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RELATÓRIO DE VISITAS – Nº 016/2015

PERÍODO DE VISITA 7 a 10 de julho de 2015

AUDIÊNCIA COM O
GOVERNADOR

08 de julho às 09h30

AUTORIDADE(S) /PAÍS Embaixadora da Botsuana, - CHEFE DA DELEGAÇÃO
Sra. Bernadette Segabe Rathedi

1º Secretário da Botsuana,
Sr. Otsogile Shubane

Primeiro Secretário para Assuntos Econômicos da Angola,
Sr. João de Paula,

Embaixador do Malaui,
Edward Yakobe Sawerengera

Vice Embaixador do Malaui,
Sr. C. G. Kapalamula

Embaixador de Moçambique,
Sr. Manuel Tomás Lubisse

Conselheiro de Assuntos Comerciais de Moçambique,
Sr. Jaime Victor Nicols

Encarregado de Negócios da Namíbia,
Sr. Gerhard Theron

Embaixador da África do Sul,
Sr. Mphakama Nyangweni Mbete

Encarregado de Negócios da Tanzânia,
Sr. Frank Mhina

Embaixadora da Zâmbia,
Sra. Cynthia Misozi Jangulo

INFORMAÇÕES SADC A  SADC  (Comunidade  para  o  Desenvolvimento  da  África  Austral  e  em  inglês
Southern  Africa  Development  Community)  é  um  bloco  econômico  e  político
composto por 15 países da África Austral (região sul do continente). A sede do bloco
fica na cidade de Gaborone (maior cidade de Botswana). 

A SADC foi criada em 17 de outubro de1992 e é de grande importância para o
desenvolvimento  econômico  coordenado  na  região,  assim  como  a  estabilização
política.

Principais objetivos da SADC
- Estimular o comércio de produtos e serviços entre os países membros;
-  Diminuir  a  pobreza  da  população  de  todos  os  países  membros  e  melhorar  a
qualidade de vida;
- Maximizar o uso dos recursos naturais da região;
- Promover o crescimento sustentável dos países do bloco;
- Promover a paz e bons relacionamentos políticos na região, atuando para evitar
conflitos e guerras;
- Cooperação sócioeconômica e política na região;
- Buscar soluções em comum para os principais desafios da região;
- Redução e unificação das tarifas alfandegárias e taxas de importação e exportação
nas relações comerciais entre os países membros.



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Especial do Cerimonial e Relações Internacionais

                                    Divisão de Assuntos Estrangeiros – DAE

RELATÓRIO DE VISITAS – Nº 016/2015

OBSERVAÇÕES
(HONRAS MILITARES, TRANSPORTE, 
ETC...)

• Honras Militares – Hino SADC para todos os Embaixadores / 
Executado embaixo da marquise por ocorrência da chuva no momento

RESPONSÁVEL NO CERIMONIAL • Carolina Dalledonne
• Camila Almeida

EQUIPE DE SEGURANÇA • Ajudante de Ordens: Cap. Romero
• Motorista: Cabo Domingues

INSTITUIÇÕES VISITADAS • Governo
• SEAB
• OCEPAR
• Kurten
• Visitas de campo

- Plantação de Morango (propriedade privada)
- Da Fazenda

ATA DA AGÊNCIA ESTADUAL DE 
NOTÍCIAS DISPONÍVEL EM

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?
storyid=84856&tit=Africa-Austral-quer-adotar-modelo-da-agricultura-familiar-
do-Parana

RELATÓRIO – AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR BETO RICHA:

O Governador Beto Richa recebeu em audiência, nesta quarta-feira, 08 de julho de
2915, às 09h30min., comitiva da SADC – Comunidade para o Desenvolvimento da África
Austral, composta pelos Embaixadores da Botswana, Bernadette Segabe Rathedi, líder
da comitiva, Malaui, Edward Yakobe, Moçambique, Manuel Tomás Lubisse, África do Sul,
Mphakama  Nyangweni  Mbete,  Zâmbia,  Cynthia  Misozi  Jangulo,  Vice  Embaixador  do
Malaui,   C.  G.  Kapalamula,  e  o  1º  Secretário  da  Botswana,  Otsogile  Shubane,  1º
Secretário  para  Assuntos  Econômicos  da  Angola,  João  de  Paula,  Sawerengera,
Conselheiro de Assuntos Comerciais de Moçambique, Jaime Victor Nicols, Encarregado
de Negócios da Namíbia, Gerhatd Theron, Encarregado de Negócios da Tanzânia, Frank
Mhina.  Participaram  ainda  da  reunião,  o  Secretário  da  Agricultura  e  Abastecimento,
Norberto Ortigara, e o Secretário Especial de Assuntos Estratégicos, Flávio Arns. 

Na ocasião o Governador realizou a abertura oficial  da audiência citando que o
Estado vive  um bom momento  no setor  agropecuário,  com uma expectativa  de safra
recorde  de  grãos,  bem  como  ascensão  na  área  da  atividade  industrial  através  das

http://pt.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%ADvel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte
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cooperativas que em sua grande maioria estão situadas em solo paranaense. Em seguida
o Secretário Especial Flávio Arns, deu seguimento aos trabalhos. No primeiro momento
da audiência o Secretário Norberto Ortigara apresentou aos visitantes um panorama da
produção agrícola do Estado bem como do país, enfatizando que a agricultura é o carro
chefe da nossa economia comercial e social a qual ainda gera frentes de trabalhos aos
paranaenses e demais povos que aqui se instalam.

Segundo o Secretário Flávio Arns, o Paraná é um Estado privilegiado devido sua
posição social em relação ao Mercosul, possui a menor média de desigualdade social,
grandes  geradores de energia,  malha  viária  acessível,  estes  e  outros  requisitos  para
contribuir  com  o  desenvolvimento  dos  países  da  África  Austral,  motivos  que  atraem
muitos interessados em formar parcerias de cooperação com o Estado.

O Secretário Ortigara enfatizou a importância da produção agrícola do Estado, tido
como status “O celeiro do mundo”, com cooperativas que prosperam cada vez mais e
mesmo com a intervenção da tecnologia, o trabalho humano é realizado com o mesmo
afinco e dedicação que outrora, com o respeito ao solo, água e natureza. 

O objetivo principal da comitiva, segundo a Embaixadora de Botswana, Bernadette
Rathedi,  é a coleta de informações, bem como a busca de conhecimento na área da
agricultura familiar, capacitando os pequenos agricultores, com formação de cooperativas
para organização e aumento de produtividade, segundo ela, esta ação irá contribuir com o
desenvolvimento  econômico  e  melhoramento  da  qualidade  de  vida  dos  países  que
compõem a SADC. 

A Embaixadora disse que parcerias como estas são de grande valia para ambas as
partes, segundo grifo próprio “nós temos que aprender uns com os outros”, e o Estado do
Paraná conhecido como terra de todos é um lugar rico em diversidade cultural, beleza,
desenvolvimento  humano,  biodiversidade  sustentável,  que  tão  humildemente  acolhe
outros povos para ensinar e principalmente aprender.

 

Ezequias Moreira
Secretário Especial do Cerimonial e Relações Internacionais

Carolina Dalledonne
Responsável pela Divisão de Assuntos Estrangeiros da Secretaria Especial do
Cerimonial e Relações Internacionais
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