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Com sinceridade

Dois meninos compartem
um momento de seriedade

numa creche em San Juan

Bautista, Paraguai. A cre
che, inaugurada em 1994,
cuida de criancas de baixa

renda. As maes pagam por
mes US$2,50 por filho.
(Foto: David Mangurian.)
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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 prqjetos
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

prqjetos 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 representagoes 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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O dilema dos
emprestimos sociais
Os organismos multilaterais ha
muito sao chamados a ajudar mais
e mais os nao privilegiados. Mas ao
mesmo tempo a recente crise do
peso mexicano renovou as criticas a
govemos que contraem emprestimos
que nao geram um retorno financei-
ro imediato que amortize a divida.
Segundo esse raciocinio, o BID e ou-
tros organismos mul
tilaterais deveriam m
pensar duas ve-
zes antes de

financiar

educacao

pre-escolar, assistencia pre-natal,
agua e saneamento, fundos de cre-
dito para microempresarios e outros
programas de ajuda aos pobres.

Sera que as queixas de que as
instituicoes multilaterais fazem

muito pouco para resolver os pro-
blemas sociais serao abafadas pelas
reclamacoes furiosas de que essas
instituicoes impuseram mais dividas

com programas sociais dispendio-
sos a paises ja endividados?

Pode ser, mas nao neces-

sariamente. Quando e sen-
sato o emprestimo social?

Tome emprestado
para investir, nao para
consumir. Bons progra
mas de educacao e saude

sao um investimento na

aptidao, produtividade e
renda futura das pessoas.
Os gastos com educacao
primaria nos paises pobres
tem uma taxa de retorno de

pelo menos 20%, porque os
trabalhadores que termi-

naram o primario
ganham 20% a
mais ao longo de
sua vida produti-
va do que os sem
escolaridade.

Ademais, a tarefa

do governo e investir
nas areas essenciais

ao bem-estar da socie

dade a longo prazo.

A maioria dos investimentos sociais

nao gera renda diretamente, mas
estradas tampouco o fazem.

Nao tome emprestado a curto
prazo para investir a longo prazo.
Os gastos com a educacao e saude
das criangas so aumentam a produ
tividade da sociedade quando elas se
tornam adultas. Mas mesmo os pai
ses com melhor credito na America

Latina nao podem endividar-se junto
aos credores privados o tempo ne-
cessario para formar a base finan-
ceira de investimentos que so trarao
retorno em 10 ou 20 anos. O BID e

as outras instituicoes financeiras in-

ternacionais foram criadas para con-
ceder emprestimos de longo prazo.

Os emprestimos sociais so fazem
sentido quando financiam progra
mas eficazes. Mesmo em paises
avancados os programas sociais sao
mal administrados. Nos paises po
bres, sao frequentemente fonte de
apadrinhamento politico. Empresti
mos para esses programas encoraja-
rao mais desperdicio, mais apadri
nhamento, mais cinismo? Nao

necessariamente.

Os investimentos sociais de-

vem apoiar reformas basicas que
reduzam o custo do fornecimento

de servicos. Vejamos alguns exem-
plos de prqjetos recentes financia-
dos pelo BID:
^ Um emprestimo para educagao
primaria na Bolivia transfere os re-
cursos e a responsabilidade pela
manutencao dos predios escolares
do governo para a comunidade.
• Um emprestimo para servicos ba-
sicos de saude no Panama preve boa
parte dos gastos em medicina pre-
ventiva e nao curativa, de alto custo.
• Um emprestimo para educacao
universitaria no Mexico preve avalia-
cao de professores para eliminar aos
poucos pessoal pouco qualificado.

Conceder mais e melhores recur-

sos a programas sociais faz sentido,
desde que feito de maneira correta.

—Nancy Birdsall
Vice-Presidente Executiva do BID.

Excerto de "Does Lending for School
and Health Programs Make Sense?",

maio de 1995.
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Um sonho pragmatico
Curitiba continua dfrente nos grqficos urbanos

Samuel Silva

y\MENr0 Quando prefeitos e urba-
nistas de todo o mundo

|reuniram-se em Istam-
ibul, em junho, para a
conferencia de cupula da

ONU Habitat II, o nome de uma ci

dade de 2 milhoes de habitantes no

sul do Brasil era falado por todos.
"Curitiba e a cidade mais inova-

dora do mundo", declarou Wally
N'Dow, da Gambia, presidente da
conferencia.

As realizacoes de Curitiba ja
eram bem conhecidas em Washing
ton, onde algumas semanas antes
autoridades da cidade e urbanistas

participaram do seminario "Gestao
Urbana Criativa em Curitiba", apre-
sentado na sede do BID. O consenso

entre os participantes era que a ci
dade encontrara solucoes simples e
eficazes para os problemas urbanos
prementes de nosso tempo.

"Curitiba nao e um paraiso", dis-
se o arquiteto e urbanista Jaime
Lerner, o ex-prefeito que concebeu e
executou a maior parte das inova-
coes da cidade e e hoje governador
do Estado do Parana. "Temos todos

os problemas de uma cidade do Ter-
ceiro Mundo, como favelas e pobre-
za. Mas os pobres de Curitiba sen-
tem que a cidade os respeita e eles
respondem com respeito pela cidade."

Embora a cidade tenha um nivel

de renda que nao e mais alto do que
o de muitas outras na America Lati

na, pode gabar-se de um sistema de
transporte publico eficiente e bara-
to, um sistema escolar melhor que a
media, servicos de saude acessiveis

e um meio ambiente limpo.
O planejamento de Curitiba ba-

seia-se na inovacao com participa-
cao do cidadao, no respeito ao meio

O autor e editor associado de O BID.

ambiente, na enfase no transporte
publico e na busca de solucoes sim
ples e baratas.

A favor do onibus. Ao contrario do

que ocorre em cidades do mesmo
porte, o centro, por exemplo, nao e
apinhado de gente e alimentado por
vias congestionadas; ele e cortado
por cinco eixos principals com tres
pistas paralelas em cada um, sendo
a pista central reservada para oni
bus. Um sistema eficaz de paga-
mento da tarifa e uma rede de para-
das com carga e descarga rapida de
passageiros ajudaram a reduzir em
dois tercos o tempo de viagem.

Embora Curitiba tenha mais car-

ros per capita do que qualquer outra
cidade brasileira depois de Brasilia,

Solugoes simples, nao
tecnologia sofisticada.

75% da populacao tomam onibus
para ir trabalhar. O consumo de ga-
solina per capita e 25% menor do
que em outras cidades brasileiras e
os niveis de poluicao do ar sao dos
mais baixos do pais.

Quando se considera que todo o
panorama urbano de Curitiba teve
que ser remodelado para incorporar
as mudancas, a solucao pode nao
parecer simples ou barata. Mas ve-
jamos a opcao: segundo a maioria
dos urbanistas, uma cidade com

mais de 1 milhao de habitantes pre-
cisa de um sistema de metro para
evitar o congestionamento de transi-
to. O metro custa US$60-70 milhoes
por quilometro, enquanto as linhas
expressas de onibus de Curitiba
custam US$200,000 por quilometro.

A cidade adota uma abordagem
simples para os problemas urbanos
e rejeita as solucoes tecnologica-

mente sofisticadas. "Curitiba faz as

perguntas corretas de um modo
muito perspicaz", diz Alison Peters,
diretora de assuntos ambientais da

cidade de Boulder, Colorado.

Curitiba tern um dos mais altos

indices mundiais de reciclagem do
lixo urbano. Os cidadaos reciclam

por dia o equivalente a 1.200 arvo-
res. As familias pobres podem trocar
lixo reciclavel por passagens de oni
bus e as criancas por cadernos de
escola. Os aposentados e desempre-
gados sao contratados para limpar
areas onde o lixo se acumulou.

Essas solucoes eliminaram a ne-

cessidade de uma usina de separa-
gao do lixo, incentivaram a partici-
pacao do cidadao, conservaram re-
cursos e proporcionaram empregos.

O lixo nao e a unica coisa recicla-

da. Postes antigos sao usados em
edificios de escritorios, onibus

transformam-se em salas de aula e

armazens velhos viram teatros.

"Praticamente tudo tem mais de

um uso", diz o atual Prefeito de Cu
ritiba Rafael Greca de Macedo, cujo
escritorio e feito de postes de telefo-
ne velhos e vidro reciclado. "Esta-

mos tentando criar uma nova atitu-

de e um sentido de envolvimento."

Por que nao aqui? A experiencia de
Curitiba pode ser copiada? Sem du-
vida, diz Jaime Lerner. "Dizem que
Curitiba e diferente, mas o fato e
que ela se tornou diferente. Tenho
certeza de que qualquer cidade pode
resolver seus problemas em dois
anos se alcancar o senso de visao

compartilhada que temos."



Modulos inouadores servidos por
linhas de onibus qferecem ao
cidadao varios servigos municipais.

Representantes e planejadores de
cidades como Nova York, Paris,

Moscou, Santiago, Lagos e outras ja
visitaram Curitiba. A Cidade do

Cabo desenvolveu um novo conceito

para sua area metropolitana basea-
do diretamente no sistema de eixos

de Curitiba. Depois da Habitat II,
em Istambul, a cidade brasileira vi-

rou noticia no mundo todo.

"Das solucoes de Curitiba, a mais

facil de duplicar e a maneira de
pensar os problemas", diz Alison
Peters, de Boulder. "Muitas vezes,

nao vemos as solugoes mais simples."
"Estamos numa era de pragma-

tismo", acrescenta o arquiteto e
planejador Alberto Guzman, consul-
tor do Programa de Desenvolvimen
to das Naeoes Unidas, "e o povo de
Curitiba nos mostrou que uma forma
de ser pragmatico e ser sonhador."

Em Curitiba, passageiros entram e saem dos onibus (acima) atraves das es-
tagoes-tubos (abaixo). Pagam ao entrar na estagdo e nao ao motorista, o que
permite ao onibus Jazer seu percurso em menos tempo e mais ejicazmente.



Moradores de cinco comunidades do altiplano trabalhamjuntos para construir um canal de irrigagdo revestido de concn

A persistencia compensa
Agua oferece umfuturo a comunidades rurais
A construcao de um sistema de irri

gacao que funcionasse o ano inteiro
para servir cinco pequenas comuni
dades no seco altiplano boliviano
perto da cidade de Oruro foi uma
empreitada dificil. O principal pro-
blema foi decidir se o projeto deveria
ou nao ser construido.

Levou seis anos para que um la-
vrador com forca de vontade, Ale
jandro Liro Romero, finalmente con-
vencesse as comunidades a pedir
fundos do governo para construir
uma barragem no pequeno rio que
atravessa o vale e um canal de irri

gacao de concreto. Muitos dos lavra-
dores estavam satisfeitos com o ve-

lho sistema de irrigacao, embora
boa parte da agua se perdesse devi-

do a infiltracao. Os agricultores ti-
nham sorte se conseguiam agua a
cada duas semanas, explicou Liro
Romero. O novo sistema lhes permi-
tiria lavrar a terra o ano inteiro. Fi

nalmente, sua opiniao prevaleceu.
Durante quatro anos o projeto e

as esperancas de 157 familias fica-
ram em suspenso por falta de recur-
sos. Tres dos cinco filhos de Liro

Romero deixaram o vale para bus-
car trabalho na distante Santa

Cruz. Mas a decisao tinha sido to-

mada. Sem irrigacao o ano inteiro,
as comunidades nao teriam future

Felizmente, o projeto de irrigacao
era um perfeito candidato para fi
nanciamento atraves do Fundo Boli

viano para o Desenvolvimento do

Pequeno Agricultor, criado em 1993
com um emprestimo do BID. O fun-
do estava procurando prqjetos em
que as comunidades rurais estives-
sem interessadas em contribuir com

trabalho em troca de assistencia

tecnica e dinheiro para materials.
O projeto de Liro Romero recebeu

US$46,237 do fundo para construir
a represa e um canal de irrigacao de
tres quilometros atravessando as
cinco comunidades. Estas fornece-

ram 26 trabalhadores nos oito me-

ses de construcao.

"Os tecnicos e os membros da co-

munidade discutiram o percurso do
canal metro a metro, para garantir
que todos se beneficiassem por
igual", disse Marco Antonio Munoz,
chefe do Fundo de Desenvolvimento

Campesino do Departamento de
Oruro. O canal foi terminado o ano

passado. A represa de oito metros
deve ser terminada este mes.

Como um bonus extra, os lavra-
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tres quilometros de comprimento.

dores estao aprendendo melhores
tecnicas de cultivo e como manter

seu novo sistema de irrigacao. A ba-
cia do rio sera reflorestada, para
que a erosao nao cause infiltracao
no reservatorio, e a estrada que liga
as comunidades sera melhorada.

Mesmo sem a represa, os lavrado-
res do vale j a quadruplicaram o nu-
mero de hectares irrigados, segundo
um levantamento.

Em outros lugares da Bolivia, o
mesmo fundo ja financiou 450 pro-
postas de comunidades, desde pe-
quenos projetos de irrigacao ate
mercados de produtos agricolas e
estradas. O modesto emprestimo do
BID de US$12,5 milhoes ajudou a
levantar US$19,2 milhoes em contri-
buicoes bilaterais da Alemanha, Bel-

gica, Japao, Paises Baixos e Suica.
Hoje, ate os ceticos admitem que

Liro Romero sabia o que era bom
para sua comunidade.

—Texto ejotos de David Mangurian

A REGIAO

Cinco comunidades e um projeto
Meu nome e Alejandro Liro Romero
e sou presidente do comite deste pe
queno projeto de irrigacao. Fui elei-
to pelas cinco comunidades.

Este projeto foi ideia minha. Vi-
viamos exclusivamente de plantar
vagens, apenas vagens. Eu ja tinha
visto outros lugares
em que os lavradores
tinham agua suficien-
te e ganhavam dinhei-
ro plantando outros
vegetais — cebola, ce-
noura, alho, beterraba
e alface.

Mas so o povo da
vila de Querarani gos-
tou da ideia. A popu-
lacao de Villapata,
Humahuarajta, Iruma
e Caltango disse: "Nao
precisamos disso".
Mas eu insisti, porque
um pedido de ajuda
ao governo vindo de
um grupo de comuni
dades tern mais forca

do que se for feito so
por uma.

Fui a Villapata, onde expliquei a
ideia durante uma reuniao. Fui

tambem a Humahuarajta e as ou
tras comunidades.

Desde o comeco havia desacor-

dos e em muitas comunidades, sus-

peita. As pessoas achavam que a
minha vila, Querarani, queria toda
a agua do canal. Achavam tambem
que as melhorias iriam valorizar
muito a terra, e eles tinham medo
de perde-la ou ter que pagar muitos
impostos.

Expliquei que todos nos seriamos
beneficiados. Estabeleceriamos as

regras e nada de mal aconteceria.
Expliquei muitas coisas. Houve dis-
cussoes entre os membros da comu

nidade.

Foi muito dificil. Ate minha mu-

lher me perguntava o que ganharia-
mos com tudo isso.

Finalmente chegamos a um acor-
do. As cinco comunidades se uni-

ram como uma so. Fomos a Compa-

Alejandro

nhia de Desenvolvimento de Oruro

em 1990.

Quatro anos depois os engenhei-
ros, topografos e tecnicos vieram fa-
zer os estudos. Pediram que cavas-
semos amostras do solo a cada 100

metros. As amostras foram levadas

a Cochabamba para
analisar. Ao final,

disseram que esta e
uma terra boa e apro-
varam o projeto. Co-
mecamos a cavar o

canal em 8 de agosto
de 1994.

Agora estamos tra-
balhando contentes.

As pessoas das co-
I munidades me agra-

decem e minha mu-

lher me diz que eu
estava certo.

Estamos ate pen-
sando em fazer um

outro pedido para
construir mais 3.000

Liro Romero metros de canal.

Canalizando agua para seus campos.



REFLEXOES

SEMINARIOS

Crescimento, pobreza e
planejamento urbano
Um exame das questoes cruciais do desenvolvimento

• A relevancia das organizacoes fi-
nanceiras internacionais e o apoio
que recebem do governo dos Esta-
dos Unidos foram o tema de uma

conferencia realizada recentemente

na sede do BID pelo subsecretario
do Tesouro dos Estados Unidos

Lawrence Summers.

Segundo Summers, o desenvolvi
mento economico e hoje uma priori-
dade, como era a seguranca nacio-
nal durante a guerra fria.

Cada vez mais, as instituicoes fi-

nanceiras internacionais, como o

BID e o Banco

FOCO nOS Mundial, terao

Daises de que concentrar
" * **** o financiamento

baixa renda nos paises de
baixa renda,

disse. Tres areas merecem atencao:

a elaboracao de estrategias de de
senvolvimento para os paises po
bres, esquemas de alivio da divida e
apoio aos esforgos de reconstrucao.

Com relacao a America Latina,
Summers considera surpreendente
que um crescimento de 5% para a
regiao seja considerado bom, en-
quanto os mesmos 5% sao conside-
rados uma taxa de crescimento

ruim para a Asia.
"A diferenca entre as regioes esta

na taxa de poupanca interna e na
educacao", disse ele. Um pais como
o Chile, que apresenta taxas de
crescimento "asiaticas", tem niveis

de poupanca e educagao semelhan-
tes aos dos paises asiaticos.

• A America Latina, com a demo-

cracia, a estabilidade e o crescimen

to economico recem-descobertos,
esta distante da crise da decada de

80. Mas a regiao precisa crescer
muito mais depressa se quiser me-
lhorar seus indicadores sociais. A
atual taxa de crescimento anual per

capita de 1,5%, levara meio seculo
para reduzir a pobreza pela metade,
segundo um novo estudo da Comis-
sao Economica para a America Lati
na e o Caribe (CEPAL), apresentado
recentemente na sede do BID.

Para que

Crescer quanto a p°breza
- * . seja re-

para reduzir duzlda peia
a pobreza? metade em

20 anos e nao

50, a regiao precisa atingir uma
taxa anual de crescimento per capi
ta de 4%. Esse crescimento mais ra-

pido, por sua vez, requer uma taxa
de poupanca de 28% do PIB, quase
10% a mais do que a taxa atual.

"A America Latina precisa crescer
a taxas mais altas", disse o secreta-
rio executivo da CEPAL Gert Rosen

thal, depois da apresentacao. "Basi-
camente, ha duas maneiras de
faze-lo", explicou. "Mais investimen-
to e a modernizacao do sistema pro-
dutivo, que em muitos setores sim-
plesmente nao e competitive"

O documento da CEPAL tambem

enfatiza a instituicao de normas que
promovam poupanca e investimento
e estimulem a diversificacao de ex-

portacoes com valor agregado.

Q Para mais informagoes sobre o
estudo acima, contatar a CEPAL,
Nagoes Unidas, Washington, D.C;
fax: (202) 296-0826, telefone: (202)
955-5613, Internet: ECLAC@tmn.com

• Ha sete anos, a cidade de Porto

Alegre, no sul do Brasil, criou um
sistema para elaborar seu orcamen-
to e avaliar como ele era gasto. No
processo de "orcamento participati
ve", cidadaos, tecnicos e funciona-

rios tomam decisoes a respeito dos
impostos e dos gastos publicos.

Trabalho e desenvolvimento: obras de um

Numa apresentacao feita na sede
do BID, o prefeito de Porto Alegre
Tarso Genro descreveu como funcio-

na o sistema. A cidade esta dividida

em 16 secoes;

Orcamento em cada uma-
debatido os fdadaos dis"*^w cutem as ques-
em publico toes sociais e da

comunidade que
os afetam. Outros grupos discutem
as questoes que afetam toda a cidade.

A prefeitura organiza duas gran-
des assembleias anuais: uma para
avaliar os resultados do orcamento

do ano anterior, outra para estabe-
lecer as prioridades e eleger conse-
lheiros orgamentarios entre os cida-



coo de tratamento de agua no Equador.

daos. Uma reuniao semanal do con-

selho coordena a preparagao do or-
gamento e os pianos de investimen-
to; um foro mensal coordena o
conselho e a comunidade.

"O orgamento participativo nao e
um sistema perfeito e acabado", diz
Genro. "Tem falhas e problemas que
requerem constante supervisao e
aperfeigoamento." No entanto,
acrescenta, "tem sido uma ferra-

menta indispensavel para tornar a
cidade um lugar melhor para viver".

Para informagoes sobre o dis-
curso acima, contatar Martha Valle-

jos, fax: (202) 623-3029,tel.: (202)
623-1068, Internet: marthav@iadb.org

FALAM OS NUMEROS

CIDADES

Promessa de uma vida melhor
Rapida urbanizagdo da regiao traz recompensas

No ano 2005, mais de 80% da popu-
lagao de 11 paises da America Lati
na estarao vivendo em areas urba-

nas, segundo o World Resources
Report 1996-97, do Institute dos Re-
cursos Mundiais.

A America Latina e uma das re-

gioes mais urbanizadas do mundo e
certamente a mais urbanizada no

mundo em desenvolvimento.

Em principio, essa e uma boa no-
ticia. Os moradores das cidades tem

mais acesso a educagao, informa-
gao, infra-estrutura e bens e servi-
gos do que os habitantes rurais. O
acesso a infra-estrutura e servigos
tambem aumenta a produtividade
tanto dos lares como dos negocios.

"Mesmo quando as pessoas sao
pobres, tem mais oportunidades nas
cidades do que no campo", diz o ur-

banista do BID Eduardo Rojas.
"Mesmo que nao estejam bem num
certo momento, tem a esperanga de
ficar ou ver seus filhos bem."

Mas a rapida urbanizagao tam
bem tem seus custos, entre eles, a
necessidade de atender a enorme

demanda de infra-estrutura. Alem

disso, quando aumenta a concen-
tragao de gente, aumentam tambem
os males sociais. A pobreza urbana
gera problemas que nao existem no
campo, onde a populagao esta dis-
persa. A urbanizagao tambem agra-
va os problemas ambientais.

"A America Latina precisa prepa-
rar-se para administrar uma popu
lagao altamente urbanizada", con-
clui Rojas. "A gestao urbana e uma
nova fronteira na agenda de moder-
nizagao da regiao."

A atracao das luzes da cidade

A proporgao de moradores urbanos continuard a crescer no proximo seculo.

1995 2025

Belize 47% 60%

Costa Rica 50% 69%

Cuba 76% 86%

Republica Dom. 65% 80%

El Salvador 45% 62%

Guatemala 41% 62%

Haiti 32% 54%

Honduras 44% 64%

Jamaica 54% 70%

Mexico 75% 86%

Nicaragua 63% 78%

Panama 53% 70%

Estados Unidos 76% 85%

Argentina 88% 93%

Bolivia 61% 79%

Brasil 78% 89%

Chile 84% 89%

Colombia 73% 84%

Equador 58% 76%

Guiana 36% 59%

Paraguai 53% 72%

Peru 72% 84%

Uruguai 90% 95%

Venezuela 93% 97%

Fonte: World Resources Report 1996-97, Institute dos Recursos Mundiais



O BANCO

Domingo Cavallo (esq.), ministro da Economia da Argentina, Secretario do Te-
souro dos EUA Robert Rubin e Presidente Iglesias do BID em Nova Orledes.

NOVA ORLEAES

Mercados de capital
incentivam investimento
Ministros das Finangas pedem maior presenga do BID

Os ministros das Finangas de quase
todos os paises da regiao encontra-
ram-se em Nova Orleaes em maio

para discutir o papel dos mercados
de capital no incentivo ao fluxo de
investimentos privados para a Ame
rica Latina e o Caribe.

A reuniao comegou com debates
entre os lideres empresariais da re
giao e passou para coloquios sobre
politica economica, patrocinados
pelo BID, entre empresarios e minis
tros das finangas.

Os ministros pediram ao Banco
que desempenhasse um papel mais
ativo no desenvolvimento dos mer

cados financeiros e de valores mobi-

liarios e na melhoria das condigdes
para investimento, disse Antonio Vi-
ves, chefe da Divisao de Infra-Estru-
tura e Mercados Financeiros do

BID. Pediram ao Banco para:
> Patrocinar tres reunioes para
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identificar e recomendar meios de

desenvolver mercados financeiros.

• Continuar a apoiar o trabalho da
Comissao sobre Assuntos Financei

ros Hemisfericos e concluir a lista-

gem dos regulamentos nacionais
que afetam os mercados financeiros.
• Estabelecer um programa para
treinar supervisores de valores mo-
biliarios e examinadores bancarios.

*. Encorajar fluxos privados de ca
pital ajudando a financiar infra-es
trutura, privatizar estatais e apoiar
microempresas.
*• Criar um programa de combate
ao crime financeiro.

Os ministros reunir-se-ao dentro

de dois anos para rever o progresso
feito em diregao a esses objetivos.

O Presidente do BID Enrique V.
Iglesias presidiu as conversas entre
os ministros das finangas e repre-
sentantes do setor privado.

WASHINGTON, D.C.

Nicaragua recebe
nova ajuda
Total passa de US$1,8 bilhao

Os paises doadores e as organiza-
gdes que pertencem ao Grupo
Consultivo para a Nicaragua prome-
teram quase US$1,8 bilhao no pe-
riodo 1996-98 para apoiar a recupe-
ragao economica e social do pais.

O compromisso foi formulado
numa reuniao em junho na sede do
BID, presidida por Miguel E. Marti
nez, gerente regional de operagoes
do Banco.

Nas discussdes, os doadores rea-

firmaram o compromisso com o for-
talecimento das instituigoes demo-
craticas da Nicaragua, a manuten-
gao de sua estabilidade e unidade
nacional e o processo de reconcilia-
gao como bases para o desenvolvi
mento socio-economico a longo prazo.

Na declaragao final, o grupo doa-
dor declarou que a consolidagao da
estabilidade macroeconomica da Ni

caragua exigira reformas estruturais
e politicas econdmicas solidas. Re-
comendou tambem que o governo
continue os esforgos para melhorar
os servigos sociais e implementar
outras iniciativas que melhorem a
qualidade de vida da populagao e
reduzam seu proprio papel na pro-
dugao economica.

Martinez (dir.), do BID, e representantes



O ponto alto da reuniao foi o dis-
curso da Presidente da Nicaragua
Violeta Barrios de Chamorro. A de

legagao do pais foi liderada por Ju
lio Cardenas, ministro da Presiden-
cia, e incluia Orlando Trejos, presi
dente do Supremo Tribunal, Rosa
Maria Zelaya, presidente do Supre
mo Tribunal Eleitoral, e Jaime

Bonilla, primeiro-secretario da As-
sembleia Nacional.

Os membros da delegagao nicara-
giiense descreveram os esforgos do
pais para obter crescimento com
eqiiidade mediante politicas mone-
tarias e fiscais e modernizagao do
Estado, de modo consistente com os

objetivos de redugao da inflagao e
crescimento sustentavel.

Os membros da delegagao forne-
ceram detalhes sobre o processo
eleitoral na Nicaragua e o progresso
no sentido da conciliagao nacional e
descreveram as recentes medidas de

redugao da pobreza e melhoria da
saude e da educagao.

Membros do Grupo Consultivo
frisaram a necessidade de continua-

gao da cooperagao internacional
para reduzir o onus da divida exter
na da Nicaragua, reativar a produ-
gao economica e ajudar os grupos
mais vulneraveis do pais.

Segundo a declaragao do Grupo
Consultivo, a Nicaragua completou
com exito uma recompra sem prece-
dente da divida comercial de US$ 1,1
bilhao em notas promissorias, a oito

centavos por dolar de va
lor de face, que o Banco
ajudou a financiar. Foi
enfatizado tambem o pro
gresso do pais nas nego-
ciagoes da divida com a
Federagao Russa, que
concordou em principio
em perdoar 90% da divi
da, equivalentes a cerca
de US$3,5 bilhoes.

O BID, principal forne-
cedor de recursos con-

cessionais a Nicaragua,
esta estudando projetos
no valor de US$360 mi
lhoes para o pais no pe-

•aragua. riodo 1996-98.

A caminho do sucesso no Uruguai

Rosse Marie Morinelli percorre as ruas de Durazno, Uruguai, a caminho de
sua loja de roupas. Ela e a irma Luribel abriram ajlrma no comego do ano
com a qjuda de um emprestimo de US$3,500 que receberam atraves de um
programafinanciado por um subsidio de US$2,5 milhoes do Fumin. As duas
usaram o emprestimo para alugar um ponto e comprar mercadoria.
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GUATEMALA

Manter a crianca
no lar e na escola

Um inovador programa de
baixo custo, para ajudar a
manter em suas casas e

na escola criangas de rua
em potencial das favelas
da cidade da Guatemala,
foi muito elogiado num re-
cente estudo do Escritdrio

de Avaliagao do BID.
Segundo o estudo, a

principal razao do exito do
programa e que ele se
concentra na prevengao e
nao na reabilitagao de
criangas que ja abandona-
ram suas casas.

O programa, dirigido
pela Conani, organizagao
guatemalteca sem fins lu-
crativos, treina adolescen-

tes desempregados das fa
velas da cidade a traba-

lhar como voluntarios com

criangas do proprio bairro.
Os voluntarios organizam
atividades recreativas,
ajudam as criangas com
as ligoes de casa e infor
mant se encontram sinais

de maus-tratos. Alguns
usam teatro de rua e com-

pdem musicas que drama-

12

O BANCO EM ACAO

tizam a vida nas ruas.

Ha agora cerca de 200
voluntarios trabalhando

com mais de 25.000 crian

gas pobres nas favelas da
cidade. Segundo estudo
da Conani, a delinquencia
juvenil caiu 30% nesses
bairros e ha menos relatos

de maus-tratos das crian

gas pelos pais desde que o
programa comegou.

Embora os voluntarios

nao sejam pagos, 80% fl
eam no programa, que lhes
da uma nova auto-estima

e um objetivo de vida.
"Eles descobrem que a

vida tem mais a oferecer

do que eles imaginavam",
diz Alicia Pfund, do Escri
torio de Avaliagao do BID.

O programa foi fundado
em 1991 com a ajuda de
um subsidio de US$6 mi
lhoes do BID-UNICEF aos

cinco paises da America
Central e ao Panama.

A UNICEF estima que o
programa de prevengao da
Guatemala custa anual-

mente menos de US$11

por crianga, muito menos
do que o custo de manter
um jovem delinquente
numa instituigao.

ARGENTINA

Contratos para
limpeza do rio
Um vasto programa de
limpeza e controle de
inundagdes de um dos
principals rios de Buenos
Aires foi iniciado em abril

com a assinatura de con

tratos de obras de enge-
nharia entre o governo da
provincia e um consdrcio
de empresas argentinas e
americanas.

Eduardo Duhalde, go-
vernador da provincia de
Buenos Aires, considera o

projeto "o programa de
obras publicas do seculo".
Inclui a canalizagao do rio
Reconquista e a constru-
gao de dez estagdes bom-
beadoras para controlar
inundagdes, tres grandes
usinas de tratamento de

esgotos, reforma de uma
quarta e elaboragao de um
piano de agao para contro
lar a poluigao industrial.

Dois e meio milhoes de

pessoas vivem na area de
drenagem do rio, onde as
inundagdes frequentes re-
sultam em aguas poluidas
e problemas de saude.

Ao longo de seus 50
quildmetros, o rio Recon
quista e poluido por 240
fabricas, alem do esgoto
domestico. A qualidade da
agua em boa parte do rio e
pior do que as aguas resi-
duais de um sistema de es

goto tipico de uma cidade.
A construgao da primei-

ra parte deve comegar em
1997, depois de feitos os
desenhos finais de enge-
nharia. O projeto levara
seis anos para terminar,
financiado em parte por
um emprestimo de US$150
milhoes do BID e um co-fi-

nanciamento de US$75
milhoes do Japao (OECF).

CHILE

Programa excede
metas

O governo do Chile recen
temente aprovou a exten-
sao por tres anos de um
programa de treinamento
para o trabalho financiado
pelo BID depois que uma
avaliagao independente
concluiu que o projeto ti-
nha sido mais bem suce-

dido do que o esperado.
O programa, chamado

Chile Jovem, foi langado
em 1993 com financia

mento de US$50 milhoes
do BID e em tres anos

treinou 110.000 jovens em
diversos oficios a um cus

to de menos de US$1,000
por pessoa. "Se um jovem
nao tem um oficio, nao
consegue competir no
mercado de trabalho de

hoje", diz Manuel Cuervo
Fuentealba, que dirige o
programa Chile Jovem na
provincia de Concepcion.



"O problema e que as es-
colas secundarias no Chile

preparam o jovem para a
universidade, nao para o
mercado de trabalho." O

desemprego entre os jo-
vens chilenos excede 10%.

Chile Jovem tornou-se

um modelo para outros
programas de treinamento
na regiao, incluindo al-
guns financiados pelo BID
na Argentina, Uruguai e
Venezuela. Os programas
enfatizam oficios em de-

manda pela industria pri-
vada, contratando insti-

tuigdes particulates para
fazer a capacitagao. Os
alunos tambem recebem

treinamento no local de

trabalho.

Jovens de baixa renda

recebem transporte e ali-
mentagao para poder par-
ticipar.

O programa de avalia
gao independente, pedido
pelo parlamento chileno,
revelou que mais da meta

: - ?' .•:: ;»;:«=• sit.:;;,:

de dos 110.000 jovens
treinados encontraram

emprego permanente ate
tres meses depois de com-
pletar o programa.

"Nao apenas encontra
ram trabalho mais depres-
sa do que esperavam",
conta Jose Pablo Arellano,
diretor de Orgamento do
Chile, "mas ganham em
media 20% a mais do que
ganhariam sem treina
mento."

O segundo estagio do
Chile Jovem preparara
mais 70.000 jovens num
periodo de tres anos. Os
estudantes passarao dois
dias por semana em clas
ses e tres dias trabalhan-

do numa empresa privada.
A maioria das empresas

consultadas pelos avalia-
dores disse que contrata-
riam jovens treinados pelo
programa. "Elas sabem
que se beneficiarao tanto
quanto os jovens", diz
Arellano.

MEXICO

Energia com gas
importado
Comegou a construgao da
usina eletrica Samalayuca
II, de 700 megawatts, pri-
meiro grande projeto ener-
getico do Mexico com fun-
dos privados.

Novo Mexico

Samalayuca

MEXICO

Estudantes chilenos de

confeitaria poem a prova a
ligao de casa.

A usina de US$647 mi
lhoes, localizada 30 milhas
ao sul de El Paso, Texas,

sera alimentada por mais
de 3 milhoes de metros cu-

bicos por dia de gas natu
ral atraves da fronteira dos

Estados Unidos.

O BID esta ajudando a
financiar o projeto com
US$75 milhoes do guiche
do setor privado. InterGen
e Capital Markets Group
da GE Capital conseguiram
financiamento adicional

do Eximbank dos Estados

Unidos e de um grupo de
bancos comerciais.

A operagao da Samala
yuca II, propriedade do
consdrcio de investidores

privados que a construiu,
sera arrendada por 20
anos a Comissao Federal

de Eletricidade (CFE), em
presa de utilidade publica
do Mexico. A usina sera

transferida a CFE apds o
periodo de arrendamento.

A usina esta localizada

perto da central eletrica
Samalayuca I e devera co-
megar a abastecer os con-
sumidores no final de

1998.

Chihuahua

Gasoduto planejado.

Gasoduto existente.
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EMPRESTIMOS

Bolivia..JJS$ 12 milhoes
do Fundo

para Opera-
goes Espe-
ciais para
fortalecer as

instituigdes
democraticas.

Os recursos apoiarao a
modernizagao do legisla
tive, melhorando sua ca-

pacidade de supervisao,
sistemas de informagao,
estrutura interna e capaci-
dade de tomar iniciativas.

O Gabinete Eleitoral

Nacional sera fortalecido

para que o alcance e a
confiabilidade do sistema

de registro civil possam
ser expandidos. Varios ci-

NOVOS PROJETOS

INFORMACOES SOBRE AQUISICOES DO BID

Detalhes sobre estes prqjetos 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 aquisigdes 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

dadaos — particularmente
no campo e principalmen-
te mulheres — receberao

documentos de identidade

que lhes permitirao efeti-
vamente participar da vida
civil e assinar contratos.

Sera apoiado tambem o

programa de descentrali-
zagao do pais.

O custo total do progra
ma e de US$14,8 milhoes.

Enderego para mais in
formagoes: Henry Oporto,
Coordinador de la Gober-

nabilidad, Vicepresidencia

Exame detalhado

Medico usa uma unidade de ressondncia magnetica em busca de pistas para a doenga
de um paciente. O equipamento, feito pela Siemens Corporation, pertence a um hospital
em Valdivia, Chile, construido com parte de um emprestimo do BID de US$70 milhoes.
Ofinanciamento qjudou a melhorar a eficiencia do sistema de saude publica do pais.
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de la Republica, La Paz,
Bolivia. Tel. (591-2) 370-
100, fax (591-2) 392-420.

Paraguai.. JJS$28 milhoes
para reduzir
a pobreza e
fornecer ser

vigos sociais
aos pobres.

Um em

prestimo de US$20 mi
lhoes financiara infra-es

trutura e servigos que
beneficiarao 780.000 pes
soas, entre mulheres, gru-
pos indigenas e criangas
de rua. Um subsidio de

US$8 milhoes financiara
ajuda para criangas de
rua, com apoio a creches,
ensino e capacitagao e
criagao de empregos.

O custo total do progra
ma e de US$31 milhoes.

Enderego para informa
goes: Secretaria de Accidn
Social, Benjamin Constant
973, 4g Piso, Edificio Arasa,
Asuncion, Paraguay. Tel. e
fax: (595-21) 440-248.

Venezuela...US$52 mi
lhoes para aumentar o
acesso dos

pobres a ha-
bitagao de-
cente.

Os recur

sos do pro
grama piloto financiarao
17.000 novas unidades e

melhorias nas moradias.

O custo total do progra
ma e de US$87 milhoes.

Enderego para informa
goes: Instituto Nacional de
la Vivienda, Av. Francisco

de Miranda, entre Calle
Guaicaipuro y San ignacio
de Loyola, Torre Inavi,
Piso 17, Chacao, Estado
Miranda, Apartado Postal
1060, Venezuela. Tel. (58-
2) 262-0687, fax (58-2)
262-0469.



FUNDO MULTILATERAL

DE INVESTIMENTOS

Republica Dominicans...
Um investi

mento de

US$600,000
para ajudar
a estabelecer

o Banco de la

Pequena Empresa, S.A.,
primeiro banco do pais a
servir a pequena e micro-
empresa.

A criagao da nova insti-
tuigao, que fornecera em
prestimos e aceitara depd-
sitos, e fruto de uma ini-
ciativa do Fundo para o
Financiamento da Micro-

empresa (Fondomicro), or-
ganizagao nao-governa-
mental que desde 1990
opera no pais como insti-
tuigao financeira de se
gundo nivel.

Honduras...US$1,53 mi-
lhao para
apoiar a re-
forma do se-

tor financeiro

e do mercado

de capital.
Ficara mais facil o aces

so particular ao financia
mento de investimento e o

custo sera mais baixo. Se

ra dado apoio a prepara-
gao de um novo quadro de
normas para os mercados
de agdes e de seguros.

Enderego para mais in
formagoes: Comisidn de
Banca y Seguros, Edificio
Anexo Banco Central de

Honduras, 9Q Piso, Coma-

yagiiela, Honduras. Tel.
(504) 37-7979, fax (504)
37-1791. Ou tambem:

Banco Central de Hon

duras, Barrio El Central,
Avenida Juan Ramon Mo

lina, Tegucigalpa, Hondu
ras. Tel. (504) 37-2270,
fax (504) 37-8894.

Honduras...US$1.130.000
para apoiar
os esforgos
do governo
de atrair in

vestimentos

privados
para os setores de teleco-
municagdes e energia.

O programa dara incen
tives ao investimento pri-
vado para aumentar a
qualidade, eficiencia e dis-
ponibilidade de energia e
telecomunicagdes.

Enderego para mais in
formagoes: Comisidn Na
cional de Energia Electri-
ca, Edificio Derimasa,
Kildmetro 5, Carretera el
Batalldn, Tegucigalpa,
Honduras. Tel. (504) 33-
2025, fax (504) 33-2026.
Ou tambem: Comisidn Na

cional de Telecomunica-

ciones, Apartado Postal
15012, Tegucigalpa, Hon
duras. Tel. (504) 21-3500,
fax (504) 21-3511.

Peru...US$680.000 para
ajudar a As-
sociagao de
Exportadores
a desenvolver

novos produ-
tos e merca

dos.

O programa fortalecera
a capacidade do setor pri-
vado de aumentar as ex-

portagdes pelo uso mais
eficaz de preferencias tari-
farias para os produtos
peruanos nos mercados
dos Estados Unidos e da

Uniao Europeia, proporcio-
nara treinamento e melho-

rara os servigos de infor
magao aos exportadores.

Enderego para informa
goes: Asociacidn de Expor
tadores, Av. Javier Prado

Este 2875, San Borja, Lima,
Peru. Tel. (51-1) 346-2530,
fax (51-1) 437-3773.

GAZETILHA

NOVOS MEMBROS

NA DIRETORIA

Georges Cahuzac

Georges Cahuzac foi elei-
to diretor executivo do

Banco pela Austria, Dina-
marca, Espanha, Finlan-
dia, Franga, Noruega e
Suecia.

Cidadao frances,

Cahuzac vem do banco

central. Trabalhou de

1972 a 1984 no Banque
de France, o banco central

da Franga, como econo-
mista senior internacio-

nal, especializando-se em
estudos econdmicos, mo-

netarios e fiscais de paises
latino-americanos. Entre

1984 e 1987, foi secretario

geral adjunto de um dos
sindicatos do Banque de
France. Entre 1977 e

1979, bem como entre

1987 e 1996, ocupou di-
versos postos no exterior
para o Ministerio das Fi
nangas da Franga, na em-
baixada francesa em

Buenos Aires, Riad (Ara
bia Saudita) e Brasilia.

Cahuzac tem um

mestrado em economia

pela Faculte des sciences
economiques de Mont-
pellier, alem de ser forma-
do pelo Centro Latino-
Americano de Estudos

Monetarios, situado no
Mexico.

German Bejarano foi indi-
cado diretor executivo su-

plente do BID pela Aus
tria, Dinamarca, Espanha,
Finlandia, Franga, Norue
ga e Suecia.

Cidadao espanhol,
Bejarano e tambem diretor
executivo suplente da
Corporagao Interamerica-
na de Investimentos e ate

recentemente serviu como

assistente do diretor exe

cutivo do BID pela Aus
tria, Croacia, Eslovenia,

Espanha, Franga, Israel,
Japao e Suiga. Bejarano
serviu como economista e

conselheiro senior do Mi

nisterio de Economia e Fi

nangas da Espanha.
Bejarano e formado em

economia pela Universida-
de Autdnoma de Madri,

alem de ter um mestrado

em Comunidades Euro-

peias pelo Centro de Estu
dos Universitarios de

Nancy, Franga.

German Bejarano

NO PRELO

Catdlogo de Publicagoes.
O catalogo de publicagoes
do BID pode ser encontra-
do em ingles e espanhol.
Pedidos a Livraria do BID,

tel. (202) 623-1753, fax
(202) 623-1709, ou Inter
net: idb-books@iadb.org
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O Presidente do Peru

Alberto Fujimori visitou o
BID em maio para assinar
um acordo que fornecera
US$5,9 milhoes em subsi-
dios para ajudar a moder-
nizar o setor de pesca do
pais e criar uma rede de

A Primeira-Dama da Boli

via Ximena Sanchez de

Lozada esteve no Banco

em junho para discutir
um subsidio de US$2,65
milhoes para proporcionar
educagao primaria a 1.900
criangas bolivianas de 7 a
12 anos de idade. Os re

cursos apoiarao um pro
grama piloto de ajuda a
21% das criangas que tra
balham em La Paz e ou

tras tres cidades. Por meio

do programa, as familias
receberao vales-refeigao
em troca da frequencia re
gular dos filhos na escola.
Os alunos receberao ins-

trugao e participarao de
atividades recreativas.

16

centros de servigos comer-
ciais. O Peru usara os

fundos para financiar trei
namento e fortalecer a ca-

pacidade de implementar
um sistema de gestao dos
recursos do atum e outros

peixes de aguas profun-

das. Os centros de servi

gos deverao melhorar a
capacidade tecnico-admi-
nistrativa e de comerciali-

zagao e exportagao de pe-
quenas empresas. Os
recursos sao provenientes
do Fumin.

Jaime Lerner, governador do Parana e ex-prefeito de
Curitiba, e Rafael Greca de Macedo, atual prefeito de
Curitiba, falaram durante um seminario em maio sobre
as inovagdes urbanisticas e administrativas dessa cida
de. Reconhecida internacionalmente por seu meio am
biente limpo, servigos de saude eficazes, transporte co-
letivo barato e um bom sistema educacional, Curitiba

tornou-se um modelo para outros municipios na Ameri
ca Latina e no mundo. Lerner atribui o exito da cidade

a visao compartilhada de seus planejadores, adminis-
tradores e cidadaos. Greca disse que a mesma visao
permitiu que a sua administragao encontrasse solugoes
inovadoras para problemas de habitagao e de outras
areas. Entre 1971 e 1991, Lerner foi eleito tres vezes

prefeito de Curitiba e em 1995 governador do Parana.
Greca foi eleito prefeito de Curitiba em 1993, depois de
ter servido como vereador e deputado estadual. (Ver
materia na pagina 4.)

PERSON ALIDADES

Em discurso ao Banco, em

maio, Lawrence Summers,

subsecretario do Tesouro

americano, falou da ne-
cessidade de o BID e ou

tros bancos multilaterais

atenderem ao desaflo re-

presentado pelos paises de
baixa renda. Os mercados

financeiros privados cada
vez mais emprestam aos
paises em desenvolvimen
to, mas nao aos de baixa
renda, explicou. E preciso
que o BID ajude com alivio
da divida e assista na ela-

boragao de estrategias de
desenvolvimento aos pai
ses mais pobres.

Summers foi decisivo

para preparar e implemen
tar um pacote de emergen-
cia de US$50 bilhdes para
o Mexico. Ele foi nomeado

subsecretario em agosto
de 1995, tendo servido an
tes como subsecretario do

Tesouro para assuntos in
ternacionais. De 1991 a

1993, Summers foi econo-
mista-chefe e vice-presi-
dente de economia do de

senvolvimento no Banco

Mundial. De 1983 a 1993,

foi professor de economia
em Harvard e escreveu va-

rios trabalhos de analise e

politica economica.


