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Chanceler da Irlanda 
visita o Brasil 

Discurso pronunciado pelo ministro Francisco 
Rezek no jantar oferecido ao chanceler da Re
publica da Irlanda, Senhor Gerard Collins, no 
Palacio Jtamaraty, em 9 de janeiro de 1992 

At this dinner, as my wife and I welcome 
you, honored by your presence on Brazil
ian soil, Ireland and Brazil take an impor
tant step to strengthen the always cordial 
relationship between our countries. 

A few months ago we opened a Bra
zilian Embassy in Dublin, and today you 
grant us the privilege of the first visit by 
an Irish Minister of State to Brazil. 

These two events by themselves un
derscore a new level in the relations be
tween Ireland and this country. 

We aspire to more, however. Here, at 
the beginning of 1992 - a year which al
ready appears to have a remarkably full and 
complex international agenda- Ireland and 
Brazil are meeting to plan increased bilateral 
political dialogue, trade exchanges, and eco
nomic cooperations. This, indeed, is the 
keynote that must direct relations among 
all nations, given current international cir
cunstances, if we wish to build a truly inter
dependent world - one of solidarity; soli
darity with old and new friends, solidarity 
with the transitional problems in Eastern 
Europe, solidarity with the simple but never 
easily implemented idea of universal pros
perity, security, and peace. 

Mr. Minister. 

This is not the first time we meet. I still 
keep a lively memory of my visit to Dublin, 
in April1990, and since then not only in the 
Rio Group and the European Community 
meeting, but also in the United Nations 
building in New York, I have been able to 
witness Ireland's efforts towards a more just 
and brotherly international order. 

Within the European Community, 
Ireland has shown a special sensitivity 
to the serious problems and difficult 
times that we, developing countries, are 
facing. 

A true European Community is an 
ever more tangible reality, especially after 
the Maastrich meeting. The problems 
which often arise throughout every inte
grative process are being gradually sub
dued by your positive determination to 
build up a United Europe. 

Similar efforts are also multiplying in 
our continent, and today it is no longer a 
dream to speak of the integration of Latin 
America. MERCOSUL is a first step for 
countries willing to combine their resources 
- human, material, and managerial -
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towards a greater goal: restructuring and 
modernizing our societies. 

Europe and Latin America, repre
sented tonight by Ireland and Brazil, reafirm 
their culture heritage and historical call to 
revitalize the links that will bring us further 
together to the benefit of our countries and 
our people. 
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+++ 

Brasilia welcomes you with honor, 
Mr. Minister. Here, relations between Ire
land and Brazil will gain new dimensions. 
And in this spirit I invite you all to join me 
in a toast to the personal happiness of our 
esteemed guests, Mr. and Mrs. Collins, 
and the tie of friendship and cooperation 
between our countries. • 



Brasil adere a Pactos de Direitos 
Politicos e Economicos 

Discurso do chanceler Francisco Rezek ao efe
tuar o deposito dos instrumentos de adesao do 
Brasil ao Pacta Internacional de Direitos Civis 
e Politicos e ao Pacta Internacional de Direitos 
Econ6micos, Sociais e Culturais, nas Nar;oes 
Unidas, em 24 de janeiro de 1992 

Senhor Subsecretario-Geral. 

Tenho a honra de entregar-lhe para 
deposito os instrumentos de adesao daRe
publica Federativa do Brasil ao Pacto In
temacional de Direitos Civis e Politicos, 
bern como ao Pacto Internacional deDi
reitos Economicos, Sociais e Culturais. 

fora internacionais, o compromisso do 
Brasil com a causa dos direitos humanos. 

Ao aderir a esses pactos, o Brasil 
refor<;a seu comprometimento como regi
me legal internacional que progressiva e 
cuidadosamente se vai elaborando no am
bito das Na<;oes Unidas. 

Tendo sido, desde muito, parte con
tratante da Conven<;ao para a Elimina<;ao 
da Discrimina<;ao Racial, para a Elimina
<;ao da Discrimina<;ao contra a Mulher e 
para a Supressao da T ortura, tendo sido 
urn dos primeiros signatarios da Conven
<;ao sobre os Direitos da Crian<;a, o Brasil 
agora adere aquela que com toda proprie
dade e chamada de «Carta Internacional 
dos Direitos Humanos». 

0 Presidente do Brasil, pessoalmente 
e por meio de seus representantes, tern 
declarado, nas Na<;5es Unidas e em outros 

A prote<;ao de grupos vulneraveis, 
em particular as crian<;as e as popula
<;5es indigenas, tern estado no centro das 
preocupa<;5es do Governo brasileiro. No 
que concerne as crian<;as, o Estatuto da 
Crian<;a e do Adolescente, sancionado 
em julho de 1990, tern sido considerado 
pela UNICEF como urn dos mais abran
gentes documentos legais sobre prote
<;ao das crian<;as. 

No que respeita as popula<;5es indi
genas, o Presidente Collor assinou recen
temente a to garantindo aos Y anomami seu 
direito a uma area continua de mais de 35 
mil milhas quadradas. Esta decisao agre
ga-se a recente demarca<;ao de 43 mil mi
lhas quadradas em favor de outros grupos 
indigenas que terao todas as suas terras 
demarcadas ate 1993, conforme determina 
nossa Constitui<;ao. 

Em seus esfor<;os para promover os 
direitos humanos e reparar injusti<;as, o 
Brasil adotou, ainda, uma politica de dia
logo franco com partes interessadas, em 

9 



particular com as ONGs e outros 6rgaos 
representatives da sociedade. 

Senhor Subsecretario-Geral. 

A adesao do Brasil aos dois Pactos 
Internacionais sobre direitos humanos re
compensa os esfon;os que vimos empreen
dendo ao Iongo dos anos no sentido de 
refon;:ar a cooperayao internacional nessa 
area. 

Ao aderir ao mesmo tempo, e com a 
mesma formalidade, aos Pactos, o Brasil 
salienta a importancia que atribui ao con
ceito da indivisibilidade e interdependen-

cia dos direitos humanos. Com efeito, de
mocracia, direitos humanos e desenvolvi
mento social e economico devem estar 
sempre juntos e nao podem ser alcan9ados 
independentemente. 

Senhor Subsecretario-Geral. 

Esta e uma cerimonia breve. Sua elo
qiiencia esta na dimensao do gesto que 
hoje o Brasil adota. Aderimos aos docu
mentos basicos de prote9ao aos direitos 
humanos plenamente conscientes de nos
sas responsabilidades na promoyao de urn 
mundo melhor. 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Politicos 

PREAMBULO 

Os Estados Partes do Presente Pacto, 

Considerando que, em conformida
de com os principios proclamados na Car
ta das Na9oes Unidas, o reconhecimento 
da dignidade inerente a todos os membros 
da familia humana e de seus direitos iguais 
e inalienaveis constitui o fundamento da 
liberdade, da justi9a e da paz no mundo, 

Reconhecendo que esses direitos de
correm da dignidade inerente a pessoa hu
mana, 

Reconhecendo que, em conformida
de com a Declarayao Universal dos Direi
tos do Homem, o ideal do ser humano 
livre, no gozo das liberdades civis e poli
ticas e Iiberto do temor e da miseria, nao 
pode ser realizado a menos que se criem 
as condi9oes que permitam a cada urn 
gozar de seus direitos civis e politicos, 
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assim como de seus direitos economicos, 
sociais e culturais, 

Considerando que a Carta das Nayo
es Unidas impoe aos Estados a obriga9ao 
de promover o respeito universal e efetivo 
dos direitos e das liberdades do homem, 

Compreendendo que o individuo, 
por ter deveres para com seus semelhantes 
e para com a coletividade a que pertence, 
tern a obriga9ao de lutar pela promoyao e 
observancia dos direitos reconhecidos no 
presente Pacto, 

Acordaram o seguinte: 

PARTE I 
Artigo 1 

1. T odos OS povos tern direito a autode
terminayao. Em virtude desse direito, de
terminam livremente seu estatuto politico 



e asseguram livremente seu desenvolvi
mento econ6mico, social e cultural. 

2. Para a consecu<;ao de seus objetivos, 
todos os povos podem dispor livremente 
de suas riquezas e de seus recursos natu
rais, sem prejuizo das obriga<;5es decor
rentes da coopera<;ao econ6mica interna
cional, baseada no principia do proveito 
mutuo, e do Direito Internacional. Em caso 
algum, podeni urn povo ser privado de 
seus meios de subsistencia. 

3. Os Estados Partes do presente Pacto, 
inclusive aqueles que tenham a responsa
bilidade de administrar territ6rios nao-au
t6nomos e territ6rios sob tutela, deverao 
promover o exercicio do direito a autode
termina<;ao e respeitar esse direito, em con
formidade com as disposi<;oes da Carta das 
na<;oes Unidas. 

PARTE II 
Artigo 2 

1. Os Estados Partes do presente Pacto 
comprometem-se a respeitar e a garantir a 
todos os individuos que se achem em seu 
territ6rio e que estejam sujeitos a sua ju
risdi<;ao os direitos reconhecidos no pre
sente Pacto, sem discrimina<;ao alguma 
por motivo de ra<;a, cor, sexo, lingua, reli
giao, opiniao politica ou de outra natureza, 
origem nacional ou social, situa<;ao econ6-
mica, nascimento ou qualquer outra con
di<;ao. 

2. Na ausencia de medidas legislativas 
ou de outra natureza destinadas a tornar 
efetivos os direitos reconhecidos no pre
sente Pacto, os Estados Partes do presente 
Pacto comprometem-se a tomar as provi-

dencias necessarias com vistas a adota-las, 
levando em considera<;ao seus respectivos 
procedimentos constitucionais e as dispo
si<;oes do presente Pacto. 

3. Os Estados Partes do presente Pacto 
comprometem-se a: 

a) Garantir que toda pessoa, cu
jos direitos e liberdades reconhecidos 
no presente Pacto hajam sido viola
dos, possa dispor de urn recurso efe
tivo, mesmo que a violencia tenha 
sido perpetrada por pessoas que agiam 
no exercicio de fun<;5es oficiais; 

b) Garantir que toda pessoa que 
interpuser tal recurso tera seu direito 
determinado pela competente autori
dade judicial, administrativa ou le
gislativa ou por qualquer outra auto
ridades competente prevista no orde
namento juridico do Estado em ques
tao; e a desenvolver as possibilidades 
de recurso judicial; 

c) Garantir o cumprimento, pe
las autoridades competentes, de qual
quer decisao que julgar procedente 
tal recurso. 

Artigo 3 

Os Estados Partes do presente Pacto 
comprometem-se a assegurar a homens e 
mulheres igualdade no gozo de todos os 
direitos civis e politicos enunciados no 
presente Pacto. 

Artigo 4 

1. Quando situa<y6es excepcionais am~a

cem a existencia da na<;ao e sejam procla
madas oficialmente, os Estados Partes do 
presente Pacto podem adotar, na estrita 
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medida exigida pela situac;ao, medidas que 
suspendam as obrigac;oes decorrentes do 
presente Pacto, desde que tais medidas nao 
sejam incompativeis com as demais obri
gac;oes que lhes sejam impostas pelo Di
reito intemacional e nao acarretem discri
minac;ao alguma apenas por motivo de 
rac;a, cor, sexo, lingua, religiao ou origem 
social. 

2. A disposic;ao nao autoriza qualquer 
suspensao dos artigos 6, 7, 8 (panigrafos 1 
e 2), 11, 15, 16, e 18. 

3.. Os Estados Partes do presente Pacto 
que fizerem uso do direito de suspensao 
devem comunicar imediatamente aos ou
tros Estados Partes do presente Pacto, por 
intermedio do Secretario-Geral da Organi
zac;ao das Nac;oes Unidas, as disposic;oes 
que tenham suspenso, bern como os moti
vos de tal suspensao. Os Estados Partes de
verao fazer uma nova comunicac;ao, igual
mente por intermedio do Secretario-Geral 
da Organizac;ao das Nac;oes Unidas, na 
data em que terminar tal suspensao. 

Artigo 5 

1. Nenhuma disposic;ao do presente Pacto 
podera ser interpretada no senti do de reco
nhecer a urn Estado, grupo ou individuo 
qualquer direito de dedicar-se a quaisquer 
atividades ou praticar quaisquer atos que 
tenham por objetivo destruir os direitos ou 
liberdades reconhecidos no presente Pacto 
ou impor-lhes limitac;oes mais amplas do 
que aquelas nele previstas. 

2. Nao se admitira qualquer restric;ao ou 
suspensao dos direitos humanos funda
mentais reconhecidos ou vigentes em qual
quer Estado Parte do presente Pacto em 
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virtude de leis, convenc;oes, regulamentos 
ou costumes, sob pretexto de que o presen
te Pacto nao os reconhec;a ou os reconhec;a 
em menor grau. 

PARTE III 
Artigo 6 

1. 0 direito a vida e inerente a pessoa 
humana. Este direito devera ser protegido 
pela lei. Ninguem podera ser arbitraria
mente privado de sua vida. 

2. Nos paises em que a pena de morte 
nao tenha sido abolida, esta podera ser 
imposta apenas nos casos de crimes mais 
graves, em conformidade com a legislac;ao 
vigente na epoca em que o crime foi co
metido e que nao esteja em conflito com 
as disposic;oes do presente Pacto, nem com 
a Convenc;ao sobre a Prevenc;ao e a Puni
c;ao do Crime de Genocidio. Poder-se-a 
aplicar essa pena apenas em decorrencia 
de uma sentenc;a transitada em julgado e 
proferida por tribunal competente. 

3. Quando a privac;ao da vida constituir 
crime de genocidio, entende-se que ne
nhuma disposic;ao do presente artigo auto
rizara qualquer Estado Parte do presente 
Pacto a eximir-se, de modo algum, do 
cumprimento de qualquer das obrigac;oes 
que tenha assumido em virtude das dispo
sic;oes da Convenc;ao sobre a Prevenc;ao e 
a Punic;ao do Crime de Genocidio. 

4. Qualquer condenado a morte tera o 
direito de pedir indulto ou comutac;ao de 
pena. A anistia, o indulto ou a comutac;ao 
da pena poderao ser concedidos em todos 
os casos. 

5. Uma pena de morte nao devera ser 
imposta em casos de crimes cometidos por 



pessoas menores de 18 anos, nem aplicada 
a mulheres em estado de gravidez. 

6. Nao se podeni invocar disposivao al
guma do presente artigo para retardar ou 
impedir a abolivao da pena de morte por 
urn Estado Parte do presente Pacto. 

Artigo 7 

Ninguem podeni ser submetido a tor
tura nem a penas ou tratamentos crueis, 
desumanos ou degradantes. Sera proibido, 
sobretudo, submeter uma pessoa, sem seu 
livre consentimento, a experiencias medi
cas ou cientificas. 

Artigo 8 

1. Ninguem podera ser submetido a es
cravidao; a escravidao eo tnifico de escra
vos, em todos as suas formas, ficam proi
bidos. 

2. Ninguem podera ser submetido a ser
vidao. 

3. a) Ninguem podera ser obrigado 
a executar trabalhos forvados ou ob
rigat6rios; 

b) A alinea a do presente pani
grafo nao podeni ser interpretada no 
sentido de proibir, nos paises em que 
certos crimes sejam punidos com pri
sao e trabalhos forvados, o cumpri
mento de uma pena de trabalhos for
vados, imposta por urn tribunal com
petente; 

c) Para efeitos do presente pan1-
grafo, nao serao considerados «traba
lhos forvados ou obrigat6rios»: 

I) qualquer trabalho ou ser
vivo, nao previsto na alinea b, 

Artigo 9 

normalmente exigido de urn in
dividuo que tenha sido encarce
rado em cumprimento de deci
sao judicial ou que, tendo sido 
objeto de tal decisao, ache-se 
em liberdade condicional; 

II) qualquer servi9o de ca
rater militar e, nos paises em que 
se admite a isenvao por motivo 
de consciencia, qualquer servi
vo nacional que a lei venha a 
exigir daqueles que se oponham 
ao servivo militar por motivo de 
consciencia; 

III) qualquer servi9o exigi
do em casos de emergencia ou 
de calamidade que ameacem o 
bem-estar da comunidade; 

IV) qualquer trabalho ou 
servi9o que fa9a parte das obri
gay5es civicas normais. 

1. Toda pessoa tern direito a liberdade e 
a seguranva pessoais. Ninguem podera ser 
preso ou encarcerado arbitrariamente. 
Ninguem podeni ser privado de sua liber
dade, salvo pelos motivos previstos em lei 
e em conformidade com os procedimentos 
nela estabelecidos. 

2. Qualquer pessoa, ao ser presa, devera 
ser informada das razoes da prisao e noti
ficada, sem demora, das acusa9oes formu
ladas contra ela. 

3. Qualquer pessoa presa ou encarcera
da em virtude de infravao penal, devera ser 
conduzida, sem demora, a presenya do juiz 
ou de outra autoridade habilitada por lei a 
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exercer fum;oes judiciais e teni o direito de 
ser julgada em prazo razmivel ou de ser 
posta em liberdade. A prisao preventiva de 
pessoas que aguardamjulgamento nao de
vera constituir a regra geral, mas a soltura 
podera estar condicionada a garantias que 
assegurem o comparecimento da pessoa 
em questao a audiencia, a todos os atos do 
processo e, se necessaria for, para a exe
cuc;ao da sentenc;a. 

4. Qualquer pessoa que seja privada de 
sua liberdade por prisao ou encarceramen
to tera o direito de recorrer a urn tribunal 
para que este decida sobre a legalidade de 
seu encarceramento e ordene sua soltura, 
caso a prisao tenha sido ilegal. 

5. Qualquer pessoa vitima de prisao ou 
encarceramento ilegais tera direito a repa
rac;ao. 

Artigo 10 

1. Toda pessoa privada de sua liberdade 
devera ser tratada com humanidade e res
peito a dignidade inerente a pessoa humana. 

2. a) As pessoas processadas deve-
rao ser separadas, salvo em circunstan
cias excepcionais, das pessoas condena
das e receber tratamento distinto, condi
zente com a sua condic;ao de pessoas 
nao-condenadas. 

b) As pessoas processadas, jo
vens, deverao ser separadas das adul
tas e julgadas 0 mais rapido possivel. 

3. 0 regime penitenciario consistira num 
tratamento cujo objetivo principal seja a 
reforma e a reabilitac;ao moral dos prisio
neiros. Os delinqtientes juvenis deverao 
ser separados dos adultos e receber trata-
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mento condizente com sua idade e condi
c;ao juridica. 

Artigo 11 

Ninguem podera ser pre so apenas por 
nao poder cumprir com uma obrigac;ao 
contratual. 

Artigo 12 

1. T oda pes so a que se ache legalmente 
no territorio de urn Estado tera o direito de 
nele livremente circular e escolher sua re
sidencia. 

2. Toda pessoa tera o direito de sair 
livremente de qualquer pais, inclusive de 
seu proprio pais. 

3. Os direitos supracitados nao poderao 
constituir objeto de restric;oes, a menos 
que estej am previstas em lei e no intuito 
de proteger a seguranc;a nacional e a or
dem, saude ou moral publicas, bern como 
os direitos e liberdades das demais pes
soas, e que sejam compativeis com os 
outros direitos reconhecidos no presente 
Pacto. 

4. Ninguem podera ser privado arbitra
riamente do direito de entrar em seu pro
prio pais. 

Artigo 13 

Urn estrangeiro que se ache legal
mente no territorio de urn Estado Parte do 
presente Pacto so podera dele ser expulso 
em decorrencia de decisao adotada em 
conformidade com a lei e, a menos que 
razoes imperativas de seguranc;a nacional 
a isso se oponham, tera a possibilidade de 
expor as razoes que militem contra sua 
expulsao e de ter seu caso reexaminado 



pelas autoridades competentes, ou por uma 
ou varias pessoas especialmente designa
das pelas referidas autoridades, e de fazer
se representar com esse objetivo. 

Artigo 14 

1. Todas as pessoas sao iguais perante 
os tribunais e as cortes de justiya. Toda 
pessoa teni o direito de ser ouvida publi
camente e com as devidas garantias por 
urn tribunal competente, independente e 
imparcial, estabelecido por lei, na apura
yao de qualquer acusayao de caniter penal 
formulada contra ela ou na determinayao 
de seu direitos e obrigay5es de caniter 
civil. A imprensa e o publico poderao ser 
excluidos de parte ou da totalidade de urn 
julgamento, quer por motivos de moral 
publica, de ordem publica ou de seguranya 
nacional em urna sociedade democnitica, 
quer quando o interesse da vida privada 
das Partes o exija, quer na medida em que 
isso seja estritamente necessario na opi
niao da justiya, em circunstancias especi
ficas, nas quais a publicidade venha a pre
judicar os interesses dajustiya; entretanto, 
qualquer sentenya proferida em materia 
penal ou civil devera tornar-se publica, a 
menos que o interesse de menores exija 
procedimento oposto, ou o processo diga 
respeito a controversias matrimoniais ou a 
tutela de menores. 

2. Toda pessoa acusada de urn delito 
tera direito a que se presuma sua inocencia 
enquanto nao for legalmente comprovada 
sua culpa. 

3. Toda pessoa acusada de urn delito 
tera direito, em plena igualdade, a, pelo 
menos, as seguintes garantias: 

a) Ser informado, sem demora, 
numa lingua que compreenda e de 
forma minuciosa, da natureza e dos 
motivos da acusayao contra ela for
mulada; 

b) De dispor do tempo e dos 
meios necessarios a preparayao de 
sua defesa e a comunicar-se com de
fensor de sua escolha; 

c) De ser julgado sem dilayoes 
indevidas; 

d) De estar presente no julga
mento e de defender-se pessoalmente 
ou por intermedio de defensor de sua 
escolha; de ser informado, caso nao 
tenha defensor, do direito que lhe 
assiste de te-lo e, sempre que o inte
resse dajustiya assim exija, deter urn 
defensor designado ex-officio gratui
tamente, se nao tiver meios para re
munera-lo; 

e) De interrogar ou fazer inter
rogar as testemunhas de acusayao e a 
obter o comparecimento e o interro
gat6rio das testemunhas de defesa nas 
mesmas condiyoes de que dispoem as 
de acusayao; 

f) De ser assistida gratuitamente 
por urn interprete, caso nao compreen
da ou nao fale a lingua empregada 
durante o julgamento; 

g) De nao ser obrigada a depor 
contra si mesma, nem a confessar-se 
culpada. 

4. 0 processo aplicavel a jovens que 
nao sejam maiores nos termos da legisla
yao penal levara em conta a idade dos 

15 



mesmos e a importancia de promover sua 
reintegrayao social. 

5. Toda pessoa declarada culpada por 
urn delito teni o direito de recorrer da 
sentenya condenat6ria e da pena a uma 
instancia superior, em conformidade com 
a lei. 

6. Se uma senten9a condenat6ria passa
da em julgado for posteriormente anulada 
ou quando urn indulto for concedido, pela 
ocorrencia ou descoberta de fatos novos 
que provem cabalmente a existencia de 
erro judicial, a pessoa que sofreu a pena 
decorrente dessa condenayao deveni ser 
indenizada, de acordo com a lei, a menos 
que fique provado que se lhe pode impu
tar, total ou parcialmente, a nao-revela<;:ao 
dos fatos desconhecidos em tempo util. 

7. Ninguem podeni ser processado ou 
punido por urn delito pelo qual ja foi ab
solvido ou condenado por senten<;:a passa
da emjulgado, em conformidade com a lei 
e os procedimentos penais de cada pais. 

Artigo 15 

1. Ninguem podera ser condenado por 
atos ou omiss5es que nao constituam deli
to de acordo com o direito nacional ou 
internacional, no momento em que foram 
cometidos. Tampouco poder-se-a impor 
pena mais grave do que a aplicavel no 
momento da ocorrencia do delito. Se, de
pois de perpetrado o delito, a lei estipular 
a imposi<;:ao de pena mais leve, o delin
qiiente devera dela beneficiar-se. 

2. Nenhuma disposi<;:ao do presente pacto 
impedira o julgamento ou a condena<;:ao de 
qualquer individuo por atos ou omiss5es 
que, no momenta em que foram cometidos, 
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eram considerados delituosos de acordo 
com os principios gerais de direito reco
nhecidos pela comunidade das nayoes. 

Artigo 16 

Toda pessoa tera direito, em qualquer 
Iugar, ao reconhecimento de sua persona
lidade juridica. 

Artigo 17 

1. Ninguem podera ser objeto de inge
rencias arbitrarias ou ilegais em sua vida 
privada, em sua familia, em seu domicilio 
ou em sua correspondencia, nem de ofen
sas ilegais a sua honra e reputayao. 

2. Toda pessoa tera direito a prote9ao da 
lei contra essas ingerencias ou ofensas. 

Artigo 18 

1. Toda pessoa tera direito a liberdade 
de pensamento, de consciencia e de reli
giao. Esse direito implicara a liberdade de 
ter ou adotar uma religiao ou uma crenya 
de sua escolha e a liberdade de professar 
sua religiao ou cren<;:a, individual ou cole
tivamente, tanto publica como privaJa
mente, por meio do culto, da celebrayao de 
ritos, de praticas e do ensino. 

2. N inguem podera ser su l:metido a me
didas coercitivas que possam restringir sua 
liberdade de ter ou de adotar uma religiao 
ou cren9a de sua escolha. 

3. A liberdade de manirestar a propria 
religiao ou cren<;:a estara sujeita apenas as 
limita<;:5es previstas em lei e que se fayam 
necessarias para proteger a seguranya, a 
ordem, a saude ou a moral publicas ou os 
direitos e as liberdades das demais pes
soas. 



4. Os Estados Partes do presente Pacto 
comprometem-se a respeitar a liberdade 
dos pais - e, quando for o caso, dos 
tutores legais - de assegurar a educac;ao 
religiosa e moral dos filhos que esteja de 
acordo com suas pr6prias convicc;oes. 

Artigo 19 

1. Ninguem podeni ser molestado por 
suas opinioes. 

2. Toda pessoa teni direito a liberda
de de expressao: esse direito incluini a 
liberdade de procurar, receber e difundir 
informac;oes e ideias de qualquer nature
za, independentemente de considerac;oes 
de fronteiras, verbalmente ou por escrito, 
em forma impressa ou artistica, ou por 
qualquer outro meio de sua escolha. 

3. 0 exercicio do dire ito previsto no 
panigrafo 2° do presente artigo implicani 
deveres e responsabilidades especiais. Con
seqtientemente, podeni estar sujeito a cer
tas restric;oes, que devem, entretanto, ser 
expressamente previstas em lei e que se 
fac;am necessarias para: 

a) assegurar o respeito dos direi
tos e da reputac;ao das demais pes
soas; 

b) proteger a seguranc;a nacio
nal, a ordem, a saude ou a moral 
publicas. 

Artigo 20 

1. Sera proibida por lei qualquer propa
ganda em favor da guerra. 

2. Sera proibida por lei qualquer apolo
gia do 6dio nacional, racial ou religiose 

que constitua incitamento a discrimina
c;ao, a hostilidade ou a violencia. 

Artigo 21 

0 direito de reuniao pacifica sera re
conhecido. 0 exercicio desse direito estara 
sujeito apenas as restric;oes previstas em 
lei e que se fac;am necessarias, em uma 
sociedade democratica, no interesse da se
guranc;a nacional, da seguranc;a ou da or
dem publicas, ou para proteger a saude ou 
a moral publicas ou os direitos e as liber
dades das demais pessoas. 

Artigo 22 

1. T oda pessoa teni o direito de asso
ciar-se livremente a outras, inclusive o 
direito de constituir sindicatos e de a eles 
filiar-se, para a protec;ao de seus interes
ses. 

2. 0 exercicio desse direito estara sujei
to apenas as restric;oes previstas em lei e 
que se fac;am necessarias, em uma socie
dade democratica, no interesse da segu
ranc;a nacional, da seguranc;a e da ordem 
publicas, ou para proteger a saude ou a 
moral publicas ou os direitos e liberdades 
das demais pessoas. 0 presente artigo nao 
impedira que se submeta a restric;oes le
gais o exercicio desse direito por membros 
das forc;as armadas e da policia. 

3. Nenhuma das disposic;oes do presen
te artigo permitira que Estados Partes da 
Convenc;ao de 1948 da Organizac;ao Inter
nacional do Trabalho, relativa a liberdade 
sindical e a protec;ao do direito sindical, 
venham a adotar medidas legislativas que 
restrinjam- ou aplicar a lei de maneira a 
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restringir -as garantias previstas na refe

rida Conven9ao. 

Artigo 23 

1. A familia e o elemento natural e fun
damental da sociedade e teni o direito de 
ser protegida pela sociedade e pelo Estado. 

2. Sera reconhecido o direito do homem 
e da mulher de, em idade nubil, contrair 
casamento e constituir familia. 

3. Casamento algum seni celebrado sem o 
consentimento livre e ~leno dos futuros 
esposos. 

4. Os Estados Partes do presente Pacto 
deverao adotar as medidas apropriadas para 
assegurar a igualdade de direitos e respon
sabilidades dos esposos quanto ao casa
mento, durante o mesmo e por ocasiao de 
sua dissolu9ao. Em caso de dissolu9ao, 
deverao adotar-se disposi9oes que assegu
rem a prote9ao necessaria para os filhos. 

Artigo 24 

1. Toda crian9a tera direito, sem discri
mina9ao alguma por motivo de cor, sexo, 
lingua, religiao, origem nacional ou social, 
situa9ao econ6mica ou nascimento, as me
didas de prote9ao que a sua condi9ao de 
menor requerer por parte de sua familia, 
da sociedade e do Estado. 

2. Toda crian9a devera ser registrada 
imediatamente apos seus nascimento e de
vera receber urn nome. 

3. Toda crian9a tera o direito de adquirir 
uma nacionalidade. 

Artigo 25 

Todo cidadao tera o direito e a possi
bilidade, sem qualquer das formas de dis-
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crimina9ao mencionadas no artigo 2 e sem 
restri9oes infundadas: 

a) de participar da condu9ao dos 
assuntos publicos, diretamente ou por 
meio de representantes livremente es
colhidos; 

b) de votar e de ser eleito em 
elei9oes periodicas, autenticas, reali
zadas por sufragio universal e iguali
tario e por voto secreto, que garantam 
a manifesta9ao da vontade dos eleito
res; 

c) de ter acesso, em condi9oes 
gerais de igualdade, as fun95es publi
cas de seu pais. 

Artigo 26 

T odas as pessoas sao iguais perante a 
lei e tern direito, sem discrimina9ao algu
ma, a igual prote9ao da lei. A este respeito, 
a lei devera proibir qualquer forma de 
discrimina9ao e garantir a todas as pessoas 
prote9ao igual e eficaz contra qualquer 
discrimina9ao por motivo de ra9a, cor, 
sexo, lingua, religiao, opiniao polftica ou 
de outra natureza, origem nacional ou so
cial, situa9ao econ6mica, nascimento ou 
qualquer outra situa9ao. 

Artigo 27 

Nos Estados em que haja minorias 
etnicas, religiosas ou lingi.ifsticas, as pes
seas pertencentes a essas minorias nao 
poderao ser privadas do direito de ter, 
conjuntamente com outros membros de 
seu grupo, sua propria vida cultural, de 
professar e praticar sua propria religiao e 
usar sua propria lingua. 



PARTE IV 
Artigo 28 

1. Constituir-se-a urn Comite de Direi
tos Humanos ( doravante denominado o 
«Comite» no presente Pacta). 0 Comite 
sera composto de dezoito membros e de
sempenhara as fun<;oes descritas adiante. 

2. 0 Comite sera integrado par nacio
nais dos Estados Partes do presente Pacta, 
os quais deverao ser pessoas de elevada 
reputa<;ao moral e reconhecida competen
cia em materia de direitos humanos, levan
do-se em considera<;ao a utilidade da par
ticipa<;ao de algumas pessoas com expe
riencia juridica. 

3. Os membros do Co mite serao eleitos 
e exercerao suas fun<;oes a titulo pessoal. 

Artigo 29 

1. Os membros do Comite serao eleitos 
em vota<;ao secreta dentre uma lista de 
pessoas que preencham os requisitos pre
vistas no artigo 28 e indicadas, com esse 
objetivo, pelos Estados Partes do presente 
Pacta. 

2. Cada Estado Parte no presente Pacta 
podera indicar duas pessoas. Essas pes
soas deverao ser nacionais do Estado que 
as indicou. 

3. A mesma pes so a pod era ser indicada 
mais de uma vez. 

Artigo 30 

1. A primeira elei<;:ao realizar-se-a no 
maximo seis meses ap6s a data de entrada 
em vigor do presente Pacta. 

2. Ao menos quatro meses antes da data 
de cada elei<;:ao do Comite, e des de que nao 

seja uma elei<;ao para preencher uma vaga 
declarada nos termos do artigo 34, o Se
cretario-Geral da Organiza<;ao das N :t<;oes 
Unidas convidara, par escrito, os Estados 
Partes do presente Protocolo a indicar, no 
prazo de tres meses, os candidatos a mem
bra do Comite. 

3. 0 Secretario-Geral da Organiza<;ao 
das Na<;oes Unidas organizani uma lista 
par ordem alfabetica de todos os candida
tos assim designados, mencionando os Es
tados Partes que os tiverem indicado, e a 
comunicara aos Estados Partes do presente 
Pacta, no maximo urn mes antes da data 
de cada elei<;ao. 

4. Os membros do Comite serao eleitos 
em reunioes dos Estados Partes convocadas 
pelo Secretario-Geral da Organiza<;ao das 
na<;oes Unidas na sede da Organiza<;ao. Nes
sas reunioes, em que o quorum sera estabe
lecido par dais ter<;:os dos Estados Partes do 
presente Pacta, serao eleitos membros do 
Comite e os candidatos que obtiveram o 
maior numero de votos e a maioria absoluta 
dos votos dos representantes dos Estados 
Partes presentes e votantes. 

Artigo 31 

1. 0 Comite nao podera ter mais de urn 
nacional de urn mesmo Estado. 

2. Nas elei<;:oes do Comite, levar-se-ao 
em considera<;:ao uma distribui<;ao geogra
fica eqiiitativa e uma representa<;ao das 
diversas formas da civiliza<;ao, bern como 
dos principais sistemas juridicos. 

Artigo 32 

1. Os membros do Comite serao eleitos 
para urn mandata de quatro anos. Poderao, 
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caso suas candidaturas sejam apresentadas 
novamente, ser reeleitos. Entretanto, oman
dato de nove dos membros eleitos na pri
meira elei<;ao expiranl. ao final de dois 
anos; imediatamente ap6s a primeira elei
<;ao, o presidente da reuniao a que se refere 
o panl.grafo 4° do artigo 30 indicani, por 
sorteio, os nomes desses nove membros. 

2. Ao expirar o mandato dos membros, 
as elei<;oes se realizarao de acordo com o 
disposto nos artigos precedentes desta par
te do presente Pacto. 

Artigo 33 

1. Se, na opiniao unanime dos demais 
membros, urn membro do Comite deixar 
de desempenhar suas fun<;oes por motivos 
distintos de uma ausencia temponiria, o 
Presidente comunicara tal fato ao Secreta
rio-Geral da Organiza<;ao das Na<;oes Uni
das, que declarara vago o Iugar que ocu
pava o referido membro. 

2. Em caso de morte ou renuncia de urn 
membro do Comite, o Presidente comuni
cara imediatamente tal fato ao Secretario
Geral da Organiza<;ao das Na<;5es Unidas, 
que declarara vago o Iugar desde a data da 
morte ou daquela em que a renuncia passe 
a produzir efeitos. 

Artigo 34 

1. Quando uma vaga for declarada nos 
termos do artigo 33 eo mandato do mem
bro a ser substituido nao expirar no prazo 
de seis meses a con tar da data em que tenha 
sido declarada a vaga, o Secretario-Geral 
da Organiza<;ao das Na<;5es Unidas comu
nicara tal fato aos Estados Partes do pre
sente Pacto, que poderao, no prazo de dois 
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meses, indicar candidates, em conformi
dade com o artigo 29, para preencher a 
vaga. 

2. 0 Secretario-Geral da Organiza<;ao 
das Na<;oes Unidas organizara uma lista 
por ordem alfabetica dos candidates assim 
designados e a comunicara aos Estados 
Partes do presente Pacto. A elei<;ao desti
nada a preencher tal vaga sera realizada 
nos termos das disposi<;5es pertinentes desta 
parte do presente Pacto. 

3. Qualquer membro do Co mite eleito 
para preencher uma vaga em conformida
de como artigo 33 fara parte do Comite 
durante o restante do mandato do membro 
que deixar vago o Iugar do Comite, nos 
termos do referido artigo. 

Artigo 35 

Os membros do Comite receberao, 
com a aprova<;ao da Assembleia Geral da 
Organiza<;ao das Na<;5es Unidas, honoranos 
provenientes de recursos da Organiza<;ao 
das N a<;oes Unidas, nas condi<;oes fixadas, 
considerando-se a importancia das fun<;oes 
do Comite, pela Assembleia Geral. 

Artigo 36 

0 Secretario-Geral da Organiza<;ao 
das Na<;oes Unidas colocara a disposi<;ao 
do Comite o pessoal e os servi<;os neces
saries ao desempenho eficaz das fun<;oes 
que lhe sao atribuidas em virtude do pre
sente Pacto. 

Artigo 37 

1. 0 Secretario-Geral da Organiza<;ao 
das Na<;oes Unidas convocara os Mem-



bros do Comite para a primeira reuniao, a 
realizar-se na sede da Organiza<;aoo 

20 Apos a primeira reuniao, o Comite 
deveni reunir-se em todas as ocasioes pre
vistas em suas regras de procedimentoo 

3 0 As reunioes do Co mite serao realiza
das normalmente na sede da Organiza<;ao 
das Na96es Unidas ou no Escritorio das 
Na96es Unidas em Genebrao 

Artigo 38 

Todo Membro do Comite deveni, an
tes de iniciar suas fun96es, assumir, em 
sessao publica, o compromisso solene de 
que desempenhani suas fun<;oes imparcial 
e conscientementeo 

Artigo 39 

10 0 Comite elegeni sua mesa para urn 
periodo de dois anoso Os membros da mesa 
poderao ser reeleitoso 

20 0 proprio Comite estabeleceni suas 
regras de procedimento; estas, contudo, 
deverao conter, entre outras, as seguintes 
disposi<;oes: 

a) 0 quorum sera de doze mem-
bros; 

b) As decisoes do Co mite serao 
tomadas por maioria de votos dos 
membros presenteso 

Artigo 40 

10 Os Estados Partes do presentes Pacto 
comprometem-se a sub meter relatorios so
bre as medidas por eles adotadas para tor
nar efetivos os direitos reconhecidos no 
presente Pacto e sobre o progresso alcan-
9ado no gozo desses direitos: 

a) Dentro do prazo de urn ano, a 
contar do inicio da vigencia do pre
sente Pacto nos Estados Partes inte
ressados; 

b) A partir de entao, sempre que 
o Comite vier a solicitar. 

20 Todos os relatorios serao submetidos 
ao Secretario-Geral da Organiza9ao das 
N a<;oes U nidas, que os encaminhara, para 
exame, ao Comiteo Os relatorios deverao 
sublinhar, caso existam, os fatores e as 
dificuldades que prejudiquem a implemen
ta<;ao do presente Pactoo 

3 0 0 Secretario-Geral da Organiza9ao 
das Na<;oes Unidas podera, apos consulta 
ao Comite, encaminhar as agencias espe
cializadas interessadas copias das partes 
dos relatorios que digam respeito a sua 
esfera de competenciao 

40 0 Comite estudara os relatorios apre
sentados pelos Estados Partes do presente 
Pacto e transmitira aos Estados Partes seu 
proprio relatorio, bern como os comenta
rios gerais que julgar oportunoso 0 Comite 
podera igualmente transmitir ao Conselho 
Economico e Social os referidos comenta
rios, bern como copias dos relatorios que 
houver recebido dos Estados Partes do 
presente Pactoo 

50 Os Estados Partes no presente Pacto 
poderao submeter ao Comite as observa
<;5es que desejarem formular relativamen
te aos comentarios feitos nos termos do 
paragrafo 4° do presente artigoo 

Artigo 41 

10 Com base no presente Artigo, todo 
Estado Parte do presente Pacto podera de-
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clarar, a qualquer mom en to que reconhece 
a competencia do Comite para receber e 
examinar as comunica9oes em que urn 
Estado Parte alegue que outro Estado Parte 
nao vern cumprindo as obriga9oes que lhe 
impoe o presente Pacto. As referidas co
municayoes s6 serao recebidas e examina
das nos termos do presente artigo no caso 
de serem apresentadas por urn Estado Par
te que houver feito uma declara9ao em que 
reconhe9a, com rela9ao a si proprio, a 
competencia do Comite. 0 Comite nao 
recebera comunica9ao alguma relativa a 
urn Estado Parte que nao houver feito uma 
declara9ao dessa natureza. As comunica
y5es recebidas em virtude do presente ar
tigo estarao sujeitas ao procedimento que 
se segue: 
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a) Se urn Estado Parte do pre
sente Pacto considerar que outro Es
tado Parte nao vern cumprindo as 
disposi9oes do presente Pacto pode
ni, mediante comunica9ao escrita, le
var a questao ao conhecimento deste 
Estado Parte. Dentro do prazo de tres 
meses, a contar da data . 0 recebi
mento da comunica9ao, o Estado des
tinatario fomecera ao Estado que en
viou a comunica9ao explica9oes ou 
quaisquer outras declara96es por es
crito que esclare9am a questao, as 
quais deverao fazer referencia, ate 
onde seja possivel e pertinente, aos 
procedimentos nacionais e aos recur
sos juridicos adotados, em tnlmite ou 
disponiveis sobre a questao; 

b) Se, dentro do prazo de seis 
meses, a contar da data do recebi
mento da comunica9ao original pelo 

Estado destinatario, a questao nao es
tiver dirimida satisfatoriamente para 
ambos os Estados Partes interessa
dos, tanto urn como o outro terao o 
direito de submete-la ao Comite, me
diante notifica9ao endere9ada ao Co
mite ou ao outro Estado interessado; 

c) 0 Co mite tratara de todas as 
questoes que se lhe submetam em 
virtude do presente artigo somente 
ap6s ter-se assegurado de que todos 
os recursos juridicos internos dispo
niveis tenham sido utilizados e esgo
tados, em consonancia com os prin
cipios do Direito Intemacional geral
mente reconhecidos. Nao se aplicara 
essa regra quando a aplica9ao dos 
mencionados recursos prolongar-se 
injustificadamente; 

d) 0 Comite realizara reunioes 
confidenciais quando estiver exami
nando as comunicay5es previstas no 
presente artigo; 

e) sem prejuizo das disposi9oes 
da alinea c, o Comite colocara seus 
bons oficios a disposiyaO dos Estados 
Partes interessados no intuito de alcan
yar uma solu9ao amistosa para a ques
tao, baseada no respeito aos direitos 
humanos e liberdades fundamentais re
conhecidos no presente Pacto; 

f) Em todas as questoes yue se 
lhe submetam em virtude do presente 
artigo, o Comite podera solicitar aos 
Estados Partes interessados, a que se 
faz referencia na alinea b, que lhe 
fome9am quaisquer informa9oes per
tinentes; 



g) Os Estados partes interessa
dos, a que se faz referencia na alinea 
b, terao o direito de fazer-se repre
sentar quando as questoes forem exa
minadas no Comite e de apresentar 
suas observav5es verbalmente e/ou 
por escrito; 

h) 0 Comite, dentro dos doze 
meses seguintes a data de recebimen
to da notificavao mencionada na ali
nea b, apresentani relat6rio em que: 

I) se houver sido alcanvada 
uma soluvao nos termos da ali
nea e, o Comite restringir-se-a, 
em seu relat6rio, a uma breve 
exposivao dos fatos e da soluvao 
alcanvada. 

II) se nao houver sido al
canvada soluvao alguma noster
mos da alinea e, o Comite res
tringir-se-a, em seu relat6rio, « 
uma breve exposivao dos fatos; 
serao anexados ao relat6rio o 
texto das observav5es escritas e 
as atas das o bservav5es orais 
apresentadas pelos Estados Par
tes interessados. 

Para cada questao, o relat6rio sera 
encaminhado aos Estados partes interessa
dos. 

2. As disposiv5es do presente artigo en
trarao em vigor a partir do momento em 
que dez Estados Partes do presente pacto 
houverem feito as declarav5es menciona
das no paragrafo 1 o deste Artigo. As refe
ridas declarav5es serao depositadas pelos 
Estados Partes junto ao Secretario-Geral 
da Organizavao das Nav5es Unidas, que 

envmra copms das mesmas aos demais 
Estados Partes. Toda declaravao podera 
ser retirada, a qualquer momento, median
te notificavao enderevada ao Secretario
Geral. Far-se-a essa retirada sem prejuizo 
do exame de quaisquer questoes que consti
tuam objeto de uma comunicavao ja trans
mitida nos termos deste artigo, em virtude 
do presente artigo, nao se recebera qual
quer nova comunicavao de urn Estado Par
te uma vez que o Secretario-Geral haja 
recebido a notificavao sobre a retirada da 
declaravao, a menos que o Estado Parte 
interessado haja feito uma nova declara
vao. 

Artigo 42 

1. a) Se uma questao submetida ao 
Comite, nos termos do artigo 41, nao 
estiver dirimida satisfatoriamente para 
os Estados Partes interessados, o Co
mite podera, com o consentimento 
previo dos Estados Partes interessa
dos, constituir uma Comissao de Con
ciliavao ad hoc (doravante denomi
nada «a Comissao»). A Comissao co
locara seus bons oficios a disposivao 
dos Estados Partes interessados no 
intuito de se alcanvar uma soluvao 
amistosa para a questao baseada no 
respeito ao presente Pacto. 

b) A Comissao sera composta 
de cinco membros designados com o 
consentimento dos Estados Partes in
teressados. Se os Estados Partes inte
ressados nao chegarem a urn acordo 
a respeito da totalidade ou de parte da 
composivao da Comissao dentro do 
prazo de tres meses, os membros da 
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Comissao em relayao aos quais nao 
se chegou a acordo serao eleitos pelo 
Comite, entre os seus pr6prios mem
bros, em votayao secreta e por maio
ria de dois teryos dos membros do 
Co mite. 

2. Os Membros da Comissao exercerao 
suas funyoes a titulo pessoal. Nao poderao 
ser nacionais dos Estados interessados, nem 
de Estado que nao seja Parte do Presente 
Pacto, nem de urn Estado Parte que nao tenha 
feito a declarayao prevista no artigo 41. 

3. A propria Comissao elegeni seu Pre
sidente e estabeleceni suas regras de pro
cedimento. 

4. As reunioes da Comissao serao reali
zadas normalmente na sede da Organiza
yao das Nayoes Unidas ou no Escrit6rio 
das Nayoes Unidas em Genebra. Entretan
to, poderao realizar-se em qualquer outro 
lugar apropriado que a Comissao determi
nar, ap6s consulta ao Secretario-Geral da 
Organizayao das Nayoes Unidas e aos Es
tados Partes interessados. 

5. 0 secretariado referido no artigo 36 
tam bern prestara serviyos as comissoes de
signadas em virtude do presente artigo. 

6. As informayoes obtidas e coligadas 
pelo Comite serao colocadas a disposiyaO 
da Comissao, a qual podera solicitar aos 
Estados Partes interessados que lhe [orne
yam qualquer outra informayao pertinente. 

7. Ap6s haver estudado a questao sob 
todos o seus aspectos, mas, em qualquer 
caso, no prazo de doze meses ap6s dela ter 
tornado conhecimento, a Comissao apre
sentara urn relat6rio ao Presidente do Co-
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mite, que o encaminhara aos Estados Par
tes interessados: 

a) Sea Comissao nao puder ter
minar o exame da questao, restringir
se-a, em seu relat6rio, a uma breve 
exposiyao sobre o estagio em que se 
encontra o exame da questao; 

b) Se houver sido alcanyada uma 
soluyao amistosa para a questao, ba
seada no respeito dos direitos burna
nos reconhecidos no presente Pacto, 
a Comissao restringir-se-a, em seu 
relat6rio, a uma breve exposiyao dos 
fatos e da soluyao alcanyada; 

c) Se nao houver sido alcanyada 
soluyao nos termos da alinea b, a 
Comissao incluira no relat6rio suas 
conclusoes sobre os fatos relativos a 
questao debatida entre os Estados Par
tes interessados, assim como sua opi
niao sobre a possibilidade de soluyao 
amistosa para a questao; o relat6rio 
incluira as observayoes escritas e as 
atas das observayoes orais feitas pe
los Estados Partes interessados. 

d) Se o relat6rio da Comissao 
for apresentado nos termos da alinea 
c, os Estados Partes interessados co
municarao, no prazo de tres meses a 
contar da data do recebimento do re
lat6rio, ao Presidente do Comite se 
aceitam ou nao os termos do relat6rio 
da Comissao. 

8. As disposiyoes do presente artigo nao 
prejudicarao as atribuiyoes do Comite pre
vistas no artigo 41. 

9. T odas as despesas dos membros da 
Comissao serao repartidas equitativamen-



te entre os Estados Partes interessados 
' 

com base em estimativas a serem estabe-
lecidas pelo Secretario-Geral da Organiza
yao das Na9oes Unidas. 

10. 0 Secretario-Geral da Organizayao 
das Nayoes Unidas podeni, caso seja ne
cessario, pagar as despesas dos membros 
da Comissao antes que sejam reembolsa
das pelos Estados Partes interessados, em 
conformidade com o paragrafo 9° do pre
sente artigo. 

Artigo 43 

Os membros do Comite e os mem
bros da Comissao de Concilia9ao ad hoc 
que forem designados nos termos do artigo 
42 terao direito as facilidades, privilegios 
e imunidades que se concedem aos peritos 
no desempenho de missoes para a Organi
zayao das Na9oes Unidas, em conformida
de com as seyoes pertinentes da Conven
yao sobre Privilegios e Imunidades das 
Na9oes Unidas. 

Artigo 44 

As disposi9oes relativas a implemen
tayao do presente Pacto aplicar-se-ao sem 
prejuizo dos procedimentos instituidos em 
materia de direitos humanos pelos - ou 
em virtude dos mesmos - instrumentos 
constitutivos e pelas Convenyoes da Orga
nizayao das Nay5es Unidas e das agencias 
especializadas e nao impedirao que os Es
tados Partes venham a recorrer a outros 
procedimentos para a solu9ao de contro
versias, em conformidade com os acordos 
intemacionais gerais ou especiais vigentes 
entre eles. 

Artigo 45 

0 Comite submetera a Assembleia 
GeraL por intermedio do Conselho Econo
mico e Social, urn relat6rio sobre suas 
atividades. 

PARTE IV 
Artigo 46 

Nenhuma disposiyao do presente Pac
to podera ser interpretada em detrimento 
das disposi9oes da Carta das Nayoes Uni
das e das constituiyoes das agencias espe
cializadas, as quais definem as responsa
bilidades respectivas dos diversos 6rgaos 
da Organiza9ao das nay5es Unidas e das 
agencias especializadas relativamente as 
quest5es tratadas no presente Pacto. 

Artigo 47 

Nenhuma disposiyao do presente Pac
to podera ser interpretada em detrimento 
do direito inerente a todos os povos de 
desfrutar e utilizar plena e livremente suas 
nquezas e seus recursos naturais. 

PARTE VI 
Artigo 48 

1. 0 presente pacto esta aberto a assina
tura de todos os Estados Membros da Or
ganizayao das N ay5es Unidas ou membros 
de qualquer de suas agencias especializa
das, de todo Estado Parte do Estatuto da 
Corte Intemacional de Justiya, bern como 
de qualquer outro Estado convidado pela 
Assembleia Geral a tomar-se Parte do pre
sente Pacto. 

2. 0 presente Pacto esta sujeito a ratifi
cayao. Os instrumentos de ratifica9ao se-
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rao depositados junto ao Secretario-Geral 
da Organizas:ao das Nac;:oes Unidas. 

3. 0 presente Pacto esta aberto a adesao 
de qualquer dos Estados mencionados no 
paragrafo 1 o do presente artigo. 

4. Far-se-a a adesao mediante deposito do 
instrumento de adesao junto ao Secretario
geral da Organizac;:ao das Nac;:oes Unidas. 

5. 0 Secretario-Geral da Organizac;:ao 
das Nac;:oes Unidas informara todos os Es
tados que hajam assinado o presente Pacto 
ou a ele aderido do deposito de cada ins
trumento de ratificac;:ao ou adesao. 

Artigo 49 

1. 0 presente pacto entrara em vigor 
tres meses apos a data do deposito, junto 
ao Secretario-Geral da Organizac;:ao das 
Nac;:oes Unidas, do trigesimo-quinto ins
trumento de ratificac;:ao ou adesao. 

2. Para os Estados que vierem a ratificar 
o presente Pacto ou a ele aderir apos o 
deposito do trigesimo-quinto instrumento 
de ratificac;:ao ou adesao, o presente Pacto 
entrara em vigor tres meses apos a data do 
deposito, pelo Estado em questao, de seu 
instrumento de ratificac;:ao ou adesao. 

Artigo 50 

Aplicar-se-ao as disposic;:oes do pre
sente Pacto, sem qualquer limitac;:ao ou 
excec;:ao, a todas as unidades constitutivas 
dos Estados federativos. 

Artigo 51 

1. Qualquer Estado Parte do presente 
Pacto podera propor emendas e deposita
las junto ao Secretario-Geral da Organiza
c;:ao das Nac;:oes Unidas. 0 Secretario-Ge-
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ral comunicara todas as propostas de emen
da aos Estados Partes do presente pacto, 
pedindo-lhes que o notifiquem se desejam 
que se convoque uma conferencia dos Es
tados Partes destinada a examinar as pro
pastas e submete-las a votac;:ao. Se pelo 
menos urn terc;:o dos Estados Parte se ma
nifestar a favor da referida convocac;:ao, o 
Secretario-geral convocara a conferencia 
sob os auspicios da Organizac;:ao das Na
c;:oes Unidas. Qualquer emenda adotada 
pela maioria dos Estados Partes presentes 
e votantes na conferencia sera submetida 
a aprovac;:ao da Assembleia Geral das Na
c;:oes Unidas. 

2. Tais emendas entrarao em vigor 
quando aprovadas pela Assembleia Geral 
das Nac;:oes Unidas, e aceitas, em confor
midade com seus respectivos procedimen
tos constitucionais, por uma maioria de 
dois terc;:os dos Estados Partes no presente 
Pacto. 

3. Ao entrarem em vigor, tais emendas 
serao obrigatorias para os Estados Partes 
que as aceitaram, ao passo que os demais 
Estados Partes permanecem obrigados pe
las disposic;:oes do presente Pacto e pelas 
emendas anteriores por eles aceitas. 

Artigo 52 

Independentemente das notificac;:oes 
previstas no paragrafo 5° do artigo 48, o 
Secretario-Geral da Organizac;:ao das Na
c;:oes Unidas comunicara a todos os Esta
dos referidos no paragrafo 1 o do referido 
artigo: 

a) as assinaturas, ratificac;:oes e 
adesoes recebidas em conformidade 
como artigo 48; 



b) a data de entrada em vigor do 
Pacto, nos termos do artigo 49, e a 
data de entrada em vigor de quaisquer 
emendas, nos termos do artigo 51. 

Artigo 53 

1. 0 presente Pacto, cujos textos em 
chines, espanhol, frances, ingles e russo 

sao igualmente autenticos, seradepositado 
nos arquivos da Organizac;ao das Nac;oes 
Unidas. 

2. 0 Secretario-Geral da Organizac;ao 
das Nac;oes Unidas encaminhara c6pias 
autenticadas do presente Pacto a todos os 
Estados mencionados no artigo 48. 

Pacto Internacional sobre Direitos 
Economicos, Sociais e Culturais 

PREAMBULO 
Os Estados Partes do Presente Pacto, 

Considerando que, em conformida
de com os principios proclamados na Car
ta das Nac;oes Unidas, o reconhecimento 
da dignidade inerente a todos os membros 
da familia humana e de seus direitos iguais 
e inalienaveis constitui o fundamento da 
liberdade, da justic;a e da paz no mundo, 

Reconhecendo que esses direitos de
correm da dignidade inerente a pessoa hu
mana, 

Reconhecendo que, em conformida
de com a Declarac;ao Universal dos Direi
tos do Homem, o ideal do ser humano 
livre, liberto do temor e da miseria, nao 
pode ser realizado a menos que se criem 
condic;oes que permitam a cada urn gozar 
de seus direitos economicos, sociais e cul
turais, assim como de seus direitos civis e 
politicos. 

Considerando que a Carta das Na
c;oes Unidas impoe aos Estados a obriga-

c;ao de promover o respeito universal e 
efetivo dos direitos e das liberdades do 
homem, 

Compreendendo que o individuo, 
por ter deveres para com seus semelhantes 
e para com a coletividade a que pertence, 
tern a obrigac;ao de lutar pela promoc;ao e 
observancia dos direitos reconhecidos no 
presente Pacto, 

Acordam o seguinte: 

PARTE I 
Artigo 1° 

1. T odos OS povos tern direito a autode
terminac;ao. Em virtude desse direito, de
terminam livremente seu estatuto politico 
e asseguram livremente seu desenvolvi
mento economico, social e cultural. 

2. Para a consecuc;ao de seus objetivos, 
todos os povos podem dispor livremente 
de suas riquezas e de seus recursos natu
rais, sem prejuizo das obrigac;oes decor
rentes da cooperac;ao economica intema
cional, baseada no principia do proveito 
mutuo e do Direito Intemacional. Em caso 
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algum, podeni urn povo ser privado de 
seus pr6prios meios de subsistencia. 

3. Os Estados Partes do presente pacto, 
inclusive aqueles que tenham a responsa
bilidade de administrar territories nao-au
tonomos e territories sob tutela, deverao 
promover 0 exercicio do direito a autode
terminayaO e respeitar esse direito, em con
formidade com as disposiv5es da Carta das 
Nay5es Unidas. 

PARTE II 
Artigo 2° 

1. Cada Estado Parte do presente Pacto 
compromete-se a adotar medidas, tanto 
por esforyo proprio como pela assistencia 
e cooperayao intemacionais, principalmen
te nos pianos economico e tecnico, ate o 
maximo de seus recursos disponiveis, que 
visem a assegurar, progressivamente, por 
todos os meios apropriados, o pleno exer
cicio dos direitos reconhecidos no presen
te Pacto, incluindo, em particular, a ado
yao de medidas legislativas. 

2. Os Estados Partes do presente Pacto 
comprometem-se a garantir que os direitos 
nele enunciados se exercerao sem discri
minayao alguma por motivo de raya, cor, 
sexo, lingua, religiao, opiniao politica ou 
de outra natureza, origem nacional ou so
cial, situayao economica, nascimento ou 
qualquer outra situayao. 

3. Os paises em desenvolvimento, le
vando devidamente em considerayao os 
direitos humanos e a situayao economica 
nacional, poderao determinar em que me
dida garantirao os direitos economicos re-
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conhecidos no presente Pacto aqueles que 
nao sejam seus nacionais. 

Artigo 3° 

Os Estados Partes do presente Pacto 
comprometem-se a assegurar a homens e 
mulheres igualdade no gozo de todos os 
direitos economicos, sociais e culturais 
enumerados no presente Pacto. 

Artigo 4° 

Os Estados Partes do presente Pacto 
reconhecem que, no exercicio dos direitos 
assegurados em conformidade com o pre
sente Pacto pelo Estado, este podera sub
meter tais direitos unicamente as limita
yOes estabelecidas em lei, somente na me
dida compativel com a natureza desses 
direitos e exclusivamente com o objetivo 
de favorecer o bem-estar geral em uma 
sociedade democratica. 

Artigo so 

1. Nenhuma das disposiy5es do presen
te Pacto podera ser interpretada no senti do 
de reconhecer a urn Estado, grupo ou indi
viduo qualquer direito de dedicar-se a quais
quer atividades ou de praticar quaisquer 
atos que tenham por objetivo destruir os 
direitos ou liberdades reconhecidos no pre
sente pacto ou impor-lhes limitay5es mais 
amplas do que aquelas nele previstas. 

2. Nao se admitira qualquer restri9ao ou 
suspensao dos direitos humanos funda
mentais reconhecidos ou vigentes em qual
quer pais em virtude de leis, conveny5es, 
regulamentos ou costumes, sob pretexto 
de que o presente Pacto nao os reconhe9a 
ou os reconheya em menor grau. 



PARTE III 
Artigo 6° 

1. Os Estados Partes do presente pacto 
reconhecem o direito ao trabalho, que com
preende o direito de toda pessoa de ter a 
possibilidade de ganhar a vida mediante 
urn trabalho livremente escolhido ou acei
to, e tomadio medidas apropriadas para 
salvaguardar esse direito. 

2. As medidas que cada Estado Parte do 
presente Pacto tomara a fim de assegurar 
o pleno exercicio desse direito deverao 
incluir a orienta9ao e a forma9ao tecnica e 
profissional, a elabora9ao de programas, 
normas e tecnicas apropriadas para asse
gurar urn desenvolvimento economico, so
cial e cultural constante e o pleno emprego 
produtivo em condi9oes que salvaguar
dem aos individuos o gozo das liberdades 
politicas e economicas fundamentais. 

Artigo 7° 

Os Estados partes do presente Acor
do reconhecem o direito de toda pessoa de 
gozar de condi96es de trabalho justas e 
favoraveis, que assegurem especialmente: 

a) Uma remunera9ao que pro
porcione, no minimo, a todos os tra
balhadores: 

I) Urn salario eqliitativo e 
uma remunera9ao igual por urn 
trabalho de igual valor, sem qual
quer distin9ao; em particular, as 
mulheres deverao ter a garantia 
de condi96es de trabalho nao 
inferiores as dos homens e per
ceber a mesma remunera9ao que 
eles por trabalho igual; 

II) Uma existencia decente 
para eles e suas familias, em 
conformidade com as disposi-
96es do presente Pacto; 

b) A seguran9a e higiene no tra
balho; 

c) Igual oportunidade para todos 
de serem promovidos, em seu traba
lho, a categoria superior que lhes cor
responda, sem outras considera96es 
que as de tempo de trabalho e capa
cidade; 

d) 0 descanso, o lazer, a limita-
9ao razoavel das horas de trabalho e 
ferias peri6dicas remuneradas, assim 
como a remunera9ao dos feriados. 

Artigo 8° 

1. Os Estados Partes do presente Pacto 
comprometem-se a garantir: 

a) 0 direito de toda pessoa de 
fundar com outras sindicatos e de 
filiar-se ao sindicato de sua escolha, 
sujeitando-se unicamente aos estatu
tos da organiza9ao interessada, com 
o objetivo de promover e de proteger 
seus interesses economicos e sociais. 
0 exercicio desse direito s6 podera 
ser objeto das restri96es previstas em 
lei e que sejam necessarias, em uma 
sociedade democratica, no interesse 
da seguran9a nacional ou da ordem 
publica, ou para proteger os direitos 
e as liberdades alheias; 

b) 0 dire ito dos sindicatos de 
formar federayoes ou confedera96es 
nacionais e o direito destas de formar 
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organiza<;oes sindicais internacionais 
ou de filiar-se as mesmas. 

c) 0 dire ito dos sindicatos de 
exercer livremente suas atividades, 
sem quaisquer limita<;oes alem da
quelas previstas em lei e que sejam 
necessarias, em uma sociedade de
mocratica, no interesse da seguran<;a 
nacional ou da ordem publica, ou para 
proteger o direitos e as liberdades das 
demais pessoas; 

d) 0 direito de greve, exercido 
de conformidade com as leis de cada 
pais. 

2. 0 presente artigo nao impedira que se 
submeta a restri<;oes legais o exercicio des
ses direitos pelos membros das for<;as ar
madas, da policia ou da administra<;ao pu
blica. 

3. Nenhuma das disposi<;oes do presen
te artigo permitira que os Estados Partes 
da Conven<;ao de 1948 da Organiza<;ao 
Internacional do Trabalho, relativa a tiber
dade sindical e a prote<;ao do direito sindi
cal, venham a adotar medidas legislativas 
que restrinjam - ou a aplicar a lei de 
maneira a restringir -as garantias previs
tas na referida Conven<;ao. 

Artigo 9° 

Os Estados Partes do presente pacto 
reconhecem 0 direito de toda pessoa a 
previdencia social, inclusive ao seguro so
cial. 

Artigo 10 

Os Estados Partes do presente Pacto 
reconhecem que: 
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1. Deve-se conceder a familia, que e o 
elemento natural e fundamental da socie
dade, a mais ampla prote<;ao e assistencia 
possiveis, especialmente para a sua cons
titui<;ao e enquanto ela for responsavel 
pela cria<;ao e educa<;ao dos filhos. 0 ma
trimonio deve ser contraido com o livre 
consentimento dos futuros c6njuges. 

2. Deve-se concederprote<;ao especial as 
maes por urn periodo de tempo razoavel 
antes e depois do parto. Durante esse perio
do, deve-se conceder as maes que traba
lham licen<;a remunerada ou licen<;a acom
panhada de beneficios previdenciarios ade
quados. 

3. Devem-se ado tar medidas especiais 
de prote<;ao e assistencia em prol de todas 
as crian<;as e adolescentes, sem distin<;ao 
alguma por motivo de filia<;ao ou qualquer 
outra condi<;ao. Devem-se proteger as 
crian<;as e adolescentes contra a explora<;ao 
econ6mica e social. 0 emprego de crian<;as 
e adolescentes em trabalhos que lhes sejam 
nocivos a moral e a saude ou que lhes fa<;am 
correr perigo de vida, ou ainda que lhes 
venham a prejudicar o desenvolvimento 
normal, sera punido por lei. 

Os Estados Partes devem tam bern es
tabelecer limites de idade sob os quais 
fique proibido e punido por lei o emprego 
assalariado da mao-de-obra infantil. 

Artigo 11 

1. Os Estados Partes do presente Pacto 
reconhecem o direito de toda pessoa a urn 
nivel de vida adequado para si proprio e 
sua familia, inclusive a alimenta<;ao, ves
timenta e moradia adequadas, assim como 
a uma melhoria continua de suas condi-



c;oes de vida. Os Estados partes tomarao 
medidas apropriadas para assegurar a con
secuc;ao desse direito, reconhecendo, nes
se senti do, a importancia essencial da coo
perac;ao internacional fundada no livre 
consentimento. 

2. Os Estados Partes do presente Pacto, 
reconhecendo o direito fundamental de 
toda pessoa de estar protegida contra a 
fome, adotarao, individualmente e mediante 
cooperac;ao internacional, as medidas, in
clusive programas concretos, que se fac;am 
necessarias para: 

a) Melhorar OS metodos de pro
duc;ao, conservac;ao e distribuic;ao de 
generos alimenticios pela plena utili
zac;ao dos conhecimentos tecnicos e 
cientificos, pela difusao de principios 
de educac;ao nutricional e pelo aper
feic;oamento ou reforma dos regimes 
agnirios, de maneira que se assegu
rem a explorac;ao e a utilizac;ao mais 
eficaz dos recursos naturais; 

b) Assegurar uma repartic;ao 
eqiiitativa dos recursos alimenticios 
mundiais em relac;ao as necessidades, 
levando-se em conta os problemas tan
to dos paises importadores quanto dos 
exportadores de generos alimenticios. 

Artigo 12 

1. Os Estados Partes do presente Pacto 
reconhecem o direito de toda pessoa de 
desfrutar o mais elevado nivel possivel de 
saude fisica e mental. 

2. As medidas que os Estados Partes do 
presente Pacto deverao adotar com o fim 
de assegurar o pleno exercicio desse direi-

to incluirao as medidas que se fac;am ne
cessarias para assegurar: 

a) A diminuic;ao da mortinatalida
de e da mortalidade infantil, bern como 
0 desenvolvimento sao das crianc;as; 

b) A melhoria de todos os aspec
tos de higiene do trabalho e do meio 
ambiente; 

c) A prevenc;ao e o tratamento 
das doenc;as epidemicas, endemicas, 
profissionais e outras, bern como a 
luta contra essas doenc;as; 

d) A criac;ao de condic;oes que 
assegurem a todos assistencia me
dica e servic;os medicos em caso de 
enfermi dade. 

Artigo 13 

1. Os Estados Partes do presente Pacto 
reconhecem 0 direito de toda pessoa a 
educac;ao. Concordam em que a educac;ao 
devera visar ao pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do sentido de sua 
dignidade e fortalecer o respeito pelos di
reitos humanos e liberdade fundamentais. 
Concordam ainda em que a educac;ao de
vera capacitar todas as pessoas a participar 
efetivamente de uma sociedade livre, fa
vorecer a compreensao, a tolerancia e a 
amizade entre todas as nac;oes e entre to
dos OS grupos raciais, etnicos OU religiOSOS 
e promover as atividades das Nac;oes Uni
das em prol da manutenc;ao da paz. 

2. Os Estados Partes do presente Pacto 
reconhecem que, com o objetivo de asse
gurar o pleno exercicio desse direito: 
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a) A educa9ao primaria devera 
ser obrigatorio e acessivel gratuita
mente a todos; 

b) A educa9ao secundaria em 
suas diferentes formas, inclusive a 
educa9ao secundaria tecnica e pro fis
sional, devera ser generalizada e tor
nar-se acessivel a todos, por todos os 
meios apropriados e, principalmente, 
pela implementayao progressiva do 
ensino gratuito. 

c) A educayao de nivel superior 
devera igualmente tomar-se acessi
vel a todos, com base na capacidade 
de cada urn, por todos os meios apro
priados e, principalmente, pela im
plementayao progressiva do ensino 
gratuito. 

d) Dever-se-a fomentar e inten
sificar, na medida do possivel, a edu
cayao de base para aquelas pessoas 
que nao receberam educa9ao prima
ria ou nao concluiram o ciclo comple
to de educa9ao primaria. 

e) Seni preciso prosseguir ativa
mente o desenvolvimento de uma rede 
escolar em todos os niveis de ensino, 
implementar urn sistema adequado de 
bolsas de estudo e melhorar continua
mente as condi96es materiais do corpo 
docente, 

3. Os Estados Partes do presente Pacto 
comprometem-se a respeitar a liberdade 
dos pais - e, quando for o caso, dos 
tutores legais - de escolher para seus 
filhos escolas distintas daquelas criadas 
pelas autoridades publicas, sempre que 
atendam aos padroes minimos de ensino 

32 

prescritos ou aprovados pelo Estado, e de 
fazer com que seus filhos venham a rece
ber educa9ao religiosa ou moral que esteja 
de acordo com suas proprias convic9oes. 

4. Nenhuma das disposi9oes do presen
te artigo pod eraser interpretada no senti do 
de restringir a liberdade de individuos e de 
entidades de criar e dirigir institui9oes de 
ensino, desde que respeitados os princi
pios enunciados no paragrafo 1° do pre
sente artigo e que essas institui96es obser
vem os padroes minimos prescritos pelo 
Estado. 

Artigo 14 

T odo Estado Parte do presente Pacto 
que, no momento em que se tomar parte, 
ainda nao tenha garantido em seu proprio 
territorio ou territorios sob sua jurisdi9ao 
a obrigatoriedade e a gratuidade da educa
yao primaria, se compromete a elaborar e 
a adotar, dentro de urn prazo de dois anos, 
urn plano de ayaO detalhado destinado a 
implementayao progressiva, dentro de urn 
numero razoavel de anos estabelecido no 
proprio plano, do principia da educa9ao 
primaria obrigatoria e gratuita para todos. 

Artigo 15 

1. Os Estados partes do presente Pacto 
reconhecem a cada individuo o direito de: 

a) Participar da vida cultural; 

b) Desfrutar o progresso cienti
fico e suas aplica9oes; 

c) Beneficiar-se da prote9ao dos 
interesses morais e materiais decor
rentes de toda a produ9ao cientifica, 
literaria ou artistica de que seja autor. 



2. As medidas que os Estados Partes do 
presente Pacto deverao adotar com a fina
lidade de assegurar o pleno exercicio desse 
dire ito incluirao aquelas necessarias a con
servac;ao, ao desenvolvimento e a difusao 
da ciencia e da cultura. 

3. Os Estados Partes do presente pacto 
comprometem-se a respeitar a liberdade 
indispensavel a pesquisa cientifica e a ati
vidade criadora. 

4. Os Estados Partes do presente Pacto 
reconhecem os beneficios que derivam do 
fomento e do desenvolvimento da coope
rac;ao e das relac;oes internacionais no do
minio da ciencia e da cultura. 

PARTE IV 
Artigo 16 

1. Os Estados Partes do presente Pacto 
comprometem-se a apresentar, de acordo 
com as disposic;oes da presente parte do 
pacto, relat6rios sobre as medidas que 
tenham adotado e sobre o progresso rea
lizado com o objetivo de assegurar a ob
servancia dos direitos reconhecidos no 
Pacto. 

2. a) Todos os relat6rios deverao 
ser encaminhados ao Secretario-Ge
ral da Organizac;ao das Nac;oes Uni
das, o qual enviani c6pias dos mes
mos ao Conselho Economico e So
cial, para exame de acordo com as 
disposic;oes do presente Pacto. 

b) 0 Secretario-Geral da Orga
nizac;ao das Nac;oes Unidas encami
nhara tambem as agencias especiali
zadas c6pias dos relat6rios - ou de 
todas as partes pertinentes dos mes
mos -enviados pelos Estados Partes 

do presente Pacto que SE:jam igual
mente membros das referidas agen
cias especializadas, na medida em 
que os relatorios. ou partes deles, 
guardem relac;ao com questoes que 
sejam da competencia de tais agen
cias, nos termos de seus respectivos 
instrumentos constitutivos. 

Artigo 17 

1. Os Estados Partes do presente Pacto 
apresentanlo seus relat6rios por etapas, se
gundo urn programa a ser estabelecido 
pelo Conselhu Economico e Social no pra
zo de urn ano a contar da data da entrada 
em vigor do presente pacto, ap6s consulta 
aos Estados Partes e as agencias especiali
zadas interessadas. 

2. Os relat6rios poderao indicar os fato
res e as dificuldades que prejudiquem o 
pleno cumprimento das obrigac;oes previs
tas no presente Pacto. 

3. Caso as informac;oes pertinentes ja 
tenham sido encaminhadas a Organizac;ao 
das Nac;oes Unidas ou a uma agencia es
pecializada por urn Estado Parte, nao sera 
necessaria reproduzir as referidas infor
mac;oes, sendo suficiente uma referencia 
precisa as mesmas. 

Artigo 18 

Em virtude das responsabilidades 
que lhe sao conferidas pela Carta das Na
c;oes Unidas no dominio dos direitos hu
manos e das liberdades fundamentais, o 
Conselho Economico e Social podera con
cluir acordos com as agencias especializa
das sobre a apresentac;ao, por estas, de 
relat6rios relativos aos progressos realiza-
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dos quanto ao cumprimento das disposiy5-
es do presente Pacto que correspondam ao 
seu campo de atividades. Os relat6rios 
poderao incluir dados sobre as decis5es e 
recomendar;5es referentes ao cumprimen
to das disposiy5es do presente pacto ado
tadas pelos 6rgaos competentes das agen
cias especializadas. 

Artigo 19 

0 Conseiho Economico e Social po
deni encaminhar a Comissao de Direitos 
Humanos, para fins de estudo e de reco
mendayao de ordem geral, ou para infor
mayao, caso julgue apropriado, os relat6-
rios concernentes aos direitos humanos 
que apresentarem os Estados nos termos 
dos artigos 16 e 17 e aqueles concernentes 
aos direitos humanos que apresentarem as 
agencias especializadas nos termos do ar
tigo 18. 

Artigo 20 

Os Estados Partes do presente Pacto 
e as agencias especializadas interessadas 
poderao encaminhar ao Conselho Econ6-
mico e Social comentarios sobre qual
quer recomendar;ao de ordem geral feita 
em virtude do artigo 19 ou sobre qualquer 
referencia a uma recomendayao de ordem 
geral que venha a constar de relat6rio da 
Comissao de Direitos Humanos ou de 
qualquer documento mencionado no re
ferido relat6rio. 

Artigo 21 

0 Conselho Economico e Social po
dera apresentar ocasionalmente a Assem
bleia Geral relat6rios que contenham reco
mendayoes de carater geral bern como con-
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sumo das informay5es recebidas dos Esta
dos Partes do presente Pacto e das agen
cias especializadas sobre as medidas ado
tadas eo progresso realizado com a finali
dade de assegurar a observancia geral dos 
direitos reconhecidos no presente Pacto. 

Artigo 22 

0 Conselho Economico e Social po
dera levar ao conhecimento de outros 6r
gaos da Organizayao das Nar;5es Unidas, 
de seus 6rgaos subsidiarios e das agencias 
especializadas interessadas, as quais in
cumba a prestayao de assistencia tecnica, 
quaisquer quest5es suscitadas nos relat6-
rios mencionados nesta parte do presente 
pacto que possam ajudar essas entidades a 
pronunciar-se, cada uma dentro de sua 
esfera de competencia, sobre a convenien
cia de medidas internacionais que possam 
contribuir para a implementayao efetiva e 
progressiva do presente Pacto. 

Artigo 23 

Os Estados Partes do presente Pacto 
concordam em que as medidas de ordem 
internacional destinadas a tornar efetivos 
os direitos reconhecidos no referido Pacto, 
incluem, sobretudo, a conclusao de con
veny5es, a adoyao de recomendar;oes, a 
prestayao de assistencia tecnica e a orga
nizar;ao, em conjunto com os governos 
interessados, e no intuito de efetuar con
sultas e realizar estudos, de reuni5es regio
nais e de reunioes tecnicas. 

Artigo 24 

Nenhuma das disposir;5es do presen
te Pacto podera ser interpretada em detri
mento das disposir;5es da Carta das Na-



yoes Unidas ou das constituiyoes das agen
cias especializadas, as quais definem as 
responsabilidades respectivas dos diver
sos orgaos da Organiza<;ao das Nayoes 
Unidas e agencias especializadas relativa
mente as materias tratadas no presente 
Pacto. 

Artigo 25 

Nenhuma das disposi<;oes do presen
te Pacto podeni ser interpretada em detri
mento do direito inerente a todos os povos 
de desfrutar e utilizar plena e livremente 
suas riquezas e seus recursos naturais. 

PARTEV 
Artigo 26 

1. 0 presente Pacto esta aberto a assina
tura de todos os Estados membros da Or
ganiza<;ao das N a<;oes U nidas ou membros 
de qualquer de suas agencias especializa
das, de todo Estado Parte do Estatuto da 
Corte Internacional de Justiya, bern como 
de qualquer outro Estado convidado pela 
Assembleia Geral das Na<;oes Unidas a 
tornar-se Parte do presente Pacto. 

2. 0 presente Pacto esta sujeito a ratifi
cayao. Os instrumentos de ratifica<;ao se
rao depositados junto ao Secretario-Geral 
da Organiza<;ao das Na<;oes Unidas. 

3. 0 presente pacto esta aberto a adesao 
de qualquer dos Estados mencionados no 
paragrafo 1 o do presente artigo. 

4. Far-se-a a adesao mediante deposito 
do instrumento de adesao junto ao Secre
tario-Geral da Organiza<;ao das Na<;oes 
Unidas. 

5. 0 Secretario-Geral da Organiza<;ao 
das Nayoes Unidas informara todos os Es-

tados que hajam assinado o presente Pacto 
ou a ele aderido do deposito de cada ins
trumento de ratifica<;ao ou adesao. 

Artigo 27 

1. 0 presente Pacto entrara em vigor 
tres meses apos a data do deposito, junto 
ao Secretario-Geral da Organiza<;ao das 
Na<;oes Unidas, do trigesimo-quinto ins
trumento de ratifica<;ao ou adesao. 

2. Para os Estados que vierem a ratificar 
o presente pacto ou a ele aderir apos o 
deposito do trigesimo-quinto instrumento 
de ratifica<;ao ou adesao, o presente Pacto 
entrara em vigor tres meses apos a data do 
deposito, pelo Estado em questao, de seu 
instrumento de ratifica<;ao ou adesao. 

Artigo 28 

Aplicar-se-ao as disposiyoes do pre
sente Pacto, sem qualquer limita<;ao ou 
exce<;ao, a todas as unidades constitutivas 
dos Estados federativos. 

Artigo 29 

1. Qualquer Estado Parte do presente 
pacto podera propor emendas e deposita
las junto ao Secretario-Geral da Organiza
<;ao das Na<;oes Unidas. 0 Secretario-Ge
ral comunicara todas as propostas de 
emenda aos Estados Partes do presente 
Pacto, pedindo-lhes que o notifiquem se 
desejam que se convoque uma conferencia 
dos Estados partes destinada a examinar as 
propostas e submete-las a vota<;ao. Se pelo 
menos urn ter<;o dos Estados Pa.Jies se 
manifestar a favor da referida convocayao, 
o Secretario-Geral convocara a conferen
cia sob os auspicios da Organiza<;ao das 
N a<;oes U nidas. Qualquer emenda adotada 
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pela maioria dos Estados Partes presentes 
e votantes na confen~ncia seni submetida 
a aprova9ao da Assembleia Geral das Na-
95es Unidas. 

2. Tais emendas entrarao em vigor 
quando aprovadas pela Assembleia Geral 
das Na96es Unidas e aceitas, em confor
midade com seus respectivos procedimen
tos constitucionais, por uma maioria de 
dois ter9os dos Estados Partes no presente 
Pacto. 

3. Ao entrarem em vigor, tais emendas 
serao obrigat6rias para os Estados partes 
que as aceitarem, ao passo que os demais 
Estados Partes permanecem obrigados pe
las disposi96es do presente pacto e pelas 
emendas anteriores por eles aceitas. 

Artigo 30 

Independentemente das notifica96es 
previstas no paragrafo 5° do artigo 26, o 
Secretario-Geral da Organiza9ao das Na-
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96es Unidas comunicara a todos os Esta
dos mencionados no paragrafo 1 o do refe
rido artigo: 

a) as assinaturas, ratifica96es e 
adesoes recebidas em conformidade 
com o artigo 26; 

b )a data de entrada em vigor do 
Pacto, nos termos do artigo 27, e a 
data de entrada em vigor de quaisquer 
emendas, nos termos do artigo 29. 

Artigo 31 

1. 0 presente Pacto, cujos textos em 
chines, espanhol, frances, ingles e russo 
sao igualmente autenticos, sera depositado 
nos arquivos da Organiza9ao das Na96es 
Unidas. 

2. 0 Secretario-Geral da Organiza9ao 
das Na96es Unidas encaminhara c6pias 
autenticadas do presente Pacto a todos os 
Estados mencionados no artigo 26. • 



Ministro Rezek visita o Marrocos 

Discurso proferido pel a Ministro Francisco Re
zek par ocasiilo da visit a ao Reina de Marrocos, 
em Rabat, aos 26 de janeiro de 1992 

Excelentissimo Senhor 

Ministro dos Neg6cios Estrangeiros 
e da Cooperac;ao, 

Doutor Abdillatif Filali, 

Desejo, antes de tudo, expressar meu 
agradecimento e o de minha comitiva pe
las palavras amaveis e generosas com que 
Vossa Excelencia acaba de nos brindar. 

Espero que essa visita represente con
tribuic;ao eloqtiente ao fortalecimento dos 
vinculos entre nossos dois paises. 

Creio oportuno recordar haver sido o 
Marrocos o primeiro pais da Africa e do 
Mundo Arabe com o qual o Brasil estabe
leceu, nao s6 relac;oes consulares, ao criar, 
em 1844, o Consulado em Tanger, mas, 
tambem, diplomaticas, ao acreditar, em 
1906, junto a Mulai Abdelaziz, urn Minis
tro Plenipotenciario, residente em Portu
gal. 

Em todos esses anos, nossas relac;oes 
bilaterais tem-se caracterizado pela corre
c;ao, com entendimento e cooperac;ao, que 
se repetem em posic;oes comuns assumi
das nos foros internacionais, no relaciona
mento Sul/Sul e no dialogo Norte/Sui. 

0 Brasil reconhece e valoriza o papel 
construtivo que o Marrocos desempenha no 
cenario internacional. Sua politica externa, 

como a brasileira, se pauta nos principios 
incontestes da Carta das Nac;oes Unidas. 
Membro do Grupo dos 77 e do Movimento 
dos Paises Nao-Alinhados, o Marrocos se 
destaca como defensor das genuinas con
cepc;oes e finalidades que inspiraram a 
criac;ao daqueles foros, dentro do espirito 
de moderac;ao e equilibria que vern orien
tando sua conduta internacional. 

Estou consciente da prioridade que e 
atribuida, pelo Governo marroquino, a coo
perac;ao Sui/Sui. Esta constitui uma necessa
ria opc;ao politica, que o Brasil tambem se
gue, de forma a evitar uma excessiva depen
dencia com relac;ao aos paises industrializa
dos, em uma con juntura internacional desfa
voravel no plano economico, comercial, fi
nanceiro e tecnol6gico. 

Essa cooperac;ao torna-se indispensa
vel quando se compreende o interesse em 
realizar empreendimentos em campos e 
areas em que a experiencia dos paises de
senvolvidos nao pode ser aplicada por mo
tivos determinados pela propria natureza, 
pela diversidade cultural ou pelos diferen
tes estagios de desenvolvimento economi
co e social. 

A cooperac;ao Sui/Sui adquire sua 
plena expressao quando extravasa o qua
dro das afinidades de vizinhanc;a e aproxi-
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rna paises em desenvolvimento situados 
em continentes afastados, por condiyoes 
de similaridade e compiementaridade, que 
tornam sua tecnologia mais adequada a 
soluyao dos problemas especificos que com
partilham. 

Nosso Governo vern afirmando enfa
ticamente que o mundo em desenvolvi
mento nao pode ficar a margem da revo
luyao tecnol6gica, sob pena de ver conso
lidado, em definitivo, e ampliado, o ja tao 
largo fosso que o separa do mundo indus
trializado. Nosso Paises nao podem sere
signar a serem espectadores passivos de 
uma nova divisao internacional do traba
lho, com base na discriminayao ao acesso 
a tecnologia, e que separe o mundo em 
dois universos distintos - o das socieda
des p6s-industriais eo das atrasadas e cau
datarias. 

Acredito que a cooperayao entre pai
ses em desenvolvimento e urn importante 
acelerador de seus respectivos processos 
de crescimento economico. Mais ainda, 
tern revelado a experiencia que, para ser 
verdadeiramente eficaz, essa cooperayao 
deve ser baseada em uma autentica parti
lha de conhecimentos, orientada para a 
criayao de estruturas que propiciem urn 
desenvolvimento tecnol6gico autonomo e 
adaptado as condiy5es ecol6gicas e s6cio
econ6micas. 

Senhor Ministro, 

Parece-me de toda conveniencia para 
paises como o Marrocos e o Brasil explo-
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rar e intensificar as formas possiveis de 
colaborayao horizontal, para que se aufi
ram integralmente todas as vantagens de 
urn modelo de cooperayao internacional 
fundamentado nos principios de solidarie
dade e respeito mutuo. 

Confio em que nossos dois paises 
muito poderao beneficiar-se dessa coope
rayao, assim como acredito que a densifi
cayao de nossas relay5es culturais, econo
micas e comerciais s6 podera resultar em 
proveitos reciprocos cada vez maiores. 

Senhor Ministro, 

Alem de manifestar minha grande sa
tisfayao pelo born resultado das conversa
y5es mantidas com Vossa Excelencia, quero 
deixar consignada a expectativa do meu 
Governo por uma expressiva participayao 
do Governo do Marrocos na Conferencia 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
que, convocada a nivel de Chefes de Esta
do, devera realizar-se, emjunho proximo, 
no Rio de Janeiro. 

Receba, Senhor Ministro, os meus 
agradecimentos pessoais, e de meus acom
panhantes, pela gentil e calorosa acolhida 
que traduz os sentimentos de amizade que 
unem nossos paises. 

E assim, com profunda respeito e 
emoyao, que con vi do os presentes a ergue
rem suas tayas em urn brinde a Sua Maj es
tade o Rei Mohamed Hassan II, a coope
rayao fraterna entre o Brasil e o Marrocos, 
a prosperidade do povo marroquino e a 
felicidade pessoal de Vossa Excelencia. • 



Ministro Rezek visita a Tunisia 

Discurso proferido pelo Chanceler Francisco 
Rezek par ocasiao da visit a a Tunisia, em Tunis, 
a 29 de janeiro de 1992 

Excelentissimo Senhor 

Ministro dos Neg6cios Estrangeiros 

Doutor Habib Ben Y ahia. 

Em meu nome e no de minha comiti
va, agrade9o as palavras amaveis e gene
rosas com que Vossa Excelencia acaba de 
nossaudar. 

0 Brasil mantem com este pais la9os 
de sin cera e estreita amizade. Encaro como 
urn privilegio a oportunidade de acrescen
tar, no curso de minha visita, novo capitulo 
a hist6ria de nossas rela96es. 

Com esse animo, trago ao povo tuni
siano, por intermedio de Vossa Excelen
cia, a palavra de estima e solidariedade de 
todos os brasileiros. 

0 Brasil acompanha, com grande in
teresse, OS exitos que a Tunisia vern alcan-
9ando na consolida9ao de seu processo 
democnitico, no fortalecimento de sua es
trutura social, no desenvolvimento econo
mico e na estabilidade institucional. 

0 Brasil reconhece e valoriza o papel 
construtivo que a Tunisia desempenha no 
cenario internacional. Sua politica exter
na, como a brasileira, orienta-se por prin
cipios basilares como os da soberania e 
igualdade juridica dos Estados, da autode-

termina9a0 dos pOVOS, da nao-interven9a0 
em assuntos internos, da solu9ao pacifica 
e negociada das controversias. 

Interesses comuns e visoes conver
gentes aproximam nossos paises. 0 relacio
namento diplomatico tem-se desenvolvido 
invariavelmente em urn ambiente exemplar 
de cordialidade e compreensao reciproca, 
que incentiva a busca permanente de opor
tunidades de coopera9ao. 

A grave crise economica mundial exi
ge uma coopera9ao mais estreita entre os 
paises em desenvolvimento, que enfren
tam, como o Brasil e a Tunisia, serios 
problemas de endividamento externo, alta 
dos juros internacionais, entraves prote
cionistas a comercializa9ao de seus produ
tos nos mercados industrializados, dete
riora9ao dos pre9os das materias-primas, 
restri96es e dificuldades em materia de 
capacita9ao tecnol6gica. Sao, hoje, nossos 
paises exportadores liquidos de capital. Na 
luta pelo progresso, na constru9ao de so
ciedades modernas e estaveis, e no prop6-
sito de extrair pautas concretas e duradou
ras de seu intercambio bilateral, devem as 
na96es em desenvolvimento exigir a ur
gente transforma9ao das estruturas iniquas 
e ultrapassadas que dominam a economia 
internacional. 
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A promos:ao de uma nova ordem eco
nomica, mais justa e equilibrada, continua 
sendo urn objetivo de crucial importancia 
a unir o Brasil e a Tunisia, bern como os 
demais paises em desenvolvimento. 

No ambito da politica internacional, 
vislumbro de maneira realista e construti
va a possibilidade de ampliar o entendi
mento entre nossos paises. 

0 Brasil e a Tunisia coincidem, por 
exemplo, na defesa do desarmamento geral 
e completo, sobretudo no campo nuclear, 
sem que tal objetivo implique na proibi<;:ao 
do acesso dos paises em desenvolvimento 
a tecnologias mais avan<;:adas. 

E clara e conhecida, Senhor Ministro, 
a posis:ao brasileira a respeito da questao do 
Oriente Media. Reconhecemos os direitos 
do povo palestino a autodeterminas:ao, in
dependencia e soberania pelo reconheci
mento do direito de todos os Estados da 
Regiao a viverem em seguran<;:a dentro de 
fronteiras internacionalmente reconhecidas. 
Temos a esperans:a que as negocia<;:oes, ora 
em curso, permitam o estabelecimento da 
paz duradoura que todos os paises envolvi
dos vern buscando ha Iongo tempo. 

Senhor Ministro, 

Minha visita e uma continuas:ao do 
movimento que aproxima nossos paises 
desde o estabelecimento das rela<;:oes di
plomaticas. Em novembro de 1990, seu 
antecessor, o Ministro Habib Boulares, 
honrou-nos com sua visita. Na ocasiao, 
nossos Governos firmaram o Acordo Co
mercia! e o Acordo sabre a cria<;:ao de 
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uma Comissao Mista de Cooperas:ao, des

tinados a dinamizar o intercambio comer
cia! e tecnol6gico entre os dais paises. 

Agora, criam-se condi<;:oes para que 
sejam avaliadas, em profundidade, as pos
sibilidades de maior coopera<;:ao. Ambos 
os Governos, demonstrando sua vontade 
de estende-la e diversifica-la, acabam de 
convir na necessidade de reunir, no mais 
breve prazo possivel, aquela Comissao, a 
qual cabera analisar todos os aspectos do 
relacionamento bilateral e, em especial, os 
do intercambio economico, comercial e 
tecnico. 

Senhor Ministro, 

Alem de manifestar minha satisfa<;:ao 
pelo born resultado das conversa<;:oes que 
venho man tendo com Vossa Excelencia, que
ro deixar consignados meu relacionamento 
e meu apres:o pela elevada honra que me 
concedeu o Presidente Zine El Abidine Ben 
Ali ao receber-me para urn encontro que 
considero da mais elevada importancia. Tive, 
na ocasiao, a honra de entregar a Sua Exce
lencia o convite pessoal do Presidente Fer
nando Collar para a Conferencia das Na<;:oes 
Unidas sabre Meio Ambiente e Desenvolvi
mento, que se realizara, em junho proximo, 
no Rio de Janeiro. 

Receba, Senhor Ministro, meus agra
decimentos pessoais, os de meus acompa
nhantes, pela acolhida, que traduz, tiel
mente, os sentimentos de amizade que li
gam nossos paises. 

E assim, com profunda contentamen
to que convido os presentes a erguerem 



suas ta<;as em urn brinde a Sua Excelencia 
o Senhor Presidente Zine El Abidine ben 
Ali, a fraterna coopera<;ao entre o Brasil e 

••• 

a Tunisia, a prosperidade do povo tunisia
no e a felicidade pessoal de V ossa Exce
lencia. • 
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Presidentes dos Paises Amazonicos 
reunem-se com vistas a Rio-92 

Discurso do Presidente Fernando Collar na II 
Reuniiio dos Presidentes dos Paises Amaz6ni
cos, em Manaus, aos IO defevereiro de 1992 

N ao podemos ter urn planeta ambiental
mente sadio em urn mundo socialmente 
injusto. 

Nessa frase curta esta o cerne dare
flexao que nos deve orientar na busca de 
urn novo modelo de relayoes entre o Ho
mem e a Natureza. 

Ja passou o tempo em que o impera
tive do crescimento se sobrepunha a qual
quer preocupayao ambiental: nosso desa
fio, dos povos e governos do mundo, e 0 

de criar as condiyoes para que progresso e 
conservayao do meio ambiente convivam 
de forma harmoniosa. 

0 desenvolvimento sustentavel, que 
incorpora a dimensao ambiental, devera 
ser radicalmente diferente daquele proces
so voraz de crescimento, herdado da revo
luyao industrial, quando ainda se alimen
tava a ilusao de que os recursos naturais 
eram ilimitados. 

T emos que dar urn basta a utilizayao 
predat6ria - e desumana - dos recursos 
naturais. 

Temos que refletir, de forma profun
dae franca, sobre as conseqUencias abso
lutamente nefastas da persistencia de urn 
modelo economico, que cristaliza uma ina-

ceitavel divisao entre modos e qualidades 
de vida. 

Temos que reconhecer que, em nosso 
hemisferio, na raiz dos problemas ambien
tais mais dramaticos, esta a pobreza. 

Temos, portanto, que ter a ousadia de 
discutir modelos novos. 

0 futuro depende de decisoes politi
cas claras e firmes que nos abram cami
nhos realmente transformadores. 

Ja conhecemos os grandes objetivos. 

E preciso dotar cada homem, cada 
sociedade, cada nayao, dos meios econo
micos e tecnicos para veneer as formas 
inconscientes de devastayao, que tern, na 
pobreza, causae conseqUencia. 

E preciso que o mundo superdesen
volvido elimine as formas conscientes de 
devastayao, para chegarmos a compromis
sos firmes, inovadores, no trabalho de con
servar, em todas as suas dimensoes, o nos
so patrimonio natural. 

Senhores Presidentes, 

Esta e uma reuniao de trabalho em 
que deliberaremos sobre as posiyoes que 
unirao nossos oito paises durante a Confe
rencia das Nayoes Unidas sobre Meio Am-
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biente e Desenvolvimento, a celebrar-se 
no Rio de Janeiro, dentro de apenas quatro 
meses. 

Pela primeira vez, e com fundadas 
raz5es neste final de seculo, a comunidade 
internacional discutini por inteiro a ques
tao do respeito a Natureza associada ao 
desenvolvimento em seus multiplos as
pectos. 

Estaremos la reunidos para debater 
de forma global o uso da terra, da faunae 
da flora, o emprego de todas as fontes de 
energia, seus reflexos sobre a atmosfera, a 
utilizayao das aguas correntes e subteml
neas, a a9ao sobre o meio marinho e seus 
recursos, tudo isso a partir da perspectiva 
de que o Homem deve ser o elemento 
central de toda preocupayao ecol6gica. 

Nesse pano de fundo, destacam-se 
duas caracteristicas que assume o desen
volvimento global: a abrangencia e a desi
gualdade. 

A primeira traz-nos urn quadro que 
vai da manipula9ao das celulas ate a inter
ferencia no espa9o exterior; traz-nos so
bretudo a esperan9a de que a capacidade 
de cria9ao do Homem possa servir a obje
tivos eticos. 

A imagem global do desenvolvimen
to nestes tempos revela, por outro lado, urn 
quadro lamentavel de desigualdade. 

Mais de trinta anos de diagn6sticos e 
de esfor9os em pouco resultaram alem de 
urn sentimento generalizado de frustra9ao. 

Aqui, nesta mesma regiao, e drama
tica e desumana a situa9ao de pobreza, que 
nao pode perdurar pois atinge ate nossas 
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crian9as, ferindo nossos mais elementares 
sentimentos eticos. 

Alem de injusto, o descompasso dos 
niveis de desenvolvimento representa uma 
forma ineficiente de administrar o patri
monio natural do Planeta. 

Os paises super-ricos, constrangidos 
mas ainda nao penitentes, sao foryados a 
admitir o tremendo dano que vern causan
do a Terrae, portanto, a eles pr6prios e as 
gera9oes futuras de todos os povos. 

Sabem que nao mais existem com
partimentos estanques no mundo que ha
bitamos. 

Os paises pobres, quanto mais margi
nalizados do acesso a capital, tecnologia e 
melhores condi9oes de vida, mais sao for
yados a agredir o meio ambiente e a con
tribuir para o desequilibrio global. 

0 processo economico mundial pas
sa definitivamente de uma situa9ao, onde 
o ganho de poucos parecia nao ser afetado 
pela estagna9ao ou queda de muitos, para 
outra em que todos ganham ou todos per
dem. 

Esses fatos nos obrigam a agir, ur
gente e profundamente, para salvar o Pla
neta. 

0 novo modelo de desenvolvimento, 
que queremos sustentavel, nao e nem a 
nega9ao do crescimento economico, nem 
a priva9ao de conforto: e, sim, vida digna 
para todos os povos da Terra, hoje e no 
futuro. 

Vida digna tambem para nossos indi
genas, cuja cultura e modos de vida deve
mos defender de forma engajada. 



Senhores Presidentes, 

0 Brasil sente-se extremamente hon
rado com a presenya de Vossas Excelen
cias aqui em Manaus. 

Pessoalmente, agrade9o o sentido de 
amizade que os motivou a participar deste 
debate, tao fundamental para o nosso con
tinente e para o mundo. 

Como dirigentes de na96es democni
ticas, como latino-americanos, como go
vernantes sensiveis aos problemas am
bientais e humanos, como lideres no tra
balho para resgatar a divida social de nos
sos povos, temos responsabilidades espe
ciais na Rio-92. 

Nao e s6 o fa to de sermos amazonicos 
que nos une. 

Nossas rela96es estendem-se sobre 
ampla gama de questOes que, de muito, 
ultrapassam a esta regiao. 

Nao ha como negar, por outro lado, a 
importancia que assume a Amazonia nos 
debates internacionais. A riqueza e com
plexidade deste ecossistema justificam a 
aten9ao que atrai nos meios cientificos e 
na opiniao publica. 

Os Estados que detemos a soberania 
sobre as diferentes partes da Amazonia 
vimos repetidamente acentuando a neces
sidade de coopera9ao internacional para a 
realizayao de politicas por n6s determina
das com criteria e consciencia. 

Mas os objetivos desta reuniao, Se
nhores Presidentes, devem ser universais 
e voltar-se para temas globais. 

Sentimos a necessidade de unir nos
sas vozes pois, coordenados, ampliaremos 

nossa contribuiyao e influencia nas deci
soes que, junto aos Chefes de Estado ou de 
Governo de toda a comunidade internacio
nal, tomaremos na Conferencia do Rio. 

N osso esfor9o presente testemunha o 
sentido de responsabilidade ante nossos 
povos e quantos mais conosco comparti
lham este Planeta, que temos o dever de 
fazer ambientalmente sadio e socialmente 
justo. 

Temos que cumprir com honra o nos
so dever. 

Senhores Presidentes, 

A Rio-92 podera transformar-se em 
ponto de inflexao da coopera9ao interna
cional se propiciar uma reflexao responsa
vel, conseqiiente e etica, sobre a qualidade 
mesma das rela96es entre o Norte eo Sul. 

Da comunidade de na96es, espera
mos urn esforyo redobrado que inclua a 
negocia9ao de normas de cumprimento 
obrigat6rio. 

Queremos a garantia do acesso dos 
paises em desenvolvimento as novas tec
nologias «limpas» e de conserva9ao am
biental, bern como a financiamentos adi
cionais, em termos apropriados, que os 
habilitem a adaptar-se a padroes mais altos 
de prote9ao e a implantar, desde logo, 
modelos de desenvolvimento sustentavel. 

0 novo ordenamento internacional 
ha de refletir a vit6ria da democracia e 
estar fundado em participayao ampla nos 
processos de decisao sobre os grandes te
mas internacionais; ha de ter, como obje
tivo, uma politica decidida de coopera9ao. 
S6 assim asseguraremos o desenvolvi-

45 



mento, que pode superar as desigualdades 
que estao na raiz de todos os conflitos. 

Urn futuro de paz depende de que 
todas as lideran<;as do mundo, de Govemo 
e da sociedade, aceitem esse objetivo e se 
engajem no trabalho de realiza-lo. Esta em 
jogo, afinal, a sobrevivencia da humanida
de e do proprio Planeta. 

Reitero, pois, o convite para que os 
Chefes de Estado e de Govemo de todas 

as regioes do planeta estejam presentes no 
Rio de Janeiro. 

Sua participa<;ao sera a garantia de 
que poderemos dar o mais alto impulso 
politico as decisoes que haveremos de 
ado tar. 

0 Brasil os espera a todos de bra<;os 
abertos. 

Deus havera de nos ajudar! 

Declarariio da II Reuniiio de 
Presidentes dos Paises Amazonicos 

Os Presidentes dos Paises Amazoni
cos, reunidos em Mana us, nos dias 10 e 11 
de fevereiro de 1992, com o prop6sito de 
examinar os temas da Conferencia das N a
<;oes Unidas sobre Meio Ambiente e De
senvolvimento, adotamos a seguinte: 

Declara~ao de Manaus Relativa a Con
ferencia das Na~oes Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 

1. Estamos convencidos de que a urn 
planeta ambientalmente sadio deve corres
ponder urn mundo social e economica
mente justo. Para alcan<;ar esse objetivo e 
essencial transformar condutas e modelos 
de desenvolvimento e padroes de consu
mo nao sustentaveis. 

2. Em nossos paises, o imperativo do 
desenvolvimento economico e social deve 
ser conjugado com a conserva<;ao e a pro
te<;ao do meio ambiente, promovendo es
trategias para a utiliza<;ao sustentavel de 
recursos naturais e respeitando o direito 
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dos cidadaos a melhor qualidade de vida. 
Afirmamos, por conseguinte, o direito de 
nossos paises a utilizar seus pr6prios re
cursos para assegurar seu bem-estar e pro
gresso. 

3. Reafirmamos a importancia da edu
ca<;ao e da tomada de consciencia publica 
e, portanto, nos comprometemos a apoiar 
plenamente os esfor<;os destinados a am
pliar a consciencia eo compromisso publi
co no tocante a praticas ambientalmente 
sadia. Comprometemo-nos, ainda, a forta
lecer a educa<;ao ambiental e a exortar a 
comunidade intemacional a que ap6ie essa 
a<;ao. 

4. Reafirmamos nossa convic<;ao de 
que os padroes intemacionais de produ
<;ao, consumo e distribui<;ao estao na base 
dos problemas ambientais dos paises em 
desenvolvimento, principalmente a dete
riora<;ao dos ecossistemas e a pobreza a 
qual foi condenada a maioria dos seres 
humanos. 



5. E reconhecida a maior responsabili
dade dos paises desenvolvidos na deterio
rayao progress iva do meio ambiente, razao 
a mais para nao poderem pretender impor 
controles ecol6gicos e condicionalidades 
aos paises em desenvolvimento. 

6. 0 subdesenvolvimento e tanto causa 
fundamental quanto efeito grave da dete
riorayao do meio ambiente. Portanto, a 
soluyao dos problemas ambientais esta in
timamente ligada a uma nova atitude de 
cooperayao internacional, que se traduza 
na expansao dos recursos financeiros, no 
maior acesso a tecnologias, na ampliayao 
dos fluxos comerciais e em medidas para 
resolver o problema da divida externa. 

7. Medidas internas urgentes para eli
minar a pobreza serao insuficientes se nao 
contarem com o apoio da cooperayao in
ternacional baseada em novos principios. 

8. A superayao da problematica atual do 
meio ambiente requer, ademais, urn esforyo 
consciente e decidido por parte dos Estados 
e dos individuos, o qual deve transcender a 
simples 16gica das foryas do mercado. 

9. Desde a assinatura do Tratado de Co
operayao Amazonica, em 3 de julho de 
1978, nossos paises assumiram urn com
promisso profundo e amplo no sentido de 
conjugar ayoes destinadas a alcam;ar o de
senvolvimento harmonico da regiao, cujas 
caracteristicas estao claramente concebidas 
e definidas no Tratado. Este compromisso 
singular permitiu que nossos paises dispo
nham, agora, de amplo leque de politicas e 
estrategias, por intermedio das quais sera 
possivel atingir metas de desenvolvimento 
sustentavel nesta regiao. 

10. Reconhecemos os direitos das popu
lay5es indigenas e sua contribuiyao para a 
conservayao do meio ambiente. Acredita
mos que maior participayao das mesmas 
neste esforyo sera positiva. Nesse sentido, 
estamos adotando medidas significativas, 
entre as quais sobressaem os esforr;os en
vidados no sentido de respeitar os direitos 
das populayoes indigenas sobre suas ter
ras, de acordo com as legislay5es nacio
nais. Por esta razao, de forma consistente 
como mandato derivado da I Reuniao de 
Cupula lbero-americana, realizada em 
Guadalajara, consideramos os progresses 
realizados e reafirmamos nosso apoio a 
criayao do Fundo de Desenvolvimento das 
Populac;oes Indigenas da America Latina 
e do Caribe. 

11. Estamos decididos a continuar envi
dando todos os nossos esforyos no sentido 
de conservar a maior floresta do planeta e 
seu desenvolvimento sustentavel, aplican
do os recursos ao nosso alcance. 

12. Reafirmamos, nesse sentido, os princi
pios e os prop6sitos da Declarayao de Ma
naus, de 6 de maio de 1989, em que nossos 
paises consignaram seus interesses comuns 
na regiao amazonica, em particular sobre o 
futuro da cooperac;ao para o desenvolvimen
to e a conservayao desse patrimonio. 

13. Reafirmamos, tam bern, que esse em
penho nao sera suficiente sem a coopera
yao internacional em apoio aos esforyos 
realizados por nossos Estados no desem
penho de suas responsabilidades e no exer
cicio de sua soberania. 

14. Reiteramos nossa disposiyao de for
talecer a cooperayao bilateral e sub-regio-

47 



nal para prevenir danos ambientais e aten
der a suas conseqtiencias. 

15. A Conferencia das Na<;oes Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
sera a oportunidade hist6rica para iniciar 
nova rela<;ao global traduzida em progra
mas de coopera<;ao financeira e tecnol6gi
ca, que permita aos paises em desenvolvi
mento aprofundar seus esfor<;os para con
servar e estimular o desenvolvimento sus
tentavel de seus recursos naturais. Dai nos
so empenho em contribuir para seu exito, 
juntamente com os demais paises da Arne-

rica Latina e do Caribe com os quais ado
tamos, em mar<;o de 1991, a Plataforma de 
Tlatelolco sobre Meio Ambiente e Desen
volvimento. 

16. Chegamos a urn entendimento con
junto sobre os principais temas da Confe
rencia 0 qual - acreditamos - atendera as 
expectativas de toda a comunidade intema
cional. Esse entendimento conjunto consta 
do seguinte documento de posi<;oes que 
orientara as delega<;oes de nossos paises nas 
negocia<;oes previas a Conferencia. 

Posi~iio Conjunta dos Paises Amazonicos com vistas 
a Conferencia das Na~oes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

I. Altera~oes Climaticas 

1. As tendencias atuais de altera<;ao do 
clima global trarao implica<;oes profundas 
para o meio ambiente e para o desenvolvi
mento de nossos paises, inclusive ilhas e 
areas costeiras baixas. Instamos OS paises 
desenvolvidos, principais responsaveis pela 
concentra<;ao acumulada de todos os gases 
de efeito estufa, para que adotem medidas 
concretas para reverter essas tendencias. 

2. As tendencias de uma conven<;ao
quadro sobre altera<;oes climaticas consti
tuem oportunidade tmica para que a comu
nidade intemacional alcance compromis
sos para reverter a tendencia ao aumento 
da concentra<;ao de todos os gases de feito 
estufa. Tais compromissos sao necessaria
mente diferenciados entre os paises desen
volvidos e os paises em desenvolvimento 
e nao devem afetar os interesses economi-
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cos e comerciais desses ultimos. Os paises 
em desenvolvimento somente poderao in
tegrar-se plenamente aos esfor<;os intema
cionais para a prote<;ao do clima se lhes 
forem assegurados os recursos financeiros 
e tecnol6gicos necessarios a ado<;ao de 
novo modelo de desenvolvimento susten
tavel. 

3. E preciso que cada pais possa chegar 
ao modelo energetico mais adequado as 
suas necessidades, bern como as necessi
dades globais. As adapta<;oes requeridas 
conduzem a substitui<;ao de estilos de vida 
e de padroes de consumo insustentaveis a 
vista das gera<;oes futuras. 

II. Diversidade Biologica e Biotecnologia 

1. Os recursos biol6gicos sao indiscuti
velmente recursos naturais de cada pais 
que, portanto, exercem sobre eles sua so-



berania. E necessaria uma a<;ao imediata 
para a promo<;ao da conserva<;ao e do uso 
sustentavel da diversidade biol6gica. Es
sas atividades devem, assim, ser imple
mentadas pelos paises, tambem a base de 
uma coopera<;ao intemacional, regida por 
acordos intergovemamentais. 

2. E fundamental reconhecer os direitos 
dos paises onde se origina a diversidade 
biol6gica, incluindo principalmente os re
cursos geneticos. E, para isso, e absoluta
mente necessaria adotar e respeitar siste
mas adequados de registro, regulamenta
<;ao e controle. 

3. E necessaria a coopera<;ao entre pai
ses desenvolvidos e paises ricos em recur
sos biol6gicos, especialmente para o for
talecimento das institui<;oes locais com ca
pacita<;ao para pesquisa. Os esfor<;os na
cionais de pesquisa, coleta de informa<;oes 
e monitora<;ao devem contar com o apoio 
da comunidade intemacional. 

4. Mais enfase deve ser dada a utiliza
<;ao e ao desenvolvimento sustentavel des
ses recursos do que a sua simples conser
va<;ao, a fim de maximizar e difundir seus 
beneficios. 

5. A conserva<;ao da diversidade biol6-
gica deve ser de natureza integral, privile
giando as areas protegidas e as areas de 
zoneamento ecol6gico e economico. E im
portante a coopera<;ao regional a esse res
peito, e urn exemplo nota vel e o programa 
de zoneamento ecol6gico e economico 
concebido e desenvolvido no ambito do 
Tratado de Coopera<;ao Amazonica. 

6. A pesquisa in situ e ex situ nos paises 
de origem deve ser especialmente apoiada 

e estimulada. Alem disso, e necessaria a 
coopera<;ao intemacional para a manuten
<;ao de bancos geneticos. 

7. A diversidade biol6gica e a biotecno
logia mantem rela<;ao intrinseca, que cons
titui uma das mais claras oportunidades de 
desenvolvimento sustentavel. A biotecno
logia depende em grande medida da con
serva<;ao dos recursos geneticos e biol6gi
cos, especialmente nos paises em desenvol
vimento ricos em diversidade biol6gica. 

8. E necessaria valorizar e proteger os 
metodos tradicionais e 0 conhecimento das 
popula<;oes indigenas e das comunidades 
locais. Sua participa<;ao nos beneficios eco
nomicos e comerciais do aproveitamento da 
diversidade biol6gica e necessaria para ga
rantir seu desenvolvimento economico e so
cial. 

9. E inequivoco nosso interesse no exito 
das negocia<;oes de uma conven<;ao sobre 
diversidade biol6gica. Esta deve refletir a 
rela<;ao indispensavel entre o acesso aos 
recursos da biodiversidade e o acesso, em 
especial, a biotecnologia dela originaria, 
assim como a tecnologia necessaria para 
sua conserva<;ao. 

10. 0 acesso aos recursos da diversidade 
biol6gica deve incluir necessariamente 
aqueles que sao fruto da biotecnologia, 
assim como os recursos silvestres e os 
cultivados. E necessaria a coopera<;ao in
temacional para o desenvolvimento end6-
geno da pesquisa em biotecnologia nos 
paises de origem dos recursos biol6gicos. 

III. Florestas 

1.0 debate intemacional sobre flo
restas deve levar em conta que esses ecos-
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sistemas integram territ6rios sob jurisdi
<;ao dos Estados, onde estes exercem ple
namente sua soberania. cabe aos Estados 
legislar sobre esses espa<;os e seu uso, a luz 
das prioridades nacionais. 

2. Qualquer considera<;ao global sobre 
recursos florestais deve necessariamente 
incluir sem discrimina<;ao todo tipo de flo
restas. 

3. E fundamental que se reconhe<;a, alem 
dos aspectos puramente ambientais, a im
portancia da floresta como espa<;o economi
co, cultural e social. A intera<;ao entre esses 
elementos forma urn todo indivisivel, com
plexo e abrangente. As politicas florestais 
constituem parte importante das estrategias 
de desenvolvimento em nossos paises. 

4. A dimensao economica da floresta 
compreende o patrimonio natural flares
tal. Isto abrange reservas minerais, fontes 
energeticas, potencial turistico e possibili
dades de ocupa<;ao humana para ativida
des produtivas. A dimensao social e cultu
ral consiste em sua qualidade de habitat de 
popula<;oes humanas, nativas ou nao, que 
dela dependem para seu sustento e desen
volvimento cultural. 

5. Os esfor<;os nacionais que visam ao 
desenvolvimento de modelos para o uso 
sustentavel das florestas devem ser plena
mente apoiados pela comunidade interna
cional. 

6. Deve ser enfatizado o estimulo a uti
liza<;ao economica da floresta nativa, pe
los seus efeitos positives em termos am
bientais, sociais e economicos, mas para 
isso e indispensavel contar com o acesso 
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oportuno e suficiente ao mercado dos di
versos produtos da floresta. 

7. A gestao das florestas deve conciliar 
o imperative de sua valoriza<;ao economi
ca em beneficia das sociedades nacionais 
com a adequada prote<;ao ambiental - de 
forma a garantir as comunidades delas di
retamente dependentes niveis condignos 
de bem-estar social. Os paises em desen
volvimento apresentam, a esse respeito, 
necessidades especificas que devem ser 
levadas em considera<;ao nas decisoes to
madas pela Conferencia das Na<;oes Uni
das sobre Meio Ambiente e Desenvolvi
mento. 

8. As atividades economicas em areas 
florestais podem ser compatibilizadas com 
a conserva<;ao e a prote<;ao dos recursos 
naturais e do meio ambiente. Para tanto, os 
paises devem desenvolver estrategias de 
uso sustentavel das florestas e ter acesso a 
mercados para seus produtos que possibi
litem seu desenvolvimento sustentavel. 

9. Essas estrategias devem buscar com
patibilizar a<;oes de curto prazo com uma 
perspectiva de mais longo prazo, que refli
ta oportunidades futuras. Deve-se ampliar 
a rela<;ao entre custos e beneficios, incluin
do eqtiidade social, maior eficiencia tec
nol6gica dos processes produtivos, con
serva<;ao dos recursos naturais, respeito 
aos valores culturais das popula<;oes locais 
e ao conhecimento dos usos tradicionais 
da floresta. 

IV. Degrada~ao dos Solos 

1. Acentua-se a importancia da rever
sao de processes crescentes de degrada<;ao 
dos solos, tais como a erosao e a desertifi-



cayao, e a prevenyao desse problema. Os 
processos insustentaveis de desenvolvimen
to rural, o uso de tecnologias inadequadas, 
bern como os processos de ocupayao desor
denada do solo tern produzido graves impac
tos ambientais, resultando em danos para a 
produ9ao agricola que ameayam a seguranya 
alimentar dos paises em desenvolvimento. 

2. Sao fundamentais o com bate a seca e 
a conserva9ao das bacias hidrograticas, 
por meio do aproveitamento integrado dos 
recursos do solo e hidricos, e da manuten
yao da cobertura vegetal. 

3. Faz-se necessario promover a ocupa
yao da terra de acordo com sua configura
yao ambiental e seu potencial de desenvol
vimento, ambos condicionados dinamica
mente por avan9os cientificos e tecnicos. 
Cumpre notar a importancia de a96es pre
ventivas e corretivas em areas destinadas 
a conserva9ao. E essencial, entretanto, que 
tais medidas sejam igualmente implemen
tadas em areas de vocayao produtiva. 

V. Recursos Hidricos 

1. 0 gerenciamento ambientalmente 
saudavel dos recursos hidricos constitui 
elemento fundamental para a conserva9ao 
dos ecossistemas, a prote<;ao da saude e a 
promo<;ao do bem-estar. 

2. Deve-se reconhecer a estreita corre-
1a<;ao entre o gerenciamento integrado dos 
recursos hidricos e a prote<;ao de ecossis
temas marinhos e terrestres, a biodiversi
dade eo uso racional dos solos. Devem ser 
identificados, portanto, programas de de
senvolvimento sustentavel dos recursos 
hidricos nos niveis local, nacional, regio-

nal e global, bern como os meios para sua 
implementa9ao. 

3. Sao importantes, a esse respeito, as 
medidas tomadas em nivel nacional e re
gional para o ordenamento, a conserva<;ao 
e o gerenciamento integrado das bacias 
hidrograficas. Essas medidas afiguram-se 
essenciais para o correto aproveitamento 
dos recursos hidricos como fonte de ativi
dades produtivas, tais como irriga<;ao, pes
ca, produ<;ao de energia e transportes; bern 
como para o controle de agentes poluen
tes, a ado<;ao de medidas preventivas e de 
controle de riscos ambientais e a prote<;ao 
da saude das popula<;oes. 

4. A qualidade de vida das popula<;oes 
esta estreitamente vinculada ao suprimen
to de agua doce tratada em quantidades e 
em qualidade condizentes com suas neces
sidades. A esse respeito, devem ser esta
belecidas metas precisas de suprimento 
para a proxima decada, dentro de urn qua
dro temporal definido. 

5. A capacita<;ao institucional, a infor
ma<;ao e a sensibiliza<;ao da sociedade, a 
educa<;ao e a disponibilidade de recursos 
financeiros sao requisitos para o gerencia
mento integrado dos recursos hidricos. Os 
esfor<;os nacionais para o gerenciamento 
integrado de bacias hidrograficas devem 
ser reconhecidos e contar com a coopera
<;ao da comunidade internacional. 

VI. Residuos Toxicos e Perigosos 

1. Os residuos t6xicos e perigosos de
vern ser depositados ou eliminados no lu
gar de sua produyao. Os paises devem 
dispor de tecnologias adequadas para o 
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manejo ambientalmente seguro desses re
siduos. 

2. Para o tratamento adequado do pro
blema, deve ser concluida, o mais breve 
possivel, a negociayaO de urn protocolo a 
Convenyao da Basileia, que estabele9a pro
cedimentos apropriados a respeito de res
ponsabilidade e de indenizayao de danos 
resultantes do movimento transfronteiriyo 
e do manejo de residuos perigosos. 

3. Faz-se igualmente necessaria o exa
me, a luz da Convenyao da Basileia, das 
normas, regulamentos e praticas existen
tes relativos ao alijamento no mar de resi
duos perigosos com o fim de recomendar 
qualquer medida adicional no ambito da 
Convenyao sobre a Prevenyao da Poluiyao 
Marinha por Alijamento de Residuos e 
Outras Materias (Londres, 29.12.72). 

4. Alem disso, e imprescindivel que a 
comunidade internacional implemente os 
mecanismos estabelecidos pela resoluyao 
44/226 da Assembleia Geral das Na96es 
Unidas no que concerne ao trafico ilicito 
de produtos e residuos t6xicos, a fim de 
fiscalizar e denunciar esse trafico. 

VII. Fortalecimento Institucional 

1. 0 fortalecimento institucional, requi
site para a promoyao do desenvolvimento 
sustentavel, deve estar dirigido para o ob
jetivo de conjugar, de maneira crescente, 
as decisoes de carater economico com as 
estrategias de proteyao do meio ambiente. 
A superayao da dicotomia institucional en
tre estes aspectos deve ser conseguida tan
to pelos Estados como pelas organiza96es 
internacionais. Este deve ser urn dos prin
cipais elementos inovadores no tratamen-
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to da questoes do meio ambiente e desen
volvimento. 

2. E prioritario o fortalecimento das insti
tuiyoes nacionais para a promoyao do desen
volvimento sustentavel. Deve-se dar enfase 
igualmente a importancia do fortalecimento 
das institui96es regionais. A cooperayao in
ternacional constitui base inequivoca para a 
conservayao e o aproveitamento racional do 
patrimonio natural. 

3. Em termos globais, devem ser encon
tradas formulas criativas para que as Na
yoes U nidas disponham de mecanismos 
mais eficientes e fortes para a aplicayao 
das decisoes da Conferencia das N ayoes 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvol
vimento. E necessaria que a programayao 
e a implementayao de suas ay5es sejam 
adotadas com a plena participayao dos pai
ses em desenvolvimento, a fim de que 
correspondam a suas prioridades. Nesse 
sentido, essas institui96es devem ser capa
zes de apoiar, de acordo com as necessida
des especificas de cada pais, as medidas e 
os programas que estes coloquem em pra
tica com vistas a conseguir o desenvolvi
mento sustentavel. 

VIII. Assentamentos Humanos 

1. Os problemas que afetam a qualidade 
de vida urbana tambem tern dimensao glo
bal, na medida em que suas conseqiiencias 
ultrapassem as fronteiras nacionais. Nos 
ultimos vinte anos, OS paises industrializa
dos lograram, em termos gerais, evidente 
melhoria nas condiyoes de suas cidades, 
mediante vultosos recursos e novas tecno
logias. Nos paises em desenvolvimento, 
pelo contrario, a problematica esta alcan-



9ando niveis criticos, com graves e impre
visiveis conseqtiencias. Cabe a Conferen
cia das Na96es Unidas sobre Meio Am
biente e Desenvolvimento adotar urn pro
grama de a96es concretas, no ambito da 
Agenda 21, a fim de alterar esse panorama 
nos paises em desenvolvimento. 

2. Os programas da Agenda 21 referen
tes a assentamentos humanos devem in
cluir o acesso aos servi<;:os basicos tais 
como saneamento, habita<;:ao, agua pota
vel, seguran9a da cidadania, fornecimento 
de energia e transpQit:e. Nesse contexte, 
tanto a periferia urbana como os assenta
mentos rurais devem tambem constituir 
objeto de aten<;:ao, bern como de habita<;:ao 
para as faixas populacionais sem renda e 
para as extremamente pobres. 

3. E necessario desenvolver meios que 
possibilitem a educa9ao, a informa<;:ao e a 
sensibiliza9ao da sociedade, bern como a 
habilita9ao profissional com vistas ao tra
tamento adequado de problemas como o 
do menor abandonado, da elimina<;:ao e 
manejo de residues domesticos e indus
triais, do desemprego, da violencia, da 
ocupayao desordenada da terra e da falta 
de saneamento basico. 

4. Para a implementayao das iniciativas 
necessarias, nesse dominio, nos paises em 
desenvolvimento, e fundamental a contri
buiyao de recursos adicionais procedentes 
da coopera9ao internacional. 

IX. Popula4;oes e Comunidades 
lndigenas e Locais 

1. No contexte da melhoria da qualida
de de vida das popula96es e das comuni
dades indigenas e locais, e necessaria re-

conhecer o valor do conhecimento tradi
cional e de suas praticas para a promo9ao 
do desenvolvimento sustentavel. Devem 
ser criados, para isso, mecanismos para a 
prote9ao do conhecimento tradicional e 
para a compensa9ao por apropria9ao e uso 
comercial desse conhecimento. E, portan
to, necessario garantir-lhes condi96es para 
seu auto-desenvolvimento, apoiar o de
senvolvimento de meios de produ9ao al
ternatives pr6prios e sustentaveis, fortale
cer os mecanismos institucionais nacio
nais, a fim de incentivar seu desenvolvi
mento e proteger e assegurar seu habitat. 

2. E igualmente importante garantir ores
peito aos direitos das popula96es indigenas 
e das comunidades locais, para a preserva9ao 
de sua identidade cultural. Sao fundamentais 
os esfor9os nacionais para a promoyao do 
desenvolvimento sustentavel dessas comu
nidades, apoiados pela mobiliza9ao da coo
perayao tecnica e financeira intemacional, 
particularmente no contexto do Ano Interna
cional do indio, a ser celebrado em 1993. 

X. Recursos Financeiros 

1. A realizayao do objetivo de integrar 
meio ambiente e desenvolvimento requer 
nova atitude de cooperayao internacional. 
Essa nova atitude fundamenta-se na com
preensao de que os paises desenvolvidos e 
OS pafses em desenvolvimento SaO parcei
ros na mesma causa e de que os beneficios 
economicos e ambientais dessa coopera
yao serao comuns. 

2. Em seus esfor9os para a consecu9ao 
desse objetivo comum, entretanto, dispo
em os paises de meios financeiros e capa
cidades extremamente desiguais. Por con-
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seguinte, os paises em desenvolvimento 
sofrem muitas limita9oes para participar 
dos esfor9os globais. 

3. Os paises industrializados tern respon
sabilidade hist6rica pela degrada9ao do meio 
ambiente em escala global, hoje insustenta
vel. Por isso, e por sua capacidade economi
ca e financeira, deverao assumir responsabi
lidade proporcionalmente maior no processo 
de desenvolvimento sustentavel. 

4. Nesse sentido, sao necessarios fluxos 
de recursos financeiros novos, adicionais 
e em condi9oes adequadas aos paises em 
desenvolvimento, a fim de que possam 
estes cumprir a obriga9ao de proteger o 
meio ambiente e de promover o desenvol
vimento. 

5. E preciso encontrar solu9ao para a 
grave questao da divida extema dos paises 
em desenvolvimento, pois esta lhes com
promete a capacidade de adotar politicas e 
medidas imprescindiveis para implantar es
trategias de desenvolvimento sustentavel. 

6. Da mesma forma, devem ser comba
tidas as barreiras protecionistas ao comer
cia intemacional, sejam elas as tradicio
nais ou as barreiras nao-tarifarias com mo
tiva9ao ambiental. Sera necessaria, por ou
tro lado, valorizar os recursos naturais e 
seus produtos, e atribuir-lhes pre9o condi
zente com seu valor. 

7. E necessaria canalizar os novos re
cursos financeiros por intermedio de me
canismos institucionais apropriados, que 
contemplem adequadamente as modalida
des de desembolso concessional, a inexis
tencia de condicionalidades e a compatibi
lidade com as prioridades do recipienda-
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rio, bern como 0 tratamento harmonica as 
questaes do meio ambiente e desenvolvi
mento. Tais recursos devem, ademais, aten
der a necessidade de desenvolvimento s6-
cio-economico ambientalmente saudavel 
das popula9oes dos paises em desenvolvi
mento. 

8. A representa9ao nesses mecanismos 
e sua gestao devem obedecer ao criterio de 
eqiiidade entre paises desenvolvidos e pai
ses em vias de desenvolvimento. E preciso 
compreender, por todos esses motivos, que 
o mecanismo financeiro denominado Glo
bal Environmental Facility constitui ins
trumento claramente limitado e insuficien
te. E essencial conceber-se mecanismo ca
paz de habilitar os paises a implementar as 
diretrizes e os programas de a9ao da Agen
da 21 e promover, assim, o desenvolvi
mento sustentavel. Da mesma forma, os 
instrumentos juridicos multilaterais em ne
gocia9ao deverao incluir mecanismos fi
nanceiros pr6prios, com as caracteristicas 
assinaladas acima. 

XI. Transferencia de Tecnologia 

1. E necessaria a consolida9ao efetiva 
de novos mecanismos de transferencia que 
assegurem aos paises em desenvolvimen
to tecnologias ambientalmente apropria
das. Devido as limita9oes financeiras e 
institucionais dos paises em desenvolvi
mento, o acesso a tais tecnologias devera 
realizar-se em termos preferenciais e nao 
puramente comerciais, levando em conta 
a responsabilidade dos paises deseqvolvi
dos na deteriora9ao ambiental eo interesse 
comum que move a comunidade intema
cional no sentido da prote9ao do meio 



ambiente global. A transferencia de novas 
tecnologias ambientalmente apropriadas aos 
paises em desenvolvimento e condiyao para 0 

cwnprimento dos comprornissos sobre meio 
ambiente e desenvolvimento que serao assu
midos no contexto da Conferencia das 
N ayoes Unidas sobre Meio Ambiente e De
senvolvimento, bern como nas convenyoes 
que estao sendo negociadas sobre a proteyao 
da diversidade biol6gica e sobre altera((oes 
climaticas. 

2. E tambem importante aumentar as 
capacidades nacionais e regionais nao ape
nas para absorver as tecnologias ambien
talmente id6neas, mas tambem no campo 
da pesquisa cientifica e do desenvolvi
mento de tecnologias pr6prias. Urge que 
os paises desenvolvidos ap6iem tais es
foryos, bilateral e multilateralmente. 

Manaus, 10 de fevereiro de 1992. 

Decisoes da II Reuniiio de Presidentes dos Paises Amazonicos 

Manaus, 10 e 11 de fevereiro de 1992 

I 

Os Presidentes dos Paises Amazonicos 
decidem que a Declarayao de Manaus e o 
Docwnento de Posi9ao Con junta com vistas 
a Conferencia das Na9oes Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento sejam 
circulados como docwnentos oficiais da As
sembleia Geral das Na9oes Unidas e do Co
mite Preparat6rio da Conferencia do Rio. 0 
pedido sera feito conjuntamente pelos Em
baixadores dos paises amaz6nicos ao Secre
tario-Geral das Na9oes Unidas. 

II 

0 Presidente do Brasil, Fernando 
Collor, 

0 Presidente da Bolivia, Jaime Paz 
Zamora, 

0 Presidente da Colombia, Cesar Ga
viria Trujillo, 

0 Presidente do Equador, Rodrigo 
Borja, 

0 Presidente da Guiana, Hugh Des
mond Hoyte, 

0 Presidente do Suriname, Runaldo 
Ronald V enetiaan, 

0 Ministro Oscar de la Puente Ray
gada, representante do Presidente Alberto 
Fujimori, do Peru, 

reunidos na cidade de Manaus, du
rante a II Reuniao de Presidentes dos Pai
ses Amazonicos, 

renovam seu indeclinavel compro
misso com a democracia representativa, 
cuja causa foi fortalecida pela firmeza com 
que a Na9ao venezuelana triunfou sobre a 
tentativa de golpe de estado no ultimo dia 
4 de fevereiro, 

expressam seu mais energico repudio 
a qualquer amea9a a continuidade e a con-
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solida<;ao da democracia, na America La
tina e em todo o mundo, 

reiteram sua irrestrita solidariedade 
ao Presidente da Venezuela, Carlos An
dres Perez, legitimamente eleito pela von
tade popular, 

congratulam-se como Presidente Car
los Andres Perez e com o nobre povo 
venezuelano pela determina<;ao com que 
lograram preservar as institui<;oes demo
cniticas em seu Pais. 

III 

Os Presidentes da Republica da Bo
livia, da Republica Federativa do Brasil, 
da Republica da Colombia, da Republica 
do Equador, da Republica Cooperativista 
da Guiana e da Republica do Suriname e 
os Ministros da Republica do Peru e da 
Republica da Venezuela, reunidos emMa
naus nos dias 1 0 e 11 de fevereiro de 1 992, 
por ocasiao da II Reuniao de Presidentes 
dos Paises Amazonicos, manifestam sua 
satisfa<;ao quanto a vontade de integra<;ao 
que caracteriza os acordos firmados pelas 
Republicas amazonicas da Bolivia e do 
Peru no Porto de Ilo, em 24 de janeiro do 
corrente ano. Os referidos acordos permi-
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tiram a Bolivia contar com uma Zona 
Franca industrial e comercial, o que pos
sibilitani a utiliza<;ao das instala<;oes am
pliadas de uso do porto, que dispoe de 
servi<;os pr6prios, e dara ensejo a partici
pa<;ao em uma Zona Franca turistica, de 
praia, no litoral de Ilo, facilitando o livre 
tn1nsito de pessoas e meios de transporte. 
Tudo isso com a suprema finalidade estra
tegica de tornar efetiva a intercomunica
<;ao bio-oceanica, anseio comum de todos 
OS pafses amazoniCOS. 

IV 

Os Presidentes da Bolivia, Colombia, 
Equador, Suriname e Guiana, e os Minis
tros do Peru e da Venezuela manifestam 
seu agradecimento ao Presidente do Bra
sil, Fernando Collor de Mello, ao seu Go
verno e ao povo brasileiro, pela sua gene
rosa hospitalidade e amaveis aten<;oes re
cebidas na cidade de Manaus por ocasiao 
da II Reuniao de Presidentes dos Paises 
Amazonicos, e fazem votos pelo completo 
exito da Conferencia das Na<;oes Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
que sera realizada no proximo mes de 
junho no Rio de Janeiro. • 



Presidentes do Cone Sui 
se reunem para a Rio-92 

Discurso do Presidente Fernando Col/or na reu
niiio de presidentes dos paises do Cone Sui com 
vistas a Conferencia das Nar;oes Unidas sabre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada 
em Cane/a, a 20 de fevereiro de 1992 

Senhores Presidentes, 

Bem-vindos ao Brasil, ao Estado do 
Rio Grande do Sul e a cidade de Canela. 

Compartilho com o povo gaucho, e 
com o seu Govemador, a honra de ser 
anfitriao deste encontro. 

Estamos tendo a oportunidade de con
viver com a conhecida e generosa hospita
lidade do povo gaucho, que esta sendo 
demonstrada, mais uma vez, pela maneira 
fidalga e amiga com que o Govemador 
Collares e sua esposa nos recebem. 

Fiquei pessoalmente feliz quando foi 
aceita a oferta do Govemo brasileiro de 
realizar, aqui em Canela, esta reuniao. 

Sao muitos os la<;os afetivos e familia
res que me ligam ao Rio Grande do Sul e, 
muito especialmente, a cidade de Canela. 

Aqui, em 1938, no Grande Hotel, 
meu avo, Lindolfo Collor, escreveu o livro 
Garibaldi e a Guerra dos Farrapos. 

Por todas essas razoes, agrade<;o, sen
sibilizado, a Vossas ExceH!ncias a dispo
si<;ao de vir ate ao Rio Grande para exami-

narmos conjuntamente as perspectivas dos 
paises do Cone Sul sobre as questao do 
meio ambiente e do desenvolvimento. 

Espero que se sintam em casa, e que 
Canela seja o cenario perfeito para mais 
urn encontro que revele a amizade exem
plar entre nossos povos. 

Devemos ser fieis a essa voca<;ao his
tori ca. 

Senhores Presidentes, 

Esta e mais uma etapa de nossa pre
para<;ao coordenada para a Conferencia do 
Rio - em mar<;o do ano passado, no am
bito latino-americano e caribenho, articu
lamos a plataforma de Tlatelolco; em ju
nho de 1991, os paises em desenvolvimen
to consolidaram, em Pequim, seusinteres
ses essenciais. 

Ha apenas dez dias, em Manaus, com
pletamos o trabalho de aproximar posi<;oes 
dos paises amazonicos. 

Nossa coordena<;ao regional demons
tra claramente que a Rio-92 ja come<;ou, e 
o mundo reconhecera o senti do positivo de 
nossos esfor<;os. 
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A atua9ao conjunta multiplicani o vi
gor com que defenderemos, sempre de 
forma construtiva, as nossas teses. 

Senhores Presidentes 

Ha alguns anos, os paises industriali
zados vern procurando definir a agenda 
ambiental, em decorrencia da gravidade 
dos fenomenos de altera9ao ecol6gica em 
escala global. 

A amea9a a camada de ozonio, o 
aquecimento da atmosfera, a perda da di
versidade biol6gica figuram entre suas 
preocupa96es principais. 

Apontam esses problemas como sen
do de alcance planetario, a exigir medidas 
de toda a comunidade intemacional. 

Insistem em considerar, no entanto, 
que outras questoes estariam circunscri
tas a limites geognificos mais estreitos, 
pertencendo ao dominio interno dos Es
tados. 

Essa atitude tern levado a urn trata
mento parcial e seletivo dos problemas 
ambientais. 

Beneficiarios de mais de urn seculo 
de intenso desenvolvimento industrial a 
custo ambiental altissimo, aqueles paises 
atingiram urn patamar que lhes permite 
buscar, conforme suas prioridades, pro
cessos alternativos de crescimento. 

Os paises em desenvolvimento tern 
visao diferente: e preciso identificar as 
causas, e preciso ir aos erros cometidos, 
contribuindo para a formula9ao de urn 
novo modelo de desenvolvimento, nao li
mitando as iniciativas da Rio-92 aquelas 
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destinadas a sanar o desperdicio e a inefi
ciencia na produ9ao, a reverter padroes de 
consumo suntuario e abusivo. 

E essencial, tambem, discutir a supe
rayao da pobreza e das formas gritantes de 
desigualdade, porque tanto no subdesen
volvimento como no superdesenvolvi
mento encontram-se distor96es que resul
tam em agressao ao meio ambiente. 

Como sabemos, nao ha solu9ao fora 
da coopera9ao intemacional e nossos pai
ses estao trabalhando para que se possam 
conjugar, no plano nacional e internacio
nal, os dois pilares da Conferencia -meio 
ambiente e desenvolvimento. 

A Rio-92 sera, igualmente, ocasiao 
privilegiada para incentivarmos a discus
sao do direito ambiental internacional. 

A Declarar;ao do Rio de Janeiro sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Carta 
da Terra, sera pedra angular nesse proces
so; seus principios gerais sobre direitos e 
obrigar;oes dos Estados deverao contribuir 
para indicar, com nitidez, os rumos do 
direito ambiental. 

Os nossos paises estao preparados 
para colaborar decididamente nesse pro
cesso, honrando assim a alta tradi9ao do 
pensamento juridico latino-americano. 

Recordo que o interesse em estreitar 
a cooperar;ao em materia de legisla9ao 
ambiental, ideia oportunamente lanr;ada 
pelo Presidente Lacalle, esteve presente 
em conversa96es bilaterais que mantive
mos no ano passado. 

Ao refletirmos sobre a codifica9ao do 
meio ambiente, e fundamental nao esque
cer a vertente do desenvolvimento e, so-



bretudo, privilegiar iniciativas conducen
tes a cooperayao intemacional. 

Senhores Presidentes, 

Nao aceitamos, como justificativa para 
o imobilismo, os argumentos freqtientes sa
bre custos de mudanyas em padroes de 
produyao ou sabre a incerteza quanta aos 
efeitos danosos dos modos de comporta
mento p6s-industrial na qualidade da vida 
no Planeta. 

Temos de encontrar soluyoes que re
flitam o peso de cada urn na gerayao dos 
problemas e as possibilidades de todos de 
contribuir para sua superayao. 

Sabemos que os paises em desenvol
vimento nao dispoem de recursos suficien
tes para arcar com os custos financeiros do 
desenvolvimento sustentavel de forma a 
atingir esse objetivo com a velocidade de
sejada. 

Mais do que isso, enfrentamos neces
sidades dramaticas para superar os proble
mas sociais que ainda mantem parte signi
ficativa dos cidadaos a margem de condi
y5es minimas de existencia digna. 

E por esses motivos que insistimos na 
consagrayao de urn tratamento diferencia
do e preferencial para podermos transfor
mar as bases de nosso desenvolvimento, 
tomando-o efetivamente capaz de trazer o 
bem-estar aos nossos povos. 

Queremos uma cooperayao intema
cional em condiyoes novas, que assegure 
o acesso as chamadas tecnologias «lim-

pas» e a financiamentos adicionais, em 
termos apropriados, que nos habilitem a 
adaptar-nos a padroes mais altos de prote
yao ambiental e a implantar, desde logo, 
modelos de desenvolvimento sustentavel. 

Queremos, ainda, dar inicio a urn de
bate profunda, franco, corajoso, sabre as 
relay5es entre o Homem e o Meio Am
biente, debate que deve levar em conta que 
a Natureza nao pode ser consumida, mas 
desfrutada, segundo formulas em que a 
conservayao ambiental seja garantia do 
bem-estar dos povos. 

Queremos, enfim, uma coopera<;ao 
intemacional modelada por uma nova eti
ca de convivencia. 

Senhores Presidentes, 

N6s, latino-americanos, devemos 
pensar com coragem e ousadia o futuro do 
Planeta: isso significa, em ultima instan
cia, lutar por transforma<;5es que se tradu
zam em justi9a social, o ilnico caminho 
verdadeiro para a paz. 

Pelo sentido equilibrado e construtivo 
com que as formulamos, nossas propostas 
irao dar-nos uma influencia positiva nas de
libera<;5es da Conferencia do Rio. 

Haveremos de cumprir, honrosamen
te, as responsabilidades que nos cabem 
como porta-vozes das expectativas e aspi
rayoes legitimas de nossos povos. 

Paises da Regiao Amazonica e do 
Cone Sul, chegaremos a Conferencia de 
junho de 92 com posi<;oes bern definidas, 
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coerentes com o nosso ideal coletivo e 
como espirito de coopera9ao amadurecida 
e fratema. 

Se no proximo mes de junho, todas 
as regioes do mundo estiverem tao bern 

preparadas como nos da America Latina, 
a Conferencia do Rio seni urn grande exito 
em ambas as suas dimensoes: a do desen
volvimento e a do meio ambiente. 

Deus haveni de nos ajudar! 

Declarafiio de Cane/a 

Os Presidentes dos Paises do Cone 
Sul, reunidos em Canela, Rio Grande do 
Sul, Brasil, nos dias 20 e 21 de fevereiro 
de 1992, com o proposito de analisar os 
temas da Conferencia das Nac;oes Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
adotamos a seguinte: 

Declara~ao de Canela dos Presidentes 
dos Paises do Cone Sui com vistas a 
Conferencia das Na~oes Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 

1. A crise ambiental ameac;a a sobrevi
vencia na Terra. Vivemos em urn ecossis
tema cujo equilibrio e essencial para toda 
a humanidade. A protec;ao do meio am
biente e a conservac;ao racional dos recur
sos naturais exigem o firme compromisso 
de todos os Estados do mundo para a rea
lizac;ao de urn esforc;o coordenado que 
assegure as gerac;oes futuras a subsistencia 
das condic;oes que tomam possivel a vida 
em nosso planeta. 

2. Assumimos integralmente essa res
ponsabilidade comum, conscientes de que 
a participac;ao para sua realizac;ao e dife
renciada, porque sao distintas tanto a con
tribuic;ao para a gerac;ao dos problemas 
ambientais como a disponibilidade de re-
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cursos financeiros e tecnologicos. 0 esfor
c;o que deverao realizar os paises em de
senvolvimento requer recursos financei
ros novos, adicionais, continuos e em con
dic;oes especialmente favoniveis e a trans
ferenda de tecnologia ambientalmente 
saudavel nas condic;oes mais convenien
tes, de acordo com as diferentes capacida
des dos paises desenvolvidos e dos paises 
em desenvolvimento. 

3. 0 desenvolvimento deve estar no 
centro das ac;oes destinadas a reverter o 
processo de degradac;ao do meio ambien
te. Tais ac;oes devem enfrentar nao apenas 
os sintomas mas fundamentalmente as 
causas dos problemas. Para atingir plena
mente seus objetivos, os programas am
bientais multilaterais tern de definir ade
quadamente as responsabilidades, respei
tar as soberanias nacionais no quadro do 
Direito Intemacional e tomar realidade 
uma interdependencia que garanta benefi
cios eqtiitativos as partes. 

4. Convencidos da necessidade de agir 
conjuntamente, e esteril limitar-se_ a atri
buir responsabilidades pelos danos causa
dos ao meio ambiente no passado, sem 
recolher das experiencias vividas uma li
c;ao exemplar. E imprescindivel acordar 



imediatamente formulas solidarias que 
impec;am a reiterac;ao de condutas depre
dat6rias, banam para sempre as atitudes 
egoistas e displicentes, e assegurem que os 
projetos contenham avaliac;oes adequadas 
de seu impacto ambiental. 

5. A comunidade internacional com
preendeu que a protec;ao do meio ambiente 
e a conservac;ao dos recursos naturais nao 
se opoem ao progresso material e ao de
senvolvimento economico. Ao contrario, 
sao conceitos complementares porque nao 
e possivel manter a produc;ao de hens se 
nao se protegem os recursos naturais. E 
necessaria urn sistema renovado de coope
rac;ao internacional para que a urn planeta 
ambientalmente sadio corresponda urn 
mundo social e economicamente justo. E 
imprescindivel urn crescimento qualitati
ve, urn desenvolvimento sustentavel que 
satisfac;a as necessidades das gerac;oes 
atuais sem comprometer as opc;oes das 
futuras. 0 esforc;o da comunidade interna
cional deve visar, nao a recriminac;ao, mas 
a adoc;ao de meios para 0 desenvolvimento 
sustentavel. 

6. Reafirmamos a importancia da edu
cac;ao e da formac;ao de uma consciencia e 
de uma responsabilidade publicas no que 
se refere a todos os problemas do meio 
ambiente. A participac;ao da comunidade, 
das forc;as vi vas da sociedade, da juventu
de, das organizac;oes nao-governamentais 
e dos meios de comunicac;ao social deve 
ser incentivada a fim de aumentar o conhe
cimento e a pratica de padroes de conduta 
ambientalmente saudaveis. 

7. 0 fortalecimento das infra-estruturas 
cientificas e tecnol6gicas nos paises em 

desenvolvimento, e a cooperac;ao dos pai
ses desenvolvidos para difundir e transfe
rir tecnologias que sejam ambientalmente 
as mais saudaveis, modernas e adequadas, 
sao parte essencial desta tarefa solidaria 
para a defesa e protec;ao do meio ambiente. 

8. Os entendimentos para atingir os ob
jetivos propostos requerem tambem a ela
borac;ao, o desenvolvimento progressive e 
a gradual codificac;ao do direito interna
cional ambiental. Alem das leis que cada 
Estado aprove, sera necessaria acordar e 
aperfeic;oar instrumentos juridicos inter
nacionais que contemplem a integridade 
dos recursos, os recursos pertencentes a 
mais de urn Estado e as inter-relac;oes dos 
atos que os afetem. Esses instrumentos 
internacionais tambem devem incluir, en
tre outros dispositivos, os que permitam 
estabelecer sistemas de observac;ao am
biental e de cooperac;ao permanente diante 
das alterac;oes climaticas, da deteriorac;ao 
da camada de ozonio, dos desastres natu
rais e outros riscos ambientais. A Confe
rencia do Rio deve decidir a elaborac;ao de 
uma Convenc;ao codificadora do Direito 
Internacional Ambiental, que estipule os 
principios, determine os deveres dos Esta
dos, das pessoas fisicas e juridicas, defina 
a responsabilidade internacional nesse 
contexto e estabelec;a a maneira de tornar 
efetiva essa responsabilidade, para conde
liar as condutas ambientalmente ilicitas. 

9. Consideramos que a economia de 
mercado dispoe de mecanismos que, efi
cientemente empregados, podem estimu
lar condutas ambientais racionais e deses
timular aquelas que a pesquisa cientifica 
qualifique como nocivas. No entanto, as 
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fon;as de mercado, por si s6, nao sao sufi
cientes para estabelecer o desenvolvimen
to sustentavel. As transa<;oes comerciais 
devem incluir os custos ambientais causa
des nas etapas produtivas sem transferi-los 
a gera<;oes futuras. Reafirmamos nosso 
repudio a manuten<;ao de sistemas de sub
sidies que nao s6 desvirtuam a produ<;ao e 
deformam as condi<;oes do mercado, mas 
tambem tendem a validar praticas depre
dat6rias dos recursos naturais. 

10. A Conferencia das Na<;oes Unidas 
sobre Meio Ambiente tern a mais alta prio
ridade. A Conferencia do Rio e uma opor
tunidade hist6rica, unica e que nao pode
mos perder, para iniciar uma nova etapa de 
coopera<;ao internacional que se traduza 
na intensifica<;ao da transferencia de re
cursos financeiros e de tecnologia. Unidos 
aos demais paises da America Latina e do 
Caribe, com os quais adotamos, em mar<;o 
de 1991, a Plataforma de Tlatelolco, pro
curaremos assentar no Rio de Janeiro as 
bases s6lidas de urn acordo internacional 
que conduza todos os Estados, sem exce
<;ao, ao desenvolvimento sustentavel e a 
a<;ao conjunta para a defesa do meio am
biente. 

11. Afirmamos nossa vontade de manter 
contato permanente entre nossos Gover
nos sobre meio ambiente e desenvolvi
mento, antes e depois da Conferencia do 
Rio e, pelos meios mais adequados, para 
organizar e conduzir nossa atua<;ao co
mum na materia. Em particular, nesses 
contatos sera analisada a viabilidade tec
nica e econ6mica de estabelecer, com o 
apoio dos organismos internacionais per
tinentes, uma rede regional de observa<;ao 
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do oz6nio estratosferico, que permita 
acompanhar, com a precisao necessaria, as 
altera<;oes produzidas na camada de oz6-
mo. 

12. A Reuniao de Canela dos Presidentes 
dos Paises do Cone Sul e a Reuniao de 
Manaus dos Presidentes dos Paises Ama
zonicos, ambas realizadas a convite do 
Governo do Brasil, demonstram clara
mente a vontade politica dos paises da 
America do Sul de estabelecer posi<;oes 
comuns para o exito da Conferencia do 
Rio. 

0 seguinte documento de posi<;oes 
orientara as Delega<;oes de nossos paises 
nas negocia<;oes previas a Conferencia 
do Rio. 

Posi~ao Conjunta dos Paises do Cone 
Sui com vistas a Conferencia das N a~oes 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desen
volvimento 

I. Prote~ao da Atmosfera 

1. A mudan<;a global do clima, decor
rente principalmente do excesso de emis
soes de gases produzidos pela queima de 
combustiveis f6sseis, trara implica<;oes 
profundas para 0 desenvolvimento econo
mico de nossos paises. Da mesma forma, 
causam preocupa<;ao os efeitos nocivos da 
destrui<;ao da camada de ozonio estratos
ferico e da polui<;ao transfronteiri<;a do ar. 

2. E precise estabilizar a concentra<;ao 
atmosferica de gases de efeito estufa. Para 
tanto, e precise controlar, limitar e reduzir 
as emissoes desses gases mediante acordo 
internacional, com base em parametres 



que assegurem o aumento da oferta de 
energia nos paises em desenvolvimento . ' 
JUntamente com a ado9ao de politicas de 
eficiencia energetica, industrial, agricola e 
de transporte. 

3. As negocia9oes de uma Convenyao
Quadro sobre Altera9oes Climaticas cons
tituem oportunidade (mica para que a co
munidade intemacional alcance compro
missos equilibrados, necessariamente di
ferenciados entre paises desenvolvidos e 
paises em desenvolvimento. Os paises de
senvolvidos devem assumir uma obriga
sao clara de estabilizar e reduzir suas emis-
s5es de gases de efeito estufa. 

4. A deteriora9ao da camada de ozonio 
e urn fenomeno que afeta particularmente 
os paises do Cone Sui do continente ame
ricano. Assume importancia fundamental 
a participa9ao mais ampla possivel no Pro
to colo de Montreal emendado, assim 
como a plena aplica9ao das medidas acor
dadas na Reuniao das Partes em Londres 
sobretudo com rela9ao ao aporte de recur~ 
sos financeiros novos e adicionais para o 
Fundo Multilateral provis6rio para a apli
cayao do Protocolo de Montreal. Urge que 
os paises desenvolvidos ponham em mar
cha aceleradamente medidas de reconver
sao, como objetivo de deter a deteriora9ao 
da camada de ozonio. Alem disso, sera 
precise estudar as consequencias negati
vas decorrentes da deteriora9ao da camada 
de ozonio e os efeitos que podera ter no 
futuro. Sera precise tambem buscar os 
meios que permitam limitar e remediar 
esses danos, e compensar adequadamente 
aqueles que sofrerem as conseqtiencias ne
gativas. 

5. E importante que se ado tern medidas 
tendentes a promover o uso mais racional 
dos combustiveis f6sseis e o desenvolvi
mento de tecnologia para a redu9ao dos 
efeitos nocivos deste uso na atmosfera. 
Tanto os paises desenvolvidos quanto os 
paises em desenvolvimento devem formu
lar politicas que permitam adotar padroes 
e estilos de vida baseados no uso mais 
racional e eficiente da energia. 

II. Diversidade Biologica 

1. E necessaria uma a9ao imediata para 
a promo9ao da conserva9ao e o uso racio
nal da diversidade biol6gica. Os recursos 
biol6gicos sao inequivocamente recursos 
naturais de cada paise, portanto, sobre eles 
e exercida a soberania nacional. E neces
saria a COOperayaO dos paises desenvolvi
dos para com os paises ricos em recursos 
biol6gicos, especialmente, para o fortale
cimento institucional local. Os esfor9os 
nacionais de pesquisa, coleta de informa-
95es, monitoramento e manuten9ao de ban
cos geneticos devem contar com o apoio da 
comunidade intemacional. E fundamental 
reconhecer os direitos patrimoniais dos 
paises de onde se origina a diversidade 
biol6gica, especialmente no que se refere 
a recursos geneticos. Para isso e indispen
savel instituir e observar sistemas apro
priados de registros, de regulamenta9ao e 
de control e. A conserva9ao da diversidade 
biol6gica deve ter carater integral, privile
giando as areas protegidas e as que forem 
estabelecidas pelo zoneamento economi
co-ecol6gico. 

2. A diversidade biol6gica e a biotecno
logia mantem rela9ao intrinseca que cons-

63 



titui urna das mais claras oportunidades de 
r 

desenvolvimento sustentavel. E importan-
te reconhecer a relayao indispensavel entre 
o acesso aos recursos da biodiversidade e 
0 livre acesso a tecnologia dela provenien
te, bern como a tecnologia necessaria a sua 
conservayao. 

3. 0 uso da biotecnologia na conserva
yao e utilizayao do germoplasma para uso 
agricola, o melhoramento das especies 
cultivadas eo desenvolvimento de praticas 
agricolas ambientalmente sustentaveis sao 
atividades essenciais que devem receber 
s6lida cooperayao intemacional. 

III. Degrada~ao dos Solos 
e Desertifica~ao 

1. A comunidade intemacional deve le
var a cabo medidas urgentes para a preven
yao e a reversao do processo crescente de 
degradayao dos solos e de desertificayao, 
bern como para a prevenyao de suas causas 
que sao multiplas e ameayam 0 bem-estar 
e a seguranya alimentar. A Conferencia do 
Rio constituira urna oportunidade para re
flexao sobre as limitayoes que afetaram, 
nas ultimas duas decadas, 0 desempenho 
dos mecanismos intemacionais destinados 
a com bater a desertificayao e para decisoes 
no sentido de sua renovayao e fortaleci
mento. 

2. E essencial formular uma estrategia 
de uso da terra em funyao tanto de sua 
configurayao ambiental como de seu po
tencial de desenvolvimento, ambos condi
cionados pelos avanyos do conhecimento 
tecnico e cientifico e apoiados por progra
mas intemacionais e pela existencia de 
preyos compensadores para os produtos 
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agricolas nurn mercado livre de distoryoes 
geradas por subsidios e barreiras de natu
rezas diversas. Deve ser reconhecida a 
importancia de ayoes preventivas e corre
tivas em areas destinadas a conservayao. E 
essencial, entretanto, que as referidas me
didas sejam tambem postas em pratica em 
areas de vocayao produtiva. 0 zoneamen
to economico-ecol6gico e urn instrumento 
particularmente eficaz para alcanyar esses 
fins. 

IV. Florestas 

1. 0 aproveitamento economico dos re
cursos florestais, que e urn direito sobera
no dos Estados, pode e deve ser compati
bilizado com a proteyao do meio ambien
te, levando em conta que as florestas, es
pecialmente as nativas, sao espayos onde 
se concentra a diversidade biol6gica, bern 
como sumidouros de carbono e fator im
portante para a proteyao de solos e recur
sos hidricos. 0 uso racional das florestas 
requer, entre outros fatores, a existencia de 
preyos compensadores e o acesso dos pro
dutos florestais aos mercados em condiyo
es que permitam seu desenvolvimento sus
tentavel. Alem dos aspectos puramente 
ambientais, e fundamental reconhecer a 
importancia da floresta como espayo eco
nomico, social e cultural, cujos elementos 
formam urn todo indivisivel e complexo. 
As politicas florestais devem levar em con
siderayao que a floresta e habitat de popu
layoes hurnanas, nativas ou nao, que dela 
dependem para seu sustento. 

V. Recursos Hidricos 

1. De acordo com a recente Declarayao 
de Dublin sobre a Agua e o Desenvolvi-



mento Sustentavel, a qualidade de vida das 
popular;oes esta intimamente vinculada ao 
abastecimento de agua doce tratada em 
quantidade e qualidade correspondentes a 
suas necessidades, para o que devem ser 
estabelecidas metas, programas e meios 
com prazos definidos. A gestao ambiental
mente racional dos recursos hidricos consti
tui elemento fundamental para a conserva
ryao dos ecossistemas e a promor;ao do de
senvolvimento humano individual e social. 

2. A gestao integrada dos recursos hi
dricos e, portanto, essencial para a promo
r;ao do desenvolvimento sustentavel. As 
medidas adotadas no nivel nacional e re
gional para o ordenamento, a conservar;ao 
e a gestao integrada das bacias hidrografi
cas afiguram-se essenciais para o aprovei
tamento dos recursos hidricos nas ativida
des produtivas, para o controle de riscos 
ambientais e para a proter;ao da saude. Da 
mesma maneira, o controle dos agentes 
poluentes e a adoryao de medidas preven
tivas contra os riscos ambientais sao ins
trumentos para esse desenvolvimento. 

VI. 0 Meio Marinho 

1. A saude dos oceanos como regulado
res do clima e sua funr;ao de sumidouro de 
carbo no devem ser preocuparyao constante 
da comunidade internacional. 

2. A deteriorar;ao dos recursos mari
nhos e costeiros, proveniente da sua explo
rar;ao irracional e da poluir;ao de origem 
marinha e terrestre representa serio desa
fio aos paises ribeirinhos que dependem 
desses recursos para seu desenvolvimento 
econ6mico e social. A fim de proteger o 
meio marinho, e preciso reduzir eficaz-

mente a polui<;ao marinha e estabelecer 
regimes de regulamenta<;ao racional dos 
oceanos. A integridade do ecossisterna ma
rinho requer que as atividades pesqueiras, 
tanto nas Zonas Econ6micas Exclusivas 
como no alto mar, sejam realizadas de 
conformidade com as praticas sustentaveis 
e ecologicamente compativeis com a utili
za<;ao racional e 6tima dos recursos hidro
biol6gicos. 

VII. Residuos Toxicos e Perigosos 

1. A proxima entrada em vigor da Con
ven<;ao de Basileia - cuja primeira con
ferencia das Partes sera realizada no Uru
guai - e urn fato auspicioso para o con
trole do movimento transfronteirir;o des
ses residuos, que devera ser complemen
tado pelo estabelecimento de mecanismos 
efetivos de verifica<;ao de seu cumprimen
to, o que requer treinamento de pessoal e 
disponibilidade de meios de controle. 0 
desenvolvimento do regime de responsa
bilidade previsto na Conven<;ao e funda
mental para assegurar sua eficacia. Faz-se 
tambem necessario urn acordo, no ambito 
da Conven<;ao sobre a Preven<;ao da Polui
r;ao Marinha por Alijamento de Residuos 
e Outras Materias (Londres, 29 de dezem
bro de 1972), para proibir totalmente o 
alijamento de residuos perigosos, t6xicos 
e radioativos nos oceanos. 

2. Os Estados envolvidos na exporta<;ao 
de residuos perigosos deverao assumir cla
ro compromisso com a gestao ambiental
mente saudavel de tais residuos. Isso re
quer a reduryao dos movimentos transfron
teirir;os de residuos ao minimo compativel 
com sua gestao eficaz e ambientalmente 
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saudavel. E tambem necessario minimizar 
a quantidade e o conteudo t6xico dos resi
duos perigosos, e assegurar seu deposito 
ou eliminayao de maneira ambientalmente 
saudavel, o mais proximo possivel do lo
cal de sua produ9ao. 

VIII. Assentamentos Humanos 

1. Os problemas que afetam a qualidade 
de vida nos assentamentos hurnanos assu
mem dimensao global na medida em que 
suas consequencias ultrapassam as fron
teiras nacionais e afetam de forma aguda 
a maioria dos paises do mundo. Nos ulti
mos vinte anos, os paises industrializados 
conseguiram, em geral, notavel melhoria 
das condi9oes de vida em suas cidades, 
mediante investimentos solidos e tecnolo
gias novas. Nos paises em desenvolvimen
to, ao contrario, essa problematica esta 
atingindo niveis criticos com graves e im
previsiveis consequencias. 

2. As cidades constituem os principais 
polos de atividade economica nos paises 
em desenvolvimento. Nao obstante, mos
tram-se incapazes de atender satisfatoria
mente as necessidades basicas de grande 
ntimero de seus habitantes. A satisfa9ao 
dessas necessidades implica tratar de ma
neira prioritaria os problemas relaciona
dos ao acesso a servi9os basicos, principal
mente abastecimento de agua potavel e 
manejo de residuos domesticos e indus
triais, bern como habitayao, seguran9a ur
bana, energia, transportee educayao. 

3. A cooperayao intemacional nas ques
toes de meio ambiente devera foryosamen
te dar especial relevo a eliminayaO da po-
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breza. Nesse contexto, os assentamentos 
rurais devem ser objeto da maior atenyao. 

IX. Recursos Financeiros e Comercio 
Internacional 

1. Como consequencia do processo de 
liberaliza9ao comercial impulsionado pela 
Rodada Uruguai do GATT, os recursos 
atualmente utilizados para manter praticas 
de produ9ao protecionistas devem ser des
tinados a politicas mais coerentes e com
pativeis com o desenvolvimento sustenta
vel. As normas de prote9ao ambiental de
vem-se orientar para sua finalidade espe
cifica, sem se transformar em praticas dis
criminatorias ou barreiras comerciais dis
simuladas. A viabilidade do desenvolvi
mento sustentavel implica tambem a exis
tencia de urn ambiente intemacional favo
ravel ao crescimento de todos os pafses, 
principalmente dos paises em desenvolvi
mento. Em particular, pressupoe avan9o 
em direyaO a equidade intemaciona}, in
cluindo a cooperayao com os paises em 
desenvolvimento em conformidade com 
seus objetivos, prioridades e pianos de 
desenvolvimento nacionais. Nesse senti
do, sao necessarios fluxos de recursos fi
nanceiros novos, adicionais e em condi
yoes adequadas aos paises em desenvolvi
mento a fim de que estes possam curnprir 
a obriga9ao de proteger o meio ambiente 
e promover o desenvolvimento. 

2. E fundamental que se estabele9a urn 
mecanismo capaz de por em p~atica os 
programas de ayaO da Agenda 21 e que OS 
instrumentos juridicos multilaterais em ne
gociayao incluam tambem mecanismos fi
nanceiros proprios para a consecu9ao de 



seus objetivos. Nesse contexto, as fontes 
de financiamento existentes, inclusive a 
chamada Global Environment Facility, sao 
inadequadas e podem contribuir apenas de 
maneira limitada para o cumprimento dos 
grandes compromissos sobre meio am
biente e desenvolvimento que serao assu
midos na Conferencia do Rio e nas nego
cia~oes sobre diversidade biol6gica e alte
ra~oes climaticas. 

X. Fortalecimento Institucional 

1. 0 fortalecimento das institui~oes na
cionais, a cria~ao ou aperfei~oamento de 
mecanismos regionais e a coopera~ao in
temacional sao elementos essenciais do 
desenvolvimento sustentavel. 

2. E fundamental envidar esfor~os para 
conjugar, de forma crescente, as politicas 
e os pianos economicos com as estrategias 
de prote~ao do meio ambiente. Esse deve-
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ra ser urn dos resultados mais inovadores 
da Conferencia das Na~oes Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento. A con
vergencia de a~oes de natureza economica 
e ambiental deve refletir-se tanto no nivel 
dos paises quanto no plano das organiza
~5es intemacionais. 

3. No ambito global, deverao serencon
tradas formulas criativas para proporcio
nar as Na~oes Unidas mecanismos mais 
eficientes e fortes destinados a cumprir as 
decisoes referentes ao desenvolvimento sus
tentavel que resultarao da Conferencia. 0 
planejamento e a execu~ao de suas a~oes 
programaticas devem ser feitos com a ple
na participa~ao dos paises em desenvolvi
mento a tim de que essas a~oes correspon
dam a suas reais prioridades. 

Canela, 20 de fevereiro de 1992. • 
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Chanceler da Australia visita o Brasil 

Discurso pronunciado pelo Chanceler Francis
co Rezek par ocasiiio de jantar oferecido ao 
Chanceler da Australia, Senhor Gareth Evans, 
no Palacio Jtamaraty, em 13 de marr;o de 1992 

Senhor Ministro, 

Nao poderia haver melhor augurio 
para as relayoes entre nossos paises que 
essa primeira visita de Vossa Excelencia a 
Brasilia, a qual celebra a primeira reuniao 
do mecanismo de consultas bilaterais so
bre assuntos de interesse comum que cria
mos em 1990. 

Os encontros mantidos com as mais 
altas autoridades do Executivo e do parla
mento brasileiros sao garantia de que, em bo
ra rap ida, sua estada na Capital Federal tern 
exito seguro a refletir-se no crescente aden
samento das relayoes entre nossos paises. 

A frente do Ministerio dos Neg6cios 
Estrangeiros e Comercio, Vossa Excelen
cia afirmou-se como urn Chanceler dina
mico que sou be projetar a merecida impor
tancia da Austnilia para muito alem de sua 
regiao geografica. 

0 empenho pessoal de Vossa Exce
lencia na busca de uma soluyao negociada 
paraaquestao do Camboja, cujaevoluyao, 
a luz da Conferencia de Paris, encheu-nos 
a todos de otimismo, e marca de uma visao 
de mundo que correta e agudamente per
cebe ser necessario consolidar a distensao 
politico-ideol6gica de nosso tempo com 
urna busca incansavel pela paz. 

Da mesma forma, o Brasil acompa
nha com o mais vivo interesse seus esfor
yOS em favor da conclusao rapida e posi
tiva das negociayoes para a assinatura de 
uma Convenyao sobre Armas Quimicas, 
ainda no corrente ano. A apresentayao, 
por V ossa Excelt:;ncia, de urn docurnento 
completo, abrangendo OS varios pontos 
de consenso dentre as posiyoes defendi
das em Genebra, no ambito da Conferen
cia do Desarmamento, e, sem duvida, 
uma iniciativa-chave para que avance
mos no sentido da adoyao de urn docu
mento final sobre esta materia de eviden
te interesse universal. 

Sao muitas, Senhor Chanceler, as 
convergencias de pontos de vista que 
nos unem. 

Juntos nos empenhamos, no ambito 
do GATT e do Grupo de Cairns, pela 
liberalizayao do comercio agricola; ambos 
participamos de esforyos de cooperayao e 
de integrayao economica regional que, de 
forma algurna, significam formayao de 
blocos fechados a penetrayao dos capitais 
e mercadorias dos terceiros paises. 

Refiro-me, aqui, ao fortalecimento 
da «Asia Pacific Economic Cooperation», 
cuja criayao muito deve a iniciativa austra-
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Iiana, e a criayao do Mercado Comurn do 
Cone Sul que, a partir de fins de 1994, se 
constituini na abertura de urn espa9o muito 
importante para novos investimentos nessa 
sub-regiao latina-americana, entre os quais 
se inscreverao, sem duvida, os australianos. 
Do ponto de vista das rela9oes comerciais 
bilaterais, seu crescimento constante regis
trado ao longo dos ultimos 5 anos representa 
grande estimulo a promoyao de novos en
contros entre nossos empresarios e a diver
sificayao de nossos layos de comercio e in
vestimento. 

Juntos tambem lutamos pela defesa 
dos direitos humanos nao s6 na esfera dos 
direitos politicos, mas tam bern no que tan
ge as garantias individuais, de crianyaS e 
adultos, no campo e na cidade. 

Defendemos, ainda, urn mundo sem os 
perigos da proliferayao nuclear, por meio da 
adesao a instrumentos internacionais de 
compromisso com o desengajamento de ati
vidades de promoyao dos usos de material 
nuclear. 

Tambem na areajuridica -que mui
to particularmente nos une atraves de nos
sa formayao comum em Direito - segui
remos avanyando nas negocia9oes de urn 
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Tratado de Extradiyao que, somadas a no
vos exercicios de identificayao de oportu
nidades de cooperayao tecnica, cientifica 
e tecnol6gica entre nossos paises, contri
buirao para elevar, ainda mais, o patamar 
das rela9oes brasileiro-australianas. 

0 cenario mundial, Senhor Chance
ler, marcado por hist6rico momento de 
distensao ideol6gica e de consolidayao do 
interesse coletivo nos temas ligados a meio 
ambiente e a direitos humanos, cria campo 
propicio a imaginayaO dos govemantes 
para se aproximaremna construyao de uma 
sociedade mais solidaria e justa. 

Estou seguro de que as relay5es entre 
Australia e Brasil sao exemplo de urn traba
lho proficuo em favor da democracia e do 
desenvolvimento economico, Unicos alicer
ces s6lidos da prosperidade de nossos paises 
e do bem-estar de nossos povos. 

Nesse espirito, convido os presentes a 
me acompanharem no brinde que fa9o pela 
saude de Sua Majestade a Rainha Elizabeth 
II e do Primeiro-Ministro Paul John Keating, 
pela sua felicidade pessoal e pelo futuro de 
crescente cooperayao das rela96es australia
no-brasileiras. • 



Primeira-Ministra da Noruega 
visita o Brasil 

Discurso pronunciado pelo Presidente Fernan
do Col/or durante jantar em homenagem a Pri
meira-Ministra da Noruega, Senhora Gro Har
lem Brunt/and, no Palcicio Itamaraty, em I 6 de 
man;o de 1992 

Minha mulher e eu guardamos viva na 
memoria a calorosa acolhida que o povo e 
o govemo noruegueses nos oferecem em 
Oslo, no ultimo mes de junho. 

0 Brasil orgulha-se da visita de Vos
sa Excelencia, uma das mais eminentes 
personalidades do cemirio politico de nos
sos dias. 

Eminencia conquistada por uma tra
jetoria politica marcada pelo dinamismo, 
pela criatividade e pelo sentido do dever 
em todos os altos cargos que ocupou, qua
lidades que a levaram a chefiar por tres 
vezes o Govemo da Noruega. 

Eminencia merecida por sua atuayao 
permanentemente balizada por uma visao 
de mundo que sempre exaltou a coopera
yao entre os paises, o desarmamento, o 
desenvolvimento sustentavel, a defesa do 
meio ambiente, as causas dos direitos hu
manos e da paz universal. 

Neste encontro, Brasil e Noruega 
reafirmam uma amizade assentada na con
vergencia dos pontos de vista e dos ideais 
que compartilhamos. 

Somos sociedades democraticas, com
prometidas como amadurecimento das liber
dades essenciais, orgulhosas da indole pacifi
ca de nossos povos e da sua vocayao de 
abertura ao exterior, e estamos, portanto, ha
bilitados a participar ativamente da constru
yao de urn mundo melhor,justo e integrado. 

Senhora Primeira-Ministra, 

Vivemos tempos privilegiados. 

Tempos em que relegamos ao passa-
do a guerra fria. 

Tempos que nos hao de trazer a vito
ria sobre o desafio de garantir a todos os 
homens condiyoes dignas de vida. 

N ada conspira mais contra a paz do 
que a desigualdade. 

N ada atenta mais contra o futuro de 
todos os povos do que a miseria, o aban
dono e a violencia em que vivem milhoes 
e milhoes de crianyas pelo mundo afora. 

Aqui no Brasil essa situa9ao e espe
cialmente dramatica; dai o empenho, e ate 
a obstinayao, com que meu Govemo tra
balha para resgatar das ruas e oferecer 
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oportunidades de realiza<yao as nossas 
cnan<yas. 

Vossa excelencia visitou comigo no 
dia de hoje o primeiro das muitas centenas 
de CIACs que haveremos de semear no 
Brasil inteiro; Vossa Excelencia pode ver 
que meu Govemo nao trata das crian<yas 
com palavras, trata com escola, comida, 
medico, dentista, lazer, esporte, bibliote
ca, cultura, mas trata sobretudo com res
peito e carinho. 

Pela realidade em que vivemos, e 
pelo que estamos fazendo para transfor
ma-la, sabemos que a supera<yao da pobre
za e a busca de padroes de desenvolvimen
to sustentavel fazem parte obrigat6ria de 
uma agenda de trabalho que deve mobili
zar a todos, e cujo tratamento exige novas 
formas de coordena<yao e coopera<yao, no 
marco de urn sistema multilateral renova
do, democratico e eficiente. 

Favorecemos, na nova conjuntura in
temacional, a moderniza<yao e o fortaleci
mento do papel das na<yoes Unidas, em par
ticular de seus 6rgaos principais, a Assem
bleia Geral e o Conselho de Seguran<ya. 

Confiamos em que o ciclo de grandes 
conferencias mundiais, a iniciar-se no cor
rente ano com a Conferencia da ONU 
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvi
mento no Rio de Janeiro, possa levar a urn 
novo e eficaz ordenamento das rela<yoes 
intemacionais, com base em principios e 
normas de aceita<yao universal. 

Senhora Prime ira-Ministra, 

A questao da prote<yao ao meio am
biente, tao cara aos nossos dois paises, 
logo traz ao espirito a brilhante atua<yao de 
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V ossa Excelencia a frente da Comissao da 
ONU responsavel pelo relat6rio «Nosso 
Futuro Co mum». 

0 conceito de «desenvolvimento sus
tentavel» ali desenvolvido e rico em impli
ca<yoes e ensinamentos para o mundo con
temporaneo, crescentemente amea9ado 
por formas de produ<;ao e padroes de con
sumo que se caracterizam por injustifica
veis desperdicios e serias agressoes am
bientais. 

Ou seja, temos todos que aprender a 
desfrutar e nao consumir a natureza. 

As vesperas da Conferencia do Rio, 
refor<yamos a convic<yao de que a saude do 
Planeta e responsabilidade de nossa epoca, 
uma tarefa primordialmente solidaria em 
que se deverao harmonizar as necessida
des do desenvolvimento e o imperativo da 
conserva<yao ambiental. 

Nao podemos ter urn planeta ambien
talmente sadio num mundo socialmente 
injusto. 

Para tanto, e necessaria o apoio de 
mecanismos financeiros mais generosos e 
inovadores, que permita a realiza<yao do 
projeto coletivo de uma melhor qualidade 
de vida para todos n6s. 

Recordo a sabedoria das palavras de 
V ossa Excelencia na XL VI Assembleia 
Geral das Na<yoes Unidas e cito: «E preciso 
romper o circulo vicioso. A pobreza e ao 
mesmo tempo causa e efeito dos devasta
dores danos ambientais que, em diversos 
paises em desenvolvimento, amea<yam os 
sistemas vitais de que dependem as gera
<yoes futuras». 



Em junho, no Rio, reuniremos nossos 
esforyos para quebrar esse circulo e para 
tomar realidade urn modelo de desenvol
vimento sustentavel para o qual nao exis
tem formulas prontas e universais. 

Seu futuro dependera de decisoes po
liticas claras e firmes que nos abram novos 
caminhos. 

Eis a importancia do compromisso de 
nos encontrarmos, no mais alto nivel, na 
Conferencia Rio-92. 

Estou seguro de que, com o apoio 
decidido de Vossa Excelencia, estaremos 
fortalecidos para enfrentar os desafios que 
nos defrontam. 

Senhora Prime ira-Ministra, 

No plano das rela96es bilaterais, re
gistramos com satisfa9ao a crescente coo
perayao e a ausencia de contenciosos entre 
nossos paises. 

Recordo a honrosa visita que fez ao 
Brasil o Rei Olav V, em 1967, bern como 
a de Sua Majestade o Rei Harald V, entao 
Principe herdeiro, onze anos mais tarde. 

0 intercambio comercial entre nos
sos dois paises, proximo da cifra de US$ 
200 milhoes anuais, traduz o potencial do 
que juntos poderemos desenvolver. 

Durante a ultima reuniao da Comissao 
Mista Brasil-Noruega foi possivel identifi
car importantes oportunidades para a coo
perayao bilateral e dar inicio a promissoras 
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formas de colaborayaO na area de prospec
yaO e explorayaO de petroleo em aguas 
profundas. 

Outras possibilidades, que juntos ha
veremos de explorar, abrem-se, ainda, nos 
setores de transportes maritimos, adminis
tra<;ao portuaria e projetos de engenharia 
em terceiros paises. 

E nesse clima de convergencias e 
perspectivas comuns que o Brasil e a No
mega trabalham pelo estreitamento das 
rela96es bilaterais. 

No seu pais, Senhora Primeira-Mi
nistra, o Brasil sempre encontrou a sensi
bilidade necessaria para entender as mu
dan<;as que se impoem no dialogo Norte
Sui e nas praticas de ajuda aos paises em 
desenvolvimento. 

Sabemos que nao nos faltara a soli
dariedade norueguesa nesta hora em que 
fazemos aqui urn grande esforyo de mo
demiza<;ao e liberalizayao, devidamente 
reconhecidos nos recem-concluidos acor
dos intemacionais. 

Com essa confian9a na boa amizade 
que nos une, convido os presentes a me 
acompanharem no brinde que fa90 pela 
saude de Sua Majestade o Rei Harald V da 
Noruega, pela felicidade pessoal da Primei
ra-Ministra Gro Harlem Brundtland e pelo 
desenvolvimento das rela<;5es brasileiro
norueguesas, com a gra9a de Deus! • 
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Ministro dos N eg6cios Estrangeiros 
da Hungria visita o Brasil 

Discurso do Ministro Francisco Rezek por oca
siiio de almo~o em homenagem ao Ministro dos 
Neg6cios Estrangeiros da Hungria, Senhor 
Geza Jeszensky, no Palacio Itamaraty, aos 19 de 
mar~o de 1992 

Senhor Ministro Geza Jeszensky. 

A capital brasileira recebe hoje a pri
meira visita oficial do titular da diploma
cia hungara. 

forma de participa<;ao ativa de urn nillnero 
maior de paises no processo decis6rio so
bre questoes de interesse comum. 

Esta nao e, entretanto, a primeira vez 
que tenho o prazer de encontrar Vossa 
Excelencia. Em diversas ocasioes tivemos 
a oportunidade de manter proveitoso e 
cordial dialogo. 

Recordo com particular satisfa<;ao 
que meu primeiro compromisso na Euro
pa, na qualidade de Ministro de Estado, foi 
em seu pais, na Reuniao de Chanceleres 
do Grupo do Rio e dos Paises da Europa 
Centrale Oriental, em abril de 1990. 

Senhor Ministro. 

As mudan<;as mais visiveis no mundo 
de hoje consagram o primado da economia 
de mercado, a conquista das liberdades 
essenciais e o esgotamento do confronto 
entre as superpotencias. 

A democracia neste final de seculo e 
uma conquista irreversivel. 

No ambito das rela<;oes internacio
nais, essa conquista deve traduzir-se sob 

Os progresses alcan<;ados no campo 
do desarmamento, o encaminhamento de 
solu<;oes para conflitos regionais parecem 
confirmar que o caminho da paz e do 
entendimento entre as na<;oes passa por 
uma nova ordem multilateral, marcada so
bretudo pela solidariedade internacional. 

Solidariedade indispensavel para su
perarmos os problemas do subdesenvolvi
mento e para adensarmos o intercambio 
cientifico e tecnol6gico sobre bases nao 
discriminat6rias e livres de condicionali
dades. 

Solidariedade tambem indispensavel 
no trato das novas questoes que tern ocu
pado a agenda internacional, como os di
reitos humanos e a prote<;ao ambiental. 

Hoje nao parece haver mais duvidas 
quanto ao imperative de conciliar desen
volvimento socioeconomico e preserva
<;ao ambiental. 

A Conferencia das na<;oes Unidas so
bre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
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que o Brasil sediani em junho, no Rio de 
Janeiro, podeni transformar-se em ponto 
de inflexao da cooperac;ao internacional. 

A saude de nosso planeta e tarefa 
coletiva. Nao e urn neg6cio comercial, 
com margens empresariais de lucro. Se 
lucro ha, ele e de todos; basta ter a grande
za da visao de futuro. 

Na Rio-92, temos a esperanc;a de que 
os detentores de tecnologia haverao de 
concluir que o repasse de inovac;oes tecno-
16gicas «limpas» em bases nao-comerciais 
nao e concessao munificente: e investi
mento inteligente na qualidade de nosso 
modo de viver, de produzir, de criar. 

0 Brasil sabe poder contar com a 
Hungria para o encaminhamento favora
vel da questao ambiental e a espera na 
Conferencia do Rio. 

Senhor Ministro. 

Em nossas conversac;oes pude confir
mar que Hungria e Brasil compartilham a 
convicc;ao de que o fortalecimento das rela
c;oes bilaterais se traduz nao s6 em beneficio 
para nossos povos, mas tam bern em aprimo
ramento das relac;oes internacionais. 

Nessa linha de ideias, os governos da 
Hungria e do Brasil vern demonstrando 
vontade politica de desenvolver as rela
c;oes bilaterais em todos os dominios de 
atividades, de modo a aproveitar o poten
cial de cooperac;ao existente entre nossos 
paises. 

Exemplo disso e a celebrac;ao do 
Acordo no Campo da Cooperac;ao Cultu
ral, que vern a complementar o abrangente 
Cluadro juridico bilateral e impulsionar o 
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intercfunbio cultural, intelectual e despor
tivo entre hungaros e brasileiros. 

Tern nosso pais o privilegio de contar 
com expressiva comunidade de origem 
hungara, que, alem de sua importante con
tribuic;ao no setor empresarial, nos enri
queceu com a milenar cultura magiar e, 
estou certo, continuara a estimular o estrei
tamento dos lac;os de amizade entre nossos 
paises e nossas sociedades. 

Senhor Ministro, 

Tenho acompanhado, com grande 
atenc;ao e interesse, o recente processo de 
mudanc;as politicas e economicas na Hun
gria, bern como seus esforc;os no sentido 
de promover o dialogo politico e a integra
c;ao sub-regional na Europa Central, e de 
aproximac;ao com a Comunidade Econo
mica Europeia. 

Este desejo de modernizac;ao das ins
tituic;oes e da economia htingaras e tam
bern a tonica do programa de governo do 
Presidente Fernando Collor. 

Desde sua posse, o Brasil vern procu
rando introduzir mudanc;as profundas para 
que possamos acelerar nossa inserc;ao efe
tiva no cenario internacional contempora
neo. 

As reformas que vern sendo levadas 
a cabo, tanto no Brasil, como na Hungria, 
aproximam-nos ainda mais e reforc;am 
nossa disposic;ao mutua de promover urn 
maior e mais intenso intercfunbio entre 
nossa gente, em beneficio de hungaros e 
de brasileiros. 

Confiante, pois, no futuro das rela
c;oes entre Brasil e Hungria, convido os 



presentes a erguerem comigo urn brinde a 
felicidade pessoal de Vossa Excelencia e 
da Senhora Jeszensky, ao desenvolvimen-

••• 

to da amizade e da coopera<;ao entre a 
Hungria eo Brasil e a crescente prosperi
dade do povo magiar. • 
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Presidente da Nicaragua visita o Brasil 

Discurso pronunciado pelo Presidente Fernan
do Collar por ocasiiio do jantar em homenagem 
a Presidente da Nicaragua, Senhora Violeta 
Barrios de Chamorro, no Palacio Itamaraty, em 
22 de marc;o de 1992 

0 Brasil sente-se honrado por receber 
Violeta de Chamorro, a defensora incan
savel da democracia, a figura publica que 
ativamente atuou pelas transformac;oes que 
colocaram a Nicaragua no caminho da es
tabilidade e da reconciliac;ao Nacional. 

modernizac;ao de suas economias e para o 
trabalho diplomatico permanentemente 
voltado para a paz. 

Sob seu Governo, a Nicaragua apre
senta-se como caso exemplar de transic;ao 
pacifica a partir de processo eleitoral que 
representou momento de alto significado 
na historia do continente; sua eleic;ao ins
taurou clima de concordia com repercus
sao positiva em toda a America Central. 

Receba, Senhora Presidente, por meu 
intermedio, o testemunho do aprec;o e do 
carinho com que o Governo e o povo 
brasileiros acolhem Vossa Excelencia e 
sua comitiva. 

Recordo nossos contatos em Guada
lajara, quando juntos ja buscavamos con
ferir a nossas relac;oes bilaterais sentido e 
ritmo condizente com a tradic;ao de amiza
de existente entre nossos paises. 

Brasil e Nicaragua orgulham-se das 
democracias que conquistaram. 

Sabem que, assim, escolheram o uni
co caminho seguro para a realizac;ao da 
justic;a social para os seus povos, para a 

T emos na democracia a base para o 
reforc;o dos lac;os de amizade que unem 
nossas nac;oes. 

T emos na democracia a base para 
propor modelos inovadores de conviven
cia entre os povos. 

0 consentimento e nao as imposic;oes 
de poder; a participac;ao ampla e nao as 
exclusoes; o respeito mutuo e nao a intole
rancia; a solidariedade e nao as soluc;oes 
egoistas; ai estao as linhas-mestras de urna 
etica de convivencia que levara a concordia, 
que permitira superar as intoleraveis distan
cias que ainda vemos entre ricos e pobres, 
nos pianos nacional e internacional. 

Se este e urn momento de grandes 
transformac;oes historicas, este tambem e 
o momento em que cada urn de nos deve 
aceitar o compromisso por urn mundo me
lhor e lutar para que se realize. 

N6s, latino-americanos, haveremos de 
oferecer os valores de urn continente que 
soube revelar as virtudes da tolerancia para 
que o futuro seja melhor que o presente. 
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Senhora Presidente, 

Alegra-nos ver praticamente conclui
da, em seu pais, sob seu comando, a etapa 
de pacificayao nacional e da estabilizayao 
economica. 

Estao criadas agora as condiy5es ne
cessarias para que a Nicaragua avance no 
rumo do desenvolvimento economico e da 
justiya social. 

0 discurso que pronuncwu ante a 
Assembh~ia Nacional, em janeiro ultimo, 
traz a afirmayao de uma vontade politica 
que tambem e nossa. Cito: «Necessitamos 
criar uma sociedade onde se unam a efi
ciencia do mercado e a solidariedade so
cial». 

E precisamente este o objetivo ultimo 
das medidas que temos adotado no Brasil. 

Vossa Excelencia visitou comigo no 
dia de hoje o primeiro das muitas centenas 
de CIACs que haveremos de construir no 
Brasil inteiro. 

Vossa Excelencia pode ver que meu 
Governo trata das crianyas com a cons
ciencia de quem sabe que sem educayao 
nao ha projeto nacional possivel, de quem 
sabe que desenvolvimento so tern sentido 
se for voltado para o bem-estar do povo, 
especialmente os menos assistidos. 

Senhora Presidente, 

Estou convencido de que a abertura 
da economia brasileira, bern como os pro
cedimentos de desregulamentayao e priva
tizayao que estamos adotando, serao deci
sivos para aumentar a competitividade de 
nossos produtos e conduzir-nos ao cresci
mento economico sustentado. 
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Com essa perspectiva, vejo a integra
yao como ponto de partida, como uma 
primeira etapa de urn espayo mais amplo 
para tornar mais densa e benefica nossa 
inseryao no contexto mundial. 

Assim deve ser entendida a integrac;ao 

regional, e em particular, o MERCOSUL. 

E a resposta que damos ao nosso 
anseio historico de reforyar a solidarieda
de entre as nay5es latino-americanas. 

E urn dos passos que a America La
tina da para chegar - tenho certeza que 
muito em breve - a plena integrayao de 
todos os seus paises. 

Em termos economicos, a integrayao 
leva a especializa9ao e ao aprimoramento 
das vocay5es de cada pais, com claros 
ganhos em eficiencia, produtividade e ge
rayao de riquezas. 

No plano politico, a integrayao revela 
uma nitida vontade de cooperayao e boa 
convivencia, tornando-se caminho funda
mental rumo a concordia e a paz. 

Senhora Presidente, 

Vivemos uma epoca de transforma
y5es profundas. 

Epoca para repensarmos, com urgen
cia, os modelos de desenvolvimento que 
hoje chegam a colocar em oposiyao o Ho
mem e a Natureza. 

Precisamos aprender a desfrutar da 
Natureza, ao inves de consumi-la. 

A Conferencia das Na9oes Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
a realizar-se no Rio de Janeiro em junho 
proximo - ocasiao em que novamente 
terei o prazer de acolher Vossa Excelencia 



-sera oportunidade (mica para urn debate 
profundo sobre o padrao de desenvolvi
mento que desejamos. 

Precisamos de urn sistema renovado 
de coopera<;:ao intemacional para que a urn 
Planeta ambientalmente sadio corresponda 
urn mundo social e economicamente justo. 

Do mesmo modo que nos empenha
mos no Brasil e na Nicaragua, para buscar 
o crescimento e a modemiza<;:ao de nossas 
economias, tam bern nos dedicamos a forta
lecer as rela<;:oes entre nossos dois paises. 

Bern sabe V ossa Excelencia que estas 
ainda nao atingiram seu plena potencial, e 
estou seguro de que, nessa dimensao, sua 
visita marcara o inicio de novos tempos. 

Os entendimentos que mantivemos 
permitiram amp liar nossa agenda de coope
ra<;:ao, seja no que diz respeito a forma<;:ao 
de recursos humanos e transferencia de tec
nologia, seja na implementa<;:ao de projetos 
ja identificados como de especial interesse 
para o desenvolvimento da Nicaragua. 

Os atos assinados em nossa presen<;:a, 
ha poucos minutos, ilustram de forma pra
tica e objetiva nossa vontade politica de 
imprimir maior dinamismo ao relaciona
mento entre os dois paises. 

Senhora Presidente, 

Em janeiro Ultimo foram comemora
dos 125 anos do nascimento de Ruben Dario, 
gloria das letras nicaragiienses e hispfuricas. 

Nao queria concluir sem render home
nagem a esse escritor, cuja obra constitui 
forya renovadora na literatura de lingua es
panhola. 

Ruben Dario esteve no Brasil em 1906, 
na qualidade de membro da delegayao da 
Nicaragua a III Conferencia Pan-americana, 
que se realizou no Rio de Janeiro. 

No trajeto entre Nova York e Brasil, 
teve por companheiro de viagem o grande 
escritor e diplomata brasileiro Joaquim Na
buco, com quem estabeleceu s6lidaamizade. 

Que esse feliz encontro entre Nabuco 
e Daria, nossos ilustres antepassados, sirva 
de inspira<;:ao ao fortalecimento dos layos 
que unem nossos dois paises. 

E com esse espirito que convido os 
presentes a me acompanharem no brinde 
que fa<;:o a V ossa Excelencia, a prosperida
de do povo nicaragiiense, fratemo amigo do 
povo brasileiro, e ao aprimoramento conti
nuo das rela<;:oes entre o Brasil e a Nicara
gua, com a gra<;:a de Deus! 

Comunicado Conjunto 

A convite do Presidente da Republica 
Federativa do Brasil, Fernando Collor, a 
Presidente da Republica da Nicaragua, Vio
l eta Barrios de Chamorro; realizou visita 
oficial ao Brasil de 22 a 24 de mar<;:o de 1992. 

2. A Presidente da Nicaragua e·steve 
acompanhada por comitiva integrada pelo 
Senhor Emesto Leal, Ministro das Rela<;:oes 
Exteriores; Senhor Ariel Granera, Embai
xador da Nicaragua em Brasilia; Senhor 
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Erwin Kruger, Ministro da Coopera((ao Ex
terna; Senhor Julio Cardenas, Ministro da 
Economia e Desenvolvimento; Senhor San
dor Pallais, Diretor-Geral de Protocolo do 
Ministerio das Rela9oes Exteriores; Senhor 
Noel Viduarre, Secretario da Junta Diretiva 
das Corpora9oes Nacionais do Setor Publi
co; Senhor Danilo Lacayo, Diretor de Re
layoes Publicas da Presidencia e porta-voz 
do Governo; Senhora Margarita R. de Dorn, 
assistente-executiva da Presidente da Re
publica; e Senhor David Robleto, presiden
te da Comissao Nacional do Cafe. 

3. 0 Presidente Fernando Collor conde
corou a Senhora Presidente Violeta Bar
rios de Chamorro com a Gra-Cruz da Or
dem Nacional do Cruzeiro do Sul. 

4. A Senhora Presidente Violeta Bar
rios de Chamorro condecorou o Presidente 
Fernando Collor com a Ordem «General 
Jose Dolores Estrada», «Batalla de San 
Jacinto», no mais alto grau. 

5. Os Presidentes trataram de temas in
ternacionais e regionais de interesse co
mum, em especial os relacionados com o 
fortalecimento da democracia na America 
Latina. Reconheceram que os avan9os na 
pacifica((ao da America Central devem ser 
respaldados pela coopera9ao internacio
nal, a fim de fortalecer a paz por meio do 
desenvolvimento economico e social. Ex
pressaram sua satisfa9ao pelos Acordos de 
Chapultepec sobre El Salvador, que refor
yam o processo de paz na regiao. 

6. Destacaram que a promo((ao dos di
reitos humanos constitui a base fundamen
tal para o fortal~cimento da democracia e 
do Estado de Direito. Nesse sentido, rea-
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firmaram o principio de solidariedade para 

a defesa das institui9oes democnlticas no 
Continente. 

7. Os Presidentes coincidiram em assi
nalar a maxima importfulcia que tenia Con
ferenda das Na9oes Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, que se cele
brara no Rio de Janeiro, em junho de 1992, 
como oportunidade hist6rica para se iniciar 
nova etapa de coopera9ao internacional que 
conduza todos os Estados ao desenvolvi
mento sustentado. Reafirmaram os princi
pios da Plataforma de Tlatelolco sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, assi
nada na Cidade do Mexico, em mar9o de 
1991. Os Presidentes expressaram a espe
ran((a de que a Conferencia do Rio estabe
le((a compromissos efetivos por parte dos 
paises desenvolvidos no sentido de intensi
ficar a transferencia de recursos e tecnolo
gia aos paises em desenvolvimento. Mani
festaram, nesse sentido, o desejo de que a 
solu9ao dos problemas macroambientais, 
economicos e sociais seja buscada na base 
da negocia9ao e do entendimento. Destaca
ram que e necessario urn sistema renovado 
de coopera9ao internacional, para que a urn 
planeta ambientalmente sadio corresponda 
urn mundo social e economicamente justo. 
0 Presidente Fernando Collor reiterou sua 
satisfa9ao pela confirma((ao da presen9a da 
Presidente Violeta Barrios de Chamorro na 
Conferencia do Rio. 

8. Os Presidentes trocaram opinioes so
bre a situa9ao do mercado internacional do 
cafe, tomando em conta a queda dos pre
((OS internacionais do produto e a conse
qliente perda de receita cambial sofrida pe
los paises produtores em anos recentes. 



9. 0 Presidentes manifestaram sua dis
posivao de seguir cooperando para o retor
no a urn Acordo Internacional do Cafe, 
com chiusulas econ6micas que viabilizem 
uma recupera9ao significativa dos pre9os 
do produto no mercado mundial. 

10. 0 Presidente Fernando Collar expres
sou seu mais decidido apoio ao processo 
democratico nicaragi.iense e destacou a von
tade de reconcilia9ao e de concerta9ao do 
Go verna liderado pela Senhora Presidente 
Violeta Barrios de Chamorro em seu es
for9o para legar as futuras gerav5es da 
Nicaragua uma Na9ao pr6spera e em paz. 
De igual maneira, reconheceu os esfor9os 
bem-sucedidos na Nicaragua na execu9ao 
de sua polftica de estabiliza9ao e ajuste 
econ6mico. 

11. Os dais Presidentes destacaram as cir
cunstancias econ6micas excepcionais por que 
atravessa a Nicaragua, como reconhecidas 
pela Assembleia Geral das Na9oes Unidas 
em sua Resolu9ao AIRES/45/15, de 20 de 
novembro de 1990, que convidou a comuni
dade internacional e as agencias de financia
mento internacionais a prestarem apoio a 
programas de desenvolvimento econ6mico 
e social da Nicaragua. 

12. Os Presidentes passaram em revista 
os assuntos bilaterais, em especial, a coo
peravao tecnica e cultural e o interdimbio 
financeiro e comercial. Coincidiram em 
assinalar que a visita se reveste de trans
cendental importancia e abre nova etapa 
nas rela9oes entre os dais pafses. Nesse 
sentido, congratularam-se pela assinatura, 
durante a visita, dos seguintes atos: 

a) Memoranda de Entendimen
to sabre Coopera9ao entre o Instituto 
Rio-Branco e a Chancelaria da Nica
nigua, para a forma9ao e o aperfei
voamento de diplomatas nicaraguen
ses; 

b) Memoranda de Entendimen
to sabre Coopera9ao entre as Chan
celarias, com vistas a transmissao da 
experiencia operacional e dos subsi
dios tecnicos que sejam requeridos 
para que a Chancelaria nicaragtiense 
elabore projeto de institucionaliza
vao de seu servi9o exterior; 

c) Ajuste Complementar ao 
Acordo Basico de Coopera9ao Cien
tifica e T ecnica entre o Brasil e a 
Nicaragua, no campo das telecomu
nicav5es, como objetivo de estimular 
a coopera9ao mutua e de viabilizar a 
execu9ao conjunta de programas e 
projetos de interesse comum e facili
tar a transferencia de tecnologia entre 
a Telecomunicav5es Brasileiras S.A. 
(TELEBAAS) e o Instituto Nicara
gi.iense de T elecomunicav5es e Cor
reios (TELCOR); 

d) Ajuste Complementar ao 
Acordo Basico de Coopera9ao Cienti
fica e Tecnica entre o Brasil e a Nica
ragua, no campo da pesquisa agrope
cuaria, como objetivo de estimular a 
coopera9ao mutua e de viabilizar a 
execu9ao conjunta de programas e 
projetos de interesse comum, bern 
como de facilitar a transferencia de 
tecnologia entre a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuaria (EMBRA
PA) eo Ministerio de Agricultura y 

83 



Ganaderia da Nicaragua (MAG), nas 
areas de biotecnologia, controle bio-
16gico, cria<;ao e manejo de bufalos, 
produ<;ao e industrializa<;ao de frutas 
tropicais, hortali<;as, algodao, cafe e 
mandioca. 

13. Os Presidentes destacaram a impor
tfmcia da coopera<;ao que o Governo bra
sileiro vern prestando ao Governo da Ni
caragua na forma<;ao de quadros nos niveis 
de gradua<;ao e de p6s-gradua<;ao. A Pre
sidente Violeta Barrios de Chamorro aco
lheu com satisfa<;ao a disposi<;ao do Go
verno brasileiro de ampliar essa coopera
<;ao, na medida do possivel, nas areas con
sideradas prioritarias pelas autoridades com
petentes dos dois paises. 

14. No que se refere a coopera<;ao tecnica 
na area do meio ambiente, os Presidentes 
registraram que a Parte brasileira propora 
a Parte nicaragtiense o nome de urn con
sultor para efetuar missao de diagn6stico, 
a ser realizada possivelmente entre abril e 
maio de 1992, para a elabora<;ao do projeto 
de tratamento de efluentes liquidos da ci
dade de Managua. Esse projeto se insere 
na estrategia que o Instituto de Recursos 
Naturais e do Meio Ambiente (IRENA) 
desenvolve para a recupera<;ao e o apro
veitamento do I ago de Managua. 0 mesmo 
consultor devera, ainda, definir o termo de 
referencia necessaria para a Parte nicara
gtiense gestionar o financiamento interna
cional para a missao de diagn6stico do 
projeto de reciclagem de lixo solido, que 
desenvolvera a Prefeitura de Managua. 

15. Os Presidentes coincidiram em que 
devera ser dada prioridade a implementa
<;ao do projeto integrado de desenvolvi-
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mento da bovinocultura na Nicaragua, ja 
aprovado pel as areas tecnicas competentes 
dos dois paises. A Parte brasileira devera 
alocar recursos para a realiza<;ao da pri
meira etapa do projeto, no entendimento 
de que a parte nicaragtiense buscara fontes 
complementares para financiar a execu<;ao 
das demais etapas. 

16. Os dois Presidentes reiteraram aim
portfmcia que seus Governos atribuem ao 
fortalecimento dos la<;os culturais e, com 
esse espirito, registraram com satisfa<;ao a 
possibilidade de intensificar a coopera<;ao 
no campo da literatura docente e de inter
cfunbio entre cinematecas. 

17. Os Presidentes se referiram, com sa
tisfa<;ao, a retomada de entendimento po
sitives sobre a normaliza<;ao das relayoes 
financeiras bilaterais. 0 Presidente Fer
nando Collor reiterou a disposi<;ao brasi
leira de dar a divida nicaragtiense trata
mento altamente concessional. Os Presi
dentes instruiram os respectivos Ministros 
a prosseguir nos entendimentos sobre a 
materia, com vistas a uma conclusao satis
fat6ria no mais breve prazo possivel. 

18. Os Presidentes coincidiram no inte
resse em estimular a<;oes, no ambito em
presarial, para favorecer a amplia<;ao e a 
diversifica<;ao do intercambio comercial, 
em bases mutuamente vantajosas. 

19. A Presidente Violeta Barrios de Cha
morro foi recebida em sessao solene do 
Supremo Tribunal Federal, bern como em 
sessao solene do Congresso Nacional. 

20. A Presidente Viol eta Barrios de Cha
morro e sua comitiva agradeceram o fra-



temal acolhimento por parte do povo e do 
Govemo do Brasil durante a visita. 

21. A Presidente Violeta Chamorro visi
tou o Estado do Rio de Janeiro, onde foi 
recebida pelo Govemador Leonel Brizola, 
e continuani sua viagem ao Estado de Sao 

Paulo, onde sera recebida pelo Govema
dor Luis Antonio Fleury Filho e mantera 
contatos com empresarios, personalidades 
politicas, intelectuais e personalidades da 
cultura e da arte. 

Brasilia, 22 de man;o de 1992. 

Memorando de Entendimento sobre Coopera~iio 
para Institucionaliza~iio do Servi~o Exterior da Nicaragua 

0 Govemo da Republica Federativa 
do Brasil e 

0 Govemo da Republica da Nicara-
gua, 

Reconhecendo a importancia de de
senvolver a coopera9ao entre suas duas 
Chancelarias, 

Acordam em que o Ministerio das re
la9oes Exteriores do Brasil transmita a expe
riencia operacional e os subsidios tecnicos 
que sejam requeridos para que a Chancelaria 
nicaraguense elabore projeto de institucio
naliza9ao de seu servi9o exterior. 

Para tal efeito, decidem que a Chan
celaria nicaraguense enviara a Brasilia 
missao tecnica, tendo em conta os seguin
tes lineamentos: 

Programa de Trabalho e Conteudo 
Tematico: a serem determinados conjunta
mente, tomando por base as necessidades ja 
identificadas pela Chancelaria nicaragtiense. 

Dura~ao: a ser definida de comum 
acordo. 

Participa~ao: dois funcionarios da 
area do servi9o exterior. 

Custeio: o Govemo brasileiro se res
ponsabilizara pelas despesas com a estada 
em Brasilia dos dois funcionarios indica
dos pela Chancelaria nicaragtiense, caben
do a parte nicaragtiense cobrir as despesas 
com o transporte dos mesmos funciona
rios entre Managua e Brasilia. 

Data: a ser determinada de comum 
acordo, a partir do segundo semestre de 
1992. 

0 presente Memorando entrara em 
vigor na data de sua assinatura e permane
cera valido por tempo indeterminado, ate ( 
que urn dos Govemos indique, com dois 
meses de antecedencia e por meio de noti
fica9ao diplomatica, sua decisao de desfa
zer o presente entendimento. 

Feito em Brasilia, aos 22 dias domes 
de man;o de 1992, em dois exemplares 
originais nos idiomas portugues e espa
nhol, sendo ambos os textos igualmente 
autenticos. 
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Memorando de Entendimento sobre CooperafiiO 
entre o lnstituto Rio Branco e a Chance/aria Nicaragiiense 

0 Governo da Republica Federativa 
do Brasil 

e 

0 Governo da Republica da Nicani-
gua, 

Reconhecendo a importancia de desen
volver a cooperayao entre suas duas Chan
celarias, tendo em vista a formayao e o aper
feiyoamento de diplomatas, decidem: 

1. Realizar, em Managua, em datas a se
rem estabelecidas de comum acordo, cursos 
compactos de aperfei9oamento diplomatico, 
com as seguintes caracteristicas: 

Materia: a ser determinada conjun
tamente pelas duas Chancelarias; 

Dura.yao: de 10 a 15 dias; 

Participa.yao: urn coordenador indi
cado pelo Instituto Rio Branco e os parti
cipantes que venham a ser indicados pela 
Chancelaria nicaragliense; 

Lingua: espanhol; 

Data: a ser determinada de comum 
acordo, devendo o primeiro curso ser rea
lizado ainda em 1992; 

Custeio: o Governo brasileiro se res
ponsabilizara pel as passagens e diarias do 
coordenador; as despesas locais correrao 
por conta do Governo nicaragliense. 

2. 0 Instituto Rio Branco colaborara 
oportunamente com a Chancelaria nicara
gliense em seu esforyo de criayao de uma 
academia diplomatica. 

3. 0 presente Memo ran do entrara em 
vigor na data de sua assinatura e permane
cera valido por tempo indeterminado, ate 
que urn dos Governos indique, com dois 
meses de antecedencia e por meio de noti
ficayao diplomatica, sua decisao de desfa
zer o presente entendimento. 

Feito em Brasilia, aos 22 dias domes 
de maryo de 1992, em dois exemplares 
originais nos idiomas portugues e espa
nhol, sendo ambos os textos igualmente 
autenticos. 

Ajuste Complementar sobre Cooperariio Tecnica no Campo de Telecomunicafoes, 
relativo ao Acordo Btisico de Cooperariio Cienti.fica e Tecnica 

0 Governo da Republica Federativa 
do Brasil 

e 

0 Governo da Republica da Nicara-
gua 
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( doravante denominados «Partes 
Contratantes» ), 

Considerando o disposto no Acordo 
Basico de Cooperayao Cientifica e Tecni
ca, assinado em 1 o de abril de 1987, em 
Managua; 



Tendo em vista o desejo da Telecomu
nica<;oes Brasileiras S.A. (TELEBRAS) e do 
Institute Nicaragiiense de T elecomtmica<;5-
es e Correios (TELCOR) de realizar inter
cambia de coopera<;ao tecnica com vinculo 
permanente e institucional; e 

levando em conta a capacidade tecni
ca da TELEBRAS, 

Acordam o seguinte: 

Artigo I 

A Parte Contratante brasileira desig
na a Telecomunica<;oes Brasileiras S.A. 
(TELEBMS) e a Parte Contratante nica
raguense designa o Institute Nicaraguense 
de Telecomunica<;5es e Correios (TEL
COR), como executores do presente Ajus
te Complementar. 

Artigo II 

0 presente Ajuste Complementar 
tern por objetivo estimular a coopera<;ao 
mutua entre as Partes Contratantes no se
tor de telecomunica<;oes, viabilizando a 
execu<;ao conjunta de programas e proje
tos de interesse comum e facilitando a 
transferencia de tecnologia entre as insti
tui<;oes de cada pais contratante, estabele
cendo vinculo permanente e institucional 
de intercambio de tecnologias em teleco
munica<;5es. 

Artigo III 

1. Os entendimentos tecnicos adminis
trativos, necessaries ao born cumprimento 
das disposi<;oes deste Ajuste Complemen
tar, serao definidos de acordo como esta
belecido em Memorando de Entendimen
to entre a TELEBRAS e a TELCOR. 

2. Tan to na execu<;ao dos servi<;os como 
no assessoramento tecnico, as especifica
<;5es, as descri<;oes de conteudo, os crono
gramas de execu<;ao e demais condi<;oes dos 
servi<;os acordados serao objeto de entendi
mentos diretos entre as institui<;oes executo
ras do presente Ajuste Complementar. 

Artigo IV 

1. As responsabilidades tecnica e finan
ceira das atividades e dos projetos cabem 
as institui<;5es executoras. 

2. As institui<;5es executoras, uma vez 
identificado o projeto ou atividade a ser 
executado conjuntamente, definirao as 
condi<;oes e as fontes de financiamento, de 
comum acordo. 

Artigo V 

0 fornecimento a outro 6rgao, sob 
qualquer forma, de dados e informa<;oes 
pertinentes derivados da coopera<;ao entre 
os executores dependera de autoriza<;ao 
previa das Partes Contratantes. 

Artigo VI 

1. 0 presente Ajuste Complementar en
trani em vigor 30 (trinta) dias ap6s a data 
de sua assinatura, teni dura<;ao de 1 (urn) 
ano e sera prorrogado automaticamente 
por iguais e sucessivos periodos, a menos 
que uma das Partes Contratantes manifes
te, por Nota diplomatica, sua decisao de 
nao renova-lo, com antecedencia de tres 
meses da data de sua expira<;ao. 

2. As Partes Contratantes poderao, a 
qualquer memento, rescindir este Ajuste 
Complementar, por Nota diplomatica. A 
rescisao surtira efeito 90 (noventa) dias 
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ap6s o recebimento da Nota. 

3. A rescisao do presente Ajuste Com
plementar nao afetani programas e projetos 
que se encontrem em execuc;ao, salvo quan-

do as Partes Contratantes acordarem de 
fonna diversa. 

Feito em Brasilia, aos 22 dias domes de 
marc;o de 1992, em dois exemplares originais, 
nos idiomas portuguese espanhol, sendo am
bos os textos igualmente autenticos. 

Ajuste Complementar sobre Cooperafiio Tecnica, Cientifica e Tecno/Ogica 
em Assuntos Agropecuarios, relativo ao Acordo Basico de Cooperafiio Tecnica 

0 Governo da Republica Federativa 
do Brasil 

e 

0 Governo da Republica da Nicani-
gua 

( doravante denominados «Partes Con
tratantes» ), 

De conformidade com as disposic;oes 
contidas nos artigos II e III do Acordo 
Basi co de Cooperac;ao T ecnica firmado 
entre os dois Governos, em Managua, em 
1° de abril de 1987, e em desenvolvimento 
do mesmo; 

Reconhecendo a importancia da coo
perac;ao tecnica, cientifica e tecnol6gica 
entre o Brasil e a Nicaragua no setor agro
pecuario; e 

Desejosos de intensificar essa cola
borac;ao e de aprimorar o akance e a efi
cacia do intercambio bilateral nesse setor, 

Acordam o seguinte: 

Artigo I 

0 Governo da Republica Federativa 
·do Brasil e o Governo da Republica da 
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Nicaragua designam como entidades exe
cutoras dos programas e dos projetos de 
cooperac;ao tecnica, cientifica e tecnol6gi
ca no campo da agropecuaria, decorrentes 
do presente Ajuste Complementar, a Em
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria 
(EMBRAPA) e ao Ministerio da Agricul
tura e Ganaderia (MAG), respectivamen
te. 

Artigo II 

1. Entre outras atividades, os programas 
e os projetos mencionados no artigo II do 
Acordo Basico de Cooperac;ao Tecnica 
compreenderao o intercambio de pesqui
sadores, cientistas, tecnicos e especialis
tas, com o objetivo de facilitar a imple
mentac;ao de pesquisas conjuntas, organi
zac;ao de seminarios, conferencias, cursos 
de formac;ao de recursos humanos e esta
gios, bern como a realizac;ao de consultas 
reciprocas e permuta de experiencias. 

2. As Partes Contratantes acordam como 
areas de interesse inicial de cooperac;ao 
tecnica, sem se limitar as mesmas, os se
guintes assuntos: biotecnologia, controle 
biol6gico, criac;ao e manejo de bufalos, 



produ<;ao e industrializa<;ao de frutas tro
picais e hortigranjeiros, bern como pesqui
sas sobre algodao, cafe e mandioca. 

Artigo III 

As entidades executoras elaborarao, de 
comum acordo, por troca de missoes ou 
correspondencia, o programa das atividades 
a serem implementadas, projeto por projeto, 
os quais poderao ser periodicamente amplia
dos ou revistos. 

Artigo IV 

As entidades executoras, em consomln
cia com o artigo II do Acordo Basico de 
Coopera<;ao Tecnica, acordam em promover 
a perm uta de informa<;oes sobre seus progra
mas de pesquisa e de atividades respectivas, 
para o que procederao ao intercfunbio de 
dados, publica<;oes e documentos cientifico
tecnol6gicos, bern como facilitarao o inter
cfunbio de seus pesquisadores, cientistas, tec
nicos e especialistas. 

Artigo V 

1. No ambito da implementa<;ao do pro
grama de intercambio de pesquisadores, 
cientistas, tecnicos e especialistas, cada 
uma das entidades executoras recebera, 
anualmente, missoes especializadas da ou
tra Parte Contratante. 

2. A realiza<;ao dessas missoes ficara con
dicionada ao interesse e a previa aprovar;ao 
das entidades executoras dos dois paises. 

Artigo VI 

1. As responsabilidades tecnica e finan
ceira das atividades e dos projetos cabem 
as entidades executoras. 

2. As entidades executoras, uma vez iden
tificado o projeto ou a atividades a ser exe
cutado conjuntamente, definirao as condi9o
es e as fontes de fmanciamento, de comum 
acordo. 

Artigo VII 

1. As descobertas e os resultados das 
pesquisas realizadas sob o presente Ajuste 
Complementar serao publicados em forma 
conj unta, por comum acordo, mencionan
do, tambem, a colaborar;ao de ambas as 
Partes Contratantes. 

2. A propriedade intelectual das desco
bertas geradas pelo presente Ajuste Com
plementar sera de ambas as Partes Contra
tantes quando as descobertas forem fruto 
do mesmo, em porcentagem proporcional 
ao esfor<;o de cada Parte Contratante. 

3. Em caso de descobertas realizadas 
por alguma Parte Contratante antes do 
Ajuste Complementar, serao as mesmas 
declaradas na publica<;ao, atribuindo os 
direitos de propriedade intelectual a Parte 
Contratante que fez a descoberta. 

4. No caso de pesquisa com germoplas
mas de origem vegetal, serao respeitadas 
as leis sobre proter;ao de cultivares exis
tentes em cada pais. 

Artigo VIII 

1. Cada uma das entidades executoras 
assegurani aos pesquisadores, cientistas, 
tecnicos e especialistas visitantes, assis
tencia medica em caso de emergencia. A 
responsabilidade derivada de morte ad
dental ou de invalidez permanente correni 
por conta da entidade a que pertence o 
visitante. 
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2. Nos casos em que os programas con
juntos de pesquisa ou de intercambio, pre
vistos neste Ajuste Complementar, in
cluam a importavao de equipamentos, ma
terial ou veiculos, aplicar-se-a o disposto 
no artigo IX do Acordo Basico de Coope
ravao T ecnica. 

Artigo IX 

0 presente Ajuste Complementar po
dera ser modificado por mutuo consenso 
entre as Partes Contratantes. 
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Artigo X 

0 presente Ajuste Complementar en
trara em vigor 30 (trinta) dias ap6s a data de 
sua assinatura, tera duravao de 1 (urn) ano e 
sera prorrogado automaticamente por iguais 
periodos, a menos que uma das Partes Con
tratantes com unique, por escrito, a outra, sua 
decisao de nao renova-lo com antecedencia 
de 3 (tres) meses da data de sua expiravao. 

Feito em Brasilia, aos 22 dias domes 
de marvo de 1992, em dois exemplares, 
nos idiomas portugues e espanhol, sendo 
ambos os textos igualmente autenticos. • 



Celso Lafer e nomeado Chanceler 

Discurso do Ministro Francisco Rezek na ceri
monia de transmissiio do cargo de Ministro de 
Estado das Rela~oes Exteriores a Celso Lafer, 
no Palacio Jtamaraty, em 13 de abril de 1992 

Ha pouco mais de dois anos, quando o 
Presidente eleito pelos brasileiros decidiu 
honrar-me com sua convocaylio para ocu
par a Chancelaria da Republica, antecipa
va-se urn periodo de turbulencia. No hori
zonte, a enorme empresa: reconstruir in
tema e extemamente urn Brasil que tivesse 
a grandeza de sua gente e ocupasse Iugar 
de seu tamanho no concerto das nayoes. 
No espirito, uma certeza serena: quando a 
pressao do tempo, a pobreza dos recursos 
e tantos velhos vicios de conduta e pensa
mento conspiram adversamente, o proces
so de mudanya primeiro divide, atrita e 
polemiza; depois e que enriquece as op
yOes de futuro. 

Nessa dimensao, o sentido do dever 
desconhece riscos. Trajet6rias profissio
nais alteram-se da noite para o dia, ante o 
encargo de servir ao pais na linha de frente. 
0 estudo paciente do direito de repente se 
confronta com a urgencia de uma atuaylio 
diplomatica variada e dinamica. A voz 
plural da sociedade amplifica o voto sin
gular domagistrado. Os interesses do Bra
sil no exterior tomam-se a nova bandeira. 

A obra do Presidente Collor, sua orien
tayao e seu apoio a politica externa subli
nharam a credibilidade da Chancelaria, 

tanto no ambito das relayoes bilaterais do 
pais, como no cenario cada vez mais com
plexo da diplomacia multilateral. 

Reivindicamos, assim, no exterior o 
que agora praticavamos intemamente. A 
liberalizayliO do comercio, a abertura da 
economia e o programa de privatizaylio 
apoiaram nosso combate as tendencias ana
cronicas de protecionismo e discrimina
yao e nossa luta por regras que disciplinem 
o intercambio internacional de bens e ser
viyos. F ortaleceram, tam bern, nosso pro
jeto de integraylio regional, que integra 
mercados sem discriminar contra tercei
ros. Permitiram, ainda, ao lado de paises 
de desenvolvimento relativo tao diverso 
como a Hungria e a Australia, nosso ati
vismo contra o impasse agricola nas nego
ciayoes da Rodada Uruguai do GATT. 

Mais nao foi preciso que born senso 
e respeito pelas tendencias de nossa gente 
para que desenvolvessemos uma politica 
nuclear responsavel. Com a autoridade des
se gesto, defendemos, determinados, o di
reito do Brasil de ter acesso desimpedido 
a todo avanyo tecnol6gico que acelere a 
retomada do desenvolvimento. 

0 mesmo dialogo que o Presidente 
intensificava aqui com todos os setores da 
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sociedade brasileira reafirmou o universa
lismo de nossa politica externa e rejuve
nesceu nosso compromisso com a defesa 
dos direitos humanos, a promo<;ao do de
senvolvimento sustentado, a saude do pla
neta, a solidariedade entre as na<;oes. 

Por mais de uma vez, neste periodo, 
encontrou-se o Itamaraty na contingencia 
de lembrar, nao semjustificado desconfor
to, aquilo que entretanto parece tao 6bvio: 
diplomacia e antitese de arrogancia e a<;o
damento. E urn trabalho sensato de harmo
niza<;ao de visoes de mundo nao raro con
flitantes; urn esfor<;o combinado para que 
urn numero cada vez maior de paises ga
nhe, sem que ninguem perca; uma atitude 
de negocia<;ao que rejeita pressoes hege
monicas, desmascara semblantes vassalos 
e promove, obstinadamente, mesmo quan
do partindo de urn interesse nacional espe
cifico, a convergencia de todos os interes
ses legitimados na etica e no direito. 

Senhor Ministro, estimado amigo. 

Para tnis fica o tempo em que a ideo
logia organizava a cultura, na sua certeza 
dogmatica de tudo explicar. No percurso, 
desenhou-se entre nos 0 projeto de dina
mizar urn processo de mudan<;a que nao 
exaltasse nem condenasse a modernidade; 
apenas a criasse com fei<;ao brasileira, na 
coerencia de nossas posi<;oes hist6ricas e 
na justificada ambi<;ao de caminhos no
vos. 

Passo-lhe a chefia do Ministerio das 
Rela<;oes Exteriores com a seguran<;a de 
haver contribuido para que o novo Chan-
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celer seja agora poupado de muitas das 
pressoes e turbulencias que nesse bienio 
fustigaram o Brasil e a Casa de sua diplo
macia. 

Nessa tare fa, tive a ajuda sem medida 
do corpo excepcional de funcionarios que 
integram os quadros do Itamaraty. Em que 
houvessem pesado dificuldades materiais 
e or<;amentarias, recebi, a todo momento, 
dos mais graduados e dos mais modestos, 
dos que formam a linha de frente de nossa 
diplomacia no exterior e dos que servem 
na Secretaria de Estado, tudo quanto tern 
construido a imagem deste Ministerio: tra
balho, competencia, lealdade aos interes
ses nacionais, dignidade no exercicio da 
fun<;ao publica. 

A todos, o meu reconhecimento ja 
repetidamente expresso, e que renovo a 
hora de tomar outro caminho. Foi born ter 
podido fazer novos amigos numa institui
<;ao onde ja os tinha tantos; e outros mais, 
ern nome dela, ern lugares tao distantes. 

0 pensador, o jurista, o dernocrata, a 
figura hurnana extraordimiria que e Celso 
Lafer hade conduzir a Casa de Rio Branco 
corn a fortaleza que lhe concedern suas 
origens, corn a sabedoria que sua forma
<;ao lhe proporciona, corn o apoio e o 
respeito de que sua personalidade o faz 
credor ante todos os brasileiros. 

Porque sabern todos, afinal, aquilo 
que nunca e ocioso proclamar de novo: a 
grandeza desta Casa e a grandeza da pro
pria Republica. 



Discurso pronunciado pelo Chanceler Celso Lafer na cerimonia 
de transmissiio do cargo de Ministro de Estado das Rela<;oes Exteriores, 

no PaLacio do ltamaraty, em 13 de abril de 1992 

Excelentissimo Senhor 

Ministro Francisco Rezek, 

Minhas Senhoras, Meus Senhores 

Convidado pelo Excelentissimo Se
nhor Presidente da Republica, e com gran
de honra e emo<;ao que recebo, das maos 
do meu colega e amigo Ministro Francisco 
Rezek, o cargo de Ministro de Estado das 
Rela<;oes Exteriores. 

A hora e particularmente desafiado
ra. A conjuntura internacional evolui com 
muita velocidade. Modificam-se alian<;as 
e padroes de comportamento outrora rigi
dos e previsiveis. Isto exige clareza de 
conceitos. 

0 liberalismo de inova<;ao, ao qual eu 
me filio, reconhece a importfmcia de uma 
constante busca de eficiencia que o mer
cado instiga, afirma a liberdade nos pianos 
politico e pessoal, e exige o respeito ao 
primado da legalidade, inerente ao estado 
de direito. Sabe, no entanto, que todas 
essas dimensoes devem ser permanente
mente vivificadas pela aspira<;ao de justi<;a 
social, enquanto tarefa etica imprescindi
vel posta pela escalade desigualdades pre
valecentes no Brasil e no mundo. 

Sem duvida, esta visao do liberalis
mo que o Presidente Collar vern preconi
zando e aprofundando facilita a harmoni
za<;ao do trabalho governamental, contri
buindo para a consecu<;ao dos grandes ob-

jetivos nacionais formulados com preci
sao e limpidez no seu discurso de posse. 

Desde os primeiros dias de seu Gover
no, o Presidente Fernando Collor indicou a 
necessidade de tomar compativeis as agen
das intema e intemacional. Ao assumir a 
Chefiado Estado, o Presidente afirmavaque: 
«a riqueza e a complexidade do momenta 
nao sao motivo para timidez e recuo; ao 
contrario, requerem sensibilidade nova, pro
pasta de a<;ao que seja clara, que tome a 
politica extema sintonizada com os objetivos 
da reconstru<;ao nacional». 

Hoje, as realidades da vida intemacio
nal correspondem ao que apontavam os ver
sos de Camoes: «Todo o mundo e composto 
de mudan<;a, tomando sempre novas quali
dades». Dai a importancia da prudencia como 
faculdade de orientar-se na Hist6ria. 

A comunidade mundial alimenta-se 
da simultaneidade de informa<;oes e da 
consciencia da interpenetra<;ao dos gran
des problemas globais. 

Os temas de alta politica internacio
nal nao sao apenas os da guerra e da paz; 
concentram-se, igualmente, em torno das 
questoes do desenvolvimento, dos fluxos 
financeiros, do comercio, do interdimbio 
cientifico-tecnol6gico, da prote<;ao do meio 
ambiente e da promo<;ao dos direitos hu
manos. 

A instabilidade, a amea<;a ou o uso da 
for<;a, no entanto, continuam a habitar o 
sistema intemacional, o que se explica pela 
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intera<;ao entre for<;as centripetas, de inte
gra<;ao, e for<;as centrlfugas, de fragmen
ta<;ao. As primeiras exprimem-se atraves 
da globaliza<;ao e da interdependencia; as 
segundas manifestam-se atraves do renas
cimento vigoroso das questoes das nacio
nalidades e muitas vezes tern sido fator de 
amea<;a a paz e seguran<;a intemacionais. 
Nao menos preocupante e desestabiliza
dora e a persistencia e mesmo o agrava
mento das desigualdades entre as na<;oes. 

Minha visao, porem, e otimista. Con
fio no papel da razao, do dialogo e da 
modera<;ao como instrumentos especifi
cos e validos da cultura e da condi<;ao 
humanas em quaisquer situa<;oes, mesmo 
as mais dificeis. 

Entendo que o realismo e o ponto de 
partida da formula<;ao da politica externa, 
mas nao pode ser seu ponto de chegada, 
pois isso representaria mera acomoda<;ao 
ao peso dos fatos e dos condicionamentos. 
Uma politica externa para urn pais como o 
nosso requer uma «visao de futuro». E 
essa que da sentido a atua<;ao diplomatica. 
Permite combinar a vontade de transfor
mar e a razao moderadora, a luta em prol 
de objetivos eticos e o sentido de realida
de, de maneira a ensejar para o Brasil urn 
papel afirmativo no processo de reforma, 
ora em curso, da ordem mundial. 

0 atual momento diplomatico requer 
uma combina<;ao de tradi<;ao e inova<;ao. 
E preciso criar o novo a partir do existente. 
Do acervo de nossa politica externa, reti
ramos os principios fundamentais que mar
caram historicamente nossa diplomacia, 
como o da solu<;ao pacifica das controver
sias, a igualdade soberana dos Estados, a 

94 

autodetermina<;ao e a nao-interven<;ao. Es
tes principios, hoje evidentes a luz da evo
lu<;ao do Direito Internacional, correspon
dem, no plano externo, ao contrato social 
elementar que e a regra da reciprocidade. 
Sao a base para realizar os ideais de justi<;a 
social, para atenuar as disparidades cres
centes que hoje ainda separam Homens e 
Na<;oes. 

V ossa Excelencia, Ministro Rezek, 
cuja vida sempre esteve voltada para o Di
reito e que me deu a honra de ser examina
dor em meu concurso para Professor Titular 
da Faculdade de Direito da USP, soube 
zelar, com inestimavel dedica<;ao, e alto 
senti do etico pelo patrimonio com urn trans
mitido por nossos antecessores, entre os 
quais ressalta o patrono maior que foi o 
Barao do Rio Branco. Soube, ao mesmo 
tempo, inovar ao transpor para o plano das 
rela<;oes internacionais o projeto de mod
erniza<;ao do Presidente Collor, legitimado 
intema e externamente pela democracia. 

De grande relevancia foram as atitu
des tomadas pelo Governo Collor na sua 
gestao, Ministro Rezek, em rela<;ao aos 
novos temas globais. Entre esses segura
mente se encontram o respeito aos direitos 
humanos, a constru<;ao da paz, a enfase na 
coopera<;ao, e a meta da integra<;ao. 

0 Brasil adquiriu, assim, maior cre
dibilidade internacional, ampliando quan
titativa e qualitativamente a faixa de sua 
opera<;ao diplomatica. 

Restaurou-se progressivamente a ima
gem do Brasil como polo para investimen
tos. Reintegrou-se o Pais aos fluxos dina
micas da economia mundial. 



A diplomacia e instrumentos essen
cia! e insubstituivel neste processo. 

Em politica externa, trata-se descom
patibilizar necessidades internas compos
sibilidades externas. Nao existem auto
matismos, nem ganhos faceis. E preciso 
imagina9ao, vontade e esperan9a, para de
tectar novos nichos de oportunidade. 

Uma oportunidade -quenemo Bra
sil nem seus parceiros podem deixar esca
par -e a Rodada Uruguai, no GATT. Esta 
emjogo a ordem economica mundial, que 
o mercado, apesar de todas as suas inega
veis virtualidades, nao e capaz de assegu
rar por si s6. 0 Mercado nao e urn dado 
bruto, nao opera no vazio. Requer uma 
moldura juridica mais ampla, que deve ser 
necessariamente objeto de constru9ao po
litica. A atitude positiva e conciliadora do 
Brasil na Rodada tern sido constante e 
da-nos o direito de propugnar por identico 
sentido de convergencia dos outros atores, 
de modo a garantir, sem unilateralismos, 
regras globais para o comercio mundial. 

A Conferencia das Na9oes Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
por sua vez, constitui outra oportunidade 
na agenda internacional. Consciente da 
magnitude deste tema e do papel que lhe 
compete como pais-sede do que sera a 
maior conferencia internacional do p6s
guerra, o Brasil buscani com determina9ao 
e perseveran9a afian9ar o seu exito. Esta
mos convencidos de que e preciso desmo
bilizar atitudes de confrontayao, e buscar 
urn consenso que permita realmente tirar 
partido desta ocasiao (mica para reformu
lar os processes indissociaveis de promo
yao do desenvolvimento e proteyao do 

meio ambiente, com base na coopera9ao e 
nao na recrimina9ao mutua. 

' 
Assurno o ltamaraty plenamente cons-

ciente da complexidade da tarefa. Tenho 
certeza de que serei apoiado por todos os 
que com poem os quadros desta institui9ao 
modelar, respeitada no mundo inteiro por 
seu profissionalismo e competencia. 

Posso fazer minhas as palavras do 
Ministro Horacio Lafer em seu discurso de 
posse nesta Casa, em 4 de agosto de 1959: 
«Estou certo de poder contar com a cola
borayao esclarecida e tenaz do magnifico 
corpo de funcionarios que, na Secretaria 
de Estado, em Missoes diplomaticas e nas 
Reparti9oes consulares, empregam urn es
foryo construtivo ao servi9o do Brasil. Por 
meu turno, podem eles estar seguros de 
que saberei defender, como se meus fos
sem, os altos e legitimos interesses do 
ltamaraty e de seus servidores». 

Estou consciente, ainda, de que os re
cursos hurnanos nao prescindem, por melho
res e mais eficientes e dedicados que sejam, 
de condi9oes materiais apropriadas, sobretu
do nesta era de acelerada evolu9ao tecnol6-
gica. A diplomacia mudou talvez menos em 
sua essencia, em seu corpo de principios 
juridico-politicos, do que em sua perceP9ao 
do tempo e do espayo. Requer velocidade na 
captayao e na transmissao das informa9oes, 
agilidade nas rea9oes e acompanhamento 
incessante. Exige constante aprimoramento 
e sensibilidade redobrada. Demanda imagi
nayao e audacia, tanto quanto prudencia e 
sentido de permanencia. 

Sei das dificuldades que o ltamaraty 
enfrenta. Cuidarei como meta prioritaria 
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de supeni-las no mais breve prazo. Com
prometo-me com a busca tempestiva de 
soluy5es duradouras e eqtiitativas para os 
problemas institucionais e de carreira que 
afetam o funcionamento da Casa. A bora 
e de unir, de somar, de assegurar a harmo
nia e o sentido de excelencia que sempre 
caracterizaram esta que e uma instituiyao 
permanente da Nayao brasileira. Para que 
juntos, sem exclusoes ou discriminay5es, 
sob a lideranya do Presidente Fernando 
Collor, possamos contribuir para a grande 
tarefa do desenvolvimento economico-so
cial do Brasil e para a inseryao competitiva 
do Pais no mundo. 

Minha atividade empresarial levou
me a seguir sempre de perto os problemas 
da ordem economica internacional. Expe
rimentei na esfera da a9ao a necessidade 
de motivar hom ens e mobilizar meios para 
alcanyar metas previamente estabelecidas. 
Trago esta experiencia para o Itamaraty, 
como trago o penhor de uma vida univer
sitaria dedicada ao estudo das questoes 
internacionais. 

Tenho abordado em muitos de meus 
trabalhos a relayao entre democracia e po
litica externa. A democracia e uma manei-

96 

+++ 

ra de organizar o estado e a sociedade que 
tern como pressupostos o respeito pelo 
outro e pelos direitos humanos, a toleran
cia e o principia da legalidade. A associa
yao positiva entre a democracia no plano 
interno e uma visao de mundo traduz-se 
num internacionalismo de vocayao pacifi
ca, guiado pelos principios da coexistencia 
e da cooperayao. Dai minha visao da di
plomacia como urn processo de dialogo e 
negociayao que reflete extemamente a con
vivencia democratica no plano intemo. 

Nao deixarei de ser coerente com as 
minhas reflexoes. Desejo urn ltamaraty 
permeavel aos impulsos da sociedade, do 
Congresso Nacional, da imprensa, da aca
demia, do mundo empresarial e do mundo 
do trabalho. 

Com a orientayao do Senhor Presiden
te, o legado de realizayoes que recebo do 
Ministro Rezek, a colaborayao desta Casa e 
o apoio da sociedade brasileira, assumo o 
desafio que este elevado cargo impoe com 
a nitida consciencia de sua complexidade. 
Mas assumo, sobretudo, como entusiasmo 
de urn servidor que nao abriga outra aspira
yao que a de dar o melhor de si mesmo para 
o bern da Republica. • 



Embaixador Seixas Correa 
e nomeado Secretario-Geral 

Discurso do Senhor Ministro de Estado das 
Relm;oes Exteriores por ocasiiio da posse do 
Embaixador Luiz Felipe de Seixas Correa no 
cargo de Secretario-Geral de Politica Exterior, 
no Paldcio Itamaraty, em 23 de abril de 1992 

Senhores Secretarios-Gerais, 

Senhores Embaixadores, 

Senhores funcionarios do servis;o ex
terior do Brasil, 

Senhoras e Senhores, 

Estamos reunidos para dar posse ao 
novo Secretario-Geral de Politica Exte
rior, Embaixador Luiz Felipe de Seixas 
Correa, e despedir seu antecessor nesta 
elevada fun9ao, o Embaixador Marcos Cas
trio to de Azambuja. 

Marcos Azambuja e urn velho e que
rido amigo. Temos tido uma longa convi
vencia pessoal e intelectual. Sempre apre
ciei o instigante e sedutor conjunto de suas 
qualidades: a intuis;ao de personalidades; 
a clara percep9ao de tendencias; a capaci
dade de delas retirar linhas de as;ao. 

Como que para suavizar a agudeza de 
suas analises e o realismo de muitas de 
suas conclusoes, costuma apresenta-las 
em frases de espirito, que nele sao uma 
expressao de civilidade, na aceps;ao preci
sa do contratualismo, ou seja de quem 
nada tern aver como «estado de natureza» 

e tudo tern a ver com a vida na sociedade 
civilizada. 

0 trabalho intenso e serio de Marcos 
Azambuja e assim enriquecido pelo dom 
unico e inimitavel do humor. 0 humor e 
uma disposi9ao favoravel do espirito que 
pressupoe uma concordia discordante, 
uma simpatia com certo grau de divergen
cia, uma oscila9ao entre a identidade do eu 
e a dualidade do outro, diminuindo assim 
OS riscos inerentes a enfase. Em Marcos 
Azambuja, e tambem urn meio de desco
brir algum aspecto menos 6bvio da reali
dade a nossa frente. 

Quase quarenta anos de excelentes e 
variados servis;os ao Itamaraty nao conse
guiram torna-lo urn burocrata. Manteve a 
imaginas;ao criadora, a preocupa9ao com 
tudo que faz esta Casa, da decisao mais 
crucial de politica internacional a liturgia 
de nossas cerimonias e a estetica de nossas 
instala9oes. Para ele, a diplomacia nao se 
fragmenta em partes mutuamente exclu
dentes, mas compoe urn todo indissoluvel 
de forma e conteudo. 

Ao resenhar o livro Temas de Politica 
Externa Brasileira, destaquei o seu ensaio 
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sobre «Desarmamento- posi9oes brasi
leiras» que antecipa em ponto menor sua 
reflexao sobre o multilateralismo, inserida 
no livro Tres Ensaios sobre Diplomacia 
Brasileira. Neste importante artigo, cabe 
real9ar a importancia concedida a «nova 
agenda», que ele, entre n6s, foi urn dos 
primeiros a identificar. Confirmava-se sua 
abertura de espirito e sua velocidade em 
perceber o novo. 

Sem perder o apego a «ideia for9a» 
do nacional, o Embaixador Azambuja 
mostra-se sensivel a ideia de uma cidada
nia mundial incipiente, em que todos pro
gressivamente compartilhamos interesses 
e valores, na constru9ao de uma ordem 
intemacional mais justa. Quis sempre o 
Brasil sem passivos que toldem a nossa 
imagem extema, prejudiquem nossa a9ao 
diplomatica ou se interponham a nossa 
busca do desenvolvimento. 

As qualidades intelectuais, somadas 
a enorme capacidade de trabalho de Mar
cos Azambuja, deram feiyaO propria a sua 
gestao a frente da Secretaria-Geral de Po
litica Exterior. Sob a orienta9ao do Presi
dente Collor e do Ministro Rezek, coorde
nou a atualiza9ao necessaria da politica 
extema brasileira. 

Vai o Embaixador Azambuja ocupar 
urn dos maiores postos de nossa diploma
cia, sucedendo a nomes ilustres. Tendo eu 
mesmo sempre defendido a aproxima9ao 
com a Argentina como pedra angular de 
nossa politica extema, nos textos que es
crevi sobre a materia -que reiteram, para 
evocar uma tradi9ao familiar, uma das di
retrizes basicas da gestao de Horacio Lafer 
no Itamaraty -, alegra-me ve-lo a cuidar 
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proximamente desta que e indiscutivel
mente rela9ao bilateral primordial para o 
Brasil. 

Nao poderia deixar de mencionar, por 
fim, sua contribui9ao, nesses dois anos, a 
prepara9ao da Conferencia do Rio. Tendo 
em vista o cabedal de conhecimento e 
contactos adquiridos e a sua reconhecida 
competencia como negociador multilate
ral, o Senhor Presidente da Republica acei
tou minha proposta de nomea-lo Repre
sentante Especial para a coordena9ao das 
Posi9oes Brasileiras na Conferencia das 
Na9oes Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. 

Cabe ao Embaixador Luiz Felipe de 
Seixas Correa a missao de suceder ao Em
baixador Azambuj ana Secretaria-Geral de 
Politica Exterior e, proximamente, receber 
adicionalmente outras responsabilidade, 
dentro da ideia que tenho de restabelecer 
a antiga Secretaria-Geral das Rela96es Ex
teriores. 

Ninguem poderia assegurar com mais 
competencia esta dupla transi9ao pessoal e 
institucional: receber a coordena9ao poli
tica da Casa nas maos do Embaixador 
Azambuja e administrar a transi9ao das 
tres Secretarias-Gerais para a volta a tradi
yao da Secretaria-Geral t1nica. 

Conhe9o Luiz Felipe tambem ha 
muito tempo. Temos a cultura animi de 
uma amizade lastreada num interesse co
mum e constante pelos destinos da politica 
extema brasileira. Travamos os primeiros 
contatos em Washington, ha cerca de quinze 
anos, onde ele se ocupava, com grande 
eficiencia, da cobertura do Congresso nor-



te-americano, em periodo dificil do rela
cionamento bilateral. F oi o comec;o de uma 
longa reflexao conjunta sobre as relac;oes 
Brasil-Estados Unidos e outros t6picos 
centrais de nossa diplomacia. 

Sua amizade e sociedade intelectual 
com outro grande amigo, Rubens Ricupe
ro, a quem veio a substituir na Assessoria 
Diplomatica da Presidencia da Republica, 
foi outro elo nesta fecunda rede de troca 
de ideias. Participamos juntos de diversos 
seminaries no IPRI, institute de aproxima
yao da diplomacia e da academia, que 
tanto tern feito e muito tern ainda a fazer. 

Deu-me grande satisfac;ao ve-lo reto
mar, a frente da Embaixada no Mexico, a 
ayao e a meditac;ao comprometida com o 
seu tempo de outro amigo comum, Jose 
Guilherme Merquior. 

E com este acervo de realizac;oes pro
fissionais e de percepc;oes convergentes 
que foi convocado para realizar urn traba
lho em dois planos principais. 

No plano conceitual, aprofundar a 
reflexao estrategica sobre a politica inter
nacional do Brasil nos anos 90 e estruturar 
a ac;ao diplomatica brasileira de acordo 
com as grandes linhas previamente identi
ficadas. 

Agorae procurar dar respostas prati
cas as perguntas te6ricas de nossas conver
sas, algumas delas por ele propostas em 
seu ensaio sobre «As Relac;oes Internacio
nais do Brasil em direc;ao ao ano 2000», 
que comentei, aduzindo outras questoes e 
elementos, no ja mencionado artigo sobre 
o livro Temas de Politica Externa Brasi
leira. 

Lord Denning dizia que os professo
res tendem a encontrar os problemas ine
rentes a qualquer soluc;ao e os advogados 
a buscar as soluc;oes que qualquer proble
ma necessariamente contem. Conto com a 
parceria do Embaixador Seixas Correa para, 
apoiado na contribuiyao da Casa, transfer
mar-me no advogado de uma politica ex
terna afirmativa que, em consommcia com 
as mudanc;as ocorridas no sistema interna
cional, permita ampliar o controle da so
ciedade brasileira sobre o seu proprio des
tino. 

No plano operacional, Luiz Felipe ira 
auxiliar-me na pronta implementayao do 
compromisso que assumi ao tomar posse 
de devolver a esta Casa OS meios adequa
dos para enfrentar, como mesmo brilho a 
que o Itamaraty acostumou a sociedade 
brasileira, os grandes desafios da conjun
tura internacional. 

A reuniao dessas duas responsabili
dades em uma s6 Secretaria-Geral, retor
nando as mais caras tradic;oes do Itamaraty 
e das mais respeitadas chancelarias, per
mitira melhor coordenayao entre a formu
lac;ao madura dos fins - que lhes garante 
legitimidade - e a identificac;ao dos 
meios apropriados - que lhes proporcio
na eficacia. Breve sera apresentado subs
titutive propondo criar quatro Sub-Secre
tarias-Gerais, que, com poderes de decisao 
pr6prios descentralizem o trabalho, para 
possibilitar ao Secretario-Geral ao Minis
tro de Estado urn melhor uso do tempo 
inelastico de que dispoem. 

Quero aproveitar esta ocasiao para 
agradecer ao Embaixador Sergio Duarte, 
Secretario-Geral Executive, pela colabo-
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ra9ao recebida nesses primeiros dias de 
minha gestao. Louvado em seus conheci
mento do funcionamento da maquina do 
Itamaraty, pude ter urn diagn6stico porme
norizado do que ha por fazer. 

Ao Embaixador Jose Nogueira Filho 
quero tam bern agradecer pelo trabalho que 
esta desenvolvendo a frente da Secretaria
Geral de Controle. Sua vasta experiencia 
anterior, em especial na Chefia do Gabi
nete, enriquece sua a9ao neste importante 
setor do Itamaraty. 

Estou certo de que poderei contar 
com a assessoria de ambos no futuro. 

Uma palavra final aos servidores des
ta Casa no Brasil e no exterior. Sei da 
situa9ao dificil de muitos. Sei como Divi
soes estao desequipadas e Embaixadas en
frentam seria crise de meios. Umas e ou
tras - nao ignoro - sao nucleos basicos 
da a<;:ao do Itamaraty. Prometo dar o me-

lhor de mim mesmo para encontrar solu
y5es. Boa parte de meu tempo ja tern sido 
dedicado a essa tarefa. Pe<;:o que mante
nham a fibra, que nao percam a esperamya. 

E a confian<;:a que tenho nos servido
res desta Casa que me da seguran<;:a e 
alegria ao empossar o Embaixador Seixas 
Correa, exemplo maior de funcionario da 
Casa. A longa tradi<;:ao itamaratiana de 
servi<;:o a coisa publica sera mantida. 

Estou aqui para servir a Republica: 
com este valor etico maior norteando meu 
percurso, meu unico objetivo e bern asses
sorar o Presidente e adequadamente con
duzir a Casa. Tenho certeza de que juntos 
daremos largos passos na dire<;:ao de uma 
crescente e frutifera presen<;:a do pais no 
cenario internacional, que responda simul
tanea e convergentemente aos melhores 
interesses da cidadania. 

Muito obrigado. 

Discurso do Ministro Marcos Castrioto de Azambuja 

Senhor Ministro de Estado, 

Senhor Embaixador Luiz Felipe de 
Seixas Correa, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Tenho pouco a dizer. Mas esse pouco 
e essencial. Para que nao falte a solenidade 
de hoje nenhum de seus ingredientes for
mms. 

Cabe a V ossa ExceH~ncia, Senhor 
Ministro de Estado, presidir esta cerimo
nia. Ao Embaixador Seixas Correa dizer 
como, sob a esclarecedora condu<;:ao do 
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Chanceler, pretende instrumentar e opera
cionalizar a politica externa brasileira. A 
mim cabe apenas cumprir o ritual dos 
agradecimentos e das despedidas. 

Posso e devo, assim, ser breve. 

Senhor Ministro de Estado, 

A Vossa Excelencia quero dizer que 
ve-lo em suas altas fun<;:oes e grande pra
zer e pequena surpresa. 

0 convite do Presidente Collor ja o 
encontrou pronto. Uma vida de reflexao e 
de participa<;:ao o havia aprestado para di-



zer sim a tao honrosa convoca<;:ao e para 
desempenhar, desde a primeira hora, todas 
as responsabilidades do cargo. 

Pronto tambem estava o Itamaraty 
para recebe-lo. Janos conheciamos bern 
- o ltamaraty e seu novo Chefe - e nos 
reconheciamos como s6cios naturais. A 
Casa ja era - de certa forma e ha muito 
tempo, a sua Casa. 

Sei que vestira nos sa camisa ( ou o 
nosso fardao, se preferirmos metafora mais 
arcaica) e que como alguns de seus emi
nente predecessores cujos names evoco 
com afeto e respeito - Horacia Lafer, 
Santiago Dantas, Affonso Arinos, Olavo 
Setubal e Roberto de Abreu Sodre -Vas
sa Exceh~ncia nos chefiara com mao amiga 
e tanto se integrara a nossa cultura corpo
rativa que os anos por vir farao indissolu
vel a sua alian<;:a como Itamaraty. 

Permita-me ainda, Senhor Ministro, 
agradecer suas palavras a meu respeito. 
Nao as rejeito nem as recuso. Procurarei, 
isto sim, no caminho pela frente, fazer por 
merece-las. 

Obrigado, de cora<;:ao, pela genero
sidade dos conceitos. Sua amizade por 
mim foi sempre uma lente bifocal que 
aumenta a minha valia e reduz as minhas 
limita<;:5es. 

Nao mude, pe<;:o-lhe, seus 6culos. Pre
cisarei - e muito -de seu apoio e de seu 
conselho. Sei que ambos nao me irao faltar 
nos meses e nos anos pela frente. 

Senhor Ministro de Estado, 

Volta-me para Luiz Felipe de Seixas 
Correa. Confio as suas maos fraternas, 

honradas e competentes a Secretaria-Geral 
de Politica Exterior. 

Nao lhe desejo mais do que sorte e 
saude. Tudo o mais ele tern; tudo mais ele 
traz em sua bagagem. 

A escolha de seu nome por Vossa 
Excelt~ncia, com o aval do Senhor Presi
dente da Republica, nao foi apenas acerta
da. 0 Itamaraty tern quadros que permitem 
multiplas escolhas. Ha aqui, merce de 
Deus, uma abunda.ncia de talentos. 

Seria, contudo, dificil encontrar para 
enfrentar as exigencias desta hora alguem 
mais qualificado do que Felipe de Seixas 
Correa; o profissional completo, o fidalgo 
de antiga linhagem, o homem de espirito, 
o amigo confiavel. V em com ele Marilu 
para que, no casal, gra<;:as e talentos se 
entrelacem com exemplar harmonia. 

Senhor Ministro de Estado, 

Duas palavras ainda. Uma mais bern 
voltada para tras. Outra para a frente. 

Registro meu apre<;:o e meu reconhe
cimento a Francisco Rezek que deixou o 
Itamaraty engrandecido e cujas virtudes de 
magistrado e professor serao sempre para 
nos urn paradigma. 

Agrade<;:o, tambem, a todos os que 
trabalharam comigo, sobretudo os mais 
pr6ximos e dos quais me afasto com pro
funda pesar. Nota, com alegria, que mui
tos continuarao na Secretaria-Geral, pe
nhor de nossa continuidade institucional e 
prova de suas reconhecidas qualidades. 

Permita-me, Senhor Ministro, men
cionar agora apenas cinco names dentre 
tantos colegas, urbi et orbe, aos quais de-
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veria uma palavra individualmente de ad
mira<yao, de amizade e de agradecimento. 

Eles cinco: Sergio Duarte, Jose No
gueira Filho, Gelson Fonseca, Gilberto Sa
boia e Synesio Sampaio Goes, representam 
hoje para mim, nesta festa, a nossa grande 
confraria dipl01mitica. 

Olho urn pouco a frente. 

Aguarda-me a mais desafiadora Em
baixada. 

Nao me afasto, a rigor do Brasil. Encos
to-me nele e manterei a mais chegada proxi
midade com a minim terra e a minha gente. 
Para a tarefa irei buscar segura inspira<yao no 
mais antigo fio condutor da politica extema 
brasileira: a nossa presen<;a no Rio da Prata. 

0 desenho de uma rela<yao bilateral 
exemplar com a Argentina e a arquitetura 
do MERCOSUL oferecem oportunidades 
extraordimirias para a nossa diplomacia. 

Fui precedido no novo posto por gran
des Embaixadores. Vou procurar honrar o 
seu exemplo e seguir os seus passos. 

Senhor Ministro de Estado, 

Espera-me contudo tarefa mais ime
diata e que me levani nas pr6ximas sema-

nasa cuidar, com dedica<yao exclusiva, da 
Conferencia do Rio. Vossa Excelencia, em 
suas palavras, ja definiu a minha missao. 

Pe<;o-lhe que diga ao Presidente da 
Republica como lhe sou grato por mais 
essa prova de confian<;a. Tenho as maos 
cheias e o cora<yao agradecido. 

Senhor Ministro de Estado, 

Senhor Embaixador Seixas Correa, 

Meus Colegas, 

Amigas e Amigos, 

Deixo os meus olhos percorrer esta 
sala e ao ve-los todos juntos sinto o quanto 
sou parte desta familia e o quanto devo a 
ela. Pe<;o a Providencia que a todos aben<yoe 
e que tenhamos todos longos anos de feli
cidade para ainda mais reforyar a nossa 
amizade. 

E com indizivel amor e gratidao que 
me afasto da Secretaria de Estado - esta 
«Casa bern assombrada» que foi como me 
referi ao Itamaraty ao tomar posse nas 
fun<yoes de que hoje me afasto, dois anos 
passados e no conforto de acreditar que fiz 
o melhor que sabia. 

Muito obrigado. 

Discurso do Secretdrio-Geral de Politica Exterior, 
Embaimdor Luiz Felipe de Seixas Correa 

Senhor Ministro de Estado, 

Senhor Embaixador Marcos Azam
buja 

Meus colegas, 
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Minhas primeiras palavras sao de pro
fundo agradecimento. 

Ao Senhor Ministro de Estado, pela 
confian<;a com que me distinguiu e pelas 
palavras com que me honrou. 



Ao Embaixador Marcos Azambuja, 
por suas generosas expressoes e por sua 
amizade fraterna, ao longo destes 25 anos, 
em que temos compartilhado a aventura e 
o privilegio de servir ao ltamaraty. 

Nao poderia imaginar circunstancia 
mais auspiciosa do que a de ser empossado 
nesta Secretaria-Geral pelo Ministro Celso 
Lafer. V ossa Excelencia teve a bondade de 
se referir ao nosso antigo convivio, a nos
sas afinidades, a alguns dos momentos em 
que coincidimos em nosso gosto comum 
pelas coisas da diplomacia. Em seus li
vros, em seus artigos, em suas conferen
cias, habituei-me a encontrar a analise pro
funda, o conhecimento experiente e a li9ao 
precisa. Certa maneira de ver as coisas do 
mundo e do Brasil que encanta por sua 
clareza de ideias, pela limpidez de seu 
raciodnio e pela amplidao de sua curiosi
dade intelectual. Sempre admirei a gran
deza de seu espirito e a virtude de sua 
sabedoria s6lida e ajustada ao seu tempo. 

Assumindo o I tamaraty, V ossa Exce
lencia assume o seu destino. Traz-nos o 
prestigio do seu nome e o beneficia do seu 
saber. Ilustra esta Casa, tanto quanto nos 
dignifica e fertiliza o nosso oficio. 

Receber as fun9oes do Embaixador 
Marcos Azambuja, sucede-lo na Secreta
ria-Geral, e algo que me emociona e me 
desafia. A emoyao atinge o fundo de mi
nha sensibilidade, acostumada ao seu afe
to constante e a sua influencia benfazeja 
em muitas e muitas circunstancias que mar
caram a minha carreira desde o seu inicio 
no velho ltamaraty na Rua Larga. 0 desa
fio vern do deseja de nao desmerecer os 
padroes de dignidade, a competencia, o 

brilho, e o profissionalismo com que o 
Embaixador Azambuja se desempenhou 
nestes anos em que, a frente da Secretaria
Geral de Politica Exterior, tornou-se cre
dor do respeito e da admirayao de todos os 
funciomirios do Itamaraty. 

Senhor Ministro, 

Espero estar a altura da confian9a de 
V ossa Excelencia e do Senhor Presidente 
da Republica, a quem peyo a Vossa Exce
lencia transmitir o meu mais respeitoso 
agradecimento, assim como do legado do 
Embaixador Azambuja. 

Assumo esta Secretaria-Geral com 
grande entusiasmo. Com a circunspecyao 
que a complexidade da tarefa impoe. Mas 
com o empenho que a lideranya de Vossa 
Excelencia inspira e que o exemplo dos 
que me antecederam estimula. 

Esta e, na expressao feliz do Embai
xador Azambuja, uma «Casa bern assom
brada». 

As funyoes que hoje passo a desem
penhar foram dignificadas por muitos ser
vidores, que nos deixaram o exemplo de 
sua dedicayao e a marca do seu talento. 
Muitos conheci e com muitos trabalhei. A 
todos admirei. Desejaria, porem, singula
rizar urn que pouco conheci e com quem, 
infelizmente, nao cheguei a trabalhar: Mo
zart Gurgel Valente. Expoente de uma ge
rayao de adminiveis serviyos prestados ao 
Itamaraty e ao Brasil, Mozart Gurgel Va
lente foi urn funciomirio exemplar desta 
Casa, admirado tanto por suas qualidades 
humanas, como por seu impecavel profis
sionalismo; urn diplomata em todas as di
mensoes do termo. 
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Sua lembran<;a e o seu exemplo per
manecem vivos nesta Casa e no meu con
vivio familiar. Sua inspirac;ao constituini 
para mim fonte de alento permanente. 

Habituados as incertezas e as ambi
gtiidades dos fenomenos politicos, os di
plomatas trafegamos pem1anentemente en
tre o ceticismo e a esperanc;a. Conhecemos 
bastante os caminhos do mundo para nao 
nos iludirmos, nem com as soluc;oes sim
plificadoras da realidade, nem com as vi
soes ilus6rias da utopia. 

Acreditamos na razao e nao deixa
mos de buscar no entendimento a 16gica 
da conciliac;ao. Mas nao nos afastamos 
totalmente do sonho. Somos aproximado
res por natureza. Nosso dia-a-dia eo exer
cicio da diversidade. Buscamos sempre a 
harmonia onde, as vezes, parece haver ape
nas dissonancia. 

Diplomacia, dizia Alexis Leger, e 
imaginac;ao, descortino, sugestao, repre
sentac;ao, execuc;ao. 0 diplomata eo mes
tre da analise critica e o criador de vastos 
cenarios. Deve ter coragem, deve ter pa
ciencia e aceitar com humildade os limites 
do possivel. 

Nestes tempos de mudanc;a no Brasil 
e no mundo, em que acontecimentos deci
sivos ocorrem com inedita velocidade e 
em que as ideias se dispersam com infini
dade de matizes, as virtudes da diplomacia 
se tomam mais requeridas. 

Para paises como o Brasil, que ainda 
se defrontam com questoes fundamentais 
ligadas a propria significac;ao de sua per
sonalidade nacional e a sua inserc;ao no 
mundo, o quadro internacional apresenta-
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se particularmente intrigante. Encerra os 
riscos derivados das tendencias a estratifi
cac;ao, ao mesmo tempo em que abre pers
pectivas inovadoras de concerta9ao. Se, de 
urn lado, nos obriga a urn esfor9o perma
nente para abrir caminhos de negocia9ao, 
por outro, nos instiga a imagina9a0 criado
ra, sem os constrangimentos outrora pre
sentes na rigidez dos modelos predicados 
na confrontac;ao ideol6gica. 

Trata-se, como ja observou Vossa Ex
celencia, de pensar urn mundo que mudou, 
como passo previo para a a9ao brasileira 
no sentido de compatibilizar necessidades 
intemas com possibilidades extemas. 

De V ossa Excelencia, esperamos a 
orienta9ao, a lideran9a, a palavra de ordem. 

Desta sua Casa, recebera Vossa Ex
celencia colabora9ao irrestrita e lealdade 
invariavel. 

Ao assumir esta Secretaria-Geral, 
fac;o-me interprete dos sentimentos de to
dos os que, em Brasilia e no Exterior, nao 
temos outra ambi9ao senao a de servir e de 
servir bern. 

Contamos com sua dire9ao esclareci
da para superar as dificuldades do presente 
e para que estejamos preparados para as 
responsabilidades do futuro. Fazemos de 
nossas tradi96es o penhor de nosso com
promisso. Esta e uma Casa de servi9o, em 
que a causa maior da promo9ao dos inte
resses do pais sempre esteve acima de 
qualquer outra motiva9ao, em que a uniao 
sempre prevaleceu sobre as divisoes. Esta 
e uma Casa fundada no merito de seus 
integrantes, no seu desejo permanente de 
buscar, mediante a dedica9ao eo trabalho, 



a realizayao pessoal e profissional de seus 
funciomirios. 

Inspira-nos o exemplo de Rio Branco 
que, nas palavras de Arattjo Jorge, foi urn 
dos mais gloriosos obreiros da grandeza 
do Brasil, pela austera majestade de seu 
ClVlSillO. 

Inspira-nos o exemplo de gera9oes de 
homens publicos que souberam encontrar 
no servi9o exterior a razao e a maneira de 
servir a constru9ao da na9ao brasileira. 

Por tnis de toda grande ideia, ha sem
pre urn Iongo e paciente trabalho. Urn 
trabalho que no Itamaraty se constr6i na 
rotina das reuni5es, dos relat6rios, dos ofi
cios e dos telegramas. Nesta Secretaria
Geral, caber-me-a, sob a orienta9ao de 
Vossa Excelencia e com a ajuda de todos 
os colegas na Secretaria de Estado e no 
Exterior, a responsabilidade de zelar para 
que os papeis fluam em tempo e em or
dem; para que as decis5es possam ser to
madas com base no conhecimento adequa
do da realidade e em avalia9oes objetivas; 

••• 

para que as instru9oes sejam cumpridas 
com a exa9ao e o criteria devidos. 

Comprometo-me a dar o melhor de 
mim mesmo para que assim seja. Buscarei 
superar as minhas limitay5es para nao des
merecer a confian9a de V ossa Excelencia 
e do Senhor Presidente da Republica. Es
tou certo de que terei a cooperayao de 
todos os que comp5em os quadros do Ita
maraty. 

Evoco nesta ocasiao a memoria de 
urn grande brasileiro que, entre outras altas 
fun9oes, ocupou a chefia desta Casa em 
momentos dificeis do periodo monarqui
co: Hon6rio Hermeto Carneiro Leao, de 
quem me orgulho de descender pelo lado 
matemo. Em seu brasao de armas, Carnei
ro Leao ostentava divisa que fa9o minha: 
«Cor Unum, Via Una». Nesta Secretaria
Geral, nesta sua Casa, Senhor Ministro 

' 
havera urn s6 corayao e urn s6 caminho, o 
de contribuir para o exito da missao con
fiada a Vossa Excelencia pelo Senhor Pre
sidente da Republica. 

Muito obrigado. • 





lnstituto Rio Branco 
Formatura da turma de 1991 

Discurso do Presidente Fernando Col/or por 
ocasiiio das comemora~oes do dia do dip/ornata, 
no Palacio Itamaraty, em 29 de abril de 1992 

Alegro-me em retomar a esta Casa, para 
dar as boas-vindas aos mais novos inte
grantes do servi9o diplomatico brasileiro. 

E chegado o momento de transformar 
as li9oes de urn curso, reconhecido pelo 
seu alto nivel, em trabalho efetivo de de
fesa e promo9ao dos interesses nacionais. 

Hoje, as transforma9oes profundas 
do processo intemacional pedem do diplo
mata trabalho redobrado de analise e es
for9o permanente para aperfei9oar a sen
sibilidade. 

Hoje, mais do que nunca, a politica 
extema precisa saber combinar urn conhe
cimento adequado do quadro hist6rico e da 
con juntura intemacional com urna profun
da compreensao da realidade nacional em 
todas as suas dimensoes. 

Existem novos horizontes de oportu
nidades para o Brasil e o primeiro dever da 
diplomacia e sugerir OS caminhos para 
aproveita-las. 

A turma de jovens diplomatas que 
hoje se forma tern diante de si o privilegio 
de atuar com espirito aberto as mudan9as, 
e o desafio de procurar influir para que a 
ordem em gesta9ao resulte justa, pelo me-

nos mais justa do que a que estamos dei
xando para tras. 

0 Brasil quer participar intensamen
te do processo em curso no plano intema
cional. 

Credenciam-nos nao s6 a tradi9ao de 
nossa diplomacia, como tambem a deter
mina9ao com que a sociedade brasileira 
afirma os valores democraticos e a plura
lidade de suas institui9oes. 

Assim como buscamos intemamente, 
no dialogo e no pluralismo, as solu9oes para 
nossos problemas, lutamos na esfera inter
nacional por urna ordem que sirva aos inte
resses de todos os seus membros, urn mun
do livre de confrontos e de cisoes mani
queistas, urn mundo em que os grandes 
objetivos sejam definidos pelos valores da 
justi9a, em que se trabalhe para atenuar 
desigualdades, urn mundo comprometido 
com a coopeTayao, como entendimento, 
com a estabilidade e com a paz. 

Queremos, em suma, que a ordem 
intemacional estej a assentada na democra
cia, no desenvolvimento e na justi9a so
cial. 

Sao esses, igualmente, os objetivos 
que orientam o programa de reconstru9ao 
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nacional de meu Govemo, o qual venho 
executando no marco das propostas do 
social-liberalismo. 

Desde a primeira hora, tenho dedica
do meus esforc;os a assegurar, com estabi
lidade, a retomada do desenvolvimento 
economico e social do Pais. 

Era necessario criar as condic;oes 
para ingressarmos numa nova etapa do 
processo de modemizac;ao do Brasil. 

Para isto, estao sendo desmontados 
OS entraves cartoriais ao comercio, a in
dustria e aos servic;os, pelo favorecimento 
a concorrencia, pela abertura ao exterior, 
com vistas a recuperar a capacidade pro
dutiva, atraindo capitais e tecnologia de 
ponta. 

A opc;ao por uma exposic;ao progres
siva e ordenada do setor produtivo a com
petic;ao extema obedece ao imperativo de 
superar os limites da substituic;ao de im
portac;oes, preservando as conquistas do 
parque industrial instalado. 

Os resultados de nossa politica sao 
indiscutiveis. 

Os indices mensais de inflac;ao apre
sentam tendencia declinante, o setor publi
co tern suas contas sob controle, o Pais 
volta a receber creditos e investimentos 
extemos e os recem-concluidos acordos 
com organismos financeiros intemacio
nais ensej am a regularizac;ao de nossas 
relac;oes com a comunidade financeira in
temacional. 

Renasce a confianc;a no Brasil. 

Vamos voltando a acreditar em n6s 
mesmos. 
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0 Brasil esta mudando, e esta mudan
do em sintonia com as transformac;oes do 
cenario intemacional. 

Sao avanc;os que tern exigido sacrifi
cios de parte da sociedade brasileira, sacri
ficios necessarios, cuja recompensaja co
mec;amos a colher. 

E isso tern sido possivel grac;as ao 
modo firme, sereno e equilibrado com que 
o Ministro MarcHio Marques Moreira vern 
conduzindo a politica economica do Go
vemo. Tarefa na qual sempre contou, e 
continuara a contar, com meu incentivo e, 
sobretudo -que fique bern claro -com 
o meu apoio invariavel e integral. 

Senhoras e Senhores, 

A democracia e uma conquista irre
versivel do povo brasileiro e legitimo nos
sa atuac;ao intemacional. 

No ambito das relac;oes intemacio
nais, a democracia requer, tanto quanto no 
ambito intemo, participac;ao e transparen
cia no processo decis6rio sobre questoes 
de interesse comum. 

Dai nosso empenho em fortalecer a 
Assembleia Geral das Nac;oes Unidas, 
foro que se pretende eminentemente de
mocratico de deliberac;ao universal. 

Dai, tambem, nossa sintonia com os 
paises que pro poem a revisao dos metodos 
de trabalho e da composic;ao do Conselho 
de Seguranc;a para toma-lo mais repre
sentativo e, portanto, mais legitimo. 

Democracia significa, ainda, adesao 
integral a causa dos direitos humanos. 



A violt~ncia contra cada ser humano 
coloca em risco a dignidade do conjunto, 
de todos. 

Essa verdade e ainda mais evidente 
quando as vitimas sao as crian9as e os 
adolescentes. 

Meu Govemo tern buscado cotidia
namente mobilizar a sociedade para a pro
moyao dos direitos humanos em todas as 
dimensoes desta tarefa, em particular no 
que diz respeito a crianya. 

Nao ha respeito mais enobrecedor do 
que aos direitos humanos e a sociedade 
intemacional deve encontrar formas e ins
trumentos eficientes para defende-los. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Se a opressao politica ofende a cons
ciencia democratica, tambem a marginali
zayao economica nao a pode deixar indi
ferente. 

0 desenvolvimento e garantia da 
consolidayao democratica e pressuposto 
fundamental da paz. 

Onde reina a desigualdade germina
rao o desentendimento e o confronto. 

0 futuro esta no aprofundamento da 
interdependencia, e nao da autarquia. 

0 futuro depende da nossa capacida
de de criar, em nivel mundial, uma plata
forma s6lida, consensual e definida em 
tomo da questao do desenvolvimento; 
uma plataforma que oriente e motive as 
negocia9oes sobre temas especificos do 
intercfunbio entre na9oes dos mais distin
tos niveis de adiantamento economico. 

Estamos fazendo a nossa parte. 

Nao sao poucas as realiza9oes que ja 
pudemos alcanyar, na parte que nos coube 
ate agora. 

Ai esta a consolida9ao acelerada do 
MERCOSUL. 

Ai estao as nossas iniciativas nos 
campos do desarmamento e da energia 
nuclear. 

Solidarios na tarefa de construir so
ciedades mais pr6speras, os quatro paises 
do MERCOSUL aprofundam em con junto 
seu processo intemo de reformas com o 
objetivo de consolidar vantagens compa
rativas, encorajar as for9as de mercado e 
ampliar a sua capacidade produtiva, sem 
recurso a mecanismos que excluam novos 
parceiros ou discriminem contra terceiros 
paises. 

0 MERCOSUL inscreve-se de ma
neira positiva no universo das ayoes ten
dentes a aperfei9oar o sistema multilateral 
de comercio gerido pelo GATT, que o 
Brasil quer ver fortalecido. 

A conclusao da Rodada Uruguai 
constitui bandeira prioritaria para devol
ver a maioria dos paises a expectativa ra
zoavel de urn comercio baseado em padro
es equitativos. 

0 seu fracasso seria injustificavel e 
profundamente nocivo a estabilidade in
temacional. 

Regras duradouras e justas de comer
cio intemacional sao fundamentais para 0 

mundo de equilibrio e paz, que todos que
remos construir. 

No ambito nuclear, vemos refor9ada 
nossa credibilidade em iniciativas como o 
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Acordo de Salvaguardas assinado pelo Bra
sil e Argentina com a Agencia lntemacio
nal de Energia Atomica; nao menos signi
ficativo e o Compromisso de Mendoza, 
por meio do qual Brasil, Argentina, Boli
via, Chile, Paraguai e Uruguai formaliza
ram sua renimcia conjunta a qualquer re
curso as armas quimicas e biol6gicas. 

Esses instrumentos reiteram a garan
tia plena e suficiente dos prop6sitos exclu
sivamente pacificos de nosso programa 
nuclear e de nosso repudio as armas de 
destrui~ao em massa. 

Com essas decis5es, credenciamo-nos 
a ter pleno acesso as modemas tecnologias 
e a participar em igualdade de condi~oes 
do intercfunbio nessa area com os parcei
ros do mundo industrializado. 

. 0 fluxo de hens, servi~os e conheci
mento de tecnologias sensiveis e hoje urn 
tema vital para garantir a presen~a do Bra
sil no nucleo dinfunico das rela~oes eco
nomicas e comerciais contemporaneas. 

Devemos encontrar formulas que con
ciliem dois interesses basicos: evitar a possi
bilidade de que tais tecnologias venham a ser 
utilizadas em armas de destrui~ao em massa, 
e manter abertos canais de acesso que permi
tam sua obten~o para fins pacificos. 

Esse e urn requisito essencial para a 
moderniza~ao e a capacita~ao tecnol6gica 
do Brasil. 

Formandos do Instituto Rio Branco, 

Ao lado do desafio politico de defen
der a democracia e a paz e do desafio eco
nomico do desenvolvimento a comunidade 
intemacional precisa veneer o desafio etico 
de assegurar uma vida digna a todos. 
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Sao desafios que nao podem ser ven
cidos em separado - devem ser enfrenta
dos conjunta e simultaneamente. 

Sao desafios a serem superados demo
craticamente, com a participa~ao de todos. 

Essas dimensoes politica, economica 
e etica convergem na questao do meio am
biente. 

Nela estao reunidos, os imperativos da 
paz, do desenvolvimento, e da melhoria das 
condi~oes de vida do conjunto da humani
dade. 

Como tenho afirmado, nao podemos 
ter urn planeta ambientalmente sadio num 
mundo socialmente injusto. 

Os danos ja causados pelo modelo de 
crescimento herdado da revolu~ao indus
trial, quando ainda se alimentava a ilusao 
de que os recursos naturais eram ilimita
dos ou se renovariam por si mesmos, ape
nas agora come~am a ser combatidos. 

E preciso recuperar o que ja se des
truiu e repensar o modelo de progresso. 

Na Conferencia das Na~oes Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
vamos debater a ado~ao de politicas eco
nomicas - nos paises desenvolvidos, e 
em desenvolvimento - mais eficazes na 
erradica~ao da pobreza e na corre~ao de 
padroes e ecologicamente insustentaveis 
de produ~ao e de consumo. 

Eis a importancia do compromisso 
que a representa~ao na Rio-92 se fa~a no 
mais alto nivel de decisao. 

Senhores formandos do Instituto Rio
Branco, 



Nao poderia ser mais feliz a decisao 
de tomar por patrono urn brasileiro ilustre 
que se destacou por sua sempre aguda 
percep9ao da urgencia da liberdade. 

Tive a oportunidade de conviver com 
Jose Guilherme Merquior, apreciar-lhe a 
inteligencia, a sensibilidade e, sobretudo, 
a permanente disposi9ao de encontrar o 
melhor para o Brasil. 

Foi urn grande brasileiro e urn grande 
diplomata, e gostaria de saudar neste mo
mento a sua esposa Embaixatriz Hilda Mer
quior, que esta aqui conosco. 

0 Embaixador Merquior foi urn pen
sador cujo compromisso maior sempre foi 
com a defesa de urn liberalismo onde de
senvolvimento e justi9a social se comple
tassem. 

Sobre isso, convem recordar palavras 
do proprio Merquior, e cito: «Nem o surto 
ou renascimento de mais liberdade econo
mica significam o dobre de finados para 
impulsos igualitarios, seja no campo da 
argurnenta9ao ou na pnitica .... A nossa so
ciedade permanece caracterizada por urna 
dialetica continua, embora cambiante, entre 
o crescimento da liberdade e o impeto em 
dire9ao a urna maior igualdade - e disso a 
liberdade parece emergir mais forte do que 
enfraquecida». 

Sob a inspira9ao de seu patrono, o 
Embaixador Guilherme Merquior, e na pre
sen9a de seu paraninfo, o Ministro Andre 
Amado, a quem dirijo minha mais cordial 
sauda9ao, os formandos da turma de 1991 
do Instituto Rio Branco assumem, nesta 

cenmoma, o compromisso de servir ao 
Pais - dentro de suas fronteiras, fieis a 
vontade da maioria consagrada democra
ticamente nos Poderes constituidos, e, no 
exterior, representando-a com exemplar 
sentido de nacionalidade. 

Jovens diplomatas, 

Democracia e direitos humanos, jus
ti9a social e liberdade, desenvolvimento 
em harmonia com a natureza, nao sao me
tas de urn Govemo, objetivos circunstan
ciais. 

Hoje, correspondem a melhor e mais 
autentica expressao da nacionalidade. 

Sao essencia da vida brasileira. 

Sao os valores que devem orientar as 
decisoes de politica extema, e, para cada 
urn, mesmo nas etapas iniciais da carreira, 
devem ser motivo de permanente inspira-
9ao de trabalho. 

A luz desse compromisso, convoco-os 
a trabalhar, sob a orienta9ao do Ministro 
Celso Lafer, para o constante aprimoramen
to do servi9o exterior brasileiro e para a 
execu9ao de urna obra diplomatica que traga 
ao Brasil os melhores frutos do progresso da 
humanidade, e leve ao mundo o beneficio de 
nossa voc~ao de paz e de coopera9ao. 

A cada urn dos novos diplomatas, os 
meus cumprimentos. 

Pe9o que aceitem, com os colegas 
bolsistas da Africa e da America do Sul, 
seus parentes e amigos, os meus votos de 
exito profissional e felicidade pessoal, com 
a ajuda e as gra9as de Deus! 

111 



Discurso proferido pelo Chanceler Celso Lafer 

Comemoramos hoje o dia do Diplo
mata, inspirados em seu patrono, o Barao 
do Rio Branco. 

Jose Maria da Silva Paranhos dese
nhou o mapa definitivo do Brasil, estabe
lecendo, por via diplomatica, como nego
ciador ou como Chanceler, as fronteiras 
que nos unem a nossos vizinhos. 

Temos a missao, nos seus sucessores 
no Itamaraty, de projetar o Brasil no novo 
mapa-mfuldi que se esbo9a para o proximo 
milenio, em que o proprio conceito de 
fronteiras fisicas assume novas caracteris
ticas. Enrijecem e ampliam-se as frontei
ras economicas e tecnologicas. 

As fronteiras podem ser de separa9ao 
ou de coopera9ao. E nossa expectativa que 
as fronteiras hoje definidas pelos diferen
ciais de riqueza e de saber sejam crescen
temente de coopera9ao. 

A nova leva de diplomatas brasileiros 
que hoje recebemos tern o estimulo de 
iniciar sua carreira sob o signo desses tem
pos de mudan9a e o beneficia de falar em 
nome de urn Brasil renovado sob a firme 
condu9ao de Vossa Excelencia. 

E oportuno reafirmar que esta Casa, 
ao lidar com velhas e novas fronteiras, tern 
recebido do Presidente da Republica todo 
o prestigio e todo o apoio que poderia 
esperar, contando sempre com a compreen
sao de nossas necessidades, dentro do qua
dro de restri9oes que impoe o inadiavel 
plano de reajuste da economia e de mod
emiza9ao do Estado brasileiro. 
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Foi, portanto, com seguran9a que 
pude assumir o compromisso de buscar 
superar as dificuldades que o Itamaraty 
enfrenta no mais breve prazo e encaminhar 
solu9oes duradouras e equitativas para os 
problemas institucionais e de carreira que 
afetam o funcionamento da Casa. 

Orgulha-se o Itamaraty de servir hoje 
a urn Presidente que, com a preocupa9ao 
salutar do futuro, teve a coragem de velar 
e de combater e com base nesta virtude 
politica abriu o pais para o mundo; olhou 
para a frente e sem temor as mudan9as 
historicas; e legitimado pela plenitude de
mocratica, esta resgatando quaisquer pas
sivos que pudessem gravar nossa a9ao di
plomatica. 

0 mundo mudou, mas tao rapido 
como ele Vossa Excelencia soube fazer o 
Brasil mudar. 

Retomou-se a tradi9ao de inova9ao 
inaugurada pelo Presidente Juscelino Ku
bitschek, fundador desta cidade-simbolo da 
voca9ao brasileira para a modemidade e da 
capacidade de realiza9ao de nosso povo. 

0 destino deu a Vossa Excelencia, 
Senhor Presidente, a tarefa de ser o inicia
dor do processo de transi9ao do Brasil para 
o Seculo XXI. No plano das op9oes con
cretas, isso se traduziu nos ingredientes 
constitutivos da proposta de seu Govemo 
que sao a contemporaneidade, a universa
lidade e a contribui9ao ativa a cria9ao de 
novas modalidades de relacionamento in
temacional. 



As transfo~5es da ordem intema
cional trazem, como e sabido, riscos e opor
tunidades. 

A superayao do conflito Leste/Oeste, 
ao tomar o chamado Terceiro Mundo estra
tegicamente menos relevante, tern estimula
do tendencias ao fechamento do mundo de
senvolvido em sua redoma de prosperidade 
economica e estabilidade politica. 

A abertura de urn abismo entre o Norte 
e o Sul, como tern dito Vossa Excelencia, 
constitui grave ame~a a ordem intemacio
nal. P5e em risco a paz e a seguran9a mun
diais. Fragiliza opy5es ainda recentes pela 
democracia e pelos direitos humanos. Des
faz a paciente e progressiva tessitura de uma 
comunidade mundial que liga grupos e indi
viduos atraves das distancias, unidos pelo 
destino comum da noyao de humanidade. 

·A ordem intemacional precisa da par
ticip~ de todos para a formulayao de me
tas eticas abrangentes. Continuam a prevale
cer as raz5es que tinhamos de lutar por uma 
ordem mais justa. E preciso fazer ouvir a 
nossa voz, alimentando-a da solidez etica de 
nossos argumentos. 

Daf nas nossas propostas de mudan9a 
aquele minimo de utopia necessaria a qual
quer agir coletivo, que se complementa, adi
cional e simultaneamente, como nosso com
promisso de aumentar nossa inseryao com
petitiva na ordem internacional concreta e 
possfvel que af esta, atraves da identificayao 
realista e do aproveitamento criativo de «ni
chos de oportunidades». 

0 extraordinario tempo em que vive
mos traz para o Brasil, estou seguro, mais 
promessas do que ameayas. 

Nao tinhamos compromisso com o 
velho mundo do segundo p6s-Guerra, nem 
ele nos trazia qualquer privilegio. Esta
mos, portanto, mais do que ninguem, pron
tos a trabalhar ativamente no erguimento 
da nova ordem. 

Nada lucramos com a confrontayao 
global felizmente superada. 

Tudo temos a ganhar num novo orde
namento que desejamos pacifica e coope
rativo e para o qual trabalharemos. 

Senhor Presidente, 

Esta Casa esta a servi9o dos ideais 
que Vossa Excelencia escolheu como ve
tores de seu Govemo. 

A democracia, que vige plenamente 
no plano intemo e queremos intensificar 
no plano extemo, atraves da ampliayao da 
participayao no processo decis6rio inter
nacional. 

0 respeito aos direitos humanos, meta 
primordial de seu Govemo, e valor que de
fendemos sem meias palavras na ordem in
temacional, conscientes de que os Estados 
existem para atender a pessoa humana, que 
deles devem ser participes conscientes e nao 
suditos sem criatividade e sem vontade. 

A justi9a social, por que lutamos em 
nosso Pais e assim adquirimos o direito de 
reivindicar nas rela96es entre as Na9oes. 

A harmoniza9iio do desenvolvimento 
- condi9ao de possibilidade da democra
cia, dos direitos humanos e da justi9a so
cial - com o meio ambiente, requisito 
minimo de urn processo de crescimento 
sustentavel. 
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A pnitica da economia de mercado co
mo condi~ao necessaria para urn desenvolvi
mento veloz e competitivo, permitindo a in
se~ao que nos cabe na sociedade das Na90es. 

Este conjunto de metas define-se pela 
adesao a uma visao do liberalismo que se 
desdobra na democracia, vivificando o sen-

tido das institui9oes atraves da afmna9ao 
da liberdade e do reconhecimento da igual
dade como uma expressao de justi9a. 

Em sintese, e em nome da liberdade 
que queremos em nosso pais, e aspiramos 
para o mundo, mais igualdade e menos pri
vilegios. 

Discurso do Paraninfo da turma Jose Guilherme Merquior, 
Ministro Andre Mattoso Maia Amado 

Cabe este ano a urn professor de Por
tugues a honra de paraninfar os formando 
do Instituto Rio Branco. Profundamente 
sensibilizado pela distin9ao, que me emo
ciona mais do que conseguiria reconhecer 
em publico, nela vejo uma homenagem 
maior ao corpo docente de nossa academia 
diplomatica, composto de profissionais do 
ensino do mais alto nivel no Brasil e de 
membros do Servi9o Exterior. 

Porta obrigat6ria de acesso a carreira, 
o Instituto Rio Branco recebe estudantes 
de cursos varios -de Economia a Medi
cina, de Direito a Musica, de Rela9oes 
Internacionais a Engenharia. Em seu cur
riculum escolar, o ensino de interesse aca
demico e urn pre-requisito. A exigencia de 
uma forma9ao universitaria basica habilita 
o Instituto a concentrar-se em sua voca9ao 
maiuscula, a de ser urn vestibular para o 
servi9o ao pais. E, nessa dimensao, a unica 
materia realmente ministrada chama-se 
Brasil, ainda que sob titulos outros como 
Direito, Economia, Rela9oes Internacio
nais, Hist6ria Diplomatica, Ingles, Fran
ces, Espanhol e, claro, Portugues. 
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Ao longo de quase meio seculo de 
existencia, o Rio Branco nao se preocupou 
em forjar urn tipo ideal de diplomata. A 
galeria de nomes dos que escreveram a 
hist6ria do Itamaraty e dos que continuam 
a enriquece-la nao o teria permitido. Nesta 
Casa, todos fazem seu proprio caminho, 
desde que o percurso seja o aprimoramen
to constante da capacidade, e o destino 
final o compromisso prioritario, de traba
lho pela defesa e proje9ao dos interesses 
nacionais no exterior. Em sua «Ora9ao aos 
Jovens Diplomatas», refletia Gilberto Ama
do: «Se o brasileiro em geral nao deve ser 
ufanista, no diplomata nao fica mal certa 
enfase na afirma9ao da nacionalidade. Di
plomacia bern compreendida pode ser si
nonimo de ufanismo inteligente». 

Tendo formado gera9oes e gera9oes 
de diplomatas, o lnstituto Rio Branco ga
rantiu urn alto padrao de profissionalismo 
ao Itamaraty, recebendo, em troca, do 
exercicio cotidiano da diplomacia brasilei
ra as informa9oes necessarias para manter
se contemporaneo as principais correntes 
de pensamento. Essa intera9ao faz a dou-



trina de nossa politica extema, cuja atuali
dade e decorrencia natural do encontro en
tre preparo e desempenho, teoria e pn'ttica, 
reflexao e a9ao. Assirn avan9arnos nos. E 
como se ouvissernos nas salas de aulae nas 
reparti9oes deste Ministerio Jose Guilher
rne Merquior: « ... o progresso se serve das 
tradi9oes, sern deixar nem urn pouco de ser 
continua inova9ao». 

Sobre essas bases, a diplornacia brasi
leira foi treinada a encarar corn serenidade 
a conjuntura intemacional e, corn autorida
de, o rnomento presente, onde o rnaior de
safio e a integra9ao e a coopera9ao crescen
tes entre OS paises. Se levarnos a frente de 
nossas atividades extemas a bandeira dos 
interesses de urna na9ao que quer crescer 
prospera e justa, nao desconsiderarnos as 
percep96es de nossos rnuitos parceiros so
bre temas de interesse coletivo, porque jun
tos tam bern querernos crescer. Ainda nos 
soarn presentes as palavras do Ministro Fran
cisco Rezek: «Diplomacia e antitese de ar
rogancia e a9odarnento. E urn trabalho sen
sato de harrnoniza9ao de visoes de rnundo 
nao raro conflitantes; urn esfor9o cornbina
do para que urn nfunero cada vez rnaior de 
paises ganhe, sem que ninguern perca; urna 
atitude de negocia9ao que rejeita pressoes 
hegernonicas, desrnascara sernblantes vas
salos e promove, obstinadarnente, rnesrno 
quando partindo de urn interesse nacional 
especifico, a convergencia de todos os inte
resses legitirnados na etica e no direito». 

Senhor Presidente, 

A presen9a de Vossa Excelencia eno
brece esta cerirnonia e estirnula os forman-

do da Turrna de 1990-91 a dar o rnelhor de 
si para, lado a lado corn seus colegas rnais 
experientes, assegurar no exterior os fru
tos das conquistas e das reformas que seu 
govemo tao bern tern sabido irnpulsionar 
e que o Ministro Celso Lafer haven't de 
ajuda-lo a arnadurecer. 

No horizonte de futuro dos que hoje 
recebern seu diploma estara sernpre a irna
gern de urn pais que se recupera perante sua 
sociedade e perante o concerto de na96es. 
Como seu patrirnonio, se agiganta a figura 
do patrono Jose Guilherme Merquior, cuja 
tinica precocidade ainda intensarnente la
rnentada foi haver-nos ernpobrecido corn 
sua ausencia. Que Hilda, Julia e Pedro re
cebarn nosso carinho e nossas hornenagens. 

A Sara Burkitt Walker, que a tantos de 
nos ensinou ser diplornata brasileiro ate ern 
ingles, os formandos reservararn tributo es
pecial, ao que me associo entusiasticarnen
te. 

De rninha parte, funcionario desta Casa 
feito professor e paraninfo, nao encontro 
rnaneira propria que fuja ao lugar cornurn e 
dirnensione corretarnente o que sinto neste 
rnornento. Prefiro recorrer a urn dos meus 
professores do periodo de prepara9ao a con
curso do Instituto Rio Branco, Othon Moa
cir Garcia, que costurnava dizer corn sua 
proverbial sahedoria: so escreve bern quem 
pensa bern. 

A esse respeito, Senhor Presidente, 
posso atesta-lo corn seguran9a: a Turma 
Jose Guilherme Merquior escreve bern por
que ja pensava bern. 
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Discurso do orador da turma Jose Guilherme Merquior, 
Secret&rio Marcelo Baumbach 

A presen9a do Senhor Presidente da 
Republica nas cerimonias do Dia do Di
plomata marca importante momento de 
reflexao dos que tern nas rela9oes exterio
res do Brasil seu objeto de trabalho. Refle
xao sobre o proprio Brasil. Reflexao sobre 
nossa politica extema, com seus exitos e 
dificuldades, sobre seus rumos e sobre seu 
futuro. Reflexao, em certo sentido, sobre 
nossas pr6prias vidas, soqre os rumos e o 
futuro dos que se dedicam a conquista de 
urn Iugar melhor para o Brasil no mundo. 
No momento em que celebramos nosso 
ingresso nos quadros do ltamaraty, quere
mos juntar-nos a essa reflexao com o apor
te dos nossos ideais, inquieta9oes e espe
ran9as. 

Falar de nossos ideais significa falar 
dos motivos mais importantes que, para 
alem das simples afinidades ou aptidoes 
pessoais, nos levaram a fazer-nos diplo
matas. Nutrimos uma ambi9ao elevada, 
cientes de que na esfera intemacional se
rao equacionadas questoes decisivas para 
o Pais. N ossa ambi9ao e colaborar para 
que as variaveis extemas do desenvolvi
mento nacional sejam aproveitadas dame
lhor maneira para o projeto de moder
niza9ao economica e institucional do Bra
sil. Queremos participar desse projeto, guar
dando compromisso Iucido e consciente 
com a causa do povo brasileiro. A hist6ria 
da luta desse povo, escrita continuamente 
a tantas e tantas maos, queremos editar 
algumas linhas, as do final feliz, que cer
tamente vira, e para o qual queremos cola-
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borar com nossa dedica9ao. Tais sao os 
nossos ideais. 

0 mundo de hoje, porem, com sua 
capacidade de destruir antigas cren9as e 
percep9oes, provoca em nossos espiritos 
inegavel perplexidade. No ultimo decenio 
de urn seculo marcado por transforma9oes 
constantes, a acelera9ao do acontecer his
t6rico evoca duvida e incerteza, surpreen
de os profetas, aniquila as profecias e de
sautoriza toda exegese. Nao pode, assim, 
deixar de ser arduo o ajustar-se aos novos 
tempos. 0 Brasil se esfor9a heroicamente 
na tentativa de acompanhar as mudan9as 
globais, e os resultados sao colhidos com 
dificuldade. 0 ltamaraty, por seu tumo, 
tern participado lealmente desse esfor9o, 
empenhado em manter a substancia de 
uma atua9ao que siga orgulhando os bra
sileiros. Tais sao as nossas inquietudes. 

0 diplomata, contudo, em seu cami
nho, ponto de vista m6vel que contempla 
urn mundo sempre em movimento, deve 
saber encontrar nas dificuldades a mate
ria-prima a partir da qual, com o trabalho 
consciente e meticuloso, pode-se moldar 
urn mundo melhor. Esse foi o sentido que 
norteou a integra9a0 dos varios fatores 
abrangidos pela nossa forma9ao profis
sional. 

Senhor Presidente. 

Lembramos, aqui, que parte essen
cia! desse nosso aprendizado, talvez mais 
importante do que a apreensao de fatos e 
conceitos, consistiu no exercicio do deba-



te, da polemica. Nem poderia ser de outro 
modo: ingressamos no Rio Branco ainda 
na epoca da bipolaridade, da Guerra Fria 
e do nao-alinhamento, e concluimos o cur
soja ap6s a derrubada do Muro de Berlim, 
a Guerra do Golfo e a dissolw;ao da Uniao 
Sovietica. Acompanhamos dia a dia urna 
revolu9ao nas rela9oes intemacionais, dis
cutindo-a em ambiente de franqueza eli
berdade academica. 

E e urn pouco por nos orgulharmos 
desse espirito democratico de debate, que 
foi a tonica de nossa forma9ao, que esco
lhemos como Patrono urn dos maiores po
lemistas brasileiros: Jose Guilherme Mer
quior. Em uma epoca em que sobrevivem 
tao poucas certezas, em que ainda nao se 
delineou nitidamente o papel do Brasil na 
ordem mundial emergente, julgamos que 
seria apropriado escolher urn homem de 
dialogo: urn diplomata cuja marca mais 
profunda no panorama intelectual brasilei
ro talvez tenha sido a disposi9ao para dis
cutir e rebater, com as armas da erudi9ao 
e da inteligencia, doutrinas por urn mo
mento tomadas como dogmas absolutos. 

Dentre as grandes oportunidades que 
nos proporcionaram os dois anos de aca
demia, destacamos, ainda, o proveitoso 
convivio com nosso Paraninfo, Ministro 
Andre Mattoso Maia Amado. Nele home
nageamos agora o mestre dedicado e, so
bretudo, o amigo solidario, de excepcio
nais qualidades humanas. Transmitiu-nos 
a preocupa9ao constante em ir alem do 
meramente academico em busca da sintese 
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do diplomata homem de ideias como di
plomata homem da pratica. Suas li9oes 
serao sempre lembradas, e temos certeza 
de que continuaremos a encontrar nele a 
amizade com que sempre nos distinguiu. 

E credora, tambem, da nossa grati
dao, a Professora Sara Walker, cujo met6-
dico empenho na tarefa de ensinar e singu
lar exemplo de vida. 0 reconhecimento 
que a ela tributamos traduz a admira9ao 
pelo trabalho feito com seriedade e com
petencia, no qual nos espelhamos, e que 
teremos como modelo para nossa atua9ao 
pro fissional. 

Senhor Presidente. 

Em nossa trajet6ria, ideais, inquieta
yoes e esperan9as fundem-se em uma cer
teza firme: a de que vivemos oportunidade 
privilegiada, como diplomatas e como ci
dadaos. A terra esta revolvida, e tempo de 
semear. Para chegar ao futuro, dirigiremos 
nossa esperan9a ao presente. Olharemos 
sempre adiante, mas sabendo que o ama
nha s6 podera ser solido se fundado em urn 
agora consistente. Acima de tudo, nao su
cumbiremos ao conformismo, que e o ata
lho mais curto para a frustra9ao. Saber 
viver e encontrar em cada obstaculo uma 
for9a nova para retomar a luta, com maior 
afinco. Busquemos, assim, viver a diplo
macia com criatividade, com dinamismo 
e, sobretudo, com a resoluta disposi9ao de 
trilhar novos caminhos. 0 Instituto Rio 
Branco foi o inicio de urn aprendizado da 
vida inteira. Agora, o tempo sera nosso 
mestre e nosso juiz. • 
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II Forum Euro-Latino-Americano 

Intervem;iio do Ministro das Relafoes Exterio
res, Celso Lafer, no II Forum Euro-Latino-Ame
ricano, em Lisboa, em 30 de abril de 1992 

0 Brasil e a Europa 

A America Latina e a Europa tern a 
voca9ao do dialogo. A hist6ria e os val ores 
compartilhados facilitam a comunica9ao e 
asseguram o entendimento. Surpreende, 
em contraste, a relativa timidez no nivel 
mais concreto dos projetos de coopera9ao. 
0 grandes desafio de uma America Latina 
e de uma Europa cada vez mais conver
gentes nos campos da democracia, dos 
direitos humanos, da justi9a social sera o 
de encontrar como exprimir de forma mais 
efetiva e mutuamente vantajosa este pro
cesso de aproxima9ao. Para isso sera ne
cessario o claro exercicio da imagina9ao e 
da vontade politica. 

Entre outros tra9os que manifestam, 
em urn mundo surpreendentemente centri
fugo, nossa tendencia a confluir podem ser 
mencionados: 

• o retorno comum, em momentos pr6xi
mos, a plenitude democratica tanto da 
America iberica como na Europa, algo 
mais cedo do que n6s na Europa meridio
nal e algo mais tarde em sua parte Leste; 

• a superayao de postura de conflitos, 
mais facil na America do Sul - onde 
certamente nunca foram muito profundas 
-, dificil na America Central e principal-

mente na Europa, cemirio da oposi9ao en
tre os ex-blocos socialista e ocidental; 

• a constru9ao paciente de uma escala 
indispensavel para a viabilidade economi
ca, atraves de mecanismo de integra9ao; 

• a busca de certos objetivos politicos -
refor9o do poder de negocia9ao e, no limi
te talvez refor9o da propria seguranya re
gional - atraves de tais processos, que, 
embora primariamente economicos, nao 
deixem de ter tambem resultados que es
capam a esta esfera; 

• e a defini9ao e a defesa de uma determi
nada identidade cultural - aqui europeia, 
latina no nosso caso - em urn mundo 
crescentemente homogeneizado. 

Em compensa9ao, as duas regioes vi
vern tempos hist6ricos diferentes. A Euro
pa soube superar o fantasma da decaden
cia, deixando para tras o «europessimis
mo». A America Latina nao tern sabido 
enfrentar a presente fase de estagna9ao , 
para ela talvez mais penosa do que a deca
dencia, pois parece sinalizar o prematuro 
desaparecimento da certeza do progress_o. 

Em suma, a Europa digeriu bern a 
perda de seu passado. A America Latina 
nao esta sabendo - e felizmente - acos
tumar-se a perda, seguramente temporaria, 
de seu futuro. 
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0 que a supera9ao da guerra fria e o 
surgimento ainda nebuloso de novas for
mas de organiza9ao da vida intemacional 
trouxeram para esta rela9ao? 

Em primeiro Iugar, a multipolariza-
98.0 economica que progressivamente ocu
pa o Iugar da bipolaridade estrategica s6 
pode ser positiva para o relacionamento 
America Latina - Europa. Urn sistema 
intemacional mais frouxo e menos voltado 
para os gastos militares deve, em princi
pio, facilitar a intensifica9ao do intercam
bio entre todas as regioes e tomar disponi
veis novos recursos financeiros. 

Em segundo Iugar, e evidente que 
esta expectativa de que o desmantelamen
to das pesadas estruturas militares dos dois 
blocos que se defrontavam no continente 
europeu liberasse recursos financeiros e 
politicos para investimento em outras re
gioes do mundo em grande parte se viu 
frustrada. Como sabemos, as considera
veis necessidades de capital do ex-bloco 
socialista vieram a drenar boa parte dos 
montantes disponiveis, confirmando a prio
ridade europeia de alcan9ar urna veloz uni
fica9ao de seus espa9os geograficos. 

Em terceiro Iugar, no plano economi
co - agora eixo central da competi9ao e 
parametro fundamental da compara9ao en
tre os Estados -, paira a amea9a do fecha
mento ensimesmado dos meg':lblocos. Des
tes, talvez que parece apresentar maior pro
pensao para o enclausuramento seja a Eu
ropa, pelas 6bvias razoes geopoliticas, his
t6ricas, culturais e tambem cientifico-tec
nol6gico, quando comparados aos compe
tidores da bacia do Pacifico, inclusive os 
Estados Unidos. 
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Esta perspectiva amea9a particular
mente a America Latina, que com razao 
teme urn seu maior isolamento, por motivo 
da erosao de suas vantagens comparativas 
produzidas pelo impacto determinante da 
inova9ao tecnol6gica na competitividade 
economica intemacional, que trouxe efei
tos como a relativa desvaloriza9ao de trun
fos do tipo oferta de mao-de-obra e mate
rias-primas baratas. 

Para tomarmos o exemplo de meu 
Pais, caberia lembrar que a Europa- se 
ficarmos no plano dos numeros - e mais 
importante para o Brasil do que o Brasil 
para a Europa. Em 1990, o Brasil exportou 
US$ 9,8 bilhoes e importou US$ 4,2 
bilhoes da comunidade, dados que repre
sentam 31,4% de nossas exporta9oes to
tais e 20,5% de nossas importa9oes. Hoje, 
a CEE e nosso principal mercado exporta
dor e nosso supridor de importa9oes. 

No ambito dos investimentos, man
tem-se a importancia da comunidade 
como parceiro privilegiado do Brasil. Em 
1990, 40% de investimentos e reinvesti
mentos realizados no Brasil foram de ori
gem comunitaria. 

A importancia desses nfuneros e evi
dente. Seu sentido e urn convite a que 
aprofundemos nossa parceria. No campo 
do comercio e dos investimentos, portan
to, e muito 0 que temos por desenvolver. 

No momento em que o Brasil come9a 
a colher os frutos das reformas liberalizan
tes adotadas pelo Presidente Collor, com a 
abertura de nossos mercados e a modem
iza9ao de nossa economia, seria particu
larmente oportuno aprofundarmos os vin-



culos comerciais e financeiros que sempre 
nos uniram. 

0 mesmo pode ser dito genericamen
te de toda America Latina, hoje majorita
riamente engajada em urn processo penoso 
e corajoso de reajuste economico. Nao e 
preciso recordar o quanto depende a esta
bilidade democnitica dos regimes da re
giao do exito deste amplo movimento de 
reformas, o qual, por sua vez, necessita de 
suporte extemo para ser levado a cabo a 
contento. 

Finalmente, cabe referir que embora 
se possa definir, como tenho feito em di
versos textos, politica extema como com
patibili.zayao de necessidades internas com 
possibilidades extemas, o relacionamento 
intemacional nao se esgota nesta equac;ao 
essencial. Nao se faz politica extema ape
nas com impulsos do interesse, que defi
nem as interac;oes economicas, ou com as 
motivac;oes do poder, tipicas das relac;oes 
de forc;a e dos calculos estrategicos, mas 
tambem atraves de uma comunidade de 
valores e ideais. 

Neste terreno, a America Latina como 
urn todo -ja chamada por urn autor fran
ces (Alain Rouquie) pela engenhosa alcu
nha de 'extremo-ocidente' - e o Brasil 
em especial apresentam 6bvia predestina
c;ao a urn relacionamento intimo com seu 
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ex-continente metropolitano em sentido 
largo. 

Os lac;os luso-brasileiros, neste contex
to, sao exemplares deste compartilhar con
ceitos, valores e praticas sociais que s6 en
contra paralelo nas relac;oes que mantem a 
Inglaterra com suas ex-colonias como Esta
dos Unidos, o Canada ou a Australia. 

As relac;oes Brasil-Portugal sao sem 
duvida mais significativas no plano quali
tativo do que no quantitativo. A diploma
cia, entretanto, possui uma dimensao emi
nentemente qualitativa, capaz de traduzir
se em resultados importantes. Vejo o rela
cionamento bilateralluso-brasileiro enca
minhar-se para urn novo patamar, que re
quer criatividade para explorac;ao tempes
tiva de nichos de oportunidades. 

Cabe ainda sublinhar a importancia 
da comunidade de lingua portuguesa que 
une tres continentes e nos da identidade 
propria em urn mundo que se transforma 
rapidamente. 

Atraves da importancia cada vez 
maior da informac;ao e das comunicac;oes 
na economia e na vida intemacional, os 
veiculos de linguae de cultura adquirem urn 
papel estruturador. Neste campo, as relac;o
es Brasil-Portugal eo conjunto das relac;oes 
America Latina-Europa terao urn papel de 
alta relevancia a desempenhar. • 
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Reuniao de Coordena~ao Ministerial 

Discurso do Ministro das Relar;oes Exteriores, 
Celso Lafer, na Reunitio de Coordenar;tio Minis
terial, em Brasilia, em 15 de maio de 1992 

S enhor Presidente, 

Senhores Ministros, 

Senhores Secretarios, 

demais integrantes deste Semimirio 
de articula9ao. 

Senhor Presidente, o tema, o foco 
desse semimirio, e 0 tema da articulayao, 
e o que eu vou propor na minha exposi9ao 
e a especificidade da articulayaO, a luz do 
papel que desempenha o meu Ministerio. 

0 primeiro ponto que gostaria de co
locar e que a tarefa da Diplomacia e a da 
tradu9ao das necessidades intemas, em 
possibilidades extemas. Essa tradu9ao nao 
e uma traduyaO literal, ela e uma traduyaO 
criativa, ela e, no fundo, urn exercicio de 
inteligencia que acrescenta algo de rele
vante a inseryaO intemacional do Pais. 

Neste processo de tradu9ao, a ativi
dade diplomatica tern o seu tempo proprio. 
Na verdade, ela tern dois tempos: ela tern 
o tempo de gerar resultados de curto prazo, 
mas ela tambem trabalha na dura9ao mais 
longa. 

Neste trabalho de incorpora9ao da 
durayaO mais longa, e preciso levar em 
conta a coerencia da tradi9ao, para ajudar 
a construir o futuro do nosso Pais. 

A articula9ao como tarefa diplomati
ca passa pelo tema da agenda, e a agenda, 
no caso do Itamaraty, significa a rela9ao 
entre a agenda intema das necessidades e 
a agenda extema das possibilidades. 

V ossa Excelencia propos com clare
za, na sua campanha e no seu discurso de 
posse, a reformula9ao da agenda intema 
do pais. Esta agenda foi globalmente acei
ta pela sociedade, e e, no fundo, a base em 
tomo da qual se processam os debates em 
nosso pais. Os ilustres oradores que me 
antecederam colocaram isto com clareza. 

Os projetos examinados pelas lide
ranyas mostram efetivamente como esses 
projetos estao ligados aos novos temas 
colocados pela sua agenda. 

0 Ministro Celio Borja, ao discutir 
varios pontos, inclusive 0 da demarcayaO 
das terras indigenas, mostrou como o de
bate publico hoje no Brasil esta sendo 
pautado por esta reformula9ao da agenda. 

No plano intemacional, urn dos te
mas-chaves dessa agenda, colocada por 
Vossa Excelencia, o seu tema substantivo, 
e 0 da inseryaO competitiva do Pais no 
mundo. Entao o problema, que eu vejo 
como sendo a tarefa do meu Ministerio, e 
como operacionalizar no plano extemo, 
mas tam bern no plano intemo - e ai entra 
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o terna da articulat;ao -, esta agenda. 
Portanto, esta e, a rneu ver, a tarefa politica 
que cabe ao rneu Ministerio, e essa tarefa 
requer urna estreita coordenat;ao. Nessas 
quatro sernanas, que estou a testa do Mi
nisterio, alguns exernplos surgern como 
esclarecedores. 

Ern prirneiro Iugar, o da coordena
t;ao o ambito do Executivo, da rninha 
experH~ncia tarnbern, corn o Legislativo e 
corn aquilo que nos podernos chamar, 
lato-sensu, de sociedade civil. Por exern
plo, urn terna, como o terna do gas, que 
diz respeito a rnatriz energetica, que e urn 
problema fundamental, porque envolve o 
relacionamento corn a Bolivia e a Argen
tina, passou por urn esfort;o de coordena
tyao feito corn a Secretaria de Assuntos 
Estrategicos e junto corn o Ministerio de 
Minas e Energia, coordena9ao feita no 
rnais alto nivel, corn o objetivo de enca
rninhar esses ternas. 

Esses ternas tarnbern sao fundamen
tais para a inser9ao cornpetitiva do Pais, 
porque evidenternente o terna do gas esta 
ligado a rnatriz energetica que esta ligada 
ao terna da eficiencia, e assirn por diante. 

Outro assunto ~e que tambern tratei 
nesse rapido periodo. foi o terna da hidro
via. A hidrovia Parana-Paraguai, que e 
fundamental, porque tarnbern esta vincu
lada aos grandes projetos de integratyao. 

Isso passou igualrnente por urn traba
lho de coordenatyao feito corn o Ministerio 
de Transportes e corn a Secretaria de As
suntos Estrategicos. Eu poderia rnultipli
car esses exernplos, mas eu estou tornan
do-os como ponto de partida daquilo que 
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ja e a rninha reflexao, da irnportancia da 
coordenatyao, a luz do que fiz ate agora no 
Ministerio. 

Urn outro exernplo, agora nurna outra 
area: o Legislativo. 0 Legislativo, atento 
aquilo que estava acontecendo no Peru, 
criou urna rnissao parlarnentar. N6s procu
ramos respaldar a atyao dessa rnissao par
lamentar, apoia-la, e nesse esfort;o de en
trosamento, procurarnos cornbinar urna 
preocupa9ao-chave do seu Govemo, que e 
o terna da dernocracia, corn urna preocu
pa9ao-chave do Legislativo, que etambern 
o terna da dernocracia, e articular urna at;ao 
ern materia de politica extema que permi
tisse urna a9ao harmonica e conjunta do 
Executivo e do Legislativo. 

Outro exernplo, agora pensando na 
opiniao publica e, no fundo, naquilo que e 
a agenda da opiniao publica. A prote9ao 
de brasileiros no Exterior e urn terna que 
aparece; osjomais se rnanifestam, as orga
nizat;oes de direitos hurnanos sobre ele 
operam. Entao, urn terna que eu tive que 
tratar, por exernplo, foi o terna dos dentis
tas ern Portugal, quando da rninha recente 
visita aquele pais. 0 visto ao Dalai Lama, 
que foi urna decisao ern que Vossa Exce
lencia irnprirniu a linha a ser tornada, e 
outro exernplo de como na fun9ao de coor
denat;ao e de articula9ao, esta urn dos gran
des desafios da tarefa politica que cabe ao 
Ministerio como urn todo. 

Dito isto, ou seja, colocado o terna da 
especificidade da tare fa diplornatica, colo
carlo o terna da articula9ao, como ela passa 
pelo jogo da agenda intema e da agenda 
extema e como isto envolve a coordena9ao 
corn o Executivo, corn o Legislativo e corn 



aquilo que eu chamaria a agenda da opi
niao publica, passo ao desdobramento dis
so, ou seja, quais sao as conseqiiencias 
diplomaticas para urn pais como o nosso, 
com as suas caracteristicas de contrastes 
multiplos, que foram aqui mencionados. 
Nao preciso voltar ao que disse o Ministro 
Ct~lio Borja sobre o tema da ordem e da 
seguran9a. 

0 Brasil, como urn pais de contrastes, 
se caracteriza por urna dicotomia intema 
que conduz a urn perfil de atua9ao extema 
que e complexo. 

A solu9ao dos nossos problemas a 
CurtO e medio prazos depende da coopera-
9a0 com os paises desenvolvidos. Falo em 
fmanciamentos, investimentos, acesso a mer
carlos, transferencia de tecnologia. Ja a so
lu9ao dos problemas de longo prazo, decor
rentes de urna divisao intemacional do tra
balho com a qual nao estamos inteiramente 
satisfeitos, pede mudan9as da ordem mun
dial. Este e urn exemplo tambem do que eu 
chamei os dois tempos da diplomacia. 

Nos precisamos trabalhar no curto 
prazo, buscando resultados, mas nos preci
samos atuar tambem tendo em vista urna 
visao de futuro e eu exemplifico isso: ha 
certos temas na agenda intemacional que 
sao temas do subdesenvolvimento. Por 
exemplo: o tema dos menores. Isso envolve 
urna coordena9ao necessaria com o Minis
terio da Justi9a, porque se cabe ao Ministe
rio da Justi9a a tarefa no plano intemo, a 
cobran9a no plano intemacional e feita ao 
Ministerio das Rela9oes Exteriores. 

Cabe uma reflexao sobre o que fazer, 
que nao seja apenas conter abusos, mas 

solucionar problemas. Isso envolve uma 
coordena9ao com o Ministerio da A9ao 
Social, com o Ministerio da Saude, com o 
Ministerio da Educa9ao, onde os diversos 
tempos se colocam. Outro exemplo de te
mas do subdesenvolvimento e 0 problema 
do garimpo, o problema das fronteiras. A 
coordena9ao necessaria que se faz com as 
For9as Armadas e com a Policia Federal, 
num tema onde a fronteira aparece, nao 
como coopera9ao, mas como separa9ao. 
Agora, ao lado desses temas da agenda, 
que sao temas do Brasil subdesenvolvido, 
existem os temas do Brasil moderno. 
Exemplo: tecnologias sensiveis eo tema 
da capacita9ao cientifica e tecnologica, em 
sentido amplo e as suas implica9oes, na 
area economica, por exemplo, proprieda
de industrial/GA TT. Dai a coordena9ao 
permanente que e necessaria com a Secre
taria de Ciencia e Tecnologia, com as For-
9as Armadas, com a Secretaria de Assun
tos Estrategicos, com o Ministerio da Eco
nomia para a gestao diplomatica desses 
grandes temas. 

Os grandes projetos de integra9ao, al
guns dos quais eu ja mencionei - os que 
envolvem a integra9ao fisica, como ahidro
via Parana/Paraguai, onde o grande proble
ma e 0 custo do transporte; 0 do gas, da 
matriz energetica; onde ha urna rela9ao en
tre eficiencia e meio ambiente. -Tudo isso 
envolve urn trabalho de coordena9ao com 
os Ministerios responsaveis por essas areas. 

0 acesso a mercados, que e urn gran
de tema da atua9ao diplomatica, passa evi
dentemente por uma coordena9ao com o 
Ministerio da Economia. Entao, o que me 
parece fundamental, encadeando o meu 
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raciocinio, e que ha uma especificidade da 
tarefa diplomatica. Ela tern urn tempo va
riado. Essa tarefa diplomatica de traduzir 
necessidades intemas em possibilidades 
extemas, passa pelo tema da agenda: inter
na e a extema. 0 tema da agenda e com
plexo, porque envolve urn pais de contras
tes, com problemas de pais subdesenvol
vido e com problemas de pais modemo. 

A costura dessa agenda e a tarefa 
diplomatica, que alem dos problemas de 
coordena9ao intema mencionados, exige 
uma tarefa extema que e urn grande e 
fascinante desafio. 

Eu sigo neste trabalho de buscar essas 
rela9oes, valendo-me do social-liberalis
mo, e come9o fazendo uma observa9ao 
preliminar. 

A redefini9ao do papel do Estado nao 
atinge certas fun9oes precipuas, entre elas, 
a diplomacia. A diplomacia, em poucas 
palavras, nao pode ser privatizada, o que 
nao exclui a relevancia crescente da diplo
macia privada dos atores transnacionais. 
Exemplifico como apoio dado ao Forum 
Global, que foi o reconhecimento que o 
govemo fez de que esta diplomacia priva
da tern o seu papel na grande agenda, mas 
ela nao substitui aquilo que e a ayaO gover
namental. Ora, o tema central do social-li
beralismo e que em nome da liberdade, se 
busca mais igualdade e menos privilegios, 
tanto no plano intemo, como no plano 
intemacional. E e isto que se procura tra
duzir no tema da inser9ao intemacional do 
Brasil. 

Primeira observa9ao: o mercado nao 
opera no vazio, nem no campo do domes-
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tico, nem no campo mundial. A globaliza-
9ao de mercados exige urna ordem, que se 
manifesta em urna moldura juridica-insti
tucional que resulta de urn trabalho de 
constru9ao politica. Dai, por exemplo, o 
esfor90 brasileiro na Rodada Uruguai do 
GATT na busca de urn jogo multilateral, 
que obede9a a normas. 

Nesta tare fa da vi sao do Brasil, da sua 
inser9ao intemacional, o Itamaraty esta 
operando em dois pianos complementa
res: o da adapta9ao criativa e o da a9ao 
para a mudan9a. E eu dou exemplos. 0 
exemplo de adapta9ao criativa e a nova 
atitude brasileira, que V ossa Excelencia 
imprimiu na sua gestao, Senhor Presiden
te, com rela9ao aos regimes de controle de 
tecnologias sensiveis. Em outras palavras, 
n6s aceitamos o controle, mas n6s busca
mos ampliar o tema de acesso, quer dizer, 
ha uma reciprocidade. Julgamos, e claro, 
relevantes a confian9a e a verifica9ao; 
mas, de outro lado, insistimos no direito a 
participa9ao, nos fluxos intemacionais de 
alta tecnologia. Dada a realidade do mun
do, n6s procuramos atraves desta ideia da 
adapta9ao criativa buscar, insistir naquilo 
que nos favore9a num curto prazo. 

Agora, existem exemplos de a9ao, 
onde o que se procura e urna mudan9a de 
mais Iongo prazo, e ai, evidentemente, e o 
da retomada, em novos moldes, do tema 
do desenvolvimento. Claro que nao urn 
desenvolvimento como foi concebido nas 
decadas de 1950 ou 1960. Ele inclui a ideia 
do desenvolvimento sustentavel, para li
dar com o tema do meio ambiente. 

Ele requer essa transforma9ao produ
tiva, sintetizada pelo Ministro Celio Borja, 



mas ela requer, igualmente, como ele tam
bern mencionou, o grande tema da justiya 
social e da equidade, ou seja, na reflexao 
sobre a inseryao competitiva, e necessario 
lidar com os temas da coesao social, e isto 
passa pela justiya social. 

Esta visao do desenvolvimento da 
justiya social se insere no contexto da de
mocracia como urn conjunto de regras de 
jogo adequadas a convivencia coletiva. 
Ela esta fundada nos direitos hurnanos, ela 
esta voltada para a cidadania, e ela e algo 
que confere legitimidade e vigor a ayao 
diplomatica do Brasil, e que se viu refor
yada por certas mudanyas introduzidas na 
agenda, entre as quais eu mencionei direi
tos hurnanos e meio ambiente. 

Dito isto, comeyo agora detalhando o 
tema da mudanya, para dizer que quando 
se pensa na nova ordem intemacional, a 
primeira observayaO e de que ela nao exis
te, ela esta em construyao e o Brasil pro
cura participar dessa construyao. 

Convivem hoje no plano intemacio
nal duas versoes da assim chamada nova 
ordem. Para os paises ocidentais, trata-se 
apenas do fim da Guerra-Fria e da vitoria 
dos seus ideais da democracia liberal e da 
economia de mercado. E urn pouco a ideia 
de que o mundo esta bern como esta e que 
os ajustes necessarios sao minimos. Nao e 
essa a nova visao. Acreditamos que a su
perayao da Guerra-Fria e auspiciosa, evi
dentemente, mas isso nao esgota as novas 
expectativas no ambito intemacional. 

Nos queremos e buscamos urna re
forma do sistema intemacional que possi
bilite a sua democratizayao, ou seja, ve-

mos que ha urn processo con junto entre a 
democratizayao no plano intemo, das es
feras nacionais, e urn processo de demo
cratizayao mais ampla do sistema intema
cional. 

Urn exemplo de urn esforyo diploma
tico brasileiro, nessa preocupayao com o 
tema da democratizayao, e a ideia de am
pliayaO da composiyao do Conselho de 
Seguranya das Nayoes Unidas, permitindo 
aumentar a sua representatividade, e, por
tanto, a sua legitimidade nas decisoes de 
prazo mais amplo. 

0 objetivo mais amplo desta visao e 
o de construir uma paz de satisfayao, que 
pede a redm;:ao da brecha Norte-Sui, pois 
a pobreza e uma constante ameaya a esta
bilidade intemacional. 

Este fim da Guerra-Fria nao nos trou
xe essa paz. Pelo contrario, gerou uma 
preocupante proliferayao de conflitos re
gionais, que sao uma ameaya a seguranya 
mundial. Nos acreditamos que, como nu
mero de assentos no Conselho de Seguran
ya ampliado, este tipo de preocupayao que 
temos, com uma ordem intemacional mais 
democratica e representativa, possa ajudar 
no seu encaminhamento. 

Feita essa sintese rapida, sobre a vi
sao da ordem mundial, passo a alguns dos 
temas, Senhor Presidente, que Vossa Ex
celencia me pediu que tratasse, a saber, 
relayoes com a America Latina, com Esta
dos Unidos, com a Europa e com a Asia. 

0 Brasil e urn pais amplo e comple
xo. Por isso ele tern interesses globais. Nos 
nao queremos adesoes excludentes, mas 
evidentemente nos temos prioridades, e 
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aqui o conceito com o qual estamos traba
lhando e 0 de parcerias operacionais. 

Temos interesses que nos aproximam 
dos paises desenvolvidos, deles precisa
mos e, hoje estamos procurando novas 
afinidades, levando em conta a adapta9ao 
criativa. Temos interesses que tambem por 
vezes nos opoem aos paises desenvolvi
dos. Por exemplo, o tema do protecionis
mo. 

0 tema do protecionismo, do mono
polio do saber cientifico e tecnologico, nos 
aproxima de outros paises em desenvolvi
mento num movimento em prol da mudan-
9a da ordem intemacional. 

As parcerias operacionais se identifi
cam pela existencia ou possibilidades de 
opera96es diplomaticas no curto e no me
dio prazo. Algumas sao mais duradouras: 
America Latina, sobretudo Cone Sul, Es
tados Unidos e Europa. 

Outras podem ser construidas com 
senti do de dura9ao. E a meu ver, o caso do 
Japao. 

Essas parcerias operacionais nao se 
excluem. Por exemplo: o acordo Mercosul 
ou Quatro mais Urn, nao exclui algo seme
lhante com a Comunidade Europeia. Essas 
parcerias, no entanto, tern de ser harmoni
cas no seu conjunto, elas devem resultar 
de uma visao estrategica, e e claro que elas 
precisam definir objetivos e levar em con
ta os meios existentes. 

Primeira observa~io 
sobre a America Latina 

A America Latina nao e urn nicho de 
oportunidades, ela e a nossa circunstancia. 
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Nos sabemos, que a crise economica 
e social estimula amea~as a democracia 
como se verificou no caso do Haiti, da 
Venezuela e Peru. 

Essa instabilidade e uma amea9a a 
imagem de confiabilidade que e essencial 
para a recupera9ao economica e social da 
regiao. Agora, no trabalho com a America 
Latina, operamos com uma diplomacia em 
dois niveis: o das rela96es bilaterais, com 
as suas especificidades e o das rela96es 
multilaterais (OEA, Grupo do Rio, ALA
DI), onde o que buscamos e o fortaleci
mento da regiao no mundo. 

A America Latina, como nossa cir
cunstancia, e regiao chave. Nela operamos 
bilateralmente, com as suas diferen9as, e 
multilateralmente, como forma de promo
ver uma inser9ao competitiva da regiao no 
mundo. 

Rela~oes com os Estados Unidos: 
tendo sido superado, e V ossa Excelencia 
disse isso com clareza na primeira grande 
conversa que tivemos, o grosso do conten
cioso, nos estamos procurando com os 
Estados Unidos uma rela9ao equilibrada, 
de credibilidade, de confian9a e de mutua
lidade. Pondero que uma parceria tao inti
ma como a do Mexico ou a do Canada e 
improvavel, pela dimensao da economia 
brasileira, pela diversifica9ao dos nossos 
mercados, alem do fator geografico que 
diferencia as situa96es. Por isso que eu 
estou insistindo que essa parceria opera
donal decisiva tern de buscar esta no9ao 
de mutualidade, credibilidade e confian9a. 
Ela requer uma sintonia final, e esta sinto
nia fma, que coordenado com os demais 
membros do Govemo de Vossa Excelen-



cia, procurarei imprimir no relacionamen
to com os Estados Unidos. 

Relat;oes com a Europa: A Europa, 
sabemos todos, e o maior investidor e urn 
dos maiores parceiros comerciais do Brasil. 
Ela enfrenta urna situa9ao complexa: a uni
fica9ao do mercado comunitario, a cria9ao 
do espa9o economico com os paises da 
Associa9ao Europeia de Livre Comercio, o 
tema do Leste Europeu. Em poucas pala
vras, de hi nao virao, neste momento, gran
des recursos e grandes solu9oes. Mas e urna 
op9ao estrategica. Chave para o Brasil e o 
acordo de terceira gera9ao, que esta prati
camente finalizado com a CEE, e uma opor
tunidade de explorar esta grande parceria 
operacional. 

Relat;oes com o Japao: 0 Japao e 
ainda urna incognita na evolu9ao da con
juntura intemacional, na medida em que 
ainda nao delineou com clareza o papel 
politico que pretende desempenhar em fun-
9ao do seu poderio economico financeiro. 
Mas tern apresentado urn papel crescente
mente afirmativo. E a rela9ao crescente
mente conflitiva do Japao com os Estados 
U nidos, mais as dificuldades que tern na sua 
propria area, coisa que por exemplo a Ale
manha nao tern, abre, penso, oportunidades 
para o Brasil. E creio que e urn assunto a ser 
claramente meditado como urna linha de 
a9ao govemamental. 

Temos finalmente, nesse marco mais 
amplo, Senhor Presidente, o mundo com
plicado dos fundamentalismo: Oriente Pro
ximo, Golfo, Ira, Israel. Creio que este e o 
mundo dos nichos de oportunidades. 

MERCOSUL: e urn exemplo da di
plomacia da integra9ao, que e urn novo 
fenomeno geral. 

E uma plataforma de inser9ao com
petitiva da regiao no plano mundial. E uma 
area prioritaria. Parte da nossa preocupa-
9ao com urn sistema comercial mais amplo 
e dentro do bojo de uma ordem intemacio
nal, caracterizada pelo multilateralismo, e 
nao pelo unilateralismo. 

Nessa area, Senhor Presidente, o que 
temos pela frente e uma tarefa imensa de 
a9oes, de coordena9ao, de cria9ao de me
canismos supranacionais, de projetos de 
integra9ao fisica, a serem cumpridos os 
objetivos previstos pelo tratado de Assun-
9ao. A tarefa diplomatica e fundamental, e 
os esfor9os de coordena9ao imensos no 
seu periodo de govemo. 

Uma palavra final sobre o grande 
desafio que e a Rio-92. Essa e a nossa 
grande opera9ao diplomatica imediata. Ela 
e a expressao de nossas preocupa9oes com 
urna ordem internacional mais justa, com 
o equilibrio entre o desenvolvimento e 
preserva9ao do meio ambiente, o cresci
mento e a justi9a social. 

Ela e urn born exemplo daquilo que 
eu falei, de adapta9ao criativa, articulada 
a a9a0 de mudan9a. 

Como pais-sede, procuraremos trans
cender posi9oes nacionais para gerar con
senso. E temos credenciais para isso, por
que temos, como pais, os problemas am
bientais de urn pais desenvolvido e de urn 
pais em desenvolvimento. 

A reuniao do Rio e o maior exercicio 
de mobiliza9ao diplomatica a ser realizado 
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no curto prazo. E ela abarca urn conjunto de 
temas interligados que envolve todas as 
dimellSOes das relayoes internacionais: eco
nomia, politica, temas sociais, tecnologia. 

A amplitude e a profundidade desse 
exercicio no plano intemacional e inedita. 
Nem o grande esforyo da convenyao, do 
direito do mar, que envolvia assuntos com
plicadissimos, tern abrangencia daquilo 
que vai se tratar na Conferencia do Rio de 
Janeiro. 

Ele e urn elemento mobilizador e de
tonador de urna nova ordem intemacional 
de cooperayao. 

E claro que entre a sua concepyao e o 
seu processo de finalizayao ocorreram 
grandes mudanyas no mundo. Fim da Guer
ra-Fria, termino do bloco comunista, apro
fundamento da recessao nos Estados Uni
dos, na Europa e no Japao. Isso tudo fez 
com que as expectativas iniciais fossem 
redefmidas. 

Mas, se isto diminuiu os meios, nao 
diminuiu a importancia daquilo que esta 
sendo tratado. 

0 Brasil exerceu urn papel importan
te nas negociayoes, seja como pais sintese 
da Conferencia - que e o do meio am
biente e do desenvolvimento- seja como 
urn pais-sede com responsabilidade claras 
para que seu exito venha a ser importante. 

Eu acredito, Senhor Presidente, que 
ela sera urn grande exito, e ela credenciara 
o Brasil na esfera intemacional. 

Os resultados que podemos antecipar 
sao os seguintes ( eu nao vou avanyar mui
to porque sei que tambem isso sera tratado 
pelo Ministro Goldenberg): 

130 

A Declara~ao do Rio sobre meio 
ambiente e desenvolvimento ( conhecida 
como Carta da Terra) que contem no seu 
projeto cinte e sete principios, aceitos sem 
emendas, enviados como texto do Presi
dente do Comite Preparat6rio, que me pa
rece refletir urn delicado equilibrio de po
siyoes. 

A grande Agenda 21: Grande pro
grama de ayao, em fase adiantada de ne
gociayoes, que deverao ser concluidas no 
Rio de Janeiro, no que tange temas como 
florestas, recursos financeiros, os quais 
estao encontrando soluyao nessas ultimas 
reunioes. 

Conven~ao sobre Altera~oes Cli
maticas: Chega-se a urna Convenyao subs
tancial, que continuara a desenvolver-se 
por meio da Conferencia das Partes. 

Conven~ao sobre Diversidade Bio
logica: Negociayoes ainda em curso, que 
eu espero que sejam concluidas ate o dia 
vinte. 

Nao preciso dizer, Senhor Presiden
te, que termino com uma palavra sobre 
meios, sem evidentemente comprometer a 
politica de austeridade do meu amigo o 
Ministro MarcHio, mas seguindo a orien
tayao dada; eu apenas coloco urn ponto na 
sua moldura mais ampla. 

E evidente que a ayao diplomatica 
requer recursos, e que na medida em que 
esses recursos faltam, a imagem do Pais e 
a sua diplomacia no plano intemacional, 
sobretudo no momento de mudanya, se ve 
complicada, se ve atrapalhada. 0 Itamara
ty tern procurado, e eu tenho procurado 
tudo fazer para reduzir custos e racionali-



zar atividades em busca da economia de 
meios. Apenas pondero, dentro do quadro 
mais amplo, que a participa~ao media do 
Itamaraty no or~amento do Executivo e 
modesta, e a sua capacidade de atua~ao 
quando esses niveis nao sao atingidos, ve
se comprometida. 

• •• 

0 argumento principal que a Casa 
oferece em materia do tema de meios e a 
relevancia da sua atua~ao extema no mun
do em transforma~ao, e isso significado 
ponto de vista de recursos, algo pequeno. 

Obrigado, Senhor Presidente. • 
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Ministro Lafer na 
XXII Assembleia da OEA 

Discurso pronunciado pelo Chanceler Celso 
Lafer durante o debate geral da XXII Assem
b/eia Geral da Organiza~ao dos Estados Ame
ricanos, em Nassau, aos I9 de maio de 1992 

S enhor Presidente, 

Senhor Secretario-Geral, 

Senhores Ministros, 

Senhores Chefes de Delega9ao, 

Senhores Delegados, 

Senhoras e Senhores. 

Quero, em primeiro lugar, estender a 
V ossa Excelencia, Senhor Ministro Cle
ment T. Maynard, sinceras congratula9oes 
por sua elei9ao para a elevada tarefa de 
conduzir nossos trabalhos durante esta 
XXII Sessao da Assembleia Geral da Or
ganiza9ao dos Estados Americanos. A ex
periencia politica e as reconhecidas quali
dades diplomaticas de V ossa Excelencia 
asseguram uma dire9ao sabia e firme de 
nossas delibera9oes. 

Tenho especial satisfa9ao em reen
contrar meu caro amigo Embaixador Joao 
Clemente Baena Soares, companheiro de 
mais de uma atividade em nossas antigas 
jomadas de defesa da democracia, do de
senvolvimento integral, temas que hoje, 
por felicidade, voltam a nos reunir. Nesta 
oportunidade felicito-o por sua brilhante 
atua9ao que esta indissociavelmente liga-

da as conquistas da OEA nos ultimos anos, 
ao seu fortalecimento e a sua modem
iza9ao. Receba, Senhor Secretario-Geral, 
nossas melhores homenagens e mais cor
diais sauda9oes. 

Senhor Presidente, 

Desejaria agradecer, em nome daDe
lega9ao brasileira e no meu proprio, a afe
tuosa hospitalidade que nos oferece o Go
vemo das Bahamas. Pela semelhan9a da 
paisagem com a do meu Pais e pelas inu
meras aten9oes de que temos sido objeto, 
nao posso senao dizer que nos sentimos 
em casa. 

E natural que assim seja. A convic9ao 
de que formamos uma familia continental 
e avivada pelo fa to de que - justamente 
aqui, em uma das ilhas que fazem parte 
desta encantadora terra das Bahamas -
Colombo aportou na America, ha 500 
anos. Sua chegada a este hemisferio pro
piciou urn encontro de culturas que alterou 
o mundo e as mentes dos homens. A partir 
de en tao, a aventura humana nao conheceu 
mais fronteiras. 

Hoje assistimos a urn processo seme
lhante. Altera-se outra vez o mundo, nao 
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s6 na sua equa9ao de poder, mas tambem 
sem sua propria geografia. Houve de fato, 
ao Iongo deste seculo, uma «aurora da 
hist6ria universal», como antecipava Ray
mond Aron nos anos sessenta. Nas ultimas 
decadas, sobretudo, a humanidade - nao 
sem angustia e sofrimento - aprendeu 
que temos um destino comum. Mas dentro 
dessa unidade - e gra9as a ela -a diver
sidade e tambem mais visivel. Vivemos 
em um mundo crescentemente marcado 
pela interdependencia, mas tambem pelo 
pluralismo. Pelo global, mas tambem pelo 
especifico. 

Em outras palavras, nossa epoca se 
distingue por uma dicotomia enriquecedo
ra: e mais nitida a consciencia coletiva, 
inclusive em seu sentido universal; torna
se igualmente mais poderosa, a cada dia, a 
consciencia do especifico, das nacionali
dades, do individuo em sua singularidade. 
Aos direitos inerentes a cada ser humano 
somam-se em sucessivas gera9oes os di
reitos de natureza economica, social e cul
tural, os de ampla titularidade coletiva, 
que protegem minorias e asseguram a au
todetermina9ao. 0 conjunto destes direi
tos faz da nossa epoca, como diz Norberto 
Bobbio, a «era dos Direitos». Dentro de 
uma ordem juridica que tern como hori
zonte comum a no9ao de humanidade e o 
valor da paz, desenvolve-se a expressao 
livre e diferenciada dos individuos, dos 
grupos e das nacionalidades e afirma-se a 
perspectiva dos governados, mais que a 
dos governantes. 

Nao creio, Senhor Presidente, estar 
me apartando de nossa agenda ao me per
mitir esta reflexao introdut6ria. Penso, 
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sim, que a perspectiva hist6rica poe em 
relevo a importancia e a singularidade da 
nossa Organiza9ao. Confirma, ao mesmo 
tempo, a prioridade dos temas de que de
vemos tratar. Esta Organiza9ao deve cor
responder a sua voca9ao democnitica. Tal 
premissa orientara a posi9ao de minha De
lega9ao em nossos trabalhos. 

Senhor Presidente, 

0 conceito de liberdade - que no 
mundo moderno esta ligado a defesa da 
liberdade religiosa e se fortaleceu com as 
conquistas no plano politico - abrange 
hoje significado maior: o da tolerancia, 
nao apenas ao diverso mas tambem ao 
diferente. 

A liberdade, dentro do marco do hem 
comum, do respeito as normas essenciais 
da convivencia humana, do contrato so
cial, da ordem constitucional, e a essencia 
da democracia atraves dos procedimentos 
inerentes a «rule oflaw». 0 Estado demo
cratico moderno e a maneira de dar forma 
a frui9aO da liberdade. E a organiza9aO 
pela qual a sociedade protege e assegura o 
direito dos individuos, principalmente onde 
estejam amea9ados: os direitos das mino
rias, dos carentes, dos desprotegidos. Ao 
«contar cabe9as ao inves de cortar cabe-
9as» substitui o «estado de natureza» pela 
civilidade da vida numa sociedade organi
zada para administrar conflitos. 

A ideia de liberdade traz consigo a 
premissa da diversidade, do pluralismo, o 
qual supoe a tolerancia, nao apenas como 
virtude etica, mas tambem como atitude 
ativa de confian9a na razao. Estes concei
tos levam a um exercicio de harmonia que 



se enriquece no confronto de opinioes e 
que visa a construir a unidade na diversi
dade. E atraves da liberdade e de seu co
rohirio, a organizayao democnitica, que 
converteremos progressivamente em rea
lidade o nosso destino comurn de paz, de 
cooperayao e de progresso, pela via de 
aproximayoes sucessivas, em continuo pro
cesso de aperfeiyoamento. 

Nossa regiao se caracteriza pela exis
tencia dessas bases diversas que possibili
tam a formayao de urn todo harmonico -
etnias distintas, distintas culturas, distintos 
niveis de atividade economica e de orga
nizayao social, linguas distintas. Tais di
mensoes compoem a essencia de urn desa
fio permanente de ajustamento, de toleran
cia. 

Lidar com o diferente, compreende
lo e harmoniza-lo e o nosso imperativo 
maior. Somos iguais e somos diferentes os 
paises congregados nesta Organizayao. 

A democracia nao requer a homoge
neidade mas pede urn horizonte de aspira
yoes compartilhadas como fator de agluti
nayao da convivencia coletiva. A confian
ya na democracia na nossa regiao e urn 
trayo comurn de nossas aspirayoes, o indi
cador de nossa trajet6ria no rumo dame
lhoria progressiva dos niveis de vida de 
nossos povos. 

Defender a democracia significa re
pudiar a violayao da ordem constitucional 
dentro de cada pais, propor soluyoes que 
atendam as especificidades de cada situa
yao em que tais violayoes ocorram, zelar 
pela saude socioeconomica das nossas na
yoes e desenvolver cada vez mais urn con-

vivio intemacional verdadeiramente de
mocnitico. 

Assim como na conduyao democniti
ca dos assuntos intemo de urn pais requer 
a vigencia de mecanismos ageis e eficazes 
de dialogo e de representayao, assim tam
bern a conduyao democratica dos assuntos 
intemacionais requer a existencia e a acei
tayao plena de urn processo de tomada de 
decisoes aberto e pluralista, que permita, 
incentive e acolha as manifestayoes cons
trutivas da diversidade de opinioes e pon
tos de vista em prol do bern co mum, da paz 
e do progresso compartilhados. 

Assim como a democracia intema 
contribui para a harmonia social, o proces
so paralelo e convergente de democratiza
yao da ordem intemacional e fator condu
cente a paz e ao progresso entre as nayoes. 

Desenvolvemos uma experiencia 
hist6rica s6lida que indica existir uma cor
relayao fundamental entre o vigor da de
mocracia e a saude s6cio-economica das 
nayoes. Temos hoje a noyao clara de que 
a pobreza critica, a estagnayao economica 
e a desestruturayao politica sao poderosos 
adversarios do convivio democratico. 

A sabedoria indica, com nitidez neste 
caso, que as medidas preventivas sao mais 
faceis e eficazes que as curativas. A ver
dade simples e que a seguranya da demo
cracia depende mais que tudo de que a 
comunidade intemacional saiba avaliar as 
pressoes a que nossas nayoes estao sujeitas 
e ap6ie os esforyos que fazemos em favor 
de sociedades mais abertas e justas. 

A preocupayao com ajustiya, essen
cia! a democracia, tern por centro 0 indivi-
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duo, seu bem-estar, sua seguranc;a. A no
c;ao moderna de democracia, assentada so
bre o Estado de Direito, e clara em apontar 
que o Estado existe para servir o indivi
duo, e nao o contnirio. 

0 respeito, a protec;ao e a promoc;ao 
dos direitos humanos e, pois, responsabi
lidade primaria dos Estados e ingrediente 
basico da ordem democratica. 

Estados carentes de recursos terao 
maiores dificuldades em assegurar, tao 
prontamente como seria desejavel, a vi
gencia plena dos Direitos Iluminados em 
todos os segmentos que compoem as so
ciedades nacionais. A tarefa de aparelha
los para bern servir a sociedade tambem 
neste campo e prioritaria; como prioritario 
deve ser o esfon;o internacional, positivo 
e construtivo como regra, em favor do 
respeito aos Direitos Humanos. 0 que nao 
pode faltar e o empenho sincero do Estado 
nessa luta e isto e o que caracteriza a 
atuac;ao do Governo brasileiro. 

A partir de uma comunidarl ~ de inte
resses e identidade de convicc;oe;, podemos 
trabalhar juntos em urn esforc;o cooperativo 
para desenvolver internamente nossos res
pectivos sistemas nacionais de protec;ao dos 
direitos humanos e para aperfeic;oar os 
mecanismos interamericanos dedicados a 
promoc;ao e defesa desses direitos. Essa e 
uma tarefa urgente e a qual esperamos ver 
a OEA dedicar-se intensamente no proxi
mo ano. 

Desejamos a cooperac;ao internacio
nal em auxilio a nosso prop6sito. Contri
buiremos decididamente para o exito da 
Conferencia Mundial de 1993. Somos par-
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tes dos principais instrumentos juridicos 
internacionais para a protec;ao dos direitos 
humanos. 

E para mim particularmente grato po
der anunciar a esta Assembleia que o Con
gresso Nacional do Brasil concluiu o exa
me do texto da Convenc;ao Americana sa
bre Direitos Humanos, o que permitira ao 
Governo brasileiro dar imediato inicio ao 
processo de adesao do Brasil ao Pacto de 
Sao Jose. Essa iniciativa vira somar-se a 
outras importantes ac;oes tomadas pelo 
Governo do Presidente Collar no campo 
da protec;ao e defesa dos direitos humanos 
e dentre as quais quero destacar muito 
particularmente a demarcac;ao da area ia
nomami, que reserva no territ6rio brasilei
ro urn espac;o de mais de 90 mil quil6me
tros quadrados aos cerca de 9 mil indivi
duos que conformam aquele grupo indige
na. 

Senhor Presidente, 

A Organiza<;ao :1os Estados Ameri
canos e a primeira urganiza<;ao internacio
nal a adotar como fundamento ,~a solida
riedade entre os seus membros a prattca 
efetiva da democracia representativa. 

Essa conquista, consagr?.da no Proto
colo de Cartagena, foi desenvolvida na 
Resolu<;ao 1.080, adotada em junho de 
1991, pela qual foram criados os procedi
mentos que permitem a organizac;ao posi
cionar-se diante de situac;oes de ruptura da 
ordem institucional nos paises democrati
cos do hemisferio. 

Essa moldura juridica, dentro da qual 
a OEA deve mover-se, reflete urn neces
saria e delicado equilibria entre a defesa 



da democracia e 0 pleno respeito a perso
nalidade dos Estados. 

0 desenvolvimento do papel e da 
capacidade de atua9ao desta Organiza9ao 
sera tanto mais confiavel, seguro e dura
douro quanto mais estritamente respeite 
esse equilibrio cuidadoso que fomos capa
zes de estabelecer ao balizarmos nossa 
area de atua9ao. Esta devera estar apoiada 
antes na autoridade, na lealdade e na coo
pera9ao do que na for9a, no arbitrio e na 
coer9ao. 

A partir da aprova9ao da resolu9ao 
1.080, tres situa9oes requereram que a 
OEA se ocupasse de problemas politicos 
e institucionais em Estados Membros: a 
derrubada do Presidente Aristide no Haiti, 
a tentativa de golpe militar na Venezuela 
e a quebra da ordem constitucional no 
Peru. 

Esses tres eventos, todos eles distin
tos, cada urn refletindo situa9oes especifi
cas e caracteristicas pr6prias de cada pais 
e das respectivas sociedades, tiveram da 
parte da OEA resposta igualmente nipida 
e decidida e engajaram plenamente os seus 
membros em esfor9os coletivos para pro
mover e facilitar o retorno pleno a ordem 
democratica. 

Nao escapa a ninguem que em outras 
regioes do mundo a democracia sofreu 
atentados e viola9oes ao Iongo destes ulti
mos doze meses. Nesse quadro, ganha re
levo o pioneirismo da OEA ao incorporar 
a defesa da democracia como principio de 
sua Carta e como pratica de sua atua9ao. 

Estamos, e fato, insatisfeitos com OS 

resultados ate agora alcan9ados, especial-

mente no caso do Haiti. Evidentemente, o 
campo do possivel e, no caso, do deseja
vel, e sempre maior e mais amplo do que 
aquilo que acaba se consubstanciando em 
realidade. mas se ainda nao foi possivel 
atingir o objetivo visado, o restabeleci
mento da democracia representativa, e pre
ciso nao esquecer que foi gra9as a a9a0 
desta Organiza9ao que o golpe haitiano 
nao obteve reconhecimento intemacional 
e que o regime de fato permanece isolado 
pelos paises do hemisferio e por aqueles 
paises de fora de nossa regiao que atende
ram ao chamamento para apoiar nossos 
esfor9os pela democracia. 

E auspicioso constatar que a Vene
zuela, fazendo jus a solidez de suas tradi-
90es, soube superar momentos dificeis 
sem permitir que se verificasse uma rup
tura da ordem democratica. Desejo ex
pressar mais uma vez nossa solidariedade 
ao Presidente Carlos Andres Perez e ao 
povo venezuelano. 

A resolu9ao adotada pela reuniao ad 
hoc anteontem reafirma sem equivocos as 
posi9oes e os principios que caracterizam 
a atuayao da Organizayao dos Estados 
Americanos ao tratar da crise no Haiti: a 
condena9ao do golpe; o apoio ao Govemo 
legitimo do Presidente Aristide; o nosso 
compromisso de cooperar na busca de uma 
solu9ao haitiana para o estabelecimento e 
fortalecimento das instituiyoes democrati
cas; e, sobretudo, o nosso permanente cui
dado em apoiar a recuperayao e o desen
volvimento economico desse pais irmao. 

Neste exato momento, nossa Organi
za9ao empenha-se pelo restabelecimento 
urgente da ordem institucional democrati-
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ca no Peru. Atraves de seus louvaveis es
fon;os liderados pessoalmente pelo Chan· 
celer Gros Espiell e pelo Secretario-Geral, 
a OEA ha de contribuir decisivamente 
para a vigencia dos mecanismos institu
cionais da democracia representativa na
quele pais, cuja situa9ao acompanhamos 
atentamente. 

A Reuniao ad hoc de Ministros ouviu 
com interesse o relato do Chanceler do 
Uruguai, digno de louvor pelo empenho 
com que se dedicou a sua importante mis
sao. Ouvimos tambem a alocu9ao do Pre
sidente Alberto Fujimori perante a Reu
niao ad hoc, na qual registra projetos e 
compromissos no rumo da reconstru9ao 
da ordem democratica. A vinda do Presi
dente Fujimori a reuniao constitui evento 
de alto significado politico. Seu discurso 
revela a importancia do papel de nossa 
Organiza9ao para que se criem na na9ao 
peruana as condi9oes necessarias a pleni
tude dos direitos humanos e ao dialogo 
politico com vistas a rapida elei9a0 de urn 
congresso constituinte que satisfa9a plena
mente os requisitos de democracia repre
sentativa e pluripartidaria. Esperamos as
sim que aquela na9ao, com a qual temos 
vinculos de permanente solidariedade, 
reencontre no futuro muito proximo a ple
nitude de sua expressao democratica. 

Senhor Presidente, 

Dentro de poucos dias o Presidente 
Fernando Collor estara inaugurando no 
Rio de Janeiro a Conferencia das Na9oes 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvol
vimento. 
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0 Brasil orgulha-se de sediar esse 
evento de importancia transcendental para 
o futuro da hurnanidade. Estamos confian
tes em que nessa reuniao prevalecera urn 
verdadeiro espirito de solidariedade, in
formado pela consciencia esclarecida de 
que neste planeta partilhamos todos de urn 
destino comum. 

Desenvolvimento e prote~o ambien
tal formam binomio inseparavel para asse
gurar a sobrevivencia da gera9ao presente 
sem comprometer a vida das gera9oes fu
turas. 

Animado por urn profundo sentimen
to de fratemidade e de concordia, o Presi
dente Collor estara acolhendo os Chefes de 
Estado e de Govemo deste hemisferio, na 
expectativa de que, junto com os lideres das 
demais na9oes do mundo, possam demons
trar a todos os povos a capacidade de en
frentar criativamente os problemas coloca
dos pelos imperativos do desenvolvimento 
e da conserva9ao do meio ambiente. 

Senhor Presidente, 

Democracia, desenvolvimento sus
tentavel,justi9a social, promo9ao e respei
to aos direitos hurnanos, manuten9ao da 
paz sao elementos essenciais para garantir 
a seguran9a de nossos povos e afian9ar o 
nosso futuro comum. 

Para alcan9armos essas metas e es
sencial a solidariedade cooperativa, fun
dada na pratica do principia da reciproci
dade, condi9ao elementar para a validade 
do contrato social que rege a convivencia 
entre as na9oes. 

Estamos no inicio de mais uma As
sembleia Geral e esperamos que ela seja 



altamente proveitosa para os povos do he
misferio. 

Nossa ferramenta de trabalho sera a 
palavra, que ilumina, define e orienta. A 
palavra pressuposto da a9ao. Recordo o 

...... 

que disse Guimaraes Rosa no seu Grande 
Sertiio: Veredas - «0 que vi sempre e 
que toda a9ao principia mesmo e por uma 
palavra pensada». 

Muito obrigado. • 
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, 
Comemora~oes do Dia da Africa 

Discurso pronunciado pelo Ministro Celso La
fer por ocasiiio da celebra~iio do Dia da Africa, 
no Palacio Itamaraty, em 25 de maio de 1992 

Excelentissimo Senhor Embaixador de 
Angola, 

Francisco Romao, 

Decano do Grupo Africano, 

Muito me honra e me alegra partici
par, em nome do Govemo brasileiro, desta 
celebra9ao do Dia da Africa. Em minha 
atividade academica voltada para a politi
ca extema, a Africa e sua rela9ao como 
Brasil sempre estiveram presentes. Agora, 
como Chanceler, tenho sincera satisfa9ao 
em prestar minha homenagem aos irmaos 
africanos. 

2. Nesta data, em que comemora o 29° 
aniversario da OUA, exemplo vivo da ca
pacidade de mobiliza9ao dos povos africa
nos na luta em favor da soberania e da 
descoloniza9ao, da solu9ao pacifica dos 
conflitos intra-regionais e da emancipa9ao 
de cada urn de seus cidadaos, todos os 
brasileiros nos sentimos associados na 
busca desses elevados ideais, sob a bandei
ra da unidade africana e amparados por 
afmidades de toda ordem que remontam a 
quase cinco seculos. 

3. E auspicioso notar que esta festa se 
realiza quando testemunhamos uma Na
mibia independente, uma Angola pacifica-

da e uma Africa do Sui que se liberta 
progressiva e -esperamos -inexoravel
mente das peias do apartheid. Sao con
quistas significativas, sem duvida, de que 
nos devemos regozijar, mas ha ainda urn 
caminho Iongo a percorrer, no combate 
sem treguas contra a fome, a pobreza, a 
injusti9a e o subdesenvolvimento. 

4. Nesse sentido, fazendo minhas as pa
lavras que acaba de proferir o Embaixador 
Romao, e imprescindivel identificar novas 
possibilidades concretas de coopera9ao 
que restituam dinamismo ao nosso rela
cionamento, muito afetado, nos ultimos 
anos, pelas dificuldades que se abateram, 
de modo geral, sobre os paises em desen
volvimento. No periodo seguinte ao pro
cesso de descoloniza9ao dos anos setenta, 
o Brasil e seus irmaos de alem-mar soube
ram demonstrar que, Ionge de se limitarem 
a fratemizayaO ret6rica, sao capazes de 
ajudar-se mutuamente na busca do pro
.gresso e do bem-estar de seus povos. 

5. Para atingir esse objetivo, Brasil e 
Africa devem utilizar com vigor, como 
instrumento de a9ao politica, o crescimen
to do intercfunbio economico-comercial, a 
coopera9ao tecnica, e a oposi9ao radical a 
todas as formas de racismo e de discrimi
na9ao. Os resultados que almejamos sao a 
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paz e o desenvolvimento, num ambiente 
de universalismo, dignidade e boa convi
vencia entre OS pOVOS. 

Senhor Embaixador, 

6. 0 dinamismo da conjuntura na Africa, 
nos ultimos tempos, guarda rela~ao direta 
com a cessa~ao dos efeitos da guerra fria 
sobre as rela~oes intemacionais do Conti
nente, seguindo a tendencia, em ambito 
mundial, a partir da qual o renovado vigor 
das formas democniticas de Govemo e o 
papel agora central dos direitos humanos 
vieram sobrepor-se as polariza~oes anterio
res. 0 Brasil ve com grande satisfa~ao esse 
processo, do qual espera continuar a parti
cipar atraves da crescente coopera~ao e do 
adensamento dos vinculos que nos unem a 
Africa, continente que e parte essencial da 
nacionalidade brasileira. 

Senhor Embaixador, 
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7. Permita-me unir as homenagens do 
Govemo brasileiro as que nesta cerimonia 
estao sendo tributadas ao Doutor Boutros 
Ghali, Secretario-Geral das Na~oes Unidas, 
eminente personalidade africana, cuja ca
pacidade e visao politica serao fundamen
tais para a valora~ao do papel da ONU nos 
novos tempos que vivemos, em busca de 
rela~oes intemacionais mais justa e iguali
taria. 

8. Para concluir, quero nao s6 reafirmar 
o orgulho que tern o Brasil de suas raizes 
africanas, senao ainda reiterar o compro
misso do Govemo brasileiro em colaborar 
com as na~oes irmas da Africa para alcan
~armos juntos, com trabalho, paz e demo
cracia, o bern estar social e o desenvolvi
mento economico, direito de nossos povos 
e dever de nossos Estados. 

Muito obrigado. • 



Mercosul e CEE assinam 
acordo de coopera~ao 

Acordo de Cooperafao Inter-Institucional entre 
as Comunidades Europeias e o Mercado Co
mum do Sui (MERCOSUL) 

A Comissao das Comunidades Europeias, 
por urn lado, e o Conselho do Mercado 
Comurn do Sul (MERCOSUL ), por outro, 

Recordando as conclusoes do encon
tro dos Ministros das Rela9oes Exteriores 
dos quatro Paises membros do MERCO
SUL, aos 29 de abril de 1991, com a 
Comissao das Comunidades Europeias (a 
seguir denominada «Comissao»), assim 
como os resultados da Reuniao Ministerial 
MERCOSUL - Comunidade Europeia 
de 2 de maio de 1992, em Guimaraes, 
Portugal. 

Conscientes de que tanto as Comuni
dades Europeias como o MERCOSUL par
tilham como objetivo principal a promo9ao 
do progresso economico e social dos seus 
Paises Membros atraves da integra9ao, no 
ambito da democracia. 

Considerando que a Comissao, desde 
a cria9ao da primeira das Comunidades 
Europeias em 1952, acurnulou urna vasta 
experiencia em todos os dominios da inte
gra9ao europeia. 

Desejosos de pro mover a coopera9ao 
entre a Comissao e as institui9oes do 
MERCOSUL, criadas pelo Tratado de As
sun9ao em 26 de mar9o de 1991, mediante 

a partilha da experiencia adquirida e o 
apoio institucional reciproco em geral. 

Tendo em conta que e oportuno criar 
urn mecanismo de dialogo e de explora9ao 
das possibilidades de coopera9ao inter
institucional e da sua realiza9ao. 

Acordaram o seguinte: 

Artigo 1° 

A Comissao e o Grupo Mercado Co
mum do MERCOSUL instituem entre eles 
a coopera9ao mais estreita possivel, tendo 
em conta as suas competencias respectivas 
e os meios disponiveis. 

Artigo 2° 

1. A coopera9ao entre a Comissao e o 
Grupo Mercado Comum do MERCOSUL 
pode abranger, nomeadamente, os seguin
tes dominios: 

• Intercfunbio de informa9oes 

• F orma9ao de pessoal 

• Assistencia tecnica 

• Apoio institucional 

2. Podem ser identificados outros domi
nios de comum acordo. 
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Artigo 3° 

1. 0 intercfunbio de informa9ao entre a 
Comissao e as institui9oes do MERCO
SUL pode incluir quaisquer informa9oes 
gerais, tecnicas, economicas, juridicas ou 
outras suscetiveis de as interessas recipro
camente. Esse intercfunbio pode efetuar
se atraves de todos os meios adequados, 
incluindo a liga9ao a bancos de dados 
informatizados. 

2. A Comissao e as institui9oes do MER
COSUL cooperarao com o objetivo de as
segurar a maxima eficacia de utiliza9ao dos 
seus recursos em materia de coleta, analise, 
publica9ao e difusao de informa9ao, sem 
prejuizo de acordos eventualmente neces
sarios para a prote9ao do carater confiden
cial de algumas dessas informa9oes. 

Artigo 4° 

1. As a9oes de forma9ao em materia de 
integra9ao destinar-se-ao principalmente 
ao pessoal pertencente as institui9oes de 
ambas as partes. 

2. As a9oes de forma9ao realizar-se-ao 
sob qualquer forma adequada, nomeada
mente sob a forma de cursos, seminarios, 
conferencias, estagios ou intercfunbios. 

Artigo 5° 

A assistencia tecnica as diversas ati
vidades das institui9oes interessadas do 
MERCOSUL consistira, nomeadamente, 
em estudos, analises e transferencia, sob 
todas as formas adequadas, de conheci
mentos e experiencias relativos as politi
cas e a9oes necessarias para atingir os 
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objetivos da integra9ao entre os Estados
Partes do MERCOSUL. 

Artigo 6° 

0 apoio institucional tern em vista o 
refor9o da capacidade e da eficacia das 
institui9oes do MERCOSUL atraves de 
todos os meios adequados, nomeadamente 
atraves da designa9ao de pessoal especia
lizado europeu e de uma melhoria das 
infra-estruturas materiais. 

Artigo 7° 

1. Comissao e o Conselho do MERCO
SUL instituem urn Comite Conjunto de 
Consultas com o objetivo de desenvolver e 
intensificar o dialogo inter-institucional, 
bern como de promover e assegurar o 
acompanhamento das a9oes da coopera9ao 
iniciadas com base no presente Acordo. 

2. 0 Comite Conjunto de Consultas sera 
composto por representantes do Grupo 
Mercado do MERCOSUL, por urn lado, e 
da Comissao, por outro. 

3. 0 nivel de representa9ao de ambas as 
partes sera tao elevado quanto o exigir a 
ordem de trabalhos. 

4. 0 Comite Conjunto de Consultas 
reunir-se-a, normalmente, duas vezes por 
ano. Podem ser previstas, de comum acor
do, reunioes adicionais. A presidencia das 
reunioes sera assegurada altemadamente 
por ambas as partes. 

5. Urn projeto de agenda sera discutido 
informalmente entre ambas as partes antes 
de cada reuniao e aprovado no inicio da 



mesma. Ap6s as reunioes seni elaborada 
umaata. 

Artigo 8° 

0 presente documento e valido por 
urn periodo de tres anos a partir da sua 
entrada em vigor, sendo renovado por 
recondu9ao tacita por periodos de urn 
ano, exceto se uma das partes notificar a 
outra parte, por escrito, da sua decisao de 
denunciar o Acordo tres meses antes do 
termo do mesmo. 

• •• 

Artigo 9° 

0 presente Acordo entra em vigor na 
data de sua assinatura pelos representantes 
da Comissao e do Conselho do MERCO
SUL. 

Artigo 10° 

0 presente Acordo e redigido em tres 
originais, em frances, espanhol e portu
gues, fazendo fe os tres textos. 

Assinado em Santiago do Chile, 29 
de maio de 1992. • 
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Discurso pronunciado pelo Presidente Fernan
do Collar por ocasii'io da abertura da Conferen
cia das Na~oes Unidas sabre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em 3 de 
junho de 1992 

Em nome da gente brasileira, dou-lhes as 
boas-vindas ao nosso pais. 

Recebemos de bra9os abertos a todos 
e a cada urn dos que vern participar da 
Conferencia das Na9oes Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento. 

E com grande honra, e profundo sen
tido de responsabilidade, que presido os 
trabalhos de urn encontro que estou certo 
haveni de ser urn marco na hist6ria da 
hurnanidade. 

Uma palavra especial de agradeci
mento ao Secretario-Geral das Na9oes Uni
das, Senhor Boutros Ghali, e ao Secretario
Geral desta Conferencia, Senhor Maurice 
Strong, por seus esfor9os incansaveis para 
que, juntos, pudessemos tomar possivel 
este notavel acontecimento. 

Senhoras e Senhores, 

Pertenyo a gerayao que lanyOU 0 grito 
de alerta contra o modelo de crescimento 
que caminhava as cegas para o exterminio 
da vida sobre a Terra. 

Ao tomar posse, prometi atribuir prio
ridade e urgencia ao tratamento dessa ques
tao, respondendo a urn sentimento cada vez 
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mais forte, entre os brasileiros e em todo o 
mundo. 

Agora, ao abrir solenemente a Con
ferenda do Rio de Janeiro, experimento a 
emo9ao de quem resgata urn compromisso 
assurnido com seus contemporaneos, com 
seus compatriotas, e com a comunidade 
intemacional. 

No dia 14 de junho, quando regres
sarmos aos nosso lares, o mundo ja nao 
sera o mesmo desta manha de 3 de junho 
de 1992. 

A consciencia de nossos deveres esta 
mais forte; a vontade de fazer, mais ama
durecida; os caminhos da coopera9ao, 
mais claros e consolidados. 

As muitas estradas que nos trouxeram 
ate o Rio estavam cheias de incertezas. 

Afinal, negociavamos o inedito; ima
ginavamos novas institui9oes intemacio
nais, novos padroes de relacionamento en
tre os Estados. 

Com informa9oes incompletas e fer
ramentas imperfeitas, procuravamos in
ventariar os acertos e os desacertos do 
pas&OOo; identificar os problemas do pre-
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sente; e visualizar os desafios que o futuro 
nos reserva. 

Mas chegamos ate aqui, movidos pela 
vontade dos povos que representamos. 

0 tema do meio ambiente e fruto da 
era de democracia e liberdade em que vi
vemos; cresce a partir de movimentos so
ciais que se multiplicam espontaneamente 
em toda parte. 

Nao podemos deixar sem resposta os 
anseios de nossos semelhantes, que espe
ram agora decisoes capazes de alterar a 
realidade para melhor. 

A primeira conquista fundamental de 
nossa Conferencia e a sua propria realiza
yao: o simples fato de que hoje, nesta sala, 
representantes de 180 paises, de todos os 
grandes organismos intemacionais, e de 
urn imenso universo de organizayoes nao
govemamentais, possamos comeyar a tra
balhar sobre urn conjunto de textos ja ne
gociados ou muito proximos de sua con
clusao. 

Temos em nossas maos a tarefa de 
aprofundar e ampliar o consenso alcanya
do ao Iongo do processo de negociayao. 

Como indica o proprio nome da Con
ferencia, estamos aqui para avanyar nurna 
obra de cooperayao que deve erguer-se a 
partir de duas considerayoes fundamen
tais: desenvolvimento e meio ambiente. 

Abrayamos o desafio historico e a 
obrigayao etica de forjar urn novo modelo, 
no qual progresso seja necessariamente 
sinonimo de bem-estar para todos, e de 
conservayao da natureza. 
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Como tenho dito, nao podemos ter 
urn planeta ambientalmente sadio num 
mundo socialmente injusto. 

Sao objetivos que se completam, em 
cada comunidade, em cada pais, em todo 
o globo. 

E posso dar-lhes o exemplo do Brasil, 
que tern muito desenvolvimento a con
quistar e muita natureza a conservar. 

Em sintese, queremos realizar de for
ma harmoniosa as aspirayoes combinadas 
na expressao «desenvolvimento sustenta
vel», conceito-chave em tomo do qual po
dem e devem reunir-se ricos e pobres, 
grandes e pequenos, para que todos possa
mos prosperar e diminuir as distancias que 
ainda nos separam. 

Encontraremos caminhos novos, in
gressaremos numa epoca em que as socie
dades deixarao de consumir a natureza e 
aprendedio a dela desfrutar. 

No Iugar dos atuais PIBs e PNBs, 
teremos algo como PNBE, urn Produto 
Nacional de Bem-Estar; ou seja, agregare
mos os indices quantitativos de riqueza 
nacional a outros que traduzam o efetivo 
grau de realizayao dos povos, incluindo 
liberdade e harmonia social, diversidade 
cultural, integra9ao racial e respeito ao 
meio ambiente. 

Senhoras e Senhores, 

Em dois anos de trabalho, alem de 
adotar postura de dialogo, cooperayao, e 
ate mesmo de lideranya no tratamento in
temacional das questoes de meio ambien
te, o meu Govemo vern tomando impor
tantissimas decisoes no plano intemo. 



Entre elas, mencionaria como exem
plo aquelas que resultaram na substancial 
redu~ao do desmatamento na Amazonia, 
comprovada por imagens de satelite, e a 
demarca~ao de extensas areas ocupadas 
por nossas comunidades indigenas, inclu
sive os mais de 94 mil quilometros quadra
dos para os povos Y anomami. 

Como mais uma demonstra~ao do em
penho brasileiro na defesa da causa ambien
tal, oferecemos o nosso pais para sediar 
institui~ao intemacional, que sirva aos ob
jetivos pelos quais decidirmos aqui lutar. 

Mas ao sublinhar tudo aquilo que nos 
aproxima e que compartilhamos, nao de
sejo dar a impressao de que esta e uma 
Conferencia apenas de celebra~ao do en
tendimento. 

Infelizmente, ainda existem graves e 
persistentes problemas a superar para que 
a a~ao intemacional atenda a voz da razao 
e siga pelas estradas retas da solidariedade 
e do interesse comum. 

Aqui, todos poderao perceber de for
ma clara que o inimigo mais encarni~ado 
e o adversario mais persistente sao a po
breza e a falta de oportunidades. 

Presidir este imenso pais leva-me a 
viver diariamente as alegrias de suas pro
messas e os dilemas de uma conjuntura 
nacional e intemacional muitas vezes ad
versa. 

Nao caio, porem, na tenta~ao de ad
moestar aqueles que tern mais, muito me
nos de reconstruir uma linguagem de con
fronta~ao que a hist6ria felizmente deixou 
para tras. 

Culpas ha para distribuir entre todos 
nos, mas nao vale a pena; precisamos, isto 
sim, manter a esperan~a de que as li~oes 
do passado, remotas e recentes, nao terao 
sido esquecidas e nao foram em vao. 

Devo dizer, entretanto, em nome de 
todos aqueles ainda for~ados a conviver 
com a pobreza, que se deve e se pode 
solicitar dos paises ricos uma prova maior 
de fratemidade. 

Sem uma ordem global mais justa, 
nao havera prosperidade tranqiiila para 
ninguem, pois nao se alcan~ara estabilida
de para o usufruto duradouro das riquezas 
produzidas pelo Homem. 

Para todos os que tern consciencia de 
pertencer a uma comunidade humana mais 
ampla, a luta para reduzir as desigualdades 
deve ser uma causa permanente. 

Senhoras e Senhores, 

Apesar do muito que se realizou nos 
trabalhos preparat6rios, os pr6ximos doze 
dias reservam-nos ainda tarefas residuais 
e ajustes finais que ocuparao seguramente 
a totalidade do nosso tempo. 

0 caminho que percorremos desde 
Estocolmo, em 1972, e muito encorajador 
e dara motiva~ao adicional aos nossos es
for~os nesta Conferencia. 

Naquele encontro, ideias e palavras 
hoje integradas ao nosso cotidiano surgi
ram com a for~a irreversivel das verdades 
cuja hora e chegada. 

A eles, o relat6rio da comissao presi
dida pela Primeira-Ministra Gro Brund
tland veio acrescentar o conceito funda
mental do desenvolvimento sustentavel. 
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A partir do Rio, o salto que daremos 
em dire9ao ao futuro sera ainda mais Iongo 
do que ha vinte anos. 

Libertados das correntes com que a 
Guerra Fria amarrou durante decadas as 
negocia96es intemacionais, vamos tratar 
globalmente de temas globais. 

As nossas preocupa96es com o clima 
e com a atmosfera, as nossas preocupayoes 
com a biodiversidade, levam-nos a essen
cia da propria vida. 

Questoes tao amp las e diversas, nos as 
enfrentaremos seguindo uma linha clara: o 
respeito e a valoriza9ao do ser humano. 

Estou certo de que as gera96es futu
ras irao ver neste encontro urn momento 
de sabedoria e previdencia. 

Pelo consumo abusivo da natureza e 
de seus recursos, renovaveis ou nao; pela 
polui9ao generalizada; pelos danos causa
dos por guerras mundiais ou regionais; 
pelos arsenais de armas quimica. e nuclea
res, pelo esgotamento de modelos preda
torios de desenvolvimento, a humanidade 
devia a si mesma esta Conferencia do Rio. 

Ela devera significar o nascimento de 
urn novo contrato social intemacional, ca
paz de conduzir-nos, saos e salvos, para 
alem do tim deste seculo e deste milenio. 

A Agenda XXI reflete em seu nome 
e em seus propositos as ambi96es deste 
conclave. 

Mais do que qualquer outro tema, o 
meio ambiente requer planejamento a Ion
go prazo. 
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As pequenas negligencias de hoje po
dem representar danos irreparaveis ama
nha. 

Temos a responsabilidade de por em 
pratica o que sabemos, de modo a garantir 
urn futuro melhor para toda a humanidade. 

Que a Conferencia do Rio venha mar
car o come9o de uma nova era, na qual 
ciencia e tecnologia deixem de «tecnifi
car» e passem a humanizar a vida, conso
lidando o que ja fizeram em nosso benefi
cio e resgatando tudo aquilo que causaram 
em detrimento da natureza, e no aumento 
das disparidades entre ricos e pobres. 

Que este encontro seja tambem urn 
momento de exorta9ao a paz. 

Nao existira meio ambiente sadio ou 
desenvolvimento eqtiitativo se nao formos 
capazes de construir a verdadeira e perma
nente paz entre as na96es, que deve ser 
uma paz de satisfa9ao, de plenitude, nao 
uma paz como simples ausencia, sempre 
precaria, de conflitos. 

Temos que trazer o principio da soli
dariedade para a comunidade dos Estados. 

Receberei os meus colegas Chefes de 
Estado e de Govemo - na Reuniao de 
Cupula dos dias 12, 13 e 14 - com a 
certeza de que teremos a oferecer-lhes, 
prontos e acabados, todos os grandes tex
tos que nos foram encomendados, com a 
certeza de que a Conferencia podera ter a 
altura eo alcance que a causa da sobrevi
vencia requer. 

A imagem do Cristo Redentor paira 
sobre a sede do nosso encontro, e e visivel 
na linha distante do horizonte. 



Em nome de cada brasileiro, renovo 
as boas-vindas ao Rio de Janeiro, onde, 
quinhentos anos depois, cabe agora a terra 
americana, nao mais ser descoberta, mas 
descobrir e revelar do que sao capazes os 
homens quando a causa e justa, quando a 

urgencia e grande e quanto a esperanya OS 
anima. 

Que o novo mundo sirva de ber9o ao 
mundo novo que todos desejamos; e que 
Deus nos proteja e aben9oe. 

Discurso do Ministro Celso Lafer no debate geral da Conferencia 
das Naroes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

no Rio de Janeiro, em 4 dejunho de 1992 

Senhor Presidente, 

Desejaria, inicialmente, curnprimen
tar Vossa Excelencia pela elei9ao a Presi
dencia da Conferencia das Na9oes Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 
Vossa Excelencia fez do tema da prote9ao 
ambiental urna prioridade de seu programa 
de govemo, dando com isso expressao 
politica aos anseios da sociedade brasileira 
e, em particular, de urna gera9ao que se 
definiu por urna forma de sensibilidade 
aberta as preocupayoes relativas ao meio 
ambiente. Sua presen9a a frente de nossos 
trabalhos e fonte, ao mesmo tempo, de 
inspirayaO e de confianya no exito das 
delibera9oes. 

Gostaria, ainda, de expressar meu re
conhecimento pelos esfor9os empenhados 
pelo Secretario-Geral da Conferencia, Se
nhor Maurice Strong, em contribuir para 
assegurar as condi9oes para que nossas 
tarefas se executem de forma eficiente e 
adequada. 

Senhor Presidente, 

A Conferencia do Rio de Janeiro e 
urna oportunidade privilegiada para alte
rar os padroes de relacionamento que pre
valecem na sociedade intemacional. A in
tegrayao da tematica do meio ambiente e 
do desenvolvimento nos permite superar a 
16gica da confronta9ao, caracteristica da 
desordem anterior, pela 16gica da coope
rayao e da co-responsabilidade, fundadora 
da nova ordem. Delineiam-se os elemen
tos para a constru9ao de uma parceria 
igualitaria entre as na9oes. 

E como se, recordando a reflexao 
etimol6gica ontem feita pelo Secretario
Geral Boutros-Ghali, o «logos» do «oi
kos» - a ecologia - inspirasse a «no
mia» do «oikos» - a economia, na dire
yao de urn novo ordenamento do sistema 
intemacional, perpassado por uma inspira
yao etica. 

Com efeito, no plano etico, a supera
yao de antagonismos e estruturas de con
flito permite entrever urn futuro em que a 
vida social - dentro de cada pais e nas 
rela9oes entre os Estados - possa organi
zar-se em tomo dos valores de urn novo 
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humanismo, de urn humanismo redesco
berto. 

Nao se trata, apenas, de situar o ser 
hurnano, e o impulso de desenvolvimento 
que lhe e inaliemivel, no centro de nossas 
preocupa90es- proposi9a0 que nao pode 
ser questionada, pois suas premissas enrai
zam-se em direitos fundamentais dos indi
viduos e dos povos. 

Trata-se, sobre a base desse postula
do, de inventar, ou redescobrir, urn huma
nismo, em que a humanidade presente -
o conjunto de aspira9oes individuais e 
coletivas que marcam o atual momento 
- reconhece a si mesma como a intersec-
9ao contingente de urn passado e urn fu
turo; do legado de problemas e potencia
lidades acumuladas pela tradi9ao e da 
responsabilidade para com as gera9oes 
que virao. A consciencia genuinamente 
humana e a que incorpora as tres dimen
soes dessa temporalidade e que instaura, 
assim, o ponto de vista da humanidade, 
gerador do verdadeiro conceito de comu
nidade internacional. 

Muito do perfil proprio que as socie
dades humanas logram definir, ao Iongo 
do tempo, provem das rela9oes que man
tern com a natureza. 0 desafio desta Con
ferenda e o de fazer avan9ar a causa de 
uma hurnanidade que, ao incorporar e re
conhecer o meio ambiente como elemento 
indispensavel em seus esfor9os de desen
volvimento, situe-se em urn patamar etico 
que responda eficazmente aos sofrimentos 
e angustias do presente, assim como ao 
impulso de transmitir as gera95es futuras 
urn patrimonio de bem-estar,justi9a social 
e respeito a natureza. 
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Senhor Presidente, 

0 conceito de «desenvolvimento sus
tentavel» surge nesse final de seculo como 
a expressao contemporanea da no9ao de 
progresso. 

0 Brasil entende que o desenvolvi
mento sustentavel se afirma pelo primado 
do Direito, da coopera9ao para a supera-
9ao das desigualdades e do respeito a au
todetermina9ao dos povos, nao atraves de 
recrimina9oes ou de medidas coercitivas. 

0 pressuposto do desenvolvimento 
sustentavel e 0 proprio desenvolvimento. 

Nao existe estagna9ao sustentavel. 

A miseria e, tambem, intrinsecamen
te insustentavel porque e anti-hurnana. 
Tampouco podem subsistir padroes de 
consurno e produ9ao que ignorem o cara
ter finito dos recursos naturais e os limites 
dos sistemas de sustenta9ao da vida. 

Senhor Presidente, 

Ao observador externo, esta Confe
rencia poderia apresentar-se, a primeira e 
imediata aparencia, como urn espetaculo 
de radical diversidade. Em ampla medida, 
essa e a realidade. Cada urn de nossos 
paises insere-se de forma especifica no 
meio natural e na comunidade internacio
nal. Seria surpreendente se a particularida
de dessa inser9ao nao engendrasse percep-
95es distintas, distintas perspectivas e en
foques. 

Tal diversidade, entretanto - rica, 
esplendida em sua manifesta9ao imediata 
-, nao nos deve toldar a visao do nucleo 
solido e denso da mutualidade de interes
ses em que se funda o desejo de fazer 



avan9ar a coopera9ao intemacional. E essa 
coincidencia de interesses que da a Confe
rencia o seu significado maior, seu carater 
dinfunico. · 

Nao raro, encontra-se na interpreta-
9ao hist6rica de eventos multilaterais, a 
no9ao equivoca de que, em determinados 
momentos, a maior envergadura de urn 
grupo particular de paises lhes assegurava 
urn enfoque mais universalista, mais sen
sivel as preocupa95es do longo prazo, ao 
passo que outras na9oes responderam a 
16gica restrita de suas especificidades na
cionais. Sabemos do erro desse estilo de 
interpreta9ao, incompativel com os valo
res de participa9ao democratica e igualita
ria em assuntos de interesse geral. 

Ja a universalidade do comparecimen
to a esta Conferencia e ilustrativa da cons
ciencia de que todos os paises - grandes e 
pequenos, ricos e pobres - possuem, de 
igual direito, interesse real e autentico no 
resultado das delibera9oes. A consciencia 
do carater global dos problemas sobre OS 

quais nos debru9amos corresponde, de for
ma estrita e rigorosa, o direito universal de 
participa9ao. 

Levando-nos, assim, a urna conscien
cia muito mais clara, agudamente clara, 
daquela correspondencia entre interesses e 
participa9ao, a Conferencia inequivoca
mente se orienta no sentido da democrati
za9ao do sistema intemacional. 

A coopera9ao exigida para o trata
mento dos desafios da prote9ao da nature
za e da promo9ao do desenvolvimento 
requer confian9a reciproca e participa9ao 
democratica de todos os Estados no pro-

cesso decis6rio sobre questoes de interesse 
comurn. Da mesma forma que o regime 
democratico s6 viceja numa atmosfera de 
livre exercicio dos direitos do cidadao, 
tambem no plano intemacional democra
cia pressupoe pluralismo e participa9ao. 

A solenidade e a cerimonia dos pro
cedimentos a que nos dedicamos definem, 
como bern acentuou Vossa Excelencia em 
seu discurso de abertura, as modalidades 
de urn novo contrato social, a instaura9ao 
de novas formas de sociabilidade, nacio
nal e intemacional, inspiradas no desen
volvimento sustentavel e baseadas na acei
ta9ao livre e consciente de normas multi
lateralmente elaboradas. 

Entre OS maiores meritos do liberalis
mo contemporaneo, notadamente em sua 
vertente neo-contratualista, esta o de haver 
demonstrado que 0 contrato social nao e 
apenas origem e ponto de partida da legi
timidade, mas tambem a forma pela qual 
se renova, cotidianamente. o seu exerci
cio, traduzido na busca permanente do 
consenso. A nova coopera9ao que aqui 
construimos nao pode deixar de refletir 
esse mecanismos basicos de legitimidade 
e seus pressupostos. 

Salienta-se a necessidade de novos 
regimes para a coopera9ao multilateral, 
assegurados pelo livre consentimento das 
na9oes, jamais por ingerencia ou penalida
des unilaterais. 0 Direito, como instru
mento da gestao coletiva, cumpre melhor 
sua fun9ao social atraves da tecnica dos 
estimulos e dos desestimulos, do que atra
ves dos mecanismos de ordens e proibi-
95es. Deve ser esta a inspira9ao para deli-
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near os novos padroes de coopera~ao in
temacional. 

Estiio em jogo interesses que superam 
os desniveis economicos e de poder entre 
as na~oes. A persistencia dessas diferen~ 
compromete a saude do planeta. A resposta 
aos desafios colocados por transforma~oes 
politicas e economicas ainda imprecisas re
quer a reconcilia~ao da heterogeneidade 
das disciplinas juridicas internas com a ne
cessidade crescente de regimes internacio
nais. 

Senhor Presidente, 

0 Brasil recebe de bra~os abertos 
todos os que participam da Conferencia do 
Rio de Janeiro. A presen~a e participa~ao 
ativa de organiza~oes nao-governamen
tais, parceiros indispensaveis em nosso 
esfor~o comum, e fato auspicioso e contri
bui~ao importante para enriquecer o con
teudo de nossas delibera~oes. 

A Declara~ao do Rio de Janeiro sera 
a matriz de principios inspiradores de nor
mas programaticas. A Declara~ao sera urn 
marco na evolu~ao do ordenamento juri
dico internacional, com vistas a cria~ao de 
direitos e obriga~oes mais vinculantes. 

Passo significativo nessa dire~ao foi 
dado com a negocia~ao bern sucedida das 
conven~oes sobre mudan~a do clima e 
sobre diversidade biol6gica. 0 Brasil se 
orgulha em ter esta cidade como cenario 
da abertura de ambas as conven~oes a 
assinatura dos Estados. 

A Agenda 21 constitui-se em base 
para a~ao sem precedentes nos esfor~os 
multilaterais de coopera~o e tern a virtude 
de ser equilibrada por obra de sua abrangen-
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cia. E atraves da execu~ao dos programas 
da Agenda 21, das nonnas das conven9oes 
a que aderirmos e do funcionamento eficaz 
dos mecanismos institucionais e financei
ros que poderemos dar sentido pratico ao 
Direito da Coopera~ao Internacional. 

Para tornar viavel o desenvolvimento 
sustentavel nos paises em desenvolvimen
to, sao imprescindiveis formas inovadoras 
de cooperayiio nas areas economica e finan
ceira. Recursos fmanceiros novos e adicio
nais, canalizados por mecanismos demo
craticos e transparentes, serao essenciais 
para assegurar a plena implementa~ao dos 
compromissos que assumirmos nesta Con
ferenda. Consideraveis investimentos se
riio necessarios para internalizayiio dos cus
tos ambientais. 

Em raziio mesmo do dialogo que man
tivermos ao Iongo de todo o processo pre
parat6rio, distinguimos, em nossas delibe
rayoes, o potencial da ciencia e da tecnolo
gia para impulsionar o desenvolvimento 
sustentavel, mas tambem para a perpetua
yiio, em dimensiio planetaria, do paradoxo 
da existencia simultanea do excesso de po
der e do excesso de impotencia. Excesso de 
poder como resultado da aplicayiio do co
nhecimento ao aperfeiyoament6 das armas 
nucleares - ameaya maior ao meio am
biente. Excesso de impotencia, ilustrado 
pela incapacidade do sistema internacional 
de repartir os beneficios do conhecimento 
entre toda a humanidade. Os problemas da 
fome e da miseria nos paises em desenvol
vimento sao testemunho pungente desse 
excesso de impotencia. 

Esta situayiio somente podera ser re
vertida se alcanyarmos uma coopera~ao 



tecnologica que incorpore o ponto de vista 
da humanidade e que permita aos paises 
em desenvolvimento efetivo acesso e trans
ferencia de tecnologia, e aperfei~oamento 
de sua capacidade endogena. 

0 meio ambiente, os recursos finan
ceiros e a tecnologia sao os pilares insubs
tituiveis do desenvolvimento sustentavel, 
com o apoio da coopera~ao intemacional. 

Senhor Presidente, 

Estamos convencidos de que a flexi
bilidade, o pragmatismo, a sabedoria e a 
vontade de fazer acordos estarao presentes 
em nossas discussoes e delibera~oes. Os 
resultados alcan~ados no processo prepara
torio sao a base de nossos trabalhos. 0 
mundo espera de nos suficiente vontade 
politica para superar as dificuldades do pas
sado e abrir novos caminhos para a coope
ra~ao criativa. 

Muito obrigado. 

Discurso do Presidente Fernando Collor na cerim.Onia de abertura 
para assinatura da Convenriio-Quadro sobre Mudanra do Clima, 

no Rio de Janeiro, em 4 dejunho de 1992 

Sao momento de alegria para a comu
nidade intemacional aqueles em que os 
Estados assumem compromissos voltados 
para o conjunto da humanidade, para o 
Planeta como urn todo. 

Cada vez mais, os novos tempos do 
convivio entre as na~oes deverao fundar
se em normas dessa hierarquia, deixando 
para tnis a epoca em que algumas das 
principais pe~as do direito intemacional 
refletiam situa~oes especificas de pos
Guerra, congelavam quadros de vitoria 
militar. 

Sabemos que as realiza~oes huma
nas, inclusive as juridicas, sao fruto de urn 
contexto historico; mas e preciso que as 
regras intemacionais correspondam a im
pulsos eticos e politicos de preserva~ao da 
vida, de constru~ao da paz, de estabeleci
mento universal do bem-estar e da digni
dade. 

A Conven~ao-Quadro sobre Mudan
~a do Clima, que ora se abre a assinatura 
dos Estados e das organiza~oes regionais 
de integra~ao economica, e urn desses pas
sos decisivos que teremos de dar na cons
tru~ao de uma ordem intemacional verda
deiramente nova, verdadeiramente me
lhor. 

Tal como a propria Conferencia do 
Rio de Janeiro, esta Conven~ao representa 
a consciencia crescente de que a vida sobre 
a Terrae uma aventura na qual todos os 
Homens estao juntos. 

E a nossa enfase aqui e somar, nao 
dividir. 

Hoje, estamos reunidos para unir for
~as, com vistas a prevenir formas ja conhe
cidas de prejuizo ao meio-ambiente e tam
bern para evitar fenomenos que, embora 
ainda objeto de certa polemica cientifica, 
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constituem riscos que nao temos o direito 
de correr. 

Os dispositivos deste instrumento sao 
o resultado de urna visao politica abrangen
te e devem servir a consolida~ao de urna 
parceria forte e duradoura. 

Seus termos sao adequados para que se 
iniciem, sem demora, as ~oes necessarias. 

E certo que a complexidade das ne
gocia~oes - tao bern presididas pelo Se
nhor Jean Ripert - impediu a supera~ao 
de certos limites, a concretiza~ao de algu
mas expectativas mais otimistas. 

Mas o essencial e que temos a Con
ven~ao, cujos mecanismos, alem do mais, 

abrem campo para sucessivos aprimora
mentos das obriga~oes que estamos con
traindo. 

Assim, este e, sem duvida , urn mo
mento feliz para as rela~oes intemacio
nais, urn momento em que os Govemos 
dao resposta efetiva aos anseios de seus 
povos, e da hurnanidade em geral. 

Estamos vencendo, mais uma vez, o 
desafio do progresso da qualidade de vida 
dos Homens, e de sua propria sobreviven
cta. 

Nessa caminhada, como sempre, 
Deus continuara a nos ajudar! 

Discurso do Presidente Fernando Collor na cerinronia 
de assinatura da Convenrtio sobre Diversidade BiolOgica, 

no Rio de Janeiro, em 5 dejunho de 1992 

A Conferencia das Na~oes Unidas 
para o Meio Ambiente e o Desenvolvi
mento tern grandes objetivos. 

Em primeiro Iugar, estamos reunidos 
para manifestar a esperan~a na capacidade 
dos Homens de lan~ar as bases de urn 
mundo melhor, ambientalmente sadio e 
socialmente justo. 

E tambem o momento em que essa 
esperan~a encontra os instrumentos de sua 
realiza~ao. 

Estou consciente do sentido hist6rico 
desta cerimonia, quando se abre a assina
tura a Conven~ao sobre Diversidade Bio-
16gica. 
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Nela talvez, mais do que outros do
curnentos, a comunidade intemacional da 
urn sinal de apre~o a vida. 

A grandeza da causa demandava pas
so hist6rico: a prote~ao a biodiversidade 
significa, em ultima instancia, criar condi
~oes que assegurem vida no Planeta, para 
n6s e para as gera~oes futuras. 

Os dispositivos da Conven~ao sao 
urna resposta inicial ao desafio. 

Estamos criando os primeiros instru
mentos necessarios para interromper a perda 
acelerada de urn tesouro biol6gico, em 
grande parte ainda desconhecido. 



Estamos estabelecendo bases novas, 
verdadeiramente racionais, para a utiliza
~ao e valoriza~ao dos recursos biol6gicos 
e, ao valoriza-los, definimos o melhor ca
minho para que sejam conservados. 

Hoje, sabemos, com certeza, que a 
conserva~ao e o uso sustentavel da diver
sidade biol6gica sao fundamentais para 0 

atendimento das necessidades crescentes 
de alimento e saude da popula~ao mun
dial, para manter o sistema que permite a 
vida na Terra. 

A prot~ a biodiversidade nao pode 
dividir: e causa de todos. 

Nao resta duvida de que a conserva
~ao da diversidade biol6gica eo desenvol
vimento da biotecnologia exigem regula
menta~ao inovadora, a fim de que se venha 
a instaurar uma etapa de distribui~ao eqiii
tativa de beneficios entre os detentores de 
recursos geneticos, de urn lado, e os deten
tores dos meios cientificos e tecnol6gicos 
para maneja-los, do outro. 

Aqui, esta claro que todos, paises 
desenvolvidos e em desenvolvimento, de
vern seguir o caminho da coopera~ao. 

Para tanto, e essencial que a comuni
dade intemacional encontre os meios para 
vincular, de maneira firme e justa, o acesso 
aos recursos geneticos as tecnologias apli
cadas em sua transforma~ao. 

A Conven~ao e uma primeira etapa 
de urn processo que tera que ser universal 
para que seja efetivo. 

E, pelo sentido racional de seus dis
positivos, estou certo de que a universali
za9ao vira necessariamente. 

Como parte de urn conjunto de grandes 
decis5es daRI0-92, a Conven9ao sobre Bio
diversidade marcara o inicio de urn novo 
modelo de coopera9ao entre os Estados. 

Sela o nosso compromisso de manter e 
desfrutar a riqueza das mwtiplas formas de 
vida do Planeta, para beneficiar, de forma 
solidaria, as gefa95es presentes e futuras. 

0 cuidado dos negociadores deu-nos 
urn texto equilibrado, que e o come9o ne
cessario e util para conquistas maiores, 
mais abrangentes. 

Hoje, a maior conquista esta na cons
ciencia e no cora9ao dos que estao no Rio, 
e a melhor disposi9ao de encontrar a or
dem perfeita para salvar a vida na Terra. 

E a ordem ambiental - que quere
mos alcan9ar - ha de se completar com 
urn desenvolvimento economico sustenta
do e sustentavel, em que a liberdade sirva 
a justi9a; e com uma vida politica, em que 
a democracia se fortale9a e as solu9oes 
pacificas sejam a regra necessaria do con
vivio intemacional. 

Deus havera de nos ajudar! 
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Discurso do Presidente Fernando Collor no final do segmento de cupula 
da Conferencia das Nafoes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

no Rio de Janeiro, aos 13 dejunho de 1992 

Este e urn momento fulico: nunca 
houve antes uma reuniao tao ampla e rep
resentativa das lideran9as do mundo. 

Temos a responsabilidade hist6rica 
de lan9ar as bases da constru9ao de urn 
novo tempo. 

Vimos na Conferencia do Rio que 
nao existe urn s6 canto do planeta imune 
aos problemas do meio ambiente e do 
desenvolvimento; alguns provocados, in
conscientemente, pela pobreza em que 
ainda vivem bilhoes de seres humanos; 
outros, nascidos do superdesenvolvimen
to e, portanto, conscientes. 

Pela grandeza do desafio, nossos de
bates integraram todos os campos da ati
vidade humana: 

• apontamos a necessidade de articular 
politicamente a vontade de criar realidades 
novas e justas; 

• indicamos a urgencia de alcan9ar novos 
modelos de produzir e consumir, para que 
a eficiencia economica sirva ao meio am
biente e ao bem-estar de todos; 

• reiteramos a exigencia de regras consen
suais estabelecidas em instrumentos juri
dicos, que criem obriga9oes de levar adian
te a luta pela conserva9ao do planeta e pelo 
desenvolvimento dos povos; 

• reafirmamos a necessidade de que os 
conhecimentos cientificos e tecnol6gicos 
devam ser compartilhados; 
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• insistimos em que, na diversidade de 
tradi9oes culturais e modos de vida, temos 
uma riqueza fundamental que deve ser 
preservada. 

0 desenvolvimento sustentavel -
conceito que resume nossos objetivos - e 
mais que mera proposta de urn modelo 
economico: ele s6 tera sentido pleno se 
corresponder ao esfor90 de dar sustentabi
lidade aos seres humanos: todos tern o di
reito de viver com dignidade e satisfa9ao. 

Ja se disse que a pobreza degrada nao 
so mente aqueles que sofrem, sem perspec
tivas de uma vida melhor, mas tambern 
aqueles que a toleram. 

Para mudar esse quadro, demos irn
portantes passos aqui no Rio, mas sao 

. passos que ainda estao Ionge de ser sufi
cientes. 

Ao avaliar os resultados da Conferen
cia, devem-se distinguir os ganhos reais 
expressos pelos documentos que foram 
adotados, dos ganhos ainda potenciais. 

Para esses ultirnos, quero solicitar a 
aten9ao dos que estao sentados a esta mesa: 
a Conferencia do Rio foi urn ponto de 
partida que s6 produzira frutos se conti
nuarmos a trabalhar solidariamente e de 
forma integrada. 

Senhoras e Senhores, 

As profundas transforma9oes ocorri
das recentemente no plano intemacional e 
no ambito intemo de varios paises, vern 



confirmar a percep~ao de que o tempo 
hist6rico :· e acelera, mas de forma seletiva: 
se algumas areas do planeta caminharam 
rapidamente para a liberdade, e se nurn 
prazo de meses superamos a Guerra Fria, 
muito pouco temos progredido na atenua
~ao das atenua~ao das desigualdades entre 
sociedades desenvolvidas e em desenvol
vimento. 

E cada vez mais importante, portan
to, que ao decidirmos sobre qualquer novo 
processo produtivo, levemos em conta, 
alem do impacto ambiental, os efeitos de 
carater social. 

Acredito que o tratamento conjunto 
das questoes do meio ambiente e do desen
volvimento nos criou a oportunidade de 
chegarmos ao seculo XXI por urn caminho 
novo e melhor. 

Sabemos que o modelo economico 
das na~oes superdesenvolvidas deve ser 
repensado, pois parece ambientalmente in
vhivel e nao pode servir de parfunetro para 
o futuro, quer do Norte, quer do Sul. 

Sabemos, por outro lado, que, sem 
elimina~ao do subdesenvolvimento, os es
for~os de aten~ao ao meio ambiente serao 
sempre limitados. 

Para a sobrevivencia do Planeta, o 
fim da devasta~ao causada pela fome e tao 
ou mais importante do que o fim da devas
ta~ao da natureza. 

Acabar com a fome e urn imperativo 
etico, mas e tambem urn imperativo hist6-
rico, pois enquanto houver fome nao ha
vera paz definitiva. 

Quero referir-me, ainda, a questao 
demografica: trata-se, sem duvida, de urn 
problema concreto e preocupante; concor
do com a maioria daqueles que aludiram 
ao tema durante a Conferencia- a solu
~ao do crescimento populacional excessi
vo esta indissociavelmente ligada a supe
ra~ao do subdesenvolvimento. 

Senhoras e Senhores, 

A todos os Chefes de Estado e de Go
vemo, e aos demais participantes desta Cu
pula da Terra, agrade~o a honrosa presen~a. 

Comparecendo ao Rio de janeiro, vie
mos articular a vontade politica de mudan
~a, viemos discutir as ideias e os instru
mentos de urn novo contrato entre povos 
e na~oes. 

A sociedade mundial acompanhou 
atentamente os nossos trabalhos: as causas 
do meio ambiente e do desenvolvimento 
conquistam a consciencia e a participa~ao 
de milhoes de pessoas. 

A experiencia atual indica que as per
cep~oes coletivas formam-se, e transfor
mam-se, em muito menos tempo do que 
govemos e burocracias levam, por vezes, 
para alterar algumas de suas posi~oes. 

Confio plenamente, no entanto, em 
que a propria realiza~ao desta reuniao mun
dial de cupula, sem precedentes na hist6ria, 
ja seja urn born sinal da vontade de mudar. 

E muito menos urna questao de poder 
fazer, do que de querer fazer - e Deus, 
certamente, havera de nos ajudar ilesta 
tare fa! 
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Resumo da Conferencia das Naroes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
pelo Presidente Fernando Collor, no Rio de Janeiro, em 14 de junho de 1992 

Gostaria de come~ar com profundo 
agradecimento a todos aqueles que, vindos 
das mais diferentes partes do mundo, con
tribuiram para 0 exito de nossa Rio-92: 
Govemos, o Secretariado das Na~oes Uni
das, o Secretariado da Conferencia, orga
nismos e agencias especializadas, movi
mentos e pessoas dedicadas a causa do 
meio ambiente e do desenvolvimento. 

Sabemos o quanto deve essa grande 
causa a determina~ao e ate mesmo aos 
sacrificios das organiza~oes nao-govema
mentais; o «Forum Global» foi urn grande 
e magnifico acontecimento - aqui no Rio, 
estivemos todos juntos. 

Desejaria expressar, tambem, o orgu
lho que sinto pela obra que o Brasil reali
zou na prepara~ao desta que foi a maior 
reuniao intemacional de toda a hist6ria -
urna mostra de nossa capacidade, de nossa 
voca~ao de pais modemo, aberto e em
preendedor - tomei nota com alegria das 
nurnerosas expressoes de apre~o pelos es
for~os que realizamos. 

0 meu reconhecimento especial aos 
cariocas e flurninenses, ao Govemo do 
Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura da 
Cidade, ao Grupo de Trabalho Nacional, 
as entidades, as empresas, a cada brasileiro 
envolvido neste empreendimento - urn 
muito obrigado ao Ministro Francisco Re
zek, por sua dedica~ao ao iniciar os prepa
rativos da Conferencia. 

Todos devemos, ainda, urna palavra 
especial de gratidao ao Secretario-Geral 
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Boutros-Ghali, a Maurice Strong, aos Se
nhores Desai e Stoby, e aos seus colabora
dores, assim como ao Relator-Geral, Se
nhor Lakhdar Brahimi, Ministro das Rela
~oes Exteriores da Argelia. 

Finalmente, nao poderia deixar de ex
pressar meu reconhecimento pelo trabalho 
incansavel do Embaixador Tommy Koh, na 
presidencia do Comite Preparat6rio e do 
Comite Principal da Conferencia. 

Senhoras e Senhores, 

Durante pelo menos doze dias, as 
aten~oes da hurnanidade estiveram volta
das para as questoes essenciais da vida, do 
desenvolvimento e dajusti~a na Terra. 

Existe urn genuino e amplo interesse 
pelo que fizemos; nossos povos desejarao 
conhecer os desdobramentos do trabalho 
que mtctamos. 

A Conferencia do Rio nao termina 
no Rio. 

0 espirito em que se desenrolaram as 
suas discussoes e delibera~oes - o que o 
Secretario-Geral Boutros-Ghali denomi
nou «espirito do Rio» - deve prolongar
se e projetar-se para muito alem de 1992. 

A Comissao sobre o Desenvolvimen
to Sustentavel devera ser expressao fiel 
desse espirito. 

Estamos aqui para forjar a uniao. 

Se por urn lado a Conferencia nao 
veio contra-arrestar, decisiva e finalmente, 
as tendencias de polariza~ao entre ricos e 
pobres, por outro, nao resta duvida de que 



serviu, sobretudo, para aurnentar a conscien
cia universal do nosso destino comurn. 

0 mundo sabe hoje, muito mais do 
que ha doze dias, que as questoes do meio 
ambiente e do desenvolvimento nao po
dem ser separadas. 

0 mundo sabe, hoje, que e preciso 
acabar tanto com a polui9ao consciente, 
reflexo da primazia do interesse economi
co de curto prazo, quanto com a polui9ao 
inconsciente, resultado da pobreza, da ig
non1ncia, da luta diaria pela sobrevivencia. 

0 mundo sabe, hoje, que e funda
mental estabelecer normas internacionais, 
como as que abrimos aqui a assinatura dos 
Estados- as Conven96es sobre Mudan9a 
do Clima e sobre Diversidade Biologica 
- e firmar compromissos e pianos de 
a9ao, como a Declara9ao do Rio, a Agenda 
XXI e a Declara9ao sobre Florestas. 

0 mundo sabe, muito mais do que ha 
doze dias, que devemos contar com meca
nismos de financiamento para levar recur
sos novos e adicionais para os projetos e 
propostas dirigidos ao progresso duravel, 
atendendo tambem as necessidades dos 
paises em desenvolvimento- a redefini-
9ao do «Global Evironment Facility« sera 
urn passo importante nessa dire9ao. 

0 mundo sabe, hoje, muito mais do 
que ha doze dias, que a Rio-92 representa 
o inicio de uma caminhada em que as 
na96es e os individuos, ricos e pobres, 
homens e mulheres, irao convergir na luta 
pela conserva9ao do planeta, pelo desen-
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volvimento, pela justi9a e, em ultima ins
tancia, pela paz mundial. 

0 mundo sabe, hoje, muito melhor do 
que ha doze dias, que as Na96es Unidas 
desempenham urn papel cada vez mais 
central na historia da humanidade; a pro
pria Conferencia do Rio demonstra que 
temas de interesse universal, como o meio 
ambiente e o desenvolvimento, os temas 
que dizem respeito ao conjunto da huma
nidade, so podem ser tratados em foros que 
congreguem todos os povos, em igualdade 
de condi96es. 

Senhoras e Senhores, 

Em nome de todos os brasileiros, pe9o 
que guardem em seus espiritos e cora96es 
a lembran9a dos dias entre nos. 

A Conferencia do Rio, que culminou 
com a Cupula da Terra, foi uma tarefa de 
semeadura; a boa colheita dependera de 
nosso esfor9o e dedica9ao. 

Ao nos dispersarmos, levemos co
nosco a certeza de que, neste doze dias, 
fomos protagonistas de urn momento his
toricc de congra9amento e mudan9a. 

Cabe-nos aceitar a orienta9ao de uma 
nova etica de solidariedade. 

0 mundo, como lhes disse, nao e 
mais o de 3 de junho: e urn pouco melhor, 
urn pouco mais seguro e urn pouco mais 
solidario. 

Valeu a pena; estamos no rumo certo 
e chegaremos la, com a ben9ao e a ajuda 
de Deus! 

Muito obrigado a todos. • 
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Presidente Collor participa 
de reuniao do Mercosul 

Discurso pronunciado pelo Presidente Fernan
do Col/or durante a II Reuniiio do Conselho do 
Mercado Comum, em Las Lenas, aos 26 de 
junho de 1992 

Neste estimulante cemirio de Las Lefias, 
devemos realizar urn balan9o do primeiro 
ano da entrada em vigor do Tratado de 
Assun9ao. 

Os desafios para a consolida9ao ins
titucional do mercado comunitario vao sen
do vencidos urn a urn, com muito trabalho, 
equilibrio, criatividade e clara demonstra
yao de vontade politica. 

Agora, a nossa principal missao e a 
de definir novas estrategias, realistas e efi
cazes, de aprofundamento do processo de 
integra9ao ate o final de 1994, quando se 
encerra o periodo de transi9ao para o mer
carlo comunitario. 

Hoje, estamos conscientes do fato de 
que o crescimento economico sustentado 
de nossos paises depende de uma inser9ao 
verdadeiramente competitiva na econo
mia mundial, como a que propiciani a 
integra9ao. 

Brasileiros, argentinos, paraguaios e 
uruguaios sabem que, juntos, podemos fa
zer melhor o que teriamos de fazer sozinhos 
para assegurar urn destino comurn de paz, 
de prosperidade e de justi9a para todos. 

Senhores Presidentes, 

0 MERCOSUL consolida-se nos 
planos nacional e intemacional: todos os 
6rgaos previstos no Tratado de Assun9ao 
estao funcionando normalmente. 

Os acordos ja celebrados com os Es
tados Unidos e com a CEE, eo inicio de 
entendimentos com o Japao, comprovam 
a viabilidade e o interesse que o Mercado 
Com urn desperta fora de nossas fronteiras. 

Grandes oportunidades de neg6cios 
afloram a cada dia e vao sendo aproveita
das pelo setor privado. 

Nossa interdependencia politica e 
economica ganha sentido real. 

Os excepcionais resultados colhidos 
ate aqui no campo do intercambio comer
cia! confirmam a potencialidade e o dina
mismo do mercado ampliado de nossos 
quatro paises: atingimos em 1991 a cifra 
de quase 5 bilhoes de d6lares no comercio 
intra-MERCOSUL, numero que, segundo 
nossas proje96es, devera ser superado sig
nificativamente em 1992. 

Essas conquistas estimulam-nos ain
da mais na tarefa de conformar uma Zona 
de Livre Comercio e urna Uniao Aduanei-
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ra, que, estou certo, serao realidade plena 
ate 31 de dezembro de 1994. 

Com isso, estaremos lan9ando bases 
s6lidas para o estabelecimento das regras 
comuns nas outras duas liberdades -a de 
servi9os e a de pessoas - que se materia
lizarao no Mercado Comum do Sul. 

Nossas razoes paraotimismo, portan
to, estao assentadas em avan9os concretos, 
tangiveis. 

Medidas efetivas garantem que os ope
radores economicos e os investidores na
cionais e de terceiros paises ja disponham 
de regras transparentes para solu9ao de 
controversias, para fazer valer os certifica
dos de origem, para acordos setoriais de 
complementa9ao economica. 

A troca de instrumentos de ratifica-
9ao de tratado entre o Brasil e a Argentina 
colocara em vigencia imediata o Estatuto 
das Empresas Binacionais, abrindo urn 
grande esp~o para o estabelecimento de 
companhias integradas dos dois paises. 

Estao em processo de exame regras 
comuns para evitar praticas desleais de 
comercio e abuso do poder economico e a 
oligopoliza9ao do mercado. 

A partir desse cenario positivo, cabe
nos, agora, tra9ar diretrizes para o proximo 
dois anos e meio. 

Na terceira reuniao de Ministros da 
Economia e Presidentes de Bancos Cen
trais, foi aprovada a ideia de organizarmos 
urn cronograma de medidas necessarias a 
implementa9ao da Zona de Livre Comer
do e da Uniao Aduaneira, para a coorde
na9ao de politicas macroeconomicas e se
toriais e para o desenho de estruturas defi-
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nitivas do sistema de tomada de decisoes 
a partir de 1995. 

Esse cronograma tern grande rele
vancia, pois ah~m de facilitar 0 trabalho 
arduo que nos espera, em tao curto espa9o 
de tempo, ele estara transmitindo ao mun
do outro sinal inequivoco de nossa dispo
si9ao em transformarmos a integra9ao em 
catalisador do crescimento economico e 
de inser9ao competitiva nos fluxos inter
nacionais de comercio, investimento e tec
nologia. 

Essa demonstra9ao de vontade poli
tica tera, igualmente, grande repercussao 
intema, em nossos paises, permitindo a 
rigorosa obediencia dos objetivos e prazos 
fixados. 

Senhores Presidentes, 

A partir da primeira reuniao do Con
selho do MERCOSUL, quando tive o pra
zer de receber Vossas Excelencias em Bra
silia, o processo negodador da integra9ao 
ganhou ainda maior abrangencia, median
te reunioes de Ministros do Trabalho, da 
Educa9ao e da Justi9a de nossos paises. 

Deveremos, nesta ocasiao, conside
rar a oportunidade de realizar reunioes 
sobre assuntos de meio ambiente e de den
cia e tecnologia. 

Com os resultados alcan9ados na 
Rio/92, vimos a importancia que esses 
setores adquiriram nos ultimos anos, no 
tra9ado de novas formas de desenvolvi
mento sustentavel e sustentado. 

Senhores Presidentes, 

A integra9aO e urn impulso definitivo 
para reativar nossas economias, atrair in-



vestimentos extemos, modemizar nossos 
parques produtivos, gerar empregos e rea
lizar nossas potencialidades. 

Coerente com esses objetivos, venho 
propor a Vossas Excelencias o exame con
junto de urn programa do MERCOSUL de 
Qualidade e Produtividade, cujos delinea
mentos basicos o Ministro da Economia, 
Fazenda e Planejamento, do Brasil, fara cir
cular nesta reuniao, por minha solicitayao. 

A integrayao esta-se tomando, ade
mais, em poderoso instrumento de conso
lidayao de nossa estabilidade politico-de
mocratica, de nossos ideais compartilha
dos de justiya social e de paz universal. 

E com esse espirito que venho propor 
ao Conselho que adotemos decisao reco-

mendada pela Comissao Parlamentar Con
junta do MERCOSUL, segundo a qual a 
condiyao de pais membro deve estar sujeita 
a vigencia das instituiyoes democraticas e ao 
curnprimento dos acordos de direitos hurna
nos nos nossos respectivos territ6rios. 

••• 

Minha ultima palavra e de agradeci
mento ao Presidente Menem e ao povo ar
gentino pela hospitalidade e pelos esforyos 
empreendidos na organizayao desta reuniao. 

Vimos a Las Lefias para rearticular, 
uma vez mais, de forma clara, inequivoca, 
a vontade politica de nossos povos. 

0 MERCOSUL e urn processo irre
versivel, que continuaremos a desenvolver 
com a graya e a ajuda de Deus. • 
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Ministro Lafer assina Acordo-Quadro 
de Coopera~ao Brasil-CEE 

Discurso pronunciado pe/o Ministro Ce/so La
fer por ocasiiio da assinatura do Acordo-Qua
dro de Coopera(fiio entre a Republica Federati
va do Brasil e a Comunidade Economica Euro
peia, no Palacio do Plana/to, em 29 de junho de 
1992 

0 Acordo de Coopera9ao que acabamos 
de assinar marca o inicio de uma nova fase 
nas rela9oes entre o Brasil e a Comunidade 
Economica Europeia. 

A presen9a neste ato do Excelentissi
mo Senhor Presidente da Republica, Dou
tor Fernando Collor, e do Excelentissimo 
Senhor Ministro dos Neg6cios Estrangei
ros de Portugal e atual Presidente do Con
selho Europeu, Professor Doutor Joao de 
Deus Pinheiro, e testemunho da importan
cia de tais rela9oes, assim como das pers
pectivas para sua crescente valoriza9ao. 
Desejaria registrar igualmente o quanto 
nos honra a participa9ao nesta cerimonia 
do Comissario Abel Matutes, responsavel 
pelas rela9oes CEE-America Latina. 

Dentre os acordos que se convencio
nou chamar de «terceira gera9ao» conclui
dos pela Comunidade, este e, sem duvida, 
o mais abrangente. Cobre mais de vinte 
areas de coopera9a0 que vao do dominio 
comercial ao social, do cientifico-tecnol6-
gico ao empresarial. 

Este salto qualitativo assenta-se no 
solido patrimonio cultural que herdamos 

da Europa e que nos permitiu compartilhar 
valores de civiliza9ao arraigados na cons
ciencia de nossos povos. Prova disso esta 
no Artigo primeiro do Acordo, intitulado 
«Fundamento Democratico da Coopera-
9iiO>>, em que o Brasil e a Comunidade 
proclamam que suas rela9oes baseiam-se 
no respeito dos principios democraticos e 
dos direitos humanos que inspiram as po
liticas intemas e intemacionais das duas 
Partes. 

A democracia no plano intemo e a porte 
fundamental a democratiza9a0 das rela90-
es intemacionais. A democracia tern como 
pressupostos o respeito pelo outro, a tole
rancia -base do pluralismo -, principia 
da legalidade, a busca do compromisso, o 
principia da maioria. Por isso mesmo as 
democracias, ao traduzirem no plano ex
temo sua visao da ordem intema, sao vis
tas, desde Kap.t, como vocacionadas para 
a paz e para a solu9ao por via diplomatica 
de seus diferen9as intemacionais. 

0 tema da democracia permite assi
nalar que as rela9oes intemacionais nao se 
esgotam no plano estrategico ou economi-
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co, nas intera~oes dominadas pelo poder 
ou pelo interesse. 0 campo dos valores 
constitui plano fundamental das rela~oes 
entre estados. Com efeito, afinidades e 
dissonancias que se originam nas distintas 
formas de conceber a vida em sociedade 
tern papel relevante na orienta~ao das po
liticas externas nacionais. 

E neste contexto que o refor~o da 
democracia e da economia de mercado ora 
em curso em escala mundial suscita as 
afinidades naturais da cultura e dos valo
res. Estas terao urn papel do maior signifi
cado no desenvolvimento dos la~os entre 
paises, pois as sociedades democniticas 
decidirao naturalmente de quem desejam 
aproximar-se ou com quem preferem in
tercambiar hens, conhecimentos ou inves
timentos. Dai a importancia dos principios 
compartilhados para as atividades positi
vas de coopera~ao maxime quando tern o 
lastro dos investimentos privados, do tu
rismo e do intercfunbio cultural que sao 
sem duvida marcantes entre o Brasil e a 
Europa. 

Na area economica sao fortes OS vin
culos que nos unem. A Comunidade Euro
peia constitui nosso principal mercado, 
absorvendo quase urn ter~o das exporta~o
es brasileiras, e de seus Estados membros 
fluiu para o Brasil a maior parcela dos 
investimentos estrangeiros que contribui
ram para colocar-nos entre as dez maiores 
potencias industriais do mundo. No campo 
financeiro, e igualmente notavel a presen
~a das institui~oes bancarias que tern sua 
sede em paises da Comunidade e, nos dias 
de hoje, exercem papel de relevo no finan
ciamento de nosso comercio exterior. 

168 

Todos esses elementos- que dese
jariamos fossem vistos por nossos parcei
ros europeus como urn valioso acervo co
mum - nao puderam ser explorados de 
forma adequada na decada passada, quan
do o Brasil,juntamente com outras na~oes 
latino-americanas, mergulhava na crise da 
divida externa e na desorganiza~ao cres
cente de sua economia. 

Senhor Presidente, 

Desde seu discurso de posse V ossa 
Excelencia identificou o potencial deter
minante das rela~oes entre o Brasil e a 
Europa. En tao dizia V ossa Excelencia que 
continuaria «a exortar as lideran~as dos 
paises da Europa a reconhecerem na Ame
rica Latina aquela parte do mundo em 
desenvolvimento onde as pr6prias raizes 
sao tam bern europeias», ao mesmo 'tempo 
que tratariamos «de explorar todas as po
tencialidades que a nova dinamica da Co
munidade possa trazer em termos de co
mercio, capitais e tecnologia». 

Assim foi feito, a partir do momento 
em que o Pais se empenhou resolutamente 
na tarefa gigantesca de moderniza~ao de 
sua estrutura economica e de resgate da 
divida social, buscando novas e mais efi
cientes formas de inser~ao internacional. 

Dai a proposta de Vossa excelencia de 
estabelecermos com a Comunidade uma 
agenda de reali~oes, onde constava, como 
ponto essencial, a conclusao do Acordo 
hoje assinado. 

E certo que entre nos existiram e 
ainda existem pontos de divergencia -
tais como aqueles representados por certas 
praticas protecionistas e medidas discrimi-



natorias -, que vamos superar atraves do 
dialogo franco e, sobretudo, mediante o 
fortalecimento do sistema multilateral 
corporificado nas regras do GATT. 

0 fundamental, contudo, e que trata
mos - como ja o estamos fazendo -de 
identificar as areas de convergencia e que 
nos aproximarao ainda mais, num contex
to onde a competencia economica veio 
substituir-se a competi<;ao ideologica. 

Exemplo significativo desse espirito 
construtivo e a forma como lidamos com o 
tema do meio-ambiente. Deixando de lado 
a retorica esteril, o Govemo brasileiro e a 
Comunidade Economica Europeia, com a 
ajuda do Banco Mundial, elaboraram o Pro
grama Piloto para a Conserva<;ao das Flo
restas Tropicais no Brasil, que, tendo rece
bido o endosso dos paises membros do 
G-7, em breve estara produzindo seus pri
meiros resultados concretos. Na Conferen
cia do Rio, que consagrou o conceito de 
desenvolvimento sustentavel, o Brasil e a 
Comunidade revelaram urn elevado grau de 
sintonia, tendo contribuido decisivamente 
para os importantes resultados entao alcan
<;ados. 

Nesse esfor<;o de aproxima<;ao, nos 
valeremos tambem da crescente interlo
cu<;ao do MERCOSUL - que ha pouco 
concluiu urn Acordo Interinstitucional 
com a Comissao das Comunidades Euro
peias com objetivo de desenvolver aquelas 
atividades de coopera<;ao voltadas especi
ficamente para o fomento da integra<;ao 
regional. Ademais, continuaremos a nos 
servir do importante canal de dialogo po
litico instituido entre os Chanceleres do 
Grupo do Rio e da Comunidade a partir da 

Ata de Roma, e cuja utilidade acaba de ser 
comprovada pela reuniao realizada em 
Santiago no final do mes passado. 

Ao tra<;ar esse quadro encorajador do 
novo relacionamento entre o Brasil e a 
Comunidade, desejo salientar a importan
cia da atua<;ao construtiva da Comissao 
demonstrada durante a negocia<;ao do tex
to hoje assinado e que, estou certo, se fara 
sentir com igual intensidade na etapa sub
seqiiente de sua implementa<;ao. 

Finalmente, nao poderia deixar de 
registrar o reconhecimento do Govemo 
brasileiro a contribui<;ao pessoal que pres
taram a esse processo o Comissario Abel 
Matutes, incansavel batalhador em prol 
das causas latino-americanas, e o Chance
ler Joao de Deus Pinheiro, que, na quali
dade de Presidente do Conselho de Minis
tros durante o primeiro semestre deste ano, 
soube imprimir as a<;oes comunitarias a 
visao propria de Portugal acerca da rele
vancia das terras postas neste lado do 
Atlantico Sul. 

A elabora<;ao e conci-usao deste Acor
do-Quadro expressam a confian<;a da Co
munidade Economica Europeia nas possi
bilidades da economia brasileira. De nossa 
parte, posso assegurar que nao se decep
cionarao aqueles que apostarem no Brasil 
e se tomarem socios de nosso desenvolvi
mento tal como proposto no grande pro
jeto de reconstru<;ao nacional que o Presi
dente Collor esta, com determina<;ao, le
vando adiante na sua gestao voltada para 
a amplia<;ao em termos modemos do con
trole da sociedade brasileira sobre o seu 
proprio rumo. 
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Senhor Presidente, 

Senhor Ministro, 

Gostaria de concluir citando o fil6so
fo italiano Norberto Bobbio. Dizia ele em 
recente artigo que se a razao nao domina 
o curso do mundo, como acreditava Hegel, 
isso nao quer dizer que estejamos nos pre
cipitando na idade do niilismo. Diante da 
altemativarazao/niilismo, Bobbio interca
la a palavra «talvez» e explica: «Digo 'tal-

vez' porque justamente neste 'talvez' po
demos ainda encontrar urn espar;o, grande 
ou pequeno que sejam para continuar a 
agir como 'artesaos de nosso proprio des
tino'». 0 Brasil, Portugal e a Comunidade 
Economica Europeia sao parceiros natu
rais desta nova Hist6ria, marcada pela de
mocracia e pelos direitos humanos, que 
juntos os Homens comer;am a construir. 

Muito obrigado. 

Acordo-Quadro de Cooperariio entre a Republica Federativa do Brasil 
e a Comunidade Economica Europeia 

0 Govemo da Republica Federativa 
do Brasil, por urn lado, 

e 

0 Conselho das Comunidades Euro
peias, por outro lado, 

Ten do em conta as relar;oes de ami
zade e os tradicionais lar;os existentes 
entre a Republica Federativa do Brasil, a 
seguir denominada «Brasil»; e os Esta
dos-membros da Comunidade Economi
ca Europeia, a seguir denominada «Co
munidade»; 

Reiterando a importancia conferida 
aos principios da Carta das Nar;oes Uni
das, aos val ores democniticos e ao respeito 
dos direitos do Homem; 

Conscientes do interesse mutuo em 
ampliar e diversificar as suas trocas co
merciais, bern como em incrementar a sua 
cooperar;ao economica, cientifica, tecnica 
e financeira; 
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Reconhecendo as implicar;oes favo
niveis do processo de reforma, de modem
izar;ao economica e de liberalizar;ao co
mercial em curso no Brasil para as relar;oes 
economicas e comerciais; 

Congratulando-se com a institucio
nalizar;ao do dialogo entre o Grupo do Rio 
e a Comunidade e os seus Estados-mem
bros, concretizada na declarar;ao de Roma, 
de 20 de dezembro de 1990, eo desenvol
vimento da integrar;ao atraves do Mercado 
Com urn do Sul (MERCOSUL ); 

Reconhecendo a importancia de uma 
maior proter;ao do meio ambiente ligada 
ao imperativo de urn desenvolvimento 
economico e social sustentado; 

Convencidos da importancia de que 
se rev estern as regras e principios do A cor
do Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Co
mercio (GATT) para urn comercio inter
nacional aberto e reiterando os compro
missos assumidos no ambito do referido 



acordo, bern como o respeito dos direitos 
de propriedade intelectual e da liberdade 
de investimento; 

Reconhecendo a necessidade de pro
mover os direitos sociais, em especial no 
que respeita aos setores mais desfavoreci
dos, decidiram concluir o presente Acordo 
e, para tal fim, designaram como plenipo
tenciarios: 

0 Govemo da Republica Federativa 
do Brasil, o Ministro de Estado das Rela-
96es Exteriores, Celso Lafer; 

0 Conselho das Comunidades Euro
peias, o Ministro dos Neg6cios Estrangei
ros da Republica Portuguesa, Presidente, 
em exercicio, do Conselho das Comunida
des Europeias; e Abel Matutes, Membro 
da Comissao das Comunidades Europeias; 

Os quais, ap6s terem trocado os seus 
plenos poderes reconhecidos em boa e 
devida forma, 

Acordaram o seguinte: 

Artigo 1 
Fundamento Democratico 
da Coopera~ao 

As rela9oes de coopera9ao entre o 
Brasil e a Comunidade, bern como todas 
as disposi9oes do presente Acordo, ba
seiam-se no respeito dos principios demo
cniticos e dos direitos do Homem que 
inspiram as politicas intemas e intemacio
nais tanto do Brasil como da Comunidade, 
e que constituem urn elemento essencial 
do presente Acordo. 

Artigo 2 
Refor~o da Coopera~ao 

1. As Partes Contratantes comprome
tem-se a conferir urn novo impulso as suas 
rela9oes. Para atingir esse objetivo funda
mental, estao decididas a fomentar, em 
especial, o desenvolvimento da coopera-
9ao em materia de comercio, investimen
tos, finan9as e tecnologia, tendo em conta 
a situa9ao especial do Brasil como pais em 
desenvolvimento. 

2. Para fins pretendidos pelo presente 
Acordo, as Partes Contratantes reconhe
cem a utilidade de se consultarem sobre os 
temas intemacionais de interesse mutuo. 

Artigo 3 
Coopera~ao Economica 

1. Tendo em vista o seu interesse mutuo 
e os seus objetivos economicos a medio e 
a Iongo prazo, as Partes Contratantes com
prometem-se a desenvolver a coopera9ao 
economica mais ampla possivel. Os obje
tivos dessa coopera9ao consistem, espe
cialmente, em: 

a) fortalecer e diversificar, de 
urn modo geral, os respectivos la9os 
economicos; 

b) contribuir para o desenvolvi
mento das suas economias em bases 
duradouras para o aumento dos ni
veis de vida respectivos; 

c) prom over o desenvolvimento 
das trocas comerciais tendo em vista 
a diversifica9ao e abertura de novos 
mercados; 

d) favorecer os fluxos de inves
timentos e as transferencias de tecno-
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logia, e fortalecer a prote~ao dos in
vestimentos; 

e) fomentar a coopera9ao entre 
operadores economicos, em especial 
entre as pequenas e medias empresas; 

f) criar condi9oes favoniveis para 
uma melhoria do nivel de emprego; 

g) proteger e melhorar o meio 
ambiente; 

h) promover medidas destina
das ao desenvolvimento do setor ru
ral; 

i) refof9ar a base cientifica e a ca
pacidade de inven9ao das duas Partes; 

j) apoiar os esfor9os e as inicia-
tivas de integra9ao regional. 

2. Para tal fim, as partes Contratantes 
determinarao, de comum acordo, no seu 
interesse mutuo e tendo em conta as suas 
competencias e capacidades, os dominios 
da sua coopera9ao economica, nao ex
cluindo a priori qualquer setor. Essa coo
pera9ao abrangeni, em especial, os seguin
tes dominios: 
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a) industria; 

b) utiliza9ao dos recursos natu
rais no contexto de urn desenvolvi
mento sustentado; 

c) propriedade intelectual, in
cluindo a propriedade industrial, nor
mas e criterios de qualidade; 

d) regulamenta9ao sanitaria e fi
tossanitaria; 

e) servi9os em geral, particular
mente, o turismo e os transportes; 

t) informatica~ eletronica, tele
comunica9oes, utiliza9ao das tecni
cas especiais; 

g) inform~o sobre quest5es mo-
netarias. 

3. Para a concretiza9ao dos objetivos da 
coopera9ao economica, as Partes Contra
tantes, em conformidade com as respecti
vas legisla9oes, esfor9ar-se-ao por fomen
tar, entre outras, as seguintes atividades: 

a) intercfunbio permanente de in
forma9oes e de pontos de vista que 
sejam do interesse da coopera9ao, atra
ves, principalmente, da liga9a0 as ba
ses de dados existentes ou da cria9ao 
de novas bases de dados; 

b) promo9ao de empresas comuns 
Goint ventures) ou, mais concretamen
te, desenvolvimento de uma parceria 
(partenariat) que tenha em conta as es
pecificidades das empresas; 

c) visitas, contatos e atividades 
de promo9ao da coopera9ao entre pes
soas e delega9oes que representem 
empresas ou organiza9oes economi
cas, incluindo a cria9ao de mecanis
mos e de institui9oes adequados; 

d) reali~ao de seminarios e de 
encontros de empresarios, bern como 
organiza9ao e realiza9ao de certames, 
exposi9oes e simp6sios especializados 
e prom09ao, nessas ocasioes, de conta
tos entre OS agentes economicos; 

e) realiza9ao de estudos ou de 
relat6rios de avalia9ao sobre a viabi
lidade de projetos ou sobre a identi
fica9ao previa de novas formas de 
coopera9ao; 



f) projetos de pesquisa e inter
cfunbio de cientistas. 

Artigo 4 
Tratamento de Na~ao mais Favorecida 

As Partes Contratantes acordam em 
conceder-se mutuamente o tratamento de 
na9ao mais favorecida nas suas rela9oes 
comerciais, em conformidade com as dis
posiyoes do Acordo Geral sobre Tarifas 
Aduaneiras e Comercio (GATT). As duas 
Partes reafirmam a sua vontade de realizar 
as suas trocas comerciais em conformida
de com o referido Acordo. 

Artigo 5 
Desenvolvimento da Coopera~ao 
Comercial 

1. As partes Contratantes comprome
tem-se a promover, ate o nivel mais eleva
do, o desenvolvimento e a diversifica9ao 
das suas trocas comerciais, tendo em conta 
a respectiva situa9ao economica e conce
dendo-se mutuamente as facilidades mais 
amplas possiveis. 

2. Para tal fim, as Partes Contratantes 
estudarao os metodos e os meios de redu
zir e suprimir os varios obstaculos ao de
senvolvimento do comercio, em particular 
os nao tarifarios e os paratarifarios tendo 
em conta os trabalhos ja realizados neste 
campo pelas organiza9oes intemacionais. 

3. As Partes Contratantes acordam em 
promover intercfunbio de informa9oes e a 
realiza9ao de consultas relativamente a ta
rifas, requisitos sanitarios e tecnicos, le
gislayao e praticas relacionadas ao comer
cio, bern como a direitos antidumping e de 

compensa9ao que eventualmente venham 
a ser aplicados. 

4. Sem prejuizo dos seus direitos e ob
rigayoes no ambito do GATT, as Partes 
Contratantes comprometem-se a consult
ar-se sobre qualquer divergencia que pos
sa surgir em materia comercial. 

A consulta sera organizada no mais 
breve prazo ap6s pedido de uma das Par
tes. A Parte Contratante que solicita a con
sulta prestara a outra parte todas as infor
mayoes necessarias para uma analise por
menorizada da situa9ao. 

As duas Partes esfor9ar-se-ao por en
contrar, no mais curto prazo, uma solu9ao 
para o diferendo comercial atraves desse 
mecamsmo. 

5. Sempre que nas trocas comerciais en
tre as Partes Contratantes se verificarem 
alega9oes de dumping ou de subven9oes 
que conduzam a urn inquerito por parte das 
autoridades competentes, as Partes Con
tratantes comprometem-se a examinar os 
pedidos apresentados pela outra Parte. 

A pedido das entidades intere~sadas, 
as autoridades competentes das Partes Con
tratantes fomecer-lhes-ao informa9oes so
bre fatos e considera9oes mais importantes 
que servirao de base a uma resolu9ao. As 
referidas informa9oes serao facultadas an
tes' de se chegar as conclusoes definitivas 
do inquerito e com tempo suficiente para 
que aquelas entidades possam defender os 
seus interesses. 

6. As disposi9oes constantes dos para
grafos numeros 3, 4 e 5 acima deixarao de 
ser aplicadas quando da entrada em vigor, 
no Brasil e na Comunidade, do novo c6di-
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go antidumping e de outros instrumentos 
do GATT atualmente em negocia9ao no 
quadro da Rodada Uruguai. 

Artigo 6 
Modalidades de Coopera~ao Comercial 

Com o objetivo de atingir a coopera-
9ao mais dinfunica, as Partes Contratantes 
comprometem-se, em conformidade com 
as respectivas legisla96es e em fun9ao dos 
seus diferentes niveis de desenvolvimento 
relativo, a levar a cabo as seguintes a96es: 

• promover encontros, intercfunbios e con
tatos entre dirigentes de empresas de ambas 
as Partes Contratantes a fim de identificar 
os produtos susceptiveis de serem comer
cializados no mercado da outra Parte; 

• facilitar a coopera9ao administrativa 
em materia aduaneira entre os respectivos 
servi9os competentes, principalmente no 
que se refere as atividades de forma9ao 
profissional, a simplifica9a0 de procedi
mentos e a preven9a0 e detec9a0 das infra-
90eS a regulamenta9a0 aduaneira; 

• encorajar e apoiar atividades de promo-
9ao comercial, tais como semimirios, sim
p6sios, feiras e exposi96es comerciais e 
industriais, missoes comerciais, visitas, se
manas comerciais e outras, com vistas a 
apoiar e a acompanhar os esfor9os de ex
pansao comercial; 

• conceder apoio as organiza95es e as 
empresas para que realizem opera96es 
mutuamente lucrativas; 

• ter em conta os interesses reciprocos, no 
que respeita ao acesso aos seus mercados 
para os produtos de base, semimanufatu
rados, bern como a estabiliza9ao dos mer-
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cados intemacionais de materias-primas, 
em conformidade com os objetivos acor
dados nas organiza96es internacionais 
competentes; 

• estudar os meios e as medidas que per
mitam facilitar as trocas comerciais e eli
minar os obstaculos ao comercio, tendo 
em conta os trabalhos efetuados no ambito 
das organiza96es intemacionais. 

Artigo 7 
Importa~ao Temporaria 
de Mercadorias 

As Partes Contratantes comprome
tem-se a conceder-se reciprocamente isen-
9ao de direitos e taxas de importa9ao pela 
admissao temponiria de mercadorias, em 
conformidade com as legisla96es respec
tivas e tomando em considera9ao, sempre 
que possivel, o disposto em conven96es 
intemacionais existentes na materia. 

Artigo 8 
Coopera~ao Industrial 

As Partes Contratantes favorecerao a 
expansao e a diversifica9ao da base produ
tiva do Brasil nos setores industriais e dos 
servi9os, orientando as suas a96es de coo
pera9ao mais especificamente para as pe
quenas e medias empresas e favorecendo 
as a96es destinadas a facilitar-lhes o aces
so as fontes de capital, dos mercados e as 
tecnologias adequadas, bern como as a96-
es de empresas comuns especialmente vo
cacionadas para a comercializa9ao entre as 
Partes e para os mercados de terceiros 
paises. 

Para tal fim, as Partes Contratantes, 
no ambito das competencias respectivas, 



refor9adio a capacidade de a9ao dos em
presarios, desenvolvendo todas as formas 
de parceria e a coopera9ao industrial em 
todos os seus aspectos, tais como acordos 
de licen9a, transfen!ncia de tecnologia, de 
subcontrata9ao e de representa9ao e a con
solida9ao das redes de promo9ao indus
trial e de investimento, como, por exem
plo, do BC-NET («Business Corporation 
Network»!Rede de Coopera9ao Empresa
rial) e do ECIP («European Community 
Investment Partners»!Investidores Asso
ciados da Comunidade Europeia). 

Artigo 9 
Investimentos 

As partes Contratantes, no ambito 
das competencias, regulamenta9oes e po
liticas respectivas, acordam no seguinte: 

• promover o crescimento de investimen
tos mutuamente beneficos; 

• estudar a possibilidade de desenvolver 
a9oes e mecanismos visando melhorar as 
condi9oes para esse tipo de investimentos, 
em conformidade com as orienta9oes do 
panigrafo 3 8 da Declara9ao de Roma so
bre as rela9oes entre a Comunidade Eco
nomica Europeia e OS Estados-membros e 
os paises do Grupo do Rio. 

Artigo 10 
Coopera~ao Cientifica e Tecnologica 

1. Tendo em conta o seu interesse mu
tuo e os objetivos da sua politica cientifica, 
as partes Contratantes comprometem-se a 
desenvolver uma coopera9ao cientifica e 
tecnica destinada, principalmente, a: 

• fortalecer os la9os entre as comunida
des cientificas e tecnol6gicas; 

• fomentar o intercambio de pesquisado
res; 

• favorecer a transferencia de tecnologia 
com base no beneficio mutuo; 

• desenvolver as rela9oes entre os centros 
de pesquisa das duas Partes; 

• incentivar a inven9ao; 

• definir as rela9oes de coopera9ao no 
dominio da ciencia aplicada. 

2. 0 ambito da coopera9a0 dependeni 
da vontade das partes Contratantes que 
selecionarao em conjunto os dominios 
considerados prioritarios. 

3. A fim de por em pnitica os objetivos 
por elas definidos, as Partes Contratantes 
favorecerao e fomentarao, entre outras ati
vidades, a forma9ao de cientistas de alto 
nivel, a realiza9ao de projetos de pesquisa 
conjunta, o intercambio de informa9oes 
cientificas no contexto de seminarios, gru
pos de trabalho, congressos e reunioes de 
trabalho entre as respectivas comunidades 
cientificas. Estas atividades poderao ser 
realizadas entre institui9oes, organismos e 
empresas de carater publico ou privado. 

Artigo 11 
Coopera~ao em Materia de Normas 

Sem prejuizo das suas obriga9oes in
temacionais, e em conformidade com as 
competencias e as legisla9oes respectivas, 
as Partes Contratantes tomarao medidas 
tendentes a reduzir as diferen9as nos do
minios da metrologia, da normaliza9ao e 
da certifica9ao, mediante o desenvolvi
mento da utiliza9ao de normas e de siste
mas de certifica9ao compativeis. Para tal 
fim, favorecerao em especial: 
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• o contato entre peritos, com o objetivo 
de facilitar o intercambio de informa~oes 
sobre a metrologia, a normaliza9ao, o con
trole, a promo9ao e a certifica9ao da qua
lidade; 

• a promo9ao de intercfunbio e de conta
tos entre organismos e institui9oes espe
cializados nessas materias; 

• o fomento de a96es com vistas a urn 
reconhecimento mutuo dos sistemas de 
certifica9ao da qualidade; 

• o desenvolvimento da assistencia tecni
ca em materias de metrologia, de normali
za9ao e de certifica9ao, bern como de pro
gramas destinados a promover a qualida
de; 

• a realiza9ao de reunioes de consulta 
para assegurar que as normas nao consti
tuam urn obstaculo ao comercio. 

Artigo 12 
Desenvolvimento Tecnologico 
e Propriedade Intelectual 

1. Com o prop6sito de promover uma 
colabora9ao efetiva entre as empresas do 
Brasil e as da Comunidade em aspectos 
relativos a transferencia tecnol6gica, con
cessao de licen9as, co-investimentos e fi
nanciamento para capitais de risco, as Par
tes Contratantes concordam em: 

• identificar os ramos ou setores indus
triais em que se concentrara a coopera9ao, 
bern como os mecanismos destinados a 
fomentar uma coopera9ao industrial no 
campo da alta tecnologia; 

• cooperar a fim de possibilitar a mobili
za9ao de recursos financeiros para apoiar 
projetos conjuntos de empresas do Brasil 
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e da Comunidade que tenham por objetivo 
a aplica9ao industrial de novos conheci
mentos tecnol6gicos; 

• apoiar a forma9ao de recursos humanos 
qualificados em areas da pesquisa e do 
desenvolvimento tecnol6gicos; 

• fomentar a inven9ao (mediante o inter
cfunbio de informa96es sobre os progra
mas que cada Parte promova para tal fim), 
o intercfunbio regular de experiencias no 
que Se refere a utiliza9a0 dos programas 
criados e a organiza9ao da estada tempo
raria dos encarregados de tarefas de pro
mo9ao da inven9ao em institui96es do 
Brasil e da Comunidade. 

2. As partes Contratantes, em conformi
dade com as leis, regulamentos e politicas 
respectivas, comprometem-se a assegurar 
uma prote9ao adequada e efetiva, bern 
como refor9ar a prote9ao dos direitos de 
propriedade intelectual, incluindo paten
tes, marcas de produtos e servi9os, os di
reitos de autor e conexos, as denomina96-
es geograficas de origem, os desenhos e 
modelos industriais e os esquemas de con
figura9ao (topografias) de circuitos inte
grados, bern como, quando oportuno, re
for9ar essa prote9ao. 

Esfor9ar-se-ao, igualmente, para fa
cilitar, na medida das suas possibilidades, 
o acesso a bancos e a bases de dados. 

Artigo 13 
Coopera~io no Setor da Minera~io 

As partes Contratantes acordam em 
promover, em conformidade com as res
pectivas legisla96es, uma coopera9ao no 
setor da minera9ao, em especial, mediante 



a realiza~ao de a~oes que tenham por ob
jetivo: 
• incentivar as empresas das duas partes 
a participar na prospec~ao, explora~ao, ex
tra~ao e comercializa~ao dos respectivos 
recursos minerais; 

• criar atividades que incrementam pe
quenas e medias empresas comuns, ope
rando no setor da minera~ao; 

• proceder ao intercfunbio de experien
cias e de tecnologias relativas a prospec
~ao, a explora~ao e a extra~ao mineral, 
bern como realizar pesquisas conjuntas 
com vistas a promover as possibilidades 
de desenvolvimento tecnol6gico. 

Artigo 14 
Coopera~io no Dominio da Energia 

As partes Contratantes reconhecem a 
importancia do setor da energia para o 
desenvolvimento economico e social e 
mostram-se dispostas a aprofundar a coo
pera~ao no que se refere a economia e a 
utiliza~ao racional da energia, bern como 
ao planejamento energetico. Os aspectos 
relacionados com o meio ambiente serao 
tornados em considera~ao. 

A fim de atingir esses objetivos, as 
Partes Contratantes decidem fomentar: 

• a realiza~ao de pesquisas e de estudos 
con juntos; 

• contatos permanentes entre os respon
saveis do setor do planejamento energeti
co (principalmente: balan~os energeticos, 
estudos prospectivos); 

• a execu~ao de programas e de projetos 
neste dominio. 
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das duas Partes Contratantes, com vistas a 
facilitar as opera~oes comerciais e os in
vestimentos; 

• estatisticas agricolas. 

Artigo 15 
Coopera~io no Dominio 
dos Transportes 

Reconhecendo a imporHincia dos 
transportes para o desenvolvimento e para 
o incremento das trocas comerciais, as 
Partes Contratantes tomarao as medidas 
necessarias para a execu~ao da coopera~ao 
neste dominio. 

No que respeita aos transportes ae
reos, rodoviarios e ferroviarios, bern como 
no setor das infra-estruturas, a coopera~ao 
incidini principalmente nos seguintes do
minios: 

• intercfunbio de informa~oes sobre os 
assuntos de interesse comum, incluindo as 
politicas adotadas neste dominio; 

• programas de forma~ao destinados aos 
agentes economicos e aos responsaveis 
das administra~oes publicas; 

• assistencia tecnica, em especial no que 
diz respeito aos programas de modem
iza~ao das infra-estruturas da renova~ao 
do material circulante e a introdu~ao das 
tecnologias combinadas e multimodais. 

Artigo 16 
Coopera~io no Dominio das 
Tecnologias e das Telecomunica~oes, 
e da Utiliza~ao das Tecnicas Espaciais 

Reconhecendo que as tecnologias da 
informa~ao e as telecomunica~oes consti
tuem urn elemento essencial do desenvol
vimento economico e social, as Partes 
Contratantes declaram-se dispostas a fo
mentar a coopera~ao nos dominios de in
teresse comum, principalmente no que diz 
respeito a: 
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a) administra~ao dos servi~os 

sociais; 

b) forma~ao pro fissional e cria
~ao de empregos; 
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c) melhoria das condi96es de 

urbano e rural; 

d) preven9a0 no setor de saude; 

e) programas de apoio a infan
cia, em especial nos centros urbanos; 

t) programas de educa9ao e de 
assistencia aos jovens delinqiientes. 

Artigo 22 
Luta contra a Droga 

1. As Partes Contratantes comprome
tem-se, em conformidade com as respec
tivas legisla96es, a coordenar e redobrar os 
seus esfor9os no que respeita a preven9ao 
e a redu9ao da produ9ao e do consumo de 
drogas. 

2. Essa coopera9ao abrangeni, entre ou
tros, os seguintes aspectos: 

• projetos de forma9ao, de educa9ao, de 
tratamento e de desintoxica9ao dos toxico
manos, incluindo a sua reinser9ao na vida 
profissional e social. Os referidos projetos 
serao realizados no pais benefichirio apro
veitando-se, se possivel, a infra-estrutura 
existente; 

• programas e projetos de pesquisa; 

• a96es de coopera9ao economica desti
nadas a promover atividades economicas 
altemativas; 

• intercambio de quaisquer informa¥5-
es pertinentes, inclusive no que respeita a 
lavagem do dinheiro. 

3. No financiamento das a96es a serem 
empreendidas com base no paragrafo an
terior, as Partes Contratantes poderao so
licitar a coopera9ao de institui96es publi-
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cas e privadas, assim como de organiza¥5-. 

es nac10nats, reg10na1s e m emac10na1s. 

Artigo 23 
Coopera~io no Dominio de Integra~io 
e da Coopera~io Regional 

1. A coopera9ao entre as Partes Contra
tantes podera abranger a96es realizadas no 
ambito de acordos de coopera9ao ou de 
integra9ao com paises terceiros da mesma 
regiao, desde que nao sejam incompativeis 
com esses acordos. 

2. Nao excluindo qualquer dominio, se
rao tomadas em considera9ao, entre ou
tras, as seguintes a96es: 

• assistencia tecnica ( envio de peritos, 
forma9ao de tecnicos em certos aspectos 
praticos de integra9ao ); 

e prom09a0 do comercio inter-regional; 

• apoio as institui¥5es regionais, bern 
como aos projetos e as iniciativas estabe
lecidas em comum, quer no ambito do 
MERCOSUL, quer no ambito do Grupo 
do Rio, quer no ambito do Tratado de 
Coopera9ao Amazonica; 

• estudos no dominio das liga96es e das 
comunica96es regionais. 

3. Determinados dominios, tais como as 
telecomunica96es e o meio ambiente, po
derao, de comum acordo, ser abertos a 
outros paises interessados da regiao de 
modo a nao limitar a coopera9ao ao ambito 
estritamente bilateral. 

A pedido de uma das Partes Contra
tantes, a dimensao regional podera ser to
mada em considera9ao no ambito de qual
quer outro projeto. 



Artigo 24 
Coopera~io no Dominio 
da Administra~io Publica 

1. As Partes Contratantes em conformi
dade com as respectivas legisla9oes coo
perarao no dominio da administra9ao, tan
to no nivel federal, como no nivel estadual 
ou municipal. 

2. As Partes Contratantes poderao em
preender a9oes destinadas a: 
• modemiza9ao do setor publico; 
• forma9ao em novas tecnicas de admi
nistra9ao; 
• forma9ao e aperfei9oamento profissio
nal de modo a aumentar a mobilidade e a 
permitir as reorganiza9oes exigidas pelas 
adapta9oes administrativas; 
• melhoria e aperfei~Yoamento dos meto
dos de planejamento or9amentario; 
e assistencia tecnica a administra9a0 dos 
servi9os sociais e coopera9ao em materia 
de planejamento economico e social. 

3. A fim de atingir esses objetivos, as 
Partes Contratantes promoverao: 
• encontros e visitas de tecnicos, bern 
como semimirios e cursos de forma9ao 
destinados a funciomirios e empregados 
das administra9oes federais, estaduais e 
mumc1pais; 
• o intercambio de informa9oes sobre 
programas destinados a modemizar as re
feridas administra9oes. 

Artigo 25 
Coopera~io no Dominio da Informa~io 
e da Cultura 

As Partes Contratantes, no quadro 
das competencias respectivas, acordaram 
em realizar a9oes comuns no dominio da 

informa9ao e da comunica9ao a fim de 
estreitar os la9os culturais ja existentes 
entre o Brasil e os Estados-membros da 
Comunidade. 

Essas a9oes consistirao em: 
• intercambio de informa9oes sobre te
mas de interesse mutuo relativos a cultura 
e a informa~Yao; 
• estudos preparat6rios e assistencia 
tecnica no dominio da conserva9ao do pa
trimonio cultural; 
e promo9a0 de manifesta9oes de cara
ter cultural e de intercambios culturais e 
academicos. 

Artigo 26 
Coopera~io no Dominio da Pesca 

As Partes Contratantes reconhecem a 
importancia de uma aproxima9ao dos seus 
interesses respectivos no dominio da pes
ca. Por conseguinte, procurarao refor9ar e 
desenvolver a sua coopera9ao neste domi
nio mediante a elabora9ao e a execu9ao de 
programas especificos, com a ativa parti
cipa9ao dos agentes economicos. 

Artigo 27 
Coopera~io em Materia de Forma~io 

As partes Contratantes realizarao 
programas de forma9ao de pessoal nos 
campos de interesse mutuo, tomando em 
considera9ao as nova,:; tecnologias. 

Essa coopera9ao podera consistir em: 
• a9oes pontuais por meio do envio de pe
ritos ou de profissionais ao pais parceiro; 

• sessoes de forma9ao para instrutores e 
para quadros da administra9ao publica ou 
de setor privado; 
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• programas de intercambio de conheci
mentos e de tecnicas entre as institui(,:oes, 
entre outros no dominio estatistico. 

Artigo 28 
Meios para a Realiza~ao da Coopera~ao 

As Partes Contratantes comprome
tem-se a por a disposi9a0, dentro das suas 
possibilidades e no ambito dos mecanis
mos respectivos, os meios adequados para 
a realiza9ao dos objetivos da coopera9ao 
prevista pelo presente Acordo, incluindo 
os meios financeiros. Para tal fim, proce
der-se-a a uma programa9ao plurianual e 
a defini9ao de prioridades, tendo em conta 
as necessidades e o nivel de desenvolvi
mento do Brasil. 

Artigo 29 
Comissao Mista 

1. As Partes Contratantes decidem manter 
a Comissao Mista estabelecida pelo Acordo 
de Coopera9ao assinado em 1982. Decidem 
manter a Subcomissao Especializada para 
Coopera~o Cientifica e Tecnol6gica esta
belecida em 1987 e a Subcomissao de Coo
pera9ao Industrial de 1989. 

2. A Comissao Mista tera por atribui-
95es: 
• assegurar o born funcionamento do pre
sente Acordo; 
• coordenar as atividades, os projetos e as 
a9oes concretas relacionadas com os obje
tivos do presente Acordo e propor os 
meios necessarios a sua realiza9ao; 
• analisar a evolu9ao das trocas comer
ciais e da coopera9ao entre as Partes Con
tratantes; 
• formular todas as recomenda9oes ne
cessarias para favorecer a expansao das 
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trocas comerciais e a intensifica9ao e di
versifica9ao da coopera9ao; 
• procurar os meios adequados para supe
rar eventuais obstaculos ou dificuldades 
que possam surgir nos dominios abrangi
dos pelo presente acordo. 

3. As Partes Contratantes definirao de 
comum acordo a agenda das reunioes da 
Comissao Mista, assim como a data e o 
local da sua realiza9ao. 

Serao previstas disposi9oes pela pro
pria Comissao Mista, no que respeita a 
freqiiencia e ao local das futuras reunioes, 
a presidencia, a possibilidade de criar sub
comissoes para alem das ja existentes, bern 
como a outras questoes eventuais. 

Artigo 30 
Outros Acordos 

1. Sem prejuizo das disposi9oes dos 
tratados que instituem as Comunidades 
Europeias, o presente Acordo, bern como 
quaisquer medidas tomadas em seu am
bito, nao afetam as competencias dos Es
tados-membros da Comunidade para em
preenderem a9oes bilaterais com o Brasil, 
no ambito da coopera9a0 economica e 
para celebrarem, se for o caso, novos 
acordos de coopera9ao economica com 
este pais. 

2. Sem prejuizo das disposi9oes do pa
nigrafo anterior relativas a coopera9ao 
economica, as disposi9oes do presente 
Acordo substituem as disposi9oes identi
cas ou com elas incompativeis dos Acor
dos concluidos entre o Brasil e os Estados
membros da Comunidade. 



Artigo 31 
Clausula de Aplica~ao Territorial 

0 presente Acordo aplica-se, por urn 
lado, aos territ6rios em que e aplicavel o 
Tratado que institui a Comunidade e nas 
condi~oes previstas no referido Tratado e, 
por outro, no territ6rio do Brasil. 

Artigo 32 
Anexos 

0 anexo e parte integrante do presen
te Acordo. 

Artigo 33 
Entrada em vigore Prorroga~ao Tacita 

0 presente Acordo entra em vigor no 
primeiro dia do mes seguinte a data da 
notifica~ao mutua, pelas Partes Contratan
tes, do curnprimento dos procedimentos 
juridicos necessarios para esse efeito. 0 
presente Acordo e celebrado por urn perio
do de cinco anos e sera tacitamente pror
rogado a cada ano, desde que nenhurna das 
Partes Contratantes o denuncie seis meses 
antes da data do seu termo 

Artigo 34 
Linguas que Fazem Fe 

0 presente Acordo e redigido em duplo 
exemplar, nas Hnguas portuguesa, alema, 

dinamarquesa, espanhola, francesa, grega, 
inglesa, italiana e neerlandesa, fazendo fe 
qualquer destes textos. 

Artigo 35 
Clausula Evolutiva 

1. As Partes Contratantes podem alar
gar o ambito do presente Acordo, median
te consentimento mutuo, a fim de aumen
tar os niveis de coopera9ao e de os com
pletar por meio de instrumentos· relativos 
a setores ou atividades especificos. 

2. No contexto da aplica9ao do presente 
Acordo, cada Parte Contratante pode apre
sentar propostas destinadas a alargar 0 am
bito da coopera9ao mutua, tendo em conta 
a experiencia adquirida na sua execu9ao. 

Feito em Brasilia, aos 29 dias domes 
de junho de mil novecentos e noventa e 
do is. 

PELO GO VERNO DA REPUBLICA FE
DERATIVA DO BRASIL 
Celso Laftr 

PELO CONSELHO DAS COMUNIDA
DES EUROPEIAS 
Joiio De Deus Pinheiro 
Abel Matutes 

ANEXO 
Troca de Cartas Relativas aos Transportes Marltimos 

Carta n° 1 

Excelentissimo Senhor, 

Muito agradeceria a Vossa Excelen
cia se dignasse confirmar-me o acordo do 

Govemo de Vossa Excelencia sobre o se
guinte: 

Ao assinarem o Acordo-Quadro de 
Coopera9ao entre a Republica Federativa 
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do Brasil e a Comunidade Economica Eu
ropeia, as Partes Contratantes compromete
ram-se a abordar, de forma adequada, as 
quest5es relativas ao funcionamento do trans
porte maritimo, em especial, sempre que 
este venha a levantar obstaculos ao desen
volvimento das trocas comerciais. A esse 
proposito, procurar-se-a chegar a solu9oes 
satisfat6rias para as duas partes, em respeito 
ao principio da liberdade e da lealdade da 
concorrencia, numa base comercial. 

Foi igualmente acordado que estas 
questoes farao parte dos trabalhos da 
Comissao Mista. 

Que ira aceitar, Excelentissimo Senhor, 
os protestos da minha mais elevada consi
dera9iio. 

EM NOME DO 
CONSELHO DAS COMUNIDADES 
EUROPEIAS 

Carta n° 2 

Excelentissimos Senhores, 

Tenho a honra de acusar a recep9iio 
da Carta datada de hoje de Vossa Excelen
cia e de confirmar o acordo do meu Go
vemo sobre o seguinte: 

«Ao assinarem o Acordo-Quadro de 
coopera9iio entre a Republica Federativa do 
Brasil e a Comunidade Economica Euro
peia, as Partes Contratantes compromete
ram-se a abordar, de forma adequada, as 
questoes relativas ao funcionamento do 
transporte maritimo, em especial, sempre 
que este venha a levantar obstaculos ao de
senvolvimento das trocas comerciais. A esse 
prop6sito, procurar-se-a chegar a solu9oes 
satisfat6rias para as duas Partes, em respeito 
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ao principio da liberdade e da lealdade da 
concorrencia, numa base comercial. 

«Foi igualmente acordado que estas 
questoes farao parte dos trabalhos da Co
missao Mista. 

«Queira aceitar, Excelentissimo Se
nhor, os protestos da minha mais elevada 
considera9iio». 

PELO GOVERNO 
DA REPUBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL 

Declara~ao sobre Coopera~ao Nuclear 

As duas Partes acordam em especifi
car ulteriormente as modalidades e as for
mas de coopera9iio que pretendem desen
volver no campo nuclear. 

Para tal fun, estabelecerao todos os 
contatos necessarios nos niveis apropriados. 

Declara~ao Relativa ao Artigo 2 
(Refor~o de Coopera~ao) 

Por ocasiao das negocia9oes, entre o 
Brasil e a Comunidade, de urn novo Acor
do-Quadro de Coopera9iio, o Brasil ex
pressou o desejo de prever igualmente a 
possibilidade de consultas comuns sobre 
temas de politica intemacional de interes
se mutuo. A delega9ao da Comunidade 
tomou nota desse desejo e ira transmiti-lo 
as instancias competentes. 0 Brasil toma 
nota dessa posi9iio e recorda as disposi9o
es do Artigo 35 do presente Acordo (Clau
sula Evolutiva). 

Declara~ao Relativa ao Artigo 9 
(Investimentos) 

A Parte brasileira informou a Comu
nidade de que, no quadro da politica de seu 



pais de modemizar a economia e estimular 
a atividades economica, esta sendo exami
nada a questao relativa aos futuros acordos 
de promo~ao e de prote~ao dos investi
mentos estrangeiros no Brasil. 

As duas Partes estao de acordo em 
retomar o dialogo sobre essa questao logo 
que possivel. Para tanto, recorrer-se-a as 
possibilidades oferecidas pelo Artigo 35 
(Clausula Evolutiva). 

••• 

Declara~ao Relativa ao Artigo 13 
(Coopera~ao no Setor da Minera~ao) 

A delega~ao da CEE foi informada 
pela delega~ao brasileira sobre o encami
nhamento ao Congresso Nacional, pelo 
Poder Executivo, de projetos de emendas 
a Constitui~ao da Republica Federativa 
do Brasil, tendo em vista a elimina~ao de 
restri~oes atualmente existentes no que diz 
respeito aos investimentos estrangeiros no 
setor da minera~ao. • 
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Acordos, Convenios e Tratados 

Acordo entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e a Agencia 
Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC) 

sobre suas Obriga~oes, Privilegios e lmunidades 

0 Govemo da Republica Federativa 
do Brasil ( doravante designado «Gover
no») 

e 

A Agencia Brasileiro-Argentina de 
Contabilidade e Controle de Materiais Nu
cleares (ABACC); 

Tendo presente o determinado nos 
artigos XV, paragrafo 1, e XVII, paragrafo 
1, do Acordo entre a Republica F ederativa 
do Brasil e a Republica Argentina para o 
U so Exclusivamente Pacifico da Energia 
Nuclear, assinado em Guadalajara, em 18 
de julho de 1991 (doravante designado 
«Acordo» ); 

Considerando o Protocolo Adicional 
sobre Privilegios e Imunidades ao Acordo, 
firmado em Brasilia, em 20 de agosto de 
1991 ( doravante designado «Protocolo» ), 

Acordam o seguinte: 

Artigo I 
Personalidade e Capacidade Juridica 
daABACC 

0 Govemo reconhece a ABACC e 
seus 6rgaos - a Secretaria e a Comissao 
- personalidade juridica propria e capa
cidade para exercer direitos e contrair ob
rigayoes com vistas a execu9ao de todos 

os atos juridicos inerentes ao cumprimento 
de suas fun9oes, em conformidade com a 
legisla9ao brasileira. 

Artigo II 
Privilegios e Imunidades em Geral 

0 Govemo reconhece que a ABACC 
gozani, no territ6rio brasileiro, dos privi
legios e das imunidades que forem neces
sarios para o exercicio de suas fun9oes e a 
realiza9ao de seus prop6sitos, de confor
midade como disposto no Acordo. 

Artigo III 
Imunidade de Jurisdi~ao 

0 local da ABACC, seus hens e seus 
arquivos gozarao da imunidade de jurisdi
yao no Brasil e nao poderao ser objeto de 
busca, requisi9ao ou medida de execu9ao, 
salvo nos casos particulares em que a 
ABACC renuncie expressamente a essa 
imunidade. 

Artigo IV 
Inviolabilidade 

0 local, os arquivos e a correspon
dencia da ABACC serao inviohiveis e nao 
poderao ser objeto de busca, requisi9ao ou 
medida de execu9ao 
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Artigo V 
Condi~oes Monetarias e Cambiais 

Para seu funcionamento, a ABACC 
podeni ter fundos e transferi-los, dentro ou 
fora do Brasil, de acordo com a legisla9ao 
hrasileira. 

Artigo VI 
Tributos 

A ABACC gozara de isen9ao fiscal 
no que se refere a todos os trihutos federais 
incidentes sobre: 

1. introdu9ao, no territ6rio nacional, de 
hens para seu uso ou consumo; 

2. exporta9ao, do territ6rio nacional, de 
hens para seu uso ou consumo; 

3. aquisi9ao de hens e veiculos necessa
rios as suas atividades, em conformidade 
com a legisla9ao brasileira; 

4. ohten9ao de contrihui9oes, fundos, doa-
9oes e emprestimos para fins consagrados 
no Acordo. 

Artigo VII 
Comunica~oes 

A ABACC gozara, no Brasil, para 
suas comunica9oes oficiais: 

1. de facilidades nao menos favoraveis 
do que as concedidas pelo Govemo a qual
quer organismo intemacional, em materia 
de prioridades, tarifas e taxas referentes a 
cahogramas, telegramas, radiogramas, 
servi9os de telex, telefax, telefone, telefo
tos e outras formas de comunica9ao. 

2. do direito de empregar c6digos ou 
chaves e de despachar e receher sua cor
respondencia por meio de malas postais 
lacradas, gozando para esse fim dos mes-
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mos privilegios e imunidades que os con
cedidos a correios ou malas diplomaticas. 

Artigo VIII 
Geral 

Os funcionarios da ABACC gozarao 
dos privilegios e imunidades estabeleci
dos no Protocolo. 

Artigo IX 
Funcionarios Estrangeiros 

1. Os funcionarios estrangeiros da 
ABACC receherao documentos de identi
dade oficial expedidos pelo Ministerio das 
Rela9oes Exteriores de acordo com as nor
mas vigentes. 

2. Os funcionarios da ABACC e seus 
dependentes, que nao forem nacionais do 
Brasil nem tenham nele residencia perma
nente, gozarao tamhem dos seguintes pri
vilegios e imunidades: 

a) facilidades e cortesias co
muns, compativeis com a legisla9ao 
sohre nacionalidade e migra9ao vi
gente no Brasil, e entradas e saidas no 
territ6rio nacional sem outro requisi
to alem, quando exigido, de docu
mento de viagem valido, com o res
pectivo visto concedido pelas autori
dades hrasileiras; 

b) viagens no territ6rio nacional 
sem outro documento alem do de 
identidade oficial expedido pelo Mi
nisterio das Rela9oes Exteriores; 

c) isen9ao de trihutos: 

I) sohre importa9ao ou in
trodu9ao no pais de hagagem 
pessoal, mercadorias e artigos 



de uso ou consurno familiar, in
clusive urn autom6vel, nos pri
meiros seis meses de sua insta
la9ao, a exce9a0 do funciomirio 
de maior hierarquia, que gozara 
dessa isen9ao durante o periodo 
do exercicio de suas fun9oes; 

II) decorrentes da exporta-
9ao de bagagem pessoal, de pro
priedade de urn funcionario, ao 
concluir sua missao ou servi9o. 

d) os veiculos com franquia di-
plomatica deverao limitar-se a urn 
autom6vel para uso pessoal de cada 
funcionario e sua venda ou transfe
rencia obedecera a legisla9a0 aplica
vel no Brasil para esses casos. 

Artigo X 
Credenciamento 

0 Secretario comunicara ao Ministt.~
rio das Rela9oes Exteriores a rela9ao do 
pessoal da ABACC que exercera fun9oes 
no Brasil e que tera direito a privilegios de 
conf0rmidade com o Protocolo e com o 
presente Acordo. 

Artigo XI 
Funcionarios Contratados 
e Espccialistas Internacionais 

0 Secretario comunicara ao Ministe
rio das Rela9oes Exteriores a rela9ao dos 
funcionarios contratados por tarefa e de 
outros especialistas designados pela 
ABACC para cumprir missao oficial no 
pais, para conhecimento e qualquer corte
sia e prerrogativa que lhes forem aplica
veis, de acordo com a legisla9ao em vigor. 

Artigo XII 
Disposi~oes mais Favoraveis 

A ABACC podera beneficiar-se das 
disposi9oes mais favoraveis existentes, ou 
das que forem emitidas ou acordadas no 
futuro pelo Brasil em materia de imunida
des e privilegios, em beneficio de organis
mos intemacionais instalados no Brasil em 
condi95es similares a do pessoal desses 
orgamsmos. 

Artigo XIII 
Coopera~ao 

AABACC: 

1. zelara para garantir, por parte de seus 
funcionarios, respeito pela legisla9ao bra
sileira, evitando que se verifiquem abusos 
dos privilegios e das imunidades concedi
dos por meio do Protocolo e deste Acordo; 

2. tomara as medidas que forem neces
sarias para a solu9ao adequada de litigios 
provenientes de contratos ou outras ques
toes de direito privado em que ela ou seus 
funcionarios sejam partes. 

Artigo XIV 
Salvaguarda 

Nenhum Artigo do presente Acordo 
sera interpretado como impedimento a 
ado9ao de medidas apropriadas de salva
guarda dos interesses do Brasil. 

Artigo XV 
Solu~ao de Controversias 

Qualquer controversia sobre a aplica-
9ao ou a interpreta9ao das disposi9oes do 
presente Acordo sera submetida a urn pro
cesso de solu9ao acordado entre o Gover-
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no e a ABACC, de conformidade com os 
costumes intemacionais. 

Artigo XVI 
Emendas 

0 presente Acordo podeni ser emen
dado por comum entendimento entre o 
Govemo e a ABACC. A entrada em vigor 
das emendas se efetuani conforme o pre
visto no Artigo XVII. 

Artigo XVII 
Vigen cia 

0 presente Acordo entrani em vigor 
quando o Govemo notificar a Secretaria da 

ABACC sua aprova~ao pelo Congresso 
Nacional. 

0 presente Acordo permaneceni vi
gente enquanto o foro Acordo para o Uso 
Exclusivamente Pacifico da Energia Nu
clear. Urn periodo de dois meses sera fa
cultado as Partes, ap6s a expira9ao do 
presente Acordo, para fins de desmobili
za9ao de pessoal e do escrit6rio. 

Feito em Brasilia, aos 27 dias domes 
de mar9o de 1992, em dois exemplares 
originais, nas linguas portuguesa e espa
nhola, sendo ambos os textos igualmente 
autenticos. 

Acordos Brasil-Alemanha 

A Sua Excelencia o Senhor 

Hans-Theodor Walau, 

Embaixador Extraordinario e Pleni-
potenciario da 

Republica Federal da Alemanha 

Senhor Embaixador. 

Tenho a honra de acusar recebimento 
da Nota EZ 445/MG/241192, datada de 13 
de mar9o de 1992, cujo teor em portugues 
e 0 seguinte: 

«Senhor Ministro. 

Com referenda a Ata das Negocia9o
es Intergovemamentais Teuto-Brasileiras, 
de 12 de dezembro de 1984, e aos Ajustes 
Complementares de 20 de setembro de 
1984 e de 19 de junho de 1986, bern como 
em execu9ao do Acordo Basi co de Coope-
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ra9ao Tecnica, de 30 de novembro de 
1963, concluido entre o Govemo da Repu
blica Federal da Alemanha eo Govemo da 
Republica Federativa do Brasil, tenho a 
honra de propor a Vossa Excelencia, em 
nome do Govemo da Republica Federal da 
Alemanha, o seguinte Ajuste Complemen
tar sobre o projeto Capacita9ao e Aumento 
da Intera9ao Universidade/Industria: 

1. 0 Govemo da Republica Fede
ral da Alemanha e o Govemo da Re
publica Federativa do Brasil conti
nuarao a promover conjuntamente o 
assessoramento e aperfei9oamento 
no setor da siderurgia/materiais (fase 
de acompanhamento posterior), com 
o objetivo de aperfei9oar o ensino, a 
pesquisa e o assessoramento no De
partamento de Metalurgia da Univer-



sidade Federal de Minas Gerais, em 
Belo Horizonte. 

2. Contribui9oes do Govemo da 
Republica Federal da Alemanha ao 
projeto: 

1) a) Enviani: 

• urn tecnico a Iongo prazo, es
pecializado em tecnologia de 
deforma9ao, professor univer
sitario, na fun9ao de docente e 
consultor, pelo periodo maxi
mo de 12 tecnicos/mes; 

• equipamentos para urn depo
sito de pe9as de reposi9ao, a 
ser organizado, bern como pe
yas de reposiyaO para maqui
nas destinadas a escola de tec
nicos de deforma9ao, no valor 
maximo de DM 250.000, -
( duzentos e cinqiienta mil 
marcos alemaes). 

2) Arcara com as despesas: 

a) do alojamento dos tecni
cos enviados e de seus familia
res, com exce9ao das despesas a 
serem custeadas pelo Govemo 
da Republica Federativa do Bra
sil, conforme o disposto no item 
3, paragrafo 2, alinea a; 

b) das viagens de servi9o 
dos tecnicos enviados, dentro e 
fora da Republica Federativa do 
Brasil; 

c) do transporte e seguro 
do material referido no paragra
fo 1, alinea b deste item, ate o 
local do projeto, com exce9ao 

dos encargos e das taxas de ar
mazenagem referidos no item 3, 
paragrafo 2, alinea b; 

3) Proporcionara a urn nt1mero 
maximo de 8 docentes brasileiros esta
gios de aperfei9oamento em diversas 
especialidades na Republica Federal da 
Alemanha, pelo periodo maximo total 
de 9 recnicos/mes, os quais, ap6s seu 
regresso, atuarao no projeto, dando au
tonomamente prosseguimento as tare
fas dos tecnicos enviados. 

3. Contribui9oes do Govemo daRe
publicaFederativadoBrasilaoprojeto: 

1) a) colocara a disposiyaO 
tecnicos de alto nivel e auxilia
res para a realiza9ao das tarefas 
do projeto. 0 numero de tecni
cos sera acordado entre as partes 
em fun9ao das necessidades do 
projeto; 

b) custeara as despesas de 
montagem e de instala9ao das 
maquinas e dos aparelhos a se
rem fomecidos pelo Govemo da 
Republica Federal da Alema
nha, bern como de manuten9ao 
dos mesmos e colocara a dispo
siyao do projeto recursos sufi
cientes para a opera9ao dos la
borat6rios; 

c) executara as seguintes 
medidas: 

• designara urn encarregado da 
coordena9ao das contribui9o
es brasileiras ao projeto; 

• permitira a docentes brasilei
ros a participa9ao em cursos, 
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semimirios e outras atividades 
de aperfei9oamento profissio
nal e cuidani para que seus 
vencimentos continuem a ser 
pagos durante os seus estagios 
fora do Brasil. 

2) a) depositara na conta do 
Servi9o de Administrayao de 
Projetos da «Deutsche Gesells
chaft fur Technisch Zusamme
narbeit» - GTZ, em Brasilia, a 
titulo de contrapartida, confor
me o Artigo 5, paragrafo 1, itens 
«d» ate «f» do Acordo Basi co de 
Coopera9ao Tecnica, de 30 de 
novembro de 1963, uma parcela 
das despesas decorrentes a ser 
estabelecida anualmente entre a 
Agencia Brasileira de Coopera
yao-ABC eo Servi9o de Admi
nistrayao de Projetos da GTZ; 

b) isentara o material for
necido ao projeto pelo Governo 
da Republica Federal da Alema
nha de licen9as, taxas portua
rias, direitos de importa9ao e ex
portayao e demais encargos fis
cais, tal como previsto no Artigo 
4, paragrafo 2, do Acordo Basi
co de Coopera9ao Tecnica, de 
30 de novembro de 1963; 

c) arcara com as despesas 
de taxas de armazenagem, em 
territ6rio brasileiro, do material 
fornecido pelo Governo da Re
publica Federal da Alemanha; 

d) to mara providencia para 
que, ap6s requisi9ao pertinente 

do 6rgao executor, seja efetuado 
o imediato desembarayo a1fan
degario do material doado pelo 
Governo da Republica Federal 
da Alemanha ao projeto. 

3) a) colocara a disposiyaO do 
projeto, as suas expensas, os ter
renos e os edificios indispensa
veis a execu9ao do mesmo, in
clusive o equipamento necessa
rio, desde que o Governo daRe
publica Federal da Alemanha 
nao 0 forneya; 

b) custeara as despesas de 
funcionamento e manuten9ao do 
projeto; 

c) to mara providencias para 
que os tecnicos brasileiros que par
ticiparem dos estagios de forma
yao e treinamento na Republica 
Federativa do Brasil, na Republica 
FederaldaAlemanhaouemoutros 
paises, no ambito do presente 
Ajuste Complementar, deem pros
seguimento o mais cedo possivel, 
as atividades dos tecnicos envia
dos. Esses tecnicos serao designa
dos com a devida antecedencia e 
com a concordancia da Missao 
Diplomatica, ou de tecnica por 
essa missao indicados; 

d) prestara aos tecnicos en
viados todo o apoio durante a 
execu9ao das tarefas que_lhes 
forem confiadas, colocando-lhes 
a disposi9a0 todos OS documen
tos necessarios a execu9ao do 
projeto; 



e) tomani providencias 
para que sejam prestadas as con
tribui~oes necessarias a execu
~ao do projeto, desde que, nos 
termos do presente Ajuste Com
plementar, sua presta~ao nao 
caiba ao Govemo da Republica 
Federal da Alemanha. 

4. Os tecnicos enviados terao as 
seguintes atribui~oes: 

Assessoramento e colabor~ao ao 
Departamento de Metalurgia da Uni
versidade Federal de Minas Gerais, a 
fun de permitir: 

• a consolida~ao da forma9ao e 
da pesquisa, com enfase na 
tecnologia de deforma~ao; 

• a intensifica9ao da coopera
~ao com a industria, sobretudo 
com rela~ao aos projetos 
orientados para a pnitica; 

• o acabamento e a coloca9ao 
em funcionamento da escola 
de tecnicos de deforma~ao; 

• o planejamento de medidas de 
aperfei~oamento para docen
tes brasileiros em institui9oes 
de ensino e de pesquisa euro
peias. 

5. 0 material fomecido ao projeto 
pelo Govemo da Republica Federal 
da Alemanha constituira patrimonio 
da Republica Federativa do Brasil, 
ficando a inteira disposi~ao do proje
to e dos tecnicos enviados para a 
execu~ao de suas tarefas. 

6. 1) 0 Govemo da Republica Fe
deral da Alemanha encarregani da 
execu~ao de suas contribui~oes a 
«Deutsche Gesellschaft fur Technis
che Zusammenarbeit-GTZ-GmbH«, 
emEschbom. 

2) 0 Govemo da Republica Fe
derativa do Brasil encarregani da 
continua9ao da execu9ao do projeto 
o Departamento de Metalurgia da 
Universidade Federal de Minas Ge
rais, em Belo Horizonte; 

3) Os 6rgaos encarregados nos 
termos dos paragrafos 1 e 2 deste 
item poderao estabelecer, conjunta
mente, por meio de urn plano opera
cional ou de outra forma adequada, 
os pormenores da implementa9ao do 
projeto, adaptando-os, caso necessa
rio, ao andamento do mesmo. 

7. De resto, aplicar-se-ao tambem 
ao presente Ajuste Complementar as 
disposi9oes do Acordo Basico de 
Coopera~ao Tecnica, de 30 de no
vembro de 1963, e dos Ajustes Com
plementares, de 20 de setembro de 
1984 e de 19 de junho de 1986. 

Caso o Govemo da Republica 
F ederativa do Brasil concorde com as 
propostas contidas dos itens 1 a 7, 
acima, esta Nota e aN ota em resposta 
de Vossa Excelencia, em que se ex
presse a concordancia do Govemo da 
Republica Federativa do Brasil, 
constituirao urn Ajuste Complemen
tar entre os do is Govemos, que entra
ra em vigor na data da Nota de res
posta de Vossa Excelencia. 
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Permita-me, Senhor Ministro, 
apresentar a V ossa Excelencia os 
protestos de minha mais alta conside
rac;ao». 

2. Em resposta, informo Vossa Exce
lencia de que o Govemo da Republica 
Federativa do Brasil concorda com os ter
mos da Nota acima transcrita, a qual, jun
tamente com a presente Nota, passani a 
constituir urn Ajuste Complementar entre 

A Sua Excelencia o Senhor 

Hans-Theodor Wallau, 

Embaixador Extraordinario e Pleni-
potenciario da 

Republica Federal da Alemanha 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de acusar recebimento 
da Nota EZ 445/0R/CITPAR/352/92, da
tada de 10 de abril de 1992, cujo teor em 
portugues e 0 seguinte: 

«Senhor Ministro. 

Com referencia ao Acordo Basico de 
Cooperac;ao Tecnica de 30 de novembro 
de 1963, concluido entre o Govemo da 
Republica Federal da Alemanha e o Go
vemo da Republica F ederativa do Brasil, 
a nota ABC/DAI/DE-I/ETEC-LOO-H01, 
de 10 de julho de 1989, e ao item 2.2.1 da 
Ata das Negociac;oes Intergovemamentais 
Teuto-Brasileiras sobre Cooperac;ao Tec
nica e Financeira, de 14 de novembro de 
1990, tenho a honra de propor a V ossa 
Excelencia, em nome do Govemo da Re
publica Federal da Alemanha, o seguinte 
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• 

os dois Govemos, a entrar em vigor nesta 
data. 

Aproveito a oportunidade para reno
var a Vossa Excelencia a garantia de mi
nha mais alta considerac;ao. 

Francisco Rezek 
Ministro de Estado das Relac;oes Exte
riores 

Ajuste Complementar sobre o projeto Ser
vic;o Integrado de Assessoria para o De
senvolvimento Economico-Industrial das 
Pequenas e Medias Empresas (PN 
89.4150.2): 

1. 0 Govemo da Republica Fede
ral da Alemanha e o Govemo daRe
publica Federativa do Brasil promo
verao, conjuntamente, o projeto su
pracitado, com o objetivo de fortale
cer o desempenho de pequenas e me
dias empresas, bern como de organi
zac;oes de auto-ajuda da economia 
privada. 

2. Contribuic;oes do Govemo da 
Republica Federal da Alemanha ao 
projeto: 

1) aJ enviara: 

• urn economista, como coorde
nador do servic;o de assessoria 
por urn periodo maximo de 36 
meses; 

• tecnicos de curto prazo para 
prestarem assessoramento as 
empresas e associac;oes, por 



urn periodo maximo de 46 tec
nicos/mes; 

b) facultani, na Republica 
Federal da Alemanha, tecnicos 
de diversos setores para presta
rem assessoramento ao projeto, 
por urn periodo maximo de 15 
tecnicos/mes; 

c) possibilitara a peritos do 
«Senior Expert Service»- SES, 
alemao, e do Centro para Migra
<;ao Intemacional e Desenvolvi
mento - CIM, atua<;ao no pro
jeto. 

2) fomecera urn autom6vel e 
equipamentos tecnicos de escrit6rio, 
inclusive urn computador, no total 
maximo de DM 70.000,00 (setenta 
mil marcos alemaes ). 

3) arcara com as despesas: 

a) das viagens de servi<;o 
dos tecnicos enviados, fora da 
Republica Federativa do Brasil; 

b) do transporte e seguro 
do material referido no item 2 
paragrafo 2, acima, ate porto/ 
aeroporto de desembarque no 
Brasil; 

c) do alojamento dos tecni
cos enviados e de seus familia
res, com exce<;ao do disposto no 
item 3, paragrafo 2, alinea d, 
abaixo; 

d) dos seminarios, das ofi
cinas de trabalho, e dos progra
mas de aperfei<;oamento para 
empresarios brasileiros; 

e) dos estudos e da contra
ta<;ao de tecnicos locais, no valor 
total maximo de DM 250.000,00 
( duzentos e cinqiienta mil marcos 
alemaes); 

f) dos programas, das cam
panhas de propaganda, dos fo
lhetos, etc, no valor total maxi
mo de DM 200.000,00 (duzen
tos mil marcos alemaes ). 

4) facultara aos tecnicos parcei
ros brasileiros estagios de aperfei<;oa
mento na Republica Federal da Ale
manha e/ou na Republica Federativa 
do Brasil, custeando suas respectivas 
despesas, pelo periodo maximo de 1 0 
tecnicos/mes. 

3. Contribui<;oes do Govemo da 
Republica Federativa do Brasil ao 
projeto: 

1) a) colocara a sua disposi<;ao 
urn interlocutor idoneo do ponto 
de vista tecnico, tecnicos parcei
ros de diversos setores, bern como 
uma secretaria bilinglie; 

b) permitira aos tecnicos 
parceiros a participa<;ao em se
minarios, oficinas de trabalho e 
programas de aperfei<;oamento; 

c) colocara a disposi<;ao dos 
mesmos salas de trabalho clima
tizadas e mobiliadas, bern como 
salas apropriadas para a realiza
<;ao de seminarios e oficinas de 
trabalho; 

d) custeara as despesas de 
servi<;os de comunica<;ao; 
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e) arcara com as despesas 
de viagens a servi~o, dentro da 
Republica Federativa do Brasil. 

2) a) isentara o material for
necido pelo Govemo da Repu
blica Federal da Alemanha de 
licen~as, taxas portuarias, direi
tos de importa~ao e reexporta
~ao e demais encargos fiscais, 
tal como previsto no Artigo 4, 
paragrafo 2, do Acordo Basico 
de Coopera~ao Tecnica, de 30 

, de novembro de 1963. Com re-
la~ao ao material adquirido na 
Republica Federativa do Brasil, 
isen~oes fiscais serao negocia
das a parte e posteriormente in
corporadas ao presente Ajuste 
Complementar, sem prejuizo para 
as aquisi~oes anteriores a con
clusao dessas negocia~oes; 

b) tomarci providencias para 
que, ap6s a requisi~ao pertinen
te do 6rgao executor, seja efe
tuado o imediato desembara~o 
alfandegario do material a ser 
fomecido pelo Govemo da Re
publica Federal da Alemanha; 

c) custeara as despesas de 
taxas de armazenagem, em ter
rit6rio brasileiro, do material 
fomecido pelo Govemo da Re
publica Federal da Alemanha; 

d) depositara mensalmente, 
na conta do Servi<yo de Adminis
tra<yao de Projetos da «Deutsche 
Gesellschaft fur Technische Zu
sammenarbeit» - GTZ, em 

Brasilia, a titulo de contraparti
da, conforme o Artigo 5, para
grafo 1, itens «d» ate «f» do 
Acordo Basico de Coopera~ao 
Tecnica, de 30 de novembro de 
1963, uma parcela das despesas 
decorrentes a ser estabelecida 
anualmente entre a Agencia 
Brasileira de Coopera~ao -
ABC e o Servi~o de Administra
~ao de Projetos da GTZ; 

e) prestara aos tecnicos en
viados todo o apoio durante a 
execu~ao das tarefas que lhes 
forem confiadas e colocar-lhes-a 
a disposi~ao todos OS documen
tos necessarios a execu~ao do 
projeto; 

f). to mara providencias 
para que sejam prestadas as con
tribui~oes necessarias a execu
~ao do projeto. 

4. Os tecnicos enviados e seus par
ceiros brasileiros terao as seguintes 
atribui~oes: 

a) pre star assessoramento a 
pequenas e medias empresas se
lecionadas na identifica<yao de 
pontos deficitarios na sua pro
du<yao e administra<yao, bern como 
no que se refere as medidas desti
nadas a el~o dos mesmos; 

b) apoiar as pequenas e 
medias empresas no aproveita
mento de tecnologias moder
nas e promover as exporta<yoes 
das mesmas; 



c) proporcionar as peque
nas e medias empresas melhores 
conhecimentos sobre os merca
dos da Republica Federal da 
Alemanha e dos demais paises 
da Comunidade Europeia, bern 
como promover a sua participa
~ao em feiras e exposi~oes na Re
publica Federal da Alemanha; 

d) identificar conjuntamen
te as empresas na Republica Fe
deral da Alemanha e na Republi
ca Federativa do Brasil, que es
tao aptas e dispostas a cooperar e 
a prestar assessoramento as pe
quenas e medias empresas sele
cionadas nos setores de empreen
dimentos mistos, exporta9oes e 
transferencia de tecnologia; 

e) apoiar o Centro de Inte
gra9ao de Tecnologia do Parana 
- CITP AR, bern como outras 
institui~oes de assisrencia as em
presas na Republica Federativa 
do Brasil, na realizayao de suas 
tarefas. 

5. 0 material fomecido ao projeto 
pelo do Govemo da Republica Federal 
da Alemanha constituira patrimonio 
da Republica Federativa do Brasil, fi
cando a inteira disposi9li0 do projeto 
promovido e dos tecnicos enviados 
para o exercicio de suas tarefas. 

6. 1) 0 Govemo daRepublicaFede
ral da Alemanha encarregara da execu-
9lio de suas contribui9oes a «Deutsche 
Gesellschaft fiir Technische Zusam-

menarbeit- GTZ, Gmbh», em Es
chbom. 

2) 0 Govemo da Republica Fe
derativa do Brasil encarregara da im
plementa9ao do projeto o Centro de 
Integra~ao de Tecnologia do Parana, 
CITPAR. 

3) Os 6rgaos encarregados nos 
termos dos paragrafos 1 e 2 deste 
item poderao estabelecer, conjunta
mente, por meio de urn plano opera
donal ou de outra forma adequada, 
os pormenores da execu~ao do proje
to, revisando-os anualmente e, caso 
necessaria, adaptando-os ao anda
mento do mesmo. 

4) 0 projeto sera implementado 
em estreita coopera9ao com a filial da 
Camara de Comercio Teuto-Brasilei
ra, em Curitiba. 

7. De resto, aplicar-se-ao tambem 
ao presente Ajuste Complementar as 
disposi9oes do acima referido Acor
do Basico de Coopera9ao Tecnica, de 
30 de novembro de 1963. 

Caso o Govemo da Republica 
F ederativa do Brasil concorde com as 
propostas contidas dos itens 1 a 7, 
acima, esta Nota e a Nota de resposta 
de Vossa Excelencia, em que se ex
presse a concordancia do Govemo 
brasileiro, constituirao, conjunta
mente, Ajuste Complementar entre 
os dois Govemos, que entrara em 
vigor 30 dias a partir da data de res
pasta de V ossa Excelencia. 

Permita-me, Senhor Ministro, 
apresentar a V ossa Excelencia os 
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protestos de minha mais alta conside

ra~ao». 

2. Em resposta, informo Vossa Exce
lencia que o Govemo da Republica Fede
rativa do Brasil concorda com os termos 
da Nota acima transcrita, a qual,juntamen
te com a presente Nota, constituini Ajuste 
Complementar entre os dois Govemos, a 

entrar em vigor 30 dias a partir da data de 
hoje. 

Aproveito a oportunidade para reno
var a Vossa Excelencia a garantia de mi
nha mais alta considera~ao 

Francisco Rezek 
Ministro de Estado das Rela~oes Exte
nores 

Tratado para o Estabelecimento de um Estatuto 
das Empresas Binacionais Brasileiro-Argentinas 

0 Govemo da Republica Federativa 
do Brasil 

e 

0 Govemo da Republica Argentina, 

Considerando: 

0 processo de integra~ao e coopera
~ao economica entre a Republica Federa
tiva do Brasil e a Republica Argentina, 
iniciado em 1986 com a assinatura da Ata 
para a Integra~ao e Coopera~ao Economi
ca Brasileiro -Argentina e a celebra~ao, 
em 29 de novembro de 1988, do Tratado 
de Integra~ao, Coopera~ao e Desenvolvi
mento que consolida aquele processo. 

A aprova~ao do referido Estatuto por 
ambos Congressos em 16 de agosto de 
1989 e sua posterior entrada em vigor; 

0 objetivo prioritario de promover a 
integra~ao e a complementa~ao a nivel de 
empresas para assegurar o exito do referi
do processo; 

Acordam o seguinte Estatuto: 
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Artigo I 
Defini~oes 

1. Os Estados Partes estabelecem o Es
tatuto que regulara as empresas de carater 
binacional, que se constituam de acordo 
comomesmo. 

2. Para os efeitos deste Estatuto, enten
de-se por empresa binacional brasileiro -
argentina- doravante Empresa Binacio
nal- aquela que cumpra simultaneamen
te as seguintes condic;oes: 

a) que ao menos 80% do capital 
social e dos votos perten~am a inves
tidores nacionais da Republica Fede
rativa do Brasil e da Republica Ar
gentina, assegurando-lhes o controle 
real e efetivo da Empresa Binacional; 

b) que a participa~ao do con jun
to dos investidores nacionais de cada 
urn dos dois paises seja de, no mini
mo, 30% do capital social da empre
sa,e 



c) que o conjunto dos investido
res nacionais de cada urn dos dois 
paises tenha direito de eleger, no mi
nimo, urn membro em cada urn dos 
6rgaos de administra<rao e urn mem
bro do 6rgao de fiscaliza<rao intema 
daempresa. 

3. Sao considerados investidores na
cionais: 

a) as pessoas fisicas domicilia
das em qualquer dos dois paises; 

b) as pessoasjuridicas de direi
to publico de qualquer urn dos dois 
paises; 

c) as pessoas juridicas de direi
tos privado de qualquer urn dos dois 
paises, nas quais a maioria do capital 
social e dos votos, e o controle admi
nistrativo e tecnol6gico efetivos se
jam, direta ou indiretamente, detidos 
pelos investidores indicados nas te
tras a) ou b) acima. 

4. As pessoas juridicas a que se refere a 
letra c) do panigrafo terceiro deste Artigo, 
independentemente de que se encontrem 
sediadas na Republica Federativa do Bra
sil ou na Republica Argentina, integrarao, 
para efeito do disposto na letra b) do para
grafo segundo deste Artigo, o conjunto de 
investidores nacionais do pais a que per
tencerem seus controladores. 

5. Os aportes de capital do Fundo de 
Investimento a que se refere o Protocolo 
nr. 7 do Programa de Integra<rao e Coope
ra<rao Economica entre a Republica F ede
rativa do Brasil e a Republica Argentina 
considerar-se-ao efetuados por investido-

res nacionais, para os fins do computo de 
participa9oes previsto neste Artigo. 

6. Os investimentos nas Empresas Bi
nacionais de pessoas fisicas ou juridicas 
que nao tenham as caracteristicas mencio
nadas no paragrafo segundo do presente 
Artigo nao serao considerados, para os 
efeitos do presente Estatuto, como realiza
dos por investidores nacionais. 

Artigo II 
Objeto 

As Empresas Binacionais poderao ter 
como objeto qualquer atividade economi
ca permitida pela legisla<rao do pais de sua 
sede, ressalvadas as limita9oes estabeleci
das por disposi<rao constitucional. 

Artigo III 
Forma Juridica 

1. As Empresas Binacionais terao sede, 
necessariamente, na Republica Federativa 
do Brasil ou na Republica Argentina, e 
revestirao urna das formas juridicas admi
tidas pela legisla<rao do pais escolhido para 
a sede social, devendo agregar a sua deno
mina<rao ou razao social as palavras «Em
presa Binacional Brasileiro -Argentina» 
ou as iniciais «E.B.B.A.» ou «E.B.A.B.». 

2. Quando a forma escolhida for a de 
sociedade anonima, as respectivas a<roes 
serao obrigatoriamente nominativas, nao 
transferiveis por endosso. 

3. As Empresas Binacionais com sede 
em urn dos dois paises poderao estabele
cer, no outro, filiais, sucursais ou subsidia
rias, obedecendo as respectivas legisla
<roes nacionais quanto ao objeto, forma e 
registro. 
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Artigo IV 
Aportes 

1. Poderao realizar-se os seguintes 
aportes de capital na empresa binacional: 

a) aportes em moeda local do 
pais de origem do investimento; 

b) aportes em moedas livremen
te conversiveis; 

c) aportes em hens de capital e 
equipamentos de origem brasileira 
e/ou argentina, sem cobertura cam
bial no pais receptor; 

d) hens de capital e equipamen
tos origimirios de terceiros paises, 
desde que intemados na Republica 
Federativa do Brasil ou na Republica 
Argentina ate a data da assinatura do 
presente Estatuto e integralizados ao 
capital social ate dois anos ap6s a 
entrada em vigor. A partir dessa ulti
ma data os hens de capital e equipa
mentos origimirios de terceiros pai
ses estarao sujeitos ao tratamento tri
butario vigente na Republica F edera
tiva do Brasil e na Republica Argen
tina. 

2. Verificando o cumprimento dos req
uisitos constitutivos da Empresa Binacio
nal, conforme estabelecido no Artigo VIII 
do presente Estatuto, a Autoridade de Apli
cayao do pais de sede emitira urn Certifi
cado Provis6rio do qual constara necessa
riamente o montante de capital social, na
tureza e porcentagem dos respectivos 
aportes. 

3. Mediante a apresentayao do Certifi
cado Provis6rio indicado no paragrafo an-
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terior perante a Autoridade de Aplicayao do 
outro pais, se autorizara automaticamente 
a transferencia dos aportes de capital que 
estiverem individualizados no referido 
Certificado. 

4. Uma vez integralizado o capital so
cial, a Autoridade de Aplicayao do pais da 
sede emitira o Certificado Definitivo e 
comunicara tal ato a Autoridade de Apli
cayao do outro pais. 

5. Para os efeitos do disposto na letra c 
do paragrafo 1 do presente Artigo, ambos 
os Govemos tomarao as providencias ne
cessarias para que o ingresso dos aportes 
ali mencionados nos seus respectivos ter
rit6rios se faya ao amparo dos Acordos 
Bilaterais sobre Comercio, subscritos en
tre a Republica F ederativa do Brasil e a 
Republica Argentina no ambito da Asso
cia~ao Latino-Americana de Integrayao 
(ALADI), de forma a eximi-los de qual
quer restriyao tarifaria ou nao-tarifaria 
(seja tributaria, administrativa, quantitati
va ou outra), nos termos de cada legislayao 
nacional aplicavel em ambos os paises, 
para o ingresso ou saida de tais aportes. 

Artigo V 
Tratamento 

1. As Empresas Binacionais terao, no 
pais de sua atenyao, o mesmo tratamento 
estabelecido ou que se venha a estabelecer 
para as empresas de capital nacional desse 
Pais, ainda que a maioria do capital social 
pertenya aos investidores do outro pais, 
conforme o Artigo I do presente Estatuto, 
em materia de: 

a) tributa~ao intema; 

b) acesso ao credito intemo; 



c) acesso a incentivos ou vanta
gens de promo~ao industrial nacio
nal, regional ou setorial, e 

d) acesso as compras e contratos 
no setor publico. 

2. Os bens e servi~os produzidos pelas 
Empresas Binacionais gozarao de trata
mento prioritario, equiparado aos das em
presas de capital nacional, na implementa
~ao por ambos Govemos de iniciativas 
bilaterais desenvolvidas no contexto do 
processo de integra~ao e coopera~ao eco
nomica. 

3. 0 tratamento previsto neste Artigo 
alcan~a as filiais, as sucursais e as subsi
diarias das Empresas Binacionais, obser
vando-se, quando couber, as disposi~oes 
do Artigo I do presente Estatuto. 

Artigo VI 
Transferencia ao Exterior 

1. Os investidores de cada urn dos dois 
paises em uma Empresa Binacional esta
belecida no outro pais terao direito, uma 
vez pagos os impostos que couberam, de 
transferir livremente aos respectivos pai
ses de origem os lucros provenientes de 
seu investimento, desde que distribuidos 
proporcionalmente entre os investidores, 
de acordo com o previsto no Artigo I, 
panigrafo 2 do presente Estatuto, e a repa
triar suas participa~oes no capital social, 
observadas, nesta ultima hip6tese, as dis
posi~oes legais aplicaveis em cada pais. 
Igual direito cabera as filiais, sucursais ou 
subsidiarias das Empresas Binacionais no 
tocante a seus lucros liquidos. 

2. Mesmo em caso de dificuldades nos 
pagamentos extemos, os Govemos de am-

bos paises nao imporao restri~oes aos in
vestidores de Empresas Binacionais para 
a livre transferencia dos lucros liquidos 
que lhes couberem. 

Artigo VII 
Transferencia de Pessoal 

Os dois Govemos tomarao as medi
das necessarias para facilitar as transferen
cias, entre ambos os paises, do pessoal 
empregado pelas Empresas Binacionais, 
incluindo-se: 

a) facilidades para obten~ao da 
autoriza~ao de permanencia tempo
raria ou definitiva, e 

b) reconhecimento reciproco de 
titulos profissionais. 

Artigo VIII 
Procedimentos 

1. Para os efeitos de obten~ao do Certi
ficado Provis6rio previsto no Artigo IV do 
presente Estatuto, os investidores nas Em
presas Binacionais deverao apresentar pe
rante a Autoridade de Aplica~ao do pais 
sede, a que se refere o Artigo IX, os se
guintes documentos: 

I. urn acordo que estipule as con
di~oes em que se constituirao e opera
roo as Empresas Binacionais, que in
clua obrigatoriamente inform~5es so
bre os seguintes pontos: 

a) objetivos e programas 
de atividade da Empresa Bina
cional; 

b) estrutura do capital 
social; 
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c) nome, nacionalidade e 
domicilio dos s6cios; 

d) natureza e valor dos res
pectivos aportes ao capital da 
Empresa Binacional; 

e) distribui~ao de fun~oes 
e cargos de administra~ao entre 
os investidores de cada pais; 

f) regras para a distribui~ao 
dos resultados da Empresa Bi
nacional; 

g) regras para opera~oes 
comerciais entre os investidores 
e sua Empresa Binacional; 

h) regras de preferencia 
para os casos de venda de a~oes 
e aumento de capital social; 

i) regras sobre liquida~ao 
da Empresa Binacional, e 

j) regras para a solu~ao de 
controversias, incluindo a elei
~ao do foro para estes efeitos. 

II. c6pia do projeto de estatuto 
social ou do contrato social de cons
titui~ao da Empresa Binacional. 

2. A autoridade de Aplica~ao do pais de 
constitui~ao da Empresa Binacional emi
tini o Certificado Definitivo a que se refere 
o Artigo IV do presente Estatuto mediante 
a apresenta~ao, pelos interessados, dos se
guintes documentos: 
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a) comprovante de inscri~ao dos 
atos constitutivos da empresa no re
gistro competente; 

b) comprovante de integraliza
~ao do capital social; 

c) c6pia do estatuto, acordo ou 
contrato social, ou de documento 
equivalente, e 

d) declara~ao juramentada dos 
diretores ou s6cios gerentes, confor
me o caso, na qual conste que a com
posi~ao do capital social da empresa 
cumpre com as regras estabelecidas 
no Artigo I do presente Estatuto. 

3. 0 Certificado Definitivo assegurara 
o gozo dos beneficios previstos no presen
te Estatuto. 

4. Somente as empresas que cumpram 
com os requisitos e formalidades estabele
cidos neste Estatuto poderao utilizar a de
nomina~ao de «Empresa Binacional Bra
sileiro -Argentina» conforme o previsto 
no paragrafo 1 do Artigo III. 

5. A transferencia de a~oes ou partici
pa~ao nas Empresas Binacionais exigira o 
previo consentimento da Autoridade de 
Aplica~ao do pais da sede, a fim de con
trolar o cumprimento das condi~oes esta
belecidas no Artigo I do presente Estatuto. 

Artigo IX 
Autoridade de Aplica~ao 

1. A Autoridade de Aplica~ao do pais 
da sede, tera a seu cargo as fun~oes de 
certifica~ao da constitui~ao e funciona
mento de Empresas Binacionais, confor
me estabelecido no Artigo VIII e demais 
Artigos conexos do presente Estatuto. 

2. A Autoridade de Aplica~ao de cada 
pais fara constituir e mantera atualizado 
urn Registro de Empresas Binacionais de 
ambos os paises, de consulta publica. 



3. A Autoridade de Aplicayao, quando 
comprovadas infra9oes a este Estatuto ou 
a legislayao do respective pais, cometidas 
por urna Empresa Binacional, podeni tor
nar sem efeito a qualificayao de binacional 
de tal empresa, notificando a Autoridade 
de Aplicayao do outro pais. Neste caso, a 
empresa perdeni o direito de amparar-se 
nas disposi9oes do presente Estatuto, a 
partir do momento em que houver ocorri
do a infra91io, sem prejuizo de outras san
yoes legais aplicaveis. 

4. A Autoridade de Aplicayao de cada 
pais sera designada no prazo de 30 (trinta) 
dias da entrada em vigor deste Estatuto, 
pelos respectivos Ministros das Rela9oes 
Exteriores, devendo recair dita designa91io 
em 6rgao ou entidade ja existente em suas 
respectivas administra9oes centrais. 

Artigo X 
Implementa~ao do Estatuto 
de Empresas Binacionais 

1. Constitui-se pelo presente Estatuto 
urn Comite Binacional Permanente de Im
plementayao e Acompanhamento do Esta
tuto de Empresas Binacionais, integrado 
por dois representantes do Setor Publico 
de cada Estado Parte - sendo urn do 
Ministerio das Rela9oes Exteriores e outro 
da Autoridade de Aplicayao - e por dois 
representantes do Setor Privado de cada 
urn dos dois paises. Os representantes do 
Setor Privado terao mandato de dois anos, 
renovavel ate duas vezes, Cada membro 
tera urn suplente. 

2. 0 Comite desenvolvera suas ativida
des em cada urn dos paises e reunir-se-a 

com periodicidade de seis meses ou quan
do convocado por urna das Partes. 

3. 0 Comite tern a seu cargo estimular 
e supervisionar a implementayao e a plena 
vigencia e eficacia em ambos paises de 
medidas que facilitem a formayao e o fun
cionamento de Empresas Binacionais e 
que garantam o pleno acesso aos benefi
cios outorgados pelo presente Estatuto. 

4. 0Comiteatuaraaindacomo6rgaode 
consulta dos govemos nacionais no que se 
refere a toda questao suscitada pela instru
mentalizayao e pela plena aplica91io deste 
Estatuto, tendo sob sua responsabilidade a 
interpretayao do conteudo e alcance de 
suas disposi9oes. 

5. 0 Comite estabelecera o seu proprio 
Regulamento de Funcionamento no de
correr de sua primeira reuniao, que devera 
realizar-se, no mais tardar, nos 60 dias 
seguintes a entrada em vigor do presente 
Estatuto. 

Artigo XI 
Entrada em Vigor 

0 presente Estatuto entrara em vigor 
na data em que forem trocados os respec
tivos instrumentos de ratificayao. 

Artigo XII 
Vigencia e Den uncia 

1. 0 presente Estatuto tera dura9ao in
definida. 

2. 0 presente Estatuto podera ser de
nunciado por qualquer dos Estados Partes, 
por via diplomatica. A denuncia surtira 
efeito urn ano ap6s a data de sua notifica
yao ao outro Estado Parte. 
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Artigo XIII 
Disposi~io Transitoria 

Os Govemos da Republica Federati
va do Brasil e da Republica Argentina 
revisarao no prazo de quatro meses, a par
tir da data da entrada em vigor do presente 
Estatuto, a Conven9ao entre a Republica 
Federativa do Brasil e a Republica Argen
tina destinada a Evitar a Dupla Tributa9ao 
e Prevenir a Evasao Fiscal em Materia de 
lmposto sobre a Renda, assinada em 17 de 

maio de 1980, para adeqmi-la ao disposto 
no presente Estatuto. 

Assinado em Buenos Aires em 06 de 
julho de 1990, em duas versoes, nos idio
mas portugues e espanhol, sendo ambos os 
textos igualmente autenticos. 

PELA REPUBLICA FED ERA TIV A DO 
BRASIL 
Fernando Co/lor 

PELA REPUBLICA ARGENTINA 
Carlos Saul Menem 

Acordo Brasil-Chile 

Acordo de CooperafliO entre o Governo da Republica Federativa do Brasil 
e o Governo da Republica do Chile para a Reduflio da Demanda, Prevenfiio 

do Uso lndevido e Combate a Produflio e ao Tnifico llicitos 
de Entorpecentes e Substlincias Psicotropicas 

0 Govemo da Republica Federativa 
do Brasil 

e 

0 Govemo da Republica do Chile, 

( doravante denominados «Partes Con
tratantes») 

Conscientes de que o uso indevido e 
o tratico ilicito de entorpecentes e substan
cias psicotr6picas representam uma grave 
amea9a a saude e ao bem-estar de seus 
povos e urn problema que afeta as estrutu
ras politicas, economicas, sociais e cultu
rais de seus paises; 

Guiados pelos objetivos e principios 
que regem os tratados vigentes sobre fis
caliza9ao de entorpecentes e de substan
cias psicotr6picas; 
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De conformidade com os prop6sitos 
da Conven9ao Unica de 1961 sobre Entor
pecentes, emendada pelo Protocolo de 1972, 
da Conven9ao sobre Substancias Psicotr6-
picas de 1971, do Acordo Sul-Americano 
sobre Entorpecentes e Psicotr6picos de 
1973, e da Conven9ao das Na9oes Unidas 
Contra o Tnifico Ilicito de Entorpecentes 
e Substancias Psicotr6picas de 1988; 

Inspirados no Programa Interameri
cano de A9ao do Rio de Janeiro contra o 
Consumo, a Produ9ao e o Tnifico Ilicito 
de Entorpecentes e Substancias Psicotr6-
picas, de 1986; na Declara9ao Politica e no 
Programa Global de A9ao aprovados na 
XVII Sessao Extraordiruiria da Assembleia 
Geral das Na9oes Unidas, de fevereiro de 
1990; na Declara9ao Politica adotada pela 



Conferencia Ministerial Mundial de Lon
dres sobre Redu9ao da Demanda de Dro
gas e Amea9a da Cocaina, de abril de 
1990, e na Declara9ao e Programa de A9ao 
de lxtapa, de abril de 1990; 

Acordam o seguinte: 

Artigo I 

1. As Partes Contratantes respeitadas as 
leis e regulamentos em vigor em seus res
pectivos paises, propoem-se a harmonizar 
suas politicas e a realizar programas coor
denados para a preven9ao do uso indevido 
de drogas, a reabilita9ao do farmacode
pendente e o combate a produ9ao e ao 
trafico ilicitos de entorpecentes e substan
cias psicotr6picas. 

2. As politicas e programas acima men
cionados levarao em conta as conven96es 
intemacionais em vigor para ambos paises. 

Artigo II 

1. Para atingir os objetivos estipulados 
no Artigo anterior, as autoridades desig
nadas pelas Partes Contratantes desen
volverao as seguintes atividades, obede
cidas as disposi9oes de suas legisla9oes 
respectivas: 

a) intercambio de informa9ao 
policial e judicial sobre produtores, 
processadores, traficantes de entor
pecentes e psicotr6picos e participan
tes em delitos conexos; 

b) estrategias coordenadas para 
a preven9ao do uso indevido de dro
gas, a reabilita9ao do farmacodepen
dente, o controle de precursores e 
substancias quimicas utilizadas na fa
brica9ao de drogas, bern como para o 

com os atos ou amea9as contra a seguran9a 
das aeronaves, os quais poem em risco a 
seguran9a de pessoas ou bens, afetam ad
versamente a opera9ao do transporte aereo 

combate a produ9ao e ao trafico ilici
tos de entorpecentes e substancias psi
cotr6picas; 

c) intercambio de informa9oes 
sobre programas nacionais que se re
firam as atividades previstas na ali
nea anterior; 

d) coopera9ao tecnica e cientifi
ca visando a intensificar o estabeleci
mento de medidas para detectar, con
trolar e erradicar planta9oes e culti
vos realizados como objetivo de pro
duzir entorpecentes e substancias psi
cotr6picas em viola9ao ao disposto 
na Conven9ao de 1961 em sua forma 
em en dada; 

e) intercambio de informa9ao e 
experiencias sobre suas respectivas 
legisla9oes e jurisprudencias em ma
teria de entorpecentes e substancias 
psicotr6picas; 

f) intercambio de informa9oes 
sobre as senten9as condenat6rias pro
nunciadas contra narcotraficantes e 
autores de delitos conexos; 

g) fomecimento, por solicita9ao 
de uma das Partes, de antecedentes 
sobre narcotraficantes e autores de 
delitos conexos; 

h) intercambio de funcionarios 
de seus servi9os competentes para o 
estudo das tecnicas especializadas uti
lizadas em cada pais, e 

i) estabelecimento, de comum 
acordo, de mecanismos que se consi
derem necessarios para a adequada 
execu9ao dos compromissos assumi
dos pelo presente Acordo. 
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Acordo, os seus Anexos e quatsquer 
emendas a este Acordo e aos Anexos; 

c) «Transporte Aereo» significa 
qualquer opera9ao realizada por 
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aeronaves para transporte publico de 

postal, separadamente ou em combi
na<rao, mediante remunera<rao ou ar
rendamento; 

d) «Servi<ro Aereo» significa 
qualquer transporte aereo regular; 

e) «Cabotagem« significa o em
barque, no territ6rio de uma Parte 
Contratante, pelas empresas aereas 
da outra parte Contratante, de passa
geiros, carga e mala postal, transpor
tados mediante remunera<rao ou ar
rendamento, para pontos de origem 
ou destino no territ6rio da primeira 
Parte Contratante; 

f) «Conven<rao» significa a 
Conven<rao sobre A via<rao Civil In
temacional aberta para assinatura em 
Chicago, em 7 de dezembro de 1944, 
e inclui: I) qualquer emenda que te
nha entrado em vigor nos termos do 
Artigo 94 (a) da Conven<rao e tenha 
sido ratificada por ambas as Partes 
Contratantes, e II) qualquer Anexo 
ou emenda adotada nos termos do 
Artigo 90 da Conven<rao, desde que 
tal Anexo ou emenda esteja em vigor 
para ambas as Partes Contratantes; 

g) «Empresa aerea designada» 
significa uma empresa aerea que tenha 
sido designada e autorizada nos termos 
do Artigo 3 do presente Acordo; 

h) «intemacional» (quando se 
referindo a transporte aereo ou servi
<ro aereo) significa 0 transporte aereo 
ou o servi<ro aereo que atravessa os 

espa<ros aereos sobre os territ6rios de 

mats e urn pats; 

i) «Tarifa» significa: 

1) «Tarifa de Passageiros» 
- a quantia cobrada pelas em
presas aereas e seus agentes para 
o trans porte de passageiros ( e 
sua bagagem), incluindo as con
di<roes que controlam a aplicabi
lidade da tarifa de passageiros. 

2) «Frete» -a quantia co
brada pelas empresas aereas e 
seus agentes para o transporte 
de carga (exceto mala postal), 
incluindo as condi<roes que con
trolam a aplicabilidade do frete; 

j) «Tarifa de Passageiros de Pri-
meira Classe» significa qualquer ta
rifa de passageiros para transporte na 
cabina de primeira classe; 

k) «Tarifa de Passageiros de Clas
se Intermediaria» significa qualquer 
tarifa de passageiros para transporte na 
cabina de classe intermediaria; 

1) «Tarifa de Passageiros Nor
mal de Classe Economica» significa 
qualquer tarifa de passageiros, fome
cida no ato, para transporte na cab ina 
de classe economica sem quaisquer 
restri<roes; 

m) «Tarifa de Passageiros Pro
mocional» significa qualquer tarifa 
que nao seja uma tarifa de passagei
ros normal de classe economica ou 
uma tarifa de passageiros especial de 
classe economica para transporte na 
cabina de classe economica; 



n) «Tarifa de Passageiros Espe
cial de Classe Economica» significa 
qualquer tarifa de passageiros normal 
de classe economica, que esta sujeita 
as restri~Y5es de «stopover» e/ou de 
transferencia 

o) «Territorio» e «Pouso sem 
Direitos de Tnifego» terao os signifi
cados estabelecidos, respectivamen
te, nos Artigos 2 e 96 da Conven9ao; 

p) «TaxaAeroportruiria» signifi
ca uma tarifa imposta as empresas ae
reas pelo fomecimento de servi9os e 
instala9oes aeroportuarias, de navega
~Yiio aerea e de seguran9a da avia9ao. 

Artigo 2 
Concessao de Direitos 

1. Cada Parte Contratante concede a ou
tra parte Contratante os seguintes direitos 
para a explora9ao de servi9os aereos inter
nacionais pela empresa aerea ou empresas 
aereas designadas pela outra Parte Contra
tante: 

a) sobrevoar o territ6rio da outra 
Parte Contratante; 

b) pousar, no territ6rio da outra 
Parte Contratante, para fins nao co
merctats; 

c) pousar, no territ6rio da outra 
Parte Contratante, com a finalidade 
de embarcar e desembarcar tnifego 
intemacional de passageiros, carga e 
mala postal, separadamente ou em 
combina9ao, enquanto operando nas 
rotas especificada nos Anexos. 

2. Nada neste Acordo deveni ser consi
derado como concessao, as empresas ae-

reas designadas de uma Parte Contratante, 
para executar servi9os de cabotagem. 

Artigo 3 
Designa~ao e Autoriza~ao 

1. Cada Parte Contratante teni o direito 
de designar uma empresa aerea ou empre
sas aereas, segundo sua politica e suas leis 
domesticas, para executar transporte aereo 
intemacional em conformidade com este 
Acordo, e revogar, alterar ou substituir tais 
designa9oes. Tais designa9oes serao efe
tuadas, em consonancia com as disposi9o
es deste Acordo e como adicionalmente 
estabelecido nos Anexos apropriados. As 
designa9oes serao comunicadas, por escri
to e por via diplomatica, a outra parte 
Contratante e especificarao se a empresa 
aerea esta autorizada a executar transporte 
aereo regular, nao-regular («charter»), ou 
ambos. 

2. Ap6s o recebimento dessa designa-
9ao e das solicita9oes da empresa aerea 
designada, em conformidade com as auto
riza9oes de opera9ao e permissoes tecni
cas, a outra Parte Contratante concedera 
autoriza9oes e permissoes apropriadas com 
o minimo de demora possivel, desde que: 

a) a propriedade de parte subs
tancial e o controle efetivo daquela 
empresa aerea perten9am a Parte 
Contratante responsavel pela desig
na9ao da empresa aerea, a nacio
nais daquela Parte Contratante ou a 
ambos; 

b) a empresa aerea designada 
esteja qualificada para atender as 
condi9oes estabelecidas nas leis e re
gulamentos normalmente aplicados a 
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operayao do transporte aereo intema
cional, pela Parte Contratante que ana
lisa a solicitayao ou solicitayoes, e 

c) a parte Contratante que designa a 
empresa aerea esteja mantendo e aplican
do as normas fixadas no Artigo 6 (Segu
ran9a Tecnica) e no Artigo 7 (Seguran9a 
da A via9ao ). 

Artigo 4 
Revoga~ao, Suspensao e Limita~io 
da Autoriza~ao ou Permissio 

1. Cada Parte Contratante podeni revo
gar, suspender ou limitar as autoriza9oes 
de operayao ou permissoes tecnicas de 
uma empresa aerea designada pela outra 
parte Contratante, se: 

a) a propriedade de parte subs
tancial e o controle efetivo daquela 
empresa aerea nao pertencerem a ou
tra Parte Contratante e/ou a nacionais 
da outra Parte Contratante; 

b) a empresa aerea tiver deixado 
de cumprir as leis e os regulamentos 
mencionados no Artigo 5 (Aplica9ao 
de Leis) do presente Acordo, ou 

c) a outra Parte Contratante nao 
estiver mantendo e aplicando as nor
mas fixadas no Artigo 6 (Seguran9a 
Tecnica). 

2. A menos que seja essencial a tomada 
de a9ao imediata, no intuito de se evitar 
posterior inobservancia do disposto nos 
subparagrafos 1 (b) ou 1 (c) deste Artigo, 
os direitos estabelecidos neste Artigo se
rao exercidos somente ap6s consultas com 
a outra Parte Contratante. 
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3. Uma Parte Contratante podera revo
gar, suspender ou limitar as autoriza9oes 
de operayao ou as permissoes tecnicas das 
empresas aereas designadas da outra Parte 
Contratante, no caso de as Partes Contra
tantes nao chegarem a urn acordo satisfa
t6rio, dentro de sessenta (60) dias a contar 
da data do pedido de consulta conforme o 
paragrafo 7 do Artigo 7 (seguranya da 
avia9ao) ou em caso de amea9a imediata 
ou extraordinaria a seguran9a da avia9ao 
civil intemacional. Qualquer a9ao levada 
a cabo de acordo com este paragrafo sera 
cancelada a partir do cumprimento, pela 
outra Parte Contratante, dos dispositivos 
do Artigo 7. Quando tais revogayoes, sus
pensoes ou limitayoes ocorrerem devido a 
problemas de seguranya aeroportuaria, 
que impe9am a observancia de efetivas 
medidas de seguran9a por todas as empre
sas aereas operando num aeroporto ou 
aeroportos, todas as autoriza9oes de ope
ra9ao ou permissoes tecnicas das empresas 
aereas designadas de ambas as Partes Con
tratantes, de e para o aeroporto ou aeropor
tos envolvidos, serao igualmente revoga
das, suspensas ou limitadas, ate que sejam 
atendidas as clausulas do Artigo 7. 

Artigo 5 
Aplica~ao de Leis 

1. As leis, regulamentos e procedimen
tos de uma Parte Contratante, incluindo os 
relativos a entrada, permanencia ou saida 
de seu territ6rio de aeronaves engajadas na 
navega9a0 aerea intemacional, OU a ope
ra9a0 e a navegayao de tais aeronaves, 
serao obedecidos pela empresa aerea ou 
empresas aereas da outra parte Contratan-



te, na entrada, na saida e durante a perma
nencia no citado territ6rio. 

2. As leis e regulamentos de uma Parte 
Contratante, incluindo OS relativos a entra
da, libera~ao, seguran~a de avia~ao, tran
sito, imigra~ao, passaportes, aliandega e 
quarentena serao respeitados pela empresa 
aerea ou empresas aereas da outra parte 
Contratante, que se responsabilizarao, 
tambem, pela observancia de tais leis e 
regulamentos por parte de seus tripulantes 
e passageiros, bern como por sua aplica~ao 
com rela~ao a carga e a mala postal na 
entrada, na saida e no interior do territ6rio 
daquela Parte Contratante. 

Artigo 6 
Seguran~a Tecnica 

1. Cada Parte Contratante reconheceni 
como validos, para os fins de opera~oes de 
transporte aereo como estabelecido neste 
Acordo, os certificados de aeronavegabi
lidade, os de habilita~ao tecnica e licen~as 
expedidos ou convalidados pela outra Par
te Contratante e ainda em vigor, desde que 
os requisitos, para tais certificados ou li
cen~as, pelo menos igualem os padroes 
minimos estabelecidos nos termos da Con
ven~ao. Entretanto, cada Parte Contratan
te podeni recusar reconhecer como vlili
dos, para fins de sobrevoo de seu proprio 
territ6rio, certificados de habilita~ao tec
nica e licen~as emitidos ou convalidados 
para seus pr6prios nacionais pela outra 
Parte Contratante. 

2. Cada Parte Contratante podeni solici
tar consultas, relativas as normas de segu
ran~a tecnica mantidas pela outra parte 
Contratante sobre instala~oes aeromiuti-

------- -- _4;;l' _________ _ 

para todas as empresas aereas; os pre~os 
cobrados serao baseados nos custos dos 
servi~os prestados, e tais servi~os serao 
comparaveis em tipo e qualidade ao self
handling, se este fosse possivel. 

cas, tripula~oes, aeronaves e opera~ao das 
empresas aereas designadas. Se, ap6s es
sas consultas, uma Parte Contratante con
siderar que a outra Parte Contratante nao 
esta efetivamente mantendo e aplicando 
normas de seguran~a tecnica e outros req
uisitos naquelas areas, que pelo menos 
igualem os padroes minimos que possam 
ser estabelecidos nos termos da Conven
~ao, a outra Parte Contratante sera infor
mada sobre isso e sobre as medidas consi
deradas necessarias para o atendimento 
dos padroes minimos, e a outra Parte Con
tratante tomara as medidas de corre~ao 
adequadas. Cada Parte Contratante se re
serva o direito de suspender, revogar ou 
limitar as autoriza~oes de opera~ao ou as 
permissoes tecnicas de uma empresa aerea 
ou empresas aereas designadas pela outra 
parte Contratante, se a outra Parte Contra
tante nao tomar medidas adequadas, num 
prazo razmivel, para atender as preocupa
~oes daquela outra parte Contratante. 

Artigo 7 
Seguran~a de Avia~io 

1. De conformidade com seus direitos e 
obriga~oes perante o Direito Intemacio
nal, as Partes Contratantes reafirmam que 
a sua obriga~ao de proteger, no seu rela
cionamento mutuo, a seguran~a da avia
~ao civil contra atos de interferencia ilici
ta, constitui parte integral deste Acordo. 

2. As Partes Contratantes fomecerao, 
mediante solicita~ao, toda a assistencia 
mutua necessaria para a preven~ao contra 
atos de apoderamento ilicito de aeronaves 
e outros atos ilicitos contra a seguran~a de 
passageiros, tripula~oes, aeronaves, aero-
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manter, no territ6rio da outra parte Con
tratante, seus representantes e funciona
rios tecnicos, operacionais e comerciais, 
necessarios para a execu~ao dos servi
~os acordados. 

213 



normas da Parte Contratante onde o 

ranspo e e carga se ongma. 
curnprimento dessas disposiyoes dar
se-a mediante o conhecimento aereo 
que autorizara o transporte aereo. 

b) Cada Parte Contratante pode
ra solicitar a notificayao ou o registro, 
junto as suas autoridades aeronauti
cas, dos fretes propostos a serem co
brados para o seu territ6rio pela(s) 
empresa(s) aerea(s) designada(s), da 
outra Parte Contratante, mas tal noti
ficayao ou registro nao podera ser 
solicitado antes da data proposta para 
a entrada em vigor. 

c) Nenhurna Parte Contratante 
agira unilateralmente para evitar a 
criayao ou continuayao de urn frete 
do territ6rio da outra Parte Contra
tante, em conformidade com a alinea 
a do presente paragrafo. 

7. a) Cada Parte Contratante per-
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mitira: 

I) a qualquer empresa area 
de ambas as Partes Contratantes 
igualar qualquer tarifa de servi
yO regular, incluindo combina
yoes de tarifas, cobradas no 
mercado para transporte aereo 
intemacional entre os territ6rios 
das Partes Contratantes, e 

II) a qualquer empresa ae
rea de urna Parte Contratante 
igualar qualquer tarifa de servi
yO regular, incluindo combina
yoes de tarifas, cobradas no 
mercado para transporte aereo 
intemacional entre o territ6rio 

da outra Parte Contratante e urn 

terce1ro pa1s. 

b) Tal como usado neste texto, 
o termo «igualar» significa continuar 
ou instituir, oportunamente, tao rapi
damente quanto necessario, urna tari
fa com condiyoes de disponibilidade 
identicas ou mais restritivas (por 
exemplo, tipos de condiyoes tais 
como as listadas no paragrafo 3 do 
Anexo I); ou urna tarifa atraves de 
urna combinayao de tarifas, de modo 
direto ou em «interline» ou «intrali
ne», nao obstante as diferenyas em 
condiyoes operacionais relativas a 
tempo de viagem, conexoes, tipo de 
aeronave, configurayao da aeronave, 
ou mudanya de aeronave. Diferenyas 
razoaveis de distancia, aeroportos e 
rota serao permitidas. Todavia, para 
igualar tarifas de acordo com o sub
paragrafo 7 (a) (I), o transporte em 
pelo menos urn setor devera ser rea
lizado por urna empresa aerea desig
nada de urna Parte Contratante; para 
igualar tarifas de acordo com o sub
paragrafo (7) (a) (II), o transporte 
no(s) setor(es) entre os territ6rios das 
Partes Contratantes e no( s) setor( es) 
entre o territ6rio de urna Parte Con
tratante e o primeiro ponto nurn ter
ceiro pais devera ser realizado em 
urna fulica empresa aerea designada 
de urna Parte Contratante. 

8. Uma tarifa estabelecida segundo as 
disposiyoes deste Artigo permanecera em 
vigor ate que seja modificada, cancelada 
ou substituida, de acordo com o presente 
Artigo. 



9. Tarifas efetivamente aprovadas, em 
vigor na data de vigencia deste Acordo, 
poderao continuar em vigor sem requerer 
aprova~ao posterior de qualquer das partes 
Contratantes, e nao se obrigara urna em
presa aerea a registrar novamente qualquer 
dessas tarifas ja vigentes. 

10. Qualquer tarifa que tenha sido apro
vada pelas autoridades aeronauticas de 
ambas Partes Contratantes podera ser re
novada ou restabelecida, dentro de urn ano 
de sua expira~ao, a urn valor no mfnimo 
igual a percentagem do nfvel de referencia 
pertinente, no qual se situava antes de 
qualquer mudan~a(s) no nfvel de referen
cia, multiplicado pelo nfvel de referencia 
vigente a epoca do novo registro. 

Artigo 13 
Consultas e Emendas ao Acordo 

1. No espfrito de estreita colabora~ao, 
as Partes Contratantes deverao se consul
tar, periodicamente, com vistas a assegu
rar a implementa~ao e o curnprimento sa
tisfat6rio das disposi~oes do presente Acor
do e dos seus Anexos. 

2. As referidas consultas terao infcio no 
prazo de sessenta ( 60) dias da data do 
recebimento do pedido para consultas, a 
nao ser que seja acordado de outra forma 
pelas Partes Contratantes. 

3. Se urna das partes Contratantes julgar 
desejavel a modifica~ao de qualquer dis
posi~ao deste Acordo, podera solicitar con
sultas com a outra parte Contratante. Tais 
consultas poderao se efetuar atraves de 
negocia~oes ou de correspondencia, e te
rao infcio no prazo de sessenta ( 60) dias da 
data do recebimento do pedido. Qualquer 

modifica~ao ao presente Acordo, acertada 
com base nas consultas, sera efetuada por 
troca de notas diplomaticas. 

Artigo 14 
Solu~ao de Controversias 

1. Qualquer divergencia que surja com 
rela~ao a este Acordo, que nao seja resol
vida atraves de consultas, podera ser sub
metida, por acordo entre as Partes Contra
tantes, a decisao de algurna pessoa ou or
ganismo. Se as Partes Contratantes nao 
concordarem com tal procedimento, a dis
puta sera, por solicita~ao de qualquer das 
Partes Contratantes, submetida a arbitra
gem, em conformidade com os procedi
mentos abaixo. 

2. A arbitragem sera feita por urn tribu
nal de tres arbitros, a ser constitufdo como 
se segue: 

a) Dentro de trinta (30) dias ap6s 
o recebimento da solicita~ao de arbi
tragem, cada Parte Contratante no
meara urn arbitro. Dentro de sessenta 
(60) dias ap6s esses dois arbitros te
rem sido nomeados, eles deverao, me
diante acordo, designar urn terceiro 
arbitro, que devera atuar como Presi
dente do tribunal arbitral; 

b) Se urna das partes Contratan
tes deixar de nomear urn arbitro, ou 
se 0 terceiro arbitro nao for designado 
de acordo como subparagrafo a deste 
paragrafo, urna das Partes Contratan
tes podera solicitar ao Presidente do 
Conselho da Organiza~ao de A via
~ao Civil Internacional que nomeie o 
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arbitro ou arbitros necess8.rios, den
tro de trinta (30) dias. Se o Presidente 
for da mesma nacionalidade que uma 
das Partes Contratantes, o Vice Pre
sidente, hierarquicamente, mais anti
go, que nao esteja desqualificado pelo 
mesmo motivo, fara a indica~ao. 

3. Exceto quando acordado em contra
rio, o tribunal arbitral determinara os limi
tes de sua jurisdi~ao, em consonancia com 
este Acordo, e estabelecera seu proprio 
procedimento. 

4. Cada Parte Contratante devera, de 
acordo com a sua legisla~ao nacional, aca
tar integralmente qualquer decisao ou sen
ten~a do Tribunal Arbitral. 

Artigo 15 
Den uncia 

Cada Parte Contratante podera, a 
qualquer momento ap6s a entrada em vi
gor deste Acordo, notificar a outra Parte, 
por escrito, atraves dos canais diplomati
cos, da sua decisao de denunciar este 
Acordo; tal notifica~ao sera feita, simulta
neamente, a Organiza~ao de A via~ao Civil 
Internacional. 0 Acordo deixara de vigo
rar urn ( 1) ano ap6s a data do recebimento 
da notifica~ao pela outra Parte Contratan
te, a menos que seja retirada, de comum 
acordo, antes de expirar esse periodo. Se 
o recebimento da notifica~ao nao for acu
sado pela outra Parte Contratante, essa 
notifica~ao devera ser considerada recebi
da quatorze ( 14) dias ap6s seu recebimen
to pela Organiza~ao de A via~ao Civil In
ternacional. 
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Artigo 16 
Conven~oes Multilaterais 

Se uma Conven~ao multilateral, rela
tiva a qualquer materia prevista neste 
Acordo, for aceita por ambas as Partes 
Contratantes e tiver entrada em vigor, as 
disposi~oes de tal Conven~ao deverao pre
valecer. Em conformidade como Artigo 
13 deste Acordo, poderao ser realizadas 
consultas para determinar a extensao em 
que este Acordo e afetado pelas disposi~o
es da Conven~ao multilateral. 

Artigo 17 
Registro na OACI 

0 presente Acordo e todas suas 
emendas deverao ser registrados na Orga
niza~ao de A via~ao Civil Internacional. 

Artigo 18 
Entrada em Vigor 

As autoridades competentes da Re
publica Federativa do Brasil e dos Estados 
Unidos da America autorizarao as opera
~oes segundo os termos do Acordo, desde 
a sua assinatura. 0 Acordo entrara em 
vigor atraves de troca de notas diplomati
cas, ap6s o cumprimento das formalidades 
internas necessarias a sua aprova~ao, na 
data do recebimento da segunda dessas 
notifica~oes. 

Em testemunho do que os abaixo as
sinado, devidamente autorizados por seus 
respectivos Governos, assinam o presente 
Acordo. 

Feito em Brasilia, aos 21 dias domes 
de mar~o de 1989, em dois originais nos 
idiomas portugues e ingles, sendo ambos 
os textos igualmente autenticos. 



ANEXOI 
Servi~os Regulares 

Se~ao I 
Rotas 

1. As empresas aereas de urna Parte 
Contratante, designadas segundo este 
Anexo sedio, em conformidade com os 
termos de suas designa9oes, autorizadas a 
executar servi9os de transporte aereo in
ternacional a) entre os pontos das rotas a 
seguir, e b) entre os pontos em tais rotas e 
pontos em terceiro paises atraves de pon
tos no territ6rio da Parte Contratante que 
designou a empresa aerea. 

a) Rotas para a em pre sa aerea, 
ou empresas aereas, designadas pelo 
Governo dos Estados Unidos: 

De urn ponto ou pontos nos Es
tados Unidos, via pontos intermedia
rios, para Manaus, Brasilia, Rio de 
Janeiro, Sao Paulo, Recife, Porto 
Alegre e alem Brasil, para a Argenti
na, o Uruguai, o Paraguai e o Chile. 

b) Rotas para a empresa aerea ou 
empresas aereas designadas pelo Go
verno da Republica Federativa do 
Brasil: 

De urn ponto ou pontos no Bra
sil, via pontos intermediarios, para 
Nova Iorque, Miami, Orlando, Was
hington/Baltimore, Houston 1, Chica
go, Los Angeles e Sao Francisco2 e 
a) alem Miami, para Frankfurt, na 
Republica Federal da Alemanha3 , e 
para urn ponto ou pontos na Espa
nha4; b) alem Chicago, para urn ponto 
ou pontos do Canada; c) alem Los 
Angeles, para urn ponto ou pontos no 

Japao5; e d) alem Los Angeles e Sao 
Francisco para urn ponto ou pontos 
no Japao; e d) alem Los Angeles e 
Sao Francisco para urn ponto na Asia 
outro que nao o Japao. 

(1) 0 servi~o para este ou deste ponto pode ser 
iniciado no dia r de abril de 1991. 
(2) 0 servi~o para este ou deste ponto pode ser 
iniciado em r de abril de 1990. 
(3) 0 servi~o para este ou deste ponto pode ser 
iniciado em 1° de novembro de 1990. 
( 4) 0 servi~o para este(s) ou deste(s) ponto(s) pode 
ser iniciado em r de novembro de 1990. 
(5) 0 servi~o para este ou deste ponto pode ser 
iniciado em r de abril de 1990 e nlio pode ser 
combinado com o servi~o para ou do Japiio. Este 
ponto pode ser servido apenas com servi~os mistos; 
pode ser selecionado entre Seul, Hong Kong, Cin
gapura, Kuala, Lampur, Beijing, Bancoque e urn 
outro ponto na Asia a ser mutuamente acordado. 

2. Cada empresa aerea designada pode
ra, em qualquer OU em todos OS VOOS, e a 
sua discri9ao, operar voos em qualquer ou 
ambas as dire9oes, e, sem limite geograti
co ou direcional servir pontos nas rotas em 
qualquer ordem e omitir paradas em qual
quer ponto ou pontos fora do territ6rio da 
Parte Contratante que designou aquela 
empresa aerea, sem perda de qualquer di
reito de trafego permitido neste Acordo. 

3. Em qualquer segmento ou segmentos 
das rotas descritas na Se9ao I, 1, a e b, 
acima, cada empresa aerea designada pode 
executar transporte aereo internacional 
sem qualquer limita9ao quanto ao uso de 
multiplos nt1meros de voos e a troca, em 
qualquer ponto da rota, do tipo ou nt1mero 
de aeronaves operadas, contanto que, na 
dire9ao de saida, o transporte alem do 
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ponto de que bra de bitola seja continuayao 
do transporte originado no territorio da 
Parte Contratante que designou a empresa 
aerea, e que, na direyao de entrada, o trans
porte para o territ6rio da Parte Contratante 
que designou a empresa aerea seja conti
nuayao do transporte originado aquem do 
ponto de quebra de bitola. As Partes Con
tratantes acordam que, entre as pniticas 
aceitaveis, constara a de que cada empresa 
aerea podera transferir passageiros de urn 
de seus pr6prios voos para outros voos de 
conexao da mesma empresa aerea, desde 
que tais conexoes constituam serviyo con
tinuo e transportem os passageiros entre os 
pontos de origem e destino, que a empresa 
aerea designada esteja autorizada a servir 
em suas rotas. 

4. Cada empresa aerea designada pode
ra, nas operayoes de serviyos autorizados 
por este Acordo, utilizar as suas pr6prias 
aeronaves ou aeronaves que tenham sido 
arrendadas, fretadas ou intercambiadas, 
observando-se as normas e regulamentos 
de cada Parte Contratante. 

Se~io II 
Designa~io 

Cada Parte Contratante, em confor
midade com o Artigo 3 deste Acordo, po
dera designar urn total de quatro (4) em
presas aereas para executar serviyos regu
lares mistos (passageiros e carga) e exclu
sivamente cargueiros (hens e mala postal), 
de acordo com as seguintes regras: 
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1) Cada Parte Contratante pode
ra designar urn maximo de tres (3) 
empresas aereas, para os serviyos 
mistos. 

a) no maximo duas (2) em
presas aereas poderao ser auto
rizadas em cada urn dos seguin
tes segmentos de rota: Nova lor
que/Miami-Rio/Sao Paulo, e 
Los Angeles/Sao Francisco
Rio/Sao Paulo; 

b) no maximo urna (1) em
presa aerea podera ser autoriza
da para os serviyos mistos em 
cada urn dos segmentos de rota 
outros que nao aqueles acima. 

2) Cada Parte Contratante pode
ra designar urn maximo de duas (2) 
empresas para serviyos regulares ex
clusivamente cargueiros (hens e mala 
postal) entre os Estados Unidos e o 
Brasil1• 

(1) Ver nota 1 da Se9iio Ill 

Se~io III 
Capacidade 

1. Cada empresa aerea registrara os ho
rarios, junto as autoridades aeronauticas 
da outra Parte Contratante, pelo menos 
quarenta e cinco ( 45) dias antes da data 
prevista de efetivayao do horatio. Tais ho
rarios entrarao em vigor na data proposta, 
desde que estejam de acordo com os ter
mos deste Anexo. Com autorizayao espe
cial, os horanos poderao ser registrados 
menos que quarenta e cinco ( 45) dias antes 
da data prevista de efetivayao, particular
mente se envolverem mudanyas como dia 
ou hora da operayao, ou mudanya a curto 
prazo do tipo de equipamento, por razoes 
operac10nrus. 



2. A partir de 1° de abril de 1989, as 
empresas aereas designadas de cada Parte 
Contratante poderao operar vinte e nove 
(29) frequencias de ida-e-volta por semana 
para os servi~os mistos, nas rotas especifi
cadas na Seyao I deste Anexo. 0 nfunero de 
frequencias aurnentara para trinta e uma 
(31) em 1 o de abril de 1990; para trinta e 
quatro (34) em 1° de novembro de 1990; e 
para quarenta ( 40) em 1° de abril de 1991 1• 

Na ope~ao dessas frequencias, as empre
sas aereas designadas de cada Parte Contra
tante poderao utilizar urn maximo de vinte 
e urna (21) aero naves Boeing 7 4 7, exceto 
B 747SP, ate 1° de abril de 1991, quando 
urn maximo de vinte e oito (28) aeronaves 
B 7 4 7 poderao ser operadas2 • 

3. As empresas aereas designadas de 
cada Parte Contratante poderao operar urn 
maximo de seis (6) frequencias exclusiva
mente cargueiras, ida-e-volta, por semana, 
em 1989, entre os Estados Unidos e o 
Brasil. A partir de 1990 e de 1991, o 
nfunero, de frequencias autorizadas (de 
acordo com este paragrafo) sera de sete (7) 
e oito (8), respectivamente. 

4. Para os serviyos exclusivamente car
gueiros, o nfunero de voos sera expresso 
em unidades representando aeronaves 
«wide-body». Uma ou mais aeronaves po
derao ser substituidas por aeronaves <<nar
row-body», na razao de duas (2) frequen
cias «narrow-body» para urna (1) freqiien
cia «wide-body». 

(1) As Partes Contratantes concordam em que as 5. Cada Parte Contratante autorizara as 
autoridades aeronizuticas do Governo dos Estados solicitayoes de voos mistos «extra-sec-
Unidos autorizariio, inicialmente, uma (1) empre- tion» pelas empresas aereas da outra Parte 
sa aerea exclusivamente cargueira e tres (3) em-
presas mistas. A/em disso, as autoridades aeronizu- Contratante, em complementayao as fre-
ticas do Governo dos Estados Unidos designariio, quencias autorizadas nos paragrafos 2 e 3 
inicialmente, empresas aereas mistas e alocariio desta SeyaO, para atender a demanda do 
frequencias como se segue: trafego de passageiros na alta estayao. Sao 
__ N_u_m_e_ro_de_fr_eq~il_e_n_c_ia_s_id_a_-e-_vo_l_ta_p!!._o_r_s_e_m_a_na_ considerados periodo de alta estayao os de 

Data American C~nast~e:_t,:V Pan American 15 de junho ate 15 de agosto, e de 15 de 
----------------- dezembro ate 28 de fevereiro. 

1° abril1989 7 7 15 
1° abril1990 7 7 17 6. Sujeito ao previsto nas notas 1 e 2 do 
1 o nov. 1990 7 7 20 paragrafo 2 desta Seyao, cada Parte Con-
10 abril1991 10 10 20 
----------------- tratante podeni alocar ou redistribuir as 
(•) Apenas uma (1) empresa airea sera designada 

(2) As Partes Contratantes concordam em que as 
autoridades aeronizuticas dos Estados Unidos, ao 
distribuir a quota de aeronaves B 747 entre suas 
empresas aereas mistas, alocariio para a Pan Ame
rican Airlines o numero total de aeronaves B 747 
necessarias para operar as suas freqiiencias. A partir 
de JD de abril de 1991, a Eastern Airlines sera 
autorizada a utilizar oito (8) aeronaves B 7 47 em 
suas rotas. 

quotas autorizadas das frequencias exclu
sivamente cargueiras e mistas, e aeronaves 
B 747, a seu criterio, no entendimento de 
que se qualquer de suas empresas designa
das suspender os serviyos, temporaria ou 
permanentemente, a Parte Contratante po
dera realoca-las a outras de suas empresas 
aereas. Frequencias de empresas aereas 
realizando serviyos mistos somente pode-

223 



rao ser transferidas para outras empresas 
aereas designadas realizando serviyOS mis
tOS. Freqiiencias exclusivamente cargueiras 
somente poderao ser transferidas como fre
qiiencias exclusivamente cargueiras, para 
qualquer das empresas aereas designadas 
nos termos deste Anexo, independentemente 
das condi<;oes de sua designayao. 

7. No decorrer do ano de 1991, as Partes 
Contratantes deverao se encontrar para es
tudar a capacidade adicional para atender 
a demanda do mercado. As conversayoes 
deverao incluir uma analise dos niveis dos 
servi<;os existentes, o crescimento hist6ri
co do mercado, urn crescimento antecipa
do do mercado, os tipos de serviyos exe
cutados e o potencial para desenvolvimen
to de novos servi<;os. 

Se~ao IV 
Tarifas de Passageiros 

1. Os niveis de referencia serao acorda
dos pelas autoridades aeronauticas das par
tes Contratantes. Os niveis de referencia em 
vigor para voos de ida-e-volta, aplicaveis 
entre os pontos terminais estabelecidos na 
Se<;ao I do Anexo I, em US$, sao: 

Entre Rio de Janeiro/Sao Paulo e 

MIA NYC LAX DFW ORL Sru CHI 

1513 164I I886 I76I I57I I438 I8II 

2. As zonas de aprovayao automatica, 
que incluem as condiyoes aplicaveis con
forme fixadas no paragrafo (3) abaixo, 
serao estabelecidas por acordo entre as 
autoridades aeronauticas de ambas as Par
tes Contratantes, como percentagens dos 
niveis de referencia. Os limites atuais das 
zonas sao: 
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• Primeira Classe - Pelo menos 223% 
do nivel de referencia. 
• Classe Intermediaria - Pelo menos 
140% do nivel de referencia 
• Tarifas Promocionais 
• Tarifas de excursao com compra an
tecipada 

(APEX e SUPERAPEX) 

• Sentido Norte - pelo menos 72% do 
nivel de referencia 
• Sentido Sui - Pelo menos 53% do 
nivel de referencia. 

Excursao em Grupo, ((Inclusive Tour(( 

• Sentido Norte - Pelo menos 56% do 
nivel de referencia 
• Sentido Sui - Pelo menos 45% do 
nivel de referencia 

3. As condi<;oes minimas I aplicaveis as 
tarifas promocionais sao: 

a) Tarifas APEX: 

Sentido Norte Sentido Sui 

Estada minima 
Estada maxima 
«Stopovers» 

7 dias 
I mt!s 
I gratis em 
cadadire~o 

7 dias 
I mt!s 
I gratis em 
cada dire~!lo2 

(1) Cada empresa aerea podera, a seu criterio, 
impor condi~iJes adicionais ou mais restritivas. 
(2) Cada empresa aerea podera permitir «stopo
vers» adicionais, a US$ 50 cada um. 

b) Tarifas SUPERAPEX: 

Estada minima 
Estada maxima 
«Stopovers» 
Cancelamento 

Sentido Norte 

NIA 
NIA 
N/A 
NIA 

Sentido Sui 

2I dias 
3 meses 
I4 dias 
US$100 

c) Tarifas de Excursao em Gru
po, «<nclusive Toun>: 



Estada minima 
Estada maxima 
«Stopovers» 
Compra antecipada 
Cancelamento 
Pre~o min. do 
turismo 
Tamanho min. 
do grupo 

ANEXOII 

Grupo 

10 dias 
1 mes 
nenhum 
14 dias 
US$ 100 

N/A 

10 

Sentido Norte 

Excursllo em 

Grupo 

5 dias 
16 dias 
nenhum 
14 dias 
US$100 

US$ 15/dia 

10 

Servi~os Nio-Regulares («Charters») 

1. Ambas as Partes Contratantes acor
dam que OS Servi~os nao-regulares mistos 
(passageiros e carga) e os servi~os nao 
regulares exclusivamente cargueiros con
tribuem para o desenvolvimento do trans
porte aereo. Atem disso, ambas as Partes 
acordam que cada Parte Contratante auto
rizani oper~oes nao regulares de terceira 
e quarta liberdades entre qualquer ponto 
ou pontos no territ6rio de uma Parte e 
qualquer ponto ou pontos no territ6rio da 
outra Parte, que sejam realizadas por em
presas aereas designadas de acordo com 
este Anexo, conforme o Artigo 3 do Acor
do, como se segue: 

A partir de 

1° abril1989 
1 o abril 1990 
1° abril1991 

Voos de lda-e-Volta 

Mistos 

200 
200 
200 

Exclusivamente 
cargueiros 

100 
150 
200 

2. Cada empresa aerea designada pode 
estabelecer o pre~o do servi~o nao-regular 
diretamente como afretador, observando 
os regulamentos em vigor no territ6rio da 

Sentido Sui 
(inclusive tour) 

Parte Contratante onde 
o trafego se origina. 

Individual 

7 dias 
21 dias 
nenhum 
14 dias 
US$100 

US$ 15/dia 

N/A 

3. Solicita~oes de 
voos nao-regulares 
alem do nfunero estabe
lecido no panigrafo 1 
acima, pelas empresas 
aereas designadas por 
qualquer das Partes 
Contratantes, serao exa
minadas com boa vonta

de pela outra Parte Contratante. 

ANEXOIII 
Preferencia de Carga 

1. Alem dos direitos concedidos nas clau
sulas do Artigo 2, 1, c, do Acordo, as 
empresas aereas designadas de ambas as 
Partes Contratantes terao o direito, de acor
do com os termos de suas designa~es e na 
base de reciprocidade, de competir pelo 
transporte de carga govemamental (in
cluindo entidades govemamentais federais, 
estaduais, locais, municipais ou outras ), 
que nao seja embarcada por ou as expensas 
das For~as Armadas, como segue: 

a) Para a empresa aerea ou em
presas aereas designadas do Brasil, a 
carga incluira a do Govemo dos Es
tados Unidos (exceto a militar), que 
esteja sujeita as clausulas da Se~ao 
1117 do Ato Federal de Avia~ao, 
conforme emendado (49 U.S.C. 
1517) (Fly America Act), ou futuras 
emendas ou modifica~oes destas 
clausulas ou leis sucessivas, contanto 
que tal carga se origine no Brasil e se 
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destine aos Estados U nidos, ou se 
origine nos Estados Unidos e se des
tine ao Brasil. 

b) Para a empresa aerea ou em
presas aereas designadas dos Esta
dos Unidos, a carga incluini a do 
Govemo brasileiro ( exceto a mili
tar), que esteja sujeita as chiusulas 
do Decreto-Lei n° 29, de 14 de no
vembro de 1966, e o Decreto n° 
79.391, de 14 de mar~o de 1977, ou 
futuras emendas ou modifica~oes 
destas chiusulas ou leis sucessivas, 
contanto que tal carga se origine nos 
Estados Unidos e se destine ao Bra
sil, ou se origine no Brasil e se des
tine aos Estados Unidos. 

2. Caso urnaParte Contratante nao puder 
garantir as isen~oes previstas no presente 
Anexo por qualquer razao, incluindo a apli
ca~ao de leis ou regulamentos estaduais, 
locais ou municipais, qualquer das Partes 
Contratantes podeni recorrer ao mecanismo 
de consultas previsto no Artigo 13. 

A nao-obten~ao de urn acordo satis
fat6rio, dentro de sessenta ( 60) dias a partir 
da data de recebimento da solicita~ao de 
consultas, constituini base para que a Parte 
Contratante a qual tenham sido negadas 
suas isen~oes, tome medidas no sentido de 
reparar o problema, se assim preferir. Tais 
medidas poderao incluir, porem nao se 
limitarao a suspensao ou limita~ao das 
isen~5es concedidas a outra parte Contra
tante, de acordo como presente Anexo. 

Convenio entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e a Faculdade 
Latino-Americana de Ciencias Sociais (Flacso) para o Funcionamento da Sede 

Academica da Flacso No Brasil 

0 Govemo da Republica Federativa 
do Brasil 

e 

A Faculdade Latino-Americana de 
Ciencias Sociais (FLACSO), 

( doravante denominados «Partes»), 

Desejosos de dar continuidade a ini
ciativas de coopera~ao de interesse do Go
vemo brasileiro nas areas de competencia 
e a~ao indicadas nos programas de tra
balho da FLACSO, e 
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Tendo em vista o disposto no Artigo 
VIII, 1, do Acordo sobre a FLACSO e a 
Resolu~ao VIII/05 de sua Assembleia Ge
ral Ordinaria, 

Convem no seguinte: 

Artigo I 

1. A FLACSO sera representada junto 
ao Govemo brasileiro pela Sede Academi
ca FLACSO-Brasil, com sede em Brasilia. 

2. 0 Govemo brasileiro designara urn 
representante junto a FLACSO. 



Artigo II 

A Sede Academica FLACSO-Brasil 
executara atividades de docencia de p6s
gradua~ao, pesquisa e outras modalidades 
de coopera~ao no campo do desenvolvi
mento economico e social e da integra~ao 
da America Latina e do Caribe, em cum
primento a programas e projetos previa
mente acordados com os 6rgaos compe
tentes do Govemo brasileiro ou com insti
tui~oes de ensino superior e centros de 
pesquisa, mediante consulta previa ao 
Govemo brasileiro, atraves de seu repre
sentante. 

Artigo III 

A dire~ao e a administra~ao das ati
vidades da Sede Academica FLACSO
Brasil serao confiadas ao Diretor da Sede, 
designado pela Assembleia Geral da 
FLACSO. 

Artigo IV 

1. A FLACSO, seus hens e ativo, goza
rao de imunidade de todas as formas de 
processo legal, exceto na medida em que, 
em qualquer caso determinado, houver ex
pressamente renunciado a essa imunidade. 
Fica entendido, porem, que nenhuma re
ntincia de imunidade se estendera a qual
quer medida de execu~ao. 

2. A Sede Academica FLACSO-Brasil, 
seus arquivos e documentos, serao invio
laveis. 

3. A FLACSO, seu ativo e hens no Bra
sil estarao: 

a) isentos de qualquer imposto 
direto. Fica, todavia, entendido que a 
Sede Academica nao podera solicitar 

isen9ao de impostos que nao sejam 
mais do que uma simples remunera
~ao dos servi~os de utilidade publica; 

b) isentos de qualquer direito de 
allandega, proibi~ao ou restri~ao de 
importa~ao ou exporta~ao para obje
tos importados ou exportados pela 
Sede Academica FLACSO-Brasil 
para seu uso oficial. Fica entendido, 
todavia, que os artigos importados de 
acordo com essa isen~ao nao serao 
vendidos no territ6rio brasileiro, sal
vo se em conformidade com as nor
mas vigentes no Brasil; 

c) isentos de todo direito de al
landega e de toda proibi~ao ou restri
~ao de importa~ao e exporta~ao para 
suas publica~oes oficiais. 

4. A FLACSO gozara, no que diz res
peito a tarifas postais, de tratamento nao 
menos favoravel que o tratamento conce
dido a qualquer outro Govemo, inclusive 
a missao diplomatica deste. 

Artigo V 

0 Diretor da Sede Academica, ou seu 
representante devidamente autorizado, 
propora ao Govemo brasileiro os nomes 
dos funcioncirios e do pessoal intemacio
nal que se beneficiarao das prerrogativas 
mencionadas neste Acordo. 

Artigo VI 

0 Diretor e funcioncirios da Sede 
Academica e o pessoal intemacional que 
para ela trabalhar no Brasil: 

a) serao imunes de processo le
gal quanto as palavras faladas ou es-
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critas e a todos os atos por eles exe
cutados na sua qualidade oficial; 

b) gozarao de isen~ao de impos
tos, quanto aos salarios e vencimen
tos a eles pagos pela FLACSO; 

c) terao direito de importar, com 
isen~ao de direitos, seus m6veis e 
objetos, quando assumirem pela pri
meira vez o seu posto no Brasil. 

Artigo VII 

Nao gozarao das imunidades previs
tas no Artigo precedente as pessoas nele 
enumeradas que forem de nacionalidade 
brasileira. 

Artigo VIII 

1. Os privilegios e imunidades sao con
cedidos aos funcionarios, representantes 
ou pessoal intemacional da Sede Acade
mica FLACSO-Brasil apenas no interesse 
da mesma, e nao para beneficio pessoal 
dos pr6prios individuos. 

2. A FLACSO tera o direito eo dever 
de renunciar a imunidade de qualquer fun
cionario, representante ou pessoal intema
cional em qualquer caso em que a imuni
dade impe~a o andamento da justi~a e 
possa ser dispensada sem prejuizo para os 
interesses da Sede Academica. 

Artigo IX 

A Sede Academica FLACSO-Brasil 
sera responsavel pelos gastos decorrentes 
do seu funcionamento, assegurados por 
uma parcela representativa da Contribui-
9ao Anual do Govemo brasileiro a FLAC
SO, fixada, no presente, em quantia equi
valente a US$ 100,000.00, e que podera 
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ser paga em moeda nacional. Nao obstan
te, tais gastos poderao ser adicionalmente 
custeados por contribui~oes de institui~o
es brasileiras com as quais a Sede FLAC
SO-Brasil mantenha convenio para a pres
ta9ao de coopera9ao tecnica. 

ArtigoX 

0 presente Convenio entrara em vi
gor na data em que a Faculdade Latino
Americana de Ciencias Sociais - FLAC
SO acusar o recebimento da notifica~ao do 
Govemo brasileiro de que o Convenio foi 
aprovado segundo as normas constitucio
nais brasileiras. 

Artigo XI 

Emendas ao presente Convenio po
derao ser propostas por qualquer das Par
tes. Qualquer emenda, desde que mutua
mente acertada, podera ser efetuada por 
troca de notas e entrara em vigor na data 
em que a FLACSO acusar recebimento da 
notifica9ao do Govemo brasileiro de que 
a emenda foi aprovada segundo as normas 
constitucionais brasileiras. 

Artigo XII 

0 presente Convenio podera ser ter
minado por consenso mutuo ou mediante 
den\lncia, efetuada por via diplomatica e 
com antecedencia minima de urn ano. 

Feito em Brasilia, aos 3 dias domes 
de dezembro de 1990, em dois exemplares 
originais, nos idiomas portugues e espa
nhol, sendo ambos os textos igualmente 
autenticos. 



PELO GO VERNO DA REPUBLICA FE
D ERA TIV A DO BRASIL 
Igor Torres Carrilho 

PELA FACULDADE LATINO-AMERICA
NA DE CIENCIAS SOCIAlS- FLACSO 
Ayrton Fausto 

Acordo Brasil-Franra 

A Sua Excelencia o Senhor Louis de 
Guiringaud, 

Ministro dos Neg6cios Estrangeiros 
da Republica Francesa 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de informar a Vossa 
Excelencia de que a Republica Federativa 
do Brasil esta de acordo com que a execu
~ao das cartas rogat6rias expedidas pela 
Justi~a brasileira a francesa, ou pela Justi
~a francesa a brasileira, e extraidas de au
tos de a~oes penais, nao importe no reem
bolso de quaisquer despesas ao Estado 
rogado, salvo as ocasionadas pela atua~ao 
de peritos no territ6rio do referido Estado. 

2. No entendimento de que a Republica 
Francesa aprova o que precede, esta Nota 
e a de Vossa Excelencia, da mesma data e 
de identico teor, constituirao Acordo entre 
os dois Estados, Acordo este que entrara 
em vigor 30 (trinta) dias ap6s a troca de 
notifica~oes de que foram cumpridas as 
formalidades exigidas pelos textos consti
tucionais dos dois Estados para sua con
clusao e podera ser denunciado por qual
quer das partes com aviso previo de urn 
ano. 

Aproveito a oportunidade para reno
var a Vossa Excelencia os protestos da 
minha mais alta considera~ao. 

Acordos Brasil-Suriname 

Memorando de Entendimento entre o Governo da Republica Federativa do Brasil 
e o Governo da Republica do Suriname sobre Cooperariio entre 

o Instituto Rio Branco e a Chance/aria Surinamense 

0 Governo da Republica Federativa 
do Brasil 

e 

0 Governo da Republica do Suri
name, 

Considerando os resultados positivos 
da COOpera~aO que OS dois pafses vern 
mantendo na area da forma~ao de diplo
mata; e 

Reconhecendo a importancia de de
senvolver essa coopera~ao que tern incluido 
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a forma~ao de diplomatas surinamenses 
no curso regular do Instituto Rio Branco, 

Decidem reali:zar, em Paramaribo, em 
data a ser estabelecida de comwn acordo, wn 
curso compacto de aperfei~oamento diplo
rruitico, com as seguintes caracteristicas: 

I. Materia: a ser determinada con
juntamente pelas Chancelarias dos dois 
paises. 

II. Dura~ao: wna ou duas semanas. 

III. Participa~ao: wn coordenador indi
cado pelo Instituto Rio Branco e cerca de 
quinze participantes surinamenses. 

IV. Lingua: ingH!s. 

V. Data: a ser determinada de comwn 
acordo. 

VI. Custeio: o Govemo brasileiro se res
ponsabili:zara pelas passagens e dicirias do 
coordenador; as despesas locais correrao 
por conta do Govemo surinamense. 

Este Memorando entrara em vigor na 
data de sua assinatura e permanecen1 vali
do por tempo indeterminado, ate que wn 
dos Govemos indique, com seis meses de 
antecedencia e por meio de notifica~ao 
escrita, sua decisao de desfazer o presente 
entendimento. 

Feito em Paramaribo, aos 21 dias do 
mes de janeiro de 1992, em do is exempla
res originais nos idiomas portugues e ho
landes, sendo ambos os textos igualmente 
autenticos. 

PELO GO VERNO DA REPUBLICA FE
D ERA TIV A DO BRASIL 
Marcos Castrioto de Azambuja 
Secretcirio-Geral de Politica Exterior do 
Ministerio das Rela~oes Exteriores 

PELO GO VERNO DA REPUBLICA DO 
SURINAME 
Subhas Mungra 
Ministro das Rela~oes Exteriores 

Memorando de Entendimento entre o Governo da Republica Federativa do Brasil 
e o Governo da Republica do Suriname 

sobre Cooperariio na Area de Promoriio Comercial 

0 Govemo da Republica Federativa 
do Brasil 

e 

0 Govemo da Republica do Suriname 

Desejosos de promover maior coope-
r~ao na area de prom~ao comercial, deci
dem estabelecer mecanismos de intercambio 
de informa~oes e experiencias, com a finali
dade de fortalecer OS vinculos economicos e 
comerciais entre os dois paises. 

230 

2. Para a consecu~ao de tal objetivo, 
ambos os Govemos concordam em execu
tar wn Programa de Coopera~ao, mediante 
a implementa~ao de assessorias de tecni
cos de ambos os paises, especializados em 
promo~ao comercial, dentro das seguintes 
areas de interesse prioritario: 

a) esbo~o de wn programa para 
agili:zar e sistemati:zar informa~oes 
comerciais, especialmente no que se 



refere a produtos nao tradicionais na 
pauta de comercio entre os dois pai
ses; e, 

b) esbo<yo de urn projeto para a 
identifica<yao de setores em que haja 
possibilidade de promo<yao de servi
<yos de consultoria e de engenharia. 

3. As despesas que venham a ser efetua
das para a execu<yao do presente Programa 
poderao ser compartilhadas pelas duas Par
tes ou custeadas pela Parte beneficiaria. 

4. Este Memorando entrara em vigor na 
data de sua assinatura e permanecera vali
da por tempo indeterminado, ate que urn 
dos Govemos indique, com seis meses de 
antecedencia e por meio de notifica<yao 

escrita, sua decisao de desfazer o presente 
entendimento. 

Feito em Paramaribo, aos 21 dias do 
mes de janeiro de 1992, em dois exempla
res originais nos idiomas portugues e ho
landes, sendo ambos os textos igualmente 
autenticos. 

PELO GO VERNO DA REPUBLICA FE
D ERA TIV A DO BRASIL 
Marcos Castrioto de Azambuja 
Secretario-Geral de Politica Exterior do 
Ministerio das Rela<yoes Exteriores 

PELO GOVERNO DA REPUBLICA DO 
SURINAME 
Subhas Mungra 
Ministro das Rela<yoes Exteriores 

Memorando de Entendimento entre o Governo da Republica Federativa do Brasil 
e o Governo do Suriname para o Estabelecimento 
de Programa de Esttigios na Area do Cerimonial 

0 Govemo da Republica Federativa 
do Brasil 

e 

0 Govemo da Republica do Surina-
me, 

Considerando os fortes la<yos de ami
zade e coopera<yao existentes entre os dois 
paises; 

Reconhecendo os resultados ampla
mente satisfat6rios da colabora<yao bilate
ral em curso na area de forrna<yao diploma
tica; e 

Coincidindo no desejo de aprofundar 
ainda mais os vinculos de coopera<yao en-

tre as Chancelarias dos dois paises, resol
vem estabelecer urn programa de estagios 
na area do cerimonial, a ser desenvolvido 
conforme as seguintes normas: 

I. Objetivo: 0 objetivo do Programa e 
permitir a troca de experiencias entre fun
cionarios das Chancelarias do Brasil e do 
Suriname em questoes ligadas a area do 
Cerimonial. 

II. Forma de Execu~ao: 0 intercfunbio 
de experiencias acima referido se fara por 
intermedio de estagios de funcionarios do 
Govemo do Suriname no Cerimonial do 
Ministerio das Rela<yoes Exteriores do 
Brasil. 
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III. Atividades: Durante o estagio, pode
rao ser desenvolvidas, de acordo com as 
prioridades e caracteristicas do Cerimo
nial da Chancelaria surinamense, as se
guintes atividades: 

a) planejamento e execu~iio de 
visitas de Chefe de Estado ao exte-
nor; 

b) organiza~iio e implementa
~iio de visitas de dignitarios estran
geiros; 

c) prepara~iio de receNoes, al
mo~os e jantares oficiais; 

d) processo de atribui~iio de 
condecora~oes; 

e) apresenta~iio de Cartas Cre
denciais a Chefe de Estado e de c6-
pias figuradas a Ministro das Rela~o
es Exteriores; 

f) credenciamento de Chefes de 
Missiio Diplomatica no exterior; 

g) estudo de sistema de fran
quias aduaneiras; 

h) concessiio de privilegios e 
imunidades; 

i) controle de importa~oes; e, 

j) credenciamento de funciomi
rios diplomaticos. 

IV. Dura~iio: Os estagios poderiio ter a 
dura~iio de tres a quatro semanas. 
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V. Participa~ao: 0 Govemo do Surina
me, por nota diplomatica, indicara os no
mes dos funcionarios que deveriio partici
par do estagio. 

VI. Data: A ser definida de comum acor
do pelas Chancelarias do Brasil e do Suri
name. 

VII. Despesas: 0 Govemo do Suriname 
custeara passagens e dimas dos funciona
rios surinamenses; as demais despesas 
correriio por conta do Govemo brasileiro. 

Este Memorando entrara em vigor na 
data de sua assinatura e permanecera vali
do por tempo indeterminado, ate que urn 
dos Govemos indique, com seis meses de 
antecedencia e por meio de notifica~iio 
escrita, sua decisiio de desfazer o presente 
entendimento. 

Feito em Paramaribo, aos 21 dias do 
mes de janeiro de 1992, em do is exempla
res originais nos idiomas portugues e ho
landes, sendo ambos os textos igualmente 
autenticos 

PELO GO VERNO DA REPUBLICA FE
D ERA TIV A DO BRASIL 
Marcos Castrioto de Azambuja 
Secretario-Geral de Politica Exterior do 
Ministerio das Rela~oes Exteriores 

PELO GOVERNO DA REPUBLICA DO 
SURINAME 
Subhas Mungra 
Ministro das Rela~oes Exteriores 



Acordo Brasil-india 

Memorandum de Entendimento entre o Governo da Republica Federativa do Brasil 
e o Governo da Republica da India Relativo a Consultas 

sobre Assuntos de Interesse Comum 

0 Govemo da Republica Federativa 
do Brasil 

e 

0 Govemo da Republica da india, 

Reconhecendo a responsabilidade que 
corresponde a ambos os paises, como mem
bros da comunidade intemacional, na tarefa 
de contribuir para o encaminhamento de 
solu~5es justas e duradouras aos problemas 
internacionais contemporaneos; 

Conscios da conveniencia da consi
dera~ao conjunta da evolu~ao da situ~ao 
intemacional, no ambito das rela~oes glo
bais e no que conceme mais diretamente 
aos interesses dos paises em desenvolvi
mento; 

Persuadidos da importancia de esta
belecer urn mecanismo flexivel e agil de 
consulta de alto nivel sobre assuntos de 
interesse comum, 

Chegaram ao seguinte entendi
mento: 

1. Sem prejuizo da constante utiliza~ao 
dos canais diplomaticos ordinarios, os 
do is Govemos realizarao consultas de alto 
nivel, em principio anualmente, para o 
exame da situa~ao intemacional e do con
junto das rela~oes dos dois paises. 

2. As Delega~oes as reunioes de con
sulta serao normalmente chefiadas pelos 
Ministros de Rela~oes Exteriores ou por 
outros altos funcionarios. 

3. Tais consultas poderao realizar-se, al
temadamente, no Brasil e na india, em 
datas e com agendas que serao determina
das de comum acordo pelos canais diplo
maticos normais. 

4. Por decisao conjunta, poderao ser 
criados Grupos de Estudo ou de T rabalho 
para examinar questoes especificas. Cada 
Delega~ao podera incluir outras autorida
des, quando apropriado, tendo em conta a 
agenda das reunioes. 

5. Este Memorandum de Entendimento 
entrara em vigor na data da sua assinatura, 
permanecera em vigor por urn periodo de 
cinco anos e sera automaticamente prorro
gado por periodo subseqiiente de cinco 
anos, salvo se uma das Partes notificar a 
outra, por escrito, com antecedencia de seis 
meses, de sua inten~ao de denuncia-lo. 

Em fe do que, os respectivos repre
sentantes dos dois Govemos assinaram 
este Memorandum de Entendimento e lhe 
apuseram seus Selos. 

Feito em Nova Delhi, aos 22 dias do 
mes de fevereiro de 1992, em tres exem-
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plares originais, nos idiomas portugues, hin
di e ingl~s, sendo todos os textos igualmente 
aurenticos. Em caso de divergencia de inter
preta~ao, prevaleceni o texto em ingles. 

PELO GO VERNO DA REPUBLICA FE
D ERA TIV A DO BRASIL 

Marcos Castrioto de Azambuja 
Secretario-Geral de Politica Exterior 

PELO GOVERNO DA REPUBLICA DA 
INDIA 
L.L. Mehrotra 
Secretcirio 

Resenha dos Atos Bilaterais assinados no Primeiro Semestre de 1992, que estiio em 
vigor, e dos que entraram em vigor atraves de promulgafiio de Decretos 

ARGENTINA 

1. PROTOCOLO ADICIONAL SO
BRE PRIVILEGIOS E IMUNIDADES 
AO ACORDO PARA 0 USO EXCLUSI
VAMENTE PACIFICO DA ENERGIA 
NUCLEAR DE 18/07/1991. 
Celebrado em Brasilia, em 20 de agosto de 
1991 
Entrou em vigor em 12 de mar~o de 1992. 

EUA 

1. ACORDO SOBRE TRANSPOR
TESAEREOS 
Celebrado em Brasilia, em 21 de mar~o de 
1989 
Entrou em vigor em 13 de janeiro de 1992. 

HUNG RIA 

1. ACORDO SOBRE TRANSPOR
TESAEREOS 
Celebrado em Budapeste, em 20 de junho 
de 1986 
Entrou em vigor em 2 de janeiro de 1992. 

iNDIA 

1. CONVENc;AO DESTINADA A 
EVITAR A DUPLA TRIBUTAc;AO E 
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PREVENIR A EV ASAO FISCAL EM 
MATERIA DE IMPOSTOS SOBRE A 
RENDA 
Celebrado em Nova Delhi, em 26 de abril 
de 1988. 
Entrou em vigor em 11 de mar~o de 1992. 

2. MEMORANDUM DE ENTENDI
MENTO RELATIVO A CONSULTAS 
SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE 
CO MUM 
Celebrado em Nova Delhi, em 22 de feve
reiro de 1992. 
Entrou em vigor em 22 de fevereiro de 
1992. 

NICARAGUA 

1. MEMORANDO DE ENTENDI
MENTO SOBRE COOPERAc;AO EN
TRE 0 INSTITUTO Rio Branco E A 
CHANCELARIA NICARAGUENSE 
Celebrado em Brasilia, em 23 de mar~o de 
1992. 
Entrou em vigor em 23 de mar~o de 1992. 

2. MEMORANDO DE ENTENDI
MENTO SOBRE COOPERAc;AO 
PARA INSTITUCIONALIZAc;AO DO 



SERVI<;O EXTERIOR DA NICARA
GUA 
Celebrado em Brasilia, em 23 de maryo de 
1992. 
Entrou em vigor em 23 de maryo de 1992. 

3. AJUSTE COMPLEMENTAR SO
BRE COOPERA<;AO TECNICA NO 
CAMPO DE TELECOMUNICA<;OES, 
RELA TIVO AO ACORDO BASI CO DE 
COOPERA<;AO CIENTiFICA E TEC
NICA, DE 1°/04/1987. 
Celebrado em Brasilia, em 23 de maryo de 
1992. 
Entrou em vigor em 21 de abril de 1992. 

4. AJUSTE COMPLEMENTAR SO
BRE COOPERA<;AO TECNICA, CIEN
TiFICA E TECNOLOGICA EM AS
SUNTOS AGROPECUARIO, RELATI
VO AO ACORDO DE COOPERA<;AO 
TECNICA, DE 1°/04/1987. 
Celebrado em Brasilia, em 23 de maryo de 
1992. 
Entrou em vigor em 21 de abril de 1992. 

ONU 

1. ACORDO RELATIVO A CONFE
RENCIA DAS NA<;OES UNIDAS SO
BRE MEIO AMBIENTE E DESENVOL
VIMENTO 
Celebrado no Rio de Janeiro, em 3 de 
outubro de 1991. 
Entrou em vigor em 9 de janeiro de 1992. 

PARAGUAI 

1. ACORDO SOBRE PREVEN<;AO, 
CONTROLE, FISCALIZA<;AO E RE
PRESSAO AO USO INDEVIDO E AO 
TRAFICO ILICITO DE ENTORPE
CENTES E DE SUBSTANCIAS PSI-

COTROPICAS 
Celebrado em Brasilia, em 29 de maryo de 
1988 
Entrou em vigor em 14 de janeiro de 1992. 

SAO TOME E PRiNCIPE 

1. ACORDO GERAL DE COOPERA
<;AO 
Celebrado em Brasilia, em 26 de junho de 
1984 
Entrou em vigor em 20 de janeiro de 1992. 

SURINAME 

1. MEMORANDO DE ENTENDI
MENTO PARA 0 ESTABELECIMEN
TO DE PROGRAMA DE ESTAGIOS 
NA AREA DO CERIMONIAL 
Celebrado em Paramaribo, em 21 de janei
ro de 1992. 
Entrou em vigor em 21 de janeiro de 1992. 

2. MEMORANDO DE ENTENDI
MENTO SOBRE COOPERA<;AO NA 
AREA DE PROMO<;AO COMERCIAL 
Celebrado em Paramaribo, em 21 de janei
ro de 1992. 
Entrou em vigor em 21 de janeiro de 1992. 

3. MEMORANDO DE ENTENDI
MENTO SOBRE COOPERA<;AO EN
TRE 0 INSTITUTO Rio Branco E A 
CHANCELARIA SURINAMENSE 
Celebrado em Paramaribo, em 21 de janei
ro de 1992. 
Entrou em vigor em 21 de janeiro de 1992. 

ALEMANHA -Rep. Fed. -360 

Acordo sobre Cooperayao Financeira 
no Montante de DM 304.858.202,00 (tre
zentos e quatro milhoes, oitocentos e cin
quenta e oito mil duzentos e dois) marcos 
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alemaes. 
Celebrado em Brasilia, em 24 de outubro 
de 1991. 
Entrou em vigor em 24 de outubro de 
1991. 
Promulga<yao de Decreto n° 586, de 
26.6.1992 
DO n° 122, de 29 de junho de 1992. 

ALEMANHA -Rep. Fed. -365 

Ajuste Complementar ao Acordo de 
3011111963, sobre o projeto Servi<yo Inte
grado de Assessoria para o Desenvolvi
mento Economico-Industrial das Peque
nas e Medias Empresas. 
Celebrado em Brasilia, em 10 de abril de 
1992. 
Entrou em vigor em 09 de maio de 1992. 
DO n° 85, de 06 de maio de 1992. 

ALEMANHA -Rep. Fed. -320 

Ajuste Complementar, por troca de 
Notas, sobre o Projeto «Capacita<yao e Au
mento da Integra<yao Universidade/Indus
tria>>. 
Celebrado em Brasilia, em 13 de mar<yo de 
1992. 
Entrou em vigor em 13 de mar<yo de 1992. 

ARGENTINA -302 

Tratado para o Estabelecimento de 
urn. Estatuto das Empresas Binacionais 
Brasileiro-Argentinas 
Celebrado em Buenos Aires, em 6 de julho 
de 1990. 
Entrou em vigor em 27 de junho de 1992. 

CH/LE-87 

Acordo de Coopera<yao para a Redu
<yao da Demanda, Preven<yao do U so Inde-

236 

vido e Combate a Produ<;ao e ao Tnifico 
IHcito de Entorpecentes e Substancias Psi
cotr6picas. 
Celebrado em Brasilia, em 26 de julho de 
1990. 
Entrou em vigor em 8 de junho de 1992. 

FRAN9A -100 

Acordo, por troca de Notas, sobre a 
gratuidade Parcial da Execu<yao das Cartas 
Rogat6rias em Materia Penal. 
Celebrado em Brasilia, em 5 de outubro de 
1978. 
Entrou em vigor em 17 de junho de 1991. 
Promulga<yao de Decreto no 585, de 26 de 
junho de 1992. 

MEx/C0-73 

Acordo-Quadro de Coopera<yao Fa
zendario-Financeira. 
Celebrado em Brasilia, em 1 0 de outubro 
de 1990. 
Entrou em vigor em 15 de maio de 1992. 
Promulga<yao de Decreto n° 595, de 7 de 
julho de 1992. 

URUGUA/-186 

Protocolo Adicional ao Convenio 
Cultural, na Area de Radio e Televisao. 
Celebrado em Montevideu, em 14 de 
agosto de 1985. 
Entrou em vigor c::m 15 de janeiro de 1992. 
Promulga<yao de Decreto no 594, de 6 de 
julho de 1992. 

ORGANISM OS 

FLACS0-01 

Convenio entre o Brasil e a Faculda
de Latina-Americana de Ciencias Sociais 



(FLACSO), para o Funcionamento da 
Sede Academica da FLACSO no Brasil. 
Celebrado em Brasilia, em 3 de dezembro 
de 1990. 
Entrou em vigor em 22 de maio de 1992. 
Promulgayao de Decreto n° 593, de 6 de 
julho de 1992. 

W .I.J.ll""J.a. Y J..3.1LQ. Q.V .U.la..lll V .1.'-.\,,f!Q.I..V.l .L.:)}J~\.I'IQ.l 

da Comissao dos Direitos Humanos das 
Nayoes Unidas sobre Venda de Crianyas, 
Senhor Vitit Muntarbhom. 

Dia8 
• Inicia visita ao Brasil o Chanceler da 
Irlanda, Senhor Gerard Collins. 0 visitan
te foi recebido em audiencia pelo Presi-

MREIFUNCEX 

• •• 

Convenio de Cooperayao Tecnica 
Celebrado em Brasilia, em 17 de junho de 
1992. 
Entrou em vigor em 17 de junho de 1992. 
DO no 127, de 6 de julho de 1992. 
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-
Discriminayao Racial. 
• Inicia-se, em Londres, com participa
yao de delegayao brasileira, reuniao de 
Grupo de Trabalho da Organizayao Inter
nacional do Ayucar, com vistas a prepara
yao da Conferencia das nayoes Unidas so
bre o Ayucar, a qual, sob a egide da UNC
T AD, deveni reunir-se em maryo de 1992, 
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em Genebra, para a negocia~ao de urn 

novo cor o n emacwna so re aque e 
produto de base. 

Dia 16 
• Inicia-se, em Brasilia, a Reuniao de Rep
resentantes Diplomaticos dos Estados
Membros do Tratado de Coopera.yao Ama
.zOnica, preparat6ria para a II Reuniao de 
Presidentes dos paises membros do TCA. 

Dia 17 
• Presidente Fernando Collor envia men
sagens ao Embaixador Javier Perez de 
Cuellar, aos Secretarios-Gerais da ONU e 
da OEA, aos Presidentes do Mexico, Co
lombia e Venezuela e ao Primeiro-Minis
tro da Espanha, em que transmite as con
gratula~oes do Govemo brasileiro por suas 
relevantes contribui~oes para a conclusao 
dos acordos de paz em El Salvador. 
• Govemo brasileiro, ao tomar conheci
mento do desaparecimento da aeronave 
brasileira Cessna PT -DMW, em territ6rio 
venezuelano, solicita apoio do Govemo da 
Venezuela. 

Dia 19 
• Secretario-Geral de Politica Exterior 
inicia visita a Paramaribo, com o objetivo 
de expressar apoio ao Govemo democra
tico do Suriname e retomar a coopera~ao 
bilateral. Durante a visita, foi recebido 
pelo Presidente Ronald Venetiaan e man
teve encontros com o Ministro das Rela
~oes Exteriores, o Presidente do Patla
mento eo Ministro das Finan~as. Assinou
se Ata com os resultados dos entendimen
tos mantidos. 
• Chega ao Brasil o Embaixador Bo Kjel
len, da Suecia, para tratar, com autoridades 
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brasileiras, de temas relativos a Conferen-

eta as a~oes m as so re e10 Am
biente e Desenvolvimento. 

Dia20 
• Delega~ao brasileira participa, em Ge
nebra, de reunioes do Acordo Suderurgico 
Multilateral (MSA). 
• Chegam a Puerto Ayacucho, Venezue
la, representantes brasileiros, com o obje
tivo de prestar assistencia aos nacional 
sobreviventes do acidente envolvendo a 
aeronave Cessna PT-DMW e a elaborar 
relat6rio sobre o epis6dio. 

Dia21 
• Realiza-se, em Brasilia, reuniao da Sub
comissao de Energia e Hidrocarburetos da 
Comissao Mista Permanente Brasil-Boli
via. 
• Inicia-se, em, Roma, com participa~ao 
de delega~ao brasileira, a 153 Sessao do 
Conselho de Govemadores do Fundo In
temacional para o Desenvolvimento Agri
cola (FIDA), durante a qual o Brasil foi 
reeleito, por aclama~ao, para mandato de 
tres anos, como membro da Junta Execu
tiva. 

Dia22 
• Chanceler Francisco Rezek chefia dele
ga~ao brasileira a Conferencia de Coorde
na~ao para Ajuda as Republicas que inte
gravam a URSS, realizada em Washing
ton. Na ocasiao, a delega~ao brasileira fez 
circular entre os participantes documento 
em que assinalava o interesse do Brasil em 
intensificar a coopera~ao economica e tec
nica com as Republicas integrantes da Co
munidade dos Estados Independentes 
(CEI). Em seu discurso, o Ministro Rezek 



propos a realiza~ao de programa de assis
tencia tecnica aos novos Estados inde
pendentes, com vistas a habilita-los a se 
tomarem partes contratantes do GATT. 
• Govemo brasileiro, por nota do Itama
raty a imprensa expressa estar convencido 
de que as autoridades venezuelanas nao se 
furtarao a esclarecer todos os fatos quanto 
ao sinistro ocorrido com a aeronave brasi
leira em territorio venezuelano. Comuni
ca, ainda, que estao sendo ultimadas as 
providencias com vistas a transferencia 
para o Brasil dos dois sobreviventes. 

Dia23 

• Realiza-se, em Brasilia, sob a coordena
~ao do Itamaraty, reuniao da Subcomissao 
da Comissao Nacional para Assuntos An
tarticos (CONANTAR) encarregada de 
examinar as Recomenda~oes aprovadas 
na XV e XVI Reunioes Consultivas do 
Tratado da Antartica. 
• Inicia-se, em Moscou, reuniao de plane
jamento politico Brasil-Russia. Realiza
ram-se ta.-nbem reunioes da Equipe de Pla
nejamento Politico do Itamaraty com seus 
homologos da Chancelaria da Alemanha 
(Bonn, 27 e 28 de janeiro) e da Chancelaria 
da Suecia (Estocolmo, 30 e 31 do mesmo 
mes). 
• Inicia-se, em Brasilia, a Terceira Reu
niao da Subcomissao Especializada para 
Cooper~ao Cientifica e Tecnologica Bra
sil-CEE, precedida por sessao do Comite 
Tecnico correspondente. Aprovou-se, na 
ocasiao, programa de trabalho que com
preende projetos de pesquisa conjunta, 
concessao de bolsas de pos-doutorado e 
realiza~ao de semimirios no Brasil. Foram 
selecionadas como areas prioritarias para 

o ano de 1993 as de biotecnologia e qui
mica fina para saude humana, tratamento 
de agua e valoriza~ao dos efluentes e resi
duos industriais e materiais novos e tradi
cionais. 

Dia24 
• Chanceler Francisco Rezek entrevista-se 

' 
em Nova York, como Secretario-Geral das 
Na~oes Unidas, Boutros Boutros Ghali. 
• Chanceler Francisco Rezek efetua, em 
Nova York, o deposito dos Instrumentos 
de Adesao do Brasil ao Pacto Intemacio
nal de Direitos Civis e Politicos e ao Pacto 
Intemacional de Direitos Economicos, So
ciais e Culturais. 
• 0 Govemo brasileiro, por nota do Ita
maraty a imprensa, declara que OS fatos 
que envolveram a queda do aviao Cessna, 
em territorio venezuelano, estao sendo 
examinados com 0 maximo rigor, presteza 
e objetividade, com vistas a, juntamente 
com autoridades venezuelanas, chegar a 
conclusoes sobre a ocorrencia e apurar 
responsabilidades. 
• Govemo brasileiro divulga nota sobre o 
reconhecimento da independencia das Re
publicas da Eslovenia e da Croacia. A 
decisao brasileira foi tomada por estarem 
configurados os elementos de fato e de 
direito necessarios ao reconhecimento da
queles Estados. 
• Brasil pa:;sa a integrar a «troica» do 
Grupo do Rio, juntamente com Colombia 
e Argentina, tendo este ultimo pais assu
mido a Secretaria Pro-Tempore do Grupo. 

Dia26 
• Inicia-se, em Dublin, com participa~ao 
brasileira, a Conferencia sobre Agua e 
Meio Ambiente. 
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• Chanceler Francisco Rezek inicia visita 
oficial ao Reino do Marrocos. 0 Chance
ler foi recebido por sua Majestade o Rei 
Hassan II, a quem fez entrega de mensa
gem do Presidente Fernando Collor. Du
rante a visita, entrevistou-se com o Presi
dente da Camara de Representantes, com 
o Ministro para os Assuntos Economicos 
e para a Privatiza~ao, com o Ministro da 
Energia e das Minas, e com o Ministro 
para Investimentos Exteriores. 
• Chega ao Brasil missao do Conselho de 
Coopera~ao Economica do Japao, com o 
objetivo de avaliar o andamento de proje
tos bilaterais de coopera~ao economica e 
tecnica. Alem de Brasilia, a missao visitou 
o Rio de Janeiro, Vit6ria, Sao Paulo e 
Mana us. 

Dia27 
• Chega a Brasilia o Chefe do Departa
mento das Americas e Europa da Chance
lana australiana, para tratar, com autorida
des brasileiras, de temas relacionados aos 
preparativos da visita do Chanceler Gareth 
Evans ao Brasil (prevista para o proximo 
mesdem~o). 

• Inicia-se, em Nova York, com partici
pa~ao de representante brasileiro, o Painel 
de Peritos sobre o Registro de Armas Con
vencionais das Na~oes Unidas. 
• Delega~ao brasileira participa, em Ge
nebra, da 488 Sessao da Comissao deDi
reitos Humanos das Na~oes Unidas. 
• Inicia-se, em Genebra, com participa
~ao de delega~ao brasileira, a primeira 
parte da Sessao 1992 da Conferencia de 
Desarmamento. 
• Inicia-se, em Fortaleza, a Conferencia 
Internacional sobre Impactos de V aria~oes 
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Climaticas e Desenvolvimento em Regio
es Semi-Aridas. 
• Realiza-se, em La Paz, reuniao entre 
representantes governamentais do Brasil e 
da Bolivia, como objetivo de discutir me
didas sobre o comercio ilegal de estanho 
entre os dois paises. 

Dia28 
• Realiza-se, no Rio de Janeiro, reuniao 
de renegocia~ao do Protocolo de Expan
sao Comercial (PEC) Brasil-Uruguai, du
rante a qual ambos os paises examinaram 
a amplia~ao e a concessiio de novas prefe
rencias. 

Dia29 
• Presidente Fernando Collor envia carta 
ao Primeiro-Ministro britanico, John Ma
jor, em sua qualidade de Presidente da 
Reuniao do Conselho de Seguran~a das 
Na~oes Unidas, realizada em Nova York, 
no dia 31 de janeiro. 
• Inicia-se, em Maputo, com participa~ao 
brasileira, a XII Conferencia Consultiva 
Annal da SADCC (Conferencia de Coor
dena~ao do Desenvolvimento da Africa 
Austral), que discutiu questoes ligadas a 
integra~ao economica daquela regiao. 
• Chanceler Francisco Rezek inicia visita 
oficial a Tunisia. Foi recebido pelo Presi
dente da Republica, Zine El Abidine Ben 
Ali, a quem fez entrega de mensagem do 
Presidente Fernando Collor. 0 Chanceler 
brasileiro entrevistou ·se com o Presidente 
da Camara dos Deputados, Habib Boula
res, o Ministro da Economia Nacional, 
Sadok Rabah, o Ministro do Meio Am
biente e Organiza~ao Territorial, Salah Je
bali, eo Secretario de Estado dos Neg6cios 
Estrangeiros, Nouredine Mejdoub. Ao fi-



nal da visita foram assinados Ata sobre as 
atividades desenvolvidas, memorandum 
de Entendimento sobre o Programa de 
Cooperac;ao Cultural e concluido o Pro
grama de Cooperac;ao Cientifica e Tecnica 
no Dominio Agricola para o periodo de 
1992-94. 

Dia30 
• Govemo brasileiro, por nota do Itama
raty a imprensa, informa estar designado 
representantes para, a convite do Govemo 
venezuelano, proceder, juntamente com 
autoridades daquele pais, a uma severa 
investigac;ao com vistas a esclarecer defi
nitivamente os fatos relativos ao sinistro 
com a aeronave brasileira, contra a qual 
houve disparos, conforme reconhecido 
pelo Govemo da Venezuela, em 29 de 
Janeuo. 

Fevereiro de 1992 
Dia 1 
• Presidente Fernando Collor envia men
sagens de felicitac;oes aos Presidentes da 
Federac;ao Russa, Boris Ieltsin, e dosEs
tados Unidos da America, George Bush, 
nas quais se refere a importantes iniciati
vas daqueles paises no campo de desarma
mento nuclear e manifesta a «esperanc;a de 
que novas e mais profundas medidas pos
sam ser anunciadas para a desnucleariza
c;ao de nosso planeta». 

Dial 
• Inicia visita ao Brasil o Presidente do 
«Hong Kong Trade Development Coun
cil»(HKTDC), Victor Fung, acompanha
do do Diretor para as Americas e do Rep
resentante em Miami daquele Conselho. A 

Missao foi recebida, em Brasilia, pelo 
Chanceler Francisco Rezek e manteve en
contros com autoridades do Ministerio da 
Economia, Fazenda e Planejamento, da 
Secretaria Nacional de Economia e do 
BNDES. 

Dia3 

• Chega a Lisboa missao tecnica brasilei
ra, integrada por representantes do Itama
raty e do MEC, com o objetivo de discutir 
com autoridades portuguesas a questao do 
cumprimento do Acordo Cultural Brasil
Portugal, de 1966, no tocante ao reconhe
cimento de titulos e diplomas para efeitos 
de exercicio profissional. 
• Inicia-se em Malaga, Espanha, com par
ticipa<;ao de representante brasileira, a 
Conferencia Administrativa Mundial de 
Radiocomunicac;oes, convocada pela 
Uniao Intemacional de Telecomunicac;oes 
(UIT), com o objetivo de proceder ao pla
nejamento, para a proxima decada, do uso 
de parte significativa do espectro de fre
qitencias radioeletricas, no ambito de ser
vic;os de radiodifusao em ondas curtas, de 
radiodifusao por satelites e de servic;os 
m6veis terrestres. 
• Inicia-se, em Nova York, com partici
pac;ao de delegac;ao brasileira, Reuniao do 
Comite sobre a Carta das Nac;oes Unidas 
e sobre o fortalecimento do papel da Or
ganizac;ao. 
• Inicia-se, em Nairobi, com participac;ao 
de delegac;ao brasileira, a III Sessao do 
Conselho de Administrac;ao do Programa 
das Nac;oes Unidas para o Meio Ambiente. 
• Ministro da Educac;ao, Professor Jose 
Goldemberg, participa, em Londres, de 
reuniao do «Scientific and Technological 
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Advisory Pannel», convocada pelo Banco 
Mundial, PNUMA e PNUD. 

Dia4 
e Presidente Fernando Collor, por nota a 
imprensa, condena a tentativa de golpe 
rnilitar contra o Governo do Presidente da 
Venezuela, Carlos Andres Perez, e reafir
ma o apoio aos val ores democniticos, bern 
como sua solidariedade ao Chefe do Exe
cutivo venezuelano. 
• Secretario-Geral de Politica Exterior 
profere, em Zurique, no Instituto Suiyo de 
Estudos Internacionais, a palestra «The 
Brazilian Case. Tropical Forest -Victim 
of a Short-Sighted Policy?». 
• Realiza-se, em Washington, com parti
cipayao de Representante brasileiro, reu
niao extraordinaria do Conselho Perma
nente da OEA, na qual foi aprovada, por 
consenso, a Resoluyao CPIRES.576, que 
condena a tentativa de golpe militar contra 
o governo democnitico da Venezuela. Na 
ocasiao, o Representante brasileiro leu o 
texto da carta de solidariedade que o Pre
sidente Fernando Collor encaminhara ao 
Presidente Andres Perez. 
• Inicia-se, em Nova York, com partici
payao de delegayao brasileira, a VI Reu
niao dos Estados-Partes da Convenyao 
para a Eliminayao de Todas as F ormas de 
Discriminayao contra a Mulher. 
• Realiza-se, em Londres, com participa
yao de delegayao brasileira, reuniao de 
paises produtores de cafe, em preparayao 
a Reuniao do Grupo de Trabalho da Orga
nizayao Internacional do Cafe. 

Dia5 
• Inicia-se, em Londres, com participa
yao de delegayao brasileira, reuniao do 

244 

Grupo de Trabalho da OICafe, encarrega
do de negociar o futuro da cooperayao 
internacional sobre aquele produto. 
e Professor Antonio Kandir, em visita a 
Armenia, acompanhado de representantes 
da comunidade de origem armenia de Sao 
Paulo, faz entrega, por designayao do Pre
sidente Fernando Collor, da Gra-Cruz da 
Ordem do Cruzeiro do Sui ao «Katolic6s 
de Todos os Armenios», Vasken I. 
• Secretario-Geral de Politica Exterior 
profere discurso, como convidado espe
cial, na 483 Sessao do Comite de Direitos 
Humanos (CDH), em Genebra. 
• Delegayao brasileira participa, em Ge
nebra, do III Grupo de Trabalho, IV Ses
sao, do Painel Intergovernamental sobre 
Alterayoes Climaticas (IPCC). Realizam
se, ainda, no periodo de 6 a 12 de fevereiro, 
a reuniao do II Grupo de Trabalho- V 
Sessao, a VII Sessao plenaria do IPCC e a 
I reuniao da «Forya Tarefa» sobre Estru
tura do referido Painel. 

Dia6 

• lnicia-se em Cartagena, Colombia, com 
participayao de delegayao brasileira, a 
VIII Conferencia das Nayoes Unidas sobre 
Comercio e Desenvolvimento (UNC
TAD). 
• Inicia-se, em Nairobi, a IV Sessao do 
Comite Intergovernamental de Negocia
yao (CIN) sobre Biodiversidade. 
• Inicia visita ao Brasil o Administrador 
da «Environmental Protection Agen
cy»(EPA) dos EUA, William Reilly. 0 
visitante manteve em Brasilia, contatos 
com autoridades do Ministerio das Rela
yoes Exteriores e das areas de meio am
biente e ciencia e tecnologia. 



• Inicia-se, em Buenos Aires, reuniao de 
coopera~ao tecnica MERCOSUL-BID
INT AL, durante a qual foi discutido o 
programa semestral de coopera~ao na area 
de estudos destinados a servir de subsidios 
para OS negociadores no ambito do MER
COSUL. 

Dia 7 
• Realiza-se, no Rio de Janeiro, reuniao 
de coordena~ao politica de alto nivel Bra
sil-Argentina. 

Dia8 
• Chanceler Francisco Rezek participa, 
em Caracas, de reuniao dos Ministros das 
Rela~oes Exteriores do Grupo do Rio, 
convocada para reiterar o apoio ao Presi
dente da Venezuela Carlos Andres Perez. 
• Chega ao Brasil o Ministro das Minas e 
EnergiadaNamibia, Toivo Ya Toivo. Du
rante os cinco dias de sua visita, manteve 
contatos com autoridades dos setores de 
energia eletrica, petr6leo e minera~ao, 
com vistas a conhecer a tecnologia brasi
leira nessas areas. 

Dia9 
• Inicia-se, em Belem, o Seminario Imer
nacional sobre Meio Ambiente, Pobreza e 
Desenvolvimento da Amazonia (SINDA
MAZONIA). 

Dia 10 
• Inicia-se, na Guatemala, com participa
~ao de delega~ao brasileira, a XXIII Reu
niao Ordinaria do Conselho Interamerica
no de Educa~ao, Ciencia e Cultura 
(CIECC), da OEA. Na ocasiao foram elei
tos os dois candidatos brasileiros a vagas 
nos Comites de Educa~ao (CIE) e de Cul
tura (CIDEC). 

• Embaixador do Brasil em Moscou, em 
visita a Minsk, assina acordo, por troca de 
notas, sobre o estabelecimento de rela~oes 
diplomaticas entre o Brasil e a Republica 
da Belarus. 
• Realiza-se, em Paris, a II Sessao da 
Junta Intergovemamental para o «World 
Ocean Circulation Experiment« (WOCE), 
com participa~ao de representante brasi
leiro. 
• Inicia-se, em Manaus, a II Reuniao de 
Presidentes dos Paises Amazonicos, du
rante a qual foi adotada a «Declara~ao de 
Manaus Relativa a Conferencia das Na~o
es Unidas sobre Meio Ambiente e Desen
volvimento». 
• Realiza-se, em Brasilia, reuniao infor
mal do Comite Permanente Brasil-Argen
tina sobre Politica Nuclear Comum. Dis
cutiram-se, entre outros temas, medidas 
conducentes a entrada em vigor, para os 
dois paises, do Tratado de Tlatelolco; 
coordena~ao de posi~oes com vistas a reu
niao da Junta de Govemadores da AIEA; 
e assuntos relacionados ao estabelecimen
to da Agencia Brasileiro-Argentina de 
Contabilidade e Controle (ABACC). 

Dia 11 
• Iniciam-se, em Londres, com participa
~ao de representantes brasileiros, reunioes 
da Alian~a dos Paises Produtores de Ca
cau, bern como do Grupo de Trabalho da 
Organi~ao Intemacional do Cacau (01-
Cacau ), com vistas a determinar as bases 
para a negocia~ao de novo Acordo Inter
nacional do Cacau. As referidas reunioes 
foram seguidas de sessoes do Conselho e 
6rgaos subsidiarios da OICacau. 
• Govemo brasileiro, por Acordo por tro
ca de notas, assinado em Kiev, estabelece 
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rela~oes diplomaticas com a Republica da 
Ucrania. 
• Secretario de Cultura da Presidencia da 
Republica inicia visita a Lisboa, com vis
tas a tratar com seu hom6logo portugues 
de temas relacionados a coopera~ao entre 
Brasil e Portugal nas areas de cinema, 
teatro, arquivos e bibliotecas. 

Dia 12 
• Realiza-se, em Washington, com parti
cipa~ao de delega~ao brasileira, a XVII 
Assembleia das Partes da INTELSAT. 

Dia 13 
• Presidente F emando Collor en via men
sagem de congratula~oes por ocasiao da 
posse do Primeiro Ministro da Irlanda, 
Albert Reynolds. 

Dia 14 
• Realiza-se, na Cidade do Mexico, com 
participa~ao de delega~ao brasileira, Con
ferenda da Organiza~ao para a Proscri~ao 
de Armas Nucleares na America Latina
OPANAL -, comemorativa do vigesi
mo-quinto aniversario do Tratado de Tla
telolco. Na oportunidade, os repre
sentantes do Brasil e da Argentina apre
sentam a OPANAL Declara~ao Conjunta 
dos Presidentes Collor e Menem, que evi
dencia o firme prop6sito dos Govemos dos 
dois paises de concretizar o ultimo dos 
passos acordados na Declara~ao sobre Po
litica Nuclear Comum de Foz do Igua~u, 
bern como o compromisso de utiliza~ao da 
energia nuclear exclusivamente para fms 
pacificos. No mesmo documento, os Pre
sidentes Collor e Menem anunciam, ainda, 
que submeterao proximamente a conside
ra~ao dos paises membros daquela Orga-
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niza~ao emendas de natureza tecnica ao 
texto do T ratado de Tlatelolco, com vistas 
a agilizar sua entrada em vigor em ambos 
os paises. 
• Iniciam-se os trabalhos de campo da 
campanha de adensamento de marcos na 
fronteira Brasil-Uruguai. 
• Inicia visita de nove dias ao Brasil o 
Ministro da Defesa da Namibia, Peter 
Mueshilange. A visita contribuiu para es
treitar as rela~oes bilaterais no ambito da 
Zona de Paz e Coopera~ao no Atlantico 
Sul. Os contatos mantidos refor~aram, no 
plano politico, o carater operativo da 
ZPCAS, e abriram possibilidades concre
tas de uma maior coopera~ao entre os do is 
paises na area de defesa. 
• Chega ao Brasil, para visita de treze 
dias, o Ministro da Agricultura da Nami
bia, Gert Hanekom. 0 Ministro Hanekom 
manteve contatos com autoridades do Mi
nisterio da Agricultura e realizou visitas a 
varias institui~oes de pesquisa agricola em 
diferentes cidades brasileiras. 
• Inicia visita ao Brasil o Ministro da 
Industria e Energia de Mo~ambique, Oc
tavio Muthemba. 0 Ministro Muthemba 
foi recebido pelos Ministros das Rela~oes 
Exteriores, da lnfra-Estrutura e da Econo
mia, Fazenda e Planejamento. Visitou, 
ainda, industrias brasileiras e manteve en
contros com empresarios de varias regioes 
do Brasil. 
• Encerra-se, no Rio de Janeiro, a X Reu
niao de Consulta Aeromiutica Brasil-Ita
lia. F oram aprovadas a amplia~ao da capa
cidade autorizada (novas freqiiencias) nos 
servi~os bilaterais de passageiros e carga 
e a introdu~ao de novas rotas, incluindo 
escalas no Nordeste (Salvador e Recife), 



para os transportadores designados pelas 
Partes. 
• Chega a Teera o Ministro da Agricul
tura e Reforma Agniria, Antonio Cabre
ra, acompanhado de missao empresarial 
vinculada ao setor agricola. Ao final da 
visita, o Ministro Cabrera firmou como 
Ministro da Agricultura do Ira Memoran
do de Entendimento, no qual se contem
plam areas de coopera9ao bilateral no 
setor agricola. 

• Inicia visita ao Brasil a Diretora-Execu
tiva do Fundo das Na9oes Unidas para 
Atividades em Materia de Popula9ao (FU
NAP), Senhora Nafis Sadik. 

• Delega~ao brasileira participa, em V ar
s6via, de reuniao com autoridades do Go
vemo da Polonia sobre a implementa9ao 
das atas negociadas por aquele pais no 
ambito do Clube de Paris. Na oportunida
de, foram rubricados os contratos bilate
rais relativos as mencionadas atas. 

Dia 16 

• Missao de alto nivel do Govemo brasi
leiro, integrada pelo Ministro da Educa-
9ao, pelo Secretario de Assuntos Estrate
gicos e pela Secretario-Geral de Politica 
Exterior, inicia visita a T6quio, onde man
tern contatos com autoridades da Chance
lariajaponesa, do Ministerio do Comercio 
Intemacional e Industria (MITI), da Agen
cia do Meio Ambiente e membros do Par
lamento. A Missao teve por objetivo man
ter conversa9oes com autoridades do Go
vemo japones sobre o acesso a tecnologias 
apropriadas para que os paises em desen
volvimento possam crescer sem causar da
nos ao meio ambiente. 

Dia 17 
• Embaixador do Brasil em Moscou, em 
visita a Erevan, assina Acordo, por troca 
de notas, sobre o estabelecimento de rela-
90es diplomaticas entre o Brasil e a Repu
blica da Armenia. 
• Inicia visita ao Brasil o Vice-Ministro 
da Industria Textil da Republica Popular 
da China, Ji Guobiao. 
• Realizam-se, em Genebra, reunioes de 
consulta bilateral com delega9oes dos 
EUA, Canada, Japao e CEE, no ambito da 
Negocia9ao de Servi9os da Rodada Uru
gual. 
• Inicia-se, em Buenos Aires, reuniao 
convocada pelo Comite Intergovemamen
tal da Hidrovia Paraguai-Parana (CIH), 
com vistas a examinar os anteprojetos de 
protocolos adicionais ao Acordo de Trans
porte Fluvial, no ambito dos Grupos Tec
nicos, sobre os seguintes assuntos: lgual
dade de Condi9oes de Concorrencia, Se
guros, Seguran9a de Navega9ao e Solu9ao 
de Controversias. 

Dia 18 
• Inicia visita ao Brasil o Secretario de 
Defesa dos Estados Unidos, Richard Che
ney. Foi recebido em audiencia pelo Pre
sidente Fernando Collor e manteve reu
nioes de trabalho com os Ministros do 
Exercito, marinha e Aeronautica. 
• Inicia-se, em Nova York, com partici
pa9ao de delega9ao brasileira, a V Reuniao 
do Comite Intergovemamental de Nego
cia9ao sobre Altera9oes Climaticas. 

Dia 19 
• Missao de alto nivel do Govemo brasi
leiro, integrada pelo Ministro da Educa-
9ao, pelo Secretario de Assuntos Estrate-
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gicos e pelo Secretario-Geral de Politica 
Exterior, inicia visita a Pequim, onde man
tern encontros como Primeiro-Ministro Li 
Peng, o Vice-Ministro da Industria Aero
Espacial, o Primeiro Vice-Chanceler, o 
Presidente da Comissao Estatal de Ciencia 
e Tecnologia, eo Ministro do Exterior. A 
referida Missao visitou tambem a india, 
entre os dias 21 e 22 de fevereiro, onde 
manteve encontros com o Ministro do 
Meio Ambiente, o Diretor-Geral do Con
selho de Pesquisa Cientffica e Industrial 
(CSIR), o Assessor para Assuntos de 
Ciencia e Tecnologia e o Secretario dos 
Neg6cios Estrangeiros daquele pais. Ao 
termino da visita foi assinado Memoran
dum de Entendimento relativo a Consultas 
sobre Assuntos de Interesse Comum entre 
o Brasil e a india. 
• Inicia-se, em Punta del Este, reuniao 
especializada sobre turismo, com repre
sentantes dos paises do MERCOSUL, 
para tratar da coordena~ao de politicas 
nessa area. 

Dia20 

• Inicia-se, em Genebra, com participa
~ao brasileira, a 2528 Sessao do Conselho 
de Administra~ao da Organiza~ao Intema
cional do Trabalho (OIT). 
• Inicia-se em Canela, Rio Grande do Sui, 
reuniao dos Presidentes dos Paises do 
Cone Sui, durante a qual se adotam a «De
clara~ao de Canela» e o documento «Po
si~ao Conjunta dos Paises do Cone Sui 
com vistas a Conferencia das Na~oes Uni
das sobre Meio Ambiente e Desenvolvi
mento». 
• Inicia visita ao Brasil Delega~o do «Bu
reau de Recherches et Participations Minie-
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res - BRPM», do Marrocos. Na ocasiao, 
foi firmada ata de entendimento relativa a 
implanta~ao, no Marrocos, de uma usina 
piloto de biolixivia~ao de minerais refra
tcirios, com tecnologia brasilcira. 
• Realiza-se, em Montevideu, reuniao do 
Grupo Mercado Comum, sob a coordena
~ao das chancelarias dos paises integrantes 
do MERCOSUL. 

Dia22 
• Govemador do Estado do Parana inicia 
visita ao Japao, onde mantem contatos 
com representantes de industrias e de en
tidades publicas e privadas. 

Dia23 
• Chega ao Brasil Missao chefiada pelo 
Secretario-Geral do Ministerio das Minas 
e Metais da Republica Islfunica do Ira, 
Mohammad Taghi Banki. A Missao cum
priu programa que incluiu visita as insta
la~oes da Companhia Vale do Rio Doce 
em Vit6ria, Espirito Santo. 
• Govemador do Estado de Minas Gerais, 
Helio Garcia, acompanhado de assessores, 
inicia visita de trabalho a Washington, 
onde mantem conversa~oes com autorida
des do BID e do Banco Mundial. 

Dia24 
• Inicia-se, em Kingston, Jamaica, a X 
Sessao da Comissao Preparat6ria para a 
Implementa~ao da Autoridade Intemacio
nal dos Fundos Marinhos e do Tribunal 
Intemacional do Direito do Mar. 
• Delega~ao brasileira participa, em Vie
na, de reuniao da Junta de Govemadores 
da Agencia Intemacional de Energia Ato
mica (AIEA), para tratar, entre outros te
mas, do fortalecimento das salvaguardas 



intemacionais aplicadas pela Agencia e da 
realiza9ao de conferencia intemacional 
sobre seguran9a nuclear. 
• Inicia-se, em Paris, com participa9ao de 
delega9ao brasileira, reuniao de peritos em 
energia, sob o patrocinio da Agencia Inter
nacional de Energia. 

• Inicia-se, em Brasilia, reuniao da Co
missao Bilateral Brasil-Italia sobre Previ
dencia Social, durante a qual e elaborado 
projeto de novo acordo sobre a materia. 

• Inicia-se, em Sao Paulo, o Semimirio 
Intemacional de Informa9ao Tecnol6gi
ca, promovido pela UNIDO. Na ocasiao, 
foi anunciado o apoio daquela Organiza-
9ao aos esfor9os brasileiros de estrutura-
9ao da Rede de Informa9ao Tecnol6gica 
da America Latina - RITLA/LATIN. 

• Inicia-se em Nabeul, Tunisia, com par
ticipa9ao de representante brasileiro, o 
Congresso Intemacional sobre Atividade 
Fisica, Esporte e Desenvolvimento, sob a 
egide do Conselho Intergovemamental de 
Educa9ao Fisica e Desportos (CIGEPS), 
daUNESCO. 

• Govemador do Estado do Ceara, Ciro 
Gomes, inicia visita de trabalho a Was
hington, onde mantem conversa9oes com 
autoridades do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). 

• Govemador do Estado do Espirito San
to, Albuino Cunha de Azeredo, acompa
nhado de assessores, inicia visita de traba
lho a Washington, onde mantem conver
sa9oes com representantes do Banco Mun
dial e firma Convenio de Emprestimo com 
o BID, no valor de 67,67 milhoes de d6la
res, para recupera9ao da malha ferroviaria 
daquele Estado. 

• Inicia-se, em Nova York, com partici
pa9ao de delega9ao brasileira, a XXIX 
Sessao do Subcomite Cientifico e Tecnico 
do Comite para os Usos Pacificos doEs
pa9o Exterior (COPUOS). 

Dia25 

• Realiza-se, em Brasilia, reumao de 
coordena9ao dos subgrupos de Trabalho 
do Grupo Mercado Comum. 

Dia26 

• Realiza-se, em Brasilia, reuniao prepa
rat6ria para exame de proposta espanhola 
de Tratado Geral de Coopera9ao e Amiza
de entre Brasil e Espanha. 

• Inicia-se, em Montevideu, a 98a sessao 
plenaria da Comissao Mista Brasileiro
Uruguaia para o Desenvolvimento da Ba
cia da Lagoa Mirim (CLM). Na ocasiao, 
foram examinados os projetos de constru-
9ao das represas e Talavera e Paso Centu
rion, no rio Jaguarao, assim como de seu 
financiamento. 

• Realiza-se, em Brasilia, reuniao com o 
objetivo de discutir a implementa9ao da 
Decisao numero 2/91 do Conselho do 
Mercado Comum, relativa a san9oes a cer
tificados de origem falsos. 

• Govemo brasileiro conclui, com o Clu
be de Paris, acordo sobre o reescalona
mento de cerca de US$ 11 bilhoes, do total 
aproximado de US$ 21 bilhoes de sua 
divida extema oficial. Em 29 de janeiro o 
Fundo Monetario Intemacional aprovara a 
Carta de Inten9oes do Govemo brasileiro 
enviada aquela institui9a0 em dezembro 
de 1991. 
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Dia27 
• Iniciam-se, em Genebra, com participa
~ao de representantes brasileiros, negocia
~oes bilaterais e multilaterais no setor de 
agricultura da Rodada Uruguai. 

Dia28 
• lnicia-se, em Buenos Aires, Reuniao 
Extraordimma do Comite Intergovema
mental da Hidrovia Paraguai-Parami 
(CIH), como objetivo de definir a compo
si~ao da Unidade Coordenadora do Proje
to de Coopera~ao Tecnica como BIDe o 
PNUD. 
• Ministro da Aeromiutica, Brigadeiro 
Socrates Monteiro, realiza visita ao Reino 
Unido, ocasiao em que examina com au
toridades britanicas os principais aspectos 
da coopera~ao entre os do is paises no cam
po aeromiutico e as perspectivas de sua 
expansao. 

Marfo de 1992 
Dia2 
• Realiza-se, em Kioto, Japao, com parti
cipa9ao de delega9ao brasileira, a VIII 
Conferencia Intemacional sobre o Comer
cio de Especies em Extin~ao (CITES). 
• Inicia visita a China, o Govemador do 
Estado do Parana, Roberto Requiao, 
acompanhado de missao empresarial. 0 
Govemador paranaense foi recebido pelo 
Primeiro-Ministro Li Peng e por altos fun
cionarios da administra9ao chinesa. Em 
seguida, o Govemador e comitiva deslo
caram-se para Hong Kong, onde mantive
ram encontros com o Presidente do «Hong 
Kong Trade Development Council» e com 
empresarios locais. 
• Tern inicio, em Nova York, com parti
cipa9ao de delega9ao brasileira, a IV Ses-
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sao do Comite Preparatorio da Conferen
cia das Na9oes Unidas sobre Meio Am
biente e Desenvolvimento. 
• Realiza-se, em Amsterdam, com parti
cipa9ao de delega9ao brasileira, a VIII 
Reuniao da Junta Executiva do Fundo Co
mum de Produtos de Base. 

Dia4 
• Realizam-se, na Cidade do Mexico, reu
nioes da «troika» Brasil, Espanha e Mexi
co, e Reuniao Preparat6ria, em nivel de 
Chanceleres, da Cupula !hero-americana a 
realizar-se em Madri, em julho de 1992. 
Na ocasiao, a Secretaria Pro-Tempore da 
Cupula foi transferida do Mexico para a 
Espanha. 

Dia5 
• Expositores brasileiros participam da 
Feira Intemacional de Tripoli. 

Dia 6 
• Encerra-se, em Londres, com participa-
9ao de delega~ao brasileira, a 32a Sessao 
do Comite de Prote9ao ao Meio Ambiente 
Marinho da Organiza9ao Maritima Inter
nacional (IMO). Na ocasiao, foi dado 
prosseguimento ao exame das propostas 
de emendas a Conven9aO Intemacional 
para a Preven~ao da Polui9ao por Navio 
(MARPOL 73/78). 

Dia 7 
• Inicia-se, em Brasilia, a Reuniao de Pla
nejamento Politico Brasil-Reino Unido. 
• Chegam a Hong Kong o Senador Ney 
Maranhao (PRN) eo Superintendente da 
SUDENE, Elionaldo Magalhaes, que 
mantem encontro com o Presidente do 
«Hong Kong Trade Development Coun
cil» para discutir a possibilidade de inves-



timentos no Brasil, sobretudo no Nordes
te, bern como o funcionamento das Zonas 
e Processamento Exportayoes (ZPE). 
• Assume suas funyoes em Pretoria o Em
baixador brasileiro junto a Republica da 
Africa do Sui. 

Dia8 
• 0 Govemo brasileiro recebe carta da 
Anistia Intemacional, pela qual o Secreta
rio-Geral daquela Organizayao manifesta 
satisfayao pela adesao do Brasil ao Pacto 
Intemacional de Direitos Civis e Politicos 
e ao Pacto Intemacional de Direitos Eco
nomicos, Sociais e Culturais. 

Dia9 
• Chega a Brasilia missao do Govemo da 
Nicaragua, chefiada pelo Vice-Ministro 
das Relayoes Exteriores Jose Pallais, para 
manter entendimentos sobre a organiza
yao da visita da Presidente Violeta Cha
morro a Brasilia, bern como tratar de temas 
relacionados a divida extema daquele pais 
com o Brasil. 
• Inicia-se, em Cuiaba, Mato Grosso, a 
VIII Reuniao Ordinaria do Comite Inter
govemamental da Hidrovia Paraguai-Pa
rana (CIH), durante a qual deu-se prosse
guimento a negociayaO do projeto de 
Acordo de Acordo de Transporte Fluvial, 
bern como dos protocolos adicionais sobre 
temas especificos. 
• Chega ao Brasil missao de cooperayao 
economica e tecnica japonesa, presidida 
pelo Diretor-Geral Adjunto de Coopera
yao Economica do Gaimusho, para discu
tir o futuro da cooperayao niponica com o 
Brasil. A missao manteve encontros com 
autoridades dos Ministerios das Relayoes 
Exteriores, Economia, Fazenda e Planeja-

mento, Agricultura e Reforma Agraria, In
fra-Estrutura, e Saude. 

Dia 10 
• Inicia-se, em Genebra, com participa
yao de delegayao brasileira, a III Sessao do 
Grupo de Trabalho do GATT sobre medi
das ambientais e comercio intemacional. 
• Inicia-se, em Punta del Este, com parti
cipayao de delegayao brasileira, o XI Pe
riodo de Sessoes da Comissao Interameri
cana para Controle do Abuso de Drogas 
(CICAD) da OEA. 
• Inicia-se, em Paris, com participayao de 
delegayao brasileira, a XXV Sessao do 
Conselho Executivo da Comissao Ocea
nografica Intergovemamental (COl). 
• Inicia-se, em Toquio, a Feira Intema
cional de Alimentos e Bebidas, com a 
participayao de representantes das indus
trias brasileiras de suco de frutas. 
• Realiza-se, em Buenos Aires, reuniao 
da Comissao Tecnica Preparatoria da Reu
niao de Ministros da Justiya do MERCO
SUL. Na ocasiao, discutiu-se o calendario 
de reunioes do presente ano e a agenda 
para o proximo encontro de Ministros da 
Justiya, cujos temas se concentram na area 
de cooperayao juridica entre os Estados 
Partes do MERCOSUL. 
• Realiza-se, em Brasilia, reuniao de de
legayoes do Brasil e da Argentina, com o 
objetivo de discutir a aquisiyao, pela parte 
brasileira, de gas argentino. 

Dia 11 
• Presidente Fernando Collor envia men
sagens de condolencias ao Chefe do Go
vemo israelense por ocasiao do falecimen
to do ex-Primeiro-Ministro de Israel, Me
nahem Begin. 
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• Inicia-se, em Viena, com participa~ao 
de delegat;ao brasileira, a XXXVI Sessao 
da Comissao das Na~oes Unidas sobre a 
Situa~ao da Mulher. 

Dia 12 
• Chega ao Brasil o Subsecretario doTe
souro para Assuntos Internacionais dos 
Estados Unidos, da America, David Mul
ford. 0 visitante foi recebido em audiencia 
pelo Presidente Fernando Collor e mante
ve encontros com o Ministro da Econo
mia, Fazenda e Planejamento. A visita evi
denciou apoio aos esfor~os brasileiros no 
senti do de normalizar o relacionamento do 
pais com a comunidade financeira interna
cional. 
• Inicia visita ao Japao o Secretario do 
Desenvolvimento Regional, Egberto Bap
tista, como objetivo de identificar oportu
nidades de investimentos japoneses no 
Brasil, principalmente nas areas cobertas 
pela SUD AM, SUD ENE e Zona Franca de 
Mana us. 
• Realiza-se, em Washington, reuniao so
bre a renova~ao do Acordo Textil Brasil
EVA. 

Dia 13 

• Inicia visita oficial ao Brasil o Chance
ler da Australia, Gareth Evans. 0 Chance
ler Evans foi recebido em audiencia pelo 
Presidente Fernando Collor e manteve en
contros como Chanceler Francisco Rezek 
e com os Ministros da Economia, Fazenda 
e Planejamento e da Agricultura e Refor
maAgraria. 

Dia 15 
• Chega ao Brasil, para visita oficial, a 
Primeira-Ministra da Noruega, Senhora 
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Gro Harlem Brundtland. A visitante man
teve encontro como Presidente Fernando 
Collor, como Chanceler Francisco Rezek 
e com os Presidentes do Supremo Tribunal 
Federal e do Congresso Nacional. 
• Inicia visita ao Brasil o Presidente do 
«World-Wide Fund for Nature», Sua Al
teza Real o Principe Philip, Duque de 
Edimburgo. Durante a visita, o Principe 
Philip manteve encontro com o Presidente 
Fernando Collor e com os Governadores 
dos Estados do Amazonas e de Sao Paulo, 
entre outras autoridades. 

• Realizam-se, em Montevideu, no de
correr da primeira quinzena do mes de 
mar~o, reunioes dos 11 Subgrupos de Tra
balho do Grupo Mercado Com urn, durante 
as quais foram discutidas medidas neces
sarias para o avan~o do processo de inte
gra~ao em suas areas especificas - assun
tos comerciais e aduaneiros, normas tecni
cas, politicas fiscal e monetaria relaciona
das com o comercio, transportes terrestres 
e maritimos, politicas industrial, agricola 
e energetica, coordena~ao de politicas ma
croeconomicas e assuntos trabalhistas. 

Dia 16 

• Inicia-se, na cidade do Mexico, com 
participa~ao de delega~ao brasileira, a I 
reuniao regionai preparat6ria da Confe
rencia Internacional sobre Nutri~ao. Da 
Reuniao emanaram a «Declara~ao da 
America Latina para enfrentar o desafio 
nutricional» eo «Plano de A~ao Regional» 
sobre o tema. A Conferencia Internacional 
sobre Nutri~ao, promo vida conjuntamente 
pela F AO e OMS, sera realizada em Roma 
em dezembro proximo. 



• Inicia-se, em Genebra, com participa
yao de delega9ao brasileira, a IX rodada de 
negocia9oes do Acordo Multilateral sobre 
Produtos Siderurgicos. 
• Chega ao Brasil delega9ao da Finlandia 
para proceder a revisao da conven9ao bi
lateral destinada a evitar a dupla tributa9ao 
e a prevenir a evasao fiscal em materia de 
imposto de renda. 
• Inicia-se, em Genebra, com participa
yao de delega9ao brasileira, a Conferencia 
das Na9oes Unidas sobre o A9licar. Na 
Conferencia foi negociado urn novo Acor
do Intemacional sobre o produto. 

Dia 17 

• Inicia-se, em Dacar, a XI Reuniao de 
Representantes Pessoais dos Chefes de Es
tado ou de Govemo do Grupo de Coorde
nayao e Consulta Sul-Sul (Grupo dos 15). 

Dia 18 

• Inicia-se, em Santiago, reuniao de dele
gayoes do Brasil, Argentina e Chile com o 
objetivo de ultimar proposta de emendas 
tecnicas a alguns artigos do Tratado de 
Tlatelolco, no ambito das a9oes descritas 
na Declara9ao de F oz do Igua9u. 
• Chega ao Brasil o Ministro do Meio 
Ambiente do Paquistao, Anwar Saifullah 
Kan para, na qualidade de Enviado Especial 
do Primeiro-Ministro Mohammad Nawas 
Sharif, manter consultas sobre a Conferen
cia do Rio, informar o Governo brasileiro 
acerca da situa9ao politica em sua regiao e 
examinar possibilidades de incremento 
das rela9oes bilaterais. 0 visitante foi rece
bido em audiencia pelo Presidente Fernan
do Collor e manteve encontros com o Pre
sidente do Senado Federal, o Ministro da 

Educa9ao e com o Secretario-Geral de Po
litica Exterior do Itamaraty. 
• Chega ao Brasil, em visita oficial, o 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da 
Hungria, Geza Jeszenszky. 0 Chanceler 
hungaro foi recebido pelo Presidente Fer
nando Collor e pelo Chanceler Francisco 
Rezek, bern como pelos Presidentes do 
Senado Federal, Camara dos Deputados e 
Supremo Tribunal Federal. 
• Secretario-Geral de Politica Exterior 
pronuncia palestra, em Brasilia, no Simp6-
sio sobre «As Principais Questoes Conser
vacionistas dos anos 90«, sob a presidencia 
de Sua Alteza Real o Principe Philip, na 
qualidade de Presidente Intemacional do 
«World-Wide Fund for Nature» (WWF). 

Dia 19 

• Presidente Fernando Collor envia men
sagem de congratula9oes ao Presidente da 
Republica da Africa do Sui, Frederic W. 
De Klerk, pelos resultados favoniveis a 
reformas democniticas do referendum rea
lizado naquele pais, em 17 de mar9o. Na 
mesma ocasiao o Presidente Collor envia 
mensagem ao Doutor Nelson Mandela, na 
qual assinala que «os resultados do refe
rendum convalidam a tradicional postura 
do ANC favonivel a negocia9ao e refrata
ria a confronta9ao em seu objetivo de 
construir uma nova na9ao baseada na jus
tiya e na igualdade». 
• Inicia-se, em Buenos Aires, Reuniao 
Extraordimiria das Contrapartes Tecnicas 
dos Paises da Bacia do Prata sobre Quali
dade das Aguas, destinada a discus sao. de 
medidas conjuntas de carater emergencial 
para o combate a epidemia de c6lera nos 
paises da regiao. 
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reuniao do grupo de trabalho sobre a cria
~ao do Instituto Interamericano de Pesqui
sa sobre Altera~oes Globais. 
• Realiza-se, em Buenos Aires, a V Reu
niao do Grupo Mercado Co mum do MER
COSUL. Durante a reuniao examinaram
se, entre outros temas: aplica~ao do Proto
colo de Brasilia para a Solu~ao de Contro
versias e do Regime de San~oes e Falsifi
ca~oes nos Certificados de Origem; nor
mas tecnicas, acordo setorial na area side
rurgica; coopera~ao tecnica com a CEE; 
desenvolvimento das rela~oes com o Ja
pao; notifica~ao do MERCOSUL ao 
GAIT; zonas de processamento de expor
ta~oes e zonas francas. Foram adotadas 14 
Resolu~oes sobre diversos assuntos. 
• Delega~ao brasileira participa, em Ge
nebra, no decorrer do mes de mar~o, de 
reunioes de consultas bilaterais, com os 
principais parceiros comerciais, no ambito 
das negocia~oes sobre servi~os e acesso a 
mercados da Rodada Uruguai do GATT. 

Abril de 1992 
Dia 1° 

• Brasil participa da feira Intemacional de 
Hannover, com a presen~a de cerca de 150 
empresas nacionais. Realiza-se, paralela
mente, o III Seminario Brasil-Alemanha 
de Coopera~ao Empresarial. 
• Realiza-se, em Sao Domingos, com 
participa~ao de delega~ao brasileira, a As
sembleia de Govemadores do Banco Inte
ramericano de Desenvolvimento (BID). 
• Inicia visita ao Brasil missao comercial 
de Cabo Verde, integrada por 15 empresa
rios e autoridades do govemo daquele 
pais, com o objetivo de manter contatos 
com representantes de industrias brasilei-
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ras interessadas em exportar para o merca
do cabo-verdiano. 

Dia3 
• Govemo brasileiro, por nota do Itama
raty a imprensa, deplora OS atos de violen
cia perpetrados, no dia 2 de abril, contra a 
Embaixada da Venezuela em Tripoli, e 
«exorta o Govemo da Libia a tomar as 
medidas necessarias para garantir a segu
ran~a e a prote~ao das Missoes Diploma
ticas e seu pessoal, de acordo com as nor
mas do Direito lntemacional». 

Dia4 
• Chanceleres do Grupo do Rio divulgam 
comunicado a imprensa, pelo qual expres
sam repudio aos atentados contra a Embai
xada da Venezuela em Tripoli. 

Dia6 
• Govemo brasileiro, por nota do Itama
raty a imprensa, dedara haver recebido 
com «profunda apreensao as noticias pro
cedentes de Lima, segundo as quais o Pre
sidente Alberto Fujimori dissolveu o Par
lamento, suspendeu a Constitui~ao e trans
feriu par~ o gabinete ministerial as fun~oes 
legislativas». Manifesta, tambem, sua 
«expectativa de que a na~ao peruana sabe
ra superar suas dificuldades e evitando, 
dessa forma, o luto democratico na Ame
rica Latina, onde nao ha mais espa~o para 
regimes estranhos a soberana vontade po
pular, para gestos destoantes da ordem 
constitucional e para o sacrificio das liber
dades publicas». 
• Realiza-se, em Gene bra, com participa
~ao de delega~ao brasileira, a Reuniao do 
Comite Preparat6rio para a Segunda Con
ferenda de Revisao das Partes da Conven-



~ao sobre a Proibi~ao de Uso Militar ou de 
Qualquer Uso Hostil de Tecnicas deMo
difica~ao Ambiental (ENMOD). 
• Realiza-se, em Acapulco, Mexico, com 
participa~ao de dez empresas brasileiras, 
o «America's Telecom», evento organiza
do no ambito da Uniao Internacional de 
Telecomunica~oes (UIT). 

• Deleg~ brasileira participa, em Lon
dres, de reuniOes da Junta e do Conselho da 
Org~ Internacional do Cafe, com vis
tas a exarninar Relat6rio de Grupo de Traba
lhodaquelaOrg~, bemcomo determi
nar a existencia de bases para a negoci~ de 
novo Acordo Internacional sobre aquele pro
duto. 

• Realiza-se, na sede da UNESCO, em 
Paris, com participa~ao de delega~ao bra
sileira, a V Sessao Ordinaria do Comite 
Intergovernamental da Decada Mundial 
para o Desenvolvimento Cultural. 

• Inicia-se, em Viena, a XXXV Sessao da 
Comissao de Entorpecentes das Na9oes 
Unidas, da qual o Brasil participou na 
qualidade de observador. 

Dia 7 

• Presidente F emando Collor en via mensa
gem de felicita90es ao Senhor Percival Ja
mes Petterson, por ocasiao de sua elei900 para 
o cargo de Primeiro-Ministro da Jamaica. 

• Inicia-se, em Brasilia, a Reuniao de Pla
nejamento Politico Brasil-Republica Po
pular da China. 

• Delega9ao brasileira participa, em 
Lyon, Fran9a, do Encontro Internacional 
sobre Delitos contra o Menor. 

• Realiza-se, em Iocoama, Japao, com 
participa~ao de delega9ao brasileira, o 

Painel Tecnico da Organiza9ao Interna
cional de Madeiras Tropicais. 
• Inicia-se, em Brasilia, reuniao de dele
ga9oes do Brasil e da Bolivia, para a revi
sao dos contratos de reescalonamento da 
divida boliviana. 

Dia9 
• Realiza-se, em Madri, reuniao de nego
cia9ao do projeto de Tratado Geral de 
Coopera9ao e Amizade entre o Brasil e a 
Espanha. 

Dia 10 
• Presidente Fernando Collor envia men
sagem de cumprimentos ao Primeiro-Mi
nistro do Reino Unido da Gra-Bretanha e 
Irlanda do Norte, John Major, pela vit6ria 
obtida nas elei9oes realizadas naquele 
pais. 
• Iniciam visita ao Kuaite, a convite do 
Governo daquele pais, os Deputados Fe
derais Genesio Bernardino, Ricardo Izar e 
Paes Landim, ocasiao em que foram rece
bidos em audiencia pelo Primeiro-Minis
tro e Principe herdeiro, Xeque Saad Al-Sa
lem, e pelo Ministro dos Neg6cios Estran
geiros, Xeque Salem Al-Sabah. 

Dia 11 

• Encerra-se, em Genebra, a II Reuniao 
do Comite Preparat6rio da Conferencia 
Mundial de Direitos Humanos. 

Dia 12 
• Realiza-se, em Washington, Reuniao de 
Chanceleres do Grupo do Rio, com o ob
jetivo de examinar a situa9ao no Peru. Na 
ocasiao, foi aprovado comunicado que es
tabelece a nao-participa9ao daquele pais 
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nas reunioes do Grupo, enquanto nao se 
apresentem no Peru as condi~oes de plena 
vigencia do sistema constitucional e da 
democracia representativa. 
• Chega a T6quio o Ministro da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, MarcHio 
Marques Moreira, para participar de reu
niao de personalidades intemacionais en
carregadas da questao do financiamento 
de programas de preserva~ao ambiental. 0 
Ministro manteve encontros com os titula
res japoneses dos Ministerios das Finan-
9as, do Comercio Intemacional e Indus
tria, e dos Neg6cios Estrangeiros, e com 
os Presidentes do Eximbank e do «Over
seas Economic Cooperation Fund». 

Dia 13 
• Realiza-se, em Sao Paulo, com partici
pa~ao de conferencistas franceses, o « Se
mimlrio Intemacional Tempo e Hist6ria», 
promovido pela Secretaria Municipal de 
Cultura de Sao Paulo. 
• Inicia-se, em Buenos Aires, reuniao do 
Conselho Binacional do Centro Brasilei
ro-Argentino de Biotecnologia. 

Dia 14 
• Chega a Paris missao da Comissao de 
V alores Mobiliarios, com o objetivo de 
levar ao conhecimento de potenciais in
vestidores franceses as condi~oes vigentes 
no Brasil, a luz do processo de reformas 
estruturais e liberaliza~ao economica. 

Dia 15 
• Rubricado, em Bruxelas, texto de Acor
do-Quadro de Coopera~ao entre o Brasil e 
a CEE (de terceira gera9ao ), que se cons
tituira em marco institucional em cujo am
bito deverao se desenvolver as atividades 
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de coopera~ao nos setores economico, co
mercial, industrial, de pesquisa cientlfica 
e tecnol6gica, cultural e ambiental. 
• Inicia visita ao Rio de Janeiro e a Sao 
Paulo o Subsecretcirio dos Neg6cios Es
trangeiros da Romenia, Gheorghe Tinea. 
0 visitante manteve, no Rio de Janeiro, 
reuniao como chefe do Grupo de Trabalho 
Nacional para a Conferencia das Na~oes 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvol
vimento. 
• Realiza-se, em Buenos Aires, reuniao 
do Comite Permanente da Agencia Brasi
leiro-Argentina de Contabilidade e Con
trole de Materiais Nucleares (ABACC). 

Realizam visita ao Reino Unido os Se
nhores Reginaldo Treiger e Carlos da Costa 
Parcias Jr., respectivamente Superintenden
te e Assessor do Presidente do BNDES. 
• Publicado no Diario Oficial da Uniao o 
Decreto n° 494, que dispoe sobre a execu
~ao, no territ6rio nacional, da Resolu~ao 
748 do Conselho de Seguran~a das Na~oes 
Unidas, referente a imposi~ao de san~oes 
mandat6rias contra a Libia, a partir do dia 
18 de abril. 

Dia20 

• Inicia-se, em Nova York, com partici
pa9ao de delega9ao brasileira, a Sessao 
Substantiva da Comissao de Desarma
mento das Na~oes Unidas (UNDC), na 
qual o Brasil,juntamente com a Argentina, 
patrocina iniciativa destinada a regula
mentar, em bases universais, as transferen
cias intemacionais de tecnologia de uso 
dual. 
• Inicia visita ao Brasil missao chefiada 
por representante da Divisao de Exame de 
Politicas Comerciais do GATT, Samuel 



Laird, com vistas a coletar dados para a 
elaborayao de relat6rio do Secretariado do 
GATT sobre a politica brasileira de co
mercio exterior. A missao manteve reu
nioes com autoridades do Itamaraty e dos 
Ministerios da Economia, Fazenda e Pla
nejamento; Agricultura e Reforma Agni
ria; Minas e Energia, Transportes e Comu
nicayoes; e com representantes do setor 
privado, no Rio de Janeiro e em Sao Paulo. 
• Realizam-se, em Buenos Aires, reuni5es 
dos Grupos de T rabalho sobre Seguros, Se
guranya da Navegayao e Assuntos Juridi
cos, convocada pelo Comire Intergovema
mental da Hidrovia Paraguai-Pararui, com 
vistas a fmalizar a negociayao dos cinco 
protocolos adicionais ao Acordo de Trans
porte Fluvial e estabelecer procedimentos 
juridicos para sua entrada em vigor. 

• Inicia visita a Brasilia o Subsecretario 
do Comercio Exterior do Mexico, Pedro 
Noyola, com o objetivo de discutir, com 
autoridades brasileiras, novas bases insti
tucionais, como objetivo de discutir, com 
autoridades brasileiras, novas bases insti
tucionais para 0 intercfunbio economico
comercial bilateral. Na ocasiao, a parte 
brasileira apresentou o docurnento «Pro
posta Preliminar de Bases para urn Acordo 
de Complementayao Economica Brasil
Mexico». 

Dia21 

• Delegayao brasileira participa, em Ge
nebra, da primeira etapa da Conferencia 
das Nayoes Unidas sobre o Cacau~ realiza
da sob a egide da UNCTAD, com a fina
lidade de negociar urn Acordo Intemacio
nal sobre aquele produto. 

Dia22 

• Inicia visita a T6quio o Govemador do 
Estado do Rio Grande do Sul, Alceu Colla
res, acompanhado de missao empresarial. 
Durante a visita, o Govemador Collares foi 
recebido em audiencia pelo Vice-Ministro 
parlamentar dos Neg6cios Estrangeiros, 
pelo Diretor-Geral de Cooperayao Econo
mica do MITI e pelo Govemador de T6-
quio. Participou, ainda, de reunioes na Kei
danren e de Semimirio na Jetro. 

Dia23 

• Presidente Fernando Collor envia men
sagem de solidariedade ao Presidente do 
Mexico, Carlos Salinas de Gortari, em vir
tude do desastre ocorrido em Guadalajara. 

Dia 24 

• Missao do Tribunal de Contas da Uniao 
realiza visita a «Cours de Comptes» da 
Franya, como objetivo de explorar possi
bilidades de estabelecer intercfunbio entre 
as duas instituiyoes. 

• Realiza-se, em Brasilia, reuniao entre 
delegayao brasileira e representantes do 
Grupo Quadrilateral (Franya, Estados 
Unidos, Japao e Noruega), do Regime de 
Controle de Tecnologia de Misseis 
(MTCR), ocasiao em que foram trocadas 
informayoes sobre o funcionamento do 
MTCR e o Programa Espacial brasileiro. 

• Realiza-se, em Puerto Igua.zU, Argenti
na, a II Reuniao do Grupo de Trabalho «ad 
hoc» sobre o funcionamento e o controle 
da Ponte Intemacional sobre o Rio Pepe
ri-Guayu, entre Sao Miguel d'Oeste e Sao 
Pedro. 
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Dia26 

• Ministro da Economia, Fazenda e Pla
nejamento, marcilio Marques Moreira rea
liza visita a Washington, na qualidade de 
representante do Brasil no ciclo de encon
tros FMI/BIRD, que compreendeu reunio
es do Grupo dos Vinte e Quatro, do Comite 
Interino e do Comite de Desenvolvimento. 
0 Ministro Marques Moreira manteve, a 
margem dessas reunioes, encontros de na
tureza bilateral com diversas autoridades 
do Govemo norte-an1ericano e do sistema 
financeiro intemacional. 

• Inicia visita ao Brasil missao precursora 
da Fran~a, com vistas a organizar a visita 
ao Brasil do Presidente Fran~ois Mitte
rand, por ocasiao da Conferencia das Na
~oes Unidas sobre Meio Ambiente e De
senvolvimento. 

Dia27 

• Inicia-se, em Kuala Lumpur, com parti
cipa~ao de delega~ao brasileira, a II Reu
niao Interministerial de Paises em Desen
volvimento sobre o Meio Ambiente e De
senvolvimento. 

• Chega ao Brasil, em missao de estudos, 
delega~ao composta por altos funciomi
rios do Conselho de Ministros da Nigeria. 
A delega~ao cumpriu programa de traba
lho que incluiu a participa~ao de semina
rios da UNB e na USP e visitas, em Brasi
lia, ao Tesouro Nacional, Receita Federal, 
Congresso e TSE e, em Sao Paulo, a 6rga
os do Govemo Estadual. 

• Delega~ao brasileira participa, em Lon
dres da XXI Sessao do Comite de Facili-

' 
ta~ao da Organiza~ao Maritima Intema-
cional. 
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• Realiza visita ao Brasil o Ministro da 
Indlistria da Romenia, Dan Constantinescu, 
como objetivo de tratar de temas relativos 
ao comercio bilateral. Em Brasilia, o visi
tante foi recebido pelo Chanceler interino 
e pelos Ministros das Minas e Energia, e 
Transportes e Comunica~oes. 
• Inicia-se, em Brasilia, a III Reuniao da 
Comissao Bilateral Brasil-Chile sobre 
Previdencia Social. Na oportunidade, fo
ram elaborados os textos dos projetos de 
acordo sobre Previdencia Social entre os 
do is paises e de Ajuste Administrativo que 
regulamentara a aplica~ao do Acordo. 

Dia28 
• Chega a Brasilia missao de alto nivel do 
Govemo dos Estados Unidos da America, 
chefiada pelo Subsecretario de Estado para 
Assuntos de Seguran9a Intemacional, Re
ginald Bartholomew, com vistas a discutir 
com autoridades do Itamaraty temas relati
vos a area nuclear, ao comercio de produtos 
estrategicos e ao «Missile Technology Con
trol Regime» (MTCR), entre outros. 
• Inicia-se, em Santiago, a IX Reuniao de 
Consulta Aeromiutica Brasil-Chile. 
• Inicia-se, em Brasilia, com participa9ao 
de parlamentares do Brasil, Argentina, 
Uruguai e Paraguai, o Seminario sobre C6-
digo de Propriedade Industrial no MER
COSUL, promovido pela Comissao Parla
mentar Conjunta do MERCOSUL. Na oca
siao, foram analisadas questoes relativas as 
novas legisla9oes sobre propriedade indus
trial, inclusive o novo C6digo brasileiro de 
Propriedade Industrial. 

Dia29 
• Realiza-se, em Nova York, com partici
p~ao de deleg~ao brasileira, a Sessao Or-



ganizacional do Conselho Economico e So
cial das Na¢es Unidas, durante a qual o Brasil 
foi reeleito como membro da Comissao dos 
Direitos Humanos daquele Conselho. 
• Realiza-se, em Washington, com parti
cipayao de delega9ao brasileira, a III Reu
niao de Participantes da «Global Environ
ment Facility« do Banco Mundial. 
• Chega a Hong Kong o Governador do 
Estado do Rio Grande do Sui, Alceu Col
lares, acompanhado de missao empresa
rial, ocasiao em que foi recebido pelo Pre
sidente do Conselho para o Desenvolvi
mento do Comercio daquele enclave. 

Dia30 
• Inicia-se, em Nova York, com partici
payao de delega9ao brasileira, a V Sessao 
Reconvocada do Comite de Negocia9ao 
sobre Altera9oes Climaticas. 
• Partem para a Iugoslavia os tres oficiais 
das F oryas Armadas brasileiras designa
dos para fazer parte, na qualidade de ob
servadores, da For9a de Paz da ONU na
quele pais (UNPROFOR). 

Maio de 1992 
Dia 1° 
• Iniciam visita a Lima, Peru, os parla
mentares integrantes da Comissao Exter
na, estabelecida por decisao consensual do 
Plenario da Camara dos Deputados, com 
o objetivo de colher informa9oes sobre a 
conjuntura politica peruana e manifestar a 
preocupa9ao do Legislativo brasileiro 
com a quebra da ordem institucional e 
democratica naquele pais. 

Dia2 
• Chanceler Celso Lafer participa, em 
Guimaraes, Portugal, da reuniao dos Chan-

celeres do MERCOSUL e da CEE, oca
siao em que foi aprovada a minuta do 
Acordo de Coopera9ao Inter-institucional 
entre as duas areas de integrar;ao. 
• Chefe do Estado-Maior da Aeronautica 
da Italia, General-de-Esquadra Aerea Ste
lio Nardini, encerra visita ao Brasil, a con
vite do Ministro da Aeronautica brasileiro. 

Dia3 
• Chanceler Celso Lafer mantem, em Lis
boa, encontro com o Primeiro-Ministro 
portugues, Anibal Cavaco e Silva, ocasiao 
em que foi abordada, entre outros temas 
do relacionamento bilateral, a questao da 
equivalencia e titulos de cirurgioes-dentis
tas. 

Dia4 
• Realiza-se, em Monte Carlo, com parti
cipayao de delega9ao brasileira, a XIV 
Conferencia Hidrografica Internacional. 
• Realiza-se, em Genebra, a 443 Sessao da 
Comissao de Direito Internacional. Na opor
tunidade, representante brasileiro (Embaixa
dor Carlos Calero Rodrigues) foi eleito Pri
meiro Vice-Presidente da CDI. 
• Inicia-se, em Genebra, com participa
yao de observador brasileiro, a 173 Sessao 
do Grupo de Trabalho sobre Formas Con
temporaneas de Escravidao, da Subcomis
sao de Preven9ao da Discrimina9ao e Pro
teyao de Minorias, da Comissao de Direi
tos Humanos das Na9oes Unidas. 

Dia5 
• Delega9ao brasileira participa, em Vie
na, da reuniao do Comite de Administra
yao e Or9amento da Junta de Governado
res da Agencia Internacional de Energia 
A to mica. 
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• Chega ao Brasil Missao parlamentar do 
Paquistao, chefiada pela Senadora Noor 
Penezai, com o objetivo de reiniciar o 
intercambio de conhecimento entre parla
mentares dos dois paises. A Missao man
teve encontros com os Presidentes do Se
nado Federal, da Camara dos Deputados, 
da Comissao de Rela~oes Exteriores do 
Senado e foi recebida em audiencia pelo 
Chanceler Celso Lafer e pela Vice-Gover
nadora do Distrito Federal. 

Dia 6 

• Realiza-se, em Windhoek, a F eira Inter
nacional da Namibia, com participas:ao 
das Empresas brasileiras EMBRAER, 
Furnas e Odebrecht e da Camara de Co
mercio Afro-Brasileira. 
• Delegas:ao brasileira participa, em Iaun
de, da XII Sessao da Organizas:ao Intema
cional de Madeiras Tropicais. 

Dia 7 
• Inicia visita ao Brasil delega~ao da As
socia~ao de Comercio e Industria da india 
(ASSOCHAM), institui~ao privada de 
ambito nacional, que reline algumas das 
principais empresas daquele pais. A dele
ga~ao foi chefiada por seu presidente, N. 
Sankar, e integrada por dez presidentes e 
diretores de grandes conglomerados in
dustriais das areas de eletronica, agricultu
ra, produtos quimicos e petroquimicos, 
engenharia e auto-pes:as. A missao indiana 
visitou Brasilia, Sao Paulo e Rio de Janeiro 
e manteve reunioes com representantes 
dos Ministerios das Rela~oes Exteriores, 
Economia, Fazendae Planejamento, Agri
cultura e Reforma Agniria e Minas e Ener
gia; da Secretaria de Assuntos Estrategi
cos; da Assessoria Especial de Assuntos 
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Intemacionais do Govemo do Estado de 
Sao Paulo; e da FIESP. 

Dia8 

• Realiza-se, em Roma, com participa~ao 
de representante brasileiro, a Reuniao In
temacional de Peritos em Justi~a Juvenil. 

• Govemador do Distrito Federal, Joa
quim Roriz, inicia visita ao Japao, ocasiao 
em que negocia financiamento para proje
tos de desenvolvimento na area do cerra
do. 0 Govemador Roriz entrevistou-se 
com o Primeiro-Ministro daquele pais e 
como Chanceler Michio Watanabe. 

• Delegas:ao brasileira participa, na 
Haia, a convite do Govemo holandes de 
semimirio sobre o futuro da Organiza~ao 
para a Proibis:ao de Armas Quimicas. 

Dia 10 

• Inicia visita a Portugal a Procurador
Geral da Republica, Dr. Aristides Junquei
ra Alvarenga, ocasiao em que e recebido 
pelo Presidente Mario Soares e mantem 
entrevistas com o Presidente do Supremo 
Tribunal de Justi~a, com o Ministro da 
Justis:a e com o Procurador-Geral da Re
publica portuguesa. 

• Realiza-se, em Viena, com participa~ao 
de delega~ao brasileira, reuniao do «Spe
cial Advisory Group« da UNIDO. 

• Chega a Namibia grupo de trabalho de 
Furnas Centrais Eletricas, com o objetivo 
de, por solicita~ao do Ministerio das Mi
nas e Energia daquele pais, proceder ao 
detalhamento de programa de treinamento 
na area de gerenciamento de sistemas ele
tricos. 



Dia 11 

• Inicia-se, em Nairobi, com participa~ao 
de deleg~ao brasileira, a V Sessao do 
Comite Intergovemamental de Negocia
~ao de uma Conven~ao sobre Diversidade 
Biol6gica. 
• Delega~ao brasileira participa, em Ge
nebra, da Segunda Parte da Sessao de 1992 
da Conferencia das Na~oes Unidas sobre 
o Desarmamento. 
• Govemador do Estado de Sao Paulo, 
Luiz Antonio Fleury Filho, acompanhado 
de missao composta por vinte empresarios 
e representantes de entidades de classe dos 
setores de infra-estrutura, vestuario, ali
mentos e metalurgia, inicia visita a Tai
wan, Hong Kong, Los Angeles, Nova 
York e Washington. 
• Delega~ao brasileira participa, em 
_Montreal, da XXVIII Sessao do Comite 
Juridico da Organiza~ao de A via~ao Civil 
Internacional. 

Dia 12 

• Inicia-se, em Santiago, a Exposi~ao La
tino-Americana de Minera~ao -EXPO
MIN, com a participa~ao de 17 empresas 
brasileiras exportadoras de bens e servi
~os. 

• Deleg~ao brasileira participa, em Lon
dres, de reunioes do Comite Executivo e 
do Conselho da Organiza~ao Intemacio
nal do A~ucar. 

Dia 13 

• Encerram-se, em Kuala Lumpur, as reu
nioes de negocia~oes aeromiuticas Brasil
Malasia. Na oportunidade foi adotado o 
texto de Acordo Aereo bilateral, que ser
vira de base para o futuro estabelecimento 

de liga~ao aerea regular e direta entre os 
dois paises. 
• Realiza-se, em Assun~ao, Reuniao da 
Comissao Permanente de Assuntos Politi
cos e Juridicos do Parlamento Latino
Americano. 

Dia 14 
• Inicia-se, em Madri, com particip~ao de 
delega~ao brasileira, a Segunda Reuniao 
Preparat6ria da Cupula Ibero-americana. 
• Realiza-se, no Rio de Janeiro, o se
gundo periodo de sessoes do Tribunal In
temacional de Arbitragem, instituido pe
los Govemo da Argentina e do Chile para 
definir o percurso do tra~ado do limite de 
ambos paises, entre o Marco 62 e o Monte 
FitzRoy. 
• Inicia-se, em bali, Indonesia, com par
ticipa~ao de observador brasileiro, a Reu
niao Ministerial do Movimento dos Nao
Alinhados. 

Dia 17 
• Entra em vigor o novo Estatuto da 
IT AIPU binacional, aprovado por troca de 
notas entre o Govemo da Republica Fede
rativa do Brasil e o Govemo da Republica 
do Paraguai, em 27 de dezembro de 1991. 
0 novo Estatuto visa a adequar a estrutura 
organizacional da IT AIPU Binacional a 
nova fase operacional da Central Hidrele
trica voltada a produ~ao de energia e ca
racterizada pela opera~ao a capacidade 
plena, decorrente da entrada em funciona
mento da decima-oitava e ultima unidade 
geradora, em maio de 1991. 
• Inicia visita ao Brasil, a convite do Mi
nisterio da Aeronautica, o Comandante
em-Chefe da For~a Aerea das For~as Ar
madas Unificadas da Comunidade de Es-
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tados lndependentes (CEI), Coronel-Ge
neral Piotr Stepanovitch Deinekin. A visi
ta teve por objetivo dar continuidade a 
explora~ao de possibilidades de coopera
~ao bilateral no campo aeromiutico e espa
cial, mediante iniciativas de intercfunbio 
comercial e transferencia de tecnologia. 0 
Coronel-General Deinekin cumpriu pro
grama que inclui visitas a EMBRAER e ao 
Centro de Tecnologia da Aeromiutica 
(CTA), em Sao Jose dos Campos. 

Dia 18 
• Chanceler Celso Lafer chefia delega~ao 
brasileiro ao XXII Periodo Ordimirio de 
Sessoes da Assembleia Geral da Organi
za~ao dos Estados Americanos (OEA). A 
Assembleia foi precedida da reuniao «ad 
hoc« de Chanceleres dos Paises Membros 
da OEA sobre a situa~ao politica no Haiti 
e no Peru. 
• Realiza-se, no Rio de Janeiro, reuniao 
do Comite Permanente Brasil-Argentina 
sobre Politica Nuclear Comum. 
• Inicia visita ao Brasil o Chefe do Esta
do-Maior da Marinha da Fran~a, Almiran
te Alain Coatanea. 
• Delega~ao brasileira participa, em Lon
dres, da XXXVII Sessao do Subcomite de 
Prote~ao contra Incendio da Organiza~ao 
Maritima Intemacional. 
• Inicia-se, em Nova York, com partici
pa~ao de delega~ao brasileira, a 363 sessao 
do Grupo de Trabalho sobre Despareci
mentos For~ados ou Involuntarios da Co
missao de Direitos Humanos das Na~oes 
Unidas. 
• Delega~ao brasileira participa, em Pa
ris, da 13~ Sessao do Conselho Executivo 
daUNESCO. 
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Dia20 

• Realiza-se, em Brasilia, em presen~a do 
Presidente Fernando Collor, a Reuniao de 
Cupula de Govemadores pela Inf'ancia, 
promovida pelo Pacto pela Inf'ancia, mo
vimento de mobiliza~ao da opiniao publi
ca nacional em prol dos direitos da crian~a, 
que retine representantes do Govemo (Mi
nistros de Estado, Presidentes de Senado 
Federal e da Camara dos Deputados e o 
Procurador-Geral da Republica) e da so
ciedade civil (partidos politicos, sindica
tos, empresarios, jomalistas, etc.), com o 
apoio do UNICEF. A Reuniao teve por 
objetivo a assinatura, pelos Govemadores 
de 24 Estados da Federa~ao, de uma De
clara~ao de Compromisso para a imple
menta~ao do «Plano de A~ao para a Sobre
vivencia, a Prote~ao e o Desenvolvimento 
da Crian~a nos Anos 90«, aprovado no 
Encontro Mundial de Cupula pela Crian
~a, realizado em Nova York, em 30.09.90. 
• Inicia-se, em Puerto lguazu, Argentina, 
a Reuniao dos Ministros da Justi~a do 
MERCOSUL. 
• Realiza-se, no Rio de Janeiro, reuniao 
da Comissao da Agencia Brasileiro-Ar
gentina de Contabilidade e Controle de 
Materiais Nucleares, ocasiao em que fo
ram adotadas medidas com vistas a entra
da em opera~ao da ABACC, no proximo 
mes de junho. 

Dia21 

• Chega ao Brasil missao de peritos da 
Organiza~ao das Na~oes Unidas, encarre
gada de selecionar a sede do Centro para 
a Educa~ao em Ciencia e Tecnologia Es
pacial para a America Latina e o Caribe. A 
missao realizou visita ao Instituto Nacio-



nal de Pesquisas Espaciais (INPE), em Sao 
Jose dos Campos, acompanhada de repre
sentantes do Itamaraty e da CEP AL. 
• Encerram-se, em Cingapura, as Nego
ciayoes Aeromiuticas Brasil-Cingapura, 
com a aprovayao do texto de Acordo Ae
reo bilateral que viabilizani a implantayao 
de serviyos aereos de passageiros e carga 
entre os dois paises. A implementayao des
se instrumento contribuini para a aproxi
mayao do Brasil com os paises da Bacia 
do Pacifico. 
• Inicia-se, em Montevideu, com partici
payao de representante brasileiro, o Semi
nario Intemacional sobre Dimensao Juridi
ca da Integrayao, organizado pela ALADI. 
• Inicia-se, em Cordoba, Argentina, a I 
Reuniao Ordimiria da Comissao Parla
mentar Conjunta do MERCOSUL. 

Dia22 
• Realiza-se, no Rio de Janeiro, reuniao 
entre representantes do Brasil, Argentina, 
Chile e Mexico, ocasiao em que foi discu
tida prop~sta, dos tres primeiros paises, de 
emendas ao Tratado de Tlatelolco. 
• Realiza-se, em Buenos Aires, a III Reu
niao de Ministros da Economia e Presiden
tes de Bancos Centrais dos paises do 
MERCOSUL. 

Dia24 
• Inicia-se, em Jacarta, Indonesia, com 
participayao de delegayao brasileira, o En
contro de Peritos em Assuntos Financeiros 
do Grupo dos 15. 

Dia25 
• Chanceler Celso Lafer profere, em Bra
silia, discurso por ocasiao da celebrayao 
do Dia da Africa. 

• Inicia-se, em Viena, com participayao 
de delegayao brasileira, reuniao do grupo 
de peritos em seguranya nuclear, no ambi
to daAIEA. 

Dia26 

• Chega ao Brasil o Ministro de Energia 
e Hidrocarbonetos da Bolivia, Herbert 
Muller Costas, como objetivo de manter 
entendimentos com autoridades brasilei
ras sobre integrayao energetica Brasil-Bo
livia. Na oportunidade, foi estabelecido 
urn cronograma de ayoes a serem em
preendidas, com vistas ao fomecimento de 
gas boliviano ao Brasil e a construyao do 
correspondente gasoduto. 

Dia 27 

• Encerra-se, no Rio de Janeiro, a X Reu
niao de Consulta Aeromiutica Brasil-Ja
pao. Na ocasiao, foi revisada e ampliada a 
capacidade acordada nos serviyos bilate
rais, possibilitando a introduyao de novas 
freqiiencias mistas (passageiros e carga) 
pelos transportadores designados pelas 
duas partes. 

• Delegayao brasileira participa, em Lon
dres, de reuniao da Organizayao Intema
cional do Cafe, realizada com o objetivo 
de coordenar posiyoes com respeito a ela
borayao de urn novo acordo sobre aquele 
produto. 

• Realiza-se, em Sao Paulo, a Reuniao de 
Entidades de Tecnologia e Saneamento 
Ambiental das Regioes Metropolitanas da 
America Latina, promovida pela ALADI 
e pelo Itamaraty, como objetivo de discu
tir temas relacionados a integrayao, co
mercio exterior e qualidade ambiental. 
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Dia28 

• Realiza-se, em Santiago, a II ReunHio 
Institucionalizada de Chanceleres do Gru
po do Rio e da Comunidade Economica 
Europeia. Na ocasiao, foram assinados urn 
comunicado conjunto e convenios de fi
nanciamento para programas de coopera
~ao nas areas de forma~ao de quadros para 
os setores publico e privado; forma~ao de 
especialistas em integra~ao; e informa~ao 
tecnol6gica (Projeto TIPS -Technologi
cal Information Project System). 0 Brasil 
deveni sediar urn dos centros previstos no 
Programa de Forma~ao de Administrado
res ( setor privado ). N a oportunidade, acor
dou-se, ainda, a realiza~ao, no segundo 
semestre de 1992, de reuniao de alto nivel 
para a discussao de temas ligados ao co
mercio inter-regional. Programou-se para 
o primeiro semestre de 1993, a realiza~ao, 
em Copenhague, da III Reuniao Institucio
nalizada do Grupo do Rio-CEE. 
• Realiza-se, em Buenos Aires, a II Reu
niao do Conselho de Comercio e Investi
mentos dos paises membros do MERCO
SUL e os Estados Unidos da America, insti
tuido pelo Acordo 4+ 1, assinado em 1991, 
no ambito da «Iniciativa para as Americas». 
• Realiza-se, em Curitiba, o «F6rum 
Mundial de Cidades», como objetivo de 
promover o intercambio de experiencias 
sobre a problemAtica urbana. Na ocasiao, 
foi fixada a posi~ao de dirigentes das prin
cipais capitais mundiais com vistas a Con
ferenda das Na~oes Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento. 

Dia29 

• Representantes dos paises membros do 
MERCOSUL e da CEE assinam, em San-
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tiago do Chile, o Acordo de Coopera~ao 
Inter-institucional entre as Comunidades 
Europeias e o Mercado Comurn do Sui 
(MERCOSUL), que propiciara urn amplo 
intercfunbio de experiencias e apoio reci
proco entre as duas areas de integra~ao. 

Dia31 
• Ministro do Trabalho e da Administra
~ao, Joao Mellao Neto, chefia delega~ao 
brasileira a 7l? Conferencia Intemacional 
do Trabalho da OIT, realizada em Gene
bra, de 31 de maio a 5 de junho. 

Junho de 1992 
Dia 1 
• Realiza-se, em Buenos Aires, a Reuniao 
de Ministros da Educa~ao dos paises 
membros do MERCOSUL. 
• Inicia visita de trabalho a Paris e Estras
burgo (Conselho da Europa), o Procurador 
da Republica, Dr. Luciano Mariz Maia, 
como objetivo de estabelecer intercfunbio 
com institui~oes e organismos intemacio
nais dedicados a prote~ao dos direitos hu
manos. 

Dia3 
• Inicia-se, no Rio de Janeiro, a Conferen
cia das na~oes Unidas sobre Meio Am
biente e Desenvolvimento, que contou 
com a participa~ao de representantes de 
183 paises, dos quais 61 Presidentes e 
Monarcas, 40 Primeiro-Ministros, 8 Vice
Presidentes e 01 Principe-Herdeiro. Du
rante a Conferencia, o Brasil assinou a 
Conven~ao-Quadro das Na~oes Unidas 
sobre Mudan~a do Clima e a Conven~ao 
sobre Diversidade Biol6gica. Adotou, ain
da, a Declara~ao do Rio sobre Meio Am
biente e Desenvolvimento, documento 



que consagra principios para a promo~ao 
do desenvolvimento sustentavel; a Agen
da XXI, que estabelece plano de a~ao que 
deveni orientar a coopera~ao intemacional 
para a promo~ao do desenvolvimento sus
tentavel; e a Declara~ao sobre Florestas, 
documento de principios sobre a conser
va~ao e uso sustentavel de todos os tipos 
de florestas. 
• A margem da Conferencia do Rio, o 
Presidente Fernando Collor manteve en
contros bilaterais com as seguintes autori
dades: Presidentes dos Estados Unidos da 
America, Mexico, Costa Rica, Bolivia e 
Cuba e como Primeiro-Ministro do Cana
da; Presidentes da Croacia, Letonia, Esto
nia e Lituania, Vice-Presidente da Russia 

' 
Primeiros-Ministros da Gra-Bretanha Es-

' panha, Alemanha, Paises Baixos Austria 
' ' 

Portugal e com o Principe Rainier III, de 
Monaco; os Primeiros-Ministros da Repu
~lica Popular da China, do Paquistao, da 
India, do Sri Lanka, os ex-Primeiros-Mi
nistros do Japao, Noburo Takeshita e Tos
hiki Kaifu, os Presidentes da Indonesia 

' 
Nauru, Kiribati e com a Princesa do Butao· 

' os Vice-Presidentes do Ira e da Siria e o 
Principe Herdeiro do Marrocos; e os Pre
sidentes de Mo~ambique, Namibia, Ugan
da, Cabo Verde, Quenia, Gabao e Guine
Bissau. 

Dia4 

• Delega~ao brasileira participa, em Ma
dri, da Reuniao de Plenipotenciarios da 
Comissao Intemacional para a Conserva
~ao do Atum Atlantico (CICAA), como 
objetivo de discutir a incorpora~ao, ao tex
to da Conven~ao, de novo metodo de con
tribui~ao financeira dos paises membros. 

• Ministro do Trabalho e da Administra
~ao, Joao Mellao Neto, assina, em Gene
bra, juntamente com o Diretor-Geral da 
Organiza~ao Intemacional do Trabalho, 
Michel Hansenne, memorando de enten
dimento pelo qual o Brasil passou a inte
grar o grupo de paises beneficiados pelo 
Programa Intemacional de Elimina~ao do 
Trabalho Infantil (IPEC) da OIT. 
• Govemo de Portugal publica portaria 
pela qual e criada naquele pais a categoria 
profissional de cirurgiao-dentista. Essa 
medida, decorrente de intensas negocia~o
es entre o Govemo brasileiro e autoridades 
portuguesas, representa significativo 
avan~o no sentido de equacionar a questao 
relativa a profissionais dos dois paises, 
formados no Brasil, que pretendem exer
cer atividades em Portugal. 

Dia8 
• Iniciam-se, em Assun~ao, reunioes dos 
Subgrupos de Trabalho do Grupo Merca
do Comum, preparat6rias a VI Reuniao do 
GMC. As reunioes tiveram prosseguimen
to ate o dia 12 de junho, nas cidades de 
Montevideu, Buenos Aires e Rio de Janei
ro. 
• Inicia visita a Portugal o Chefe do Esta
do-Maior do Exercito, General-de-Exerci
to Antonio Joaquim Soares Moreira, a 
convite de seu hom6logo portugues. 

Dia 10 
• Inicia-se, em Berlim, com participa~ao 
de empresas brasileiras, a Feira «Parceiros 
parao Progresso», organizada pelo Gover
no alemao, no ambito do programa de 
apoio a participa~ao de pequenas e medias 
empresas de paises em desenvolvimento 
em feiras na Alemanha. 
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Dia 11 

• Chanceler Celso Lafer dirige mensa
gem ao Representante da Republica da 
Bosnia-Herzegovina junto a Organiza~ao 
das Na~oes Unidas, pela qual expressa 
felicita~oes pela admissao da ONU daque
la republica e afirma entender que «esta 
importante decisao da Assembleia Geral 
consagra o reconhecimento intemacional 
da independencia da Bosnia-Herzegovi
na». 

Dia 12 
• Realiza-se, em Gene bra, com participa
~ao de delega~ao brasileira, a reuniao de 
consultores de paises em desenvolvimen
to, proposta pela Organiza~ao Mundial de 
Propriedade Intelectual (OMPI), sobre 
projeto de Protocolo a Conven~ao de Ber
na relativa a prote~ao das Obras Literarias 
e Artisticas. 

Dia 13 
• Assinada, em Foz do Igua~u, a Ata de 
Entendimento entre o Ministerio dos 
Transportes e das Comunica~oes do Brasil 
e o Ministerio de Obras Publicas e Comu
nica~oes do Paraguai relativa a constru~ao 
de uma segunda ponte intemacional sobre 
o Rio Parana (Foz do Igua~u-Ciudad del 
Este). 
• Realiza-se, em Bariloche, com partici
pa~ao de delega~ao brasileira, a XII Reu
niao do Comite Cientifico sobre Pesquisa 
Antartica (SCAR). 

Dia 14 
• Primeiro-Ministro da Republica Popu
lar da China, Li Peng, em programa~ao 
paralela a Rio-92, realiza visita a Hidrele
trica de Itaipu e participa, no Rio de Janei-
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ro, da inaugura~ao do Consulado Geral da 
RPC naquela cidade. 
• Princesa Chulabhom, da Tailandia, ao 
termino de sua participa~ao na Conferen
cia das Na~oes Unidas sobre Meio Am
biente e Desenvolvimento, cumpre pro
grama~ao no Brasil que inclui visitas a 
Mato Grosso, Brasilia, Minas Gerais e Sao 
Paulo. 

Dia 15 

• Delega~ao brasileira participa, em Ge
nebra, de reuniao proposta pela Organiza
~ao Mundial de Propriedade Intelectual 
(OMPI), como objetivo de discutir legis
la~ao sobre a Prote~ao dos Produtores de 
Grava~oes Sonoras. 
• Realiza-se, em Viena, com participa~ao 
de delega~ao brasileira, reuniao da Junta 
de Govemadores da Agencia Intemacio
nal de Energia Atomica (AIEA), para tra
tar, entre outros temas, de propostas de 
altera~oes na programa~ao or~amentaria 
da Agencia, no bienio 1993/94 e do aper
fei~oamento das iniciativas do Secretaria
do da AIEA sobre o assunto. 
• Inicia-se, em Nova York, com partici
pa~ao de delega~ao brasileira, a reuniao 
anual da Junta Executiva do Fundo das 
Na~oes Unidas para a Infancia (UNICEF). 
• Delega~ao brasileira participa, em 
Nova York, da XXXV Sessao do Co mite 
sobre o Uso Pacifico do Espa~o Exterior 
(COPUOS). 
• Realiza-se, em Abidjan, com participa
~ao de delega~ao brasileira, reuniao de 
Grupo de Trabalho da Alian~a dos Paises 
Produtores de Cacau, com o objetivo de 
discutir o novo Acordo Intemacional so
bre aquele produto. 



Dia 17 
• Inicia-se, em Buenos Aires, a VII Reu
niao Extraordimiria do Comite Intergover
namental da Hidrovia Paraguai-Parami 
(CIH). 

Dia 18 
• Delega~ao brasileira participa, em Was
hington, da reuniao do Conselho Perma
nente da Organiza~ao dos Estados Ameri
canos (OEA), durante a qual foi aprovada 
a convoca~ao, para 23 de novembro de 
1992, do XVI Periodo Extraordimirio de 
Sessoes da Assembleia Geral, com vistas 
a examinar a possibilidade de introduzir 
novos dispositivos na Carta da Organiza
~ao, relativos a defesa da democracia rep
resentativa e a pobreza critica. 

Dia 21 
• Inicia visita a Bonn, Paris e Viena, o 
Deputado Roberto Magalhaes, com o ob
jetivo de informar-se sobre assuntos rela
tivos ao parlamentarismo e ao sistema de 
voto distrital. 

Dia22 
• Partem para El Salvador os nove ofi
ciais brasileiros designados para compor a 
For~a da Paz da ONU em El Salvador 
(ONUSAL). 
• Chanceler Celso Lafer assina, em Bra
silia, o Protocolo entre o Conselho de De
senvolvimento do Extremo Sul-CODE
SUL - e o Ministerio das Rela~oes Exte
riores so bre coopera~ao fronteiri~a, no 
ambito do Programa de Integra~ao e Coo
pera~ao Economica Brasil-Argentina. 
• Inicia-se, em Nova York, com partici
pa~ao de delega~ao brasileira, a XV Ses
sao do Grupo de Trabalho sobre a Nova 

Ordem Economica Intemacional da Co
missao das Na~oes Unidas para o Direito 
Comercial Intemacional. 
• Publicado no Diario Oficial da Uniao o 
Decreto sem nfunero, de 19 de junho, que 
transforma em Lei intema a Resolu9ao 
numero 757 do Conselho de Seguran~a 
das Na~oes Unidas sobre san~oes contra a 
Iugoshivia. 
• Realiza-se, em Londres, com participa
~ao de delega~ao brasileira, a reuniao do 
Grupo Negociador da Organiza~ao Inter
nacional do Cafe, com vistas a discutir o 
novo Acordo Intemacional sobre aquele 
produto. 
• Inicia visita a Paris o Chefe do Estado 
Maior das For~as Armadas, General-de
Exercito Antonio Luiz Rocha Veneu, com 
o objetivo de participar da exposi~ao de 
armamentos «EUROSATORY /92«. 
• Inicia-se, em Genebra, com participa
~ao de delega~ao brasileira, a 448 Sessao 
do Conselho Executivo da Organiza~ao 
Meteorol6gica Mundial (OMM). 

Dia24 

• Delega~ao brasileira participa, em 
Glasgow, da 448 Sessao da Comissao In
temacional da Baleia (CIB). 
• Inicia-se, em Nova Delhi, com partici
pa~ao de delega~ao brasileira, a I Reuniao 
de Coordenadores Regionais do Comite 
Cientifico Consultivo do Grupo dos 14 
para o estabelecimento de urn Banco de 
Genes de Plantas Medicinais e Aromati
cas. 
• Delega~ao brasileira participa, em Ja
carta, da Reuniao de Peritos em Planeja
mento Familiar e Controle de Natalidade, 
no ambito do Grupo dos 15. 
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Dia25 

• Inicia-se, em Buenos Aires, a VIII Reu
nHio Extraordimiria do Comite Intergover
namental da Hidrovia Paraguai-Parami. 
• Realiza-se, em Madri, com participayao 
de representante brasileiro, a Reuniao de 
Altos Funciomirios Governamentais dos 
Paises Ibero-americanos, com vistas a 
examinar a versao do documento final da 
Cupula !hero-americana de Madri, a reali
zar-se em 23 e 24 de julho. 

Dia26 
• Realiza-se em Las Lenas, Argentina, 
com a participayao dos Presidentes Fernan
do Collor, Carlos Menem, Andres Rodri
guez e Luis Alberto Lacalle, e do Presidente 
do Banco lnteramericano de Desenvolvi
mento (BID), a II Reuniao do Conselho do 
Mercado Comum do MERCOSUL. Na 
ocasiao, foram celebrados os seguintes atos 
internacionais: Acordo de Alcance Parcial 
entre Brasil e Argentina de Cooperayao e 
Intercfunbio de Bens Utilizados na Defesa 
e Proteyao do Meio Ambiente; Acordo so
bre Serviyo M6vel Celular entre os paises 
do MERCOSUL; Acordo de Transporte 
Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Parana e 
seus Protocolos Adicionais sobre Assuntos 
Aduaneiros, Navegayao e Seguranya, Se
guros, Soluyao de Controversias, Liberda
de de Oportunidades para uma Maior Com
petitividade e Suspensao Provis6ria de 
Bandeira; Acordo sobre Serviyos de Gestao 
entre o Comite Inter-governamental da Hi
drovia Paraguai-Parana e o PNUD; troca 
dos Instrumentos de Ratificayao do Tratado 
entre Brasil e Argentina para o Estabeleci
mento de Empresas Binacionais; Declara
yao dos Presidentes do MERCOSUL sobre 
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a Bolivia e o Mercado Comum do Sui; 
Declaracao dos Presidentes dos Paises do 
Cone Sui sobre temas universais aborda
dos durante o encontro. 
• Encerra-se, em Genebra, a Segunda 
Parte da Sessao de 1992 da Conferencia do 
Desarmamento das Nayoes Unidas. Nessa 
Sessao registrou-se substancial avanyo na 
elaborayao do Projeto de Convenyao sobre a 
Proibiyao do Emprego de Armas Quimicas. 

Dia28 
• Inicia visita ao Brasil (Manaus, Rio de 
Janeiro, Sao Paulo e Brasilia), grupo de 
alunos da Escola de Defesa Nacional da 
Taihmdia. 

Dia29 
• Assinado, em Brasilia, em cerimonia 
presidida pelo Presidente Fernando Collor 
e com a presenya do Chanceler portugues, 
Joao de Deus Pinheiro, na qualidade de 
Presidente do Conselho Europeu e do Co
missario da CEE para a America Latina, 
Abel Matutes, o Acordo-Quadro de Coo
perayao entre a Republica Federativa do 
Brasil e a Comunidade Economica Euro
peia. 0 Acordo, denominado de terceira 
gerayao, estabelece as diretrizes gerais 
para a cooperayao entre o Brasil e a Comu
nidade Europeia nas areas economica, co
mercial, industrial, cientifico-tecnol6gica, 
agricola, florestal, de saude publica, de
senvolvimento social, administrayao pu
blica, infra-estrutura, informayao e cultura 
e integrayao regional. 
• Inicia-se, em Nova York, com partici
payao de delegayao brasileira, a Sessao 
Substantiva de 1992 do Conselho Econo
mico e Social das Nayoes Unidas (ECO-
SOC). • 
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