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Thank you, Mr. Chairman,

I will take advantage of the possibility to deliver my intervention in my mother
tongue.

Senhor Presidente,

Temos uma agenda cheia para esta sessão das Assembleias da OMPI, mas
confiamos em sua habilidade e experiência para que cheguemos ao final da reunião
com resultados positivos.

Nossa primeira mensagem é de celebração pela entrada em vigor do "Tratado de
Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com
Deficiência Visual ou com Outras Dificuldades para Acessar o Texto Impresso" –
um marco histórico para toda a comunidade internacional. O tratado, cuja primeira
proposta foi apresentada por Brasil, Equador e Paraguai, em 2009, entrou em vigor
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- e terá a sua primeira reunião das Partes. Agradecemos o apoio de todos os
membros à Sua Excelência, o Ministro da Cultura Marcelo Calero, que presidirá a
reunião. Nossa Delegação espera que a primeira sessão da União de Marraqueche
impulsione novas ratificações, acelerando a derrubada de barreiras ao fluxo de
conhecimento entre nações, neste caso específico em benefício da agenda da
acessibilidade para pessoas com necessidades especiais.

Nossa segunda mensagem é sobre a Agenda do Desenvolvimento. A plena
implementação das 45 recomendações adotadas em 2007 é fundamental para a
legitimidade dos trabalhos da OMPI como uma organização da família da ONU.
Por trás da AD, está o princípio, caro ao Brasil, de que a justa remuneração da
inteligência, da criatividade e do engenho humano deve conviver com o imperativo
de garantir os direitos de acesso à saúde, à cultura, ao trabalho, ao conhecimento, à
informação e à educação. Portanto, ao mesmo tempo em que celebramos os avanços
na implementação das recomendações da AD, devemos reconhecer que se trata de
uma obra em progresso, que deverá agora incorporar os objetivos estabelecidos pela
Agenda 2030.

Podem-se encontrar as orientações da AD também no mandato desempenhado pelo
Escritório da OMPI no Brasil, cujas atividades promovem a cultura da PI por meio
da cooperação sul-sul na América Latina e Caribe e em outras regiões do mundo.
Entendemos que novos escritórios externos são positivos para a descentralização
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das atividades da OMPI e que não só podem, mas devem, trabalhar em sinergia com
os demais escritórios já em funcionamento

Senhor Presidente,
Entre os temas normativos da OMPI, gostaríamos de ressaltar os debates havidos no
SCCR, IGC e GT-PCT.

O grande desafio do Comitê de Direito de Autor será incorporar novos temas

impostos pela acelerada disseminação de novas tecnologias de comunicação e
informação e de novos modelos de negócios associados ao avanço da
conectividade, como a análise do Direito Autoral no meio digital, a agenda de
limitações e exceções e a redação de novo tratado sobre radiodifusão.

Saudamos a reativação do Comitê Intergovernamental sobre Propriedade
Intelectual, Recursos Genéticos, Conhecimentos Tradicionais e Folclore - que, após
hiato sem reuniões, produziu novo documento sobre recursos genéticos e avança em
conhecimentos tradicionais.

Agradecemos o amplo apoio à nossa proposta de redução de taxas de depósito de
pedidos de patentes para universidades, no Grupo de Trabalho do PCT.

Sobre temas administrativos que têm sido objeto de impasse, o Brasil reitera
disponibilidade de engajar-se para que sejam encontradas soluções no melhor
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interesse da organização. Os Membros da OMPI podem contar com o Brasil para
levar adiante uma agenda positiva e construtiva na Organização.

Muito obrigada.

Translation for reference

Mr. President,

We have a full schedule ahead of us, but we trust in your skills and experience to
achieve positive results by the end of the meeting.

Our first message is one of celebration for the entry into force of the "Marrakesh
Treaty to Facilitate Access to Published Works for the Blind, Visually Impaired or
Otherwise Print Disabled" - a landmark for the entire international community. The
first proposal was presented by Brazil, Ecuador and Paraguay, in 2009. Now, it
came into force - and will hold the first meeting of the Parties. We appreciate the
support of all members to His Excellency, the Minister of Culture Marcelo Calero,
who will chair the meeting. Our delegation hopes that the first session of the
Marrakesh Union encourages new ratifications, accelerating the fall of barriers to
the flow of knowledge between nations in this particular case related to the
accessibility agenda for persons with special needs.
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Our second message is about the Development Agenda. The full implementation of
the 45 recommendations adopted in 2007 is crucial to the legitimacy of the work of
WIPO as a UN family organization. On the foundation of the AD there is a
principle dear to Brazil, that fair remuneration of intelligence, creativity and human
ingenuity must coexist with the need to guarantee the rights of access to health,
culture, work, knowledge, to information and education. So, while we celebrate the
advances in the implementation of the DA recommendations, we must recognize
that it is a work in progress, which must incorporate the objectives set by Agenda
2030.

We can also identify the AD guidelines in the mandate given to the WIPO Office in
Brazil, whose activities promote the culture of IP through South-South cooperation
in Latin America and the Caribbean and other regions of the world. We understand
that new external offices are positive for the decentralization of WIPO activities and
they not only can, but must work in synergy with other offices already in operation

Mr. President,
Among the policy issues of this organization, we would like to highlight discussions
in the SCCR, IGC and the PCT-WG.

We emphasize the great challenge of the Committee on Copyright to incorporate
new issues posed by the rapid dissemination of new communication and
information technologies, such as the analysis of Copyright in the digital
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environment, the agenda on limitations and exceptions and the drafting of the new
treaty on broadcasting.

We welcome the reactivation of the Intergovernmental Committee on IP and
Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore - that after a hiatus of
meetings produced a new document on genetic resources and is making progress on
traditional knowledge.

We appreciate the broad support for our proposal to reduce patent applications for
filing fees for universities presented in the PCT Working Group.

About administrative issues that have been deadlocked, Brazil reaffirms its
commitment to find solutions in the best interest of the organization. WIPO
Members can count on Brazil to advance a positive and constructive agenda in the
Organization.

Thank you.

