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O Banco em resumo

O Banco Interamericano

de Desenvolvimento,

sediado em Washington,
D.C, e uma instituicao fi-

nanceira fundada em 1959

para contribuir para acele-
rar o desenvolvimento eco

nomico e social da Ameri

ca Latina e do Caribe.

Sao membros do BID

28 paises do Hemisferio
Ocidental e 18 paises ex-
tra-regionais.

Em seus 34 anos de

operacoes, o Banco aju-
dou a financiar projetos
que representam investi-
mentos de mais de

US$178 bilhoes. Contri-
buiu tambem para uma
distribuicao mais equi-
tativa dos beneficios do

desenvolvimento e foi pio-
neiro no financiamento de

projetos de carater social.
A autoridade maxima

do BID e a Assembleia de

Governadores, da qual fa-
zem parte todos os paises
membros. Os 12 diretores

executivos do BID sao res-

ponsaveis pelas operacoes
do Banco.

As representacoes do
BID nos paises encami-
nham as gestoes junto a
autoridades e mutuarios

locais e supervisionam a
execugao de projetos
apoiados pelo Banco.



Dois componentes da solugdocuritibana para os transportes: onibus articulados e (abaixo) ciclovias bem cuidadas...

Questao de orgulho civico
Na loja de souvenirs do aeroporto de
Curitiba nao se encontram lembran-

cas de monumentos nem de arra-

nha-ceus. Mas esta a venda uma

boa variedade de replicas de onibus
municipals em vermelho ou verde,
de estacoes-tubos e de caminhoes

de reciclagem.
Coisas que em outras cidades sao

comuns tornaram-se razao de orgu
lho em Curitiba. Conhecida como

exemplo de planejamento urbano e
administracao esclarecida, esta ci-

dade de 1,3 milhao de habitantes
criou um sistema de transporte pu
blico sem igual. Seus numerosos
parques representam mais de 52
metros quadrados de area verde por
habitante. Para os curitibanos, a

rede de servicos eficiente e acessivel

e uma coisa natural.

As prefeituras sozinhas
nao podem criar um meio
urbano saudavel

Curitiba, porem, e uma excecao.
Outras cidades latino-americanas

amargam uma infra-estrutura ca-
rente de manutencao, servicos pre-
carios e ondas de migracao rural.

Sozinhas, as prefeituras nao po
dem arcar com esses problemas.
Precisam da participacao dos mora-
dores, de organizacoes nao-governa-

mentais e de outros grupos da so-
ciedade civil que os representem.

Mas como os moradores podem
ajudar na melhoria do ambiente ur
bano? O debate das possiveis abor-
dagens, principalmente no que diz
respeito aos projetos financiados
pelo BID, foi o objetivo da Sexta
Reuniao de Consulta sobre o Meio

Ambiente, realizada em Curitiba, em
novembro. Compareceram 50 repre-
sentantes de ONG da regiao e mem
bros de departamentos do BID que
atuam na area de meio ambiente e

problemas urbanos.

Ambiente em perigo. As cidades la
tino-americanas correm perigo. A
America Latina tern cerca de 40

areas metropolitanas com mais de 1
milhao de habitantes e quatro com
mais de 10 milhoes, sendo portanto
uma das regioes mais densamente
urbanizadas do mundo. Ate morado

res abastados tem de conviver com

servigos precarios de agua, esgoto e
eletricidade. Na periferia, as favelas
formam um caldo de cultura para a
doenca, o crime e o desespero.

O explosivo crescimento demo-
grafico coincide com uma expansao
no numero das organizacoes nao-
governamentais, praticamente
inexistentes ha uma decada. Nisso

reside uma razao de esperanca. Co
mo observou na reuniao de Curitiba

o Presidente do BID Enrique V.
Iglesias, recrutar a ajuda da socie-

... perfeitas para afamiliapassear.

dade civil para melhorar o ambiente
urbano e multiplicar recursos muni
cipals escassos. As ONG locais ja
estao ajudando a projetar e executar
empreendimentos municipals finan
ciados pelo BID.

A participagao da sociedade civil e
ainda mais importante do que antes
devido ao tipo de projetos empreen-
didos. No passado, a montagem da
infra-estrutura urbana era vista ba-

sicamente como um problema de
engenharia. Hoje, os planejadores
estao aprendendo a tratar a cidade
como um ecossistema de processos
sociais, economicos, culturais e na-
turais. As ONG tem condicoes in-

comparaveis para garantir atencao a
essas consideracoes sociais e

ambientais.

Mesmo que nao produza outra
Curitiba, o trabalho conjunto entre
as prefeituras e a sociedade civil
pode fazer do ambiente urbano um
lugar melhor para viver.

—o editor



A REGIAO

MICROEMPRESAS

Pequenos emprestimos,
grande diferenga
Microempresdrios sdo a base de muitas economias

Samuel Silva

A decada de 1980 estava terminan-

do e a economia chilena comecava o

seu explosivo crescimento. Mas a
prosperidade incipiente ainda nao
atingira a familia de
Rosario Osses. O em-

prego de seu marido,
um envernizador de

moveis, era estavel

mas nao pagava

muito.

"Precisavamos de

uma renda extra", ex-
plicou Rosario Osses,
"de modo que decidi-
mos trabalhar juntos
em casa". Abriram

uma oficina de conser

tos de moveis que aca-
bou evoluindo para uma fabrica.

"A ideia era meu marido produzir
e eu vender", lembra ela. Os cinco

filhos ajudariam no acabamento.
"Queriamos criar um negocio
familiar".

Assim os Osses embarcaram num

caminho ja seguido por milhoes de
latino-americanos: criar sua peque-
na empresa propria.

Uma base economica. Mais de 80%

das empresas da America Latina e
do Caribe enquadram-se na defini-
cao de microempresa do BID: tem
dez empregados ou menos. Calcula-
se que os 50 milhoes de microem-
presas da regiao empregam 150 mi

lhoes de pessoas, mais
de metade da popula-
cao latino-americana

economicamente ativa.

Em alguns paises, sua
importancia e avassa-
ladora. No Peru, por
exemplo, 80% da forca
de trabalho esta em

microempresas; no Bra-
sil, as microempresas
geram 40% do produto
interno bruto.

"Ja nao se podem
considerar as microempresas como
organizacoes marginais", pondera
Marguerite Berger, chefe da Unida-
de de Microempresa do BID. "Elas
sao o nucleo da economia."

A despeito de sua importancia so
cial e economica, porem, apenas 5%
dos microempresarios tem acesso a
credito no sistema bancario formal.

Pela logica bancaria tradicional, os
microempresarios carecem de ga-

Rosario Osses, gerente.

US$500 milhoes para o "Micro 2001" do BID
O BID vai reservar pelo menos
US$500 milhoes para o apoio a
microempresa na America Latina e
no Caribe ao longo dos proximos
cinco anos, anunciou o Presidente

do Banco Enrique V. Iglesias, na
conferencia de novembro "O BID e a
Microempresa: Promover o Cresci
mento com Eqilidade", realizada em
16 e 17 de novembro na sede do

Banco, em Washington.
O programa, intitulado Micro

2001, apoiara microempresarios de
baixa renda sem acesso a credito.

Alem disso, o Banco trabalhara
com os governos para criar estrutu-
ras juridicas que ajudem a desen-
volver a microempresa. Reforcara
tambem seus lacos com instituicoes

que prestem servicos financeiros a
microempresarios. "Queremos que
os bancos privados apoiem a micro
empresa", disse Iglesias. "Alem do
beneficio social, e um bom negocio."

Apenas 5% dos
microempresdrios tem
acesso a credito bancario.

rantias para tomar emprestado.
Alem disso, sai caro ter um funcio-
nario a trabalhar em emprestimos
de US$1,000. Mas a comunidade fi-
nanceira esta comecando a mudar

de ideia. Em toda a America Latina,
os bancos comecam a perceber que
o setor por eles desprezado ha tanto
tempo e um nicho de mercado po-
tencialmente lucrativo e enorme.

Tambem o BID esta imprimindo
novo rumo a sua atuacao junto a
microempresa. O programa do Ban
co para as microempresas, iniciado
17 anos atras, ja financiou 430 pro
jetos, beneficiando cerca de 600.000
pessoas. Esses projetos — muitas
vezes emprestimos que nao passa-
vam de US$400 — foram feitos por
intermedio de cooperativas e outras
organizacoes nao-governamentais
que administram os programas de
credito e treinam os beneficiarios.

Mas embora o programa do BID
para a microempresa ja tenha bene-
ficiado de forma muito significativa
individuos, familias e ate comunida-
des inteiras, ainda nao foi imple-
mentado na escala necessaria para
exercer um impacto sobre as econo
mias nacionais em seu conjunto. A
forma de multiplicar os efeitos do



programa do Banco foi objeto de
uma conferencia realizada em no

vembro passado, quando 200 repre-
sentantes de organizagoes nao-go-
vernamentais que trabalham com
microempresas e outros peritos da
area formularam recomendacoes so-

bre o rumo de seus programas.
Um vislumbre do futuro foi dado

por Domingo Santa Maria, Presiden-
te do Banco del Desarrollo, uma

instituicao financeira do Chile. Ele

apresentou o mecanismo de micro-
financiamento de seu banco como

um exemplo da forma como se deve
colocar financiamento a disposicao
de microempresarios.

"A capacidade empresarial pode
ser encontrada em todos os setores

da populagao, inclusive na micro
empresa", disse Santa Maria.

Desde que sua unidade de micro-
credito abriu as portas, em 1990, o
Banco del Desarrollo ja aprovou
mais de 22.000 microemprestimos,
no valor medio de US$1,250. Um
deles beneficiou Rosario Osses.

Vida nova. No comeco, pareciam
brilhantes as perspectivas da fabri-
ca de moveis da familia Osses. Den-

Copias dos anais da conferen
cia "O BID e a Microempresa: Pro-
mocao do Crescimento com Equida-
de" com Maritza de Gutierrez pelo
tel. (202) 623-2509, fax (202) 623-
1463 ou correio eletronico

Maritzag@iadb.org

Raul Nouoa, do BID, qjuda o
funciondrio de uma cooperativa a
criar um sistema para acompanhar
emprestimos a pequenos produtores
de algodao em Los Juries, Argentina.

Macroempregador
Uma alta porcentagem dos trabalha-
doresganha a vida em microempresas.

%

Peru 80

Colombia 75

Brasil 50

Nicaragua 50

Chile 43

Argentina 36

Uruguai 33

Fonte: BID

tro de pouco, porem, a empresa de-
batia-se em dificuldades.

"Nao conseguiamos crescer", ex-
plica Rosario. "As vezes os clientes
pediam mobilia que nao podiamos
produzir por falta de dinheiro para
comprar o material."

Mas ela ficou sabendo do progra
ma do Banco del Desarrollo para os
microempresarios. Em menos de
uma semana, conseguiu um em
prestimo de US$500, o qual tinha
boas chances de produzir resulta-
dos. Um estudo encomendado pelo
Banco Del Desarrollo sobre o impac-
to dos emprestimos sobre seus clien
tes mostrou que 88% dos microem
presarios melhorava a qualidade de
vida da familia apos ganhar acesso
ao credito. Para quase 70% as ven-
das cresciam e quase 75% se decla-
raram em melhores condicoes de

educar os filhos.

Recebido o emprestimo, contou
Rosario Osses, "ficamos logo em
condicoes de comprar mais material
e produzir mais. Meu marido come-
gou a trabalhar horas extras e pas-
samos a vender nossos produtos
nos mercados municipals". As ven-
das triplicaram, passando de
US$300 para US$1,000 por mes.

Novos atores. Em toda a regiao, os
governos estao cada vez mais vol-
tando a atengao para a microem
presa como motor do desenvolvi
mento economico. A Presidente da

Nicaragua Violeta Barrios de Cha-

morro afirmou na conferencia do

BID que "sem microempresa nao
haveria economias de livre mercado

bem-sucedidas."

O Ministro do Desenvolvimento

Economico da Bolivia Jaime Villa-

lobos declarou que "mais do que as
reformas estruturais e a privatiza-
gao, a promogao da microempresa e
o elemento chave da politica econo
mica boliviana".

Para promover a microempresa,
os governos precisam criar um arca-
bougo legal e um ambiente econo
mico favoraveis. Varios governos la-
tino-americanos fizeram reformas

bancarias que apoiam instituigoes
que financiam o setor, reduzindo
tambem as formalidades para regis
trar pequenas firmas.

As organizagoes nao-governamen-
tais atuam como intermediaries en-

tre os varios atores, enquanto as or
ganizagoes multilaterais, como o
BID, financiam projetos e promovem
as reformas juridicas adequadas.

Nenhum desses esforgos, porem,
substitui o espirito empresarial das
pessoas que decidem comegar o seu
negocio proprio. "Os microempresa
rios tem uma enorme capacidade
para adaptar-se e concorrer", disse
o Ministro Villalobos.

O ceu e o limite. O emprestimo de
US$500 fez toda a diferenga para
Rosario Osses.

"Os resultados foram excelentes",

contou ela. "De 150.000 pesos por
mes passamos a vender 400.000 pe
sos." O emprestimo foi facilmente
pago e depois foi ainda mais facil
conseguir novos e maiores financia-
mentos.

Hoje, a fabrica de mobilia dos
Osses prospera. "A familia toda tra-
balha aqui", diz Rosario. "Meu mari
do desenha e fabrica, as criangas,
depois da escola, ajudam no acaba-
mento..."

Ela sorri, parece lembrar o passa
do. Seu rosto brilha. "E eu... eu sou

a gerente!"

O autor e editor associado de O BID.



REFLEXOES

WASHINGTON, D.C.

Raga, governo
e infra-estrutura
Seminarios do BID discutem questoes do momento

• O problema racial mais grave da
America Latina e a invisibilidade do

problema racial, afirmou Michael
Franklin, presidente da Associagao
dos Africanos nas Americas em um

foro sobre a raga no contexto do de
senvolvimento da regiao, realizado
na sede do BID.

Cerca de um tergo dos latino-
americanos sao descendentes de

africanos, lembrou Franklin, e no

entanto quase nunca se discute a
questao racial na regiao.

Na maioria dos paises latino-
americanos, os recenseamentos se-

quer incluem perguntas sobre raga,
o que torna dificil deter

a minar o numero de des-

_ cendentes de africanos.
qlieStaO Em conseqiiencia, e
mVlSlVel impossivel avaliar

exatamente as con-

digoes de vida dos negros.
"A historia dos africanos neste

continente ainda nao foi escrita",

observa Franklin.

No mesmo foro, Rosangela Vieira,
professora da Howard University,
falou sobre o que ela chamou "o
mito da democracia racial brasilei-

ra". Outro participante, Ivan Van
Sertima, professor de Estudos Afri
canos na Rutgers University, apre-
sentou provas de que os africanos
chegaram a America Latina e ao
Caribe antes de Colombo.

• A America Latina ja fez progres
ses significativos rumo ao governo
descentralizado, mas eles se con-
centram no nivel municipal, segun-
do Gustavo Fernandez Saavedra,

ex-ministro do Exterior boliviano. A

transferencia de poder para o Estado
ou a provincia ainda e muito lenta.

"As tentativas de descentralizagao
regional esbarraram em dificulda-
des, ... embora [a descentralizagao

municipal] ja ocorra na maioria dos
paises da America Latina", observou
Fernandez Saavedra em conferencia

na sede do BID em Washington,
onde apresentou os resultados de
seu estudo sobre o tema.

O aumento do poder e da respon-
sabilidade dos municipios normal-

mente significa dar
Poder autoridade para que os

governos municipais
"***** os prestem servigos pu-
eStaQOS blicos e sociais, disse

ele. Trata-se, essencial-
mente, de atividades operacionais,
que dependem de gestao orgamenta-
ria, gastos eficientes e controle de
qualidade.

A coisa se complica quando se
transfere autoridade para Estados
ou provincias para tragar suas es-
trategias de desenvolvimento e defi-
nir sua politica economico-financei-
ra. Suas prioridades podem, entao,
colidir com as do governo central.
Por exemplo, os esforgos nacionais
de privatizagao ja enfrentaram resis-
tencia de provincias quando as em-
presas a privatizar sao provincials.

Outro obstaculo, explicou Fer
nandez Saavedra, sao as dispari-
dades economicas regionais. As re-
gioes prosperas nao entendem por
que deveriam subsidiar outras me
nos dinamicas, enquanto as regioes
mais pobres reclamam que sao in-
suficientes os recursos que recebem
de impostos e transferencias.

Apesar desses obstaculos, os go
vernos centrais da America Latina

devem continuar lutando para des-
locar o poder para o nivel estadual
ou provincial, opinou Saavedra. "So-
mente esse nivel pode proporcionar
a massa critica e as economias de

escala necessarias para que a des
centralizagao exerga um impacto so
bre o processo de desenvolvimento."

As estradas e outras obras serdo, cada u<

• A America Latina precisa investir
de US$40 a US$60 bilhoes por ano
em infra-estrutura na proxima de
cada, segundo um estudo apresen-
tado na mesa-redonda de dois dias

sobre financia-

Precisam-se: mentos inova-

US$60 bilhoes *£*,.
pOr anO tura realizada re-

centemente no BID,

em Washington.
A ascensao das economias latino-

americanas, com a privatizagao de
empresas estatais e a liberalizagao
do comercio, ja atraiu para a regiao
bilhoes de dolares em investimento

direto e acionario na primeira meta-
de da atual decada, disse o autor do

estudo, Martin D. Chrisney, do BID.
As empresas e governos latino-

americanos buscam abordagens
inovadoras para o financiamento de
projetos. Em 1987, por exemplo, a
Telefonos de Mexico colocou obriga-
goes respaldada pelo fluxo de caixa
futuro representado por contas a re-
ceber da AT&T, ja que ha mais tele-
fonemas dos Estados Unidos para o
Mexico do que vice-versa. Um guia
publicado pela Divisao de Infra-Es-
trutura e Mercados Financeiros do



lais, financiadas pelo setor privado.

BID cataloga exemplos dessas tecni-
cas inovadoras de financiamento.

No futuro, acredita Chrisney, o
setor privado participara cada vez
mais do financiamento de projetos
de infra-estrutura, chegando a 25%
do investimento total.

O desenvolvimento de mercados

de capital locais e pre-condigao para
o financiamento das futuras neces-

sidades de infra-estrutura. Neste

particular, a chave e um sistema
mais forte de fundos de pensao, que
normalmente sao os principals in-
vestidores institucionais, juntamen-
te com as seguradoras.

Se todas as pensoes da America
Latina contassem com recursos no

nivel necessario para pagar a popu-
lagao em idade de aposentar-se a
renda per capita deste ano ate 2025,
os recursos totalizariam US$110 bi
lhoes por ano. Esta quantia e bem
superior a necessidade de financia
mento prevista para o setor de
infra-estrutura.

Copias do estudo mencionado
ou do Directory of Innovative
Financing com Gabriela Garcia, fax
(202) 623-2157 ou correio eletronico
Gabrielag@iadb.org

FALAM OS NUMEROS

ESTRADAS

Abrindo as rotas comerciais
O segredo sdo estradas ejicientes e bem conservadas

Os acordos de livre comercio sao se-

lados em salas de conferencias, mas

os produtos saem de um lugar para
outro passando por portos, aeropor-
tos, estagoes ferroviarias e sobretudo
pelas estradas da America Latina.

"Muitos paises da regiao, princi-
palmente na America Central, tem
uma malha rodoviaria razoavel", diz

John Foster, economista do BID es-

pecializado em infra-estrutura. Mas
ele ressalva que muitas estradas es
tao em mas condigoes.

O BID passou a dar prioridade
nao a construgao mas a recuperagao
e manutengao das estradas. Os cin
co emprestimos para estradas apro-
vados em 1995 — US$810 milhoes,
para projetos no Brasil, Guatemala,
Haiti, Nicaragua e Peru — financia-
rao obras de recuperagao.

Mas isso ainda e pouco para a
regiao. Em varios paises sul-
americanos as areas afasta-

das ainda nao estao ligadas
ao sistema rodoviario na-

cional, observa
Julio Melgar,
especi-

alista do BID em transportes.
Tanto a recuperagao quanto a

construgao de estradas vao passar
cada vez mais para o setor privado.
No Mexico, Argentina e Chile, em
presas privadas ja tem concessao
para construir e administrar trechos
de rodovias. Este ano, o Fumin

aprovou subsidios para ajudar o
Chile e o Equador com concessoes
rodoviarias.

—Samuel

Silva

Comparando estradas
Km de rodovias pautmentadas
por milhao de habitantes

V

Costa Rica

Trinidad e Tob. 1.724 Urugu
Mexico

Brasil AM Guatemala
Equador 476 A Nicaragua
Nicaragua 414 Argentina
Colombia 383 Equador
Peru 347 Brasil

El Salvador 323 Colombia

Guatemala 320 Peru

Fonte: Banco Mundial Fonte: BID



O BANCO EM ACAO

ARGENTINA

Fartura em

Colonia

Onze produtores argenti-
nos de alimentos voltaram

para casa com contratos
no total de quase US$10
milhoes ao fim da Feira da

Alimentagao de Colonia,
Alemanha (Anuga).

O estande argentino foi
patrocinado pelo Programa
de Promogao de Exporta-
goes Nao Tradicionais
(Promex), que subsidiou
metade dos custos de via-

gem de dez das firmas ar-
gentinas e treinou-as em
marketing internacional.

A Promex proporcionou
tambem apoio financeiro e
tecnico a dois outros

estandes, que representa-
vam 12 vinicultores argen-
tinos e cinco firmas indus

trials de Mendoza. "Pegar
a mala e ir a essas feiras

nao e facil para empresas
pequenas como a nossa",
comentou Oscar Frezzi,

um viticultor.

A Promex foi criada

como parte de um progra
ma de 1991, financiado
pelo BID, para modernizar
o Ministerio da Agricultu-

ra, Pecuaria e Pesca. De

1992 para ca, o programa
ja forneceu informagoes
sobre exportagao a mais
de 6.800 firmas e ajudou
quase 300 a conseguir
contratos de exportagao
num valor estimado de

US$350 milhoes.
Por meio do banco de

dados da Promex, os pro
dutores podem informar-
se sobre os pregos de mi-
lhares de produtos
agricolas e saber quais pa
ises estao comprando o
que. A Promex ajuda tam
bem a instruir os exporta-
dores sobre os requisitos
de diferentes paises para
importagao, normas alfan-
degarias e custos de
transporte, alem de man-
ter cursos sobre vendas

internacionais. "A Promex

nos ajuda a economizar
muito tempo e dinheiro",
reconhece Beltran

Laxague, cuja empresa
produz chas de ervas or-
ganicos.

Tambem a Colombia,

Jamaica, Mexico, Trinidad

e Tobago e Uruguai
instalaram escritorios de

assistencia a exportagao
com apoio do BID.

EgUADOR

Pesticidas
alados

A exportagao de flores
para os Estados Unidos,
Europa e Asia tornou-se
um negocio de grandes
proporgoes em diversos
paises da America Latina.
O aspecto negativo desse
negocio e que as macigas
doses de pesticidas que
sao usadas afetam a sau-

de dos trabalhadores.

Um floricultor equato-
riano descobriu uma for

ma engenhosa de reduzir
o uso de pesticidas e
poupar dinheiro.

Um ano atras, a Latin-

flor, de Guayllabamba, es-
tava gastando cerca de
US$150,000 por ano com
pesticidas para controlar
os danos causados por um
tipo de larva que vive nas
folhas e prejudica sua
aparencia. O problema era
agravado pelo fato de essa
larva ter desenvolvido

uma resistencia aos pro
dutos quimicos usados
para combate-la.

Foi entao que agrono-

mos da Latinflor descobri-

ram que as larvas serviam
de alimento a minusculas

vespas predadoras e sai-
ram em campo. O objetivo
era aumentar a populagao
de vespas.

Toda semana, aspira-
vam-se os canteiros com

aspiradores gigantes com-
prados na Colombia. Cada
um sugava por hectare
um quilo de vespas, das
quais 1% era das predado
ras. Depois, os agronomos
fizeram um grande tubo,
tampado em uma das ex-
tremidades por uma tela
fina, que retinha as larvas
daninhas e deixava passar
as vespas. Ao mesmo tem
po, continuavam a borri-
far pesticida (agora em
menor quantidade) para
matar as larvas adultas.

Com o aumento do nu-

mero de vespas, as aplica-
goes de pesticida foram
sendo reduzidas e acaba-

ram eliminadas de todo.

"O segredo e abandonar
completamente os pestici
das", disse Tom Guesen-

berry, um dos donos da
Latinflor. "Voce tem de



deixar as vespas trabalha-
rem. Mesmo que so se
borrife uma vez em tres

semanas, ainda se matam

as vespas tambem."
Agora, os agronomos da

Latinflor estao buscando

uma forma de controlar os

pulgoes da plantagao de
girassois com um tipo de
joaninha predadora. Estao
estudando tambem o uso

de fungos uteis para con
trolar fungos nocivos que
afetam as raizes tanto dos

cravos quanto da gipsofila.
"Descartamos os pesti

cidas para economizar",
explica o Gerente Geral da
Latinflor, Ramiro Pena
Herrera "e assim aumen-

tamos a produgao e ainda
reduzimos o risco para os
empregados."

A Latinflor comegou a
plantar flores para expor
tagao em 1989 e atual-
mente emprega 400 pes
soas. A empresa recebeu,
para expandir suas opera-
goes, US$130,000 de um
emprestimo de US$102
milhoes feito em 1991 pelo
BID ao Equador.

—David Mangurian

URUGUAI

Papel de alta
tecnologia
O Presidente do Uruguai,
Julio Maria Sanguinetti,
inaugurou em dezembro a
mais avangada fabrica de
papel cuche da America
do Sul na cidade de Juan

Lacaze, no sudoeste do
pais. Espera-se que sua
produgao aumente em
US$20 milhoes por ano as
exportagoes uruguaias.

A fabrica e parte de um
programa de US$37 mi
lhoes para modernizar a
Fanapel, uma das mais

Os aspiradores ajudam a
controlar as pragas. As
vespas predadorasfazem
o resto.

antigas fabricas de papel
da America Latina, com

ajuda de um credito mul-
tissetorial de US$6,6
milhoes do BID.

A Fanapel ja exporta
papel cuche de alta quali-
dade para a Argentina e
outros paises sul-america-
nos e esta planejando ex
portagoes para a Europa.

"Temos de nos acostu-

mar a ver o Mercosul co

mo um mercado interno e

como um trampolim para
o resto do mundo", disse o

presidente da Fanapel,
Ricardo Zerbino.

A nova fabrica foi cons-

truida gragas aos esforgos
da administragao e dos
operarios para tornar a
Fanapel mais competitiva
e preservar empregos. O
acordo incluia a recicla-

gem de trabalhadores para
a nova tecnologia.

"Estamos dando segu-
ranga a empregos que

eram inseguros tres ou
quatro anos atras", disse
por seu lado o lider sindi-
cal Omar Diaz.

A fabrica usa uma "co-

zinha" de produtos qui-
micos fabricada pela GAW
austriaca, aparelhos de
revestimento da Jagenberg
alema e secadores da

Voith S.A. brasileira.

O Presidente Sanguinetti inaugura a fabrica da Fanapel.

SURINAME

Medicos
interinos

O Instituto Albert

Schweitzer de Humanida-

des (ASIH) e o BID assina-
ram recentemente um

acordo destinado a pro-
porcionar medicos inter-
nacionais para servir no
Nickerie Hospital, que
acabou de ser ampliado.

O hospital, que tem 75
leitos e e a unica instala-

gao medica na regiao
rizicola de Nickerie, rece

beu melhorias gragas a
dois emprestimos do BID
no total de US$7,7 mi
lhoes e US$4,3 milhoes do
governo surinames.

O ASIH e o BID desen-

volveram o programa de
treinamento como uma

medida tampao, para fun-
cionar ate que os medicos
surinameses em treina

mento na Holanda possam
assumir seus postos em
Nickerie.

Os medicos do ASIH

trabalharao por periodos
fixos de seis meses ou

mais, recebendo um paga-
mento mensal equivalente
a US$500, alem de aloja-
mento e transporte.

Na assinatura do acor

do, o presidente do ASIH,
Harold Robles, explicou
que a Yale University

I School of Medicine se
, comprometera a fornecer

medicos residentes para
trabalhar por ate dois me
ses no Nickerie Hospital
sob supervisao de especia-
listas.

O programa tampao es
ta sendo financiado com

cerca de US$400,000 eco-
nomizados do emprestimo
do BID que ajudou a fi-
nanciar a construgao e re

cuperagao do hospital.



Moradores dafavelafazem grande parte dos trabalhos de melhoria.

BRASIL

BID visa favelas do Rio
Prqjeto marca mudanga de estrategia

Moradores de 60 favelas cariocas

vao ajudar a desenhar e executar
projetos para melhora-las.

O novo programa, financiado com
ajuda de um emprestimo de US$180
milhoes do BID, melhorara o sanea-
mento, arruamento, drenagem, cole-
ta de lixo, creches e iluminagao pu-
blica.

Como a maioria das favelas da ci-

dade se encontram em encostas

geologicamente instaveis, o progra
ma inclui reflorestamento, a fim de
evitar avalanches.

Segundo Jose Brakarz, lider do
prqjeto pelo BID, o programa anun-
cia uma reviravolta em regra na
abordagem do problema. "Antes, a
ideia era erradicar as favelas", lem-
bra ele. "Agora, a cidade resolveu
melhora-las com um esforgo conjun-
to da prefeitura e das comunidades."

Todas as favelas alcangarao pa-
droes minimos de saneamento.

Alem disso, os moradores participa-
rao do desenho do projeto e serao
contratados para executar grande
parte das obras. Cerca de 70% dos
contratados para trabalhos j a em
andamento sao moradores da

favela, conta Brakarz.
O programa criara creches em to-
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das as 60 favelas, para dar as maes
melhores possibilidades de encon-
trar emprego estavel. As creches se
rao administradas por organizagoes
nao-governamentais locais.

Quase 25% da populagao do Rio
moram em favelas. Outras familias

de baixa renda compraram terrenos
na periferia da cidade mas nao tem
escrituras em ordem porque os
conjuntos que construiram nao
atendem as especificagoes legais.

O emprestimo do BID ajudara os
moradores de 135 conjuntos a con-
seguir suas escrituras melhorando
os servigos basicos e ajudando o
processo de legalizagao da posse.

"Queremos ajudar os favelados",
explica Brakarz, "mas tambem que
remos recompensar aqueles que fi-
zeram o esforgo financeiro para
comprar um terreno."

Segundo o perito do Banco em
habitagao Robert Daughters, o BID
esta presenciando uma onda de
interesse na melhoria das favelas.

Nos ultimos dezoito meses, o Banco
aprovou ou esta estudando nove
grandes projetos de melhoria de
bairro ou componentes de progra-
mas maiores nessa area. Antes, so

financiara uma operagao desse tipo.

A REGIAO

FINANCAS

Chile adianta

pagamento ao BID
Reservas amortizam divida

O Presidente do Chile Eduardo Frei

Ruiz-Tagle amortizou US$1,33 bi-
lhao da divida de seu pais ante-
cipando pagamentos ao BID e ao
Banco Mundial em outubro.

O cheque entregue, no valor de
US$772 milhoes, liquida cerca de
30% da divida de US$2,8 bilhoes do
Chile com o Banco. "A maioria dos

emprestimos eram antigos e tinham
taxas de juros altas", explicou
Roberto Garcia Lopez, economista
do BID.

Durante o surto nas exportagoes
de petroleo, a Venezuela antecipou
pagamentos ao BID. Trinidad e
Tobago tambem pagou varios
emprestimos pequenos antes do
vencimento.

O Chile conseguiu pagar adianta-
do devido ao alto nivel de suas re

servas, conclui Garcia Lopez.

O Presidente Frei recebe para assi-
nar o cheque entregue pelo Ministro
da Fazenda. Eduardo Aninat.



A ampliagdo de umafabrica de tecidos na Venezuela incluiu aquisigoes na Italia, Belgica, Espanha, Suiga e Japdo.

BID

Emprestimos batem recorde
Firma-se o compromisso de estabilidadeJinanceira

O BID bateu um recorde ao empres-
tar em 1995 US$7,2 bilhoes para
projetos de desenvolvimento econo-
mico-social na America Latina.

O Presidente do Banco Enrique V.
Iglesias disse que o nivel de empres
timos - 38% superior ao do ano an
terior - foi o resultado da "reagao
criativa e rapida" do BID as necessi-
dades de paises como o Mexico e a
Argentina e do firme apoio aos in-
vestimentos do setor social.

Uma das maiores operagoes de
emprestimo foi um financiamento
de US$ 1 bilhao ao Mexico para re-
forgar o setor financeiro do pais e
apoiar o esforgo internacional para
estabilizar seu sistema bancario.

O Banco tambem emprestou
US$750 milhoes a Argentina para a
privatizagao de bancos provinciais.
Com emprestimos bancarios de
US$450 milhoes a Argentina e
US$500 milhoes ao Mexico, respal-
daram-se programas sociais de aju
da a grupos de renda mais baixa.

Foi tambem aprovado um empres
timo de US$250 milhoes para ajudar
no financiamento da Rede de Solida-

riedade Social da Colombia, um ino-

vador programa que canaliza recur
sos para nove instituigoes governa-
mentais diferentes que administram

uma serie de projetos destinados a
melhorar o bem-estar dos segmentos
mais pobres da populagao.

Pelo segundo ano consecutive o
BID foi o principal emprestador mul
tilateral na America Latina. Os de-

sembolsos a regiao alcangaram o to
tal recorde de US$4,6 bilhoes em
1995, contra US$3 bilhoes em 1994.

Isoladamente, o Brasil foi o maior
mutuario em 1995, recebendo

US$1,582 bilhao em financiamen-
tos. Esse total incluiu US$570 mi
lhoes para transportes e US$474
milhoes para saneamento e desen
volvimento urbano.

Emprestimos ao setor privado. En
tire as novas iniciativas do Banco to-

madas em 1995, contam-se a aber-

tura de um guiche de emprestimos
ao setor privado e a aprovagao dos
primeiros emprestimos para promo-
ver a reforma judiciaria na America
Latina, parte do programa global de
apoio a modernizagao do Estado e a
administragao democratica.

O Banco aprovou cinco empresti
mos, no total de US$146 milhoes,
diretamente a mutuarios privados,
sem garantias oficiais. Esses em
prestimos ajudaram a financiar pro
jetos de infra-estrutura cujos inves-

timentos totais representaram qua
se US$1 bilhao, cerca de sete vezes
a contribuigao direta do BID. Os
bancos privados forneceram US$55
milhoes em financiamento para pro
jetos privados de infra-estrutura
mediante acordos de participagao —
novo instrumento financeiro do BID

para ajudar a America Latina a
atender a suas necessidades em

materia de infra-estrutura.

A faixa de baixa renda. Na area da

microempresa, setor que emprega
mais de 150 milhoes de pessoas na
regiao, o BID anunciou que aumen-
tara seus emprestimos para US$500
milhoes nos proximos cinco anos.

Os emprestimos em termos favo-
recidos — creditos concedidos a ta-

xas de juros muito baixas e com
prazos de ate 40 anos — totalizaram
US$769 milhoes em 1995. Estes
emprestimos, feitos aos cinco paises
mais pobres da America Latina com
o Fundo para Operagoes Especiais
do Banco, ajudarao a financiar pro
gramas sociais e de infra-estrutura,
alem de respaldar reformas gover-
namentais.

O BID foi a principal instituigao
internacional a fornecer apoio para
a recuperagao do Haiti, aprovando
emprestimos de US$181 milhoes no
primeiro ano da restauragao do go
verno constitucional. Nos nove pri
meiros meses de 1995, o BID reali-

zou 40% dos desembolsos para o
pais e 25% dos investimentos.
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O BANCO

DERTVADOS

Desaconselhado

para os fracos
Uma regulamentagdo melhor

Va com calma, selecione bem e, se

nao entender, nao compre.
Foi este o conselho que os peritos

internacionais deram a mais de 260

profissionais responsaveis por regu-
lamentagao e por negocios financei-
ros, cerca de 100 da America Latina,

numa conferencia de dois dias reali

zada em novembro na sede do BID.

Os derivados sao contratos finan-

ceiros cujo valor deriva do desempe-
nho de um ativo financeiro, produto
ou indice que lhe serve de base. Sao
exemplos de derivados os futuros,
os contratos a prazo, as opgoes e as
trocas (swaps) de moedas ou taxas
de juros.

A International Swaps and
Derivatives Association, que co-pa-
trocinou a conferencia com o BID,
calculou que so o valor nominal
pendente das trocas atingiu US$ 11
a US$14 trilhoes em 1994.

Embora os derivados reduzam o

risco dos produtores e participantes
do mercado, sao extremamente peri-
gosos quando mal usados.

"Os derivados sao como a eletrici-

dade — perigosos quando se lida
com eles inadequadamente, mas
tambem capazes de um bem enor-
me", disse durante a conferencia

Arthur Levitt, presidente da U.S.
Securities and Exchange
Commission.

O BID vai ajudar os mercados la-
tino-americanos financeiros e de

commodities a adaptar sua estrutu-
ra regulateria para aproveitar os be-
neficios das transagoes com os deri
vados, desestimulando ao mesmo

tempo praticas nocivas.
O Presidente do BID Enrique V.

Iglesias observou que o labirinto de
leis sobre seguros em toda a regiao
"eleva o custo da atividade comer-

cial e constitui fator que inibe o in-
vestimento transfronteirigo."

—Daniel Drosdoff
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A informatizagdo dos documentos eleva a eficiencia do sistemajudicidrio.

REFORMA

A Justica fala serio
Bons sistemasjudicidrios estimulam o crescimento

Os sistemas judiciarios eficientes
apoiam nao so a equidade social
mas tambem o desenvolvimento

economico, foi o que concluiram os
participantes de uma conferencia
sobre reforma judiciaria patrocinada
pelo BID em outubro em Montevi-
deu, Uruguai.

Os paises onde os processos judi
ciarios sao eficientes, justos e expe
dites atraem os investidores. Por

isso, segundo os participantes, e
importante convencer as autorida-
des de que a reforma judiciaria deve
receber prioridade no orgamento.

Uma consequencia dos sistemas
judiciarios ineficientes e o fate de as
reformas economicas nao terem esti-

mulado o setor privado tanto quanto
deveriam, segundo Edgardo Busca-
glia, Jr., vice-presidente da Associa-
gao Interamericana de Direito e Eco
nomia e professor na universidade
de Georgetown, em Washington.

"As politicas da estabilizagao exi-
gem um arcabougo juridico previsi-
vel e um Judiciario capaz de aplicar

as leis de forma efetiva e equitativa",
opinou ele.

Outro problema e que a legitimi-
dade de que o Judiciario goza varia
muito de pais para pais, a depender
da medida em que conseguiu ficar
independente da politica.

Na area do comercio exterior, a
America Latina e o Caribe devem

adaptar leis e regulamentos as no
vas realidades da integragao econo
mica, disseram os participantes.

O primeiro emprestimo do BID
para reforma judiciaria (US$15 mi
lhoes para a Costa Rica) foi aprova-
do em 1995. O Banco tem outros

emprestimos em estudo para respal-
dar iniciativas semelhantes em El

Salvador, Guatemala, Honduras, Ni
caragua, Panama, Colombia, Equa
dor, Peru, Argentina e Chile.

O Fundo Multilateral de Investi-

mentos, administrado pelo BID,
tambem financiou projetos para es-
tabelecer mecanismos alternatives

de solugao de conflitos no Peru e no
Uruguai.



EMPRESTIMOS

Argentina... US$125 mi
lhoes para
ajudar a me
lhorar servi-

gos agricolas
e infra-es

trutura pro
vincials.

O emprestimo financia-
ra melhorias na gestao
hidrica e na irrigagao nas
provincias de Mendoza,
Neuquen e Rio Negro. Fi-
nanciara tambem a cria-

gao de um sistema na-
cional integrado de infor-
magao agricola e o
fortalecimento do planeja-
mento agricola em nivel
provincial. Tambem serao
financiados projetos de de
senvolvimento tecnologico
e agricola-comercial.

Alem disso, os recursos

do BID ajudarao a reforgar
o Programa Provincial de
Servigos Agricolas.

O custo total do progra
ma e US$336 milhoes, in
clusive US$125 milhoes
que se espera que o Banco
Mundial contribua.

Enderego para mais in
formagoes: Secretaria de
Agricultura, Ganaderia y
Pesca, paseo Colon 922,
Of. 247, 1063 Buenos
Aires, Argentina. Tel. (54-
1) 349-2069, fax (54-1)
361-7067.

Barbados... US$35 mi
lhoes para
apoio a um
programa de
reformas do

setor de in-

vestimentos.

O programa foi concebi-
do para elevar a competi-
tividade da economia e

melhorar o ambiente para
o investimento privado.

Seus recursos ajudarao

NOVOS PROJETOS

INFORMACOES SOBRE AgUISICOES DO BID

Detalhes sobre estes projetos e oportunidades para for-
necer bens, obras e servigos ao BID sao publicados
mensalmente em IDB Projects. Esta publicagao divulga
projetos recentemente aprovados ou em estudo para fi
nanciamento, bem como informagoes gerais sobre aqui
sigoes e concessao de contratos.

Para um exemplar gratuito de IDB Projects, comuni-
que-se com a Segao de Informagao Publica, tel. (202)
623-1397, fax (202) 623-1403. IDB Projects pode ser
acessado via Internet em http://www.iadb.org

a remover obstaculos ao

investimento privado no
setor financeiro e apoiarao
reformas para modernizar
as politicas de uso da ter
ra. Ademais, serao removi-

dos obstaculos a instala-

gao de novos empreen-
dimentos comerciais.

O programa de refor
mas visa empresas peque-
nas e medias e ajudara o
setor financeiro a oferecer

uma gama mais ampla de
modernos servigos finan-
ceiros ao setor privado.

Enderego para mais in
formagoes: Ministry of
Finance and Economic

Affairs, Government Head
quarters, Bay Street, St.
Michael, Barbados. Tel.

(809) 426-4274, fax (809)
426-3688.

Bolivia... US$4,8 milhoes
do Fundo

para Opera-
goes Espe-
ciais a fim

de reforgar o
setor de tu-

rismo.

A Secretaria Nacional de

Turismo usara esses re

cursos para reforgar a
infra-estrutura e estimular

os investimentos privados.
Entre os locais e comu-

nidades que se beneficia-
rao com os investimentos,

a promogao e o planeja-
mento, inclusive estudos

de impacto ambiental, fi-
guram a regiao de floresta
umida na fronteira com o

Brasil, conhecida como tri-
angulo Cachuela-Esperan-
za/Guayamerin/Riberalta;
os lagos-lagunas salgados
Uyuni; as missoes jesui-
tas; e a cordilheira Real.

Tanto os servigos basi-
cos quanto aqueles volta-
dos para o prazer do turis-
ta serao recuperados e
ampliados em cinco sitios
arqueologicos tradicionais:
Tiwanaku, Inkallajta, Sa-
maipata, Llica e Trinidad.

Enderego para mais in
formagoes: Secretaria Na
cional de Turismo, Calle

Mercado 1328, Edificio
Mariscal Ballivian, Piso

18, La Paz, Bolivia. Tel.

(591-2) 35-8213, 36-1138,
fax (591-2) 37-4630.

Brasil... US$450 milhoes
para ampliar
e recuperar

617 quilo-
metros de ro-

dovia entre

Sao Paulo e

Florianopolis.
O prqjeto quadruplicara

a capacidade da rodovia e
estimulara o comercio en

tre paises do Mercosul.
O custo total do projeto

e US$1,283 milhoes, sen-
do que o Brasil contribui-
ra com US$832,6 milhoes,
dos quais US$450 milhoes
podem ser co-financiados
pelo Banco de Exportagao-
Importagao do Japao.

A rodovia sera duplica-
da. Alem disso, sera cons-

truido um trecho tambem

duplicado de 43 km para
contornar Curitiba pelo
leste.

O programa abrange a
construgao de oito postos
de pedagio e de quatro es-
tagoes de pesagem, alem
da aquisigao de seis balan-
gas de plataforma moveis.
A operagao e a manuten-
gao da estrada serao con-
fiadas ao setor privado, em
regime de concessao.

O projeto tambem forta-
lecera o Departamento Na
cional de Estradas de Ro-

dagem e financiara estu
dos sobre a operagao e
financiamento de rodo

vias, bem como sobre

interligagoes e extensoes
rodoviarias.

Enderego para mais in
formagoes: Departamento
Nacional de Estradas de

Rodagem, Setor de Autar-
quias Norte, Edificio Nu-
cleo dos Transportes,
Brasilia, DF, Brasil. Tel.

(55-61) 226-7335 ramal
156, fax (55-61) 322-1707.

Brasil... Emprestimo de
US$180 mi
lhoes para
melhorar a

infra-estru

tura e os ser

vigos publi-
cos em bairros pobres do
Rio de Janeiro.

Estes recursos benefi-

ciarao cerca de 340.000

pessoas, melhorando as
condigoes das favelas e de

(segue)
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(cont. da pdgina anterior)
distritos irregulares e
areas sem situagao legal
definida.

Os moradores dessas

comunidades participarao
do desenho e implemen-
tagao de pianos integrados
para melhorar o sanea-
mento basico, arruamen-

to, drenagem, coleta de
lixo, creches, estabilizagao
de encostas e iluminagao
publica, alem de outros
servigos.

Os loteamentos irregu
lares terao assistencia

para regularizar sua si
tuagao e obter acesso a
servigos melhores e mais
numerosos.

O custo total do progra
ma e US$300 milhoes.

Enderego para mais in
formagoes, Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro,

Secretaria Municipal de
Habitagao, Rua Afonso
Cavalcanti, 455 - Anexo I,

4° andar, Cidade Nova,

Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Tel. (55-21) 273-1099, fax
(55-21) 273-2345.

Republica Dominicana...
US$52 mi
lhoes para
tornar a edu-

cagao pre-es-

colar mais

eficiente,

equitativa e sustentavel.
Estes recursos respal-

darao o segundo estagio
de um programa em anda-
mento para introduzir um
curriculo nacional revisto

e fornecer material educa-

cional de melhor nivel, in

clusive livros didaticos e

cadernos de exercicios.

Ademais, serao treinados

12.600 professores e fun-
cionarios administrativos

e o sistema de avaliagao
dos alunos sera melhora-
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do. Salas de aula e escolas

serao recuperadas e am-
pliado e melhorado o pro
grama de merenda
escolar.

A administragao escolar
sera reforgada, inclusive a
capacidade gerencial e os
sistemas de informagao e
avaliagao.

Todos os estudantes do

nivel primario serao bene-
ficiados pelo programa,
em particular as criangas
de setores de baixa renda,

que sao mais de 500.000.
O custo total do progra

ma, apoiado por co-finan-
ciamento do Banco Mun-

dial, e de US$100 milhoes.
Enderego para mais in

formagoes: Secretaria de
Estado de Educacion,

Bellas Artes y Culto, Ave-
nida Maximo Gomez esq.
Avda. Santiago, Santo Do
mingo, Distrito Nacional,
Republica Dominicana.
Tel. e fax (809) 688-6977.

Haiti... US$50 milhoes do
Fundo para
Operagoes
Especiais a
fim de apoiar
a segunda
fase de um

programa de emergencia
para reanimar a economia
e recuperar infra-estrutu
ra fisica e social basica.

O BID aprovou um total
de US$186,6 milhoes este
ano para ajudar na recu
peragao do pais.

A Unidade Central de

Gestao (UCG), ligada ao
gabinete do primeiro-mi-
nistro, usara os recursos

do novo emprestimo para
recuperar e reparar infra-
estrutura fisica e social

basica, inclusive portos,
estradas, instalagoes de
drenagem e irrigagao,
mercados, hospitals, pre-

Capricho na tinta

Gustavo Vique afia sua periciafazendo tinta nafabrica
Sherwin Williams em Buenos Aires, Argentina, durante
um curto treinamento. Vique participou de um programa
financiado pelo BID para treinar trabalhadoresjovens
em tecnicas que tenham lugar no mercado e colocd-los
em empregos tempordrios.

dios publicos e instalagoes
publicas de energia eletri-
ca e agua potavel.

Os pequenos produto-
res rurais terao assisten

cia para o reflorestamento
e para reanimar a produ
gao, especialmente de cafe
e frutas.

A UCG e uma unidade

temporaria, responsavel
pela administragao do
programa de emergencia,
que tem ajuda dos minis-
terios para a supervisao
de projetos.

Enderego para mais in

formagoes: Unite Central
de Gestion, Villa d'Accueil,

Musseau, Port-au-Prince,

Haiti. Tel. (509) 45-0007,
fax (509) 45-1624.

Nicaragua... US$3,45 mi
lhoes para
fortalecer o

banco cen

tral.

Estes re

cursos darao

ao banco central condi-

goes para adquirir mao-
de-obra profissional trei-
nando o pessoal e



contratando consultores,

alem de obter computado-
res e uma biblioteca de re

cursos tecnicos.

Enderego para mais in
formagoes: Banco Central
de Nicaragua, Kilometro 7,
Carretera Sur, Managua.
Nicaragua. Tel. (505-2)
65-2045, fax (505-2) 65-
0476.

Peru... US$90 milhoes
para apoiar a
recuperagao

e manuten-

gao de estra
das rurais

nos departa-
mentos mais pobres.

O programa vai recupe
rar 9.900 quilometros de
estradas de terra em 12

departamentos e criar um
programa de manutengao
rotineira para 11.000 qui
lometros de estradas. Mi

croempresarios e empre
sas pequenas e medias
das areas afetadas recebe-

rao treinamento em ma

nutengao de estradas para
participar do programa e
garantir sua sustentabili-
dade. Organizagoes nao-
governamentais participa-
rao do planejamento e
desenho do programa.

Este projeto vai recupe
rar tambem ruas de po-
voagoes e estradas rurais
para o trafego nao motori-
zado, inclusive animais de

carga, bicicletas e triciclos.
O projeto comegara pe-

los seis departamentos
andinos mais pobres:
Ancash, Apurimac, Aya-
cucho, Cajamarca, Cuzco
e Huancavelica. Em 1997

sera ampliado de modo a
cobrir mais seis departa
mentos colocados na se-

gunda faixa em termos de
pobreza rural: Huanuco,
Junin, Pasco, Puno, San

NOVOS PROJETOS

Martin e Madre de Dios.

O custo total de progra
ma e US$250,3 milhoes. O
Banco Mundial esta forne-

cendo US$90 milhoes em
co-financiamento e os re

cursos de contrapartida
somam US$70,3 milhoes.

Enderego para mais in
formagoes: Ministerio de
Transporte, Comunicacio-
nes, Vivienda y Construc-
cion, Proyecto Especial de
Rehabilitacion del Trans

porte (PERT), Programa de
Caminos Rurales (PCR),
Avenida Bolivia 120, 2°
Piso, Centro Civico y Co-
mercial de Lima, Lima,

Peru. Tel. (51-1) 433-
4964/8454/5924, fax
(51-1) 432-9789.

Peru... US$4 milhoes para
reforgar o
sistema de

planejamen
to do investi

mento pu
blico.

Estes recursos capaci-
tarao o Escritorio de In

vestimentos do Ministerio

da Fazenda a obter asses-

soria para unidades de
planejamento setorial,
treinamento e outras ativi-

dades tecnicas.

Enderego para mais in
formagoes: Ministerio de
Economia y Finanzas, Ofi-
cina de Inversiones, Jiron

Junin 319, Lima, Peru.

Tel. (51-1) 427-2253, fax
(51-1) 432-8500.

Uruguai... US$54 milhoes
destinados a

tornar 'a rede

eletrica do

pais mais fi-
dedigna e
eficiente e

atender a crescente de-

manda.

Estes recursos ajudarao

a Administracion Nacional

de Usinas y Trasmisiones
Electricas (UTE) a integrar
a rede uruguaia de eletri-
cidade com a do Brasil,

contribuindo para otimi-
zar o uso deste recurso

em ambos os paises e di-
versificando os mercados e

fontes de suprimento no
quadro do Mercosul, o
mercado comum do cone

sul.

Em Rivera, perto da
fronteira com o Brasil,

sera construida uma esta-

gao de conversao de fre-
qiiencia e serao instalados
o transformador e o equi-
pamento conexo de com-
pensagao reativa. Uma li-
nha de transmissao de

230 quilovolts, com 13
quilometros de extensao,
ligara os sistemas de
transmissao existentes no

Uruguai e no Brasil. Trata-
se do primeiro projeto de
interconexao de alta volta-

gem entre os dois paises.
O sistema nacional de

distribuigao de carga sera
modernizado mediante re-

novagao do equipamento e
dos sistemas de controle e

os sistemas de distribui

gao serao aperfeigoados
nas cidades com 10.000 a

70.000 habitantes.

Para reduzir as perdas
de energia, serao instala
dos novos medidores de

baixa voltagem, parte de
um piano mais amplo
para substituir num prazo
de cinco anos os velhos

medidores do pais.
Enderego para mais in

formagoes: Administracion
Nacional de Usinas y
Transmisiones Electricas,

Palacio de la Luz, Para

guay 2431, Montevideo,
Uruguai. Tel. (598-2) 29-
0051, fax (598-2) 29-
1268.

COOPERACAO
TECNICA

Regional... US$1,2 mi
lhao nao re-

embolsavel

para ajudar
os paises da
America

Central a

aprofundar a integragao
economica, melhorar a

protegao ambiental e ace-
lerar os investimentos nos

setores sociais.

Estes recursos apoiarao
o Grupo Consultivo de Co-
operagao Tecnica Regional
da America Central, fun-

dado sob o patrocinio do
BID em 1990 para ajudar
o processo de integragao
economica da regiao.

Entre as areas

prioritarias na primeira
fase do programa, figuram
interligagao das redes ele-
tricas, treinamento, de

senvolvimento cientifico e

tecnologico e gestao am
biental, bem como desen

volvimento da capacidade
institucional para definir
politicas economicas, co-
merciais e de competi-
tividade.

Na segunda fase, serao
ampliadas as areas de ati-
vidade, incluindo o desen

volvimento de instituigoes
regionais para criar uma
area economica integrada.

Belize, que se ligou ao
Banco em 1992, sera in-

cluido na segunda fase do
programa, juntamente
com a Costa Rica, El

Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua e
Panama.

Regional... US$1,040,000
para o Instituto de Altos
Estudos de Administragao
(IESA) de Caracas para

(segue)
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(cont. dapdg. anterior)
treinar profissionais de
alto nivel da

administra

gao publica e
privada.

O progra
ma treinara

60 candidatos em um pro
grama de mestrado de
dois anos, centrado na

analise das politicas pu-
blicas, na modernizagao
do Estado e nas questoes
economicas e sociais.

Metade dos candidatos

vira da Venezuela e os 30

restantes de outros paises
da regiao. O inicio dos
cursos esta marcado para
julho de 1996.

Este subsidio financiara

tambem pesquisa aplicada
de professores e estudan-
tes do programa e a divul-
gagao de suas conclusoes,
bem como debates publi-
cos sobre politicas atuais.

Enderego para mais in
formagoes: Rafael de la
Cruz, coordenador, Centro
de Politicas Publicas, Ins-

tituto de Altos Estudios de

la Administracion, Calle

IESA, Urb. San Bernar

dino, Caracas, Venezuela.

Tel. (58-2) 52-1533/1560,
fax (58-2) 52-4247.

Regional... US$415,000
em financia

mento nao

reembolsavel

para reforgar
a pratica do
direito am-

biental na America Cen

tral.

Estes recursos financia-

rao treinamento para
juizes, advogados e outros
profissionais sobre os be-
neficios da protegao am-
biental e do uso sustenta-

vel dos recursos naturais.

Ademais, serao fortaleci-
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Novos horizontes

A geografia esta no curriculo de uma escola na periferia do Rio de Janeiro que da ins-
trugao e treinamento profissional a mais de 200 criangas de rua que trabalham. A Pas
toral do Menor da Arquidiocese do Rio, que administra a escola, usou recursos do BID
no valor de US$300,000 para construir um gindsio, salas de aula e uma nova oficina de
serigrafia, alem de aumentar a produgao defrangos de granja da propria escola.

das as organizagoes nao-
governamentais especiali-
zadas em direito

ambiental.

Os paises beneficiados
com o programa sao

Belize, Costa Rica, El Sal
vador, Honduras, Guate

mala e Nicaragua.
A Holanda esta contri-

buindo com US$175,300
para o programa por meio
de um fundo administrado

pelo Banco.

Brasil... US$1,7 milhao
destinado a

protegao de
sitios ar-

queologicos e
do ecossis-

tema do Par-

que Nacional da Serra da
Capivara, o qual e re-
conhecido pela UNESCO
como parte do patrimonio
mundial.

O subsidio do Fundo

Especial do Japao, admi
nistrado pelo BID, capaci-
tara a Fundagao Museu
do Homem Americano

(Fumdham) a melhorar a
infra-estrutura do parque,
conservar e documentar

sitios arqueologicos, refor
gar sua administragao e
promover a educagao am
biental e o desenvolvimen

to socio-economico da po-
pulagao local.

Localizado no Estado do

Piaui, no Nordeste do

pais, o parque e a maior
concentragao de sitios
pre-historicos existente no
Brasil, com 362 sitios

registrados e um numero
de pinturas e gravuras
pre-historicas estimado
em 25.000.

Enderego para mais in
formagoes: Niede Guidon,
diretora presidente, ou
Anne-Marie Pessis, dire

tora cientifica, Fundagao
Museu do Homem Ameri

cano, Sao Raimundo

Nonato, 64770, Piaui,

Brasil. Tel. (55-86) 582-
1612, fax (55-86) 582-
1656; escritorio do Recife,

tel. (55-81) 326-7189, fax
(55-81) 325-2014.

Suriname...

US$1,160,000
em financia

mento nao

reembolsavel

para ajudar o
governo a criar um siste
ma para proporcionar da
dos fidedignos sobre ope
ragoes financeiras do
governo central, das em
presas publicas, das em
presas de servigos pu-
blicos e de outras

instituigoes.
O sistema, a ser criado

como uma unidade inde-

pendente de informagao fi-
nanceira sob a supervisao
geral do Ministerio da Fa-
zenda, ampliara a capaci
dade do governo para apli-
car e acompanhar suas
politicas economicas, alem
de contribuir para os es-
forgos no sentido de re-
formar a administragao
estatal.

Enderego para mais in
formagoes: Ministry of
Finance, Tamarindelaan
3, Paramaribo, Suriname.

mJ
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Tel. (597) 47-2610, fax
(597) 47-6314.

Venezuela... US$14 mi
lhoes para ajudar a esta-
bilizar e reforgar o sistema
financeiro do pais.

Os recur

sos sao par

te de um

esforgo con-
junto do
BID, do

Banco Mundial e do Fun-

La na fazenda

O dia comega cedo numafazenda de Monterrey, Mexico,
onde as cabras sao ordenhadas ao raiar do sol. O dono

dafazenda recebeu um emprestimo de um programa de
creditofinanciado pelo BID para ajudar pequenos produ-
tores do Estado de Nuevo Leon a expandir a produgao.

do Monetario Internacio

nal para dar assistencia
tecnica e reforgar institui
goes de regulamentagao fi-
nanceira.

O programa ajudara a
Junta de Emergencia Fi-
nanceira e outras institui

goes a melhorar sua capa
cidade para tratar da
grave crise financeira ini-
ciada em 1994.

Financiara tambem ser

vigos de consultoria, trei
namento e equipamento
para fortalecer a Superin-
tendencia dos Bancos e

outras instituigoes fi-
nanceiras, a Comissao Na

cional de Valores, a Supe-
rintendencia dos Seguros
e o Fundo para Protegao
Bancaria e Seguro de De-
positos.

Enderego para mais in
formagoes: Banco Central
de Venezuela, Gerencia de

la Reforma del Sistema Fi-

nanciero Nacional, Es-

quina Mijaras, Edificio
Edoval, 4° piso, Parroquia
Altagracia, Caracas 1010,
Venezuela. Tel. (58-2) 801-
8312, fax (58-2) 861-1847.

FUNDO MULTILATERAL

DE INVESTIMENTOS

Regional... US$1,677,760
em financia

mento nao

reembolsavel

para reforgar
e modernizar

as bolsas de

commodities na Costa

Rica, Republica Domini-
cana, El Salvador e Nica

ragua.

O programa capacitara
as bolsas a criar uma es-

trutura legal e regulamen-
tar melhor, que estimula-
ra seu crescimento como

canal de comercializagao

IBM

mais eficiente para cafe,
agucar, graos e outros
produtos agricolas.

A liquidez do mercado e
a transparencia dos pre-
gos serao estimuladas e
desenvolvidos sistemas

padronizados de inspegao
e certificagao dos arma-
zens. As bolsas de

commodities terao assis

tencia para desenvolver
relatorios de pregos e sis
temas de divulgagao.

As instituigoes, todas
criadas nos liltimos tres

anos, sao a Bolsa de Pro

dutos Agropecuarios da
Costa Rica, a Bolsa de

Produtos Agropecuarios
da Nicaragua, a Bolsa de
Produtos Agropecuarios de
El Salvador e a Junta

Agroempresarial Domini-
cana.

Chile... US$1,468,000
para refor
gar o siste
ma de con

cessao de

obras publi
cas e pro-

mover a participagao do
setor privado na infra-es
trutura de transportes.

Enderego para mais in
formagoes: Unidad Ejecu-
tiva de Supervision y
Desarrollo, Coordinacion

General de Concesiones,

Ministerio de Obras Publi

cas, Morande 59, 4° piso,
Santiago, Chile. Tel. (56-2)
671-6391, fax (56-2) 671-
0854.

Mexico... US$2 milhoes
em financia

mento nao

reembolsavel

para ajudar
firmas de

eletronica a

treinar pessoal em tecno-
(segue)
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(cont. dapag. anterior)
logia de ponta. As firmas e
empregados participantes
vao ganhar conhecimentos
e experiencia em metodos
de produgao e desenho de
produtos de ultima gera-
gao. Terao tambem acesso
a novas tecnologias em
sua area de especializagao.

O treinamento sera pla-
nejado para corresponder
as necessidades do setor e

tornar-se auto-sustentavel

por meio de um fundo
rotativo a ser criado por
empresas membros da
Camara Nacional de la

Industria Electronica y de
Comunicaciones

Electricas (Caniece).
O programa abrange

um projeto dentro do qual
engenheiros e tecnicos de
firmas selecionadas serao

treinados durante 12 me-

ses no exterior em meto

dos avangados de projeto
e fabricagao de sensores,
componentes essenciais
das linhas de produgao
tanto manuals quanta au-

tomaticas, de importancia
basica no desenvolvimento

industrial.

Entre os outros compo
nentes do programa, figu-
ram o treinamento avan-

gado para tecnicos e
engenheiros no pais, com
assistencia de peritos in-
ternacionais, e o fortaleci-
mento da Caniece.

Enderego para mais in
formagoes: Camara Nacio
nal de la Industria Elec

tronica, Culiacan 71,

Hipodromo Condesa,
06100 Ciudad de Mexico,

Mexico. Tel. (52-5) 264-
0808, fax (52-5) 264-
0417.

Peru... US2,9 milhoes em

financiamento nao reem

bolsavel para ajudar a es-
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tabelecer uma rede na

cional de

centros de

servigos em-
presariais.

Estes cen

tros oferece-

rao assistencia em produ
gao, inovagao tecnologica,
treinamento, marketing,
desenvolvimento das ex-

portagoes e elaboragao de
projetos.

Serao abertos tres cen

tros, nas cidades de

Arequipa, Huancayo e
Cuzco. A rede podera li-
gar-se a outros centros
para partilhar atividades e
experiencias.

O programa visa empre
sas com cinco a 100 em

pregados.
O Fumin ja aprovara fi

nanciamento para ajudar
a criar pequenos centros
empresariais na Argenti
na, Colombia, Costa Rica

e El Salvador.

Enderego para mais in
formagoes: Confederacion
de Camaras de Comercio,

Gregoria Escobedo 398,
Lima 11. Peru. Tel. (51-1)
463-3434, fax (51-1) 463-
2820.

Trinidad e Tobago...
US$1,283,000
em financia

mento nao

reembolsavel

para finan
ciar o fortale-

cimento de cooperativas
de credito e ampliar servi
gos financeiros a peque-
nas e microempresas.

Sera fornecida assisten

cia tecnica e treinamento

para ajudar as cooperati
vas e autoridades regula-
mentadoras a aplicar no
vas tecnologias e uma
estrutura normativa mais

efetiva.

A moda antiga

Mdosfirmes e olhos penetrantes fazem de Antonio Credi
um dos mais valiosos artesdos da Carpintaria Apoio.
Luis Emilio Mendez, dono da oficina, quefica em
Tunuydn, Argentina, usou um emprestimo de US$5,000,
concedido por intermedio de um programafinanciado
pelo BID, para comprar madeira afim de acelerar a pro
dugao de portas ejanelas.

Enderego para mais in
formagoes: Ministry of
Finance, Eric Williams

Financial Complex,
Independence Square,
Port-of-Spain, Trinidad
and Tobago. Tel. (809)
627-9700, fax (809) 627-

6108. Contatar tambem:

Cooperative Credit Union
League of Trinidad and
Tobago, 32-34 Marval
Road, Port-of-Spain,
Trinidad and Tobago. Tel.
(809) 622-3100, fax (809)
622-4800.



IGLESIAS GANHA

PREMIO CARIBENHO

O Presidente do BID Enri

que V. Iglesias recebeu a
Estrela de Ouro do Premio

Caribenho num j antar de
cerimfinia que teve lugar
durante a Conferencia de

Miami sobre o Caribe e a

America Latina, realizada

em dezembro.

O premio homenageia a
contribuigao de Iglesias
para o desenvolvimento
economico e social dos

paises do Caribe.
Iglesias foi escolhido

tambem como o Homem

do Ano do Caribe pela re-
vista Nueva Cuenca del

Caribe e pela Associagao
Caribenha de Imprensa.

OFORO

DAS AMERICAS

O BID iniciou uma serie

de almogos com membros
da comunidade de Wa

shington a 14 de novem
bro, com o primeiro Foro
do BID sobre as Americas.

Marguerite Berger, chefe
da Unidade da Microem

presa do Banco, descreveu
as novas iniciativas do

BID em apoio as empresas
de pequeno porte.

O segundo foro exami-
nou questoes de genero,
com a participagao da
Vice-Presidente Executiva

do BID, Nancy Birdsall,
que falou sobre o papel do
Banco na Conferencia de

Pequim.
A finalidade desta serie

de reunifies e trocar infor

magoes sobre os progra-
mas e atividades do Banco

com a comunidade de Wa

shington e servir de foro
de divulgagao de questoes
prioritarias de interesse

GAZETILHA

da America Latina e do

Caribe.

As proximas reunifies
analisarao o desenvolvi

mento do setor privado, a
redugao da pobreza e a
integragao comercial, en
tre outros temas.

Para mais informagfies,
contatar: Elena Suarez,

tel. (202) 623-3668.

PIC BATE RECORDE DE

ATTVIDADE

O Centro de Informagao
Publica do BID (PIC) aten-
deu a mais de 450 solici-

tagfies em dezembro, fa-
zendo deste mes o mais

movimentado desde que o
centro abriu as portas, em
fevereiro de 1994.

Os pedidos tipicos fo
ram copias de propostas
de emprestimo, fichas
ambientais e informagfies
gerais sobre a America La
tina e sobre o BID.

Cerca de um tergo dos
pedidos sao feitos direta-
mente as representagfies
do Banco nos paises mem
bros. Cada representagao
mantem um centro de in

formagfies.
O PIC foi criado para

atender a um mandato do

Banco para ampliar as in
formagfies do BID a dispo-
sigao do publico.

Segundo o coordenador
do servigo, John Ferriter,
60% das solicitagoes par
tem do setor privado. O
PIC tambem e usado por
representantes de organi-
zagfies nao-governamen-
tais, consultores e funcio-
narios de governos de
numerosos paises,
membros ou nao do BID.

O PIC e acessivel tam

bem por seu enderego na
Internet, onde cerca de

250 usuarios por dia co-
lhem informagfies. Ha um
banco de dados sociais e

economicos, documentos

de projetos financiados
pelo Banco, comunicados
de imprensa, boletins, tre
chos de publicagfies, cone-
xfies com outras home

pages na America Latina e
a revista IDB Projects. O
enderego eletrfinico do PIC
e http://www.iadb.org

CARAS NOVAS

EM CAMPO

Emil Weinberg foi nomea-
da representante do BID
na Costa Rica. Ate pouco
tempo atras, ele era
subgerente de orgamento
e servigos no Departamen
to de Administragao.

Alan F. Gill foi nomeado

diretor executivo suplente
do BID para o Canada.

Natural do Canada, Gill

era ate pouco tempo atras
diretor da Divisao de Fi-

nangas Internacionais e
Desenvolvimento no De

partamento de Analise Fi-
nanceira e Economica do

Governo do Canada. Antes

disso, foi diretor do Depar
tamento do Setor Privado

do Asian Development
Bank, seu tesoureiro e um

Allan F. Gill

dos diretores executivos.

Exerceu tambem cargos
executivos na Export
Development Corporation
do Canada, ocupando as
posigfies de tesoureiro ad-
junto, vice-presidente ad-
junto na Divisao da Africa
e diretor geral de politicas
e planejamento.

Alan Gill graduou-se
pela Universidade de To
ronto e tem um mestrado

da Carleton University.

MERCADOS DE

CAPITAL

Hong Kong... Obrigagfies
no valor de 500 milhfies

de dolares de Hong-Kong
foram oferecidas para in-
corporagao ao capital do
Banco.

Essas obrigagfies, com
prazo de cinco anos, tem
um cupom de 7,5% ao ano
e foram cotadas a 100%. A

emissao esta sendo co-li-

derada pelo Union Bank of
Switzerland e pela Banque
Nationale de Paris, junta-
mente com mais 14 insti

tuigoes.

Estados Unidos... Uma

emissao de obrigagfies no
valor de US$150 milhfies
para incorporagao ao capi
tal ordinario do Banco.

As obrigagfies, com pra
zo de 30 anos e vencimen-

to em 15 de outubro de

2025, tem um cupom de
6,8% ao ano e foram cota

das a 99,428%, rendendo

semestralmente 6,845%

para os investidores. O li-
der do langamento foi a
Lehman Brothers Inc, de
Nova York. Participaram
como co-gerentes a
Goldman Sachs, a Merrill

Lynch, a Morgan Stanley e
a Salomon Brothers.
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Trabalho e talento ddo aos jovens um lugar na Orquestra da Juventude.

WASHINGTON

A musica da juventude
Uma orquestra entusidstica e com sentido social

Dizer que o BID e "um banco que e
mais do que um banco" ganhou
novo sentido na tarde de 10 de no

vembro de 1995.

Enquanto nos 12 andares supe-
riores do Banco funcionarios

processavam contas, analisavam
economias e compareciam a semi
narios, 134 jovens de 9 a 14 anos
ocupavam o subsolo com uma
cacofonia de instrumentos musicais.

Dois violinistas, sentados numa

pilha de casacos, tocavam os pri-
meiros compassos da abertura de
Guilherme Tell. Num canto, um

trompete, um trombone e um clari-
nete improvisavam.

A Orquestra Nacional da Juven
tude da Venezuela estava prestes a
fazer a sua estreia nos Estados Uni-

dos, numa viagem patrocinada pelo
BID e organizada pelo Centro Cultu
ral do Banco. No dia seguinte, toca-
ria no Kennedy Center e depois iria
a sede das Nagfies Unidas, em Nova
York. Tambem constavam do pro
grama os Violinistas Tarumi, acla-
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mado conjunto nova-iorquino que
reune jovens de diferentes origens
culturais.

Cativantes e animados, os jovens
musicos venezuelanos demonstra-

ram um nivel bem superior ao que
se esperaria de uma orquestra de jo
vens. Sua musica transmite tam

bem uma mensagem sobre eles
mesmos, como individuos, e sobre

suas comunidades.

Riqueza social. Quando a Orques
tra Nacional da Juventude da Vene

zuela foi fundada, ha 20 anos, o
pais so tinha uma orquestra e 80%
de seus musicos eram estrangeiros.
Na epoca, a educagao artistica era
privilegio das classes superiores.

A ideia do fundador da nova or

questra, Jose Antonio Abreu, era re-
crutar membros jovens de familias
de renda baixa e media. Ele acredi-

tava que a musica sinffinica devia
enriquecer a vida de familias e co
munidades de todos os niveis socio-

economicos.

CENTRO CULTURAL

A visao desenvolveu-se e hoje
cada um dos 23 Estados da Vene

zuela tem sua orquestra. Os melho-
res tocam com a orquestra nacional.

Segundo Abreu, o impacto das or-
questras ultrapassa muito os valo-
res musicais. "Os jovens aprendem
o valor do esforgo de equipe e tam
bem a rigorosa disciplina academica
e etica, alem dos valores esteticos",

afirmou ele numa palestra no BID
antes do concerto.

Alem do mais, as orquestras estao
assumindo um importante papel so
cial, ao dar aos jovens uma alterna-
tiva para as drogas e a delinqiiencia
e mostrando que tambem o trabalho
traz compensagfies tangiveis.

Quanto mais pobre a comunidade
maior o entusiasmo. As familias a-

companham as criangas aos ensaios
e a orquestra torna-se uma fonte de
orgulho, unindo a comunidade.

Hoje, os pioneiros do movimento
orquestral da Venezuela estao for-
mando uma rede de orquestras in-
fantis. Neste momento, mais de

10.000 musicos de 6 a 12 anos to

cam em 51 orquestras no pais in-
teiro.

Ja considerada um tesouro nacio

nal, a Orquestra Nacional da Juven
tude alcangou o reconhecimento
mundial ao receber, em 1993, o pre
mio internacional de musica da

UNESCO.

Ensaiando compassos para uma au-
diencia de caixas de contrabaixos.


