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A arte do couro

Albertina Morelli Colom-

bres e seus cinco empre-
gados fabricam carteiras e
outros produtos de couro
em sua oficina em Monte

video, Uruguai. Ha pouco
ela recebeu US$2,000 de
um fundo financiado pelo
BID para comprar mate
rial para seu negocio.
Foto: Willie Heinz, 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 equi-
tativa dos beneficios do

desenvolvimento e foi pio-
neiro no financiamento de

projetos de carater social.
A autoridade maxima

do BID e a Assembleia de

Governadores, da qual fa-
zem parte todos os paises
membros. Os 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.
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A Nicaragua se reconstroi
O BID assumiu a lideranca do esfor-

co internacional para ajudar a Nica
ragua a reconstruir sua economia e
infra-estrutura devastadas.

Nos ultimos seis anos, o Banco,

com um programa de apoio em duas
frentes, chefiou um esforgo bem-
sucedido para reduzir significativa-
mente a pesada divida externa de
US$12 bilhoes da Nicaragua, tor-
nando-se ao mesmo tempo o princi
pal emprestador de recursos em
condicoes concessionais ao pais.

O Banco esta tambem iniciando

seu segundo mandato como presi-
dente do Grupo Consultivo para a
Nicaragua, formado de doadores bi-
laterais e multilaterais que apoiam
as reformas economicas da Nicara

gua e fornecem diversas formas de
assistencia. A proxima
reuniao do grupo, a ser
realizada em 17 e 18

de junho, sera presidi-
da por Miguel E. Marti
nez, gerente regional de
operacoes do BID.

Como lider. Quando
terminou o governo
sandinista em 1990, o

BID reiniciou operacoes
na Nicaragua, apos um
periodo de dez anos de
inatividade. "O Banco

decidiu que deveria se
tornar o principal res- a
paldo a transforma- I
cao da Nicaragua",
disse Jorge Sapoz-
nikow, chefe de divi- g
sao encarregado das °
operacoes para a America Central.

Grande parte dos emprestimos
para a Nicaragua nos ultimos anos
orientou-se para a reforma e o forta-
lecimento de instituicoes. Os proble-
mas eram graves. O setor financeiro
do pais estava praticamente falido.
As exportacoes tinham caido 40% e
o setor exportador estava a beira do
colapso. A divida externa atingira
seis vezes o valor do PIB e os credo-

res internacionais tinham suspendi-
do as relacoes com o pais. O PIB per
capita tinha caido mais de 50%,
num processo que empobreceu dra-
maticamente a populacao do pais.

De 1991 a 1996, o BID forneceu a

Nicaragua mais de US$730 milhoes
em emprestimos para ajudar o pais
a reformar sua economia e recons

truir sua infra-estrutura e seu capi
tal humano. O pais realizou grandes
progressos:

"Os investidores se

sentirdo encorqjados
quando a Nicaragua ndo
dever mais US$1,23
bilhdo aos bancos."

• A hiperinflacao foi eliminada.
• A divida com credores estrangei-
ros diminuiu.

• O numero de soldados caiu de

80.000 para 15.000.
• O setor bancario privado cresceu.
Em 1990, os bancos estatais efetua-
vam 100% das operacoes bancarias;
em 1995, apenas metade.
• Apos 15 anos de declinio, o PIB
cresceu tres anos consecutivos.

Reducao da divida. O esforco

apoiado pelo BID para reduzir a di
vida da Nicaragua teve efeitos seme-
lhantes. Em apenas um ano, funcio-
narios do governo e do BID fizeram
acordos que poderao reduzir a divi
da do pais de US$12 bilhoes para
US$8 bilhoes ate o fim de 1996. In-
cluida no programa esta uma re-
compra de divida em que Suecia,
Alemanha, Suica, Holanda, o BID e

o Banco Mundial entraram com

US$110 milhoes para comprar de
volta US$1,23 bilhao em empresti
mos inadimplentes junto a bancos
privados por 8 centavos por dolar de
valor de face da divida.

Os paises do Clube de Paris tam
bem concordaram em abrir mao de

dois tercos de cada pagamento se-
mestral que devem receber ao longo
dos proximos tres anos e reescalo-
nar o restante um terco como em-

prestimo a 15 anos.
Apos tres anos, discu-
tirao cortes de perto de
US$1 bilhao do resto
da divida.

A Russia assinou

um acordo preliminar
para renunciar a cerca
de US$3 bilhoes, per-
doando mais de 90%

da divida da Nicaragua
com a ex-Uniao Sovie-

tica. Os paises da Eu-
ropa do Leste deverao
fazer o mesmo quanto
aos US$2 bilhoes que
lhes sao devidos.

Ate o final de 1998,

a divida externa da Ni

caragua podera cair a
menos da metade do

que e hoje. "Os investi
dores se sentirao encorajados quan
do virem que a Nicaragua ja nao
deve US$1,23 bilhao aos bancos
privados", declarou Sapoznikow.

Embora os resultados sejam sig-
nificativos, a economia do pais ain-
da e fragil e enfrenta obstaculos
como um sistema bancario privado
que ainda e muito fraco para aten-
der as necessidades do pais.

—John O'Neill
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Descentralizacao:

de baixo para cima
Uma cidade administra suas proprias obras civis

David Mangurian

^\mNr0
Ate uns dez anos atras, a

maioria dos projetos de
obras publicas munici
pals era financiada pelo
governo federal. As cida-
des dependiam dos favo-

res financeiros e politicos da capital
por nao ter recursos proprios.

Por esse motivo, quando Ramiro
Gallo Peneida, prefeito de Santo Do
mingo de los Colorados, Equador,
ficou sabendo que sua cidade rece-
beria fundos do BID de um empres-
timo para desenvolvimento munici
pal, ele mal podia acreditar:

"Como era possivel que o BID,
que so conhecemos pela
televisao, pelos grandes
jornais e pelas agendas
de noticias, viesse para
nossa cidadezinha. Rezei

para que fosse verdade.
As pessoas diziam que
devia ser mentira... ate

que aconteceu".
Santo Domingo, cida

de em rapido crescimen-
to das planicies no no-
roeste do pais, recebeu
recursos de um empres-
timo de US$104 milhoes
do BID ao Equador que
foram usados para pavl-
mentar as ruas da cidade, plantar
arvores e fazer ligacoes de esgotos
para as casas, entre outras obras.
Cerca de 200 cidades no Equador
receberam recursos desse empresti-
mo para projetos municipais.

O BID emprestou no total US$1,9
bilhao para desenvolvimento muni
cipal em 14 paises desde 1981, num

esforco para fortalecer os governos
locais e impulsionar o processso de
descentralizacao que acompanhou o
crescimento das instituicoes demo-

craticas na America Latina.

O projeto do Equador e um exem-
plo tipico de como o BID apoia o de
senvolvimento municipal. O governo
canalizou os fundos do BID atraves

do Banco do Estado (Bede), banco
estatal equatoriano, como subsidio
para capitalizar um fundo de em
prestimos rotativos para munici-
pios. As cidades pagam ao Bede e os
pagamentos sao reciclados para ou
tras cidades. O governo federal res-
ponde pela divida junto ao BID.

Como muitos municipios nao dis-
poem dos recursos para pagar sua

parte do custo dos pro
jetos, o Bede tambem
fornece subsidios do go
verno sob a forma de

fundos de contrapar-
tida. O emprestimo do
BID ao Equador incluia
tambem um subsidio de

assistencia tecnica para
treinar funcionarios

municipais na gestao
dos programas de obras
publicas.

O emprestimo tor-
nou-se um modelo para
emprestimos subse-
qiientes a outros paises.

Uma clausula inovadora preve a
reestruturacao do sistema de trans-

ferencia de receita entre o governo
central e os municipios para tornar
o sistema mais transparente e guia-
do por diretrizes especificas.

"Os municipios sabem que preci-
sam atender a certos criterios se

quiserem ter acesso a um empresti
mo, sem depender de contatos
politicos", explica Robert Daughters,
especialista senior do BID em de

Prefeito Gallo Peneida

O autor efunciondrio da unidade
audiovisual do BID.

senvolvimento urbano. "Isso tornou

o processo de emprestimo muito
mais tecnico."

O prefeito e sua equipe de funcio
narios estao na posicao ideal para
decidir sobre os gastos, diz Gallo
Peneida, prefeito de Santo Domingo.

"Todos os dias encontramos com

os cidadaos que demandam agua,
eletricidade, centros de saude, esco-

las, centros comunitarios, pavimen-
tacao de ruas, campos de futebol,
tudo!", pondera o prefeito. Segundo
sua estimativa, ele ve pessoalmente
varias centenas de cidadaos no seu

modesto gabinete no segundo andar
da prefeitura.

"Muitas vezes o governo federal
nao conhece as necessidades locais

e aprova um projeto de obras publi
cas por razoes politicas", diz ele. "As
vezes, o projeto nunca e terminado",
acrescenta.

"Tenho que ser honesto, tivemos
alguns problemas", continuou o
prefeito. "Mas a descentralizacao
esta funcionando. Os fundos sao

reais e estamos agradecidos."
Com a caracteristica polidez

equatoriana, Gallo Peneida explicou
que tinha que encerrar a entrevista.
A ante-sala de seu gabinete estava
cheia de gente esperando para ser
recebida.

Na ante-sala para ver seu prefeito.



Supervisores de calgada: criangas qjudamfunciondrios a inspecionar rua recem-pavimentadaem Santo Domingo.

• Um emprestimo para
desenvolvimento munici

pal financiado pelo BID
como o descrito no artigo
ao lado e o primeiro esta-
gio para que um municipio
se torne auto-suficiente fi-

nanceiramente. Recursos

do Banco, canalizados
atraves de um orgao do
governo federal, ajudam a
capitalizar um fundo
rotativo, do qual os muni
cipios recebem empresti
mos e subsidios. O gover
no central paga ao BID.

No segundo estagio, o
Banco empresta direta-
mente ao orgao nacional
que administra o fundo
rotativo. O BID e reembol-

sado com o pagamento
dos proprios municipios.

No estagio final, as ci
dades levantam fundos

nos mercados de capital
para financiar elas mes-
mas projetos de obras pu
blicas. No entanto, os

mercados de capital e os
sistemas de classificacao

de credito sao relativa-

mente novos em varios

paises da regiao e as fi-
nancas de muitas cidades

sao ainda frageis.

Cidades: os tres estagios da auto-suficiencia
Jurisdigoes locais terdo mais autonomiajinanceira e poder

BID

GOVERNO CENTRAL

(garante emprest. do BID)

AGENCIA DE EMPRESTIMOS

BID

GOVERNO CENTRAL

CIDADES
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PREFEITOS

Lideres pragmaticos
ocupam o cenario politico
Poder e recursos para os municipios

Ate recentemente, eram

quase invisiveis os go-
vernos municipais na
America Latina. O poder
estava nas maos das

autoridades centrais na

capital e ponto final.
O progresso alcancado em poucos

anos pela regiao ficou claro durante
o encontro de 400 lideres latino-

americanos e caribenhos que se
reuniram em Miami no fi

nal de abril para a segun-
da Conferencia Interame-

ricana de Prefeitos.

Carismaticos e pragma
ticos, os prefeitos sao os
grandes beneficiarios da
tendencia de descentrali

zacao que e parte de ou-
tras transformacoes que
varrem a regiao: o surgi-
mento de instituicoes de-

mocraticas, a descentrali

zacao governamental e a
reducao do papel do Es-
tado na economia.

Nos ultimos anos, um

numero crescente de

prefeitos foi eleito demo-
craticamente em vez de

ser indicado para o posto
por governos centrais,
como era a pratica tradi-
cional.

eles sao os novos lideres politicos e
sao tambem lideres jovens", esclare-
ceu Mario Loterszpil, do BID, que
organizou o encontro de Miami.

A ascensao politica dos prefeitos
comecou ha 15 anos, quando os go
vernos nacionais, dadas as crises

orcamentarias, passaram a descen-
tralizar os servicos que nao conse-
guiam financiar, disse Loterszpil. Ao
mesmo tempo, grupos locais come-

Para alguns, a tendencia a des
centralizacao traduziu-se em exito

nas urnas. Tarso Genro, prefeito de
Porto Alegre, Brasil, foi reeleito de-
pois de ter criado um sistema para
que os cidadaos pudessem fiscalizar
e direcionar os recursos da cidade.

O sistema foi um instrumento valio-

so para tornar a cidade mais justa e
melhor para viver, disse Genro, na
reuniao de Miami. Acrescentou que
a administracao democratica e

transparente dos recursos e a unica
forma de evitar a corrupcao.

Restricoes legais. Entre os repre-
sentantes do Banco ao encontro es

tava Orlando Reos, chefe da Divisao

de Politica Operacional do BID, mo-
derador num painel so-
bre a cidade como

mutuaria.

"O publico estava mui-
to interessado no que o
BID e o Banco Mundial

podiam fazer como em-
prestadores diretos", disse
Reos. Do mesmo painel
participaram o prefeito
de Cordoba, segunda
maior cidade da Argenti
na, um advogado de Nova
York que descreveu os
passos para desenvolver
os mercados de obriga-
coes municipais e um ex-
gerente de um fundo co-
lombiano que explicou
como havia repassado
emprestimos do BID para
os municipios.

Com poucas excecoes,
o BID ainda nao esta pre-

parado para emprestar diretamente
a maioria das cidades, explicou
Reos. Em muitos paises, as cidades
sao proibidas por lei de obter em
prestimos do exterior. Em outros, os
governos nacionais nao se dispoem
a garantir emprestimos municipais.

Alem do BID, patrocinaram a
conferencia a Organizacao dos Esta-
dos Americanos, a Agenda dos Es-
tados Unidos para o Desenvolvimen
to Internacional e a Fundacao

Interamericana.

Problemas das cidades sao mais hem resolvidos localmente

Forca crescente. A conferencia, co-
patrocinada pelo BID, tomou como
ponto de partida tanto a ultima con
ferencia de prefeitos quanta a Cu
pula das Americas de 1994.

O objetivo do encontro de Miami
era enfocar a crescente forca dos

prefeitos e analisar a evolucao de
suas responsabilidades na medida
em que cada vez mais o poder de de-
cisao passa para o nivel municipal.

"Apoiamos os prefeitos porque

caram a pressionar por maior con-
trole dos servicos municipais.

Os prefeitos tendem a ser prag
maticos, e a explicacao de Charles
Reilly, consultor do Banco que fez
os comentarios finais da reuniao.

Eles sao os responsaveis pelo forne-
cimento de servicos a seus eleitores,
o que os coloca a frente dos esforcos
para reduzir a pobreza e tratar ou
tros problemas. O encontro tambem
deu aos prefeitos a oportunidade de
conhecer os sucessos dos outros.



A procura de trahalho: se nao o encontram no Mexico, vdo busca-lo nos EUA.

SEMINARIOS

Povo e participacao
Mudangas de saldrio, mudangas de politica

• O primeiro problema que um pes-
quisador que estuda imigracao ile
gal do Mexico para os Estados Uni-
dos enfrenta e determinar o numero

de passagens pela fronteira. Como
elas sao ilegais e nao

SalarioS e registradas, nao ha

imigracao ™meros corftos-._ | Os economistas
Ilegal Gordon H. Hansom, da

Universidade do Texas, e

Antonio Spilimbergo, do BID, supe-
raram o problema fazendo uma cor-
relacao entre os registros mensais
de apreensoes na fronteira america-
na e o numero de pessoas-hora gas-
to com o policiamento da fronteira.

Hansom e Spilimbergo usaram
suas estimativas como base de um

estudo dos fatores que determinam
a imigracao ilegal. Apresentaram
suas conclusoes num recente semi-

nario realizado na sede do Banco.

Para obter uma copia deste
estudo, contatar: Nathan Shattuck,

fax: (202) 623-2481, tel: (202) 623-
2409, Internet: nathans@iadb.org

Primeiro, descobriram que a imi-
gragao ilegal do Mexico e muito sen-
sivel a mudangas salariais no pais:
uma queda de 10% no salario real
mexicano leva a um aumento de

pelo menos 7,5% nas tentativas de
cruzar a fronteira. Na medida em

que o NAFTA eleve os salarios no
Mexico, a imigracao ilegal deve cair.

Os autores acham que a volatili-
dade economica do Mexico e um dos

principais fatores que contribuem
para a imigracao ilegal. Uma desva-
lorizaeao do peso provoca um au
mento de 3,8% das apreensoes na
fronteira EUA-Mexico um mes de-

pois. As politicas de estabilizacao da
economia mexicana, como os US$40
bilhoes da operacao de salvamento
do ano passado, reduzem a imigra
cao ilegal, dizem eles.

Por fim, descobriram que os imi-
grantes ilegais avaliam os salarios
americanos em termos de seu poder
de compra no Mexico, o que indica
que enviam uma parte de seus ren-
dimentos para a familia ou plane-
jam retornar ao Mexico.

REFLEXOES

• Dado o grande numero de mem
bros no setor publico, os sindicatos
sao fundamentals para o exito de um
pais na reforma dos sistemas de
prestacao de servigos sociais.

Por que alguns
Sindicatos: sindicatos
amigos ou nao aP°iam as
- " * n relormas e
das reformas? outros nao?

Fatores eco-

nomicos e politicos dao apenas uma
explicacao parcial, diz Maria Victo
ria Murillo, candidata a doutorado

em ciencia politica em Harvard. Em
monografia apresentada no BID, ela
descreve como a estrutura de um

sindicato pode explicar suas prefe-
rencias politicas.

Em toda a regiao, os paises estao
introduzindo reformas para aumen-
tar a competitividade no setor publi
co e acentuar os incentivos a eficien-

cia e a influencia dos mercados, diz
Murillo. Por isso, os paises "estao
aumentando a heterogeneidade nas
condicoes de trabalho atraves de

toda a gama de afiliados sindicais".
Ao mesmo tempo, os lideres dos

diferentes sindicatos se veem limita-

dos pela concorrencia para repre-
sentar a mesma massa de trabalha-

dores e por seus vinculos com os
partidos politicos que promovem as
reformas. As opcoes adotadas serao
afetadas por sua capacidade de con-
trolar os membros e obter beneficios.

Analisando os processos de refor
ma de educacao e saude na Argenti
na e no Mexico, Murillo ilustra como

as caracteristicas institucionais dos

sindicatos influenciam preferencias
e estrategias de politica. "Essas di-
mensoes devem ser consideradas

pelos que propoem a reforma dos
servigos sociais", conclui ela, "por-
que podem ser usadas para avaliar
quais os grupos sindicais que esta-
rao mais dispostos a apoiar as refor
mas e quais os que estarao mais in-
clinados a opor-se a elas."

£% Para informagoes sobre este es
tudo, contatar: Leticia Cuevas, fax:
(202) 623-2481, tel.: (202) 623-
2115, Internet: leticiacu@iadb.org



O BANCO

BANCOS MULTILATERAIS

Grupo internacional
faz recomendagoes
Relevdncia num mundo em mudanga

Embora tenham sido criados para
servir num mundo totalmente dife-

rente do atual, os bancos multilate-
rais de desenvolvimento continuam

a ser parte essencial do esforgo glo
bal para reduzir a pobreza, incenti-
var a mudanga e o desenvolvimento
sustentavel, foi a conclusao de um
grupo de estudo internacional.

O relatorio, Serving a Changing
World, foi produzido pelo Grupo de
Trabalho sobre Bancos Multilaterais

de Desenvolvimento, designado pelo
Comite de Desenvolvimento do Ban

co Mundial e do FMI e presidido por
Abdlatif Al-Hamad, diretor geral do

Fundo Arabe de Desenvolvimento
Economico e Social. A secretaria do

grupo, sob a diregao do ex-vice-pre-
sidente senior do Banco Mundial,
Willie Wapenhans, estava localizada
na sede do BID.

Uma das recomendagoes do gru
po de trabalho era para maior coo-
peragao entre os bancos multilate
rais, enfatizando que eles "nao sao
meras copias menores do Banco
Mundial". O atual sistema, continua

o relatorio, "oferece escolha, incenti-

va a inovagao e limita o ambito da
complacencia".

Segundo o relatorio, a principal

Esgotos em El Salvador: fundos do BID qjudam a melhorar o nivel de vida.

necessidade de maior coordenagao e
por pais. Ademais, um maior conta-
to entre os governos dos paises alia-
dos daria mais condigoes aos ban
cos multilaterais de aproveitar as
oportunidades de agao conjunta e
aumentar a coerencia de politicas.

O grupo de trabalho recomendou
aos bancos multilaterais que:
• Continuem a mobilizar poupan-
gas privadas e a dar assistencia em
termos concessionais.

p- Garantam o acesso dos paises
mais pobres a recursos especiais,
condicionado a reformas factiveis e

efeitos positivos no desenvolvimento.
• Atuem como conselheiros e cen

tros de experiencia e pesquisa.
• Ajudem a reconstruir economias
devastadas e fornegam apoio econo
mico para uma paz duradoura.

Na reuniao de abril em Washing
ton, o Comite de Desenvolvimento
pediu aos bancos multilaterais que
seguissem as recomendagoes e ins-
tou os presidentes das instituigoes a
preparar, em dois anos, um relato
rio sobre o progresso dos objetivos.

Caracteristicas especiais. O relato
rio do grupo de trabalho documenta
os efeitos das mudangas nas econo
mias do mundo sobre os bancos

multilaterais. Um exemplo e a dimi-
nuigao dos fluxos de capital para os
paises em desenvolvimento e um
aumento do total de capitals priva
dos. Ainda assim, os compromissos
brutos anuais dos bancos multilate

rais sao de US$38 bilhoes.
O relatorio tambem nota que os

fluxos financeiros privados para os
paises em desenvolvimento concen-
tram-se num numero reduzido de

paises. Alem disso, representam
um tipo de financiamento diferente
do dos bancos multilaterais.

O BID e outros bancos regionais,
bem como o Banco Mundial e o FMI,

forneceram o orgamento operacional
do grupo de trabalho.

fit Para pedir uma copia do relato
rio, contatar: Executive Secretary,
Development Committee, c/o World
Bank, Washington, D.C, 20433.



ARGENTINA

BID se une a

bancos privados
Financiamento para energia

O primeiro emprestimo do BID ao
setor privado feito com a participa-
gao de bancos privados financiara a
construgao de uma linha de trans-
missao eletrica na Argentina.

O credito de US$43 milhoes, o se
gundo efetuado pelo novo servigo de
emprestimo ao setor privado, fez
parte de um pacote organizado pelo
BID junto com outros seis bancos.

A companhia argentina Lineas de
Transmision de Litoral SA. (Litsa)
usara o financiamento para cons-
truir e manter uma linha de trans-

missao a partir da hidreletrica de
Yacyreta, na fronteira do pais com o
Paraguai, ate uma rede de alta vol-
tagem na Argentina.

O Banco sera o credor oficial no

pacote financeiro de US$87 milhoes,
com US$43 milhoes de seus recur
sos de capital e US$44 milhoes dos
seis bancos — Deutsch-Siidameri-

kanische Bank AG, Credit Lyonnais
Americas, Banque Nationale de Pa
ris, Mediocredito Centrale de Italia,
The Fuji Bank Ltd. e The Long-Term
Credit Bank of Japan.

Alavanca para fundos. O Banco
abriu seu servigo de emprestimos ao
setor privado em 1995 para apoiar o
financiamento privado de projetos
de infra-estrutura. O credito do

BID aos bancos permite ao mutua-
rio obter maior massa de recursos,
diz Rachel Robboy, consultora do
Departamento do Setor Privado do
BID. Um dos projetos em estudo
usaria US$35 milhoes em recursos
do Banco para atrair US$45 milhoes
em fundos privados.

Para o projeto, a Litsa entrou com
US$46,2 milhoes em capital de in-
vestimento e a Finamex, financiado-
ra brasileira de credito a exporta-
gao, com US$43,7 milhoes em
credito de exportagao. O custo total
do projeto e de US$177 milhoes.

Recursos privados beneficiam obras de infra-estrutura, como energia eletrica.

INFRA-ESTRUTURA

Novos meios de

pagar a conta
Em cena, os bancos privados

O Estado ja nao e mais o unico a
construir e pagar as obras de infra-
estrutura da regiao, como estradas
e linhas de transmissao de energia.

"Os governos estao cada vez mais
buscando formas de passar os ris-
cos para o setor privado", diz Martin
Chrisney, epecialista do BID em fi
nanciamento de infra-estrutura.

Infelizmente, pode ser dificil le-
vantar dinheiro privado para infra-
estrutura, devido em parte ao longo
prazo dos projetos. As vezes e ne-
cessaria uma grande quantidade de
recursos no comego do projeto e os
bancos privados evitam empresti
mos com esse grau de risco.

O Banco langou duas publicagoes
que podem guiar os que buscam al-

ternativas de financiamento para
projetos de infra-estrutura. A pri-
meira apresenta 49 estudos de caso
de projetos de infra-estrutura com
participagao do setor privado que
poem em relevo novas formas de
atrair recursos privados. A segunda
e uma serie de artigos da revista
Financier resultantes de uma mesa-

redonda do BID sobre financiamen-

tos inovadores de infra-estrutura

realizada em outubro de 1995.

Ha muito em jogo. Nos proximos
anos, um quarto dos US$40 ou
US$50 milhoes que a America Lati
na gastara anualmente para atuali-
zar sua infra-estrutura tera que ser
financiado por empresas privadas.

As publicagoes mencionadas nes-
te artigo — o Directory ofInnovative
Financing e o numero especial da re
vista Financier sobre financiamento

de infra-estrutura — podem ser pedi-
dos a Livraria do Banco: (202) 623-
1753, Internet: idb-books@iadb.org



O BANCO

MEIO AMBIENTE

Novo fundo para
empresas ecologicas
Projetos precisam serjinanceiramente vidveis

O Fundo Multilateral de Investimen-

tos (Fumin) ajudara a capitalizar
um novo fundo que investira em pe-
quenas empresas da America Cen
tral que fornecem bens e servigos
ecologicamente beneficos.

O investimento de US$4,85 mi
lhoes do Fumin devera encorajar
outros investidores a fazer as contri-

buigoes adicionais necessarias para
que o fundo atinja a meta de US$10
milhoes. Outros investidores do fun

do sao o governo suigo, com US$2,5
milhoes, e o Fundo de Assistencia a

Empresas Ambientais, Inc. (EEAF),
dos Estados Unidos, com US$200,000.

O EEAF e sua subsidiaria costar-

riquenha, Empresas Ambientais da
America Central, sao os patrocina-
dores do novo fundo, chamado

Corporagao Financeira Ambiental.
O fundo fara emprestimos que

vao de US$100,000 a US$300,000 a
empresas privadas para projetos em
areas como redugao da poluigao,
eficiencia energetica, agroindustria,
ecoturismo, energia hidreletrica e
tratamento de agua.

Embora a America Central conte

com um quadro de empresarios pre-
parados para empreender negocios
ligados ao meio ambiente, os proje
tos muitas vezes nao vao adiante

por falta de financiamento. Os ban
cos locais restringem os empresti
mos a companhias ja estabelecidas
e os mercados de capital locais con-
centram-se em papeis de divida de
curto prazo.

O EEAF foi fundado em 1990

para ajudar a suplantar esses obs-
taculos. Com o apoio da Winrock
International e da Agenda dos Esta
dos Unidos para o Desenvolvimento
Internacional, desenvolveu um pro-
totipo para identificar, analisar e fi-
nanciar projetos ecologicos, que de-
vem ser financeiramente viaveis e

ter o potencial para atrair mais fi
nanciamento privado.

Copos transbordam em Quito

Estafdbrica em Quito, Equador, opera24 horas, produzindo 1,2 milhdo de coposde pldstico ao dia para o mercado
interno e outros paises da regiao. A companhia, BOPP del Ecuador, recebeu umemprestimo de US$1,9 milhdo de um
programa de creditofinanciadopelo BID para adquirir a maquinaria alemde italiana usada na manufatura dos copos.
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VENEZUELA

Apoio do BID ao
ajustamento
Medidas de qjuda aos pobres

O BID esta estudando a concessao

de ate US$ 1 bilhao em novos em
prestimos para respaldar o progra
ma de ajustamento economico da
Venezuela, segundo um memorando
de entendimento assinado pelo Pre-
sidente do Banco Enrique V. Iglesias
e o ministro das Finangas da Vene
zuela Luis R. Matos Azocar.

O apoio do Banco ao programa
incluiria o respaldo a novas iniciati-
vas que estao sendo consideradas
para os setores financeiro e social,
bem como uma possivel aceleragao
dos desembolsos para projetos ja
existentes financiados pelo BID.

O programa de apoio poderia le-
var a US$500 milhoes em desembol
sos nos proximos doze meses.

O Banco esta estudando as se-

guintes medidas:
• Apoio financeiro para projetos so
ciais em beneficio de grupos de bai-
xa renda para reduzir o onus causa-
do pelo ajustamento economico.
• Um emprestimo do setor financei
ro para ajudar a resolver a atual cri-
se fiscal do pais e estabelecer a base
de um sistema financeiro solido.

• Apoio a reforma dos sistemas de
seguridade social e indenizagao por
demissao, reformas do setor publico
e fortalecimento institucional dos

orgaos orgamentarios.
• Esforgos para acelerar o desem
bolsos em apoio a programas do se
tor social e projetos de infra-estru
tura de energia e transporte.

Maisfundos para estradas e energia.

Participantes da conferencia dejovens poem mdos a obra na sede do BID.

JUVENTUDE

Procuram-se: jovens lideres
Grupos reunem-se em Washington para trocar ideias

O BID participara de um grupo de
trabalho empenhado em mobilizar o
apoio internacional para o desenvol
vimento dos jovens e criar um fundo
para financiar iniciativas lideradas
por jovens em apoio ao desenvolvi
mento socio-economico.

O anuncio dos pianos do novo
fundo foi feito pelo Presidente do
BID Enrique V. Iglesias, em abril,
durante reuniao da divisao de Wash

ington da Sociedade para o Desen
volvimento Internacional (SID).

As atividades do Grupo de Traba
lho Interamericano para o Desenvol
vimento da Juventude incluirao

apoio ao treinamento de jovens e
dos grupos que os servem. Um dos
principals objetivos e fazer com que
os jovens assumam a elaboragao e a
administragao de projetos sociais.

Participacao da juventude. A ne-
cessidade de que os jovens partici-
pem mais ativamente do processo
de desenvolvimento de seus paises
foi uma das principals conclusoes
do foro da juventude realizado pelo
Banco em Israel em 1995. Embora o

BID tenha sempre financiado pro

gramas que beneficiam os jovens,
"um elemento que faltava era a par-
ticipagao dos jovens", explicou
Elena Suarez, coordenadora da se-

gao de Programas Especiais do BID.
Um dia depois da reuniao da SID,

o Banco patrocinou uma serie de
seminarios em que jovens e repre-
sentantes de grupos de servigo da
juventude discutiram como cons-
truir parcerias entre grupos priva
dos e publicos.

Participaram cerca de 130 repre-
sentantes de 80 organizagoes. Al-
guns vieram de longe, da Espanha,
do Caribe e da America do Sul; ou
tros eram de Washington, represen-
tando fundagoes, grupos comunita-
rios e orgaos internacionais.

Os organizadores usaram a
metodologia do espago aberto para
facilitar o dialogo e permitir aos par
ticipantes definir as metas e os topi-
cos de discussao.

Os jovens decidiram incrementar
a comunicagao e o intercambio de
dados e de treinamento em como

angariar fundos. Alguns dos partici
pantes voltarao a se reunir para dar
seguimento as propostas.
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O BANCO EM ACAO

Estagdo de tratamento qjudard a ordenar o crescimento.

COLOMBIA

Limpeza no rio
da cidade

Em julho, deverao entrar
em operagao estagoes mu
nicipais de tratamento de
esgotos nas cidades de
Funza e Mosquera, au-
mentando para 12 o nu
mero de estagoes j a termi-
nadas como parte do
projeto de limpeza da ba-
cia do alto Bogota.

O enorme programa
ambiental, que envolve 23
municipios perto de Bogo
ta, inclui a construgao de
23 estagoes de tratamento
de esgotos, 21 aterros sa
nitarios, nove usinas de
pre-tratamento de lixo em
matadouros, bem como
reflorestamento e conser-

vagao do solo.
O programa, que esta

sendo executado pela em-
presa regional para os rios
Bogota, Ubate e Suarez
(CAR), orgao regional que
governa a bacia do rio Bo
gota, foi parcialmente fi-
nanciado em 1990 por um
emprestimo do BID de
US$50 milhoes. As usinas
para Funza (populagao:

12

30.000) e Mosquera (po
pulagao: 20.000), ambas
cidades que estao crescen
do rapidamente, poderao
servir o dobro da atual po
pulagao.

"As usinas de tratamen

to terao um papel impor-
tante no desenvolvimento

desses municipios", expli-
ca Alfonso Herran Quinte-
ro, subdiretor de planeja-
mento da CAR. "A rede de

esgoto definira os limites
urbanos e onde se dara o

crescimento. Isso permiti-
ra um desenvolvimento

mais ordenado."

A Grande Bogota tern
hoje uma populagao esti-
mada em 6,3 milhoes.

Um dos principais be-
neficios das 23 estagoes
de tratamento de esgotos e
dos 21 aterros sanitarios

sera a melhor qualidade
da agua potavel nos 23
municipios. A maioria de
les nao dispunha de insta-
lagoes de tratamento; com
isso, a quantidade de coli-
formes fecais na agua ex-
cedia de muito os padroes
sanitarios aceitaveis. Em

Funza e Mosquera, mais
da metade dos pacientes

tratados nos postos de
saude sofriam de doengas
relacionadas com a agua.

A agua das estagoes de
tratamento de esgotos
sera usada para irrigar as
fazendas circunjacentes e
o lodo residual sera usado

como fertilizante para os
viveiros de flores da regiao.

As estagoes de trata
mento serao construidas

por uma firma israelense.
O equipamento das mes-
mas e proveniente da Ita
lia e do Reino Unido.

MEXICO

O retorno do
ceramista

Quando Jose Luis Zinzun
anunciou ha dois anos a

seus colegas de trabalho
numa ceramica da Califor

nia que voltaria para sua
cidade natal no Mexico e

iniciaria um negocio pro-
prio, nenhum deles acre-
ditou.

Afinal, entrar nos Esta-

dos Unidos tinha sido por
si so dificil e arriscado.

Como milhares de seus

compatriotas do Estado de
Michoacan, Zinzun e sua

familia tinham enfrentado

uma Jornada de 3.200 qui-
lometros e uma passagem
perigosa pela fronteira.

Oficinafeita em casa.

Alem do mais, davam-se
bem na California. Em

tres anos, Zinzun, sua

mulher, Esperanza Cha-
goya, e os quatro filhos
aprenderam ingles e como
viver no pais estrangeiro.

Mas apesar do trabalho,
das escolas, dos amigos,
faltava alguma coisa.
"Queriamos ter uma coisa
que fosse nossa", conta
Zinzun.

De volta a Michoacan,

tiveram que comegar de
novo, praticamente do
zero. Com um capital de
US$60 e um pequeno for-
no eletrico trazido dos Es-

tados Unidos, montaram

uma loja feita de adobe
com telhado de zinco. Uti-

lizando tecnicas aprendi-
das nos Estados Unidos,

Zinzun construiu uma

casa com toras de madeira.

A principio, nada deu
certo. Tudo que colocavam
no forno quebrava. Uma
tempestade levou o telha
do da loja e a chuva des-
truiu os tijolos de adobe.
Mas os Zinzun resistiram

e mais tarde conseguiram
tres emprestimos de um
programa de credito finan-



ciado pelo BID e adminis-
trado pelo Fundo de De
senvolvimento Industrial

de Michoacan. Embora o

programa de credito tenha
comegado ha 11 anos,
com meros US$500,000,
os pagamentos e a gestao
eficiente do fundo manti-

veram seu capital intato
para que Zinzun e outros
como ele pudessem conti-
nuar a receber empresti
mos.

Os Zinzun expandiram
a area de trabalho, com-

praram mais materials e,
com a ajuda de um enge-
nheiro em Morelia, cons-

truiram um forno a gas.
Hoje, dois anos depois

de comegar, os Zinzun
vendem suas pegas assim
que estao prontas, de la-
drilhos para banheiros a
figuras de ceramica. A
atual mao-de-obra — os

membros da familia e

mais duas pessoas — ten-
ta atender os pedidos. "As
vezes as pegas se esgotam
e temos que desapontar os
clientes", diz Zanzun.

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

GUATEMALA

Reflorestar e

conservar

Mais de 150 comunidades

indigenas da bacia do rio
Chixoy, na Guatemala, es
tao realizando obras de re

florestamento e conserva-

gao do solo, a fim de
prevenir a erosao e prote-
ger uma importante hidre-
letrica do pais.

O programa sofreu
atrasos no comego devido
as dificuldades em traba-

lhar com as comunidades

indigenas pobres.
"Foi dificil encontrar e

treinar lideres comunita-

rios que entendessem es-

Afamilia Zinzun saiu da
California para montar um
negocio em Michoacan,
Mexico.

panhol", conta Hugo Zaca-
rias, da representagao do
BID na Guatemala.

Uma vez treinados, es

ses lideres tornaram-se

"mediadores", disseminan-

do informagao sobre me-
lhores metodos agricolas
nas sete linguas indigenas
faladas na area do projeto.

Um importante objetivo
do programa, financiado
em 1991 por um empresti
mo de US$14,4 milhoes
do BID, e convencer mi-

lhares de agricultores de
subsistencia a plantar ar-
vores e adotar melhores

tecnicas agricolas.
A erosao e a sedimenta-

gao ameagam encurtar a
vida da hidreletrica de

300.000 KW de Pueblo

Viejo-Chixoy, principal
fonte de energia do pais.

Como uma boa parte do
problema de desmatamen-
to deve-se ao uso da ma

deira como combustivel, o

programa esta ajudando
os lavradores a instalar

fornos que consomem
60% menos madeira do

que os fornos tradicionais.
O programa encoraja os

agricultores a plantar ar-
vores e conservar o solo,

recompensando-os com
ferramentas, sementes,

suprimentos veterinarios e
galinhas poedeiras.

Lavradores da Guatemala aprendem gestao do solo.

Modema sala de cirurgia.

GUIANA

Um novo centro
de diagnostico
O novo Ambulatorio e

Centro Cirurgico e de Dia
gnostico do Hospital de
Georgetwon foi inaugura-
do em cerimonia a qual
estiveram presentes o Pre-
sidente da Guiana Cheddi

Jagan e o Ministro da
Saude Gail Teixiera.

O centro inclui servigos
de ambulatorio consolida-

dos, seis salas operato-
rias, instalagoes de labo-
ratorio centralizadas, raios

X, suprimento central de
material esterilizado, de-
partamentos de acidentes
e emergencia, unidade de
tratamento intensivo e um

pavilhao com 43 leitos pa
ra pacientes criticos, alem
de instalagoes de apoio.

O centro foi construido

com a ajuda de um em
prestimo de US$27,9 mi
lhoes do BID, que esta fi-
nanciando o primeiro
estagio de um programa
para reabilitar a infra-es
trutura hospitalar do pais.

"A Guiana esta orgulho-
sa deste centro", disse o

Ministro Teixiera. "O equi-
pamento moderno permiti-
ra oferecer servigos que
ate agora nao eram encon-
trados no setor publico."

13



EMPRESTIMOS

Argentina. . .US$25 mi
lhoes para
fortalecer o

processo de
determinar

as priorida-
des dos pro
jetos de investimento pu
blico, a fim de garantir o
maximo impacto do fundo.

Os recursos apoiarao a
preparagao de estudos de
pre-investimento que
atendam os padroes de fi
nanciamento e sustentem

os sistemas de investi

mento publico dos gover
nos nacional e provincial.

O orgao responsavel
pela preparagao e imple-
mentagao de um piano de
investimento sera reforga-
do, bem como os orgaos
provincials e outros que
participem do sistema.

Os recursos ampliarao
um programa existente
apoiado por um empresti
mo do BID de 1993 no va

lor de US$24 milhoes.

O custo total do progra
ma e de US$32 milhoes.

Enderego para mais in
formagoes: Direccion Na
cional de Inversion Publi-

ca y Financiamiento de
Proyectos, Hipolito Yrigo-
yen 250, 8Q Piso, Capital
Federal, Buenos Aires, Ar

gentina. Tel. (54-1) 349-
5611, fax (54-1) 349-5640.

Colombia. . .US$12,5 mi
lhoes para
apoio a pri-
vatizagao nos
setores de e-

nergla, trans-
porte, teleco-
municagoes e agua e
saneamento.

Os recursos apoiarao
operagoes especificas de
privatizagao e concessao
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NOVOS PROJETOS

INFORMACOES SOBRE AQUISICOES 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

no ambito nacional, de-

partamental e municipal;
ajudarao a consolidar o
quadro normativo e ins-
titucional em cada setor; e

reforgarao a capacidade
do setor publico de admi-
nistrar concessoes.

O Banco Mundial forne-

cera US$12,5 milhoes em
financiamento e os recur

sos locais totalizarao US$8
milhoes. O custo do pro
grama e de US$33 milhoes.

Enderego para mais in
formagoes: Dra. Nancy Ti-
rado de Montenegro, De-
partamento Nacional de
Planeacion, Calle 26 No.

13-19, Edificio FONADE,
Bogota, Colombia. Tel.
(57-1) 336-1600, fax (57-
1) 334-0241; ou Dra. Clau
dia Lucia Duarte, Ministe-

rio de Hacienda y Credito
Publico, Carrera 7A No.

645, Bogota, Colombia.
Tel. (57-1) 342-8870, fax
(57-1) 286-3919.

Regional. . .US$38 mi
lhoes para
Estados no

Caribe em

apoio a obras
de infra-es

trutura, ser

vigos sociais e reforma de
estruturas danificadas por
desastres naturais, princi-
palmente furacoes.

Os recursos — dois em

prestimos e um subsidio
de US$ 1 milhao — serao
repassados atraves do
Banco de Desenvolvimento

do Caribe (BDC).
Os projetos financiados

incluem a construgao de
estradas, portos e outras
obras de infra-estrutura; o
fortalecimento de institui

goes governamentais; o re-
paro de danos causados
por furacoes e outros de
sastres naturais; e maior

supervisao ambiental.
Os paises beneficiarios

incluem Anguilla, Antigua
e Barbuda, Dominica,

Grenada, Ilhas Cayman,
Ilhas Turks e Caicos, Ilhas

Virgens Britanicas, Mont-
serrat, Santa Lucia, Sao
Cristovao e Nevis e Sao

Vicente e Granadinas.

O subsidio ajudara o
BDC e os paises benefi
ciarios a identificar e pre-
parar projetos, com enfase
nos controles e na gestao
ambiental.

O custo total do progra
ma e de US$143 milhoes.

Enderego para mais in
formagoes: Caribbean
Development Bank, P.O.
Box 408, Wildey, St.
Michael, Barbados. Tel.
(809) 431-1600; fax (809)
426-7269 ou (809) 436-
8117.

COOPERACAO TECNICA

Jamaica. . .US$3 milhoes
para ajudar
a preparar

projetos que
se qualifi-
quem para

financia-

mentos futuros do BID.

A linha de credito con-

dicional fornecera recur

sos para empreender estu
dos e desenvolver um

inventario oficial de inves-

timentos do setor publico
que enfatizem a moderni-
zagao do Estado, melhores
servigos sociais, a redugao
da pobreza e da degrada-
gao do meio ambiente e a
promogao do crescimento
da exportagao.

Enderego para mais in
formagoes: Planning Insti
tute of Jamaica, 8 Ocean

Boulevard, Kingston, Ja
maica. Tel. (809) 967-
3689/92; fax (809) 967-
3688.

Regional. . . US$6 mi
lhoes em fi

nanciamento

nao reembol-

savel para
apoiar pro
gramas de
transferencia de tecnolo-

gia e treinamento em pes-
quisa agricola. Os recur
sos serao distribuidos da

seguinte forma: US$1,3
milhao para o Centro In
ternacional de Agricultura
Tropical, Colombia;
US$1,2 milhao para o
Centro Internacional para
a Melhoria do Milho e do

Trigo, Mexico; US$1,2 mi
lhao para o Centro Inter
nacional da Batata, Peru;

e US$600,000 para o es-
critorio regional do Centro
Internacional de Pesquisa
em Agrossilvicultura.



GAZETILHA

OBRIGACOES

Francos suicos. . . 200

milhoes de

francos sui-

gos (US$168
milhoes) para
incorporagao
ao capital or-
dinario do Banco.

As obrigagoes tem um
cupom de 4.5% ao ano e
foram colocadas a

102,375% por um consor-
cio encabegada por SBC
Warburg e pelo Union
Bank da Suiga. Os princi
pals co-lideres da emissao
foram o Credit Suisse e a

Merrill Lynch Capital
Markets, alem de 11 insti

tuigoes financeiras do pais
e do exterior.

Euro-MTN. . . O Banco

realizou duas

emissoes de

bonos euro-

MTN com

vencimento

em tres anos:

uma emissao comum de

US$150 milhoes e uma
em duas moedas, denomi-

nada em ienes japoneses,
devendo 8 bilhoes de ienes

ser pagos em dolares aus-
tralianos.

A emissao de US$150
milhoes tem vencimento

marcado para 28 de maio
de 1999 e foi cotada a

99,98%, com um cupom
anual de 5,6%. Foi coloca-

da por DKB International
pic e Kankaku (Europa)
ltd.

A emissao em duas

moedas tem um cupom de
7% pagaveis semestral-
mente em ienes japoneses
e vencimento em 13 de

maio de 1999. A transagao
foi subscrita pelo Industri
al Bank of Japan e New
Japan Securities.

Marco Ferroni foi nomea-

do diretor executivo su-

plente do BID por Belgica,
Alemanha, Italia, Israel,

Paises Baixos e Suiga.
Cidadao suigo, Ferroni

era ate recentemente sub-

chefe de departamento do
Gabinete Federal Suigo de
Assuntos Economicos Ex-

ternos em Berna. Ocupou
tambem o cargo de profes
sor do Instituto Federal

Suigo de Tecnologia, em
Zurich. Antes, tinha sido

administrador do progra
ma suigo de assistencia
ao balango de pagamentos
de paises em desenvolvi
mento, depois de ter tra-
balhado como economista

do Banco Mundial. Marco

Ferroni publicou diversos
trabalhos sobre ajusta
mento estrutural, reforma

das despesas publicas, li-
gagoes macroeconomicas
e incentivos agricolas,
bem como varios artigos
sobre as relagoes Norte-
Sul.

Ferroni tem dois diplo
mas de pos-graduagao
pela Cornell University:
um mestrado em econo

mia agricola e um douto-
rado em economia agricola
e de recursos.

Doce algodao

Hugo Almada qjuda a secar ao sol novas variedades de
algodao na Estagdo Experimental Natalicio Talavera,
Paraguai. Um programafinanciado pelo BID testa novos
tipos de algodao para ajudar pequenos agricultores.

Jose Maria Cartas

Jose Maria Cartas foi no

meado diretor executivo

suplente pela Argentina e
o Haiti.

Cidadao argentino, Car
tas foi antes assistente

tecnico pela Argentina e
Chile, bem como diretor

executivo suplente da CII
pela Argentina e um dos
representantes desse pais
no Fundo Multilateral de

Investimentos. Antes de

juntar-se ao Grupo do
Banco, Cartas trabalhava

como consultor indepen-
dente e escreveu livros e

artigos sobre comercio in
ternacional e ordem eco

nomica.

Cartas tem um mes

trado em economia pela
Universidade Nacional de

Cordoba e um doutorado

em economia pela Uni
versidade Westfalische-

Wilhems, de Munster.

NO CAMPO

Camille Gaskin-Reyes foi
nomeada representante do
BID no Panama. Era antes

responsavel pela coorde-
nagao de programas para
Trinidad e Tobago no De
partamento de Operagoes
Regionais 3.
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PERSONALIDADES

A atriz e cantora uruguaia
Dahd Sfeir apresentou-se
recentemente em "Voces

del Sur", show individual
em que canta musicas e
interpreta a prosa de es-
critores latino-america-

nos, perante uma audien-
cia de 350 pessoas na
sede do BID em Washing
ton. Momentos antes de

sua apresentagao no Ban
co, Sfeir recebeu o premio
Helen Hayes deste ano
como melhor protagonista
num musical local. Rece

beu o premio por seu de-
sempenho no musical
"Mano a Mano", apresen-
tado em outubro ultimo

no Teatro Hispanico
GALA. A produgao do Tea
tro GALA foi em parte fi-
nanciada pelo Centro Cul
tural do Banco. Dahd

Sfeir tem atuado interna-

cionalmente e ja recebeu
sete vezes o premio de me
lhor atriz do Uruguai. Foi
tambem nomeada melhor

atriz estrangeira na Vene
zuela e na Argentina.

Enrique V. Iglesias anunciou ha pouco a participagao
do Banco num Grupo de Trabalho Interamericano
para o Desenvolvimento da Juventude. Presentes a
ocasiao estavam Mark Gearan, diretor do Corpo da
Paz dos Estados Unidos, e Marian Wright Edelman,
fundadora e presidente do Fundo de Defesa da Crianga.

O evento realizou-se durante o encontro da Socie-

dade para o Desenvolvimento Internacional (SID) que
inaugurou uma conferencia patrocinada pelo BID na
qual jovens e representantes de grupos de servigos
para os jovens discutiram como criar parcerias entre
grupos publicos e privados. Entre os outros membros
do grupo de trabalho contavam-se o Corpo da Paz, a
Organizagao dos Estados Americanos, a Fundagao
Interamericana, a Fundagao Internacional da Juven
tude, a Agenda dos Estados Unidos para o Desenvol
vimento Internacional e o Banco Mundial.
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A Presidente da Nicaragua Violeta Chamorro visitou o
BID em 5 de margo e assinou um emprestimo de
US$1,9 milhao para ajudar a fortalecer o sistema de ar-
recadagao tributaria do pais. Os fundos serao utilizados
para melhorar a eficiencia dos sistemas de auditoria e
inspegao da Nicaragua, melhorar seus servigos aos con-
tribuintes e reduzir os niveis de evasao fiscal. As mu

dangas tornarao o sistema mais justo, removendo as
vantagens para as empresas que sonegam.

De 1991 a 1996, o BID emprestou a Nicaragua mais
de US$730 milhoes. O Banco apoia os esforgos de esta-
bilizagao do pais e de transformagao de sua economia,
bem como os esforgos para reorganizar o sistema finan
ceiro e liberalizar o comercio. O Banco tambem finan-
ciou programas sociais para atenuar o impacto do ajus
tamento, incluindo programas para ajudar grupos de
baixa renda. (Ver artigo na pagina 3.)

Pedro-Pablo Kuczynski,
presidente do Latin
America Enterprise Fund
e de Westfield Capital
Ltd., fez uma apresenta-

gao no Banco em fevereiro
sobre "Os Desafios que o
Setor Privado Enfrenta na

America Latina". Segundo
Kuczynski, os empresarios
tem a responsabilidade de
garantir que as economias
da regiao continuem a
crescer e evoluir para sis
temas de livre mercado e

que os governos desenvol-
vam politicas que apoiem
essas mudangas. Pedro-
Pablo Kuczynski foi ante-
riormente ministro de Mi-

nas e Energia do Peru,
vice-governador do Banco
da Reserva Central do

Peru e diretor da Peruvian

Steamship Co.


