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N° 200 QUINTA-FEIRA, 16 OUT 1997 DIÁRIO OFICIAL SEÇAO 

· Presidência da República 

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

CASA CIVIL DA PRESID!:~CIA DA REPÚBLIC.A 

Exposição de ~lo ti vos 

N9 4, de 15 de outubro de 1997 (em coniunto com ~s ~!inistêrios da 
Marinha, Exército, Fazenda, Agriculturá e do Abastecimento, Aero 
niutica, SaGde, Planejamento e Orcamento e ~aio !\~biente, dos Re 
curs':?s. Hídricos e ~a AAm~ zônfa Legal_ e a Secretar ia de Assuntos E~ 
z ra t e g rco s da Pr e s Idénc i a da Republica. "Aprovo. Em J.5.10.97". 

Exceleiuíssimo Senhor Presidente da República. 

Submetemos à elevada consideração de Vossa Excelência proposta de 
criação do Programa Amazônia Solidária. com vistas a promover a ascensão econômica e social 
dos seringueiros da Amazônia, por meio de mecanismos específicos de incentivo ao uso 
múltiplo da floresta amazônica e de programas de promoção social. em consonância com o que 
dispõe o art, '12 da Lei n2 9 .479, de 12 de agosto de 1997. 

O Programa Amazônia Solidária insere-se no esforço 'que o Governo de 
Vossa Excelência vem empreendendo para a promoção do desenvolvimento sustentado e 
socialmente justo da Amazônia Legal e complementa as medidas adotadas na referida Lei, que 
concede subvenção econômica aos produtores de borracha natural. com o objetivo de incentivar 
a comercialização da produção nacional. 

A estratégia de atuação do Programa Amazônia Solidária consiste na 
articulação e coordenação das ações e dos programas sociais direcionados para o segmento 
extrativista de borracha nativa, que vem sofrendo acelerado processo de empobrecimento. em 
virtude da baixa rentabilidade de suas atividades tradicionais. 

Trata-se de linha diferenciada e especifica de atuação do Comunidade 
Solidária. na medida em que não se direciona a municípios. mas às comunidades extrativistas de 
borracha nativa. em cumprimento ao que determina a referida Lei. 

A estratégia a ser adotada resulta da constatação de que embora muitos 
órgãos venham atuando na região. com bastante intensidade. o paralelismo de ações e a 
dispersão de recursos e esforços resultam em beneficies pouco significativos para esse segmento 
da população. Dessa forma. a proposta contempla grande esforço de articulação. ârnpliando as 
parcerias entre os órgãos e entidades governamentais e não-governamentais, visando a 
implementação racional do Programa. 

O Programa Amazônia Solidária tem como meta atender 
aproximadamente 63.000 seringueiros extrativistas nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, 
Mato Grosso, Pará e Rondônia. Estima-se que serão beneficiadas diretamente cerca de 376.000 
pessoas. 

Considerando as peculiaridades da Região Amazônica, de dificil acesso às 
regiões onde habitam as populações de_ seringueiros, e a urgência cm iniciar as ações 
preconizadas pela Lei n2 9 .4 79/97, optou-se pela utilização de estratégia gradual de execução do 
Programa. 

Neste sentido, e a fim de se conseguir resposta imediata para o Programa, 
com maiores possibilidades de multiplicação dos efeitos das medidas preconizadas, efetuou-se 
levantamento das comunidades com maior número de famílias, com razoável volume de 
produção de borracha, com disponibilidade de unidades de beneficiamento (usinas) e situadas 
em áreas de reservas extrativistas, a partir do que foram selecionadas as seguintes comunidades 
para atendimento prioritário: 

Acre: 

• Reserva Extrativista Alto Juruá • Cruzeiro do Sul; 
• Comunidades extrativistas· Feijó; 
• Comunidades extrativistas· Tarauacá; 
• Reserva Chico Mendes· Rio Branco; 
• Reserva Chico Mendes • Assis Brasil; 
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• Reserva Chico Mendes • Brasiléia; 
• Comunidades extrativistas • Plácido de Castro; 
• Comunidades extrativistas • Sena Madureira; 
• Comunidades extrativistas • Manuel Urbano; 
• Reserva Chico Mendes · Xapuri. 

Amazonas: 

• Comunidades extrativistas • Hurnaitá; 
• Comunidades extrativistas • Boca do Acre; 
• Comunidades extrativistas - Pauni. 
Rondônia: 

• Comunidades extrativistas • Costa Marques; 
• Reserva do Rio_ Preto· Guajará Mirim; 
• Comunidades extrativistas· Machadinha D'Oeste; 
• Comunidades extrativistas· Pimenta Bueno; 

Pará: 

• Área de Influência da Usina de Beneficiamento de Borracha de 
Santarém. 

Amapá: 

• Comunidades extrativistas - Laranjal do Jari; 
• Reserva Extrativista do Rio Cajari • Vitória do Jari; 
• Comunidades extrativistas • Mazagão. 

As outras áreas, num segundo momento, serão selecionadas pelo 
Comunidade Solidária, ouvidas entidades representativas dos seringueiros. 

As linhas de atuação básicas do Programa Amazônia Solidária - 
compreendendo o incentivo ao uso múltiplo da floresta, o apoio à produção e à comercialização 
da borracha nativa, as ações de saúde e saneamento, o fortalecimento da infra-estrutura local, a 
melhoria das condições de abastecimento das famílias a serem atendidas - que estão inseridas no 
contexto do Programa Comunidade Solidária, serão articuladas pela sua Secretaria· 
Executiva/Casa Civil da Presidência da República. 

1. USO MÚLTIPLO DA FLORESTA 

Com vistas à modernização e à diversificação da produção do setor 
extrativista, em conformidade com o parágrafo único do art, '72 da Lei n~ 9.479/97, o Poder 
Executivo estabelecerá medidas para o adensamento dos seringais nativos, o aprimoramento das 
técnicas de extração e a diversificação das atividades econômicas. Tais medidas podem 
envolver: 

• a criação de novas Reservas Extrativistas e Projetos de Assentamento 
Extrativista de acordo com a legislação vigente; 

• o apoio ao custeio e à comercialização da produção extrativista; 
• a assistência técnica, o incentivo à capacitação de mão-de-obra e o 
desenvolvimento tecnológico; 

• o apoio à infra-estrutura física de áreas extrativistas; 
• a valorização sócio-econômica da atividade extrativista; e 
• o cadastramento e a divulgação das comunidades extrativistas. 

Neste contexto, atuará, inclusive, o Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar . 
PRONAF, a fim de se promover o aprimoramento de tecnologias, o treinamento de mão-de-obra, · 
o apoio à diversificação de atividades e o fortalecimento de organizações associativas, inclusive 
no que diz respeito à qualidade gerencial e à possibilidade de verticalização do sistema 
produtivo, com agregação de valores locais. 

2. APOIO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 

Em cumprimento ao disposto nos arts. 6~ e '72 da Lei n2 9.479/97; o 
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, por intermédio do 
IBAMA, implementará ações destinadas a estimular a produção de borracha nativa, mediante 
apoio financeiro para a compra de estoques não comercializados de borracha nativa. 

2.1. Compra, Beneficiamento e Comercialização de Estoques 

Objetiva-se adquirir, por intermédio de convênios com as cooperativas ou 
o Conselho Nacional dos Seringueiros - CNS, até 1.000 (mil) toneladas de borracha .. natural 
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nativa bruta dos estoques excedentes não comercial izados, 

. A fim de dar eficácia e transparência ao Programa, serão divulgados os 
critérios de. compra da borracha natural nativa, inclusive durante os eventos relativos às ações de 
saúde e fornecimento do "rancho de entressafra". 

2.2. Recuperação e Construção de Usinas de Beneficiamento 

O Governo Federal promoverá ações com vistas à doação ou cessão;sob o 
regime de comodato, das usinas de beneficiamento de borracha que atualmente integram o 
Patrimônio da União a entidades civis sem fins lucrativos, representativas de produtores de 
borracha natural bruta. 

Adicionalmente, o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e 
da Amazônia Legal - IBAMA apoiará ações visando; 

- à recuperação das usinas de beneficiamento de borracha, localizadas em 
Sena Madureira e Xapuri, no Estado do Acre e, em Santarém, no Pará; e 

- à construção de três usinas de beneficiamento de borracha nos 
Municípios de Cruzeiro do Sul e Feijó, no Acre e, de Porto Velho, em Rondônia, cm áreas de 
propriedade das Cooperativas Extrativistas de Seringueiros. 

3. AÇÕES DE SAÚDE 

Nos termos da Constituição Federal e da Lei n2 8.080/90, as ações de 
saúde terão por finalidade beneficiar as comunidades-alvo;situando-as no contexto maior de sua 
inserção na realidade, ·inclusive epidemiológica, de cada região e município. 

Caberá ao Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Projetos. 
Especiais de Saúde, a coordenação das ações de saúde, conforme determinação da P~rtaria 
Ministerial/MS n2 741, de 23 de maio de 1997. 

As ações de saúde serão realizadas com o apoio logístico das Forças 
Armadas, partindo das premissas: 

- de sua tradicional e legal missão complementar de apoio à população, na 
Amazônia; 

- dos seus tradicionais, institucionais e rotineiros acordos de cooperação, 
protocolos e convênios firmados com o Ministério da Saúde, a Fundação Nacional de Saúde e 
outros Órgãos/Entidades Vinculados, assim como com as Secretarias Estaduais e Municipais de 
Saúde; 

- da realidade decorrente da efetiva presença destas Forças, nessas regiões 
inóspitas, desprovidas de equipamentos urbanos, muitas vezes ali fixadas ou atuantes como os 
únicos representantes dos Poderes e Serviços Públicos, até mesmo os de Saúde. 

As metas estabelecidas a seguir são preliminares e deverão ser ajustadas a 
partir de levantamentos que vêm sendo realizados. Prevê-se que todas as ações serão no mínimo 
iniciadas atê 31/12/97. 

Dessa forma, competirá ao Ministério · da Saúde, no contexto do 
Programa: 

- realizar ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde junto às 
comunidades-alvo, em cooperação mútua com os Ministérios do Exército, da Marinha, da 
Aeronáu" 'a, do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e da Agricultura e 
do Abastecimento, as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e o Comunidade So1idária; 

- programar, com a cooperação das áreas federal, estadual e municipal,-a 
instituição e a instalação de serviços de saúde no âmbito das comunidades-alvo; 

- apoiar as atividades de transporte e distribuição de insumos básicos às 
comunidades-alvo, · com a cooperação das Forças Armadas e do Conselho Nacional dos 
Seringueiros - CNS; 

- apoiar a participação das organizações representativas dos seringueiros 
nos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde; 

- assessorar e apoiar as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, por 
meio de cooperação técnico-operacional, na implantação e implementação· gradual de programa 
de atendimento médico, ambulatorial e hospitalar mediante: 

• o uso de equipes multidisciplinares e interinstitucionaís, volantes, 
equipadas com os necessários meiosoperacionais (físicos, humanos einsumos médicos) e com 
apoio das Forças Armadas; 

• a organização de um serviço de remoção e evacuação aero-terrestrc 
fluvial aos sistemas de referência e contra-referência nos casos graves e de emergências . 

- assessorar e apoiar as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, por 
meio de cooperação técnico-operacional na implementação das ações de saúde estabelecidas nos 
seguintes programas: 

3.1. Programa Nacional de lmunização/PNI 

A Fundação Nacional de Saúde - FNS, no contexto das ações integradas 
que já vêm sendo efetivadas no cenário geográfico indicado e que cnvol vem a participação das 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e das Forças Armadas, adotará planejamento 
estratégico, com a participação do Conselho Nacional dos Seringueiros - CNS, no intuito de 
melhorar as coberturas vacinais nos respectivos municípios/comunidades. 

3.2. Programa de Agentes Comunitários de Saúde/PAC$ 

A Secretaria de Assistência à Saúde, por intermédio da Coordenação da 
Saúde da Comunidade/COSAC: 

• adotará medidas especiais, em ação conjunta com as Secretarias 
Estaduais e Municipais, contando com apoio do Conselho Nacional e das Organizações de 
Seringueiros; 

• definirá com o Conselho Nacional dos Seringueiros - CNS as formas de 
participação das Organizações de Seringueiros na implantação do P ACS nas comunidades-alvo; 

• estudará, em caráter excepcional, a hipótese de celebração de convênios 
diretamente com as Organizações de Seringueiros; 

• implantará 600 Agentes Comunitários de Saúde nas comunidades-alvo. 

3.3. Programa Farmácia Básica 

A Farmácia Básica racionaliza a distribuição de medicamentos essenciais 
e permite o tratamento eficaz e a menor custo das doenças mais comuns que afetam a população 
brasileira. Consiste em um módulo-padrão de suprimento. composto por itens de uso mais 
generalizado, cm quantidades calculadas para a cobertura das necessidades de cerca de 3 .000 
pessoas, no período de três meses. 

A Secretaria de Projetos Especiais de Saúde/SPES, do Ministério da 
Saúde, promoverá, inicialmente, a distribuição trimestral de Farmácia Básica, composta de 
quarenta itens de medicamentos para as comunidades extrativistas, localizadas cm seis 
municípios. 

As demais comunidades serão atendidas após avaliação a ser realizada 
pelo Ministério da Saúde. 

3.4. Saneamento Básico 

O Ministério da Saúde assumirá o compromisso, com a intcrveniência da 
Fundação Nacional de Saúde - FNS, de iniciar o planejamento, cm nível local. das ações do 
setor, provendo a progressiva ampliação do atendimento. de modo a garantir à população 
extrativista uma solução sanitária de acordo com as peculiaridades regionais. no que se refere 
aos aspectos econômicos. ambientais, sócio-culturais e tecnológicas. 

Serão iniciados os inquéritos sanitários em áreas-piloto, para identificar 
ou criar formas de atuação em cooperação e parceria entre os setores público, privado e ONG's, 
para o desenvolvimento de planos, programas e projetos de saúde e saneamento, 

Serão adotados critérios epidemiológicos corno parâmetros fundamentais 
na alocação de recursos, bem como nas fases de planejamento, implementação e avaliação de 
programas. 

. Para o presente exercício, .ª Fundação Nacional de Saúde - FNS iniciará 
ações de saneamento domiciliar nas áreas-piloto, beneficiando aproximadamente 500 familias. 

3.5. Programa de Redução da Mortalidade na Infância - PRMI 
O PRMl, integrante do "Brasil em Ação", intensificará suas ações de 

modo a atingir, mesmo que gradualmente, as comunidades-alvo. 

4. IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA 

A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República - 
SAE/PR implementará ações relacionadas com a infra-estrutura básica, envolvendo a 
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construção, reforma ou ampliação de obras de pequeno vulto nos setores de saúde, saneamento 
básico, educação, assistência social e energia elétrica produzida por fontes alternativas nas 
comunidades -alvo, 

As ações propostas se restringirão às local idades integrantes do Programa 
Amazônia Solidária, situadas cm "faixa de fronteira", e serão executados mediante a 
transferência de recursos oriundos do Programa de Auxílio Financeiro aos Municípios da Faixa 
de Fronteira - PAFMFF, sob a supervisão da SAEIPR. 

5. ABASTECIMENTO 

O Programa promoverá a doação - por meio do Programa de Distribuição 
de Alimentos · PRODEA, a cargo do Ministério da Agricultura e do Abastecimento/CONAB, e 
com o apoio das Forças Armadas ·, de 350 toneladas de alimentos beneficiados. a cada dois 

meses, às Organizações dos Seringueiros, para serem entregues às famílias dos seringueiros. Os 
estoques serão distribuídos na forma de "rancho entressafra", que se destina a suprir as 
necessidades dos seringueiros durante o período de entressafra, estimado cm sete meses, e sua 
composição dependerá da disponibilidade dos estoques administrados pela CONAB. 

O Programa, nesta etapa inicial, beneficiará cerca de 14 mil famílias 
local izadas nas comunidades-ai vo das ações prioritárias e contará com o apoio dos seguintes 
órgãos/entidades, a quem competirá, no contexto do Programa: 

5.1. CONAB: 

· identificar, classificar, embalar e entregar os produtos nos armazéns, por 
da indicados, aos responsáveis e aos encarregados do seu transporte, nas Cidades de Manaus e 
Rio Branco; e, 

• elaborar Relatórios de Execução do Programa e adotar todas as medidas 
necessárias para a doação dos estoques. 

5.2. Forças Armadas: 

- receber os estoques nas Cidades de Manaus e Rio Branco e fazer o 
transporte dos produtos até a sede de cada município, de onde serão levados para as 
comunidades-alvo selecionadas na forma do item 5.3 e 5.4; 

• entregar os estoques de alimentos às Organizações de Seringueiros 
indicadas pelo Conselho Nacional dos Seringueiros. CNS. 

5.3. Conselho Nacional dos Seringueiros· CNS: 

Mediante comunicação à Secretaria-Executiva do Comunidade Solidária: 

• identificar e informar à CONAB e às Forças Armadas a sede de cada 
município para recepção dos produtos e as localidades onde estão situadas as comunidades-alvo 
a serem selecionadas, bem assim credenciar as organizações que receberão os produtos; 

- quantificar e informar às Forças Armadas e à CONAB o número de 
familias que receberão os alimentos e o volume correspondente de produtos, por 
· n unici pio/local idade. 

Ademais dessas atribuições, caberá ao Conselho Nacional dos 
Seringueiros elaborar Relatório de Execução do Programa para a CONAB. 

5.4. Organizações dos Seringueiros: 

• providenciar o transporte dos alimentos desde a sede dos municípios até 
os locais de distribuição onde se situe a comunidade-alvo do Programa; 

• definir a composição e o quantitativo dos "ranchos de entressafra" a 
serem distribuídos às famílias dos seringueiros; 

• realizar o cadastramento das familias a serem beneficiadas; 

·promovera distribuição dos alimentos; e, 

• elaborar relatório das atividades de distribuição de alimentos ao 
Conselho Nacional dos Seringueiros • CNS. 

Às Forças Armadas está reservado papel fundamental na implementação 
do Programa. Competir-lhes-á: 

MINISTÉRIO DA MARINHA: 

• apoiar a atividade de distribuição de alimentos do PRODEA, promovida 
pelo Ministério da Agricultura e do Abastccimcnto/CONAB, transportando os estoques - como 
parte de um sistema q uc inclui também os Ministérios do Exército e da Aeronáutica - desde as 
cidades de Manaus e Rio Branco até a sede de cada município, de onde serão levados para as 
comunidades-alvo selecionadas na forma do item 5.3 e 5.4 e cujo acesso seja possível aos meios 
navais que operam na Região Amazônica; e 

- apoiar as ações de saúde, a serem promovidas pelo Ministério da Saúde 
em proveito das -comunidades-alvo, transportando pessoal e material para as localidades 
selecionadas, cujo acesso seja possível aos meios navais que operam na Região Amazônica. 

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO: 

• promover, mediante os termos aditivos e/ou atos institucionais 
orçamentários e financeiros necessários, a extensão às comunidades, das ações de saúde que suas 
Unidades já vêm prestando à população em geral, na Amazônia, no contexto das ações de mútua 
cooperação dos Ministérios da Saúde e do Exército e respectivos Protocolos, Convênios e 
Portarias lntenninisteriais; 

• programar, mediante a necessária cooperação das áreas federal, estadual 
e municipal, a instituição e instalação de pelo menos quatro Centros Comunitários para a Defesa 
da Amazônia, objetivando beneficiar prioritariamente ás comunidades-alvo do Programa; 

- programar, mediante a necessária cooperação federal, estadual e 
municipal, a realização de ACISO/ Ações Cívico-Sociais, em beneficio das comunidades-alvo do 
Programa; 

· apoiar, mediante a necessária cooperação orçamentária e financeira, o 
Ministério da Saúde, a Fundação Nacional de Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde na 
implementação das ações emergenciais de saúde e respectivos programas: 1 munizaçõcs; Agentes 
Comunitários de Saúde; Farmácia Básica; Saneamento Básico; Assistência à Saúde; e, Projeto 
de Redução da Mortalidade na Infância; 

. apoiar a atividade de distribuição de alimentos do PRODEA, promovida 
pelo Ministério da Agricultura e do Abastceimento/CONAB, transportando os estoques - como 
parte de um sistema que inclui também os Ministérios da Marinha e da Aeronáutica - desde as 
cidades de Manaus e Rio Branco, até a sede de cada município, de onde serão levados para as 
comunidades-alvo selecionadas na forma do item 5.3 e 5.4, entregando-os às organizações 
indicadas pelo Conselho Nacional de Seringueiros • CNS. 

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA: 

• apoiar, mediante os termos adi ti vos e/ou atos institucionais 
orçamentários e financeiros necessários, a implementação das ações emergenciais de saúde às 
comunidades-alvo por meio de missões aéreas cm apoio ao Ministério da Saúde e ACISOS - 
Ações Cívico-Sociais, no contexto das ações de mútua cooperação entre os Ministérios da Saúde 
e da Aeronáutica, já existentes, e seus respectivos protocolos, convênios, acordos e Portaria 
Interminísterial; 

- apoiar, por meio de transporte aéreo, as atividades de distribuição de 
alimentos do PRODEA, promovida pelo Ministério da Agricultura e do Abstecimento/CONAB, 
transportando os estoques de gêneros alimentícios - como parte de um sistema que inclui 
também os Ministérios da Marinha e do Exército • desde as cidades de Manaus e Rio Branco, até 
a sede de cada município, de onde serão levados para as comunidades-alvo selecionadas na 
forma do item 5.3 e 5.4, entregando-os às organizações indicadas pelo Conselho Nacional dos 
Seringueiros. CNS. 

Os órgãos da administração federal adotarão as medidas cabíveis nas suas 
respectivas áreas de competência que se fizerem necessárias à implementação do Programa. 

Respeitosamente, 

CARLOS CÉSAR SlL\'A DE ALBUQUERQUE 
Ministro de Estado da Saúde 

ARLINDO. PORTQ NETO 
Ministro de Estado da Agricultura e 

do Abastecimento 

GUSTAVO KRAUSE GONÇALVES SOBRINHO 
Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 

MAURO CÉSAR RODRIGUES PEREIRA 
M;[.,,o de Estado da Marinha 

ZENILDO GONZAGA ZOROASTRO DE LUCENA 
Ministro de Estado do Exército 

LÉL!O VIANA LÔBO 
Ministro de Estado da Aeronáutica 

RONALDO MOTA SARDENBERG 
Secretário de Assuntos Estratégicos da 

Presidência da República 

ANTONIO KANDIR 
Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento 

PEDROMALAN 
Ministro de Estado da Fazenda 

CLOVIS DE BAl(XOS CARVALHÕ 
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil 

tia Presidência da República 


