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Temo, vitfo no• Jomait m.atiiriau sobre (iedA1"1<ôt1 pr11,w.u., dur.,u,, "11\ll\iio 
do Comitê de Defeu Nachm.Rl q11t levantsm <.ue,~õN 1obn: u ativodlde, dlS 
F4J~a.1 Armldu Mttt-ameritan.-g n11 r?;:,il:ão. fat1mo1 perpluos. As lrtformaç6e, 
J1o incomtu. o, f.lhl.dQa UnJd<>s mN1ttm retaçõc, 1mtianis com 
todo, o, '*'" da .,..,11,o, Etuuno11 -ernpenbados em aç6te coopon1civa com iodoJ 
·os ,-,111, tanto muJUI.CH1ll como· bltt~rtlmtnit, 

r..sa coopert(lo, por certo. I t1.atb(m e1.tet'.1i:va à, !iort1J Arm,du dtue, países unl101, 
.incluindo esforço• J)JlJ1! d•~r ~ n.i.rtotnfr~Q. ~ no, co\oumos,.no ·pu,ado, à 
dil,01içlo das tutorid.arlH brJ.•i\tir:!).'! par-a 'Jft-recr.r- detalhe, sobre tHA.! 1tividade11. 
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OS ESTADOS lJNII)OS E A AMAZÔNIA: 
MITOS E REALIDADES 

Richard H. Mclton 
Embaixador dos EUA 

Recentemente uuírne ras estórias tf m sido publ icadas na rmdia brasileira falando sobre os Estados Unidos 
e a Amazônia. Alguns dos artigos mais sensacionahstas contém asserções sobre alegadas intónç6es dos 
Estt4os Unidos com relação aos recursos e ao terruono dessa importante região do Brasil. Ta.il alegações 
são fantasiosas e, normalmente, não merecem resposta. Mas . .i sua perslsrêncía e a fal$1l percopçio das 
inteneÕCS norte-amerícenas que elas podem provocar. Se deixadas esquecidas, exigem Um& RSPOJlL 

A Amaz:ôniaexerce um grande fascínio tanto para os brasileiros quanto para os estrangeirot, Aexpecliçlo 
de 1914 do Marechal Cândido Rondon e do ex-presidente Theodore Roosevelt ao longo dos afluentes desse 
gran~e rio conquistou a imaginação dos nossos países M ais recentemente, a Conferencia das Naç~s Unidas 
pua ó Meio Ambiente e o Desenvolvimeruo realizada no Rio de Janeiro focalizou a atenção munclialsobte 
esa&RJiio, 

Bm sua-grande parte, essa atenção tem sido posuiva. Ela tem ajudado a galvanizar um esforço aloblJ 
em a9oio a um desenvclv unente susremévcl. Conquanto haj & uma compreensível impaciência cm relação 
ao ritmo~ particularmente entre 'JS membros da cornurudade tias organizações não-governamentais-tem 
se regbtrado um progresso inegável nu execução da ambiciosa agenda esrebelecida peJa EC0·92. 

Alswnupessoas no Bra.~iJ. porém.não se sentem felizes com essa arenção maior. Ouvimoseomend.rio1 
preocupadossobr~ uma posstvel "e xploraç âo esrrange ira" da Amazónia. Esforços têm sido empregados para 
expJôraresse medo - em detrimento das relações bil aterais. Gostaria de responder a algemes du userçõel 
mail ~qüences. 
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MICo: Os Estados Unidos, juruamenre com outros países mdusmalizados, querem "inremaciontliur" a 
Alllaz6nia. 
Realidade: Tolice. As decisões soberanas sempre fie am a C' argo do Brasi]. Porém, vivemo, em wu mundo 
mmuamentc dependente. A maioria dos problemas que enfrentamos - tanto o Brasil quuuo OI &ridos 
Unidos-são globais em seu escopo. Promover 05, direitos humanos. proteger o meio ambien~ofonaiecer 
o sistem.a de comércio interneclonaí. são apenas alguns exemplos que me vem à mente. Longe de ser wna 
ameeça. a cooperação ínrernacional com entidades brasileiras em apoio a urna agenda bruileira para 1 
Amazônia - ou outras pane, do país -· é uma manisfestação bem-vinda de wn novo sentido de 
nsspona.tbilidade mundial compartilhada. 

O sovemo brasileiro está promovendo a unplernerneçâo de um Programa Püoro do Q. 7 adminilcrado peJo 
Banço Mundial querem por firn o estubelecuneruo da base para o uso sustentável dos recurso, naturais na 
Amazônia brasileira. O governo dos Estados Unidos contribuiu para a formação do capical principal do 
proJrama e.~ pedido do governo brasile iro. garantiu uma ajuda de emergência a curro prazo para apoio 
estrutural a dois renomados centros de pesquisa cientfftca na Amazônia brusueua-e-o lnstitucodePeaquisu 
Amazônicas <INPA) e o Museu Goeldi 

Mito: Os Estados Unidos procuram militarizar a Amazónia corno pane da guerra contra o nareotráfico. 
R-,ldade: Os Estados Unidos estão preparados para cooperar de forma tanto multilateral como bilatera1 
na repressão do narcotráfico. Nós estamos fazendo isso no Brasil, Nossa cooperação com o Minilcérioda 
Justlça,aPolfciafederal e uma série de estados e rnuníctpios é significauva e contínua. Tamb,bntrabalhamos 
om estreita liga~ão com o Programa de Controle de Drogas da ONU e outros esforços intemacionai:I em 
man:ha no Brasü. Todos nós precisamos f azer mais. É óbvio que a forma como a luta contra oe traficantes 
6conduzida no Brasil e quais agências --- crvis ou multares - devem ser empregadas. sãodecil6o1a1mm 
cOIIUlda, pelos brasileiros. 

Mho: Os exercícios milhares nas "fronteiras" brasue iras têm propósitos suustros e, portanto. con,dcuem 
wn perigo claro e presente à soberania bras deira sobre a Amazónia. 

ReaUdade: Treinamento de rotina é conduzrdc de tempos em tempos por elementos das forçu Almada, 
dos EUA com nações anfitriãs em v irrualrnente todas as áreas do mundo. A maioria desses exerctc:ios 6 de 
pequena escala. O exercício em andamento da Guiana. por exemplo. envolve aproÃimadamente 130 
membros das Forçns Armadaa dos EUA. O Adido Militar brasileiro em Georgetown foi convidado pela 
Porçade Defesa da Guiana para observar o exercício. Autoridades brasüeiras - tanto civis comomilU11tes 
-foram notificadas por esta Ernbaixada antes do início deste e de outros exercícios na Guiana. Tal rotina 
de treinamento não representa nenhuma ameaça ao Brasil. 

Mito: Os Estados Unidos. ao apoiarem os direitos dos povo, indígenas. estão procurando minar a soberania 
e, enftm. o controle brasileiro sobre seu território nacional. 
Realidade: A universalidade <la proteção :i.0i; direitos humanos. expressa na Carta das Naç~ Unida.J. foi 
reeentemenre reenfatizada na Ccnferência ~·1undrn.l pelos D1.n·irt1, Humanos em Viena. A preocupaqlocom 
-o,-dli'eitós humànos - nos Estados Unidos, B r;.i.:nl. Cuba ou qualquer outra nação-~ legfrima. Ex~ssões 
de·ipieresse baseadas em considerações sobre os direitos humanos são legítimas e deveriam ser avaliadas 
poueusmúitos. Esta preocupação não deveria ser mal-interprerada como invasão da soberaniL Decisões 
sobnospovos índígenas-qr,;;ersejrun ianornami ou navajcs-sãodaçompe,énciados ;ovemosMCionau 
e doa próprios povos. 



M.J,t~: -Os Estados Unidos, ao advogarem a expansão da proteção dos direitos de propriedade incoleetull, 
pioç~am. se aprcprisr de recursos da Amazônia em oenetlcio próprio . 
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·:1\-~de: O apoio dos EUA à fone proteção da propriedade intelectual deriva da nossa convicçlo de.que 
tál~~io6 importante para fluxos ordenados de invesumento e comércio exterior respondondo urepu 
c:fo~siiier<:ado. A não ser que os produtos de pesquisa e criatividade sejam protegidos e rc:compe~âdo1,_ iles 

. , nío:~rio trazidos ao mercado na abundância necessària. A Amazônia indubitavelmente detén:pande 
··~let'icial par_a a descoberta e a invenção em benefício de toda a humanidade. Dai proteção adeq~ada aos .. 
:pro,d9tóuesullántes de inventos e de descobertas na Amazónia 6, acima-de tudo, wn beneffcio P'l'l-0 Bn,il 
~-~ºª pesquisadores brasileiros destinado a trazer uma maior contribuição para o avanço.dàéi6nçia na 
•íi•· 

. ItJ(llizme"te. um mito repetido com tanta insisrêncía frequentemente toma o lugar da própriarealidldo, 
es..(âlaarealidade pode desviar a atenção <los problemas reais e. desse modo. minar seriamente osc,Corços 
que'.vt!nuendodesenvolvidos para fortalecer as relações entre os Estados Unidos e o-Brasil. !J 
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