
Cônscios dos sólidos laços de fraterna amizade e do espíri-

to de cooperação existente entre os dois países;

Determinados a elevarem os padrões de vida das populações

fronteiriças, através do desenvolvimento e da integração das regiões

limítrofes;

Tendo presente o Tratado de Cooperação para o Aproveitamen

to dos Recursos Naturais e o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim

(Tratado da Lagoa Mirim);

Animados do espírito e da letra do Protocolo para o Apro-

veitamento dos Recursos Hídricos do Techo Limítrofe do Rio Jaguarão,

anexo ao Tratado da Lagoa Mirim (Protocolo do Rio Jaguarão);

Ressaltando os trabalhos altamente positivos empreendidos

pela Comissão Mista Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento da Ba-

cia da Lagoa Mirim (Comissão da Lagoa Mirim) desde sua criação em

1963;

Registrando com satisfação o reinício das atividades da Co-

missão Mista Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento da Lagoa Mi-

rim e os resultados da reunião por ela realizada nos dias 23 e 24 de

julho de 1985;



Considerando o alto significado das obras de aproveitamento

multiplo dos recursos hídricos do trecho limítrofe do Rio 	 Jaguarão,

no Passo do Centurião e no Passo de Talavera, que deverão irrigar uma

superfície aproximada de 57.200 hectares no Uruguai e de 41.600 hecta

res no Brasil, bem como gerar energia elétrica e proporcionar outros

benefícios permanentes para a região;

Dispostos a evitar que os efeitos negativos  da 	 conjuntura

econômica atravessada pelas economias de seus dois países, 	 decorren-

tes de causas indesejadas fora do alcance de um e outro Governo, adiem

por mais tempo o início da construção dessas , obras;

Chegaram ao seguinte entendimento:

1. Os dois Governos desenvolverão e intensificarão esforços es

peciais tendentes à execução, tão logo possível, das obras de aprovei

tamento múltiplo dos recursos hídricos do trecho limítrofe do Rio Ja-

guarão, no Passo do Centurião e no Passo de Talavera.

2. Como primeira medida com vistas ao cumprimento do parágrafo

1, ambos os Governos incumbem a Comissão Mista Brasileiro-Uruguaia pa

ra o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim (CLM) a atualização dos

aspectos pertinentes do projeto Jaguarão.

3. 	 Este Memorandum entrará em vigor na data de sua assinatura.
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