
O
s últimos dois anos no relacio-
namento bilateral Brasil-Israel
foram marcados por uma série
de visitas de ministros e dele-
gações nas várias áreas de
ambos os países. Mais do que

visitas protocolares, tais iniciativas trou-
xeram resultados concretos, entre os
quais, a assinatura de vários acordos: o
Memorando de Entendimento sobre
Cooperação Bilateral em Pesquisa e
Desenvolvimento Industrial no Setor
Privado, o da Saúde, e aquele sobre
Assistência Administrativa Mútua para a
Aplicação Adequada das Leis
Alfandegárias e para a Prevenção,
Investigação e Combate aos Delitos
Alfandegários. Estão em andamento
acordos nas áreas de cooperação no
campo da Agropecuária e para o uso
pacífico do espaço. Todos prestes a
serem assinados.

Essas são algumas das razões que
fazem Tzipora Rimon, à frente da missão
diplomática israelense desde o segundo
semestre de 2004, afirmar que as rela-
ções entre os dois países estão cada vez
mais sólidas e as perspectivas muito ani-

madoras. Israel conduziu, ao longo do
ano 2006, uma intensa negociação com
o Mercosul para a assinatura de um
acordo de livre comércio com esse bloco
econômico. A expectativa é concluir
essa negociação ainda no ano em curso.

"Estamos também dando início ao
processo de assinatura do acordo na
área da Educação e de um programa de
cooperação cultural. Essas atividades
têm por objetivo reforçar os laços entre
instituições e sociedades de Israel e do
Brasil. Às vezes, esses processos levam
alguns anos, mas tentamos, a partir de
contatos contínuos, envidar esforços
com o objetivo de minimizar o prazo
para a obtenção de resultados concretos
e imediatos", explica a diplomata.

Um dos meios utilizados pelos dois
países para a promoção desses processos
são as consultas políticas entre as duas
chancelarias. Tal mecanismo promove a
troca de idéias e informações sobre
assuntos políticos regionais, mas serve
também para discutir assuntos bilaterais,
como visitas mútuas e acordos entre os
dois países. Já se realizaram algumas
rodadas de consultas. A primeira foi em

dezembro de 2005, em Brasília, e a
segunda em Jerusalém, em novembro de
2006. O próximo encontro, planejado
para o final de 2007, será em Brasília.

Ainda em 2006, Israel deu mais um
passo que revela a importância que o
Brasil tem na agenda do país: a abertu-
ra de um Escritório de Turismo em São
Paulo, com o objetivo de aproveitar o
potencial turístico israelense, que
oferece um leque de opções: história,
cultura, religião, culinária, entreteni-
mento e belezas naturais que atraem
visitantes do mundo inteiro. "Espe-
ramos que em 2007 haja um aumento
no fluxo de turistas brasileiros para
Israel", disse Rimon.

Entre as ferramentas para coopera-
ção internacional está o Mashav, sigla
em hebraico de Machlaká leShituf
Benleumi - um programa do Ministério
das Relações Exteriores de Israel. O pro-
grama já recebeu mais de 50 mil bolsis-
tas de todo o mundo e, desse total,
pouco mais de 500 eram brasileiros. Os
participantes são contemplados com
bolsas para estudar em diversos centros
especializados em assuntos como educa-



cão, mulher, família, agricultura, desen-
volvimento comunitário, econômico e
social, administração, desenvolvimento
rural e urbano, e medicina e saúde públi-
ca, entre outros.

A Embaixada de Israel também dá
grande destaque à cultura e investe na
vinda de artistas israelenses ao Brasil,
assim como na ida de autoridades cul-
turais brasileiras, como, por exemplo,
os responsáveis pelos festivais nacio-
nais de música, para se apresentarem na
I Edição do "Israel in Music", em março
deste ano.

Ainda no campo cultural, em parce-
ria com a Confederação Israelita do
Brasil (Conib), a Embaixada organizou,

por meio de departamentos do
Ministério das Relações Exteriores de
Israel, uma visita de 17 escritores brasi-
leiros, em fevereiro de 2007. O grupo
participou também da 23a Feira
Internacional do Livro, em Jerusalém, e
do projeto "Povos do Mundo Escrevem
a Bíblia".

Ao falar sobre seu trabalho à frente
da missão israelense, Rimon enfatiza que
os resultados são fruto de um esforço da
Embaixada em conjunto com os escritó-
rios Econômico e de Turismo, com a
Câmara Brasil-Israel de Comércio e
Indústria, órgãos governamentais fede-
rais e estaduais brasileiros, além da
comunidade judaica.

(ooperatíon in mutual roll

n the last two years the bilateral relationship between Brazil-lsrael was
marked by many visits of ministers and delegations in various áreas of both
countries. More then protocol visits, such initiatives brought concrete

results and also the signature of many agreements: the Memorandum of
Agreement about Bilateral Cooperation in Industrial Research and
Oevelopment of Private Sector; Health; and the one about Mutual
Administrative Assistartce to Apply Adequate Customs Laws and for
Preventing, Investigation and Fighting against Customs Detict, Agreements
of cooperation in áreas as Farming and Cattle Raisíng and also cooperation
of pacific utilization of space are underway. Ali of them ready to be signed.

These are some of the reasons that rnake Tzipora Rimon, heading the
Israeli diplomatic mission since the second semester of 2004, affirm that the
relationship between the two countries are, each time, more consistent and
perspectives are very stimulant. Israel led along the year 2006, an íntense
negotiation with Mercosul to sign a contract of free commerce with this eco-
nomic block. The expectation is to conclude the ntgotiation still in this year.

Yet in 2006, Israel gave a step that reveals the importance of Brazil in its
agenda; the openíng of a Travei Office in São Paulo with the goal to take a
profit of the exiting touristic potential in the country. Among the tools to the
international cooperation is Mashav, initials in Hebrew for Machlaká leShituf
Benleumi - a program of the Ministry of Foreign Affairs from Israel. The pro-
gram hás already received over 50.000 grant holders from ali over the world
and, from this total just a little over 500 were Brazilians.

The Embassy of Israel also gives a great importance to culture and invest
in the comings of Israeli artists to Brazil, as well as the goings to cultural
Brazilian authorities.

Still in the cultural field, with the partnership with Confederação
Israelita do Brasil (Conib), ttie Embassy organized, through departments of
Ministry of Foreign Affairs from Israel, a visit of 17 Brazilian writers to Israel,
in February 2007.



O
ano 2007 começou de maneira
bastante auspiciosa para o
relacionamento entre o Brasil e
Israel, com a assinatura do
Acordo de Cooperação
Bilateral em Pesquisa e

Desenvolvimento Industrial no Setor
Privado. O documento foi assinado em
Brasília, em fevereiro, pelo então minis-
tro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan,
e pela embaixadora do Estado de Israel
no Brasil, Tzipora Rimon. Esta iniciativa
representa mais um avanço nas relações
econômicas entre os dois países. O Brasil
é hoje o segundo maior parceiro comer-
cial de Israel nas Américas, atrás apenas
dos Estados Unidos, tendo aumentado o
comércio bilateral de US$ 449 milhões,
em 2002, para US$ 746 milhões, em
2006.

Os países signatários do acordo
organizarão encontros que permitirão às
entidades avaliarem, conjuntamente,
oportunidades para parcerias. A idéia é
colocar no mercado global, por meio de
projetos de cooperação, produtos e pro-
cessos baseados em tecnologias inova-
doras, tendo em vista a comercialização.

As negociações começaram com a
vinda ao Brasil do atual primeiro-minis-
tro israelense - na época ministro de
Indústria, Comércio e Trabalho, Ehud
Olmert, em março de 2005 - e elaboradas
durante as visitas a Israel do ministro
Luiz Fernando Furlan e de Celso Amorim,
ministro de Relações Exteriores do Brasil,
no mesmo ano. Também participou da
confecção do acordo, em sua visita ao
Brasil, o cientista-chefe do Ministério da
Indústria e Comércio de Israel, professor
Eli Opper, em maio de 2006.

Ainda em junho desse mesmo ano,
Brasil e Israel assinaram dois acordos de
cooperação: um no setor aduaneiro e
outro no de saúde e medicamentos. Os
documentos foram assinados pela
ministra das Relações Exteriores israe-
lense, Tzipi Livni - que deverá visitar o
País em breve - e pelo então embaixa-

dor brasileiro em Israel, Sérgio Eduardo
Moreira Lima.

O acordo aduaneiro tem por objetivo
promover a cooperação entre as partes e
assegurar a correta aplicação da legisla-
ção de ambos os países, além da preven-
ção, investigação e do combate de infra-
ções e ilícitos. O acordo na área da saúde
e de medicamentos vem reforçar, por sua
vez, a cooperação em importantes setores
do relacionamento bilateral que apresen-
tam grande potencial de crescimento.

Desde 2002, vigora o Acordo de
Isenção de Vistos; em 2005, houve o
acordo para evitar a bitributação e pro-
mover investimentos, além do memo-
rando para o estabelecimento de con-
sultas diplomáticas firmado pelo minis-
tro Celso Amorim; e o Memorando de
Cooperação na área de Educação, fir-
mado no início de 2006.

Agreements In the agenda
he year 2007 started in a very favorable manner for the relationship bet-

ween Brazil and Israel with the signature of the Agreement of Bilateral

Cooperation in Industrial Research and Development for the Private Sector.

The document was signed in Brasília, February, by the Minister of development,

Industry and Foreign Commerce Luiz Fernando Furlan and by the ambassadress
of the State of Israel in Brazil, Tzipora Rimon. This initiative represents another

progress on the economic relationship between the two countries. Brazil is

today, the biggest commercial partner of Israel in America, improving the bila-
teral commerce from US$ 449 Mi in 2002 to US$ 746 Ml in 2006.

Still in July of 2006, Brazil and Israel signed two cooperation agreements:

one on customs sector ands another on health and medicines. The documents

were signed by the Minister of Foreign Affairs from Israel - Tzipi Livni - that

should visit the country soon, and by the Brazilian Ambassador at that time in
Israel, Sérgio Eduardo Moreira Lima.

Since 2002, the Agreement of Visa Exemption is in effect; in 2005, there

was an agreement to avoid double-assessment and promote investments, besi-
des the memorandum to establish diplomatic consultation signed by the

Minister Celso Amori; and the Memorandum of Cooperation of Educational área
that was signed at the beginning of 2006.
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