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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 35 anos de

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

US$194 bilhoes. Contri-
buiu tambem para uma
distribuigao mais eqiii-
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.
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Um banco para o setor privado
Mais do que nunca, o negocio da
America Latina sao os negocios. As
reformas economicas passaram o
comando ao setor privado, que ago
ra dirige empresas que antes eram
estatais, canaliza crescentes fluxos

de capital para modernizar e expan-
dir a producao e trabalha para tor-
nar a regiao competitiva no mercado
internacional.

Assim como a America Latina,

mudou o BID, principal empresta-
dor multilateral da regiao. Hoje, o
Banco trabalha com o setor privado
de um modo novo, mais flexivel,
mais afinado com as realidades eco

nomicas atuais. O significado prati-
co desta nova relacao de trabalho

entre o BID e o setor privado e
exemplificado por esta amostra de
projetos ultimamente aprovados:
• Usina eolica para a Costa Rica.
Um emprestimo do BID de US$18,7
milhoes ajudara a financiar o pri-
meiro projeto de energia eolica co-
mercial do mundo de propriedade e
administracao privadas, construido
sem incentivo governamental. Ha
muito o BID financia operacoes glo-
bais de credito em que um empresti
mo do BID, geralmente a um banco
de desenvolvimento nacional, e re-
passado a firmas privadas. O projeto
da Costa Rica, porem, e um exemplo
de uma nova geracao de empresti-
mos feitos diretamente ao setor pri
vado, sem garantias oficiais.
• Recuperagao de estradas no Bra
sil. Embora este emprestimo de
US$450 milhoes para melhorar a
estrada Sao Paulo-Florianopolis seja
feito ao setor publico, firmas priva
das receberao concessoes para ope-
rar e manter toda a estrada. Em

toda a regiao, o setor privado, cada
vez mais, esta financiando, constru-
indo e operando obras de infra-es-
trutura, tendencia refletida em pro
jetos do BID.
• Reforma do setor de investimento
em Barbados. Em toda a regiao, as
firmas privadas dependem de fontes
estaveis de financiamento de longo

prazo, independentes das oscilacoes
dos mercados internacionais de ca

pital. O projeto de Barbados, parte
de uma serie de emprestimos do
BID para reforcar o setor financeiro
de paises da regiao, ajudara a remo
ver obstaculos ao investimento pri
vado e capacitara as instituicoes ff£
nanceiras do pais a oferecer uma
ampla faixa de modernos servicos fi-
nanceiros a um numero crescente

de firmas privadas, inclusive de pe-
queno e medio porte.
• AJuda a firmas mexicanas de ele-
tronica. Este financiamento de US$2
milhoes sera usado para treinar fir
mas e trabalhadores em metodos

modernos de desenho de produtos e
de producao. O financiamento vem
do Fundo Multilateral de Investi-

mentos, o mais novo membro do

Grupo do BID, cujo principal objeti-
vo e ajudar a tornar a regiao compe
titiva no mercado global desenvol-
vendo recursos humanos e

vantagens tecnologicas.
• Investimento aciondrio no Fundo

Centro-Americano de Investimentos,
primeiro fundo de capital de risco
da America Central. A Corporacao
Interamericana de Investimentos,

tambem do Grupo do BID, esta for-
necendo US$3 milhoes de uma capi-
talizagao total de US$25 milhoes
para o fundo, que proporcionara ca
pital para o crescimento de peque-
nas e medias empresas.

Juntos, o Banco, os governos e as
empresas privadas da regiao estao
formando uma nova parceria para
levar a cabo seu empreendimento
mais audacioso: levar a America La

tina e o Caribe ao seculo 21 como

competidores de classe internacio
nal no mercado global.

— o editor

Ventos dofuturo: ofinancicun
um projeto de energia eoli&mc
tra o apoio do BID ao seb

ento de

iemons-
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Dois projetos
educacionais
Acidentes de percurso ndo impedem o sucesso

Claudio de Moura Castro

O BID financia todo ano projetos de
desenvolvimento no valor de bilhoes

de dolares. Uns tern mais exito, ou-

tros menos. E os projetos sociais —
em areas como educacao, saude,
saneamento e habitacao — sao os

mais problematicos. Embora te-
nham o potencial para melhorar a
vida de muita gente, sao tambem
sujeitos a atrasos e a resultados
surpreendentes.

Que faz um projeto social dar cer-
to e outro dar errado? Dois casos

reais mostram que a resposta nem
sempre e tao obvia quando se pode-
ria pensar.

Estudo de caso 1
O primeiro caso e um projeto para
melhorar escolas rurais. O empres
timo foi aprovado seis anos atras,
mas os desembolsos se atrasaram

muito porque o projeto nao cumpria
suas metas de implementacao. O
numero de escolas originalmente es-
colhidas para as melhorias foi corta-
da em dois tercos e estudam-se no-

vos cortes.

O projeto vem sendo marcado por
conflitos. A equipe do orgao execu
tor local desentendeu-se com o Mi

nisterio da Educagao e com o espe-
cialista do BID responsavel pelo
projeto. Uma das causas foi a folha
de pagamento local, que a certa al-
tura cresceu para 200 pessoas —
um numero muito superior ao pre-
visto —, levando o BID a exigir cor
tes de pessoal.

A equipe local acusa o Ministerio
da Educacao de discriminacao con

tra o projeto. Por seu lado, funcio-

O autor chejia a Divisao de Progra-
mas Sociais do Banco.

narios do ministerio ressentem-se

porque o pessoal do projeto tem sa-
larios e beneficios melhores. Houve

denuncias de favorecimento politico
em nomeacoes para cargos de alto
nivel do projeto.

Os diretores de escolas partici-
pantes conseguiram, com o projeto,
mais recursos e poder, ameacando
as autoridades educacionais regio-
nais. O poderoso sindicato dos pro-
fessores exigiu mestrado para todos
os diretores, embora a equipe do
projeto ponderasse que essa qualifi-
cacao era irrelevante para os proble-
mas das escolas rurais.

Por seu lado, o Ministerio da

Educacao quer controlar as nomea
coes dos professores, pois dao divi-
dendos politicos, enquanto a equipe
do projeto, pelo mesmo motivo, quer
nomeacoes locais.

Ha tambem problemas praticos.
Muitos dos livros distribuidos pelo
projeto sao dificeis demais para os
estudantes. O livro de biologia da
quarta serie, por exemplo, usa ter-
mos como "plantas espermatofitas e
fanerogamas", termos que alunos
estudiosos podem vir a decorar mas
nunca usarao na vida real.

As aulas na oficina sao dadas por
professores com diploma universita-
rio mas sem experiencia pratica. Na
sala de aula tampouco se preparam
os estudantes para as ocupagoes da
vida.

O encosto das carteiras vem pin
tado com o nome de um politico lo
cal, embora elas sejam compradas
com dinheiro publico. A escola nao
pode se queixar ao ministerio, que
aprova essa pratica, porque pode
acabar ficando sem carteiras.

Em suma, o projeto padece das
falhas que caracterizam muitos de
seus congeneres no setor social.
Continua muito atrasado e sofrendo

de conflitos institucionais em todos

os niveis.

Estudo de caso 2
Este projeto, tambem de educagao
rural, visa desenvolver uma rede de
escolas rurais inovadoras para dar
apoio a escolas menores que nao
participem diretamente do projeto.

Os lideres do projeto sao entu-
siasticos e dedicados e os diretores,

professores e alunos partilham esse
espirito.

As escolas estao plenamente —

A escolha e enure projetos
longos e dificeis com
expectativasfantasiosas
e projetos longos e dificeis
com metas possiveis

embora nao luxuosamente — abas-

tecidas com materials e equipamen-
to raramente vistos no campo. As
salas de aula sao decoradas com

materials didaticos auxiliares cria-

dos pelos proprios professores. No
primario, ensina-se matematica com
jogos de varetas coloridas e os alu
nos que nao falam espanhol tem li
vros em sua propria lingua.



Nas aulas, usam-se tecnicas no

vas. Por exemplo, os alunos contro-
lam a propria freqiiencia e ajudam a
definir as questoes que vao cair nos
exames.

Um dos principais objetivos era
ampliar a participagao dos pais e o
exito foi consideravel. Nas reunioes

de pais e mestres, discutem-se nao
so os problemas dos alunos mas os
da comunidade tambem.

Talvez o trago mais interessante
do projeto seja a relagao entre as es
colas focos e as menores dentro de

suas comunidades. As primeiras
dao pleno apoio tecnico as ultimas,
inclusive com treinamento de pro
fessores na preparagao de material
didatico.

Tanto as escolas que participam
diretamente do projeto quanto as
participantes indiretas estao tendo
um desempenho muito superior a
media da escola rural.

Qual e o melhor?
Evidentemente, o primeiro projeto e
um fracasso e o segundo um exito.
Certo?

De fato, os dois casos descrevem

o mesmo projeto. No primeiro, indi-
cadores convencionais de desempe
nho mostram o projeto como uma
profunda decepgao. Esta irremedia-

velmente atrasado e prenhe de con
flitos internos de pessoal.

A segunda descrigao adota uma
perspectiva mais distanciada e
interpretativa das realizagoes do
projeto ao longo de seis anos: me-
lhores escolas rurais, os beneficios

de uma rede formada por escolas fo
cos e escolas menores, participagao
dos pais e da comunidade.

Ambas as avaliagoes sao validas e
nenhuma detem o monopolio da
verdade. As falhas apontadas no
"primeiro projeto" sao tao reais
quanto os exitos encontrados no
"segundo".

Que ligoes se podem tirar das
duas avaliagoes?

Primeiro, e quase inevitavel que
os projetos sociais — cuja clientela e
por definigao debil — nao cumpram
os prazos. Outro problema inerente
e o tempo consumido em milhares
de pequenas e grandes batalhas
contra burocratas indiferentes ou

hostis. De fato, o tempo gasto para
fazer qualquer coisa acontecer deve
ser considerado como o prego pago
para construir o arcabougo institu-
cional necessario para levar a cabo
qualquer projeto. Nao se pode abor-
dar um projeto social da mesma for
ma e com as mesmas expectativas
com que se encara um projeto de

construgao de uma estrada ou de
uma hidreletrica.

De fato, dez anos nao e tempo
demais para implantar um projeto
social. Durante esse tempo, o BID
fornece protegao mediante financia
mento assim como estabilidade por
meio de contratos internacionais,

transparencia externa, normas de
meritocracia e outras salvaguardas.
Nesse sentido, os atrasos na imple-
mentagao nao sao prova de fracas
so, mas uma forma natural e eficaz
de proteger instituigoes novas con
tra um ambiente administrativo

hostil.

Mas projetos desse tipo nao pre-
cisam so de prazos mais longos.
Exigem um acompanhamento cui-
dadoso e muita flexibilidade para
ajustar-se a fatos inesperados. Exi
gem tambem um compromisso por
parte dos poderes vigentes.

A opgao nao e entre projetos cur-
tos implantados sem tropegos e pro
jetos longos e acidentados, mas en
tre projetos longos e acidentados
com expectativas fantasiosas e pro
jetos longos e acidentados com me
tas possiveis. Com objetivos realis-
tas — e muito trabalho — ate

projetos sociais dificeis tendem a
proporcionar no fim o gosto do su
cesso.
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HAITI

Promessa de recuperagao
BID lidera esforgo internacional de assistencia

As eleigoes acabaram, a transigao
completou-se mas continua o longo,
duro trabalho de reconstrugao poli-
tica e economica do Haiti.

A equipe de transigao do novo go-
verno reabriu o dialogo para prosse-
guir com o programa de recupera-
gao langado pelo governo anterior a
fim de superar as consequencias de
anos de tumulto economico e politi
co. O processo e dificil e arriscado,
mas necessario.

Nesta encruzilhada historica, o
Haiti tem o apoio da comunidade in
ternacional, inclusive do BID. O

Banco tem sido a maior fonte de fi

nanciamento multilateral para o
pais desde a restauragao do governo
constitucional no fim de 1994. So o

ano passado, aprovou US$181 mi
lhoes, equivalentes a mais da meta-
de de todo o apoio do Banco ao pais
nos 30 anos anteriores.

Em 1995, o Banco aprovou tres
projetos de pequena escala no valor
de US$1,5 milhao, 20 operagoes de
cooperagao tecnica (US$5,2 milhoes)
e um projeto do Fundo Multilateral
de Investimentos (US$700,000).

Alem disso, o Banco reformulou e

reativou dez projetos com um total
de recursos nao desembolsados de

Maos a obra
Trabalhadores limpam canais, num
esforgo para melhorar o servico de
esgotos de Porto Principe. O progra
ma inclui reflorestamento da terra
em tomo dos canais, para evitar
erosao.

Transplante
Cenatus Dassaint, tecnico de um vi-
veiro de mangueiras na periferia de
Porto Principe, enxerta um galho de
uma variedade de exportacdo no
tronco de uma variedade de cresci-

mento rapido.

US$132,2 milhoes e quatro opera-
goes de cooperagao tecnica num to
tal de US$4,1 milhoes. O pacote in
clui projetos de irrigagao e drena-
gem, agua potavel, educagao,
agricultura e transporte.

Os desembolsos do ano passado
totalizaram a cifra recorde de

US$78 milhoes, mais de sete vezes a
anterior ao embargo, que era cerca
de US$10 milhoes por ano.

Por toda a ilha ha projetos em
andamento para reanimar a econo-
mia e fornecer servigos basicos. Os
canais de irrigagao e drenagem es-
tao sendo recuperados e estao sen-
do comprados sementes, fertilizan-
tes, pesticidas e equipamento. As
encostas estao sendo reflorestadas

com arvores frutiferas e cafeeiros re-

sistentes a doengas.
Ha turmas trabalhando na recu-
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Escola em caixas
Voluntdrios preparam pacotes de

material escolar para alunos da
primeira a quarta serie primdria no

campo. O programa, financiado
pelo BID, tambem constroi escolas e
recupera outras, dando treinamento

avangado aos professores e
reformando curriculos.

peragao de estradas, pontes, merca-
dos, escolas e hospitais. Depositos
de lixo estao sendo transferidos e

sistemas de agua potavel reparados.
A compra de maquinaria permitira
restaurar instalagoes de geragao e
transmissao de energia eletrica.

Os microempresarios do Haiti es
tao recebendo treinamento e credito

por meio de projetos financiados
pelo BID e executados por orgaos
nao-governamentais. Entre os bene-
ficiarios figuram mulheres de quatro
cidades, microempresarios da area
de Porto Principe e pequenos produ-
tores rurais no pais inteiro.

Um importante objetivo dos em-
prestimos do BID ao Haiti e ajudar a
fortalecer instituigoes do governo e
melhorar o ambiente dos negocios.
Estas paginas mostram um pais an-
sioso para por maos a obra.

No mercado
Marie Claire Marthe vende manti-

mentos secos na sua barraca em

Porto Principe. Recebeu dois empres-
timos no total de US$660 de uma or-

ganizagaofinanciada pelo BID, o
Fundo Haitiano de Ajuda as

Mulheres, ONG que assiste as
microempresdrias.
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JAMAICA

Orientacao para
consultores caribenhos
Como conquistar contratos

Cerca de 250 consultores reuniram-

se em Kingston, Jamaica, em no-
vembro ultimo, para a primeira ses-
sao de orientagao sobre oportunida
des comerciais no Caribe.

Representantes de firmas de
consultoria da Jamaica, Barbados,

Belize, Guiana, Trinidad e Tobago e
Suriname receberam informagoes
sobre as operagoes do BID no Cari
be e sobre como ampliar a participa
gao privada em projetos de desen
volvimento financiados pelo Banco.

Funcionarios do BID explicaram
procedimentos de aquisigao e reali-
zaram um seminario sobre a forma

de preparar uma proposta.

Projeto finalizado

Durante a discussao, os consulto

res manifestaram preocupagao com
a preferencia que estaria sendo dada
as firmas internacionais de consul

toria em detrimento das firmas lo

cals. Ciro De Falco, gerente do de-
partamento do Banco responsavel
pelo Caribe, respondeu que pelo me-
nos 25% dos contratos de consulto

ria firmados nos ultimos 12 meses

tinham ido para firmas locais.
Shirley Tyndall, governadora su-

plente pela Jamaica, aplaudiu o
Banco por atender prontamente a
solicitagao de governadores cari
benhos no sentido de atender aos

consultores da regiao.

O Presidente do BID Enrique V. Iglesias e o Presidente do Peru Alberto
Fujimori cumprimentam os presentes a inauguragao do trecho recuperado da
Rodovia Pan-Americana em Huarmey. Cerca de 75% da rodovia de 2.600
quilometros foi recuperada com qjuda definanciamento do BID.

Uma abertura para estudarfora.

BOLSAS DE ESTUDO

Passagem para a
universidade
Aumenta a lista de candidatos

No ano academico de 1995-96, o

Programa de Bolsas de Estudo Ja-
pao-BID deu 31 bolsas para estu-
dos no hemisferio Norte, incluindo

Estados Unidos e Europa, sendo
tres para o Japao. Mais dez serao
concedidas para estudos na Ameri
ca do Sul.

As candidaturas a este programa
crescem constantemente desde que
ele foi concebido, em 1991. Para es

tudos no hemisferio Norte no ano

academico de 1994-95 receberam-se

500, numero que subiu a 612 para
o ano 1995-96.

Os candidatos devem ser cida-

daos de um Estado membro do Ban

co, em geral ter menos de 35 anos
de idade e um diploma universitario
em area relacionada com o desen

volvimento economico e social da re

giao. Devem tambem ter pelo menos
dois anos de trabalho no setor pu
blico e ter sido aceitos em um pro
grama de mestrado ou doutorado.

Nos primeiros anos, foi alta a por-
centagem das bolsas concedidas
para economia e administragao pii-
blica, segundo Naoko Kamioka, que
coordena o programa no Banco.
Agora, porem, estao chegando mais
candidaturas para meio ambiente e
servigos sociais, inclusive educagao
e saude publica.

Kamioka diz tambem que, embo
ra se deem bolsas tanto para mes
trado quanto para doutorado, tem-
se dado nos ultimos anos prioridade
ao mestrado.



MIAMI

Rede de negocios
abre escritorio

Meta e aproximarjirmas

O Programa Bolivar, rede mundial
de escritorios e parcerias comerciais
que promove a inovagao no setor
privado e empreendimentos conjun-
tos para firmas latino-americanas,
abriu um escritorio em Miami.

O programa comegou a operar em
margo de 1992 e expandiu-se para
68 escritorios em 18 paises ociden-
tais, entre eles o mais novo, em

Miami, outro em Quebec e um outro
em Paris.

O programa recebeu US$13,7 mi
lhoes em financiamento nao reem-

bolsavel do BID e do Fundo Multila

teral de Investimentos, administra-

do pelo BID.
A equipe do Programa Bolivar

avalia as possibilidades de empreen
dimentos e de produtos inovadores,
imprime seu Selo de Merito a produ
tos selecionados e opera uma exten-
sa rede informatizada para aproxi-
mar parceiros de negocios e
tecnologia. Com ajuda do programa,
mais de 99 firmas da America Lati

na, Europa, Israel e Estados Unidos
formaram empreendimentos con-
juntos para produzir e comercializar
produtos e servigos, entre eles:
• O Interferon, medicamento anti-

cancerigeno
• Um detergente biodegradavel pro-
duzido com agucar.
^ Estojos de diagnostico da AIDS.
• Sopa proteinada.
• Ragao animal feita com cupim.
^ Uma vacina contra a febre aftosa.
• Uma harpa portatil com som da
qualidade do das harpas grandes.
• Taxis movidos a gas liquefeito.

Segundo o secretario geral do
Programa Bolivar, Hugo Varsky, o
escritorio de Miami, alem de promo-
ver empreendimentos conjuntos,
ajudara investidores dos Estados
Unidos a identificar oportunidades e
firmas latino-americanas a conhecer

metodos americanos.

Este ano, a sofisticada Buenos Aires sera a sede da reunido anual do BID.

REUNIAO

Governadores do BID
reunem-se em Buenos Aires
Umjoro crucial sobre questoes latino-americanas

A Assembleia de Governadores do

BID realiza sua 37a Reuniao Anual

em Buenos Aires, de 25 a 27 de

margo.

Entre os 2.500 participantes, fi
guram delegados oficiais dos 46 pai
ses membros do Banco, observado-

res de organizagoes internacionais,
representantes de bancos privados e
outras firmas, membros de organi
zagoes nao-governamentais e jorna-
listas.

Os governadores passarao em re-
vista o Relatorio Anual 1995 do Ban

co e opinarao sobre as atividades
futuras da instituigao, alem de ana-
lisar a situagao economica e social
dos paises da America Latina e do
Caribe.

A reuniao do BID e vista como o

mais importante foro anual sobre as
finangas e o desenvolvimento da
America Latina e do Caribe.

A reuniao do BID realizar-se-a

paralelamente a 11" Reuniao Anual
da Assembleia de Governadores da

Corporagao Interamericana de In
vestimentos, o membro do Grupo do
BID que promove o desenvolvimento
do setor privado na regiao.

Antes da reuniao, havera quatro
seminarios sobre assuntos priori-
tarios:

• Integragaofisica. Os participantes
examinarao a infra-estrutura fisica

como fator de integragao comercial e
economica de paises do Mercosul
com a Bolivia, Chile e Peru. Particu

lar atengao recebera o papel do se
tor privado.
• Volatilidade. Este seminario dis-

cutira os elos essenciais entre a po-
litica fiscal e a volatilidade economi

ca na America Latina, o papel
estabilizador que as instituigoes or-
gamentarias podem ter e o estabele-
cimento de normas fiscais.

• Reforma educacional. Os partici
pantes analisarao a dinamica da re
forma, a avaliagao do desempenho
educacional, o treinamento e a titu-

lagao de professores e as escolas se-
cundarias e tecnicas.

• Integragao sub-regional. O semi
nario passara em revista experien-
cias europeias e asiaticas de
integragao economica, juntamente
com os exemplos mais importantes
da America Latina e do Caribe, a fim
de considerar opgoes para o futuro.



O BANCO EM ACAO

JAMAICA

Surto

controlado

Um surto de febre do den

gue — que ja se acreditou
estar quase erradicado na
America Latina e no Cari

be — impeliu as autorida-
des sanitarias jamaicanas
o ano passado a tomar

medidas ur-

gentes para
controlar a

doenga trans-
mitida por
mosquitos.

Em setem-

bro ultimo, o

surto assumiu

proporgoes

quase epide-
micas, levan-

do o Ministro

da Saude a declarar um

estado de alerta e apelar
aos profissionais da area e
ao publico para que to-
massem precaugoes. O go
verno usou um subsidio

de US$50,000 do BID
para comprar 50 barris de
Malathion, um pesticida
usado para controlar o
mosquito vetor, o Aedes
aegypti.

Quando o surto foi con
trolado, ja se haviam re-
gistrado cerca de 1.930
casos da febre, inclusive

tres obitos.

O dengue e endemico
em areas tropicais da Asia,
Africa e Americas, mas so
recentemente ressurgiu
como uma ameaga grave a

saude publica na America
Latina e no Caribe. Surtos

registrados em uma duzia
de paises da regiao leva-
ram a Organizagao Pan-
Americana da Saude, em

meados do ano passado, a
declarar a doenga um pro-
blema de saude publica.

Na America Latina, ate
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agora, a maioria dos casos
ocorreu no Brasil, Vene

zuela, El Salvador e Gua

temala. Alem da Jamaica,

outras ilhas caribenhas

comunicaram um numero

significativo de casos.
O dengue provoca febre

alta, erupgoes na pele,
cefaleias, nausea, vomitos

e dor nos miisculos e jun
tas. As infecgoes com o vi
rus do dengue tanto po-
dem ser assintomaticas

quanto progredir para a
febre do dengue, o dengue
hemorragico ou a sindro-
me do choque do dengue.

A febre do dengue e
mais comum em areas ur-

banas nao planejadas,
com alta densidade demo-

grafica e mas condigoes
ambientais.

PERU

Menos poluicao,
mais lucros

Comegou a operar em
Callao, Peru, uma fabrica

de farinha de peixe equi-
pada com nova tecnologia
para reduzir a poluigao e
aumentar a produgao.

A fabrica, da Pesquera
Capricornio, reduz os
efluentes e os desperdicios
com um sistema aperfei-
goado para bombear o pei-

Dando os toques finais

xe para fora dos poroes
dos barcos.

As fabricas convencio-

nais usam grandes quan-
tidades de agua e um sis
tema de descarga que
maltrata o peixe. A agua,
contaminada pelo sangue
e pedagos de carne, mui-
tas vezes volta ao porto
sem tratamento, causando

problemas de saude e
mau cheiro. Nesse proces-
so, perde-se na agua ate
10% da proteina do peixe.

A nova fabrica utiliza

um sistema avangado de
bombeamento com turbi-

nas com pegas de borra-
cha fabricadas pela
Netzsch Mohnopumpen
GmbH de Waldkraiburg,
Alemanha. O sistema e tao

aperfeigoado que danifica
menos de 1,5% do peixe,
contra ate 50% com os

sistemas convencionais.

"Nossa bomba pode
economizar US$2 milhoes
por ano a uma fabrica",
diz o gerente de vendas da
Netzsch, Rudolf Reiter. A

Netzsch j a vendeu sete
bombas a outras empre
sas peruanas e espera

vender mais 20 ou 30 este

ano, com os produtores
pressionados pelas leis
contra a poluigao, agora
mais rigorosas no Peru.

A fabrica tem tambem

um equipamento que cap-
ta e recicla o vapor usado
no processamento, redu-
zindo o forte odor associa-

do as unidades de proces
samento de peixe.

"A fabrica foi construida

para proteger o ambiente",
afirma o gerente geral da
Pesquera Capricornio,
Giovanni Mandriotti. Cus-

tou US$8 milhoes e foi
construida com ajuda de
US$2,1 milhoes de um
programa de credito in
dustrial de US$100 mi
lhoes financiado pelo BID
e executado pela Cofide
(Corporacion Financiera
de Desarrollo). Construida
em apenas seis meses por
60 trabalhadores, a fabri
ca emprega hoje 50 pes-
soas. Pode processar 50
toneladas de peixe por
hora e espera em breve ex-
portar farinha de peixe de
primeira para viveiros de
trutas e salmao no Japao.



BRASIL

Matar larvas e

salvar matas

Os fazendeiros do Parana

ganharam um poderoso
aliado na luta contra uma

praga e, ao mesmo tempo,
reforgaram o movimento
para salvar o que resta da
Mata Atlantica.

Certas larvas nocivas

para as bananeiras estao
sendo controladas por um
metodo biologico desenvol-
vido na Universidade de

Santa Catarina com apoio

do Fundo Nacional do

Meio Ambiente, financia-

do pelo BID.
O metodo, que usa um

fungo toxico para o inse-
to, esta sendo testado em

campo pelos lavradores
que vivem na Area de
Protegao Ambiental de
Guaraquegaba, sob orien-
tagao de agronomos da
Wildlife Research and

Environmental Education

Society (SPVS). O traba-
lho de extensao agricola
esta recebendo tambem

apoio do mesmo Fundo.

Um agronomo da SPVS demonstra a nova tecnica.

A novafabrica e os
trabalhadores que a
construiram.

O inseto, Cosmopo
lites sordidus, e uma se-

ria ameaga as bananas,
a principal cultura de
pequenos produtores.
Ele poe os ovos nos tron-
cos das bananeiras e as

larvas que saem comem
o tecido, por vezes enfra-
quecendo a planta a
ponto de ela cair. Antes,
os plantadores controla-
vam a praga com inseti-
cidas quimicos.

Com o novo metodo, o

produtor faz um peque-
no corte no tronco da

bananeira e aplica o fun-
go Beauveria bassiana.
O cheiro que emana da
incisao atrai os insetos,

os quais sao mortos pelo
fungo.

Embora a meta ultima

da SPVS seja salvar a
mata, o primeiro passo e
conquistar a confianga e
a cooperagao locais.

"O que interessa para
o plantador e a banana",
diz Geraldo Mosimann

da Silva, agronomo da
SPVS. "Assim, nos o aju-
damos com a banana.

Depois, conversamos so
bre conservagao, sobre
os ecossistemas de

Guaraquegaba e damos
informagoes sobre nor-
mas ambientais."

A area de Guaraque
gaba, um trecho de mata
e lavouras sujeitas a dis-
tintos niveis de protegao,
e o maior remanescente

de uma mata que um
dia se estendeu do Rio

Grande do Sul ao Rio

Grande do Norte. Nos ul

timos 450 anos, cerca de

90% da mata original foi
derrubada para abrir ca-
minho para fazendas e
cidades. Os pequenos
trechos remanescentes,

porem, abrigam uma es-

pantosa variedade de es-
pecies vegetais e animais,
muitas delas endemicas.

A SPVS esta ajudando
a preservar a area de
Guaraquegaba desenvol-
vendo tecnicas de manejo,
efetuando pesquisas
sobre a flora e a fauna

nativas, estudando a re-

cuperagao de areas dani-
ficadas e desenvolvendo

programas educacionais.

BARBADOS

Projetos
on-line

Os funcionarios publicos
de Barbados ja nao tem
de escarafunchar arqui-
vos a cata de relatorios

sobre projetos de infra-es-
trutura e desenvolvimen

to. Tudo aparece na tela
do computador.

O novo sistema, dese-

nhado e desenvoMdo pela
ARA Consulting Group do
Canada, reune dados so

bre projetos de desenvol
vimento atuais e futuros

em todo o pais.
A necessidade do novo

banco de dados foi diag-
nosticada em um estudo

financiado pelo BID e rea-
lizado pela ARA sobre a
forma de melhorar o pla-
nejamento governamental
e a administragao do ciclo
do projeto.

Segundo esse estudo, o
problema principal era
uma falta de definigao
formal de prioridades
para os projetos de gastos
de capital. Como resulta-
do, a consultora veio para
trabalhar com o governo a
fim de aperfeigoar o siste
ma de analise de projetos
e ao mesmo tempo refor-
gar as instituigoes partici
pantes.
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EMPRESTIMOS

Bolivia... US$25,6 mi
lhoes para
melhorar a

gestao de re-
cursos hidri-

cos agrico-
las.

Os recursos ajudarao a
organizar um eficiente sis
tema nacional para geren-
ciar e coordenar o uso de

recursos hidricos para a
produgao agricola. O pro
grama tambem ajudara a
melhorar e recuperar a
infra-estrutura de peque
nos sistemas de irrigagao,
aumentando a renda de

pequenos produtores em
areas economicamente de-

primidas.
O custo total do progra

ma e US$32,9 milhoes.
Enderego para mais in

formagoes: Direccion Naci
onal de Riego y Suelos,
Secretaria Nacional de

Agricultura y Ganaderia,
Avenida Camacho 1471,
La Paz, Bolivia. Tel. (591-

2) 39-1508, fax (591-2)
35-7535.

Brasil... US$300 milhoes
para ampliar
o credito aos

setores pro-
dutivos.

Estes re

cursos capa-

citarao o BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvi

mento Economico e Social)
a repassar recursos a ins
tituigoes financeiras para
dar-lhes condigoes de for
necer credito a empresas
privadas para a aquisigao
de bens de capital e finan-
ciar custos iniciais.

O programa reforgara a
capacidade de empresas
privadas para modemizar-
se e competir num quadro
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NOVOS PROJETOS

INFORMACOES PARA OS FORNECEDORES

Mais detalhes sobre estes projetos e oportunidades de
fornecer bens, obras e servigos sao publicados mensal-
mente em IDB Projects. Esta publicagao divulga projetos
recentemente aprovados ou em estudo para financia
mento pelo BID, bem como informagoes gerais sobre
aquisigoes e avisos de concessoes de contratos.

Para receber um exemplar gratuito de IDB Projects,
comunique-se com a segao de Informagao Publica,
tel. (202) 623-1397, fax (202) 623-1403 ou via Internet
em http://www.iadb.org

de crescente concorrencia

internacional.

Enderego para mais in
formagoes: Banco Nacio
nal de Desenvolvimento

Economico e Social, Ave

nida Republica do Chile
100, 6° andar, Caixa Pos

tal 1910, CEP 20001-970,

Rio de Janeiro - RJ, Bra

sil. Tel. (55-21) 277-7081,
fax (5521) 220-2615.

Colombia... US$38 mi
lhoes para a
reforma dos

servigos de
saude.

Estes re

cursos darao

apoio a reformas de longo
alcance, concebidas para
alcangar uma cobertura
universal e equitativa para
os servigos de saude.

O programa implemen-
tara uma serie de ativida-

des tecnicas e de treina

mento estreitamente rela-

cionadas, concebidas para
implementar a necessaria
estrutura institucional,

regulatoria e tecnica para
efetuar as reformas. A en-

fase recaira sobre os cui-

dados preventivos e basi-
cos ao tergo da populagao
sem acesso aos servigos
basicos.

O custo total do progra
ma e US$63 milhoes.

Enderego para mais in
formagoes: Ministerio de
Salud, Carrera 13, n°

3274, Bogota, Colombia.
Tel. (57-1) 336-5066, fax
(57-1) 336-0296.

Colombia... US$9,4 mi
lhoes para
ajudar a au-
mentar a efi-

ciencia ge-
rencial,

investigativa
e tecnica do sistema judi
cial.

Os recursos capacitarao
o gabinete do procurador-
geral a melhorar seu siste
ma de administragao dos
recursos humanos, agili-
zar a estrutura gerencial e
criar novo sistema de ava-

liagao e acompanhamento.
Enderego para mais in

formagoes: Fiscalia Gene
ral de la Nacion, Calle 35,
n° 43, Bogota, Colombia.
Tel. (57-1) 285-4567, fax
(57-1) 288-2828.

Costa Rica... US$18,7 mi
lhoes para o
primeiro pro
jeto do mun-
do de usina

eolica de ele-

tricidade de

propriedade e operagao
privada construido sem
incentivo oficial.

A usina, de 20 mega
watts, movida por 55 gera-
dores eolicos, ajudara a
atender a crescente neces-

sidade de eletricidade do

pais de uma forma inofen-
siva para o meio ambien-
te.

A proprietaria e opera-
dora da usina sera a Plan-

tas Eolicas S.A, com pa-
trocinio do Grupo Zeta da
Costa Rica e da Charter

Oak Energy, subsidiaria
da Northeast Utilities dos

Estados Unidos.

O financiamento do BID

compoe-se de um empres
timo de US$7,2 milhoes
do guiche do setor priva
do, do capital ordinario do
Banco, e US$11,5 milhoes
a serem fornecidos por um
banco comercial nos ter-

mos de um acordo de par
ticipagao.

Guiana... US$38,1 mi
lhoes do

Fundo para
Operagoes
Especiais
para ajudar a
modernizar a

agricultura e reforgar a
protegao ambiental.

Estes recursos capaci
tarao o Ministerio da Agri
cultura e o Ministerio da

Fazenda a empreender re
formas legais e regulato-
rias para melhorar a dre-
nagem e a irrigagao, o
manejo da terra e a com-
petitividade dos pregos de
exportagao do arroz.

O programa contribuira
para um mercado de ter
ras mais ativo e realistico

mediante reformas na es

trutura regulatoria, aju-
dando a consolidar direi-

tos sobre terras privadas.
Alem disso, a Guiana

criara um orgao de prote
gao ambiental e pora em



operagao a nova Junta de
Controle de Produtos Qui-
micos Toxicos.

O custo total do progra
ma e US$49,339,000.

Honduras... US$160 mi
lhoes do

Fundo para
Operagoes
Especiais
para ajudar
a modernizar

o setor publico.
O programa reduzira

gastos do governo e pro-
movera eficiencia na ges-
tao publica aumentando a
participagao do setor pri
vado na economia medi-

ante privatizagoes e con
cessoes de importantes
servigos publicos.

O programa eliminara
duplicagoes e fungoes des-
necessarias do servigo pu
blico e criara um sistema

mais eficaz para planifica-
gao do investimento e dis-
tribuigao dos gastos.

O custo total do projeto
e US$226,8 milhoes.

Mexico... US$250 milhoes
para ajudar
a modernizar

instituigoes

financeiras

privadas e
aumentar a

oferta de credito a empre
sas produtoras.

Um dos componentes
do programa fortalecera a
Nacional Financiera

S.N.C., um banco estatal

que repassa recursos a

instituigoes financeiras
privadas.

O custo total do progra
ma e US$500 milhoes.

Enderego para mais in
formagoes: Nacional Fi
nanciera, S.N.C., Insur-

gentes Sur 1971, Torre 4,
Piso 8, C.P. 01020, Mexico

D.F. Tel. (52-5) 325-6000,
fax (52-5) 325-7249.

Nicaragua... US$15,3 mi
lhoes do

Fundo para
Operagoes
Especiais
para promo-

ver a conser-

vagao de recursos natu
rals.

O programa visara
4.700 pequenas e medias
fazendas, estimulando a

produgao e a renda dos
produtores com tecnicas
florestais e agricolas aper-
feigoadas para garantir a
sustentabilidade da ativi-

dade economica e da pro
tegao ambiental.

As comunidades indige-
nas receberao treinamento

em administragao am
biental e praticas de de
senvolvimento sustenta-

vel, inclusive tecnicas de

protegao contra incendios
florestais e de combate a

doengas e pragas.
O programa, apoiado

pelo governo sueco e pelo
Fundo Nordico de Desen

volvimento, tem um custo

total de US$24,4 milhoes.

Nicaragua... US$1,9 mi-
lhao do Fun

do para Ope
ragoes

Especiais a
fim de mo

dernizar o

sistema tributario.

Esses recursos darao

apoio a um programa em
andamento para reforgar o
Departamento da Receita
do Ministerio da Fazenda,

melhorando os controles

gerenciais, alcangando efi
ciencia maior nas audito-

rias e fiscalizagoes tribu-
tarias e treinando o

pessoal.

Panama... US$30 milhoes
para ajudar
a reestrutu-

rar a divida

externa junto
aos bancos

comerciais.

Este programa, tambem
apoiado pelo Banco Mun-
dial e pelo FMI, reduzira o
peso da divida de curto
prazo sobre a balanga de
pagamentos, diminuira o
agio de risco do pais nos
mercados internacionais

de capital e regularizara
as relagoes com os credo-
res estrangeiros.

A divida comercial ex

terna do pais, US$4 bi-
lhoes, deve ser reduzida

para US$1,14 bilhao. O
governo emitira obrigagoes
de juros baixos em com-
paragao com as anterio-
res, bem como obrigagoes

com desconto, para liqui-
dar atrasos no principal e
nos juros, lastreando es-
sas obrigagoes mediante a
compra de obrigagoes sem
cupom. Garantira tambem
o pagamentos de juros por
meio de varios fundos

rotativos.

O custo total do progra
ma e US$216 milhoes.

Peru... US$21 milhoes
para reforma
de mercados

de terras.

Estes re

cursos vao

respaldar a
criagao de um mercado de
terras flexivel e transpa-
rente, regularizando pro-
priedades mediante titulos
claros para os produtores.

O programa criara um
(segue)

De portas abertas

Uma escola na Cat Island, Bahamas, abriu as portas a
um grupo de diretores executivos do BID em missao de
inspegao de projetos financiados pelo Banco. Eram eles
Julio Angel, Havelock Brewster, Jorge Hemdndez-Alcerro,
Guy Lavigueur, Barry Malcolm e Ronald Scheman. Visita-
ram tambem o projeto de expansao de uma usina de ele-
tricidade e um programa de renovagao urbana.
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(vem da pag. anterior)
unico sistema automati-

zado para registrar pro-
priedades rurais e regula-
rizara todas as posses
estabelecidas no quadro
da reforma agraria.

Alem disso, reforgara a
Diregao Nacional de Re
cursos Naturais, para
capacita-lo a melhor
acompanhar e avaliar a
utilizagao e o manejo dos
recursos naturais.

O custo total do projeto
e US$36,5 milhoes.

Enderego para mais in
formagoes: Ministerio de
Agricultura (MINAG),
Pasaje Zela, Piso 6, Jesus
Maria, Lima, Peru. Tel.

(51-1) 431-0623, fax (51-
1) 432-7998.

PEQUENOS PROJETOS

Chile... US$1,3 milhao
para forne
cer credito e

outros servi

gos a 2.525
microempre
sarios de

baixa renda e trabalhado-

res autonomos, 66% dos

quais mulheres.
Os recursos serao usa-

dos pela Fundacion Soin-
tral e pela Fundacion
Tiempos Nuevos, institui
goes privadas sem fins lu-
crativos, para que se ex-
pandam para novas areas
do pais e consolidem a au-
to-suficiencia financeira.

Para mais informagoes,
contatar: Fundacion Tiem

pos Nuevos, Hinderberg
709, Santiago, Chile. Tel.
(56-2) 225-3929, fax (56-
2) 225-8417 ou Fundacion
Sointral, Lord Cochrane

146, Depto. 1, Santiago,
Chile. Tel. (56-2) 632-9192,
fax (56-2) 698-6142.
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FUNDO MULTILATERAL

DE INVESTIMENTOS

Regional... US$385,000
para reforgar
a Associagao
Caribenha de

Conservagao.
Os recur

sos capacita-
rao a associagao a tornar-
se um moderno servigo de
informagoes, equipado
com tecnologia adequada
e com uma equipe treina-
da e experiente, que cole-
tara e distribuira informa

goes sobre a protegao
ambiental.

CORPORACAO

INTERAMERICANA DE

INVESTIMENTOS

Argentina... Investimento
em um equi-
pamento de
US$2 mi
lhoes e um

emprestimo
de US$8 mi
lhoes mobilizados de ban-

cos comerciais para a
Sagemuller, uma produto-
ra integrada de aves, pro
dutos de came, ragoes
animais, arroz e farinha.

O financiamento respal-
dara a Fase II do projeto
agroindustrial da Sage-
mtiller, a qual consiste na
expansao e maior automa-
gao de um abatedouro de
aves, modernizagao e ex
pansao de um sistema de
alimentagao, construgao
de um deposito de graos e
reforma do atual, instala-

gao de uma nova unidade
de produgao de erva-mate
e construgao de uma fabri
ca de ragao para animais
de estimagao no Brasil.

A Fase I do projeto, res-
paldada por um empresti

mo de US$4,6 milhoes da
CII, foi encerrada com exi
to em 1994.

Mexico... Investimento de

US$3 mi
lhoes num

fundo fidu-

ciario a ser

administrado

pela Promo
tora Probursa, S.A. ae C.V,

subsidiaria de propriedade
exclusiva do Grupo Finan-
ciero Probursa, um dos

mais destacados do pais.
O Grupo Financiero

Probursa foi escolhido

como parceiro mexicano
da Advent International

Corporation, que, junta-
mente com a CII, esta pa-
trocinando o Latin Amer

ican Private Equity Fund.
Este fundo de investimen

to paralelo investira em
firmas de porte medio que
carecem de capital para
expandir-se, diversificar-
se ou reestruturar-se, jun-
tamente com a Procorp,
S.A. de C.V., uma empre-
sa mexicana privada de
investimento acionario ad-

ministrada pela Promotora
Probursa.

Peru... Um emprestimo de
US$5 mi
lhoes e um

investimento

acionario de

US$2,1 mi
lhoes para
construir e operar a
Compania Papelera Indus
trial del Peru, que produ-
zira 25.000 toneladas por
ano de papel higienico,
toalhas e guardanapos de
papel para o mercado in-
terno com papel reciclado.

Regional... Investimento
em equipamento de US$3
milhoes no Central

American

Investment

Fund, pri
meiro fundo

de capital de
risco da re

giao.
O fundo buscara uma

capitalizagao de US$25
milhoes, para o que a
Commonwealth Develop
ment Corporation da Gra-
Bretanha contribuira com

US$8 milhoes. Os US$14
milhoes restantes virao de

empresas locais de inves
timento, uma de cada pais
participante.

O fundo fornecera capi
tal para o crescimento de
pequenas e medias empre
sas da America Central e

tera uma estrutura fecha-

da, com dez anos de vida.

OBRIGAQOES

Ienes... 30 bilhoes de ie-

nes japoneses (US$296
milhoes) emitidos no mer
cado de eurotitulos, resta-

belecendo a presenga do
BID no mercado japones
de obrigagoes publicas,
apos uma ausencia de
dois anos e meio.

Estas obrigagoes, com
prazo de seis anos e dois
meses, tem um cupom de
2,25% ao ano e foram co-
tadas a 100%, rendendo

2,25% anualmente para os
investidores. A emissao

esta sendo liderada pela
Nikko Europe Pic e co-lide-
rada pela Daiwa Europe,
IBJ International e

Nomura International.

Marcos... O Nikko Bank

(Deutschland) GmbH or-
ganizou para o BID uma
emissao de euronotas no

valor de DM 140 milhoes

(US$100 milhoes) com



prazo de cinco anos. As
notas serao colocadas jun
to a corretores japoneses.
Os rendimentos foram ob

jeto de uma operagao de
swap com dolares ameri-
canos a taxa flutuante.

Rands... O Banco fez sua

primeira emissao de obri
gagoes sul-africanas, no
montante de 250 milhoes

de rands, que foram objeto
de uma operagao de swap
com dolares americanos a

uma taxa fixa vantajosa.
O langamento, cotado a

101,15%, com um cupom
anual de 13%, vence a 28

de fevereiro de 2001. A

Deutsche Morgan Grenfell
liderou um consorcio de

15 bancos internacionais.

Pesetas... Um langamento
de obrigagoes no valor de
10 bilhoes de pesetas es-
panholas, equivalentes a
US$880 milhoes.

As obrigagoes a cinco
anos tem cupom anual de
8,625% e foram cotadas a

101,28%, rendendo 8,71

ao ano para os investido-
res. Este rendimento e 23
centesimos de ponto por-
centual abaixo das obriga
goes semelhantes do go
verno espanhol. O Banco
Santander de Negocios S.A.
e a SBC Warburg, por in-
termedio da SBC Sociedad

de Valores, lideram juntos
a emissao. Os rendimen

tos serao objeto de uma
operagao de swap por do
lares americanos a uma

taxa flutuante.

Marcos... Uma emissao de

obrigagoes no valor de 300
milhoes de DM pelo equi-
valente a US$203 milhoes.

As obrigagoes, com pra
zo de cinco anos, tem um
cupom anual de 4,625% e

foram cotadas a

100,735%, rendendo 4,83
ao ano para os investido-
res. Lideram e controlam

a emissao o Dresdner

Bank AG., a Caisse des

Depots et Consignations e
a IBJ International PLC.

Os rendimentos da emis

sao serao objeto de uma
operagao de swap atraen-
te por dolares americanos.

NOVA TAXA DE

JUROS DO BID

O Banco aprovou, para o
primeiro semestre de
1996, mudangas nas ta-
xas de juros sobre a parte
dos emprestimos do capi
tal ordinario expressa em
moedas conversiveis.

A taxa sobre os saldos

pendentes de emprestimos
com taxas variaveis apro-
vados apos 1° de Janeiro
de 1990 e 6,89%.

Para desembolsos de

emprestimos aprovados
entre 1° de Janeiro de
1983 e 31 de dezembro de

1989, a taxa e 6,66%.

Sera cobrada uma taxa de

credito de 0,50% sobre to

dos os emprestimos nao
desembolsados no primei
ro semestre de 1996, o

que significa dispensar
0,25% da taxa de 0,75%.

NOPRELO

Publications Catalog. O
catalogo de publicagoes do
BID, disponivel em ingles
e espanhol, reflete o ritmo
crescente das atividades

editoriais da instituigao.
Pedidos a Assessoria de

Relagoes Externas do BID,
1300 New York Ave., N.W.,

Washington, D.C. 20577.
Tel. (202) 623-1753, fax
(202) 623-1709.

GAZETILHA

PERSONALIDADES

Walter Arensberg foi no-
meado chefe da Divisao do

Meio Ambiente do Banco.

Cidadao americano,
Arensberg construiu uma
longa carreira na area do
planejamento e adminis-
tragao ambiental e pesqui-
sa de politicas. Era ate re-
centemente vice-diretor do

Centro de Desenvolvimen

to Internacional e Meio

Ambiente do World

Resources Institute, onde,

entre outras atividades,

administrava programas
de gestao de recursos na
turais, monitoragao
ambiental e apoio a orga-
nizagoes comunitarias.
Coordenou o trabalho do

WRI com a Agenda de De
senvolvimento Internacio

nal dos EUA. Foi tambem

socio da firma de arquite-
tura, engenharia e plane
jamento urbano Skidmore,
Owings & Merrill, onde di-
rigiu avaliagoes ambien-
tais e projetos de uso da
terra nos Estados Unidos

e na America Latina. An

tes disso, foi consultor da
National Urban Coalition e

responsavel pelas avalia
goes do Corpo da Paz
americano.

Arensberg e formado
pela Universidade de

Harvard, onde completou
um mestrado em planeja
mento urbano.

Armando Chuecos

Armando Chuecos foi no-

meado subsecretario do

BID.

Cidadao venezuelano,
Chuecos entrou para o
Banco em 1974 como pro-
fissional junior no Depar-
tamento Juridico, onde
veio a ser advogado se
nior, conselheiro senior de

operagoes e conselheiro
geral assistente encarre-
gado do escritorio institu-
cional juridico. Trabalhou
quatro anos como assis
tente tecnico para o dire-
tor executivo pelo Panama
e Venezuela. Antes de en-

trar para o BID, foi advo
gado do Conselho Eleitoral
da Suprema Corte da
Venezuela e teve um escri

torio de advocacia em seu

pais.
Chuecos e formado em

Direito pela Universidade
Central da Venezuela, tem
um mestrado em planeja
mento urbano e regional
pela Universidade de
Pittsburgh, Pensilvania, e
outro em administragao,
com especializagao em fi-
nangas internacionais,
pela Universidade George
Washington, em Washing
ton, D.C.
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Os retratos pintados por Prilidiano Pueyrredon estao no Museu Nacional de Belas Ar-
tes, no mesmo bairro onde se situam algumas das mansoes de onde veio o seu acervo.

BUENOS AIRES

A elegancia do Velho Mundo
Uma homenagem a vida no fin-de-siecle

Na America, nao ha lugar
como Buenos Aires. Ave-

nidas amplas, mansoes
elegantes, imponentes
predios publicos e cafes
boemios emprestam-lhe
um ar de sofisticagao que
lembra mais Paris do que
uma capital latino-ameri-
cana.

Nao foi por acaso que
Buenos Aires ganhou seus
tragos de Velho Mundo.
Eles foram cuidadosamen-

te desenhados ao longo de
decada na passagem do
seculo. Com os olhos na

Europa, esta cidade de
imigrantes imitou com en-
tusiasmo os grandes cen
tres urbanos do Velho

Mundo, nao so na aparen-
cia fisica mas tambem na

vida intelectual e social.

O resultado foi uma du-

radoura elegancia, que
esta sendo lembrada com

uma exposigao especial de
quadros, esculturas, fotos
e objetos decorativos e
utilitarios de ceramica,

prata e bronze na galeria
de arte do Centro Cultural

do BID em Washington,
D.C. As 82 obras expostas
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foram emprestadas por
grandes museus de Bue
nos Aires. A exposigao,
intitulada "Que tempos
aqueles... vida e cultura
em Buenos Aires - 1880-

1920", homenageia tam
bem a cidade sede da 37a

Reuniao da Assembleia de

Governadores do BID.

Transformacdes. No co-

mego do periodo coberto
pela exposigao, a Argenti
na, e em particular Bue
nos Aires, sofreu uma

transformagao causada
por dois fatores: educagao
e imigragao.

"Devemos fazer do hu-

milde gaucho um homem
util a sociedade... trans-

formar toda a Republica
numa escola", disse o Pre

sidente Domingo Faustino
Sarmiento em 1868, con-
forme citagao de Felix
Angel, conservador do
Centro Cultural, no cata-

logo da mostra.
Ao mesmo tempo, on-

das de imigrantes euro-

Um incensorio; bronze de Juan Bautista Carpeaux.

CULTURA

peus inundavam o pais
em busca de um novo des

tine Em 1914, um tergo
da populagao da Argentina
era formada por imigran
tes, muitos deles italianos
e ingleses. Eram recebidos
como emissarios culturais

e portadores de um novo
espirito empreendedor na
America do Sul.

As transformagoes do
pais provocaram uma de-
cisiva mudanga cultural.
Os italianos recem-chega-
dos criaram o teatro lirico

e um estilo arquitetonico
que lembrava a Renascen-
ga. A populagao adotou o
estilo do Segundo Imperio
frances e o neoclassicis-

mo, cujos motivos arquite-
tonicos e decorativos re-

presentavam fielmente
modelos europeus e ga-
nharam a preferencia das
classes abastadas e do

governo. Os bulevares
parisienses inspiraram os
responsaveis pelo planeja
mento urbano da cidade

de Buenos Aires.

A arte local. Na virada do

seculo, o predominio dos
pintores estrangeiros ce-
deu gradualmente, abrin-
do espago aos pintores e
escultores locais, que tra-
balhavam cenas historicas

e retratos em estilo pos-
neo-classico ou romantico.

Os assuntos que refletiam
a personalidade e o gosto
dos caudilhos e fazendei-

ros foram trocados por
obras destinadas as pare-
des da oligarquia.

Hoje, a despeito dos
anos passados e das inevi-
taveis mudangas ocorri-
das, Buenos Aires conser-

va sua elegancia
fin-de-siecle e um lugar es
pecial no patrimonio cul
tural da America Latina.


