ao acompanhar, em maio 
ultimo, Sua Excelencia o Senhor Presidente 
Joao Figueiredo em sua vis ita oficial a Argenti
na. Pec;:o-lhe, pois, Senhor Presidente, que ao 
aceitar meus agradecimentos pel as gentilezas 
que nos tern dispensado, seja tambem inter
prete junto ao Governo e ao povo argentinas 
de nosso reconhecimento. 

A Delegac;:ao brasileira veio a Buenos Aires 
com o prop6sito sincero de contribuir para os 

bons resultados da XI Reuniao de Chanceleres 
dos Pafsesda.Bacia do Prata, que se realiza nu
ma etapa particularmente simb61ica deste pro
cesso. Completou-se, com efeito, no ano de 
1979, uma decada da celebrac;:ao do Tratado 
da Bacia do Prata. Seu texto, assinado pelos 
Chanceleres durante a Primeira Reuniao Ex
traordinaria, em solenidade realizada no Pala
cio ltamaraty, destaca-se nao apenas por ser o 
documento maximo a reger 0 processo que 
aqui nos congrega, mas tambem, por se tratar 
de ato internacional de alta envergadura, cujo 
espfrito transcende o campo estrito dos dispo
sitivos consignados para repercutir vigorosa
mente na consciencia regional. 

Aquela cerim6nia marcou urn passo decisivo 
para uma regiao que constantemente se enri
quece com a experiencia e mantem seu espfri
to aberto a percepc;:ao e ao entendimento das 
novas realidades em busca da prosperidade e 
bem-estar. 

A clarividencia dos dispositivos do Tratado de 
1969 e demonstrada tanto pelos seus resulta
dos, quanta porque decorreram de cuidada 
analise e reflexao das peculiaridades e dos 
destinos de cad a pafs, e de profunda fe nos ca
minhos a serem trilhados nesta parte da Ame
rica Latina. A evoluc;:ao do processo iniciado 
nesta cidade, com a Primeira Reuniao de Chan
celeres, em 1 967, demonstrou a importancia 
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de umdialogofluidoecontfnuo, como meio in
dispensavel para um aprimorado conhecimen
to desta area geografica e para a conjugac;:ao 
de esforc;:os, no encalc;:o dos objetivos a que 
nos propusemos quanta ao desenvolvimento 
e a integrac;:ao ffsica da regiao. E com otimis
mo, pais, que aquilatamos a utilidade dos con
tactos, em todos os nfveis, levados a cabo sob 
a egide do Tratado da Bacia do Prata e que re
conhecemos a relevancia de seus desdobra
mentos. 

Ao examinarmos os onze anos de vigencia 
desse ato internacional, nao podemos deixar 
de assinalar o intenso intercambio de informa
c;:oes realizado em torno de temas relevantes, 
que contribui para um produtivo fluxo de expe
riencias em varios campos de atividades. A 
continuidade dos contactos propiciada pelo 
marco institucional do Tratado sedimentou, 
ademais, uma tradic;:ao de cooperac;:ao das 
mais proffcuas entre os setores responsaveis 
de nossos pafses, com reflexos nao s6 a nfvel 
multilateral, senao tambem no plano bilateral. 

Nao seria demasiado, ao avaliarmos o proces
so da Bacia do Prata, consignar que o espfrito 
integracionista que anima nossos pafses 
traduziu-se em numerosas e importantfssimas 
iniciativas de colaborac;:ao que vinculam dais 
ou mais pafses da regiao e na concretizac;:ao de 
empreendimentos conjuntos do maior signifi
cado para o nosso desenvolvimento. Hoje, a 
regia ada Bacia do Prata ja apresenta, em set o
res como o hidreletrico, o rodoviario eo de co
municac;:oes, grandes obras de integrac;:ao que 
honram a capacidade empreendedora de nos
sos povos. Nesse contexto, caberia ressaltar 
marcos tao significativos quanta os represen
tados por ltaipu, Jacireta, Saito Grande, os fu
turos aproveitamentos brasileiro-argentinos 
no rio Uruguai, a ponte Puerto lguazu - Porto 
Meira, a ponte Zarate- Brazo Largo e a proje
tada interconexao ferroviaria entre o Brasil eo 
Paraguai, para citar tao somente alguns 
exemplos relevantes. Os projetos em curso ou 
em estudo prenunciam perspectivas ainda 
mais amplas de progressso em areas priorita
rias. A comum determinac;:ao politica de per
serverar no caminho da ac;:ao solidaria nos in
centiva a procurar incorporar novas campos a 
atuac;:ao conjunta. 
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0 vigor com que se vem processando as ativi
dades do Fundo Financeiro para o Desenvolvi
mento dos Paises da Bacia do Prata nos da ra
zao adicional para confiar nas possibilidades 
abertas a colaborac;:ao entre OS pafses
membros, propiciando-lhes as bases 
economico-financeiras, seja atraves de recur
sos pr6prios, seja mediante a co-participac;:ao 
de outros organismos internacionais. 0 impul
so dado as operac;:oes do Fundo evidencia-se 
nos financiamentos ja outorgados e nos que 
ora estao sendo analisados, englobando pro
jetos de significado expressivo para a integra
c;:ao regional. 0 dinamismo do Fundo Financei
ro eo reconhecimento efetivo que vem adqui
rindo como parceiro, nos meios especializa
dos internacionais, de que e exemplo o recente 
convenio firmado como BID, nos anima a per
serverar na identificac;:ao de programas e pro
jetos concretos de cooperac;:ao. 

Verifica-se, assim, a adequac;:ao do Tratado da 
Bacia do Prata e dos mecanismos criados em 
seu contexto jurfdico e institucional aos an
seios de desenvolvimento e de bem-estar par
tilhados por nossas nac;:oes. Felizmente, resis
timos a tentac;:ao de f6rmulas quimericas, se
dutoras na aparencia, mas na verdade, pro
crastinadoras de solucoes viaveis. Ao inves, 
preferimos enveredar pelos rumos mais segu
ros e, a Iongo prazo, mais compensadores, dos 
mecanismos alicerc;:ados em dados concretos. 
A criac;:ao das areas basicas de trabalho, pela 
Resoluc;:ao n. 0 60, da VII Reuniao de Chanche
leres, realizada em Cochabamba, permitiu o 
reagrupamento tematico das atividades de
senvolvidas no ambito do sistema da Bacia do 
Prata, com beneffcios para o seu tratamento 
mais ordenado e eficaz, atraves das reunioes 
dos grupos de trabalho, sob a egide do Comite 
lntergovernamental Coordenador. A institui
c;:ao das areas basicas de trabalho ensejou a 
concentrac;:ao de esforc;:os para o aprofunda
mento dos estudos relativos aos assuntos de 
interesse comum, bem como uma visao mais 
abrangente e coerente dos seus distintos as
pectos e das correlac;:oes entre eles existentes. 

Os avanc;:os obtidos, no entanto, nao nos po
dem levar a uma vi sao estatica do processo da 
Bacia do Prata e nem impedir que busquemos 
permanentemente os caminhos de seu aper
feic;:oamento. Creio, mesmo, que a modalida-



de de atua<;:ao representada pelas areas basi
cas de trabalho cujo acerto esta demonstrado, 
e passfvel de uma reflexao con junta, tendente 
a sua dinamiza<;:ao e a intensifica<;:ao dos me
canismos de troca de informa<;:oes em temas 
especfficos. 

Nesse sentido, e particularmente expressivo o 
fato de estarmos principiando mais um ciclo 
de nossos encontros, em uma conjuntura de 
caracterfsticas marcadamente importantes 
para o avan<;:o da coopera<;:ao entre nossos paf
ses. Ao amparo dos esquemas institucionais 
vigentes, foram dados, desde a celebra<;:ao da 
X Reuniao de Chanceleres, alguns importante 
passos a mais no ambito do CIC. Nas sessoes 
celebradas pelos Grupos de trabalho e de Es
pecialistas, produziram-se proveitosas trocas 
de opinioes e analises de que emanaram con
clusoes valiosas a respeito de temas que re
querem aten<;:ao na estera da Bacia do Prata. 

Destacaria o abrangente estudo, determinado 
pel a Resolu<;:ao n. 0 1 20(X). sabre o estado de 
implementa<;:ao das Resolu<;:oes dos Chance
leres, levado a cabo por grupo ad hoc con
vocado pelo Comite lntergovernamental 
Coordenador. 0 estudo, ora apresentado a 
nossa considera<;:ao, nos da um panorama su
gestivo do muito que ja tizemos e dos variados 
campos onde poderemos tortalecer a coope
ra<;:ao regional. Parece-me, assim, uti I que o to
memos por base e iniciemos, com espfrito 
construtivo, com realismo e com firme deter
mina<;:ao, uma avalia<;:ao de seus resultados, a 
tim de definirmos edelinearmos diretrizes eli
nhas de a<;:ao. Nas dez reunioes de Chancele
res realizadas anteriormente to ram aprovadas 
1 38 Resolu<;:oes, que cob rem amplo e variado 
espectro de assuntos. Convem, portanto, 
examinar, com objetividade, o desempenho 
ate agora obtido nas diversas areas; atualizar, 
caso necessaria, as nossas prioridades; explo
rar convergencias; entim, aprotundar a atua
<;:ao conjunta em campos significativos e de 
real interesse para a integra<;:ao que todos al
mejamos. 

Deixo a considera<;:ao dos Sen hares Chancele
res minha sugestao de que o Comite lntergo
vernamental Coordenador seja incumbido de 
levar adiante essa reflexao conjunta sabre os 
rumosdenossoprocesso, preparando-nosum 

roteiro de trabalho operacional e especftico, 
voltado para as prioridades de nossos pafses, 
tal como exigidas pel a conjuntura em que vive
mos. 

Acredito, alias, ser propfcio o momenta que 
atravessamos no sistema da Bacia do Prata pa
ra que procedam nossos Govern as a uma ava
lia<;:ao do que foi teito e do que tem que ser tei
to. Encontramo-nos na significativa conver
gencia de urn decenio de vigencia do Tratado 
da Bacia do Prata e dos prim6rdios dos a nos oi
tenta. Esse e um instante que convida a refle
xao sabre 0 passadoea imaginarmosotuturo. 
0 tempo dispendido num exercfcio dessa or
dem nao sera perdido. Pelo contrario, repre
sentara um ganho substancial para evitarmos 
a dispersao de estor<;:os e iniciativas que po
dem desviar-nos dos altos prop6sitos estatuf
dos no tratado de 1969. 

Estou certo de que teremos a oportunidade de 
extrair deste encontro, resultados suscetfveis 
de contribuir para novas e importantes pro
gressos em dire<;:ao aos objetivos a que nos 
propusemos. Compare<;:o, pela primeira vez, a 
uma Reuniao desta natureza, imbufdo domes
mo animo de coopera<;:ao que sempre pautou a 
aspira<;:ao brasileira de dar corpo ao idea rio em 
que se alicer<;:am os atos dos nossos Gover
nos. 

0 Brasil mantem firmemente sua cren<;:a na 
conjuga<;:ao dos estor<;:os dos nossos pafses 
como tim de implementar, com espfrito realis
ta e animo positivo, o Tratado celebrado em 
1969. Espelha a determina<;:aodo meu pafsde 
tiel mente empenhar-se para a consecu<;:ao das 
finalidades nele expostas, o fato de timbrar o 
Governo brasileiro em percorrer a estrada do 
tomenta regional mediante a franqueza do dia
logo com os seus parceiros e a participa<;:ao in
teressada nos estudos e projetos a que nos de
dicamos. ldentiticados com a letra eo espfrito 
dos documentos que norteiam o processo 
desta regiao, temos procurado outras formas 
de colabora<;:ao proffcua com os pafses da 
area, nos campos bilateral ou multilateral, 
conforme o caso. 

Exemplo dessa atmosfera que criou o Tratado 
da Bacia do Prata, suscitando uma aproxima
<;:ao entre seus signatarios, e o Acordo sabre 
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ltaipu e Corpus, assinado em Ciudad Presiden
te Stroessner, no dia 19 de outubro do ano 
passado. Cpm meus colegas da Argentina e 
Paraguai, aqui presentes, concluimos aquele 
instrumento internacional absolutamente 
convencidos, inclusive, de suas incidencias 
positivas na area da bacia platina. Seu texto, 
alias, expressamente assinala, ao se referir a 
ltaipu e Corpus, que "tais aproveitamentos, 
idealizados dentro do espirito de fraterna ami
zade que une os paises que se associaram para 
os levar a cabo, constituem exemplos signifi
cativos de cooperac;:ao internacional e da ma
neira com que, inclusive atraves de empreen
dimentos bilaterais, esta sendo implementado 
o referido Tratado da Bacia do Prata". 

Senhor Presidents, 

Estou seguro de que os Chanceleres aqui esta-
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mos em Buenos Aires como inabalavel intuito 
de, juntos prosseguirmos nas vias de coopera
c;ao para o progresso regional. Posso 
assegurar-lhe a decisao politica do Governo 
brasileiro de contribuir, no que estiver a seu al
cance, para a melhor implementac;:ao do Trata
do da Bacia do Prata, fortalecendo o arcabou
c,:o jur(dico existente, avivando projetos real
mente operativos que tendam ao desenvolvi
mento regional e colaborando para o melhor 
aproveitamento das potencialidades decor
rentes do processo iniciado ha 1 3 a nos. E nao 
me poderia pronunciar de outra forma, ja que a 
constelac;:ao de recursos ainda por serem ex
plorados nesta area nos assegura que ela esta 
inexoravelmente fadada as grandes realiza
c;:oes. 

Muito obrigado. 



presidente figueiredo recebe o 
corpo diplomatico estrangeiro 

Discursodo PresidenteJoao Figueiredo, no Palacio do Pla
na Ito em Brasilia, em 16 de dezembro de 1980, por oca
siao dos cumprimentos de fim de a no por parte do Corpo 
Diplomatico estrangeiro. 

Meus Senhores: 

Em nome de todos os brasileiros, recebo com 
grande satisfac;ao os cumprimentos que Vos
sas Excelencias acabam de me apresentar. 

Aqui nos reunimos no espfrito dos festejos na
talinos. Comemoramos o encerramento de 
mais um ano de intenso trabalho. E celebra
mos a chegada de um novo a no, momenta pro
pfcio a reflexao e a renovac;ao de esperanc;as e 
anseios. 

Como Vossa Excelencia tao bem expressou, 
Senhor Nuncio Apost61ico, as festas de Natal 
inspiram sentimentos de paz entre as nac;oes e 
entre os homens. 

Nao a precaria paz armada, a instavel paz do 
terror, da ameac;a ou do uso da forc;a. Mas a 
paz fundada najustic;a e, portanto, duradoura. 
Paz entre homens de boa vontade, entre ho
mens iguais. 

Sem que uns sofram privac;oes e perseguic;oes 
por motivos de religiao, rac;a, cor, sexo, idade 
ou Iugar de nascimento. Mas todos possam 
exercer seus direitos fundamentais - politi
cos, econOmicosesociais, inclusiveodireitoa 
pr6pria cultura e suas manifestac;oes. 

Tais direitos nao sao privih~gio de uns poucos. 
Nem constituem concessao dos poderosos. 
Sao, antes, cOnsonos a nossa pr6pria origem 
comum, pois somas todos criaturas de Deus. 

Por isso, a paz entre as nac;oes havera de as
sentar no respeito mutua. Na autodetermina
c;ao dos povos. No reconhecimento da sobera
nia de todas as nac;oes. Na nao-ingerencia de 
umas nos assuntos de outras. 

Trabalhar pela paz, sabre tais fundamentos, e 
a digna missao de todos n6s, investidos de 
func;ao publica. Propugnar a paz, a todo ins
tante, em todas as oportunidades, e o nobre 
munus de nossa missao. 

No Brasil, temos plena consciencia de que o 
progresso econOmico e requisito essencial a 
paz e a tranquilidade do nosso povo e dos de
mais povos em desenvolvimento. Contudo, o 
avanc;o na rota da justic;a e da liberdade e difi
cultado pelos obstaculos adicionais do dese
quilfbrio econOmico. Para vence-los, dedica
mos grande parcela de nossos esforc;os -em 
1 980, como nos a nos anteriores e como con
tinuaremos a faze-lo. Para impulsionar o nosso 
desenvolvimento 'interno. Para proporcionar 
melhores condic;oes de vida a nossos concida
daos. 

Todos os que aqui nos reunimos trabalhamos, 
cada um em sua esfera, para melhor entendi
mento entre as nac;oes. Damas, assim, name
dida de nossas possibilidades, uma contribui
c;ao a causa da paz, da justic;a e do desenvolvi
mento. 

Como sabemos, os obstaculos aos nossos es
forc;os sao muitos e variados. Ainda assim, 
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confiamos em ser bern sucedidos. 0 Brasil ha
vera de perseverar, de sua parte, no trabalho 
realizado em prol de rela<;oes men as tensas e 
da boa conviv~ncia entre as na<;oes. Nao im
porta se pr6ximas ou longfnquas. Sem que seu 
tamanho ou poder lhes condicione a atitude, 
ou determine o comportamento. 

Senhores Membros do Corpo Diplomatico: 
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Sao esses os sentimentos que lhes pediria 
transmitissem a seus respectivos Governos. 
Fa<;o-os acompanhar de sinceros votos pela 
felicidade pessoal de Vossas Excel~ncias. E 
por urn a no de 1981 que nos perm ita a todos, 
realizar em harmonia os prop6sitos de paz, jus
ti<;a e desenvolvimento que nos animam. 

Muito obrigado. 



brasil e paraguai ratificam 
o tratado de interconexao 

ferroviaria 
Discurso pronunciado pelo Ministro de Estado das Rela
c;:oes Exteriores, Ramiro Sara iva Guerreiro, por ocasiao da 
cerimonia de Troca dos lnstrumentos de Ratificac;:ao do 
Tratado de lnterconexao Ferroviaria entre o Brasil eo Para
guai, realizada dia 19 de dezembro, no ltamaraty. 

Excelentissimo Senhor Embaixador Alberto 
Nogues, Ministro das Rela<;:oes Exteriores do 
Paraguai, 

Alem da satisfa<;:ao especial que me proporcio
na, a visita de Vossa Excelencia real<;:a signifi
cativamente a importancia desta cerim6nia de 
troca dos instrumentos de ratifica<;:ao do Tra
tado de lnterconexao Ferroviaria entre o Brasil 
eo Paraguai. 

A entrada em vigor do Tratado concretiza, sob 
o aspecto juridico, uma iniciativa destinada a 
repercutir vigorosamente nas rela<;:oes 
brasileiro-paraguaias. Na solenidade da assi
natura desse instrumento bilateral, em 11 de 
abril ultimo, o Presidente Joao Figueiredo, 
quando da sua visita oficial a Assun<;:ao, teve 
ocasiao teve de assinalar-lhe a importancia em 
trechos expressivos que me permito citar: 

"0 Tratado de lnterconexao Ferroviaria mate
rializa mais uma etapa na integra<;:ao dos nos
sos sistemas de transporte. Dentro do espirito 
e da letra do Tratado da Bacia do Prata, nossos 
Governos tem-se empenhado, de longa data, 
na maior harmoniza<;:ao das suas redes de 
transportes e na liga<;:ao mais flu ida entre o Pa
raguai eo litoral brasileiro. 

A constru<;:ao da Ponte da Amizade e a vincula
<;:ao rodoviaria direta entre Assun<;:ao eo porto 

de Paranagua, com suas ressonancias de indo
le econ6mica e social, constituem momentos 
importantes nesse processo de aproxima<;:ao. 

A interconexao ferroviaria entre o Brasil eo Pa
raguai sera um marco hist6rico em nossas rela
<;:oes, com beneficios reciprocos de grande im
portancia para o futuro dos dais paises". 

0 Tratado de lnterconexao Ferroviaria enri
quece, sem duvida, o expressivo conjunto de 
acordos que atualmente regem a convivencia 
brasileiro-paraguaia. Soma-se ele a documen
tos do porte e da hierarquia do Tratado de Ami
zade e Coopera<;:ao e do Tratado de ltaipu, e!1-
tre outros atos bilaterais, que representam 
contribui<;:ao positiva a conforma<;:ao desse ar
cabou<;:o juridico. A celebra<;:ao e a implemen
ta<;:ao desses atos internacionais constituem 
exemplos concretos do alto nivel de coopera
<;:ao de duas na<;:oes arrimadas numa tradi<;:ao 
de amizade fraterna e confian<;:a reciproca. 

Desde a cria<;:ao do Grupo de Trabalho Ad 
Hoc ~obre lnterconexao Ferroviaria, por 
acordo bilateral, em setembro de 1 979, diver
sas reunioes tem sido celebradas entre tecni
cos brasileiros e paraguaios. Permanente e a 
participa<;:ao de especialistas de um e outro 
pais na execu<;:ao do estudo de engenharia pre
liminar do trecho ferroviario Assun<;:ao- Saito 
del Guaira, cuja primeira fase, ada realiza<;:ao 
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de estudos previos e da sele<;:ao de alternati
vas de trajetos mais aconselhaveis do angulo 
economico e tecnico, se encontra terminada. 

Senhor Ministro e prezado amigo, 

Ao participarmos, em Buenos Aires, no princi
pia do COrrente mes de dezembro, da XI Reu
niao de Chanceleres dos Paises da Bacia do 
Prata, Vossa Excelencia salientou, em seu dis
curso, a importancia regional de varios em
preendimentos que associ am o Paraguai a ou
tros paises, inclusive o Brasil. Da minha parte, 
estou igualmente persuadido de que a reper-
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cussao de diversas iniciativas originadas na 
esfera bilateral brasileiro-paraguaia nao se li
mitara aos nossos pafses, mas se traduzira 
tambem em contribui<;:6es decisivas para a 
consecu<;:ao dos idea is de progresso e integra
<;:ao regionais, dentro dos inalteraveis para me
tros de equidade e respeito mutua. 

Ao trocarmos hoje os instrumentos de ratifica
<;:ao do Tratado de lnterconexao Ferroviaria eo 
colocarmos em vigor, congratulo-me com 
Vossa Excelencia por este novo marco no ca
minho da crescente coopera<;:ao brasileiro
paraguaia. 



relac;oes diplomaticas 

entrega de credenciais 

De Embaixadores estrangeiros: 

Djadbou Nana, de Tago, e Prasong Suwan
pradhes, da Tailfmdia, em 07 de outubro de 
1980; 

Jose Arturo Ponciano Samayoa, da Guatema
la, e Greg6rio Contreras Morales, de El Salva
dor, em 14 de outubro de 1980; 

Shiam Sunder, da India, e Victor Magnagna, 
do Gabao, em 21 de outubro de 1980; 

Franz Joachim Schoeller, da Republica Fede
ral da Alemanha, em 29 de outubro de 1980; 

Shaul Ramati, de Israel, e Umar Ali, da Indone
sia, em 18 de novembro de 1 980; 

Vaclav Malosik, da Tchecoslovaquia, e Dioni
sio Foianini Btmzer, da Bolivia, em 02 de de
zembro de 1 980; 

Eusebio Antonio de lcaza Gonzales, do Mexi
co, e Wael Fayad EI-Masri, daJordania, em 09 
de dezembro de 1980; 

Roberto Gonzales Casal, do Uruguai, em 1 6 de 
dezembro de 1 980. 
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os acordos brasil-chile assinados durante a 
visita do presidente figueiredo a santiago 

Durante a visita do Presidente Joao Figueiredo ao Chile, 
os Chanceleres brasileiro, Ramiro Saraiva Guerreiro, e 
chileno, Rene Rojas Galdames, assinaram, em Santiago, 
no dia 10 de outubro de 1980, os seguintes Acordos 
entre os dois paises: Acordo de Previdencia Social; Con
venia de Cooperac;:ao Turistica; Memorandum de Enten
dimento sobre cooperac;:ao em atividades cientificas, 
tecnol6gicas, de desenvolvimento e de aplicac;:ao pratica 
da energia nuclear com fins pacificos; Ajustes Comple
mentares ao Acordo Basico de Cooperac;:ao Ttknica e 
Cientifica nos campos da ciencia e tecnologia, pesca, 
florestal e sanidade agropecuaria; e Acordos, por troca 
de Notas, para modificac;:ao do Convenio sobre Trans
porte Maritime e para a eventual assinatura de uma Con
venc;:ao para evitar a dupla tributac;:ao e prevenir a eva
sao fiscal em materia de imposto sobre a renda. 

acordo de previdencia social 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republicil do Chile, 

DESEJOSOS de estabelecer normas que regulem as rela
c;:oes entre os dais paises, em materia de Previdencia So
cial, 

RESOL VEM celebrar um Acordo de Previdencia Social nos 
seguintes termos: 

capitulo I 
disposi~oes gerais 
artigo I 

0 presente Acordo sera aplicado, nos Paises Contratan
tes, a legislac;:ao de previdencia social referente as presta
c;:oes existentes em um e outro, na forma, condic;:oes e ex
tensao aqui estabelecidas. 

artigo II 

0 presente Acordosera executado pel as entidades de pre
videncia social dos paises contratantes, conforme se dis
puser nos Ajustes Administrativos que deverao 
complementa-lo. 

artigo Ill 

1. 0 presente Acordo se aplicara, igualmente, aos tra
balhadores chile nos no Brasil e aos trabalhadores brasilei
ros no Chile, os quais terao os mesmos direitos e as mes
mas obrigac;:oes dos nacionais do Estado Contratante em 
cujo territ6rio residam. 

2. 0 presente Acordo se aplicara, tambem, aos traba
lhadores de qualquer outra nacionalidade que prestem ou 
ten ham prestado servic;:os no Brasil ou no Chile, quando re
sidam em um dos Estados Contratantes. 

artigo IV 

0 principia estabelecido no Artigo Ill tera as seguintes ex
cec;:oes: 

a) o trabalhadorde uma empresa com sede em um dosEs
tados Contratantes que for enviado ao territ6rio do ou
tro porum period a limitado continuara sujeito a legisla
c;:aodo Estadode origem, peloprazo maximo de 1 2 (do
ze) meses. Essa situac;:ao podera ser mantida excep
cionalmente, por prazo maior, mediante previae ex
presso consentimento da Autoridade Competente do 
outro Estado; 

b) o pessoal de voo das empresas de transporte aereo eo 
pessoal de trilnsito das empresas de transporte ter
restre, continuarao exclusivamente sujeitos a legisla
c;:ao do Estado em cujo territ6rio a empresa respectiva 
tem a sede; 

c) os membros da tripulac;:aode navio sob bandeira de um 
dos Estados Contratantes estarao sujeitos a legislac;:ao 
do mesmo Estado. Qualquer outra pessoa que o navio 
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empregar em taretas de carga e descarga, conserto e 
vigilancia quando no porto, estara sujeita a legisla~;:ao 
do Estado sob cuja jurisdi~;:ao se encontre o navio; 

d) os membros das representa~;:oes diplomaticas e con
sulares, organism as internacionais e demais funciona
rios e empregados dessas representa~;:oes, bern como 
os seus empregados domesticos, serao regidos, no to
cante a previdencia social, pela legisla~;:ao, tratados e 
convenios que lhes sejam aplicaveis. 

artigo V 

1 . 0 dire ito ja adquirido as presta~;:oes pecuniarias a que 
se aplica o presente Acordo, sera conservado integral
mente perante a Entidade Gestora do Estado de origem, 
nos termos da sua pr6pria legisla~;:ao, quando o trabalha
dor se transferir em carater definitivo ou temporario para o 
territ6rio do outro Estado Contratante. 

2. Os direitos em fase de aquisi~;:ao serao regidos pela 
legisla~;:ao do Estado Contratante perante o qual se fa~;:am 
valer. 

3. 0 trabalhador que em razao de transferencia de urn 
Estado Contratante para o outro tiver tido suspensas as 
presta~;:oes a que sea plica o presente Acordo podera, ape
dido, voltar a percebe-las, sem prejufzo das normas vigen
tes nos Estados Contratantes sabre caducidade e prescri
~;:ao dos direitos relativos a previdencia social. 

capitulo II 
disposiciies particulares 
artigo VI 

1. A assistencia medica, farmaceutica, odontol6gica e 
previdenciaria do acidente do trabalho e reabilita~;:ao pro
fissional sera prestada a toda a pessoa abrangida pel a pre
videncia social de urn dos Estados Contratantes em seu 
deslocamento para o territ6rio do outro estadotemporaria 
ou definitivamente, desde que a entidade competente do 
estado de origem reconhe<;:a o direito e autorize a presta
<;:ao. 

2. A extensao e a forma da assistencia prevista no para
grato 1 serao determinadas consoante a legisla<;:ao previ
denciaria do Estado Contratante on de essa assistencia for 
prestada. A sua dura<;:ao sera estabelecida pela legisla~;:ao 
do Estado de origem. 

3. As despesas referentes a assistencia prestada corre
rao por conta do Estado de origem. Os Estados Contratan
tes fixarao, de comum acordo, o valor que sera considera
do para o reembolso e estabelecerao a forma deste. 

artigo VII 

1 . Os perfodos de servi~;:o cumprido sem ambos os Esta
dos Contratantes poderao, desde que nao sejam simulta
neos, ser totalizados para a concessao das presta<;:oes 
que estabele<;:a o Ajuste Administrativo. 

2. 0 cbmputo desses perfodos se regera pel a legisla~;:ao 
dos pais on de ten ham sido prestados os servi~;:os respecti
vos. 
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artigo VIII 

1. Cada Entidade Gestora determinara, de acordo com 

a sua pr6pria legisla~;:ao e com base no total dos perfodos 
cumpridos em ambos os Estados Contratantes, se o inte
ressado reune as condi<;:oes necessarias para a concessao 
de presta~;:ao. 

2. Em caso afirmativo, determinara o valor da presta· 
<;:ao como se todos os perfodos tivessem sido cumpridos 
sob a sua pr6pria legisla<;:ao e calculara a parcela a seu car
go, na propor~;:ao dos perfodos cumpridos exclusivamente 
sob essa legisla<;:ao. 

artigo IX 

Quando o trabalhador, mediante a totaliza<;:ao, nao satisfi
zer, simultaneamente, as condi~;:oes exigidas nas legisla
~;:oes dos do is Estados Contratantes, o seu direito sera de
terminado nos termos de cada legisla~;:ao, a medida em 
que se vao cumprindo essas condi<;:oes. 

artigo X 

0 interessado podera optar pelo reconhecimento dos seus 
direitos nos termos do Artigo VII, ou separadamente, de 
acordo com a legisla~;:ao de urn dos Estados Contratantes, 
independentemente dos perfodos cumpridos no outro. 

artigo XI 

1. Os perfodos de servi~;:o cumpridos antes do infcio da 
vigencia do presents Acordo, s6 serao considerados 
quando os interessados tenham perfodos de servi~;:o a par
tir des sa data. 

2. 0 disposto neste Artigo nao prejudica a aplica~;:ao 
das normas sabre prescri<;:ao ou caducidade vigentes em 
cada Estado Contratante. 

artigo XII 

1. 0 trabalhador que tenha completado no Estado de 
origem o perfodo de carencia necessaria a concessao de 
auxflio-doen<;:a e de auxflio-natalidade no Brasil e auxflio
maternidade no Chile, tera assegurado, no caso de nao se 
encontrar filiado a legisla<;:ao do Estado de acolhimento, o 
direito a esses auxflios nas condi<;:oes estabelecidas pela 
legisla<;:ao do Estado de origem e a cargo deste. 

2. Quando 0 trabalhador ja estiver vinculado a previ
dencia social do Estado de acolhimento, esse dire ito sera 
reconhecido se o perfodo de carencia for coberto pel a so
ma dos perfodos de servi<;:o. Neste caso, as presta<;:oes se
ra a devidas pelo Estado de acolhimento e segundo sua le
gisla<;:ao. 

3. Em nenhum caso se reconhecera direito ao recebi
mento de auxflio-natalidade nos dais Estados Contratan
tes em decorrencia do mesmo evento. 



capitulo Ill 
disposi~iies finais 
artigo XIII 

1 . As Entidades Gestoras dos Estados Contratantes 
pagarao as presta~;oes pecuniarias em moeda do seu pr6-
prio pais. 
2. As transferencias de numerario para o pagamento 
de presta~;oes se efetuarao conforme for assentado en
tre os Estados Contratantes. 

artigo XIV 

Os exames medicos solicitados pela Entidade Gestora de 
um Estado Contratante, relativamente a segurados que se 
encontrem no territ6rio do outre Estado serao levados a 
efeito pela Entidade Gestora deste ultimo por conta da
quela. 

artigo XV 

As presta~;oes pecuniarias concedidas de acordo com o 
regime de um ou de ambos os Estados Contratantes, nao 
serao objeto de redu~;ao, suspensao, ou extin~;ao exclusi
vamente pelo fa to de o beneficia rio residir no outro Estado 
Contratante. 

artigo XVI 

1 . Os documentos que ten ham de ser produzidos para 
os fins do presente Acordo independerao de tradu~;ao ofi
cial, visto e legaliza~;ao pelas autoridades diplomaticas e 
consulares e de registro publico, desde que tenham trami
tado por qualquer Orgao de Liga~;ao nele previsto. 

2. A correspondencia entre as Autoridades Competen
tes, 6rgaos de Liga~;ao e Entidades Gestoras dos Estados 
Contratantes, sera redig ida no respective idioma oficial. 

artigo XVII 

Os requerimentos, recursos e outros documentos produ
zirao efeito ainda que, devendo ser apreciados em um dos 
Estados Contratantes, sejam apresentados no outro, den
tro dos prazos estabelecidos pela legisla~;ao do primeiro. 

artigo XVIII 

As autoridades consulares dos Estados Contratantes po
derao representar, sem mandata governamental espe
cial, os nacionais do seu pr6prio Estado perante as Autori
dades Competentes e as Entidades Gestoras em materia 
de previdencia social do outre Estado. 

artigo XIX 

1 . Para aplica~;ao do presente Acordo a Autoridade 
Competente de cada Estado Contratante podera instituir 
6rgaos de Liga~;ao mediante comunica~;ao a Autoridade 
Competente do outro Estado Contratante. 

2. Para os fins do presente Acordo entende-se por Au
toridades Competentes o Ministro de Estado da Previden
cia e Assistencia Social do Brasil eo Ministro do Trabalhoe 
Previdencia Social do Chile. 

artigo XX 

1 . Cada um dos Estados Contratantes notificara o ou
tre da conclusao das formalidades estabelecidas pelas 
respectivas disposi~;oes constitucionais pertinentes. 

2. 0 presente Acordo entrara em vigor no primeiro dia 
domes seguinte ao da data da ultima notifica~;ao, a que se 
refere o paragrafo anterior. 

artigo XXI 

1. 0 presente Acordo tera dura~;ao indefinida, salvode
nuncia escrita por qualquer dos Estados Contratantes, 
que somente surtira efeito 6 (seis) meses ap6s a data da 
notifica~;ao. 

2. As situa~;oes decorrentes de direitos em fase de aqui
si~;ao no memento da expira~;ao do presente Acordo serao 
reguladas de comum acordo pelos Estados Contratantes. 

3. As disposi~;oes do presente Acordo em caso de de
nuncia por um dos Estados Contratantes, continuarao 
aplicando-se aos direitos adquiridos durante sua vigencia. 

artigo XXII 

A aplica~;ao do presente Acordo sera regulada por Ajustes 
Administrativos, cuja elabora~;ao podera ser atribuida pe
las Autoridades Competentes a uma Comissao' 'ad-hoc", 
integrada por Delega~;oes dos Estados Contratantes. 

Feito em Santiago, Chile, aos 1 0 dias domes de outubro 
de 1 980, em dois exemplares, nos idiomas portuguese 
espanhol, sen do ambos os textos igualmente validos e au
tenticos. 

convenio de cooperac;ao turistica 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica do Chile, 

CONSIDERANDO os profundos la~;os de natureza hist6ri
ca, cultural e espiritual que unem os dois paises; 

CONSCIENTES de que a coopera~;ao internacional eo in
tercambio economicodevem objetivarcriar condi~;oes pa
ra odesenvolvimentodo homem, pelo respeito recfprocoA 
dignidade humana; 

SABEDORES de que o turismo, tendo em vista sua dina mi
ca s6cio-cultural e economica, constitui-se em excelente 
instrumento para o estreitamento das·rela~;oes entre os 
povos, criando condi~;oes para uma maior compreensao e 
boa vontade mutuas; 

LEVAN DO EM CONT A a experiencia satisfat6ria das rela
~;oes turisticas ja existentes entre os do is paises e Gover
nos; 
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CONVENCIDOS de que as necessidades turisticas entre 
ambos os paises se transformam de acordo com a dina mi

ca das rela~;oes internacionais; 
RESOLVEM, ambas as Partes, respeitando os preceitos 
legais de cad a pais, celebrar novo Convenio de Coopera
<;:ao e Triifego de Turistas. 

artigo I 

Os Governos do Brasil e do Chile adotarao, atraves de seus 
6rgaos oficiais de turismo, medidas tendentes ao incre
mento das correntes turisticas entre ambos os paises, a 
coordena<;:ao de procedimentos aplicaveis ao turismo in
tercontinental, ao mutua assessoramento em campanhas 
de publicidade e promo<;:ao turisticas, ao intercambio de 
informa<;:6es e dados estatisticos, bem como a coordena
<;:iio, elabora<;:ao e promo<;:ao de circuitos turisticos para os 
dais paises. 

artigo II 

Os 6rgaos oficiais de turismodo Brasil e do Chile coordena
rao a realiza<;:ao de campanhas de promo<;:ao conjuntas, 
como prop6sito de criar e atrair novas correntes turisticas 
para os dais paises. 

artigo Ill 

As pessoas de nacinnalidade brasileira e chilena poderao 
ingressar nos territ6rios de ambos os paises, e deles sai
rem, sem necessidade de vistas de sa ida ou de permissoes 
especiais. 

artigo IV 

Os turistas brasileiros e chi Ienos poderao permanecer nos 
territ6rios chile no e brasileiro pelo prazo de 90 dias, pror
rogaveis por igual periodo mediante previa requerimento 
as autoridades competentes. 

artigo V 

As autoridades brasileiras e chilenas poderao a qualquer 
tempo impedir a entrada, em seu territ6rio respectivo, de 
qualquet pessoa cujo ingresso considerem inconvenien
te. 

artigo VI 

As autoridades oficiais de turismo brasileiras e chilenas se 
reunirao peri6dica e alternadamente nas respectivas capi
ta is, para avaliar a aplica<;:ao e os resultados do presente 
Convenio. 

artigo VII 

Feito em dois exemplares, em Santiago, Chite, nos idio
mas portuguese espanhol, sendo ambos os textos igual
mente validos e autenticos, aos 1 0 diasdo mesde outubro 
de 1980. 

memorandum de entendimento sobre 
coopera!fao no setor nuclear 

Os Governos da Republica Federativa do Brasil e da Repu
blica do Chile, 

INSPIRADOS pela amizade tradicional existente entre 
seus respectivos paises, 

CONSIDERANDO a importancia do desenvolvimento pa
cifica da energia nuclear para o progresso de seus povos, 

CONSIDERANDO seu interesse comum em promover e 
fomentar a pesquisa cientifica e o desenvolvimento tec
nol6gico no campo do uso pacifica da energia nuclear, 

CONSIDERANDO a conveniencia de dar expressao prati
ca a coopera<;:ao entre paises em desenvolvimento, desta
cada por seus Chanceleres no Comunicado Conjunto de 
28 de junho de 1 980, 

RECONHECENDO as vantagensde uma estreita colabora
<;:iio cientifica e tecnol6gica entre seus paises para o de
senvolvimento da utiliza<;:ao da energia nuclear com fins 
pacificos, bem como para o desenvolvimento economico 
e social de seus povos, 

LEV AN DO EM CONT A o Acordo de Coopera<;:ao Tecnica e 
cientifica assinado em 19 de julho de 1974, 

CHEGARAM ao seguinte entendimento: 

1 . Os dois Governos expressam sua vontade de coope
rarem atividades cientificas, tecnol6gicas, de desenvolvi
mento e aplica<;:ao pratica da energia nuclear com fins pa
cificos, de acordo com as necessidades e prioridades de 
seus respectivos programas nucleares e tendo em consi
dera<;:ao os compromissos internacionais assumidos pe
las Partes. 

2. Ambos os governos manterao contatos destinados a 
estabelecer os campos em que se levara a cabo a referida 
coopera<;:ao. 

3. Uma vez estabelecido o que precede, os dois Gover
nos encomendarao a seus organismos ou institui<;:6es 
competentes na materia que concertem convenios, nos 
quais serao estipuladas as condi<;:oes e modalidades espe
e;ificas de coopera<;:ao. Estes convenios entrarao em vigor 
mediante troca de notas diplomaticas entre os do is gover-

1. Cad a Parte Contratante notificara a outra da conclu- nos. 
sao de suas formalidades internas necessarias a entrada 
em vigor do presente Convenio. 

2. 0 presente Convenio entrara em vigor na data da ulti
ma dessas notifica<;:6es e pod eraser denunciado por qual
quer das Partes. A denuncia produzira efeito seis meses 
ap6s a data de sua notifica<;:ao. 
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4. Este memorandum entrara em vigor a partir da data 
de sua assinatura. 

Feito em Santiago, Chile, aos 1 0 dias domes de outubro 
de 1980, emdoisoriginais, nosidiomasportugueseespa
nhol, ambos igualmente validos e autenticos. 



ajuste complementar sobre coopera~ao no 
campo da ciencia e tecnologia 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica do Chile, 

RECONHECENDO a importancia da cooperac;:aoentre am
bos os paises no campo da ci~ncia e tecnologia; 

DESEJOSOS de intensificar esta cooperac;:ao e de melhor 
organizar o intercambio entre os do is paises nesses cam
pos, de conformidade como disposto no Artigo I do Acor
do Basico de Cooperac;:ao Tecnica e Cientifica entre o Go
verna da Republica Federativa do Brasil eo Governo daRe
publica do Chile, assinado em 19 de julho de 1974; 

ACORD AM o seguinte: 

artigo I 

0 Governo brasileiro designa, como entidade responsavel 
pel a execuc;:ao do presente Ajuste, o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico (doravante de
nominado CNPq), e o Governo chilena designa, com a 
mesma finalidade, a Comissao Nacional de Pesquisa Cien
tifica e Tecnol6gica (doravante denominada CONICYT). 

artigo II 

0 CNPq e a CONICYT comprometem-se, no ambito de 
seus respectivos programas e no daqueles definidos em 
comum, a desenvolver e fortalecer sua colaboracao no 
campo da pesquisa cientifica e tecnol6gica. Esta c"olabo
rac;:ao efetuar-se-a atraves de projetos que formarao parte 
integrante dos programas de cooperac;:ao cientifica e tec
nol6gica definidos pelos respectivos Governos. 

artigo Ill 

0 CNPq e a CONICYT promoverao esta cooperac;:ao utili
zando, entre outros, os seguintes mecanismos: 

a) intercambio de informac;:ao cientifica e tecnol6gica; 

b) intercambio de experi~ncias; 

c) intercambio de pesquisadores, cientistas, tecnicos e 
professores (doravante denominados 
"especialistas"); 

d) realizac;:ao de projetos conjuntos de pesquisa e desen
volvimento; 

e) realizac;:ao de programas de formac;:ao de recursos hu
manos; 

f) realizac;:ao de confer~ncias, cursos, seminarios e sim
p6sios; 

g) realizac;:ao de consultas reciprocas sabre temas rela
cionados com a politica cientifica e tecnol6gica; 

h) qualquer outra modalidade convencionada pelas Par
tes em instrumentos complementares, dentro de suas 
respectivas atribuic;:oes legais. 

artigo IV 

Para fins do presente Ajuste, ambas as instituic;:oes con
cordam em: 

a) estabelecer programas de cooperac;:ao conjunta atra
ves de reunioes de delegac;:oes entre as duas Partes ou 
por troca de correspond~ncia. Cad a programa devera, 
em principia, ser complementado ou revisto uma vez 
por a no e nele seraofixadas as areas de interesse para o 
desenvolvimento das ac;:oes conjuntas; 

b) que estes programas e revisoes serao apresentados a 
Comissao Mista a que se refere o Artigo II do Acordo 
Basico de Cooperac;:ao Tecnica e Cientifica. 

artigo V 

0 CNPq e a CONICYTfacilitarao o intercambio de especia
listas, ficando a coordenac;:ao das medidas administrati
vas e tecnico-cientificas, junto as instituic;:oes interessa
das em participar dos programas de trabalho, a cargo do 
organismo do pais que recebe o visitante, aplicando-se 
aos mesmos o disposto no Artigo V do Acordo Basico de 
Cooperac;:ao Tecnica e Cientifica, desde que os mesmos 
desempenhem func;:oes com a durac;:ao minima de um a no. 

artigo VI 

Os especialistas nao poderao dedicar-se, no territ6rio do 
pais receptor, a atividades alheias a suas func;:oes, nem 
exercer outras atividades remuneradas sem a autorizac;:ao 
previa dos respectivos Ministerios das Relac;:oes Exterio
res. 

artigo VII 

Cada uma das Partes fara as gestoes necessarias para a 
obtenc;:ao dos recursos financeiros que garantam a ~xecu
c;:ao das atividades aprovadas. 

artigo VIII 

1 . 0 CNPq e a CONICYT financiarao os gastos de trans
porte internacional de ida e volta de seus especialistas, in
clusive os deslocamentos internos que forem considera
dos necessarios para a realizac;:ao de suas missoes, caben
do ao pais anfitriao o custeio das diarias correspondentes 
ao periodo de sua perman~ncia em seu territ6rio. 

2. Excepcionalmente, pod era o pais anfitriao, a seu cri
teria, custear as despesas relativas a viagens internas, 
nao previstas no programa, desde que consideradas de in
teresse para a execuc;:ao do presente Ajuste. 

3. 0 valor das diarias para os visitantes sera definido e 
revisado, anualmente, mediante troca de correspond~n
cia entre o CNPq e a CONICYT. 

artigo IX 

As Partes assegurarao a os especialistas visitantes, na for-
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ma que acharem mais conveniente, assistencia medica 
adequada em casos de emergencia. Os onus decorrentes 
de morte acidental ou invalidez permanente, que possam 
ocorrer durante as visitas previstas nos programas e proje
tos aprovados, ficarao a cargo da Parte remetente. 

artigo X 

Aplicar-se-ao a importac;:ao e exportac;:ao de equipamen
tos e materia is necessaries a implementac;:ao do presente 
Ajuste as normas previstas no Artigo VI do Acordo Basi co 
de Cooperac;:ao Tecnica e Cientifica. 

artigo XI 

Os especialistas visitantes deveraoter seus nomes e curri
culos submetidos pela entidade remetente a aprovac;:ao da 
entidade receptora. 

artigo XII 

As entidades executoras do presente Ajuste apresentarao 
relat6rio anual con junto de suas atividades aos respecti
vos Governos por intermedio dos seus Ministerios das Re
lac;:oes Exteriores. 

artigo XIII 

0 presente Ajuste entrara em vigor na data de sua assina
tura. 

artigo XIV 

1 . 0 presente Ajuste tera a durac;:ao de 3 ltres) a nose 
sera automaticamente renovado por iguais periodos, a 
me nos que uma das Partes comunique a outra, por escrito 
e por via diplomatica, com antecipac;:ao minima de 61seis) 
meses, sua decisiio de denuncia-lo. 

2. Em caso de denuncia do presente Ajuste aplicar-se
ao as disposic;:oes do item 3, doArtigo VII doAcordo Basi
co de Cooperac;:ao Tecnica e Cientifica em vigor. 

artigo XV 

0 presente Ajuste Complementar pod eraser alterado, por 
troca de notas, mediante mutuo entendimento entre as 
Partes, entrando a alterac;:ao em vigor na data de recebi
mento da nota de resposta. 

Feito em Santiago, Chile, aos 1 0 dias domes de outubro 
de 1 980, em do is originais, nos idiomas portuguese espa
nhol, sendo ambos os textos igualmente validose auti\nti
cos. 

ajuste complementar sobre coopera~ao no 
campo da pesca 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica do Chile, 
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ANIMADOS do desejo de desenvolver a cooperac;:ao cien
tifica e tecnica, com base no Artigo I do Acordo Basi co de 
Cooperac;:ao Tecnica e Cientifica, firmado em Santiago, 

Chile, em 19 de julho de 197 4, 

RECONHECENDO a importancia da cooperac;:ao no campo 
das atividades pesqueiras para promover seu desenvolvi
mento eo aproveitamento racional de seus produtos, 

ACORDAM o seguinte: 

artigo I 

0 Governo brasileiro designa como entidade responsavel 
pela execuc;:ao do presente Ajuste a superintendencia de 
Desenvolvimento da Peca ISUDEPE), eo Governo chile no 
designa, com a mesma finalidade, a Subsecretaria de Pes
ca. 

artigo II 

Os do is Governos promoverao a cooperac;:iio no campo da 
pesca principalmente atraves das seguintes modalidades: 

1. lntercambio de tecnicos, peritos, pesquisadores, 
cientistas e professores ldoravante denominados 
"especialistas") com a finalidade de: 

a) participar em programas de estudos e pesquisas; 

b) colaborar em programas de treinamento de espe
cialistas; 

c) proporcionar assessoramento em projetos especi
ficos; 

d) participarem seminaries, simp6sios, conferencias, 
estudos e cursos sobre temas especificos; 

2. lntercambio permanente de informac;:ao sobre os pro
gramas, progresses alcanc;:ados, metodos e tecnicas, 
legislac;:ao e regulamentos especificos em cada pais. 

3. Concessiio de facilidades mutuas para a utilizac;:ao de 
equipamentos e instalac;:oes, mediante consulta pre
via, nos casos de interesse para as entidades respon
saveis pela execuc;:ao do presente Ajuste. 

artigo Ill 

Aplicar-se-ao aos especialistas enviados de um pais ao ou
tro, bem como aos equipamentos e materia is necessaries 
a execuc;:ao do presente Ajuste, as normas estabelecidas 
nos Artigos V e VI do Acordo Basico de Cooperac;:ao Tecni
ca e Cientifica. 

artigo IV 

Os especialistas enviados de um pais ao outro, em decor
ri\ncia da implementac;:aodo presente Ajuste, nao poderiio 
dedicar-se, no territ6rio do pais receptor, a atividades 
alheias as suas func;:oes, nem exercer outras atividades re
muneradas, sem autorizac;:ao previa dos respectivos Mi 
nisterios das Relac;:oes Exteriores. 



artigo V 

A coopera<;:ao prevista no artigo II sera objeto de um pro
grama anual acordado entre a Superintendencia de De
senvolvimento da Pesca (SUDEPE) do Brasil e a Subsecre
taria de Pesca do Chile, atraves do qual serao estabeleci
das as areas e modalidades de intercambio. 0 programa 
sera intercambiado por via diplomatica. 

artigo VI 

Para atingir os objetivos propostos, as entidades encarre
gadas da execut;:ao do presente Ajuste submeterao a con
sideracao da Comissao Mista, a que se ref ere o Artigo II do 
Acord"o Basico de Coopera<;:ao Tecnica e Cientffica, as ati
vidades decorrentes do presente Ajuste. 

artigo VII 

As Partes Contratantes arcarao, mediante mutuo enten
dimento, com os gastos originarios da execu<;:ao do pre
sente Ajuste. 

artigo VIII 

0 presente Ajuste entrara em vigor na data de sua assina
tura. 

artigo IX 

1. 0 presente Ajuste tera dura<;:ao ilimitada a menos 
que uma das Partes comunique a outra, por via diplomati
ca, sua decisao de denuncia-lo. Neste caso, a denuncia 
surtira efeito seis meses ap6s a data da notifica<;:ao. 

2. Em caso de denuncia do presente Ajuste, os progra
mas e projetos em execu<;:ao nao serao afetados ate sua 
conclusao, salvo seas Partes convierem de modo diferen
te. 

artigo X 

0 presente Ajuste podera ser alterado, portroca de notas, 
mediante mutuo entendimento entre as Partes, entrando 
a altera<;:ao em vigor na data da nota de resposta. 

Feito em Santiago, Chile, aos 1 0 dias domes de outubro 
de 1980, em dois exemplares originais, nos idiomas por
tuguese espanhol, sendo ambos os textos igualmente va
lidos e auti'lnticos. 

ajuste complementar sobre coopera~tiio no 
campo florestal 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica do Chile, 

ANIMADOS do desejo de desenvolver a coopera<;:ao cien
tffica e tecnica, com base no Artigo I do Acordo Basico·de 
Coopera<;:ao Tecnica e Cientffica, firmado em Santiago, 
Chile, a 19 de julho de 1974, e 

RECONHECENDO a importancia da coopera<;:ao no campo 
florestal para promover o seu desenvolvimento eo apro
veitamento racional de seus produtos, 

ACORD AM o seguinte: 

artigo I 

0 Governo brasileiro designa, como entidade respon!'avel 
pel a execu<;:ao do presente Ajuste, o lnstituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal (doravante denominado 
IBDF), eo Governo chile no designa, com a mesma final ida
de, a Corpora<;:ao Nacional Florestal (doravante denomi
nada CONAF). 

artigo II 

Os dois Governos promoverao a coopera<;:ao no dominio 
florestal, principalmente atraves das seguintes modalida
des: 

1. intercambio de tecnicos, peritos, pesquisadores, 
cientistas e professores (doravante denominados 
"especialistas"), com a finalidade de: 

a) participar em programas conjuntos de estudos e 
pesquisas; 

b) colaborar em programas de treinamento de espe
cialistas e de capacita<;:ao de mao-de-obra especializa
da; 

c) proporcionar assessoramento especffico em pro
gramas de estudos e pesquisas; 

d) participar de seminarios, simp6sios, conferi'lncias, 
col6quios, estudos, cursos, etc., sobre temas de sua 
especialidade; 

2. intercambio permanente de informa<;:oes sobre os pro
gramas, progress as alcant;:ados, metodos e tecnicas, 
legisla<;:ao e regulamentos especificos de cada pais; 

3. concessao de facilidades mutuas para a utilizat;:ao de 
equipamentos e instala<;:6es que possibilitem a am bas 
as Partes o desenvolvimento de seus programas, me
diante consulta previa, entre as entidades responsa
veis pela execu<;:ao do presente Ajuste. 

artigo Ill 

A coopera<;:ao prevista no artigo II sera objeto de um pro
grama anual acordado entre o IBDF e a CONAF no qual se
rao estabelecidas as areas e modalidades de intercambio. 

artigo IV 

1 . Para atingir os objetivos propostos, as duas entida
des submeterao a considera<;:ao da Comissao Mista, a que 
se refere o Artigo II do Acordo Basi co de Coopera<;:ao Tec
nica e Cientffica, as atividades decorrentes do presente 
Ajuste. 

2. Cabera ainda a supracitada Comissao Mista fazer re
comendat;:oes a am bas as entidades com relat;:ao a imple
menta<;:ao e ao aperfei<;:oamento das iniciativas em curso e 
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aprovaro program a anual que estabele9a as arease moda
lidades de coopera9ao, referido no Artigo Ill. 

artigo V 

Os gastos com envio de especialistas de um pais a outro, 
para os fins do presente Ajuste, serao cobertos pela enti
dade que envia, cabendo a entidade receptora arcar com 
os gastos de estada, manuten9ao, assistilncia medica e 
transporte local. 

artigo VI 

1 . Aplicar-se-ao aos especialistas de cad a uma das en
tidades executoras, design ados para atuar no territ6rio da 
outra, as normas estabelecidas noArtigo V doAcordo Ba
sico de Coopera9iio Tecnica e Cientifica. 

2. Aplicar-se-ao a importa9iiO e exporta9iiO de equipa
mentos e materia is necessaries a implementa9ao do pre
sente Ajuste as normas previstas no Artigo VI do Acordo 
Basico de Coopera9iio Tecnica e Cientffica. 

artigo VII 

As entidades executoras do presente Ajuste apresentarao 
relat6rio anual conjunto de suas atividades aos respecti
vos Governos, por intermedio dos seus M inisterios das Re
la91ies Exteriores. 

artigo VIII 

Os especialistas visitantes nao poderao dedicar-se, no 
territ6rio do pais receptor, a atividades alheiasas suas fun-
91ies, nem exercer outras atividades remuneradas, sem a 
autoriza9ao previa dos respectivo~ Ministerios das Rela-
91ies Exteriores. 

artigo IX 

A entidade remetente devera submeter os nomes e curri
culos dos especialistas visitantes a aprova9ao da entidade 
receptora. 

artigo X 

A entidade receptora designara especialistas nacionais 
para colaborarem com os especialistas visitantes na con
secu9iio dos programas e projetos de interesse mutuo e 
efetuara as gest1ies necessarias a utiliza9ao das instala-
91ies on de seriio desenvolvidas as atividades de pesquisa. 

artigo XI 

0 presente Ajuste entrara em vigor lla data de sua assina
tura. 

artigo XII 

1. 0 presente Ajuste tera dura9ao ilimitada a menos 
que uma das Partes comunique a outra, por via diplomati
ca, sua decisao de denuncia-lo. Neste caso, a denuncia 
surtira efeito seis meses ap6s a data da notifica9iio. 

2. Em caso de denuncia do presente Ajuste, os progra-
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mas e projetos em execu9iio nao serao afetados, salvo se 
as Partes convierem de modo diferente. 

artigo XIII 

0 presente Ajuste podera ser alterado, por troca de notas, 
mediante mutua entendimento entre as.Partes, entrando 
a altera9ao em vigor na data da nota de resposta. 

Feito em Santiago, Chile, aos 10 dias domes de outubro 
de 1980, em doisexemplares originais, nas lfnguas portu
guesa e espanhola, sendo ambos os textos igualmente va
lidos e autenticos. 

ajuste complementar sobre coopera~ao no 
campo da sanidade agropecuaria 

0 Governo d<J Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica do Chile, 

ANIMADOS do desejo de desenvolver a coopera9ao cien
tffica e tecnica com base no disposto noArtigo I do Acordo 
Basico de Coopera9ao Tecnica e Cientffica, concluido en
tre o Brasil eo Chile a 19 de julho de 1974, 

RECONHECENDO as vantagens de uma estreita colabora-
9iio entre ambos os paises para um melhor aproveitamen
todasexperiencias mutuas no campoda sanidade agrope
cuaria, e 

TENDO EM VISTA que o desenvolvimento no campo da 
sanidade agropecuaria requer um intenso intercambio de 
informa9ao e uma estreita coopera9ao, 

ACORDAM o seguinte: 

artigo I 

As Partes Contratantes cooperarao no campoda sanidade 
agropecuaria e facilitarao a realiza9iio dos trabalhos co
muns ao mesmo, de acordo com as disposi91ies do presen
te Ajuste e de conformidade como estabelecido na Con
ven9ao de Sanidade Vegetal entre o Brasil eo Chile, de 5 
de novembro de 1 941, e nos convenios internacionais, 
leis, regulamentos e demais normas juridicas vigentes en
tre Brasil eo Chile. 

artigo II 

0 Ministerio da Agricultura do Brasil eo Ministerio da Agri
cultura do Chile terao a seu cargo a execu9ao dos progra
mas e projetos de coopera9iici decorrentes do presente 
Ajuste. 

artigo Ill 

1 . A coopera9iio se desenvolvera mediante o intercam
bio de documenta9ao, de informa9ao e de tecnicos nos se
guintes setores: 



a) pianos e polfticas dos Governos em materia de san ida
de agropecuaria; 

b) experiencia de ambos os paises em: 
erradica<;:ao de pragas e doen<;:as especificas; 

pesquisa aplicada de inova<;:6es tecnol6gicas; 

uso adequado de defensivos agricolas e produtos 
zooterapicos; 

c) confec<;:ao de guias de campo para o diagn6stico de 
problemas fitossanitarios e zoossanitarios; 

d) elabora<;:ao de sistemas de informa<;:ao para resolver 
problemas especificos de interesse comum. 

2. 0 intercambio de pessoal e de informa<;:ao se realiza
ra mediante: 

a) assistencia reciproca para a prepara<;:ao de pessoal; 

b) concessao de balsas de estudo; 

c) intercambio de peritos e de programas no campo da 
aplica<;:ao de problemas fitossanitarios e zoossanita
rios; 

d) intercambio de pessoal docente e pesquisadores para 
cursos e seminarios; 

e) intercambio de servi<;:os de consultoria; 

f) intercambio de documenta<;:ao tecnica e cientffica os
tensiva, relativa aos setores antes mencionados; 

g) estabelecimentode um catalogo de informa<;:ao basica 
sabre doen<;:as ou pragas existentes nos dais paises. 

artigo IV 

As entidades executoras referidas no Artigo II determina
rao a forma do intercambio de tecnicos, peritos e pessoal 
docente, bem como os period as de permanencia e condi
<;:6es especiais, em cad a caso, tanto no que se ref ere a mis
sao a ser cumprida, como ao seu financiamento. 

artigo V 

Aplicar-se-ao aos tecnicos, peritos e pessoal docente, en
viados de um pais ao outro, bem como aos equipamentos 
e materais necessarios a execu<;:ao do presente Ajuste as 
normas estabelecidas nos artigos V e VI do Acord a Basico 
de Coopera<;:ao Tecnica e Cientffica. 

artigo VI 

Os tecnicos, peritos e pessoal docente enviados de um 
pais ao outro, em decorrencia da implementa<;:ao do pre
sente Ajuste, nao poderao dedicar-se, no territ6rio do pais 
receptor, a atividades alheias as suas fun<;:oes, nem exer
cer outras atividades remuneradas, sem a autoriza<;:ao 
previa dos respectivos Ministerios das Rela<;:6es Exterio
res. 

artigo VII 

As Partes Contratantes se comprometem a cooperar mu
tuamente no desenvolvimento de projetos conjuntos que 
se levem a cabo, dentro do presente Ajuste, facilitando no 
que for passive I a colabora<;:ao que em tais projetos pas
sam proporcionar outras institui<;:6es e organism as publi
cos dos respectivos paises. 

artigo VIII 

Para a execucao dos programas e projetos, as Partes Con
tratantes poderao aplicar as normas previstas no Artigo IV 
do Acordo Basico de Coopera<;:ao Tecnica e Cientifica fir
mado entre o Governo da Repubfica Federativa do Brasil e 
o Governo da Republica do Chile. 

artigo IX 

Para atingir os objetivos propostos, as entidades encarre
gadas da execu<;:ao do presente Ajuste, submeterao a 
considera<;:ao da Comissao Mista a que se refere o Artigo II 
do Acord a Basico de Coopera<;:ao Tecnica e Cientffica, as 
atividades decorrentes do presente Ajuste. 

artigo X 

0 presente Ajuste entrara em vigor na data de sua assina
tura. 

artigo XI 

1. 0 presente Ajuste tera dura<;:ao ilimitada a menos 
que uma das Partes com unique a outra, por via diplomati
ca, sua decisao de denuncia-lo. Neste caso, a denuncia 
surtira efeito seis meses ap6s a data da notifica<;:ao. 

2. Em caso de denuncia do presente Ajuste, os progra
mas e projetos em execu<;:ao nao serao afetados, salvo se 
as Partes convierem de modo diferente. 

artigo XII 

0 presente Ajuste pod eraser alterado, por troca de notas, 
mediante mutua entendimento entre as Partes, entrando 
a altera<;:ao em vigor na data da nota de resposta. 

Feito em Santiago, Chile, aos 10 dias domes de outubro 
de 1 980, em dais exemplares originais, nos idiomas por
tuguese espanhol, sen do ambos os textos igualmente va
lidos e autenticos. 

acordo modificativo do convenio sobre 
transporte maritimo 

A Sua Excelencia o Senhor Rene Rojas Galdames, Ministro 
de Rela<;:6es Exteriores da Republica do Chile. 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota de Vossa 
Excelencia datada de 10 de outubro de 1980, relativa as 
modifica<;:oes que o Governo da Republica do Chile propoe 
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sejam introduzidas no Convenio de Transporte Maritima 
entre o Brasil eo Chile, cujo tear reproduzo a seguir: 

"Senhor Ministro, 

Tenho a honra de propor a Vossa Excelencia, no que con
cerne ao Convenio de Transporte Maritima concluido en
tre a Republica Federativa do Brasil e a Republica do Chile, 
em 2 5 de abril de 1 974, que pass au a vigorar em 8 deja
neiro de 1 9 7 5, e de acordo como disposto em seu artigo 
XXVIII, inciso 1, as seguintes modificac;:oes: 

1. Acrescentar, ao final do preambulo o seguinte para
grato: "Reconhecendo a necessidade de oferecer aos 
usuarios um servic;:o maritima eficiente e oportuno". 

2. Os Artigos que se enumeram a seguir seriam redigi-
dos da seguinte forma: 

Artigo 1 , pan1grafo 5: "0 transporte de petr61eo e seus de
rivados liquidos par destilac;:ao primaria, assim como de 
gas natural liquefeito ficara fora do ambito do presente 
Convenio". 

Artigo 3: ''A aplicac;:ao do presente Convenio nao implica
ra discriminac;:ao de carga, nem ocasionara demora, nos 
embarques, superior a 4 dias para produtos pereciveis au 
de rapida deteriorac;:ao, e de 1 5 dias para o resto das car
gas. 0 prazo de espera se contara a partir do dia em que o 
embarcador possa ter, comprovadamente, a carga a dis
posic;:ao do armador". 

Artigo 4: "0 em barque em navios de terce ira bandeira de
vera ser autorizado, quando nao houver disponibilidade de 
embarque em navios de bandeira chilena au brasileira, nos 
prazos estabelecidos no Artigo 3. o para as cargas indica
das. Esta autorizacao sera concedida pel a autoridade ma
ritima competent~ do pai; de embarque, mediante previa 
solicitac;:ao do embarcador". 

Artigo 1 2: ''As tarifas de fretes, que forem estabelecidas, 
deverao ter, para poderem viger, a aprovac;:ao das Autori
dades maritimas competentes das Partes Contratantes, 
salvo se uma das Partes notificar a outra sua decisao de 
nao submete-las a aprovac;:ao das respectivas Autorida
des". 

3. No cas a de o Go verna da Republica Federativa do 
Brasil concordar com as modificac;:oes anteriormente assi
naladas, tenho a honra de propor que esta nota e a de res
pasta de Vossa Excelencia, em que expresse a concordan
cia de seu Governo, constituam parte integrante do Con
venia sabre Transporte Maritima entre a Republica do Chi
lee a Republica Federativa do Brasil. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelencia 
as protestos da minha mais alta considerac;:ao. 
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4. Apraz-me informar Vossa Excelencia da concordan
cia do Governo brasileiro com a pro pasta contida na Nota 
em aprec;:o, a qual, junta mente com a presente resposta, 
constitui Acordo Modificativo do Convenio sabre Trans
porte Maritima entre a Republica Federativa do Brasil e a 
Republica do Chile, de conformidade com as disposic;:oes 
de seu Artigo XXVIII. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelen
cia as protestos da minha mais alta considerac;:ao. 

Ramiro Sara iva Guerreiro 
Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil 

acordo para a eventual assinatura de uma 
conven~ao para evitar a dupla tributa~ao 

A Sua Excelencia o Senhor Rene Rojas Galdames, Ministro 
de Relac;:oes Exteriores da Republica do Chile. 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia para 
reportar-me a recomendac;:ao das reunii'ies tecnicas que 
representantes de nossos Governos realizaram em San
tiago, de 1 5 a 1 7 de setembro do corrente ana, no sentido 
de que devem contiriuar, com a maior brevidade, negocia
c;:oes bilaterais com vistas a eventual assinatura de uma 
Convenc;:ao para evitar a Dupla Tributac;:ao e Prevenir a 
Evasao Fiscal em Materia de Impasto sabre a Renda. 

2. Diante disso, e levando em conta o incentivo que a 
assinatura de tal Convenc;:ao podera representar para o 
maior estreitamento das relac;:oes econOmicas entre nos
sos paises, o Governo brasileiro concorda como de Voss a 
Excelencia em convocar novas reunioes bilaterais para 
prosseguir o estudo das materias antes mencionadas com 
vistas a elaborac;:ao do projeto. 

3. A pr6xima reuniao bilateral sabre dupla tributac;:ao 
sera celebrada no Rio de Janeiro, em data a serfixada pe
los canais diplomaticos competentes. 

4. A presente Nota e a de Vossa Excelencia, de mesma 
data e identico tear, constituem um Acordo entre nossos 
Governos, o qual entrara em vigor a partir do dia de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelen
cia as protestos da minha mais alta considerac;:ao. 

Ramiro Sara iva Guerreiro 
Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil 



ratificado o tratado de interconexao 
ferroviaria entre brasil e paraguai 

Ata da cerimOnia de troca dos instrumentos de ratifica
cao do Tratado de lnterconexao Ferroviiuia entre o Brasil e o Paraguai, assinada, no Palacio do ltamaraty em Bra
snia, em 19 de dezembro de 1980, pelos Chanceleres 
Saraiva Guerreiro e Alberto Nogues. 

Os abaixo-assinados, Sua Excelilncia o Senhor Embaixa
dor Ramiro Sara iva Guerreiro, Ministrode Estadodas Rela
<;:Oes Exteriores da Republica Federativa do Brasil, e Sua 

Excelilncia o Senhor Embaixador Alberto Nogues, Minis
tro das Rela<;:Oes Exteriores da Republica do Paraguai, 
reuniram-se no Palacio ltamaraty, em Brasilia, aos 19 dias 
domes de dezembro de 1980, para a cerimOnia de troca 
dos lnstrumentos de Ratifica<;:ao do Tratado de lntercone
xao Ferroviaria, concluido em Assun<;:ao, a 11 de abril de 
1980. 

E, tendo sido achados em boa e devida forma os referidos 
lnstrumentos de Ratifica<;:ao, procederam a sua troca. 

Em fe do que, no Iugar e data acima declarados, assinam a 
presente Ata, feita em dois exemplares, nos idiomas por
tuguils e espanhol, e nela apuseram seus selos. 
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figueiredo visitara portugal em 19 81 

0 Ministerio das Relac;:oes Exteriores divulgou, em Brasi
lia, em 6 de novembro de 1980, o seguinte Comunicado 
alimprensa. 

A titulo de retribuit;:ao a vis ita que o Presidente da Republi
ca Portuguesa empreendeu ao Brasil, em maio de 1 97 8, o 
Presidente da Republica Federativa do Brasil realizara vis i
ta oficiala Portugal, nosdias 2, 3 e4 defevereirode 1981. 

itamaraty anuncia visita do presidente 
figueiredo a colombia 

Em 7 de novembro de 1980, o itamaraty divulgou, em 
Brasilia, o seguinte Comunicado a imprensa: 

A convite do Presidente da Republica da Coll'>mbia, Doutor 
Julio CesarTurbay Ayala, o Senhor Presidente da Republi
ca visitara oficialmente aquele pais nos dias 11, 1 2 e 1 3 
de mart;:o de 1981. 

vice-ministro presidente e ministro dos assun
tos estrangeiros do suriname visitara o brasil 

Comunicado do ltamaraty a imprensa, divulgado em 
Brasilia, em 10 de novembro de 1980. 

A convite do Governo brasileiro, visitara oficialmente o 
Brasil, nos dias 1 7, 1 8 e 1 9 de mart;:o de 1 981 , o Vice
Ministro Presidente e Ministro dos Assuntos Estrangeiros 
do Suriname, o Senhor Andre Richard Haakmat. 

primeiro-ministro do canada vern ao brasil em 
1981 

Comunicado do ltamaraty a imprensa. divulgado em 
Brasilia, em 1 0 de dezembro de 1980. 

Visitara o Brasil, de 1 3 a 1 7 de janeiro de 1 981, o Senhor 
Pierre Elliott Trudeau, Primeiro Ministro do Canada. 

0 objetivo da visita e ode propiciarconversac;:oes doChefe 
do Governo canadense como Senhor Presidente da Repu
blica, como Ministro de Estado das Relat;:oes Exteriores e 
com outras autoridades brasileiras sobre temas de nature
za multilateral, como o dialogo Norte-Sui e a Confer~ncia 
Econl'>mica de Ottawa, prevista para julho de 1981, e 
tambem sobre assuntos bilaterais de interesse mutuo. 

0 roteiro da viagem prev~ visitas a Brasilia, nos dias 1 3 e 
14; a Sao Paulo, nos dias 1 5 e 1 6; e a Manaus, nos dias 1 6 
e 1 7 de janeiro. 
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' mensagens 

ao daixar o chile, figueiredo envia mensagem 
ao presidente augusto pinochet 

Mensagem do Presidente Joiio Figueiredo ao Presidente 
do Chile, Augusto Pinochet Ugarte, enviada em 11 de 
outubro de 1980, logo ap6s deixar o espac;:o aereo chile
no: 

Excelentissimo Senhor 
General-de-Exercito Augusto Pinochet Ugarte 
Presidente da Republica do Chile. 

Ao deixar o espac;:o aereo chilena, de regresso a Brasilia, 
tenho a especial satisfac;:ao de renovar a Vossa Excelen
cia, a Excelentissima Senhora de Pinochet, ao governo e 
ao povo chile nos, as expressoes de meu sincero agradeci
mento pelas atenc;:oes de que, junto com minha mulher e a 
comitiva que nos acompanhou, fomos cumulados des de o 
instante da nossa chegada a cidade de Santiago. 

A tradicional amizade entre o Brasil e o Chile ficou mais 
uma vez reafirmada nas conversac;:oes que mantive com 
Vossa Excelencia. Os instrumentos celebrados durante 
minha grata estada nesse belo e acolhedor pais consa
gram as perspectivas de colaborac;:ao que se oferecem a 
nossas duas patrias. 

Pec;:o-lhe aceitar, com a Senhora de Pinochet eo governo 
do Chile, nossas afetuosas saudac;:oes. E rogo a Vossa Ex
celencia transmitir ao nobre povo chilena nossos votos de 
crescente prosperidade. 

Renovo a Vossa Excelencia a seguranc;:a de minha alta 
considerac;:ao e estima. 

Joao Figueiredo 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 

governo brasileiro manifesta pesar pelas 

vitimas dos terremotos na cidade argelina de 

al-asnan 

Mensagens do Presidente Joao Figueiredo ao Presidente 
da Republica Argelina Democratica e Popular, Chadli 
Benjedid, e do Ministro de Estado das Relac;:iies Exterio
res, Ramiro Saraiva Guerreiro, ao Ministro argelino dos 
Neg6cios Estrangeiros, Mohamed Seddik Benyahia, en
viadas em 13 de outubro de 1980, a prop6sito dos ter
remotos que abalaram a cidade de AI-Asnan. 

MENSAGEM DE FIGUEIREDO 

A Sua Excelencia o Senhor 
Chadli Benjedid, 
Presidente da Republica Argelina Democratica e Popular 

Em nome do povo e do Governo brasileiro, queira aceitar a 
expressao da nossa profunda solidariedade pelas perdas 
humanas e materia is provocadas pelos recentes terremo
tos ocorridos na cidade de AI-Asnan. Elevada considera
c;:ao. 

Joao Figueiredo 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 

MENSAGEM DE SARAIVA GUERREIRO 

A Sua Excelencia o Senhor 
Mohamed Seddik Benyahia, 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Republica 
Argelina Democratica e popular 

Tendo tornado conhecimento, com profunda consterna
c;:ao das perdas humanas e materia is provocadas pelos re
centes terremotos que abalaram AI-Asnan, que ira aceitar, 
Senhor Ministro, a expressao da minha solidariedade. Ele
vada considerac;:ao. 

Ramiro Saraiva Guerreiro 
Ministro das Relac;:oes Exteriores do Brasil 
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figueiredo, em carta a herrera campins, 
agradece solidariedade da venezuela 

Carta do Presidente Joao Figueiredo ao Presidente daVe
nezuela, Luis Herrera Campins, enviada em 14 de outubro 
de 1980: 

A Sua Excelencia o Senhor 
Dr. Luis Herrera Campins, 
Presidente da Republica da Venezuela. 

Senhor Presidente e estimado amigo, 

Foi com a mais profunda satisfa<;:ao que tomei conheci
mento da disposi<;:ao do Governo de Vossa Excelencia, 
manifestada ao Embaixador do Brasil em Caracas, e ex
pressa tambem em declara<;:oes publicas de alta autori
dades venezuelanas, no sentido de fornecer quantida
des adicionais de petr61eo ao Brasil, em futuro pr6ximo. 
A pronta e positiva resposta dada pelo Governo rlesse 
pais quando informado das dificuldades ora enfrentadas 
por meu pals quanta a seu abastecimento de petr61eo, 
por for<;:a de fatos totalmente alheios a seu controle, 
constitui gesto de notavel solidariedade, pelo qual lhe 
rogo receber meu apre<;:o e reconhecimento mais since
ros. 

2. A atitude evidenciada pelo Governo venezuelano 
no campo das rela<;:oes bilaterais entre nossos paises e 
mais uma expressao pratica da atua.;:ao singular~ente 
dinamica e construtiva que a Venezuela, sob a inspirada 
orienta<;:ilo de Vossa Excelencia, vem implementando no 
plano internacional, em particular no que se refere a in
tensifica.;:ao da coopera<;:ao entre paises em desenvolvi
mento. 

3. E, igualmente, mais uma eloquente reafirma<;:ao do 
sentido de solidariedade latina-americana que tanto tem 
caracterizado a politica externa VE;Jnezuelana. 

4. Desejo tambem dizer-lhe, estimado amigo, que o 
Governo brasileiro, de sua parte, nao poupara esfor<;:os 
na busca de um relacionamento bilateral cada vez mais 
fecundo e abrangente, para maior bem-estar e prosperi
dade de nossos povos. 

5. Nao poderia deixar de expressar-lhe, finalmente. o 
quanta me e grata a recorda<;:ao da viagem que fiz a Ca
racas, e do prazer que terei em aqui receber, tao pronto 
I he seja possivel, uma sua visita. 

Com os protestos da minha mais alta estima e conside
racao e com um afetuoso abraco, 

subscrevo-me, de Vossa Excelencia, 

Joao Figueiredo 
Presidente da Republica Federativa do Brasil." 
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o sesquicentemlrio da morte 
de simon bolivar 

Mensa gem do Presidente Joao Figueiredo ao Presidente 
da Colombia, Julio Cesar Turbay Ayala, eviada em 15 
de outubro de 1980, por ocasiao do sesquicentenario 
da morte de Sim6n Bolivar: 

Senhor Presidente, 

Porocasiao da passagem do sesquicentenarioda mortede 
Sim6n Bolivar, desejo fazer chegar a Vossa Excelencia e, 
porseu alto intermedio, aos Chefes de Estado bolivarianos 
reunidos em Santa Marta, os sentimentos de recolhimen
to e profunda admira<;:ao com que o Governo eo povo bra
sileiro evocam a vida exemplare a obra grandiosa do Liber
tador. 

0 valor perene da epopeia bolivariana faz com que perma
ne<;:am tao atuais como quando foram formuladas as exor
ta<;:oes de Bolivar a unidade e solidariedade latino
americanas, condi<;:oes devalidade permanente e de gran
de atualidade na crltica conjuntura politica e economica 
dos nossos dias. 

lnserem-se nessa linha de fidelidade ao espirito do grande 
animador da causa latina-americana as iniciativas de inte
gra<;:ao dos paises do Acordo de Cartagena, cujo decimo 
aniversario tive a oportunidade de saudar, manifestando a 
satisfa<;:ao do Brasil pelos resultados alcan<;:ados e seu fir
me prop6s1to de cada vez mais fortalecer os vinculos que 
nos unem as na<;:oes andinas. 

,Aotransmitir aos Governos e povos bolivarianos as home
nagens do Brasil a mem6ria imortal do Libertador, reafirmo 
a convic<;:ao de que os idea is de uniao, fraternidade e justi
.;:a continentals que inspiraram Sim6n Bolivar constituem, 
hoje como ontem, ofundamentoconstante da conc6rdia e 
do desenvolvimento da America Latina. 

Rogo aceitar os protestos da mais alta considera.;:ao e os 
cordia is cumprimentos do seu amigo. 

Joao Figueiredo 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 

os 1 00 a nos do reconhecimento da 
independencia da romenia pelo brasil 

Telegrama do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Ro
menia, Stefan Andrei, ao Chanceler Saraiva Guerreiro, a 
prop6sito dos cem anos do reconhecimento, pelo Brasil, 
da lndependencia da Romenia; e telegrama-resposta do 
Chanceler Saraiva Guerreiro - ambos divulgados pelo 
Palacio do ltamaraty em Brasilia, em 20 de outubro de 
1980: 



TELEGRAMA DO CHANCELER ROMENO 

Por ocasiao do cumprimento de cem a nos do reconheci
mento da independencia do Estado da Romenia pelo Bra
sil, tenho o distinto prazer de transmitir-lhe uma calorosa 
sauda<;:ao junto com os mais sinceros votos de progressoe 
prosperidade que o Governo e o povo rome no dirigem ao 
Governo e povo brasileiro amigo. Tenho a convicr;:ao de 
que as boas relar;:oes romeno-brasileiras conhecerao um 
desenvolvimento continuo, particularmente no campo 
economic a e da colaborar;:ao no plano internacional para o 
bem dos dais paises e povos, da seguran<;:a geral. Oueira 
aceitar, Senhor Ministro, os protestos da minha mais alta 
considerar;:ao. 

Stefan Andrei 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Romenia 

RESPOSTA DO CHANCELER SARAIVA GUERREIRO 

Ao agradecer a mensa gem de Vossa Excelencia por oca
siao do centenario do reconhecimento do Estado rome no 
pelo Brasil, desejo expressar, em nome do Governo e do 
povo brasileiro, a grande satisfar;:ao pelo transcurso des sa 
significativa data, assim como formular os melhores vo
tos pela continua prosperidade do povo romeno e para o 
crescente desenvolvimento das relar;:oes entre nossos 
dois paises. Mais alta considerar;:ao, 

Ramiro Sara iva Guerreiro 
Ministro de Estado das Relar;:oes Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil 

brasil envia ao governo italiano mensagem 
de pesar pelos terremotos 

Mensagens do Presidente Joao Figueiredo ao Presidente 
da ltalia, Sandra Pertini, e ao Presidente do Conselho de 
Ministros daquele pais, Arnalda Forlani, e do Ministro de 
Estado das Rela.;:oes Exteriores, Ramiro Saraiva Guerrei
ro, ao Ministro italiano dos Neg6cios Estrangeiros, Emi
lio Colombo, a prop6sito dos terremotos que abalaram o 
sui da ltalia, divulgadas pelo Palacio do ltamaraty em 
Brasilia, em 25 de novembro de 1980: 

MENSAGEM DE FIGUEIREDO AO PRESIDENTE 
ITALIANO 

Profundamente comovido pela extensao dos aconteci
mentos tao dolorosos ocorridos no sui da ltalia, encarer;:o a 
Vossa Excelencia, Senhor Presidente, aceitar, em nome 
do povo brasileiro, e no meu pr6prio nome, a expressao 
sincera de nosso pesar. Alta considerar;:ao. 

Joao Figueiredo 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 

MENSAGEM DE FIGUEIREDO AO PRESIDENTE DO 
CONSELHO DE MINISTROS 

Viva mente consternado pel a extensao dos acontecimen
tos ocorridos no sui da ltalia, queira aceitar, Excelencia, 
em nome do povo brasileiro e em meu pr6prio nome, a ex
pressao mais sincera da nossa dor. 

Joao Figueiredo 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 

MENSAGEM DE SARAIVA GUERREIRO AO CHANCELER 
ITALIANO 

Muito consternado pelos tragicos acontecimentos no sui 
da ltalia, rogo aceitar, Excelencia, meus sentimentos de 
vivo pesar. Alta considerar;:ao. 

Ramiro Sara iva Guerreiro 
Ministro das Relar;:oes Exteriores da Republica Federativa 
do Brasil 

presidente saddam hussain convida 
figueiredo a visitar o iraque 

Traducao nao-oficial da carta enviada pelo presidente do 
lraque·, Saddam Hussain, ao Presidente Joao Figueiredo, 
entregue ao Presidente brasileiro pelo Embaixador ira
quiano, na audiencia que lhe foi concedida em Brasilia, 
em 26 de novembro de 1980: 

A 
Sua Excelencia, 
General Joao Figueiredo, 
Presidente da Republica Federativa do Brasil, 
BRASILIA - DF 

Excelencia, 

Desejoso de ensejar a oportunidade para uma troca de 
ideias sabre o desenvolvimento das relar;:oes entre nossos 
dais paises a um nivel ainda maior, e a promor;:ao dessas 
relar;:6es no interesse dos povos de nossas nar;:6es, bem 
como para permutar pontos de vista sabre importantes 
quest6es internacionais, sinto-me honrado em cordial
mente convidar Vossa Excelencia para que visite oficial
mente o lraque. 

A visita indubitavelmente concorrera para ofortalecimen
to da solidariedade arabe-latino-americana, constituindo
se, igualmente, numa excelente ocasiao para que Vossa 
Excelencia sinta pessoalmente nossos feitos culturais e 
os esforr;:os empreendidos pelo povo iraquiano para o 
objetivo-mor do progressoe pareamento com a civilizar;:ao 
contemporanea. 
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Ao manifestar meu grande desejo de encontra-lo em 
Baghdad, desejo-lhe boa saude e continua prosperidade 
ao povo amigo do Brasil. 

Rogo, Excelencia, que aceite meus protestos de alta esti
ma e considera<;:iio. 

Saddam Hussain, 
Presidente da Republica do lraque 

o 32. o aniversario da declarac;ao 
universal dos direitos humanos 

Mensagem do Chanceler Saraiva Guerreiro ao 
Secretario-Geral das Na<;:oes Unidas, Kurt Waldhein, en
viada em 10 de dezembro de 1980, a prop6sito do 32. o 

aniversiirio da Declara<;:ao Universal dos Direitos Huma
nos. 

Comemora-se hoje o 32. o aniversario da Declara<;:iio Uni
versal dos Direitos Humanos proclamada pela unanimida· 
de dos paises membros das Na<;:oes Unidas, no dia 1 0 de 
dezembro 1948. 

A Declara<;:ao Universal constitui, desde entao, o funda
mento da coopera<;:ao internacional para a promo<;:ao do 
respeito aos direitos humanos conforme os princfpios e 
prop6sitos estabelecidos na Carta das Na<;:oes Unidas. 

A Declara<;:ao estabelece uma vi sao global e integrada dos 
direitos humanos, afirmando sua verdadeira dimensaopo
litica, social, econ6mica e cultural. Vai mais alem, portan
to, da identifica<;:ao classica dos direitos humanos com a 
garantia fo.rmal das liberdades civis. 

A realiza<;:iio integral dos direitos humanos supoe o esta
belecimento de uma ordem econ6mica e social que pro
mova a dignidade eo desenvolvimento pie no da personali
dade humana, assegurando, sem discrimina<;:ao de qual
quer indole, o direito ao trabalho, a saude, educa<;:ao, ali
menta<;:ao, assistencia a maternidade e a velhice, que tra
duzem no mundo contemporaneo a expressao concreta 
de uma parte essencial dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais. A promo<;: a a dosdireitos humanos deve ser 
apreciada, portanto, sob a 6tica da participa<;:ao plena nos 
resultados do desenvolvimento econ6mico e social e da 
cria<;:ao de condi<;:oes mais dignas de vida. 0 desenvolvi
mento econ6mico e social e, portanto, a sintese de grande 
parcela dos direitos humanos; afigura-se tambem como 
pre-condi<;:ao para o exercicio pie no daqueles direitos. 

Os direitos humanos sao indivisiveis e interdependentes e 
nao ha prioridades na sua observancia. 0 efetivo exercicio 
dos direitos civis e politicos se relaciona intima mente com 
a observancia dos direitos econ6micos e sociais, que por 
sua vez ganharao eficacia na medida em que os paises se 
desenvolverem economicamente e socialmente. 

0 Brasil, que internamente se esfor<;:a por tornar cad a vez 
mais concreto e mais real o exercicio e a prote<;:ao dos di
reitos humanos de seus cidadaos, cola bora internacional
mente - em particular, dentro do sistema das Na<;:oes 
Unidas- para que as metas·e ideais da Declara<;:iio Uni
versal sejam buscadas portodos os paises, sem distin<;:ao. 
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Por isso, desejo celebrar a data de hoje nao s6 como um 
marco do que foi feitoateagora, mas sobretudo, como um 
incentivo a que todos nOs continuemos a tarefa que teve 
sua formula<;:ao acolhida pela comunidade internacional 
em 1 948: a de aproximar oreal do ideal pelofortalecimen
to e prote<;:ao. dos direitos do homem. 

Ramiro Sara iva Guerreiro 
Ministro de Estado das Rela<;:oes Exteriores da Republica 
Federativa do Brasil 

XX aniversario da declarac;ao sobre 
a outorga de independencia aos paises 

e povos coloniais 

Mensagem do Ministro de Estado das Rela<;:oes Exterio· 
res, Ramiro Sara iva Guerreiro, a prop6sito do XX aniver
sario da Declara<;:iio sobre a outorga de lndependencia 
aos paises e povos colonia is, lida no programa "A Vo2 
do Brasil", em 12 de dezembro de 1980. 

Nesta data, quase todos os paises e, principalmente, 
aqueles que adquiriram sua independencia nos ultimos 
a nos, comemoram o vigesimo aniversario da Declaracao 
sabre a Outorga de lndependencia aos Paises e Povos Co
lonia is, adotada pela Assembleia Geral das Na<;:oes Uni
das, em 14 de dezembro de 1960. 

Em bora os principios da igualdade de direitos e autodeter
minacao tenham sido reconhecidos nas Nacoes Unidas 
desd~ sua funda<;:iio em 1945, a necessidad~ de precisa
los e to rna-los mais efetivos levou Assembleia Geral a ado
tar essa Declara<;:iio como objetivo de acelerar o process a 
de indepedencia. 

A Declara<;:iio consagrou o direito de autodetermina<;:iio e 
considerou a domina<;:ao estrangeira uma forma de nega
<;:ao de direitos humanos fundamentais, alem de empeci
lho a paz e a coopera<;:ao mundial. A declara<;:ao determi
nou ainda que as potencias colonizadoras tomassem me
did as imediatas para a tender aos anseios dos povos colo
nizados e auspiciarsua independencia e liberdade, sem re
servas ou condi<;:oes. 

Mais de sessenta paises ficaram independentes desde 
que a Declara<;:ao foi adotada. Ainda este ano dois novas 
paises tornaram-se independentes, um americana: Sao 
Vicente e Granadinas e um africa no: oZimbabue. Este ulti
mo, substitui um governo ilegalmente instalado, que ha
via organizado e posto em priitica um sistema de discrimi
na<;:ao racial. Durante muitos anos nas Na<;:oes Unidas, o 
Brasil, entre outros paises, colaborou na busca de meios 
para a indepedencia finalmente obtida. 

Alguns paises .-Jistribuidos pel a America, Africa e Oceania 
aguardam ainda o momenta de sua independencia. Entre 
eles, o caso mais dramatico serii possivelmente o da Na
mibia, sob domina<;:ao da Africa do Sui, ha varios a nos, em 
desrespeito da decisao das Na<;:oes Unidas que cassou seu 
mandata para administra<;:ao daquele territ6rio. 0 povo 
namibiano vive sob o sistema sul-africano de discrimina-



9lio racial, que separa totalmente da comunidade branca 
os demais habitantes do pais, aos quais sao negados os 
rna is basicos direitos humanos. 

E possivel esperar com otimismo que, num futuro pr6xi-

mo, a Declara9lioque estamos comemorandoseja apenas 
urn significativo documento hist6rico de urn tempo ultra
passado e que a coloniza9ao e a domina9ao estrangeira 
sejam apenas urn a rna lembran9a, diffcil de entender pelas 
gera9oes futuras. 
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paises africanos aprovam proposta 
brasileira sobre coopera~ao na area de 
desenvolvimento rural 

As delegac;:iSes dos paises africa nos de expressao comum 
prsentes a reuniao da XXI Conferenciri Geral da UNESCO 
- Angola, Cabo Verde, Moc;:ambique e Guine-Bissau, as
sim como Costa do Marfim, Argentina, Mexico e Panama, 
co-patrocinaram projeto de resoluc;:ao apresentado pela 
Delegac;:ao do Brasil, no quadro da Comissao de Cultura e 
Comunicac;:ao sabre cooperac;:ao na area de desenvolvi
mento rural, entre paises em desenvolvimento. 

0 projeto de resoluc;:ao, uma vez aprovado, possibilitara 
um maior conhecimento, par parte dos demais paises em 
desenvolvimento, sobretudo os africanos de lingua co
mum, da capacidade brasileira de cooperac;:ao e prestac;:ao 
de servic;:os no campo de desenvolvimento rural integra
do. 

primeiro simposio brasil-africa de comercio 

Realizou-se, nos dias 1 2 e 1 3 de novembro, em Sao Paulo, 
o Primeiro Simp6sio Brasil-Africa de Comercio. 0 
evento antecedeu a inaugura<;:ao da "Brasil
Export/SO". 

brasil e argentina examinam altera~,:ao no 
convenio sobre transporte fluvial transversal 
fronteiri~,:o de passageiros, veiculos e cargas 

Reuniram-se, em Brasilia, de 2 5 a 28 de novembro, dele
gac;:iSes do Brasil e da Argentina para o exame da proposta 
brasileira de alteracao de alguns dispositivos e anexos do 
Convenio sabre Transporte Fluvial Transversal Fronteiri
c;:o de Passageiros, Veiculos e Carga, vigente entre a Ar
gentina eo Brasil desde 2 de dezembro de 1 9 71, bem co
mo para a negociac;:ao de novo Convenio sabre Transporte 
Maritima, que sintetise e harmonize os instrumentos 
atualmente em vigor lAta Final de 1958 e Ajuste de 
1968). 

o seminario latino-americano sobre feiras e 
exposi~,:oes 

Realizou-se, a 24 de novembro, o Seminario Latina
Americana sabre Feiras e ExposiciSes, com a presenc;:a de 
representantes de 1 8 paises latina-america nos, alem de 
participantes brasileiros. 0 referido evento se insere no 
quadro do Technical Cooperation among Developing 
Countries (TCDC) do Programa das Nac;:iSes Unidas para o 
Desenvolvimento, sendo coordenado pelo Centro de Co
mercia Jnternacional UNCTAD/GATT, com a colaborac;:ao 
do Governo brasileiro. 

brasil envia delega~,:ao a segunda conferencia 
de coordena~,:ao do desenvolvimento do sui da 
africa 

0 Brasil enviou delegac;:ao a segunda Conferencia de Coor
denacao do Desenvolvimento do Sui da Africa ISADCC 
2), re.alizada em Maputo (Mocambique), nos dias 27 e 28 
de novembro. A reuniao foi organizada por nove paises da
regiao: Angola, Botsuana, Lesoto, Malaui, Moc;:ambique, 
Suazilandia, Tanzania, Zambia e Zimbabue. 

visitas oficiais ao brasil 

outubro 

Delegac;:ao Tecnico-Cientifica da Uniiio Sovietica, 
chefiada pelo Vice-Ministro do Ministerio do Ferroe do 
Aco, N.A. Tulin, a convite da Companhia Brasileira de 
M~talurgia e Minerac;:ao. De 04 a 12; 
Delegac;:aode 1 3 deputados membros da Comissaoda 
Capital Federal da Assembleia Nacional da Nigeria, de 
05 a 07; 

Ministrodas Financ;:as e do Planejamento do Sri Lanka, 
Ronnie de Mel, de 05 a 11; 

Ministro das Financ;:as do Coveite, Abdul-Rahman Sa
lim AI-Atiqui, de 06 a 12; 
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Ministro para a Coopera~ao com os Paises em Desen
volvimento da lugoslavia, Vuko Dragasevic, chefian
do delega~ao de seu pais a VII reuniao da Comissao 
Mista Brasil-lugoslavia. De 06 a 09; 

Ministroda Avia~aoCivilda Nigeria, Alhaji Samuel Ma
fuayi, de 09 a 1 2; 

Seis delega~i'ies da Assembleia Nacional da Nigeria: 
delega~ao da Comissao de Petr61eo e Energia; delega
~aoda Comissao de Comunica~i'ies; delega~aoda Co
missao de Finan~as; delega~ao da Comissao de Co
mercia; e delega~ao da Comissao das lndustrias. De 
10 a 22; 

Delega~ao do Zaire, chefiada pelo Embaixador Lenge
ma Dulia Yubasa Makanga, Secretario de Estado para 
a Coopera~ao lnternacional. De 11 a 17; 

Ministro dos Neg6cios Estrangeiros de Cabo Verde, 
Abilio Duarte, dias 1 3 e 14; 

Delega~ao de Portugal, chefiada pelo secretariode Es
tado do Tesouro, Jose Alberto Vasconcelos Tavares, 
para presidir a inaugura<;ao da agencia da Caixa Geral 
de Dep6sitos de Portugal em Sao Paulo. De 20 a 23; 

Delega~ao chinesa integrada par tres membros da 
China National Minerals and Metals Import and Export 
Corporation- Minmetals, a partir do dia 27; 

Ministroda Industria e do Turismodo Congo, Jean lta
di, de 30 de outubro a 02 de novembro. 

novembro 

Ministro-Presidente do Estado de Baden Wurttem
berg, Lothar Spaeth, de 01 a 06; 

Secretario-Geral das Rela~i'ies Exteriores da Suecia, 
Seif Seifland, de 02 a 08; 

Secreta rio de Estado do Ministerio do Comercio Exte
rior da Republica Democratica Alema, Gerhard Beil, 
dias 03 e 04; 

Missao de alto nivel de Trinidad e Tobago, integrada 
pelos seguintes membros: George Chambers, Vice
Primeiro-Ministro, Ministro da Industria e Comercio e 
da Agricultura, Terras e Pesca; Errol Mahabir, Vice
Primeiro-Ministroda Energia e das lndustriasa base de 
energia; Selwyn Richardson, Ministro de Assuntos 
Legais e Procurador-Geral; Eldon Warner, Diretor
Gerente da Corpora~ao para o Desenvolvimento In
dustrial; Senhorita Sandra Honore, do Ministerio dos 
Neg6cios Exteriores; e Senhora Lucille Wood, 
Secretario-Executivo do Ministerio das Finan~as. De 
9 a 15; 

Ministro da lrriga~ao do lraque, Abdul Wahab Maha
moud Abdullah, que visitou o Brasil na qualidade de 
enviado especial do Presidente Saddam Hussein, dia 
4; 
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Delega~aoda Tchecoslovaquia, chefiada peloDiretor
Geral do Ministerio do Comercio Exterior, Jan Garcar, 
dia 10; 

Vice-Ministro do Ministerio do Comercio Exterior da 
Romenia, Senhora Doina Ardare, de 1 0 a 14; 

Ministro da Transmigra~ao da Indonesia e Senhora 
Martono, de 11 a 19; 

Delega<;ao do lraque, chefiada pelo Vice-Ministro das 
Finan~as, Hisham Tawfic AI-Yawar, de 12 a 19; 

Governadordo Estado de Ogun, Nigeria, Chefe Olabisi 
Onabanjo, de 1 6 a 1 9; 

Vice-Presidente da Guatemala, Coronel Oscar Men
doza Azurdia, de 1 7 a 19; 

Missao Mor;:ambicana, chefiada pelo Reitorda Univer
sidade Eduardo Mondlane, Fernando Ganhao, de 21 
de novembro a 08 de dezembro; 

Ministro do Comercio Exterior da Birmania, Coronel 
Khin Maung Gyi, de 22 a 29; 

Ministro do Comercio Exterior da Tchecoslovaquia, 
Andrei Barcak, dia 24; 

Missao de Mor;:ambique, chefiada pelo Ministro de Es
tado Governador do Banco de Mo~ambique, Sergio 
Vieira, de 30 de novembro a 08 de dezembro. 

dezembro 

Ministro do Comercio Exterior da Franr;:a, Michel Coin
tat, de 03 a 06; 

Vice-Ministro da Economia e do Comercio Exterior da 
Siria, Am mar Jammal, de 4 a 1 0; 

M inistro-Chefe da Oficina de Coordinacci6n de Planifi
caci6n de Ia Presidencia de Ia Republica - Cordiplan 
- da Venezuela, Ricardo Martinez, de 1 3 a 1 7; 

Ministro das Finan~as do lraque, Thamer Erzooq, dia 
17; 

Ministro das Rela<;i'ies Exteriores do Paraguai, Alberto 
Nogues, dia 19; 

Ministro das Relaci'ies Exteriores do Paraguai, Alberto 
Nogues, chefiando delega~ao composta pelo Presi
dente da Comissao de Relaci'ies Exteriores do Senado 
puraguaio, Senador Carla"s Saldivar, pelo diretor
adjunto da ltaipu Binacional e membra do Grupo de 
Trabalho Ad-Hoc de lnterconexao Ferroviaria, Enzo 
Debernardi, e pelo Embaixador Conrado Pappalardo. 
Dia 19; 

reunioes de comissoes mistas 

VII reuniao da Comissao Mista Brasil-lugoslavia, em 
Brasilia, de 07 a 10 de outubro; 



I reuniao da Comissao Mista Brasil-Zaire, em Brasilia, 
dias 1 6 e 1 7 de outubro; 

II reuniao da Comissao Mista Brasil-Guiana, em 
dias 29 e 30 de outubro; 

VII reuniao da Comissao Mista Teuto-Brasileira de 

Cooperac;:ao Econ6mica, em Brasilia, de 29 a 31 de 
outubro; 

II reuniao da Comissao Mista do Convilnio de Inter
cambia Cultural Brasileiro-Argentino, em Brasilia, de 
1 7 a 1 9 de novembro; 
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