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A América Latina atravessa um momento cíclico muito favorável, com preços 
favoráveis para produtos intensivos em recursos naturais; isso, combinado com boas 
políticas macro-econômicas, tem permitido à região atravessar muito melhor que 
esperado todo o momento de turbulência financeira na economia global. 
Ao mesmo tempo, como também foi observado, existem desafios microeconômicos. 
Eu gostaria de colocar um terceiro ponto, um ponto que, eu diria, é também um 
ponto de boas notícias: o fato de que talvez, pela primeira vez na história da região, 
haja um verdadeiro clamor generalizado pelo enfrentamento dos problemas de 
desigualdade social. A aspiração popular pela participação na repartição dos frutos 
do progresso econômico desta vez veio para não voltar. Não será mais possível, 
para as nossas elites, postergarem a inclusão dos largos segmentos mais pobres da 
população. 
Na verdade, todas as experiências nacionais na região, ainda que com uma grande 
diversidade entre elas, têm em comum a manifestação da percepção por boa parte 
da população de que ela tem o direito a participar dos frutos do progresso 
econômico e social. Isso é uma novidade histórica na região, marcada por uma 
longa história, secular, eterna, de desigualdade. 
O tópico dessa tarde é exatamente a coesão social e territorial, porque não há a 
menor possibilidade de essa integração ser conseguida se ela não se traduzir em 
cooperação de todos os segmentos marginalizados. 
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Eu creio que nessa tarde nós poderemos ter uma discussão que certamente tocará 
em muitos dos pontos concretos que já foram mencionados, e afinal poderemos sair 
dessa reunião com uma agenda que, se não exaure completamente todos os 
tópicos, será certamente uma agenda promissora para as relações entre a Itália e a 
América Latina nesse momento histórico particular em que vive a América Latina.  
Para iniciar as nossas discussões, gostaria de convidar Cesare Damiano, Ministro 
do Trabalho e da Previdência Social. 


