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A Sra. Graciela Fernández-Baca de Valdez é membro do Congresso da República do Peru.  É 

especialista em pesquisas sócio-econômicas.  Funcionária do Estado durante 26 anos, exerceu o 

cargo de presidente do Sistema Nacional de Estatísticas.  Em 1994, foi candidata ao cargo de 

primeiro vice-presidente do Peru ao lado de Javier Perez de Cuellar, tendo sido eleita para o 

Congresso da República um ano mais tarde.  É atualmente presidente do Instituto Peruano dos Pais 

Responsáveis, membro do Comitê Diretor do Congresso da República, membro das Comissões da 

Economia e da Revisão do Orçamento da República e professora-pesquisadora na Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, em Lima.  
 
 
 

Para a Sra. Fernández-Baca de Valdez, deve haver um equilíbrio indispensável a ser respeitado entre 

a política econômica e a política social.  Para se chegar a isto, uma das estratégias gira em torno de 

quatro idéias fundamentais: 1) no plano político, o estabelecimento de uma democracia representativa 

e de um Estado de Direito; 2) no plano econômico, a busca de um crescimento baseado na equidade 

e a consolidação da economia de mercado; 3) no plano social, a promoção de medidas de bem-estar 



geral e igualdade de oportunidades, principalmente entre homens e mulheres;  4) no plano mundial, 

a busca da paz e da prosperidade através de processos de integração.  
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O sonho da integração econômica não nos deve fazer esquecer que existem grandes diferenças entre 

os países das Américas: diferenças não só culturais e demográficas, mas também diferenças entre os 

sistemas políticos e entre os níveis de desenvolvimento econômico e social.  Neste discurso de 

globalização e modernização, muitos países são contidos pelo subdesenvolvimento social.  As lacunas 

entre os PIBs dos países são impressionantes.  Em 1995, os Estados Unidos tiveram um PIB por 

volta de 27.000$ per capita, seguido pelo Canadá com 19.380 $.  No outro lado do espectro, sete 

países tiveram um PIB per capita inferior a 1.000$.  
 

Países como o Paraguai e o Peru quase viram suas despesas sociais praticamente triplicarem desde o 

início da década de 90, enquanto que na Nicarágua e em Honduras elas sofreram diminuição.  Para 

uma estratégia eficiente de despesas sociais, os seguintes princípios fundamentais devem ser 

respeitados: um clima econômico estável e de crescimento duradouro; a implementação de um 

programa de investimento social; a consideração das particularidades regionais em ações de 

investimento; um esforço nacional e não único do Estado; e o estabelecimento de objetivos 

qualitativos regularmente avaliados.  
 

Não podemos falar de qualidade de vida para os habitantes de países das Américas se o corpo social 

ainda está doente, se os indicadores de saúde não melhoram e se os indicadores de mortalidade 

infantil e materna permanecem elevados, devido à falta de acesso a serviços de saúde pré-natal e 

reprodutora adequados.  Embora um recente relatório da UNICEF aponte importantes progressos 

relacionados à saúde e uma baixa da mortalidade infantil, não se pode ignorar a tragédia existente nos 

subúrbios das grandes cidades da América Latina:  a falta de água, eletricidade, escolas e postos de 

saúde.  A saúde custa caro, mas a doença conduz a custos ainda mais elevados e constitui além disto 

uma violação dos direitos humanos.  

 

Os parlamentares têm, enquanto legisladores e participantes no diálogo sobre o desenvolvimento 

social, a responsabilidade de encontrar soluções para estes problemas.  Eles devem conhecer a 

situação demográfica de seus países, as projeções de crescimento da população, a distribuição da 

renda e as necessidades específicas.  Eles também têm que exercer um controle político e punir 

severamente a corrupção, e ainda coordenar suas ações com as das ONGs no que se refere à 

prestação de serviços.  A continuidade dos programas e dos investimentos sociais deve ser 
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assegurada.  É necessário também conferir um papel permanente à educação sanitária, tanto na mídia 

quanto na escola.  
 

É difícil considerar uma autêntica integração econômica enquanto as diferenças permanecerem tão 

marcantes, tanto no interior dos países como entre eles, em termos de qualidade de vida e igualdade 

das oportunidades.  Porém, convém continuar o diálogo para a busca desta integração, tida como 

indispensável se desejamos criar um novo mundo mais igualitário para todos os habitantes das 

Américas.  
 
 
 

O  Sr. Carlos Antônio Guerra Gallardo é primeiro-secretário do Comitê Diretor da Assembléia 

Nacional da Nicarágua.  Fundou a direção nacional do Partido Liberal da Unidade Nacional, da qual 

é atualmente presidente.  Para o período legislativo de 1997-1998, o Sr. Guerra Gallardo preside a 

Comissão sobre os Direitos Humanos e a Paz.  Também é membro da Comissão das Relações 

Exteriores, da Comissão Especial Anti-Corrupção e da Comissão Especial do Turismo.  
 
 
 

A Nicarágua, frequentemente tomada como referência da pobreza na América, tem uma população 

jovem cuja idade média é 16,1 anos e sua taxa de crescimento é de 2,9 � ao ano.  Com um índice de 

desemprego de 54 �, 70� da população vive em situação de pobreza.  Em termos de higiene pública, 

45 � da população não dispõe de sistema de água encanada, e esta situação é pior ainda nas zonas 

rurais.  Quanto à coleta de lixo, apenas 446 das 1272 toneladas métricas diárias do lixo são coletadas, 

o que dá uma idéia dos esforços que devem ser feitos em termos de saúde pública.  
 

Além das doenças emergentes, reaparecem algumas como a cólera que estavam extintas, ao mesmo 

tempo que outras anteriormente sob controle ressurgem agora com vigor. 
 

O Sr. Guerra Gallardo relatou as medidas tomadas em seu país para enfrantar esta realidade e que 

giram em torno de cinco políticas.  A primeira consiste em uma modernização do setor de saúde 

através de uma atualização do quadro jurídico e uma organização das funções ou dos papéis que 

cabem a cada instituição.  
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A segunda política visa solidificar o Ministério da Saúde que, além de sua função de regulamentação, 

deve financiar as despesas de saúde das pessoas que não têm condições de pagar e deve garantir a 

toda a população os serviços de que tem necessidade, sejam eles financiados pelo Estado, pelo seguro 

social ou pelos próprios cidadãos. 
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A terceira política está relacionada ao apoio dos serviços de atendimento hospitalar.  A prioridade 

dada tradicionalmente aos atendimentos primários causou uma deterioração da infra-estrutura e do 

equipamento das instituições hospitalares.  É por isto que os serviços hospitalares precisam ser 

reorganizados de forma que sejam satisfatórios aos usuários, graça a um sistema mais eficiente de 

informação da população e uma melhoria dos serviços de emergência.  
 

A quarta política envolve o desenvolvimento de novas estratégias em saúde pública.  Os cuidados 

com a saúde, anteriormente de teor curativo, devem oferecer um enfoque mais amplo de serviços 

básicos para a população e devem se dirigir do mesmo modo para a prevenção e para o combate às 

epidemias, seguindo os recursos financeiros disponíveis. 
 

Finalmente, tentamos modernizar o sistema de seguro social e solidificar o sistema de saúde para 

proporcionar atendimento a todos os beneficiários através da compra de serviços tanto de empresas 

privadas como públicas.  Além disto, o segurado deve poder escolher livremente o estabelecimento 

tanto público como particular que cuidará dele. 
 

O Sr. Guerra Gallardo, evocando ao terminar as questões de previdência social, salienta que o 

fenômeno das crianças de rua e o abandono dos cidadãos da terceira idade são males difíceis de 

serem combatidos.  Segundo ele, é necessária uma legislação uniforme, sendo que uma das 

prioridades seria a adoção de uma Carta da Criança e também a implementação de um Código de 

Trabalho.  
 
 
 

A  Sra. Monique  Simard é Deputada na Assembléia Nacional de Quebec.   Depois de ter sido 

responsável pela pasta da condição feminina na Confederação dos Sindicatos Nacionais (CSN) de 

1979 a 1983, tornou-se vice-presidenta em 1983.  Foi membro do Conselho do Estatuto da Mulher 

de 1981 a 1985.  De 1983 a 1988, foi membro na Comissão dos Direitos Humanos de Quebec e, de 

1987 a 1991, membro do Conselho dos Governadores do Conselho de Desenvolvimento Social do 

Canadá.  De 1989 a 1993, presidiu a Fundação Sida-secours.  Eleita deputada em 1996, é atualmente 

membro do conselho de administração da Fundação Canadense para as Américas.  
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A globalização de uma parte cada vez maior da economia tem levado a uma corrida desenfreada para 

a melhoria da competitividade.  Isto se traduz através de uma pressão muito forte sobre os governos 

para que reduzam suas despesas, a fim de tornar os produtos nacionais mais competitivos, aumentar 

a produção nacional e melhorar assim o padrão de vida da população.   A questão da redistribuição 

dos produtos do crescimento econômico é colocada com mais e mais intensidade, na medida que se 

constata que aumentam as lacunas entre os países ricos e pobres e também entre os mais ricos e os 

mais pobres dentro de um mesmo país.  
 

Se o desenvolvimento social está relacionado ao desenvolvimento econômico, este último não garante 

necessariamente um bom desenvolvimento social.  Deve-se fazer escolhas e elas não são feitas da 

mesma maneira em todos os países.  Por exemplo, os Estados Unidos estão classificados no segundo 

lugar mundial em termos de PIB, caindo para o décimo em termos de expectativa de vida.  Em 

comparação, Quebec se classificaria em nono lugar do PIB e em quarto, junto com mais cinco 

outros países, em termos de expectativa de vida.  
 

Desde a Revolução Tranquila, Quebec escolheu investir no setor público, ou seja, o Estado assumiu 

um papel extremamente importante como alavanca de desenvolvimento econômico e progresso 

social, o que permitiu aumentar de modo considerável os indicadores relativos à educação, à saúde e 

à cultura.  Com a globalização, este importante lugar do Estado na vida coletiva está sendo 

reestudado, pois são fortes as pressões em favor da privatização de certos serviços.  Neste contexto, o 

parlamentar quebequense tem um papel crucial a exercer já que precisa preservar, ao mesmo tempo, 

o essencial adquirido e fazer reformas necessárias para aliviar o papel do Estado e restabelecer o 

equilíbrio das finanças públicas.  Por exemplo, a reforma realizada na área da saúde visa reorganizar 

os serviços de atendimento visando mais o atendimento a domicílio, sem tocar no essencial do 

sistema de saúde, que permanece público, universal e gratuito.  
 

Além do sistema de saúde, a rede de previdência social em Quebec é constituída de vários programas 

federais e provinciais (auxílio de último recurso, seguro-emprego, abonos de família, aposentadorias, 

auxílio jurídico, etc.).  Como a maioria destes programas é assumida por fundos públicos, a 

fiscalização é a principal preocupação para que de forma progressiva o sistema tributário 

quebequense permita atenuar as lacunas entre as rendas.  A equidade é a base do sistema de 
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previdência social, sendo que a medida mais eficaz neste sentido continua sendo uma melhor 

distribuição das riquezas. 

 

A Sra. Simard conclui evocando dois setores em que a ação parlamentar poderia revelar-se essencial 

nos próximos anos:  a incrementação da participação civil e o desenvolvimento de um novo setor da 

economia, ou seja, a da economia social.  O reconhecimento destes novos instrumentos de 

intervenção e de desenvolvimento permitiriam uma evolução mais rápida e mais harmoniosa para o 

benefício das populações. 

  
 
 
 

SÍNTESE DE DISCUSSÕES  
 

Os participantes constatam que existem importantes diferenças entre Quebec e os países da América 

Latina.  Uma destas diferenças refere-se às despesas destinadas à área da saúde, que em Quebec 

representam 10 � do PNB, sendo que praticamente sua totalidade é oriunda do setor público.  Na 

América Latina, as despesas desta área ultrapassam 10 � do PIB, mas apenas um terço provém do 

setor público e dois terços do privado.  Segundo um participante, isto significa então que os dois 

terços da população trabalham para um pequeno grupo.  Na opinião dele, a estrutura fiscal dos 

países da América Latina também é profundamente regressiva, sendo que a maioria das arrecadações 

de impostos provém de taxas de consumo, o que faz com que o pobre gaste uma boa parte da sua 

renda em impostos.  
 

Na opinião de vários participantes, um sistema como o de Quebec seria quase inconcebível nos 

países latino-americanos.  Em Quebec, 30 � do orçamento do Estado é dedicado à saúde, enquanto 

que nos países em desenvolvimento é impossível destinar um valor tão elevado a este setor, já que 

outros problemas como o analfabetismo e as questões de moradia devem ser levados em conta.  Por 

isso, vários participantes acham que os governos dos países latino-americanos não podem assumir 

toda a responsabilidade das despesas de saúde.  É necessário dirigir-se então para outros modos de 

financiamento que envolvem todos os intervenientes tanto do setor público como privado.  No Peru, 

os trabalhadores têm a escolha entre contribuir para o seguro social ou inscrever-se em seguros 
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particulares.  A Colômbia também optou por um sistema misto, que oferece ao cidadão a 

possibilidade de se beneficiar de um seguro privado ou de um sistema subsidiário de seguro, 

financiado ao mesmo tempo pelo Estado e pelas contribuições dos trabalhadores.  O objetivo é que 

daqui até o ano 2002, 98 � dos colombianos estejam cobertos por um sistema de seguro.  
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Além do mais, embora os gastos sejam elevados, as verbas da saúde são frequentemente mal 

distribuídas e mal utilizadas.  Vários países têm a tendência de colocar toda a verba no aspecto 

curativo e deixar valores insuficientes para o preventivo.  De acordo com um participante, 

frequentemente ignoramos as outras necessidades fundamentais que têm um impacto considerável na 

qualidade de vida e na saúde da população.  Isto quer dizer que esquecemos que 90 � dos ganhos 

em expectativa de vida, ocorridos no início do século no mundo desenvolvido, são atribuídos a 

outros fatores, exceto aos fatores médicos, tais como ambiente físico e social, infra-estrutura sanitária, 

estradas, melhoria geral das condições de vida e nutrição.  
 

Os parlamentares têm uma importante responsabilidade neste sentido, mas frequentemente faltam-lhes 

informações necessárias para tomar decisões de maneira mais esclarecida.  Eles exercem um papel de 

cão de guarda, mas às vezes se mostram muito tímidos diante do poder executivo no momento de 

discutir a distribuição do orçamento nacional.  É então essencial que os parlamentares reafirmem seu 

papel, que é o de agir como negociadores capazes de defender as necessidades da população e fazer 

com que os governos as considerem nas ações prioritárias como a saúde e a educação.  Eles também 

precisam lutar contra a corrupção, que é um fenômeno que atinge vários países das Américas.  
 

Os parlamentares também têm uma outra responsabilidade: mostrarem-se coerentes no conjunto de 

suas ações políticas.  Neste sentido, também é necessário atingir a origem dos problemas,  

combatendo principalmente o desemprego que é uma das principais razões da difícil situação que 

conhecemos atualmente.  
 

Enfim, os parlamentares devem também se sentir apoiados em suas ações; daí a necessidade de se 

estabelecer estruturas de solidariedade.  Reuniões como a Conferência Parlamentar das Américas são 

preciosíssimas, pois solidificam os parlamentares nas suas convicções e nos seus desejos de 

envolvimento em favor das políticas sociais, do desenvolvimento, dos direitos humanos e da saúde.  

O processo de globalização tem então que se basear em ações solidárias dos povos das Américas.  
 

 


