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Arequipa, Peru, tern 35
anos e foi o primeiro em-
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Mais treinamento mas

salarios menores 9
Professores em quase to-
dos os paises da regiao ga-
nham menos em termos

reais do que ha dez anos,
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Peru reprime evasao fis
cal; cidade no Equador sai
a procura de vazamentos;
Honduras constroi escolas

rurais; engenheiros colom-
bianos movem um rio.
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Os ultimos projetos
aprovados 14
Fundos do Banco darao

impulso a producao agri-
cola no Panama, a educa-

cao no Uruguai e a moder-
nizacao da pesca no Peru.

CENTRO CULTURAL

Tradicao em

ceramica 16
Uma selegao da melhor
ceramica nicaraguense —
pre-colombiana e contem-
poranea — pode ser vista
no Centro Cultural do BID.

CAPA

Coracao de aco

Trabalhadores levantam

uma coluna de apoio para
a ponte sobre o rio Otun,
Colombia. As colunas te-

rao 3.000 toneladas de

aco reforcado para resistir
a terremotos. A ponte aju-
dara a aliviar serios engar-
rafamentos de transito.

(Foto: David Mangurian,
BID.)
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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 fornecer e garantir o
financiamento de projetos
que representam investi-
mentos de mais de

US$194 bilhoes. Contri-
buiu tambem para uma
distribuicao 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 14 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
execucao de projetos
apoiados pelo Banco.



EM FOCO

Mensagem de otimismo
Quando comegaram os preparativos
para a Trigesima Setima Reuniao
Anual da Assembleia de Governado-

res, algumas pessoas temeram que
esse ponto alto da vida institucional
do Banco passasse despercebido em
meio a vida agitada da cidade de
Buenos Aires.

Mas na abertura da reuniao, a 25

de marco, esses receios provaram
ser infundados: 32 anos depois da
primeira reuniao da Assembleia de
Governadores em Buenos Aires, a

capital argentina novamente de-
monstrou ser um cenario

ideal para as delibera-
coes dos governadores. A
participacao recorde de
4.300 pessoas na reuniao
deste ano enviou a toda a

regiao uma clara mensa
gem de otimismo e com-
promisso renovado com o
processo de reforma ini-
ciado na decada de 90.

A agenda social. Um ano
depois de ter resistido ao
"efeito tequila" da desva-
lorizacao do peso mexica-
no, a regiao esta mais
calma e a situagao e mais
encorajadora. Persiste,
porem, a percepcao gene

ralizada de que a atual
taxa de crescimento e s
muito baixa para aten-
der os desafios do de

senvolvimento e que se
deveria aproveitar a
calmaria para resolver os dilemas
fiscais e garantir o bom funciona-
mento dos sistemas financeiros.

A sessao inaugural, na qual o go-
vernador da Argentina Domingo
Cavallo foi eleito presidente, criou o
clima para tres dias de deliberates
e captou o espirito dos seminarios
que precederam a reuniao formal.

Num clima de consenso sobre a

necessidade de aprofundar os pro
cesses de mudanca em curso e lan-

gar uma segunda geragao de refor-

mas, os participantes renovaram
seu compromisso com os setores
mais necessitados da populagao,
atendendo ao espirito de solidarie-
dade caracteristico dos membros do

Banco.

Dentro desse espirito, foram ini-
ciadas discussoes em Buenos Aires

sobre o tema da revitalizagao do
Fundo para Operagoes Especiais
(FOE) do Banco, o qual prove finan
ciamento essencial aos paises mais
pobres da regiao. O FOE podera fi-
car sem fundos a nao ser que se en-

O consenso na reuniao

do BID em Buenos Aires

foi que a regiao estd mais
calma e a situagao e
mais encorajadora, mas
a percepgdo generalizada
e de que a atual taxa de
crescimento economico e

muito baixa.

contrem meios inovadores de conse-

guir novos recursos. O processo de
consultas entre os paises membros
e a administragao do Banco devera
continuar, a fim de que se encontre
uma solugao antes que se esgotem
os recursos disponiveis, o que pode
ra ocorrer em 1998.

Um setor privado forte. Outra ca-
racteristica marcante da reuniao

deste ano foi a presenga em massa
do setor privado, principalmente re-
presentantes comerciais da Argenti
na, do Brasil, do Chile, dos Estados

Unidos e do Uruguai.
A presenga do setor

privado nao foi coinciden-
cia. Em 1995, o Banco

concedeu os primeiros
emprestimos para proje
tos de infra-estrutura di-

retamente a firmas priva-
das, sem garantia de
governos. Em Buenos
Aires, estavam presentes
os tres ramos do Grupo
do BID que trabalham
com o setor privado: a
Corporagao Interame-
ricana de Investimentos,

o Fundo Multilateral de

Investimentos e o Depar-
tamento do Setor Privado.

Como manda a tradi-

gao, a reuniao serviu de
foro para numerosos en-
contros bilaterais e de

ocasiao para a assinatura
de contratos de empresti-
mo, que este ano totali-
zaram US$700 milhoes.
Durante o evento foi tam-

bem relangado o Instituto para a
Integragao da America Latina (Intal),
que tem agora um novo diretor,
Juan Jose Taccone.

Em Buenos Aires, o Banco mais

uma vez reafirmou seu compromis
so com o apoio a economias abertas,
integradas e eficientes, ligadas pelo
espirito de solidariedade, e colocou
seus recursos financeiros e intelec-

tuais a disposigao da America Lati
na e do Caribe.

-Santiago Real de Aziia
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PERU

Projeto pioneiro
ainda e modelo
Prova de que desenvolvimento social e rentdvel

David Mangurian

^MENf. Em 1909, dois anos an

tes de descobrir Machu

Picchu, o arqueologista
de Yale Brigham Powell
parou em Arequipa, ci-

dade desertica fundada em 1504, ao

pe do vulcao Misti, no sul do Peru.
Ali, entre as construgoes feitas com
uma brilhante pedra vulcanica
branca, Powell desenhou um piano
para melhorar os aquedutos de
Arequipa.

Em 1961, 52 anos mais tarde,

usaram-se elementos do desenho de

Powell para expandir os sistemas de
agua e esgotos da cidade, o pri-
meiro projeto financiado pelo en
tao recem-criado Banco Intera

mericano de Desenvolvimento.

Na data do 35Q aniversario do

BID, vale a pena contar a histo-
ria de como Arequipa usou o
emprestimo para construir um
sistema de agua de primeira ca-
tegoria, que foi tambem o pri-
meiro projeto social financiado
por um organismo internacional
de emprestimos.

A historia comegou quando
terremotos em 1958 e 1960

destruiram um quarto das mo-
radias da cidade, forgando os re-
sidentes a mudar-se para os ar-
redores. As cidades e vilas

proximas tambem foram danifi-
cadas e milhares de seus resi-

dentes migraram para Arequi
pa. A estagao de tratamento de
agua, La Tomilla, sobreviveu
aos terremotos, mas dois tergos
do sistema subterraneo ficaram

danificados. Felizmente, a cida
de ja tinha pianos de expandir
o sistema de agua e esgotos. O
entao prefeito, Jose Garcia

Calderon, recorda que a cidade rapi-
damente reuniu os fundos para pre-
parar uma proposta de projeto e
tentar conseguir um emprestimo.

Entretanto, o Banco procurava
seu primeiro projeto. "Precisavamos
fazer um emprestimo para mostrar
que estavamos ativos", lembra Jim
Lynn, sub-chefe economico do Ban
co em 1960, primeiro ano de opera-
goes do BID.

Ao mesmo tempo, o jovem presi-
dente do Banco Felipe Herrera que-
ria urgentemente que o primeiro
emprestimo do BID financiasse um
projeto social, para marcar a dife-
renga em relagao ao Banco Mundial,
que financiava principalmente es-

tradas e projetos de energia. Ate en
tao, a comunidade financeira inter
nacional considerava projetos de
infra-estrutura — como educagao e
agua e esgotos — pouco rentaveis e
incapazes de produzir uma taxa de
retorno razoavel.

Arequipa apresentou ao BID um
piano para construir cinco tanques
de armazenagem e redes de agua e
esgotos para servir 20.000 casas.
Outros projetos que se candidata-
ram a emprestimos foram o de uma
padaria e um de criagao de gado.
Mas "o de Arequipa era de longe o
melhor", lembra Lynn. "Eles esta-
vam prontos para comegar." Assim,
em 3 de fevereiro de 1961 a Direto-

ria Executiva do BID aprovou o em
prestimo de US$3,9 milhoes para
expandir os sistemas de agua e es
gotos da cidade.

Ao aprovar o piano, a diretoria fez
duas exigencias que ajudariam

a estabelecer a solidez economica de

futures projetos sociais. Primei
ro, Arequipa teve que criar uma
companhia de aguas indepen-
dente do governo. "Queriamos
estar seguros de que o projeto
estaria a cargo de pessoas sem
interesses politicos, mas inte-
ressadas em fazer chegar a
agua ao publico", conta Lynn.
Isso era novo em relagao a pra-
tica em vigor, em que os proje
tos de obras publicas eram
sempre realizados pelos gover-
nos federal ou municipal, quase
sempre por motivos politicos.

Segundo, o BID exigia que a
cidade instalasse hidrometros e

cobrasse do publico o uso da
agua. A cidade ja havia tentado
fazer isso, mas os moradores,

furiosos, tinham arrancado os
medidores em protesto. Estabe-
lecera-se, entao, uma taxa men-

sal que nem sempre cobria os
custos.

As obras comegaram em
1962. Levou tres dias e duas

noites para despejar o concreto
para as paredes e o chao do pri
meiro tanque de agua. Uma

Pozo Calderon e Mendoza Pizarro, construtores
de um sistema solido e auto-sustentado.



Ao pe do vulcao Misti, a estagao de
tratamento de agua La Tomilla se ex-
pande mais uma vez. Quando pron-
ta, abastecera de agua 95% da po
pulagao de Arequipa e levard esgotos
a 75% dos moradores. Funciondrios

atribuem a saudefiscal do sistema
ao uso dos medidores (abaixo).

companhia de Milwaukee, Wiscon
sin, forneceu os 12.200 hidrometros
necessarios. Tres anos depois o pro
jeto estava pronto.

Dessa vez os medidores ficaram e

ate hoje os diretores da empresa
atribuem a solidez financeira da

companhia aos hidrometros e a co-
leta de direitos de fachada (taxa de
ligagao de agua e esgoto conforme o
tamanho da propriedade) e taxas de
ligagao de agua.

"A companhia de agua recuperou
seu investimento e pagou o Banco",
conta Guillermo Pozo Calderon, ins-

petor da companhia construtora
quando o projeto foi construido e
hoje funcionario do Servigo de Agua
e Esgoto de Arequipa (Sedapar).

"As pessoas ajudaram a resolver
o problema pagando o custo real do
servigo, sem depender de subsidios
do governo", conta Antonio Mendoza
Pizarro, entao inspetor da Corpora-
gao de Saneamento de Arequipa e
mais tarde seu presidente.

Isso prova que os projetos sociais
podem ser rentaveis.

Hoje, os cinco tanques e o siste
ma de distribuigao do projeto

original ainda estao operando. A
Sedapar tornou-se um orgao eficien-
te e poderoso.

A companhia liquidou o primeiro
emprestimo em 1975. Utilizou um
segundo emprestimo do BID para
expandir a estagao de tratamento e
desde entao gastou US$50 milhoes
para continuar a atender ao cresci
mento da populagao, de 116.000
habitantes em 1961 para quase 1
milhao atualmente.

Agora, La Tomilla esta sendo no-
vamente expandida, com mais li-

DAVID MANGURIAN—BID

nhas de agua e esgoto. Assim, den-
tro em breve 95% da populagao da
cidade terao agua em suas casas e
75% terao servigo de esgotos.

"A maior realizagao do projeto do
BID", disse Mendoza, "foi a criagao
de uma organizagao solida de abas-
tecimento de agua e o desenvolvi
mento de cidadaos que sabem que
tern que pagar pela agua que usam.
Devido a isso, a empresa nunca pre-
cisou de subsidios."

O rapido crescimento de Arequipa
representou uma demanda maior de
outros servigos urbanos tambem,
mas o atual prefeito, Roger Caseres
Perez, gaba-se de que os novos imi-
grantes estao fazendo sua propria
contribuigao, formando mutiroes
nos fins de semana para pavimentar
ruas e reformar escolas. Mesmo os

mais pobres, diz o prefeito, cons-
troem seus barracos com materiais

de construgao duradouros.
Enquanto isso, naquela que mui-

ta gente considera a mais bonita es
tagao de tratamento de agua do he-
misferio, o sol do deserto brilha
sobre as aguas claras 360 dos 365
dias do ano.

O autor e funcionario da unidade
audiovisual do BID.
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INFRA-ESTRUTURA

Novas rotas entre fronteiras
Cresce a parceria empresa-governo

Samuel Silva

Dois oleodutos que estao sendo ins-
talados na Argentina vao para o
Chile. Em breve, linhas de trans-

missao levarao energia da hidreletri-
ca de Yacyreta para a Argentina e o
Paraguai. Licitantes serao logo cha-
mados a apresentar ofertas para a
construgao de uma ponte sobre o
rio da Prata que dara a Buenos
Aires, Montevideu e Sao Paulo aces-

so direto a uma super-rodovia.
Essa leva de construcoes e os

pianos para integrar os paises do
Cone Sul da America Latina sao fru-

to de economias mais abertas, dimi-
nuigao das barreiras comerciais e
um setor privado robusto. Mas pro
jetos dessa envergadura pedem in
vestimentos macigos — so a ponte
sobre o rio da Prata devera custar

US$1 bilhao. Mesmo um setor pri
vado revigorado nao podera custear
empreendimentos desse porte.

Os governos, as empresas priva-
das e as instituigoes de financia
mento terao de trabalhar juntos
para satisfazer a demanda de
integragao fisica nessa parte do
mundo. Foi esse o consenso alcan-

gado pelos participantes de um se-
minario organizado pelo BID por
ocasiao de sua reuniao anual. O se-

minario sobre integragao da infra-
estrutura fisica nos paises membros
do Mercosul — Brasil, Paraguai,
Uruguai e Argentina — , alem de
Bolivia, Chile e Peru, atraiu 400
participantes. Entre eles estavam os
ministros de energia, transporte e
obras publicas dos sete paises, re-
presentantes de importantes firmas
de engenharia, banqueiros, funcio-
narios de alto nivel do BID e execu

tives de alto escalao de governos.
Transporte e energia sao objeto

O autor e editor associado de O BID.

de muitas iniciativas ambiciosas de

integragao em marcha ou na pran-
cheta de desenho. Mas elas enfren-

tam problemas de financiamento.
Nos proximos dez anos, o Cone

Sul precisara de US$16 a US$20 bi
lboes para pagar o custo da integra
gao de sua infra-estrutura fisica,
disse o Presidente do BID Enrique
V. Iglesias na abertura do semina-
rio. Unir a infra-estrutura atraves

das fronteiras e crucial neste mo

menta, porque com o Mercosul o co-
mercio aumentou duas vezes e meia

so nos primeiros cinco anos.
O BID ha um ano faz empresti

mos de infra-estrutura diretamente

ao setor privado, tendo destinado
5% de seus emprestimos a essas
operagoes. O BID da apoio adicional
sob a forma de acordos de garantia.

Novo papel do Estado. Apesar da
recente onda de interesse do setor

privado nos empreendimentos de
infra-estrutura, "os pianos nao irao
adiante sem dinheiro publico", disse
Ricardo Lagos, ministro de Obras
Publicas do Chile. Segundo um es-
tudo preparado por especialistas do
BID, a empresa privada deveria fi-
nanciar ate 25% das necessidades

de infra-estrutura da regiao.
Segundo opiniao partilhada pelos

apresentadores do seminario, os se-
tores publico e privado podem em-
preender conjuntamente projetos
para ligar a infra-estrutura de dois
ou mais paises. Concentrar o di
nheiro publico disponivel para esses
projetos pode gerar mais financia
mento de organismos multilaterais
de desenvolvimento, como o BID.

Os representantes da comunida-
de de negocios sublinharam a ne-
cessidade de um sistema de garan-
tias para superar os impedimentos
aos projetos de financiamento. "O
setor privado esta preparado para
correr riscos", afirmou Eduardo

Comercio se expande
no Cone Sul

Boom de exportagoes
entre paises da area*
(biUhoes de US$)

Comercio intra-regional aumenta a
participagdo no total de exportagdei

1990

• Argentina. Bolivia. Brasil. Chile. Paraguai
e Uruguai.

Baglietto, vice-presidente executivo
do Grupo Techint, da Argentina,
"mas certos riscos devem ser assu-

midos ou mitigados pelo Estado."
Entre eles estao a garantia dos com-
promissos de financiamento do Esta
do e a estabilidade macroeconomica.

Os projetos de integragao fisica
envolvendo dois ou mais paises na
regiao demandarao uma atuagao
combinada dos governos. Esforgos
desse tipo sao, no clima de abertura
comercial e economica de hoje, mui
to mais factiveis.



REFLEXOES

BUENOS AIRES

O que o amanha pode trazer
Governo tem espago para inovar

• Num seminario em Buenos Aires,

Argentina, Ricardo Hausmann, eco-
nomista-chefe do BID, propos a
criagao de conselhos fiscais inde-
pendentes nos paises para ajudar a

controlar a volatilidade

ReforCBX financeira da regiao.
O COntrole Esses conselhos se-
-. - riam incumbidos de
IlSCai estabelecer e fazer cum-

prir o deficit fiscal maxi-
mo de cada ano. Segundo um estu-
do apresentado por Hausmann du
rante o seminario "Instituigoes
Fiscais para Superar a Volatilidade",
realizado antes da reuniao anual do

Banco, isso permitiria aos paises
quebrar o ciclo vicioso de politicas
"prociclicas". Atualmente, a barga-
nha entre o legislativo e o executivo
dos paises tende a exagerar as flu-
tuagoes ciclicas. Gasta-se demais
nos anos de bonanga, sendo neces-
sario aumentar os impostos e cortar
as despesas nos anos dificeis, em
que a economia esta em contragao.

Os conselhos fiscais independen-
tes estabeleceriam metas orgamen-
tarias anticlclicas para criar supera-
vits fiscais nos periodos de boom.
Os superavits seriam usados para
manter a confianga do investidor e
do mercado durante as recessoes.

Hausmann escreveu o trabalho

com Barry Eichengreen, da Univer-
sidade da California em Berkeley, e
Jurgen von Hagen, da Universidade
de Manheim e da Universidade de

Indiana.

Para obter uma copia desse es-
tudo: telefone (202) 623-2195; fax
(202) 623-1772; enderego eletronico
norelisb@iadb.org

• As reformas educacionais tem

mais chance de dar certo quando
nao sao impostas de cima para bai-
xo. Essa foi a principal conclusao de

um seminario sobre reforma educa-

cional na America Latina e no

Caribe realizado antes da reuniao

anual do BID em Buenos Aires.

Os participantes do seminario
analisaram os resultados das refor

mas empreendidas na Argentina,
Chile, Colombia e Mexico, bem

como a bem-sucedida experiencia
do Estado de Minas Gerais, Brasil.
Um elemento comum as historias de

exito e o envolvimento de pais e pro-
fessores no processo de reforma.

Nos paises em que as reformas
foram impostas de cima para baixo,
a oposigao dos sindicatos de profes-
sores foi instantanea, o que compro-
meteu o exito, ja que sao os profes-

sores que tem que le-

Como nao var a cabo as refor~
... fn ..... n - ~ mas na sala dereformara aula ,Temos que
CQUCacaO construir a de-

mocracia na sala de

aula e junto com os professores",
disse Vicky Colbert, conselheira re
gional para educagao do Fundo das
Nagoes Unidas—Colombia.

Alem de analisar a dinamica da

reforma, os participantes aborda-
ram treinamento e certificagao de
professores, avaliagao do desempe-
nho de estudantes e perspectivas do
ensino secundario e tecnico.

Para material adicional sobre o

seminario de educagao: telefone
(202) 623-2087; fax (202) 623-1558;
enderego eletronico anafil@iadb.org

• Especialistas discutiram meios de
fazer avangar a causa da integragao
economica num seminario sobre

"Processos de Integragao Sub-Regio
nal e Hemisferica: Experiencias Re-
levantes", realizado simultaneamen-
te com a reuniao anual do BID em

Buenos Aires. Os estudos de caso

incluiram NAFTA e Mercosul e o

\ 900 ANIVE
1905 19

LESCUELA NORMAL
"BERNARDINO Rl

: AL SERVIGO DE LA EDI

A reforma da escola depende dos profes

progresso em diregao a um acordo
sobre uma Area de Livre Comercio
das Americas (ALCA).

Robert Devlin e Luis Jorge Garay,
dois economistas do BID, falaram

das ligoes aprendidas com o proces
so em curso da ALCA. Uma e que o
exito da integragao economica re-

quer o apoio e a

Modelosde suPervisao de
. «. participantes do
integragao alto escaiao, tais
a COpiar como chefes de go

verno e ministros de

Estado. Outra e que foram feitos
avangos nos estagios iniciais com
minimo comprometimento institu-
cional. Isso se deve ao fato de que o
processo da ALCA apoiou-se em ins
tituigoes ja existentes, como a Co-
missao Tripartido de apoio tecnico
OEA/BID/CEPAL.
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mas a maioria deles e mal paga.

Os desafios a enfrentar incluem a

necessidade de definir melhor a for

ma final da ALCA, os caminhos que
devem ser tornados para sua forma-
gao, a seqiiencia das negociagoes e
os passos para fortalecer gradual-
mente seu quadro institucional. A
questao de como assegurar total
participagao e beneficios para pe-
quenos paises sera de importancia
cada vez maior, disseram Devlin e

Garay.
Marcelo Regunaga, secretario de

Industria e Comercio da Argentina,
encerrou a reuniao reiterando a im

portancia dos grupos sub-regionais
para o progresso da ALCA.

£3> Para material adicional sobre o

seminario de integragao: telefone
(202) 623-2663; fax (202) 623-2169;
end. eletronico: martah@iadb.org

FALAM OS NUMEROS

EDUCACAO

A parte do professor
Mais treinamento, mas saldrios mais baixos

O salario dos professores na Ameri
ca Latina esta demorando a recupe-
rar-se do agudo declinio que sofreu
durante a "decada perdida" dos 80.

Segundo dados da UNESCO, em
dez paises da regiao, de um total de
13, os professores ganham hoje me-
nos em termos reais do que ha uma
decada.

Paradoxalmente, ao mesmo tem

po que os salarios baixos tornam
mais dificil recrutar para a profissao
jovens talentosos, a mudanga de po-
liticas esta ajudando a profissao em
geral, segundo o estudo "Improving
Education in America: Where to

Now?", de Martin Carnoy, da Uni

versidade de Stanford, e Claudio

Moura Castro, do BID.

Apesar dos salarios em declinio,
explicam Carnoy e Castro, em diver-
sos paises os professores estao ten-
do uma formagao melhor. Em nu-
mero cada vez maior, os professores
da America Latina e do Caribe se

formam em cursos pos-secundarios
e nas universidades, nao apenas
nas escolas normais, como antiga-
mente.

Mas os salarios baixos continuam

a ser a questao crucial, porque no
final sao os professores que terao
que trazer as reformas educacionais
para dentro da sala de aula.



O BANCO

SOCIEDADE CIVIL

Os novos parceiros do Banco
Encontros ligam governos e grupos privados

Representantes do governo co-
lombiano reuniram-se em margo
com 150 lideres de organizagoes
da sociedade civil para discutir o
papel que elas podem desempe-
nhar no desenvolvimento do pais,
incluindo o desenho e a gestao de
projetos financiados pelo BID.

O encontro foi o terceiro patro-
cinado pelo BID e por fundagoes
privadas entre um governo mem
bra e seus grupos civis, tais como
organizagoes nao-governamentais,
sindicatos, igreja e associagoes de
bairro. Em Janeiro, lideres de mais
de 380 grupos reuniram-se com
funcionarios do governo mexicano
em Guadalajara, entre eles o go-
vernador, representantes de dois
ministerios e 27 prefeitos. O (
Banco realizou um encontro se- .

melhante no Brasil e reunioes na i
Argentina para os paises da
America do Sul e na Costa Rica j
para a America Central, Panama '
e Republica Dominicana.

"O Banco esta falando com

gente nova sobre temas de refor
ma do Estado e participagao da so
ciedade civil", disse Charles Reilly,
consultor do Banco e especialista
em sociedade civil. As reunioes

criam espago para um dialogo me
lhor, disse ele. No passado, alguns
grupos civis da America Latina ti-
nham uma relagao pouco amistosa
com os governos de seus paises.

A presenga de representantes do
BID nas reunioes da continuidade

ao dialogo, porque eles acompanha
rao os projetos que resultarem das
discussoes, disse Reilly.

Tres estagios. Os encontros da Co
lombia, do Mexico e do Brasil repre-
sentam o primeiro estagio de um
programa para a sociedade civil. O
primeiro de tres estagios e a cons-
trugao do consenso, no qual o Ban
co desempenha o papel de mediador
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entre os grupos civicos e os gover
nos para desenvolver uma agenda
de desenvolvimento compartilhado.

No segundo estagio, o BID e os
governos identificarao as organiza
goes civis, avaliam seus fortes e fra-
cos e tentam capacita-Ias a partici-
par de projetos de desenvolvimento.

No terceiro estagio, o Banco tes-
tara como a visao dos grupos civis
pode ser eventualmente incorporada
as decisoes e atividades apoiadas
pelos emprestimos.

As reunioes nos paises identifica-
ram diversas areas prontas para
agao futura. Os grupos civicos, por
exemplo, podem ter uma atuagao
maior nos programas sociais do
Banco de nivel local, municipal e
nacional, tanto na implementagao
quanto no preparo e avaliagao.

As reunioes concentraram-se

tambem em como fortalecer os gru
pos civicos para que ajudem a ad-
ministrar projetos financiados pelo
Banco. Os participantes observaram
que redes de comunicagao podem

ajudar os grupos a aprender uns
com os outros. Os colombianos

recomendaram a mudanga de
normas para melhor definir direi-
tos e responsabilidades dos gru
pos civicos. Foram examinadas as
possibilidades de financiamento
dos grupos, tais como fundos de
capital de risco apoiados por em-
presas e fundagoes, alem de no
vos modelos de filantropia como
fonte de recursos.

Resposta a demanda. A inclusao
de grupos da sociedade civil na
preparagao e administragao de
projetos expandiu a atuagao do
Banco. Nas decadas de 50 e 60,
os organismos internacionais de
desenvolvimento operavam quase
que exclusivamente junto aos go
vernos. Na decada de 80, o mer-

cado tornou-se o termo "magico"
e em 1995 o BIB comegou a em-
prestar a empresas privadas.
Hoje, inclui os grupos civicos

Gracasaosgrupos civicos locals, projetos do BID como parte de seus projetos.
podem chegar as comunidades beneflciadas. "Em grande medida essas mu-

dangas foram uma resposta a de-
manda", disse Reilly. No seu movi-
mento em diregao a democracia,
explica ele, os governos passaram a
dialogar com as organizagoes de ci-
dadaos, ao dar-se conta de que o
desenvolvimento so pode ser alcan-
gado mediante uma parceria que
envolva a sociedade como um todo.

O BID ja financia programas que
utilizam a capacidade dos grupos ci
vicos atraves do Programa de Peque-
nos Projetos e do Fundo Multilateral
de Investimentos. O governo de El
Salvador, por exemplo, usara recur
sos do BID no valor de US$500,000
para financiar ONGs especializadas
na prevengao da delinquencia juve-
nil; e a Argentina pediu ao BID re
cursos para treinar ONGs que aju
dem a administrar projetos de
assistencia a grupos vulneraveis.

-^John O'Neill



Progridem as obras do sistema de agua e esgotos de Monterrey, Mexico.

MEIO AMBIENTE

US$800 milhoes para projetos
Impacto das operagoes do BID em 95 e analisado

Em 1995, o BID aprovou mais de
US$800 milhoes em emprestimos e
outros financiamentos para projetos
de melhoria e protegao do meio am
biente urbano e rural.

Ademais, o Comite do Meio Am

biente do Banco analisou os 222

projetos apresentados para finan
ciamento no ano passado para ava-
liar seu impacto potencial sobre o
meio ambiente, segundo o Relatorio
Anual sobre o Meio Ambiente e os

Recursos Naturais 1995, do BID.

A reorganizagao do Banco levada
a cabo em 1994 e implementada du
rante o ano de 1995 visava produzir
um processo de planejamento mais
amplo e integrado dos projetos do
BID. A reorganizagao ampliou a res-

ponsabilidade de preparagao dos
projetos ambientais dentro do BID.

"Este novo contexto fornece maio-

res oportunidades para tratar da es-
trategia dos desafios ambientais,
onde a gestao dos recursos pode ser
mais eficaz e a degradagao ambien-
tal pode ser evitada em vez de corri-
gida", disse Waldemar Wirsig, presi-
dente do Comite do Meio Ambiente.

Questoes verdes. Alem de finan-
ciar projetos orientados especifica-
mente para o meio ambiente, o Ban
co tambem abordou problemas
ambientais em outros tipos de pro
jetos aprovados em 1995.

Emprestimos a Argentina, Costa
Rica, Honduras, Mexico e Uruguai,

Ecoprojetos em pauta

Entre os projetos ambientais finan
ciados pelo BID em 1995 estavam:
• El Salvador: US$31,6 milhoes
para gestao de recursos ambientais
na bacia do alto rio Lempa e para
um Sistema Nacional de Gestao

Ambiental.

• Brasil: US$30 milhoes para re
verter a deterioragao da baia da
Guanabara e melhorar a saiide pu-
blica no Rio de Janeiro.

• Argentina: US$200 milhoes para
melhorar os servigos de agua e es
gotos da populagao de baixa renda.
• America Central : US$415,000
para fortalecer os sistemas juridicos
ambientais dos paises e apoiar as
ONGs ativas na area de direito

ambiental.

• Bolivia: US$4,8 milhoes para de-
senvolver turismo ecologico, com
planejamento do uso da terra.

por exemplo, apoiaram os esforgos
para aumentar a eficiencia do setor
de energia. Projetos de promogao do
desenvolvimento sustentavel inclui-

ram recursos para desenvolvimento
agricola na Argentina e no Equador
e para irrigagao e conservagao do
solo na Bolivia e na Republica
Dominicana.

Uma das maiores operagoes do
Banco em 1995, um emprestimo de
US$450 milhoes para melhoramen-
tos na rodovia Sao Paulo-Curitiba-

Florianopolis, incluiu medidas para
proteger o ecossistema da mata
atlantica nos Estados do Parana e

Sao Paulo e melhorar a qualidade
estetica do percurso ao longo da
planicie costeira de Santa Catarina.

O processo de revisao ambiental
do Banco tambem procura proteger
de impacto adverso os assentamen-
tos humanos. Por exemplo, uma
operagao de controle de enchentes
aprovada o ano passado para Cam
pinas, no Estado de Sao Paulo,
Brasil, incorpora um piano de
reassentamento de 1.500 familias.
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PERU

Golpe nos
contrabandistas

A revitalizagao da admi-
nistragao fiscal do Peru
esta ajudando a reprimir o
contrabando. Agora, e pre-
ciso apresentar guias para
o transporte de mercado-
rias entre uma cidade e

outra e a fiscalizagao esta
sendo reforgada por 90
postos de controle policial
nas rodovias do pais.

As guias emitidas para
os caminhoneiros sao gra-
tuitas. Elas garantem que
os bens transportados fo
ram manufaturados no

Peru ou que os impostos
foram pagos, nos casos de
bens importados. Se um
caminhoneiro nao tem a

guia ou se esta nao bate
com o conteudo do cami-

nhao, os bens sao confis-

cados ate que os impostos
sejam pagos.

A reforma fiscal do Peru

esta sendo financiada por
um subsidio de US$2,2
milhoes do Fundo Espe
cial do Japao, do BID.
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O BANCO EM ACAO

Como parte das medi-
das, foram criadas "pra-
gas" de assistencia ao
contribuinte em Lima e

nas principals cidades e
centros menores de assis

tencia em 15 outras.

COLOMBIA

Rio ganha lar
temporario
O rio Porce, na Colombia,

foi desviado atraves de um

tunel nas monta-

nhas ao norte de

Medellin para per-
mitir o inicio das

obras da hidrele-

trica de 390.000

KW Porce-II, de

118 metros de al-

tura.

Mais de 1.000

pessoas assistiram
a cerimonia de

inauguragao das
obras, em 31 de

Janeiro de 1996, entre eles
residentes locais, empre-
gados da construtora,
consultores, o ministro de

Minas e Energia Rodrigo

Villamizar e funcionarios

da representagao do BID
em Bogota.

O desvio do rio tinha

que ser completado na es
tagao seca, nessa area
onde pode chover ate dez
meses ao ano. As equipes
de construgao tinham um
periodo de cerca de um
mes para terminar o des
vio, ou todo o projeto teria
que ser adiado por um
ano.

"Foi um esforgo coorde-

.... . . »*a ,

Conseguiram mudar o curso do rio.

nado", disse o especialista
em energia Jairo Salgado,
da representagao do BID
na Colombia. "Toda a ter

ra, os grandes blocos de
pedra e o equipamento ti
nham que estar no lugar
para o dia do fechamento.
Foi um ataque concertado,
o resultado de meses de

planejamento e o principal
desafio do projeto."

O BID esta financiando

pouco mais da metade do
custo de US$600 milhoes
da Porce-II. O projeto esta
sendo construido por um
consorcio de quatro em-
presas italianas e uma fir-
ma construtora da Colom

bia. Mais de 1.200 pessoas
estao empregadas na
construgao, que levari
seis anos para completar.

A hidreletrica devera

comegar a gerar eletricida-
de em 1999.

E9UADOR

Cuidando dos
vazamentos

A hora mais ocupada para
a equipe de redugao de va
zamentos em Cuenca,

Equador, e quando o resto
da cidade esta dormindo.

A noite, o uso da agua e
pouco e previsivel e as
ruas estao silenciosas,

tornando mais facil a bus-

ca de vazamentos nos 482

quilometros do sistema
subterraneo da cidade.

A estimativa da Empre
sa Municipal de Telefone,
Agua e Esgotos (ETAPA) e
que a cidade perde 35% de
sua agua potavel devido a
vazamentos nos canos.

Como parte de um finan
ciamento do BID de

US$72,3 milhoes para ex-
pansao do sistema de
agua e esgotos, o objetivo
da equipe e reduzir a per-
da de agua a 20%. Para
cada 1% de agua economi-
zada, a cidade poupa a-
nualmente US$117.000.

A equipe de busca tra-
balha geralmente das 8 da
noite as 4 da manha, de

domingo a quinta-feira.
Primeiro, membros do

grupo medem o fluxo de
agua em pontes de distri-



buigao nos bairros. Um
fluxo maior do que o nor
mal a essa hora da noite

geralmente indica um va-
zamento. Depois, um tec
nico em som percorre as
ruas silenciosas usando

um detetor sensivel movi-

do a pilhas que lhe permi-
te ouvir o ruido de perda
de agua a ate 2,5 metros
de profundidade.

O equipamento de de-
tecgao de vazamentos usa-
do pela equipe e fabricado
na Franga, no Japao e nos
Estados Unidos.

O BID financiou progra
mas de controle de vaza

mentos de agua em mui-
tas outras cidades da

America Latina e do Cari

be. A atual politica do
Banco e a de reduzir a

perda de agua como alter-
nativa mais economica a

construgao de usinas de
tratamento maiores.

Em alguns sistemas de
abastecimento mais anti-

gos, ate cerca de metade
da agua tratada se perde
embaixo da terra devido a

vazamentos nos encana-

mentos e conexoes.

O Banco em Agdo e compi-
lado por David Mangurian.

HONDURAS

Prontos: 1581
projetos
O termino das obras da

escola primaria Alvaro
Contreras na zona rural

montanhosa de Honduras,

perto da fronteira da Gua
temala, no comego do ano
nao atraiu muita atengao
fora da pequena cidade de
Santa Anita. Mas, na ver-

dade, as duas novas salas
de aula e as quatro refor-
madas marcaram a con

clusao da primeira fase do
mais bem-sucedido pro
grama de obras publicas
da histeria deste pais cen-
tro-americano.

A escola foi o 1.5819

projeto de infra-estrutura
de pequena escala finan
ciado por um emprestimo
do BID de US$31,5 mi
lhoes para o Fundo de In-
vestimento Social Hondu-

renho.

O Fundo foi criado para
reduzir o impacto das re
formas economicas em

Honduras, proporcionan-
do emprego e servigos a
populagao de baixa renda.
O programa foi tao bem-
sucedido que atraiu mais
US$223 milhoes em ajuda
bilateral de oito governos e

outros doadores. Nos qua
tro anos do programa, so
os recursos do BID ajuda-
ram a criar empregos para
cerca de 18.000 pessoas

Perda de agua, perda de
dinheiro: a procura de
vazamentos de agua no
sistema de Cuenca.

na reforma e construgao
de 944 escolas e 118 cen

tres de saiide, manufa-
tura de 137.000 carteiras

escolares e instalagao de
40.000 latrinas em comu

nidades rurais. Mais de

1.300 comunidades do

pais beneficiaram-se com
o programa. "O Fundo So
cial procura garantir que
os beneficios do cresci

mento economico atinjam
os mais pobres", disse o
Presidente de Honduras

Carlos Roberto Reina.

Em 1995, o BID apro-
vou um segundo empresti
mo de US$40 milhoes
para continuar o progra
ma de investimento social

por mais quatro anos.

Criangas esperam ansiosas o termino das obras da escola.
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EMPRESTIMOS

El Salvador. . JJS$22 mi
lhoes para
fortalecer o

sistema judi
cial do pais,
com enfase

na redugao
da delinquencia juvenil.

Serao apoiados os es-
forgos do Institute de Pro-
tegao ao Menor para me
lhorar as condigoes dos
presos e fornecer a jovens
em risco treinamento para
o trabalho.

Os projetos judiciais in-
cluem o desenvolvimento

de sistemas alternatives

de resolugao de disputas
com a criagao de tribunais
de juizo inferior que resol-
vam conflitos sem longas
apelagoes.

O custo total do progra-

NOVOS PROJETOS

INFORMACOES SOBRE AQUISipOES DO BID

Detalhes sobre estes projetos e oportunidades de forne-
cimento de bens, obras e servigos sao publicados men-
salmente em IDB Projects. Esta publicagao divulga pro
jetos recentemente aprovados ou em estudo para
financiamento pelo BID, bem como informagoes gerais
sobre aquisigoes e concessao 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. IDB Projects esta
tambem na Internet em http://www.iadb.org

ma e de US$27,3 milhoes.
Enderego para mais in

formagoes: Entidad Coor-
dinadora y Coejecutora,
Comision Coordinadora

del Sector de Justicia

(UTE-CCSJ), 73 Calle Po-
niente, Ne 5143, Colonia
Escalon, San Salvador, El

Salvador. Tel. (503) 279-
0991; fax (503) 298-1139.

Panama. . .US$33,6 mi
lhoes para
melhorar os

servigos a-
gricolas e a
produtivida-
de.

Os recursos apoiarao
comercializagao, servigos
de saude animal e vegetal,
geragao e transferencia de
tecnologia e um programa
de registro de titulos de
propriedade para 35.000
agricultores da provincia
de Veraguas.

Fazendas pequenas e
medias receberao mais

tecnologia de negocios; se
rao tambem feitos investi

mentos para reduzir per-
das de plantas e animais
devido a doengas.

O custo total do progra
ma e US$48 milhoes.

Enderego para mais in
formagoes: Ministerio de
Desarrollo Agropecuario
(MIDA), Apartado de
Correos 5390, Panama 5,
Panama. Tel. (507) 325-
631; fax (507) 325-044.
Contato: Lie. Camila Li,
Asesora del Ministro.

Panama. . .US$2,8 mi
lhoes para modernizar e
fortalecer a Assembleia

Legislativa, o processo de-
mocratico e o trabalho do

Estado.

Contrato com a Argentina. Na reuniao anual do BID
em Buenos Aires, Argentina, o Ministro da Economia Do
mingo Cavallo e o Presidente do BID Enrique V. Iglesias
assinaram um emprestimo de US$125 milhoes parafor
talecer a infra-estrutura e a tecnologia agricolas. Durante
a reuniao, o BID assinou 18 emprestimos e nove contra
tos de cooperagao tecnica com paises da regiao, totali-
zando mais de US$700 milhoes emfinanciamento.
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Os recur

sos ajudarao
os legislado-
res a exercer

mais eficaz-

mente suas

fungoes legislativas e de
fiscalizagao. Ajudarao
tambem a criar um siste

ma de processamento de
dados legislatives e ofere-
cer ao publico maior aces-
so a documentagao. Esse
e o primeiro emprestimo
do BID para modernizagao
do Estado no Panama.

O custo total do projeto
e US$4,1 milhoes.

Enderego para mais in
formagoes: Jose Daniel
Alvarado ou Mario Domin-

guez, Asamblea Legislati
va, Panama, Panama. Tel.

(507)262-5971/6370/
3666; fax (507) 262-2344.

Uruguai. . .US$40 mi
lhoes para
melhorar a

qualidade,
eficiencia e

eqiiidade da
educagao se
cundaria.

Os recursos permitirao
ao governo modernizar o
curriculo da escola secun

daria, ampliar o dia esco
lar e criar centros de trei

namento avangado para
professores e administra-
dores.

Os predios escolares se
rao renovados e ampliados
para criar 165 novas salas
de aula; serao distribuidos
450.000 livros didaticos.

O custo total do progra
ma e US$58 milhoes.

Enderego para mais in
formagoes: Ester Mance-
bo, Coordinadora de

Proyecto, Administracion
Nacional de Educacion

Publica, Convencion 1367,
Piso 12, Montevideo,



Uruguay. Tel. (598-2) 914-
800, fax (598-2) 914-933.

Uruguai. . .US$150 mi
lhoes para
permitir ao
governo esta-
belecer uma

estrutura de

regulamenta-
gao para implementar a
reforma da lei de seguri-
dade social de 1995 e au-

mentar a poupanga nacio-
nal com a canalizagao de
mais recursos para os
mercados de capital.

Enderego para mais in
formagoes: Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto,
Andres Lamas 3355, Edi-

ficio Libertad, Montevideo,

Uruguay. Tel. (598-2) 819-
525; fax (598-2) 299-730.

COOPERACAO TECNICA

Regional. . . US$1,524,000
em financia

mento nao

reembolsavel

para apoiar
estudos —

incluindo

avaliagoes tecnicas, eco-
nomicas, institucionais e

ambientais — para deter-
minar a melhor alternati-

va para a interconexao da
rede eletrica da America

Central.

O objetivo do programa
de integragao e tornar
mais eficiente e confiavel o

uso da energia na regiao.
Enderego para mais in

formagoes: Carlos Roberto
Garcia, secretario ejecu-
tivo, Consejo de Electrifi-
cacion de America Cen
tral, Edificio Molinari, Is
Avenida, 10 Calle, Coma-

yagiiela, Tegucigalpa,
Honduras. Tel. (504) 38-
3899, fax (504) 37-4932.

Regional. . .US$1,5 mi-
lhao para
treinamento

para reforgar
consenso em

torno da re

forma social.

Os recursos do Fundo

Especial do Japao darao
apoio a 240 bolsas de es-
tudo em tres anos para
permitir a lideres do go
verno e da sociedade civil

participar de seminarios
de duas semanas de dura-

gao oferecidos pelo Banco.

FUNDO MULTILATERAL

DE INVESTIMENTOS

Peru. . .US$3 milhoes em
financiamen

to nao reem

bolsavel para
modernizar o

treinamento

no setor de

pesca e fortalecer a capa-
cidade nacional para
implementar um sistema
de gestao dos recursos da
pesca de alto mar.

Enderego para mais in
formagoes: Universidad de
Piura, Sergio Balarez, Ni
colas de Rivera 135, San

Isidro, Lima 27, Peru. Tel.
(51-7) 432-8171, fax (51-7)
432-8645 (Piura).

Regional. . .US$4,850,000
em investi

mentos num

fundo que
apoiara pe-
quenas em-

presas da
America Central cujos
projetos beneficiem o meio
ambiente.

O fundo e patrocinado
pelo Environment Enter
prises Assistance Fund
Inc., dos Estados Unidos,
e por sua subsidiaria na

A caminho de um rio mais limpo

A estagao de tratamento de esgotos de Sao Miguel e uma
das duas usinas sendo construidas para limpar o rio
Tiete, em Sao Paulo. O projeto e parte de um esforgo apoia-
do pelo BID para limpar os cursos de agua urbanos.

Costa Rica, a Empresas
Ambientales de Centro

America.

Enderego para mais in
formagoes: J. D. Doliner,
Environmental Enter

prises Assistance Fund,
1901 North Moore Street,

Suite 1004, Arlington,
Virginia 22209. Tel. (703)
522-5928, end. eletronico:
eeaf@igc.apc.org

Regional. . .US$3,341,500,
incluindo um subsidio de

US$1,062,000 e um fundo

de investi-

mento de

US$2,279,500,
para assistir
empresas

que iniciam
projetos pioneiros de ener
gia renovavel e eficiente.

Enderego para mais in
formagoes: E&Co-LAC,
Jose Maria Blanco, Apdo.
1800-2100 Guadalupe,
San Jose, Costa Rica. Tel.

(506) 240-8997, fax (506)
240-8998; end. eletronico:

josemb@cariari.vcr.ac.cr
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Renasce uma

tradigao em ceramica
Mostra abrange seculos

Helio Gutierrez, da vila de

San Juan de Oriente, na
Nicaragua, trabalha numa
casinha localizada "no ca-

minho do mamey", com
indica a assinatura em

suas obras de ceramica.

Gutierrez, um homem

modesto de um pais po-
bre, embora nunca tenha

terminado a escola prima-
ria, alcangou uma fama
consideravel. Seu senso

inato de composigao, com-
binado a tecnicas inova-

Ceramica modema lembra

heranga pre-colombiana.

16

doras, valeram-lhe varios

premios internacionais,
inclusive um da UNESCO.

Alguns dos melhores
trabalhos de Gutierrez,
alem de outros ceramistas

nicaragiienses contempo-
raneos, e uma selegao de
ceramicas pre-colombia-
nas do Museu Nacional da

Nicaragua fazem parte da
exposigao "De Terra e
Fogo: Ceramica Pre-Co-
lombiana e Contempora-
nea da Nicaragua", na ga-
leria de arte do Centro

Cultural do BID, na sede
do Banco em Washington.

Grande parte das cera
micas e anonima. Esse e

certamente o caso das

obras pre-colombianas,
mas tambem se aplica a
alguns dos trabalhos con-
temporaneos em exposi
gao. Embora as principals
pegas tenham sido enco-
mendadas diretamente

aos artesaos, outras foram

encontradas, sem assina

tura, no mercado de Ma

nagua. Aparentemente, ou
o ceramista nao estava in-

teressado no reconheci-

mento de seu trabalho ou

calculou que, sem identifi-
cagao, seria mais facil
vender as pegas nos paises
vizinhos como arte local.

Seculos de arte. As pegas
pre-colombianas incluidas
na exposigao do BID sao
representativas dos ulti-
mos quatro periodos de
evolugao cultural identifi-
cados pelos arqueologistas
no territerio que e hoje a

Gutierrez mostra algumas de suas pegas premiadas.

Nicaragua. Elas datam de
1500 a. C. ate a chegada
dos espanhois, abrangen-
do quase 30 seculos. Os
elementos formais indi-

cam a interagao dos dife-
rentes grupos nativos que
povoavam o que os ar

queologistas chamam de
"area intermediaria", refe-
rindo-se aos paises da
America Central: Hondu

ras, El Salvador, Costa

Rica e Panama, alem da

Nicaragua.
Depois da colonizagao

espanhola, a arte da cera
mica na Nicaragua entrou
num longo periodo de
declinio. Ha 15 anos, ape-
sar do tumulto da guerra
e de erupgoes vulcanicas,
o governo langou um pro
grama para treinar arte
saos no desenho e nos

aspectos tecnicos da pro-
dugao de ceramica, alem
de organiza-los em coope-
rativas.

Apos o treinamento, os

ceramistas seguiram seu
proprio caminho. Em mui-
tos casos, sofreram a in-

fluencia da proximidade
da capital, particularmen-
te de materiais impressos
que inspiraram motivos
para suas obras.

Novamente, a qualidade
e o espirito inovador tor-
naram-se a marca regis-
trada da ceramica nicara-

giiense.
"Como acontece muitas

vezes com os vulcoes", ex-
plica no catalogo da expo
sigao o conservador do
Centro Cultural Felix

Angel, a tradigao ceramis
ta da Nicaragua "desper-
tou de uma prolongada le-
targia com uma forga e
intensidade inesperadas...
Sua siibita emergencia e
importante para todos
nos, porque representa a
transformagao com a qual
os seres humanos rein-

ventam sua experiencia
para enriquecer o future."


