Antes de tudo, quero cumprimentar todas as autoridades
aqui presentes em nome do Ministro das Relações Exteriores,
Aloysio Nunes Ferreira e louvar a iniciativa do Deputado
Estadual Marco Vinholi, em criar esta Frente Parlamentar das
Relações Exteriores.
Hoje, especialmente, o mundo nos dá a oportunidade de
compartilhar diferentes saberes que podem permitir que
novas tecnologias, programas e políticas sejam implantadas
desde a Suécia até a Libéria, desde o Brasil até a Austrália,
desde a Europa até as Américas.
Com frentes de diálogo abertas, temos a possibilidade de
encurtar o caminho para levar ou trazer o que de melhor
existe no mundo, e desenvolver e adaptar às nossas
necessidades.
São Paulo, Estado de referência por seu tamanho, sua
pujança, capacidade industrial, por seus programas de
educação e desenvolvimento social, por sua produção
acadêmica, terá criado, através desta Frente Parlamentar as
linhas

de

comunicação

necessárias

para

levar

suas

experiências para fora de suas fronteiras, e para poder trazer
também, o que há de melhor em outras instâncias que
possam aprimorar os projetos e iniciativas que já temos aqui,
como também criar outras políticas que viabilizem uma vida
melhor aos habitantes do Estado.
Mais ainda, a Frente nos permitirá interagir nos campos mais
distintos,

como

a Economia,

a História,

o Direito

internacional,

a Filosofia,

a Geografia,

a Antropologia,

a Psicologia e estudos

a Sociologia,

culturais

e

vida

acadêmica.
Hoje, o mundo precisa cada vez mais disseminar as melhores
práticas em questões fundamentais no âmbito global como
globalização, soberania, sustentabilidade, proliferação
nuclear, nacionalismo, desenvolvimento econômico, sistema
financeiro, terrorismo e antiterrorismo, crime organizado e
direitos humanos.
As parcerias que a serem estabelecidas podem ser o
diferencial no desenvolvimento de ideias em todas estas
áreas e o Governo de São Paulo terá como ocupar uma
posição cada vez mais protagonista no campo das Relações
Internacionais.
Por isso, devo citar meu orgulho por esta iniciativa com
potencial de trazer o crescimento econômico, social e cultural
para nosso Estado.

Floriano Pesaro
Secretário de Estado do Desenvolvimento Social
Deputado Federal

