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APRESENTAÇÃO 

A carência de informações consistentes e sistematizadas sobre a situação 
social dos municípios amazônicos tem restringido as possibilidades de diagnóstico e 
prospecção da problemática social regional, dificultando o encaminhamento de soluções. 

Na tentativa de reverter esse quadro, a Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia - SUDAM e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, com apoio 
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, no âmbito do Projeto 
BRA/96/025 - Acordo SUDAM/PNUD, numa convergência de interesses, celebraram um 
Convênio de Cooperação Técnica objetivando a produção de informações que possam 
subsidiar o desenho de um Programa de Desenvolvimento Social para a Amazônia Legal: 
geração de trabalho e renda e redução de déficits sociais correlatos, direcionado à população 
economicamente ativa - PEA, tendo como componentes fundamentais a educação básica, 
profissional, ambiental e o financiamento à produção de bens e serviços. 

Como um dos produtos deste trabalho, ressalta-se o Diagnóstico e a 
Cenarização Macrossocial da Amazônia Legal, contendo o levantamento, processamento e 
análise referentes às temáticas de Demografia, Situação de Indigência, ICV e IDH 
Municipais, Educação, Saúde, Habitação, Estrutura Fundiária, Ações Insôtucionais e 
Cenarização Social, com vistas à constituição de uma base de dados e à produção de nove 
(09) estudos, os quais foram organizados em dez (10) publicações. 

O estudo Ações Insôtucionais voltadas para a Inclusão Social na 
Amazônia Legal, que faz parte desse conjunto, diz respeito ao levantamento estadual das 
propostas e realizações institucionais, tanto na área social, como na área econômica, voltadas 
à inclusão social, referencial e subsídio importante na construção da Agenda Social 
amazônica. 

Este trabalho poderá contribuir para que as instituições públicas, privadas e 
não-governamentais atuantes na Região possam ter um referencial das intenções e 
realizações priorizadas em cada Estado da Amazônia, com vistas à definição de suas 
agendas, cujo foco é a redução da exclusão social. 

José Diogo Cyrillo da Silva 
Superintendente da SUDAM 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O objeto deste trabalho - levantamento das ações institucionais voltadas para a 
inclusão social na Amazônia Legal - irá compor o Diagnóstico e a Cenarização 
Macrossocial da Amazônia Legal, base estatística e de cenários para a elaboração do 
Programa de Desenvolvimento Social para a Amazônia Legal: Geração de Trabalho e 
Renda e Redução de Déficits Sociais Correlatos. 

No Termo de Referência apresentado pela SUDAM constam, como fontes de 
pesquisa para o desenvolvimento do trabalho: o Programa Brasil em Ação; os Planos 
Plurianuais dos Estados; as Mensagens dos Executivos Estaduais, encaminhadas, 
anualmente, aos respectivos Poderes Legislativos; as bases de dados do Núcleo de Apoio às 
Políticas Integradas para a Amazônia Legal do MMA (Cadastro Nacional de Atividades na 
Amazônia - CANAAM e Banco Referencial de Informações sobre a Amazônia - BRISA); 
Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM; Superintendência da Zona Franca de 
Manaus - SUFRAMA e Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, entre 
outras. 

- 
O mesmo documento delineia também a forma de organização da coleta de 

informações, ao definir que "serão organizadas conforme o seguinte roteiro: Título do 
Projeto, Descrição Sucinta ( objetivos e metas); Localização; Beneficiários ( ou empregos 
gerados), se possível com sua quantificação, Valor dos investimentos e fontes de recursos". 
Ademais, define também que a partir do "levantamento uma análise será realizada com o 
objetivo de identificar possíveis eixos estruturantes do conjunto dessas ações, no que se 
refere ao desenho das políticas, processos de descentralização, focalização de clientelas e 
fontes de financiamento." 

O levantamento das ações institucionais propostas para a Amazônia Legal, no período 
1996/1999, fundamentou-se no exame exaustivo da bibliografia fornecida pelas fontes. É 
importante ressaltar alguns aspectos que, de alguma forma, escaparam das considerações 
metodológicas e que merecem atenção, até mesmo para facilitar o entendimento das 
informações contidas neste relatório. 

A principal questão diz respeito à fonte básica das informações levantadas, ou seja, os 
Planos Plurianuais de Desenvolvimento dos Estados - PPAs. Trata-se de documento oficial, 
exigência constitucional, rico em informações sobre as intenções de Governo em termos de 
políticas públicas. É um marco inicial das ações governamentais, refletindo um desejo num 
momento específico, sujeito a alterações ao longo do tempo. 

Dessa forma, os PPAs são instrumentos de planejamento num sentido restrito, onde 
as ações são apenas um indicativo, uma "carta de intenções", enfim. Ademais, em geral, são 
discursivos na apresentação das políticas públicas, pouco precisos na apresentação de metas, 
na maioria das vezes, guardando pouca coerência com os objetivos formulados. Isto não quer 
dizer que este levantamento não seja importante e necessário, mas é insuficiente para 
identificar, com precisão prospectiva, a agenda social desejada para a Região. 

Os projetos apresentados pelos diferentes Estados, com objetivos aparentemente 
idênticos, podem estar tratando de problemas semelhantes, mas em contingências sociais, 
econômicas e ambientais completamente distintas, o que não é possível perceber neste nível 
de documento. 
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A expectativa inicial para a superação dessas dificuldades poderia residir no exame 
das mensagens encaminhadas, pelos executivos, aos legislativos estaduais, contendo as 
revisões anuais e dos balanços financeiros. Ocorre, entretanto, que as mensagens são 
apresentadas por grupos de funções, inviabilizando a identificação dos Programas/Projetos. 
Por conseguinte, tanto a realocação de recursos, como as reformulações de conteúdo, não são 
passíveis de serem identificadas no nível dos programas e projetos. Quanto aos balanços 
financeiros, só é possível verificar a evolução da receita orçada e realizada, e da despesa 
orçada, autorizada e realizada, por categorias econômicas e elementos de despesa. O 
acompanhamento em termos de projetos não é possível por meio dessas fontes, ricas para 
outros objetivos. 

r 

r> 

r 

A análise que se segue, portanto, não será capaz de identificar o verdadeiro alcance 
dos objetivos estabelecidos, nem de avaliar a coerência das metas quantificadas. Trata-se de 
análise teórica, que nivela projetos pelos temas abordados, sem que seja possível aprofundar 
no entendimento dos problemas diagnosticados, com suas especificidades e diferenciações 
regionais. 

r 

Apesar das deficiências decorrentes das fontes de dados, é importante salientar que a 
seleção dos projetos, afinada com os objetivos de enfocar a questão inclusão/exclusão social, 
reuniu um conjunto de Programas/Projetos que revelam, mesmo se tratando de intenções, 
uma dimensão social das ações governamentais na Região. 

r- 

Uma agenda social para a Amazônia Legal poderá ter o início de sua formulação 
neste trabalho, complementada com futuros levantamentos que a própria SUDAM poderá 
realizar em conjunto com os Estados e municípios, procurando levantar uma série histórica 
que permitirá análises fundamentais para instrumentalizar a elaboração de um Plano de 
Desenvolvimento Social. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

r 
A primeira questão teórica é imposta pelo trato necessário à temática do trabalho, que 

se refere à exclusão/inclusão social, cabendo definir esse conceito por ser presença 
obrigatória na elaboração do diagnóstico e eixo de integração da análise dos produtos que o 
compõe. 

r: 

O referencial adotado encontra-se no documento Exclusão Social na Amazônia Legal, 
publicado, em 1996, no âmbito do Projeto BRA/93/041 - Acordo SUDAMIPNUD. O 
trabalho é referência, não só pelas instituições envolvidas, como pela ampla pesquisa 
realizada em fontes primárias, com a aplicação de questionários e entrevistas junto a órgãos 
públicos e organizações da sociedade civil. O seu objetivo foi o de "levantar experiências 
referentes de equacionamento da pobreza e redução de déficits sociaís'". 

O trabalho discute a relatividade conceitua! da exclusão/inclusão social, reportando 
se à questão do desenvolvimento sustentável, principalmente sob a ótica de se buscar o 
equilíbrio do desenvolvimento de regiões tisico-geográficas com diversidades de aptidões 
econômicas, como é o caso da Amazônia. Do conceito de desenvolvimento sustentável 
contido no Relatório Brundtland, como aquele que "atende às necessidades do presente sem 

1 SUDAM/PNUD. Exclusão Social na Amazônia Legal. Belém:, 1996, Volume 1, Cadastro de Entidades, 
Apresentação. 
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comprometer a possibilidade de gerações futuras atenderem suas próprias necessidades", 
chega-se a uma concepção conceitua! mais complexa: "modelo de desenvolvimento 
econômico que respeite as necessidades da região e que se viabilize sem, contudo, expoliar 
os recursos naturais e humanos e gerar dependência e exclusão'' (Exclusão Social na 
Amazônia Legal, 1996, p. 5). 

Mas, exclusão de quê? A mesma fonte, já referida., aponta: 

"de meios de vida, emprego seguro e permanente, renda, propriedade, crédito, terra, 
moradia, nível mínimo de consumo, educação, qualificação profissional, capital cultural, 
vantagens previstas pelo Estado, condição de cidadão, igualdade perante a lei. participação 
no processo democrático, bens de domínio público, pertinência à nação ou à etnia 
dominante, família, sociabilidade e trato humano, respeito, realização social, compreensão, 
etc .. " (1996, p. 6). 

Uma redução conceituai e estatística segura pode ser assumida, adotando-se os 
indicadores de exclusão utilizados pelo IDH - índice de Desenvolvimento Humano 
(indicador de renda, escolaridade, expectativa de vida da população), acrescido de: saúde, 
educação, violência e crime, privações, emprego e desemprego. Até mesmo porque o 
levantamento objeto deste trabalho, com objetivos muito específicos, não disponibilizará 
dados suficientes para uma análise dessa natureza. Este referencial teórico será, entretanto, 
importante para a avaliação e a seleção dos projetos constantes das programações estaduais e 
para a análise do conjunto de ações propostas e/ou realizadas na Região. 

A segunda questão teórica diz respeito à abordagem da Amazônia, enquanto ente 
regional, com sua amplitude territorial, patrimônio de recursos naturais; heterogeneidades e 
especificidades; diversidade social, cultural, econômica e ambiental; que aparece 
condicionando as ações implementadas e, naturalmente, interfere no levantamento e na 
análise das informações básicas deste estudo. 

Estes condicionantes foram levantados e analisados no trabalho anteriormente citado 
(SUDAM/PNUD): 

"O mito de região sem miséria, de "pobreza digna" tem sido revisto, com a constatação das 
deficiências de infla-estrutura no tocante ao atendimento de necessidades básicas, como 
saneamento, educação, saúde e habitação que acompanharam a urbanização acelerada dos 
últimos anos, quando a Amazônía Legal - com mais da metade do território brasileiro - 
deixou de ser, exclusivamente, a ''última fronteira para a colonização rural" e passou a 
expandir-se também em cidades de dimensões suficientes para compartilharem os 
problemas sociais típicos dos grandes centros urbanos" (1996, p. 4). 

De condicionantes do planejamento regional, esses fatores comparecem, a seguir, 
como demandantes de políticas públicas específicas e eficazes, com o agravante da carência 
de recursos financeiros gerados na própria Região para financiá-Ias. Somam-se a eles, 
dificuldades operacionais concorrentes para restringir as ações de planejamento: 
• carência e/ou precariedade na elaboração e utilização de dados e informações 

socioeconômicas e ambientais; 
• pouco conhecimento acumulado sobre a Região relativamente à complexidade de suas 

diversidades; e 
• limitações logísticas para a obtenção de informações. 



r 

,,.... 

,,,-. 

r 
r 

r: 
r: 

r 
r 
r- 

r 

r 
r- 

r- 

r. 

r- 

4 

Os próprios diagnósticos, apresentados nos PP As estaduais, fornecerão aspectos 
complementares a essas questões para o levantamento e a análise das ações propostas e/ou 
implementadas na Amazônia Legal. 

Tendo em vista esse referencial básico, serão discutidas, a seguir, a estruturação do 
processo de levantamento, a seleção, a organização, a apresentação e a análise dos dados. 

3 METODOLOGIA DO TRABALHO 

Adotou-se como fonte básica aquela sugerida pelo Termo de Referência, buscando a 
complementação necessária em outras fontes, quando disponíveis. O PPA estadual, 
entretanto, foi a fonte principal de levantamento. 

Assumindo o PP A como fonte primordial, adotou-se, como roteiro de leitura e 
levantamento das informações, o próprio arcabouço técnico/metodológico de sua elaboração, 
bem como a terminologia tradicionalmente utilizada no planejamento governamental, ou 
seja: Políticas Públicas, Políticas Setoriais, Áreas, Subáreas, Diagnósticos, Programas, 
Subprogramas, Projetos, Subprojetos, Metas, Objetivos, Ações, etc. Não se apresenta, 
evidentemente, necessidade de conceituar terminologia tão usual em questões do 
planejamento governamental, mesmo considerando-se que houve um esforço de 
homogeneização dos conceitos adotados pelos Estados, principalmente no que se refere à 
hierarquia entre eles. 

Dessa forma, seguem-se algumas considerações sobre o processo de pesquisa, leitura 
e seleção das informações. 

3.1 FONTES DE INFORMAÇÕES 

Dificuldades de comunicação e remessa dos PP As prolongaram a etapa de 
levantamento além do esperado. Nem todos os Estados possuem informações organizadas e 
disponíveis sobre sua realidade, como se pretendia, o que limitou em alguns aspectos do 
trabalho. Por outro lado, limitações orçamentárias impediram que o levantamento fosse mais 
exaustivo, procurando cobrir as lacunas das fontes principais com pesquisas em nível dos 
Estados e principais municípios. Limitou-se, portanto, à análise do material encaminhado 
pelos Estados e municípios. 

Desse modo, os documentos encaminhados pelos Estados do Amazonas, Rondônia e 
Roraima não obedeceram o roteiro tradicionalmente adotado para a elaboração do PP A. O 
Estado do Amazonas não encaminhou PPA, mas as Mensagens dirigidas ao Legislativo 
Estadual. Essas Mensagens, apresentadas, sob a forma de "prestação de contas," não contêm 
informações financeiras, muito menos dados que permitam a identificação dos Projetos. 
Rondônia optou pela elaboração de um documento analítico sobre a realidade do Estado, 
intitulado "Plano de Metas - Proposta Governamental para o Quadriênio 1995 - 1998". Esse 
documento apresenta um bom diagnóstico dos problemas do Estado e um rol de metas 
setoriais, mas sem constituírem um conjunto organizado de Programas e Projetos, com o 
aporte financeiro correspondente. O Estado de Roraima apresentou um PP A que aborda 
diretamente um demonstrativo das Diretrizes, dos Objetivos e Metas, não contendo nenhuma 
abordagem de diagnóstico dos problemas enfrentados. Devido a essas lacunas de 
informações, ficaram prejudicadas as análises correspondentes a esses Estados, deficiências 
anotadas na seção em que são analisados os projetos estaduais. 
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Quanto aos projetos federais, a principal fonte foi o Cadastro Nacional de Atividades 
na Amazônia - CANAAM, do Núcleo de Apoio às Políticas para a Amazônia Legal do 
Ministério do Meio Ambiente. Muitos dos projetos constantes desse banco de dados não têm 
indicações de recursos, ou não foram implementados por problemas diversos. Por isso, os 
projetos federais selecionados, embora tenham sido efetivamente desenvolvidos, não 
refletem o universo das ações. 

Outra dificuldade encontrada foi a de verificar se havia duplicidade de informação, ou 
seja, se um mesmo projeto aparecia na fonte federal e estadual, por questão de transferência 
de recursos. Nos casos identificados optou-se pela fonte principal, origem do planejamento. 
Nem sempre foi possível separar com segurança, como é o caso dos projetos que aparecem 
nas programações estaduais com várias fontes de recursos, inclusive a federal. Nesses casos, 
se o projeto foi selecionado, ele consta da programação estadual. Essa é uma dificuldade que 
só poderia ser resolvida com levantamentos junto às Secretarias Estaduais responsáveis pelas 
programações. 

Os dados dos projetos da SUFRAMA foram obtidos a partir do Plano Plurianual de 
Investimentos 2000/2003, única fonte de consulta disponível. Trata-se, portanto, de uma 
previsão de investimento para um período diferente daquele a que se refere o levantamento, o 
que levou a não apresentá-los neste trabalho. 

Não foi possível organizar os dados dos projetos FINAM. Os dados apresentados pela 
fonte representam uma lista de beneficiários de financiamentos, com as datas de início e 
encerramento dos projetos. Não havendo outras informações, inclusive :financeiras, que 
identificassem os projetos, optou-se por não contemplá-los no levantamento. 

Os dados das Prefeituras das Capitais também não permitiram uma análise 
semelhante às dos projetos federais e estaduais. Em geral os PP As são desprovidos de 
diagnósticos, apenas listando as atividades que se pretende realizar, sem a preocupação de 
sistematizá-las e atribuírem cobertura :financeira. O período de referência dos PPAs 
Municipais é de 1.996/2.000. Por essa razão, os projetos selecionados não aparecem neste 
trabalho. 

3.2 LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

Tendo em vista os objetivos do trabalho e os conteúdos das fontes pesquisadas pouco 
homogêneos, sentiu-se a necessidade de definir um caminho que pudesse orientar o processo 
de leitura, levantamento e seleção das informações. 

O primeiro ponto, antes de se proceder o levantamento propriamente dito, foi que 
deveria ser sintetizada uma leitura dos principais problemas enfrentados por cada Estado da 
Amazônia Legal, na visão de suas equipes de planejamento, ou seja, um diagnóstico 
sintético. 

O segundo ponto se refere aos caminhos e formas adotados por cada Estado para 
enfrentar os problemas diagnosticados, também numa visão sintética. A busca do 
desenvolvimento social e econômico, por meio da fixação de prioridades e definição de 
políticas, planos, programas e projetos e, evidentemente, a destinação dos recursos 
financeiros disponíveis. 
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Houve a preocupação de homogeneizar as sínteses para cada Estado, entretanto, a 
quantidade e a qualidade das informações e análises foram condicionadas pelos documentos 
apresentados. Em alguns casos, foi possível recorrer a outras fontes, complementares ao 
PPA, como anuários estatísticos e publicações similares, mas ocorreram situações de total 
penúria de informações. 

O terceiro ponto apresentou-se no momento de proceder ao levantamento e à seleção 
dos investimentos propostos, visando à superação dos problemas diagnosticados. Uma 
primeira alternativa seria o levantamento de todos os programas e projetos apresentados, 
trabalhando no universo dos PPAs. Hipótese cômoda, mas incoerente com os objetivos do 
trabalho. Esse ponto apresentou-se como o mais complexo e problemático da pesquisa, em 
virtude, principalmente: 

• do referencial teórico polêmico e de dificil aplicação numa pesquisa secundária dessa 
natureza, sem condições de extrair indicadores seguros nos documentos de planejamento 
governamental; 

• da heterogeneidade das fontes de pesquisa; 

• da complexidade da realidade regional; e 

• da limitação de recursos, que impossibilitou um levantamento mais exaustivo, com uma 
série histórica mais abrangente; a verificação da efetiva execução dos projetos 
programados e a análise dos seus efeitos. 

Admite-se, nesse aspecto, uma grande frustração do pesquisador, por ver a 
impossibilidade de proceder uma análise mais consistente, devido à fragilidade das 
informações levantadas. A falta de clareza na definição de objetivos e no estabelecimento de 
metas, na maioria dos PP As, dificultaram o seu relacionamento com os objetivos de 
enfrentamento da questão da inclusão social. 

Assumiu-se, portanto, que os Programas e Projetos a serem selecionados deveriam 
estar comprometidos com objetivos e metas claros de redução do estado de exclusão social 
da população, com a geração de emprego e renda, primordialmente; que fossem, enfim, 
investimentos representativos frente aos objetivos de enfrentar a questão da inclusão social, 
tendo em vista os parâmetros anotados no referencial teórico. 

Houve, também, a preocupação de assegurar que os programas/projetos e ações 
selecionados pudessem: 

• servir como amostragem segura do universo das informações requeridas; 

• garantir a integridade dos dados; 

• permitir a fácil identificação e recuperação da fonte original; 

• permitir o agrupamento e a análise por áreas de interesse; 

• propiciar a agregação e a recuperação em bancos de dados específicos. 
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3.3 SELEÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

Concluída a etapa de levantamento e leitura do material bibliográfico, com base nas 
definições do referencial teórico e negando a hipótese de considerar o universo dos 
orçamentos apresentados pelos Estados e União, como foi colocado anteriormente, realizou 
se uma primeira seleção dos programas e projetos elaborados para a região objeto de estudo. 

Essa seleção, fruto de análise de toda a programação apresentada, consistiu numa 
primeira identificação dos programas e projetos com algum tipo de impacto na superação do 
estado de exclusão social de parte da população regional. 

Foram excluídos todos os programas e projetos referentes à manutenção de atividades 
administrativas (pagamento de salários, aquisição de material de consumo e permanente, 
reforma/construção de prédios administrativos, etc.). De fato, são projetos que dizem respeito 
exclusivamente à manutenção da estrutura administrativa de Governo; não foram formulados 
com o objetivo de geração de trabalho e renda e inclusão social. Alguns projetos 
selecionados, entretanto, contemplam gastos enquadrados na categoria "manutenção da 
estrutura administrativa". Foi impossível fazer a distinção, já que tais gastos são apenas 
nominados, não sendo discriminados :financeiramente; o projeto recebe um montante global 
de recursos, seja para investimentos, seja para custeio. 

Outra exceção, nesse particular, diz respeito aos gastos com reforma e construção de 
prédios que não se destinam a abrigar administração pública (por exemplo, escolas, hospitais, 
centros de saúde, delegacias, quartéis, etc.), ou com equipamentos que beneficiarão 
diretamente o público-alvo (viaturas policiais, armamento, implementas agrícolas, etc.). 
Quando incluídos em projetos, específicos ou não, foram selecionados. 

Essa seleção, utilizada para instrumentalizar a análise comparativa da alocação de 
recursos, compôs um banco de dados construído por este trabalho. 

Reduzido o universo de informações, foi feita uma segunda seleção, procurando 
identificar aqueles Programas e Projetos claramente comprometidos com a questão da 
inclusão social. 

Nesse momento é que se buscou, insistentemente, uma compreensão do referencial 
teórico adotado. Seria a fase de superação daquela hipótese, cômoda como foi colocado, de 
levantar todos os programas e projetos propostos pelo planejamento, visando ao 
desenvolvimento econômico e social da Região. Teoricamente, qualquer investimento 
econômico, principalmente em regiões deprimidas, gera algwn nível de emprego e renda. Em 
nenhum instante isso foi ignorado, assim como não foi minimizada a responsabilidade do 
pesquisador no momento de excluir do levantamento um ou outro projeto (mesmo assim, 
houve a preocupação de preservar o banco de dados primário representado pela primeira 
seleção). A questão era relacionar a criação de emprego e renda com a população-alvo, 
identificando objetivos claros de reduzir o estado de exclusão social. 

Adotou-se, como critérios de seleção, que a geração de emprego e renda deveria ser, 
não somente objetivo do projeto, mas meta clara e direta, enfocando a população excluída, de 
alguma forma, do mercado de trabalho. Investimentos destinados a gerar crescimento 
econômico - mesmo com o potencial de criar empregos, direta ou indiretamente - não foram 
contemplados. A geração de emprego, por si só, não implica que o projeto esteja 
comprometido com a questão da inclusão social, uma vez que os empregos gerados podem 
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estar direcionados para uma faixa da população não-excluída. A questão fundamental é a 
população excluída do mercado de trabalho, dos serviços de saúde e de educação, expostas às 
privações, à violência e ao crime, etc .. 

Em termos de inclusão social, foram contemplados projetos de geração de emprego e 
renda, saúde/saneamento, educação, alimentação, habitação, segurança, reforma agrária e 
agricultura, que fossem dirigidos às populações tradicionalmente excluídas (povos indígenas, 
mulheres, crianças e adolescentes em estado de risco, idosos e deficientes, comunidades 
rurais, trabalhadores sem terra, desempregados nas áreas urbanas, etc.). 

3.4 ORGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

As informações levantadas foram sistematizadas em agrupamentos de projetos em 
duas categorias temáticas ( convencionadas de Área Social e Área Econômica, compostas de 
Atividades), conforme a seguinte definição: 

• Área Social - Trabalho e Renda; Educação, Cultura, Desporto e Lazer; Saúde e 
Saneamento; Alimentação/Segurança Alimentar; Assistência Social e Comunitária; 
Atenção à Criança e ao Adolescente; Atenção aos Povos Indígenas; Atenção ao Idoso e ao 
Deficiente; Atenção à Mulher; Segurança; Reforma Agrária; Meio Ambiente; Habitação; 
e 

• Área Econômica - Agricultura; Indústria, Comércio e Turismo; Minas e Energia; 
Transportes; Telecomunicações; Promoção de Investimentos; Planejamento; Ciência e 
Tecnologia. 

Dentro dessas duas categorias os projetos foram identificados a partir de algumas 
informações básicas e catalogados em fichas - padrão, contendo as seguintes variáveis: 

• Título do Projeto; 

• Descrição sucinta dos objetivos e metas; 

• Localização geográfica; 

• Beneficiários - ( empregos gerados) se possível quantificados; e 

• Valor do investimento/fontes de recursos. 

A preocupação básica ao mapear as informações foi observar estritamente o 
pressuposto de garantir a integridade dos dados. 

Todas as informações não-financeiras constantes nas fichas são uma síntese da 
descrição do programa/projeto, conforme constam nas diversas fontes. Em alguns poucos 
casos, em que tais informações não foram apresentadas de forma explícita, procurou-se 
traduzi-las da forma mais fidedigna possível, tendo-se sempre em vista a preocupação de não 
descaracterizá-las. 

Alguns esclarecimentos sobre o conteúdo das fichas são necessários: 
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Nome do Programa/Projeto - é o constante na fonte original. Quando a fonte indica apenas 
uma ação genérica, foram nominados, por exemplo, como Melhoria em .... , ou Sistema de .... , 
etc. 

Órgão/Instituição Responsável - é o órgão da administração direta ou indireta, responsável 
pela sua execução; em muitos casos mais de um órgão/instituição é o responsável; 

Localização - é (são) a (s) cidade (s), região (ões), estado (s) beneficiado(s) pelo 
investimento. Quando aparece a indicação genérica "Todo o Estado" é porque a fonte não 
indica cidades ou regiões específicas, subentendendo-se que os investimentos foram 
realizados, tanto na capital, quanto em municípios do interior; idem para a designação 
"Amazônia Legal"; 

Objetivos Gerais - são aqueles identificados com diretrizes, prioridades ou políticas de 
Governo. 

Objetivos Específicos - aplicam-se mais aos objetivos do projeto em si, e trazem as metas 
quantitativas, sempre que estas estiverem indicadas na fonte; 

Beneficiários - indicam a parcela da população que se beneficiaria do investimento; em 
muitos casos, ocorre a designação "População em Geral," quando um projeto causar um 
beneficio suficientemente abrangente para atingir diversas camadas da população, incluindo 
se aquelas parcelas expostas a uma situação de exclusão; 

Fonte de Recursos - federal, quando oriundos de orçamento federal, sejam investimentos 
diretos, sejam repasses, sejam outras formas; estadual, quando oriundos do tesouro do 
Estado; convênios, quando advindos de convênios com os Governos federal, estadual e 
municipal; operações de crédito, quando se trata de recursos obtidos via empréstimos em 
instituições financeiras; outros, quando a fonte assim indica, sem identificá-los 
especificamente; também são indicados os recursos repassados ou doados por meio de 
parcerias com organismos, instituições ou organizações internacionais e nacionais. 

Informações dos Projetos Federais 

Apresentam-se, originalmente, por ano (1995 a 1998) e por Estado, conforme tenham 
sido previstos, liberados e executados. Nas fichas, manteve-se a mesma estrutura, 
desprezando-se os montantes liberados. Somaram-se os totais por Estado e por ano, obtendo 
se os totais gerais. Em todos os casos os recursos aplicados em 1998 não incluem o último 
trimestre do ano, já que o levantamento encerrou no terceiro trimestre. Estão indicados os 
casos em que os recursos previstos foram substituídos pelos efetivamente liberados. 

Informações dos Projetos Estaduais 

Apresentam-se, ora com valor total para o período 1996-99, ora com o valor para 
1996 e ora para o período 1997-99, caso esse em que foram somados. 

Informações de Projetos de Outras Fontes e Projetos PD/A 

Apresentam-se por ano (período 1995-98, mesmo quando se referem aos projetos 
federais) e por Estado, sempre que disponíveis. 
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Muitas fichas não apresentam os resultados financeiros. No caso dos projetos federais 
isto se deve à não-previsão/liberação de recursos; projetos em fase de planejamento e 
projetos sem resultado. No caso dos projetos estaduais é porque a fonte não é o PPA, dada a 
indisponibilidade desse documento. 

Dessa forma, a catalogação dos Programas/Projetos em fichas, com as informações 
essenciais sobre eles, em planilha de consolidação dos recursos financeiros, obedeceu ao 
seguinte modelo: 

FICHA DE PROGRAMA/PROJETO 

Área de Investimento 
Área Setorial 
Nome do Programa/Projeto 
Órgão Instituição/Responsável 
Localização dos Investimentos 
Objetivos 

Gerais 
Específicos 

Beneficiários 
Fontes de Recursos 

PREVISÃO FINANCEIRA 
RECURSOS FINANCEIROS 

1996 1 1997-99 1 TOTAL 
1 1 

Fonte: PPA 

As informações referentes aos projetos das prefeituras das capitais, da SUFRAMA e 
das ONGs não constam deste trabalho por serem insuficientes e frágeis para análise. 

3.5 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS 

Estão discriminados, a seguir, os programas, projetos e ações que compõem cada 
área, conforme constam nas fontes, resultado da primeira seleção. É uma forma de permitir 
uma visualização mais ampla das programações estaduais. 

3.5.1 Área Social 

3.5.1.1 Trabalho e Renda 

a) captação de vagas no mercado de trabalho; 
b) cadastramento, treinamento, qualificação, requalificação e encaminhamento de 

trabalhadores a postos de trabalho; 
e) pesquisas sobre mercado de trabalho; 
d) implantação e assessoramento a microempreendimentos comunitários e empresas 

associativas; e 
e) produção de bens e serviços voltada para a ocupação produtiva e inserção no mercado de 

trabalho. 
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3.5.1.2 Educação, Cultura, Desporto e Lazer 

a) construção, ampliação, reforma e manutenção da rede física escolar; 
b) desenvolvimento de ações educativas, preventivas e curativas de saúde; 
c) assistência social ao estudante da rede pública; 
d) aquisição de veículos para o transporte de alunos; 
e) financiamento de custeio para alunos do ensino superior; 
f) aquisição de equipamento e material escolar para distribuição em escolas; 
g) distribuição de merenda escolar; 
h) treinamento de professores e elaboração de novos conteúdos curriculares; 
i) distribuição de bolsas de estudo a alunos carentes; 
j) atendimento às crianças em idade pré-escolar e em processo de alfabetização; 
k) distribuição de materiais de higiene pessoal e de primeiros socorros para alunos da rede 

pública; 
1) identificação e promoção da documentação necessária ao conhecimento do patrimônio 

cultural; 
m)aquisição de acervos bibliográficos, equipamentos e mobiliários para a implantação de 

bibliotecas públicas; 
n) divulgação e difusão dos eventos culturais; 
o) exibição de filmes brasileiros; 
p) apoio a grupos e atividades folclóricas, artistas, festas e festivais populares; 
q) construção, ampliação, reforma e manutenção de Infra-estrutura de lazer social; 
r) realização de competições desportivas e incentivos à participação de equipes estaduais; e 
s) promoção da integração social e comunitária da população através de práticas recreativas 

e de lazer. 

3.5.1.3 Saúde e Saneamento 

a) construção, ampliação, reforma, manutenção e dotação de equipamento de hospitais e 
unidades de assistência à saúde; 

b) assistência médica hospitalar, ambulatorial e laboratorial; 
e) distribuição de medicamentos às pessoas carentes; 
d) programa Agentes Comunitários de Saúde; 
e) desenvolvimento de ações de controle de endemias; 
f) vigilância epidemológica e controle imunobiológicos; 
g) capacitação de recursos humanos nas áreas de saúde; e 
h) construção, ampliação, reforma e manutenção de infra-estrutura urbana (sistemas de 

água, esgoto, eletricidade, telefonia, canais pluviais e fluviais, limpeza urbana). 

3 .5 .1.4 Alimentação/Segurança Alimentar 

a) fornecimento de produtos e serviços a instituições públicas e privadas para programas de 
suplementação alimentar; e 

b) doação de cestas de alimentos básicos às populações carentes. 

3.5.1.5 Assistência Social e Comunitária 

a) apoio a pessoas carentes e migrantes; 
b) apoio a comunidades em estado de risco; 
e) reintegração social de condenados; e 
d) promoção social através de centros comunitários, de produção e outros. 
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3.5.1.6 Atenção aos Povos Indígenas 

a) desenvolvimento de atividades produtivas visando à auto-sustentação alimentar; 
b) capacitação de professores indígenas; 
e) escolarização de estudantes indígenas; 
d) assistência médica e sanitária às comunidades indígenas; e 
e) controle ambiental e manejo no entorno de terras indígenas. 

("", 

3.5.1.7 Atenção à Criança e ao Adolescente 

a) acesso à educação básica profissionalizante e a programas de complementação escolar, 
esportivos e culturais; 

b) permanência e conclusão escolar de menores carentes; 
e) desenvolvimento de projetos visando à erradicação do trabalho infantil; 
d) reintegração social do menor carente e em situação de risco; 
e) formação profissional de adolescentes; 
f) recuperação de menores infratores através de ações socioeducativas; 
g) seleção, treinamento e acompanhamento do adolescente no mercado de trabalho; 
h) atendimento a crianças em creches e outros regimes de semi-internato; 
i) atendimento à saúde da criança e adolescente; e 
j) atendimento a adolescentes grávidas. 

r 

3.5.1.8 Atenção ao Idoso e ao Deficiente 

a) prestação de atendimento ao idoso necessitado com mais de 65 anos; 
b) remuneração do portador de deficiência e do idoso acima de 67 anos sem meios de 

manutenção; 
e) desenvolvimento das potencialidades e habilidades para o trabalho e portador de 

deficiência, propiciando-lhe integração social; 
d) atendimento ao idoso em lares e asilos; 
e) captação de vagas no mercado de trabalho para deficientes e promoção de treinamento 

específico; 
f) definição, normatização, coordenação e concretização de políticas de atendimento às 

pessoas portadoras de deficiências; e 
g) construção e equipamento de Centros de Reabilitação. 

3 .5.1.9 Atenção à Mulher 

a) assistência à saúde e à educação da mulher. 

3.5.1.10 Segurança 

a) estruturação, qualificação e aumento do efetivo e reaparelhamento das policias em geral; 
b) ampliação, reforma e reequipamento do Sistema de Segurança Pública; 
e) informatização do Sistema Policial e Penitenciário; 
d) formação, treinamento e aperfeiçoamento dos servidores da área penitenciária; e 
e) instrumentalização dos detentos para o exercício da cidadania (programas de 

alfabetização, educação para o trabalho, etc.). 
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3.5. l.11 Reforma Agrária 

a) aquisição ou desapropriação de terras privadas para fins de reforma agrária e para 
assentamentos de trabalhadores rurais; 

b) dotação, nos assentamentos, de equipamentos e infra-estrutura fisica básica; 
e) manutenção e atualização de cadastros; 
d) apoio a projetos de assentamentos para atividades produtivas; e 
e) promoção da titulação de terras. 

3.5.1.12 Meio Aro.biente 

a) definição de estratégias socioeconômicas para o enfrentamento dos problemas 
ambientais; 

b) geração e transferência de conhecimentos sobre conservação, preservação e manejo 
sustentável dos recursos naturais por meio da participação e do envolvimento de 
comunidades locais; 

e) realização de diagnósticos ambientais, a fim de identificar impactos ambientais 
provocados por atividades econômicas; 

d) promoção de manejo florestal sustentável; 
e) organização, capacitação, assessoramento e apoio a populações tradicionais para a 

utilização sustentável dos recursos naturais; 
f) preservação da flora, da fauna e dos recursos hídricos e naturais renováveis; 
g) combate à erosão; e 
h) promoção do uso de recursos naturais renováveis e das áreas alteradas para minimizar o 

desequilíbrio de ecossistemas pelo manejo sustentável. 

3.5.1.13 Habitação 

a) construção de unidades habitacionais populares, urbanização e infra-estrutura de lotes. 

3.5.2 Área Econômica 

3.5.2.l Agricultura 

a) aumento da produção, da geração de emprego e da melhoria da renda de agricultores 
familiares; 

b) garantia de preços mínimos e armazenagem de produtos ao pequeno e médio produtor; 
c) acesso dos pequenos compradores aos produtos disponíveis nos estoques de Governo; 
d) geração e adaptação de tecnologia para o desenvolvimento sustentável da Amazônia 

atendendo aos segmentos agropecuário, agroindustrial e agroflorestal; 
e) implementação, expansão e modernização das diversas culturas permanentes e 

temporárias; 
f) apoio à implantação, ampliação, modernização e relocalização de unidades agro 

industriais; 
g) acesso ao credito de fomento por meio de suas organizações associativas para os 

min.iprodutores; 
h) implantação de pequenas unidades agroindustriais; 
i) modernização dos criatórios de pequenos, médios e grandes animais; 
j) aumento da produção e da produtividade de alimentos nas várzeas irrigáveis; 
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k) assistência técnica e treinamento em extensão rural; 
I) financiamento e incentivo à pesca artesanal; 
m)implantação de pólos de produção agrícola; 
n) ações de comercialização e abastecimento; 
o) atividades de defesa animal; 
p) padronização e classificação de produtos de origem vegetal; e 
q) fiscalização de produtos em trânsito. 

3.5.2.2 Indústria, Comércio e Turismo 

a) desenvolvimento da atividade turística por meio da descentralização da gestão da 
capacitação de recursos hwnanos; 

b) implantação de programas de qualidade e produtividade; 
e) desenvolvimento e ampliação da indústria automotíva; 
d) identificação e promoção de investimentos industriais; 
e) incentivo ao desenvolvimento sustentável do turismo regional e do ecoturismo; 
f) divulgação e promoção do artesanato; 
g) apoio às pequenas e microempresas; 
h) implantação de distritos industriais; 
i) apoio e fomento à implementação de melhorias na infra-estrutura de turismo. 

3.5.2.3 Minas e Energia 

a) identificação de áreas de exploração mineral; 
b) realização da prospeção de mineral; 
c) otimização da oferta de insumos minerais para agricultura; 
d) capacitação técnica para coleta e processamento de amostras em laboratório; 
e) realização de estudos, projetos e construção de microusínas hidrelétricas; 
f) expansão do sistema de eletrificação rural; 
g) construção de subestações e linhas de transmissão; e 
h) expansão do sistema de distribuição de energia. 

3.5.2.4 Transportes 

a) pavimentação, recuperação e conservação de redes rodoviárias, hidroviárias e 
aeroportuárias; de estradas, vias e logradouros públicos; 

b) construção de aeroportos; e 
e) implantação de sinalização viária. 

3 .5 .2.5 Telecomunicações 
a) implantação de sistemas de telefonia. 

3.5.2.6 Promoção de Investimentos 
a) administração de incentivos e interiorização do desenvolvimento na Amazônia. 

3.5.2.7 Planejamento 

a) disseminação de técnicas de planejamento, elaboração de projetos e gestão do processo de 
desenvolvimento; 
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b) definição de cenários para o desenvolvimento sustentável da agricultura irrigada; 
e) estudos de ocupação territorial; 
d) transferência aos municípios de informações básicas para o planejamento agrícola, 

mineral e econômico em geral; 
e) elaboração de projetos para a implantação de pólos de desenvolvimento; e 
f) elaboração de Planos Diretores Municipais. 

3.5.2.8 Ciência e Tecnologia 

a) apoio aos projetos de pesquisa para a conservação da floresta tropical amazônica, 
transferência de tecnologia do setor acadêmico para o industrial. 

4 DIAGNÓSTICOS ESTADUAIS 

No que se refere aos indicadores socioeconômicos utilizados no trabalho, ressalta-se 
que nem sempre foi possível a identificação dos anos-base, daí, em alguns casos, não terem 
sido registrados no texto. 

No levantamento das informações para compor o diagnóstico sintético, da situação de 
cada Estado, procurou-se identificar os principais problemas enfrentados, tanto para a 
promoção do desenvolvimento econômico, como para a superação das condições de exclusão 
social. 

4.1 DIAGNÓSTICO SINTÉTICO DO ESTADO DO ACRE 

4.1.1 Saúde, Saneamento e Educação 

Em 1995 o Estado do Acre, numa situação de fronteira agrícola, ainda recebe 
contingente significativo de imigrantes, em geral, trabalhadores sem terra. Os assentamentos 
de colonização e/ou outras formas improvisadas e inadequadas em condições agroecológicas, 
ao lado do desmatamento em larga escala e do manejo inadequado do meio ambiente, 
alteram e dificultam a adaptação do homem, permitindo a incidência de doenças como a 
malária, a leishmaniose, a hepatite, a tuberculose, entre outras. A carência no fornecimento 
de água tratada e de saneamento básico agrava a situação, aliada às precárias condições de 
vida, desnutrição, falta de higiene e habitações impróprias. A taxa de mortalidade infantil 
atinge o elevado índice de 34,2%. 

O abastecimento de água é insatísfatôrio em todos os centros urbanos, em termos 
quantitativos e qualitativos. O processo de migração rural/urbano, verificado principalmente 
para Rio Branco, aumenta a demanda e agrava o problema. O saneamento básico atende 
apenas a 8,9% da população urbana do Estado. Apenas a capital, Rio Branco, é beneficiada, 
com aproximadamente 6 mil ligações, sendo que os dejetos são lançados, sem tratamento, 
no rio Acre e seus afluentes, que já apresentam elevado índice de poluição. 

O sistema educacional, além do atendimento pelo setor público, contava para o 
conjunto dos três níveis de ensino (1 º e 2º Graus e Superior) com a participação de 6,44% do 
setor privado. O ensino fundamental alcançou melhorias, em termos de atendimento, nos 
últimos dez (10) anos, atingindo 81,56%, mas contando, ainda, com altos índices de evasão 
e repetência, totalizando 4 7, 1 %. O atendimento das crianças de O a 6 anos é de apenas 
28,1 %. O nível de analfabetismo do Estado é de 42,36%. A situação do ensino médio é 
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semelhante: implantado regularmente em oito (8) municípios, atende apenas a 9,54% da 
população de 15 a 19 anos. 

4.1.2 Transporte e Energia 

As precárias condições em que se encontram as rodovias federais, sem pavimentação 
e de manutenção onerosa e restrita, comprometem o desenvolvimento econômico e social do 
Estado, além de sacrificar as populações de seus municípios. A malha rodoviária é de 
aproximadamente 5.000 km, contando as estradas federais, estaduais e vicinais. 

O setor energético é constituído por dois sistemas isolados de geração a óleo diesel, 
de responsabilidade da ELETRONORTE e ELETROACRE. Além de oneroso, não atende às 
demandas do setor produtivo e social do Estado, :funcionando como um fator restritivo ao 
desenvolvimento. 

4.1.3 Indústria, Agroindústria, Comércio e Turismo 

As deficiências técnicas (falta de infra-estrutura, transporte e energia) e institucionais 
(inexistência de estrutura de crédito, assistência técnica e educação) explicam, em parte, o 
atraso no nível de investimento verificado no setor industrial, principalmente o da 
agroindústria. Na economia acreana ainda predomina o setor extrativista. 

Quanto ao turismo, carece de infra-estrutura para a ampliação do mercado receptivo, 
como a identificação de projetos de valorização de paisagens e de adequação de infra 
estrutura em áreas ainda não afetadas pela ação antrópica, a exemplo dos rios Chandless e 
Môa. 

4.1.4 Desenvolvimento Tecnológico 

A estrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do Estado é baseada na 
Fundação de Tecnologia do Acre-FUNTAC, voltada, principalmente, para a otimização da 
madeira na construção civil, análise do potencial farmacológico das essências florestais e 
para o estudo das condições de uso dos ambientes naturais. Sua capacidade operacional é 
bastante deficiente, com carência de laboratórios, treinamentos gerenciais, de recursos para a 
instalação de projetos-piloto e evasão de técnicos qualificados. 

4.1.S Armazenagem, Comercialização e Assistência Técnica 

O Estado encontra-se com sua capacidade de armazenamento estática e insuficiente 
em alguns municípios. Cerca de 60% das unidades de armazenagem ultrapassaram o limite 
de vida útil e apenas 20% estão em boas condições operacionais. O serviço de assistência 
técnica é bastante deficiente, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre - 
EMA TER/ AC não possui técnicos em número suficiente para atender e cobrir espacialmente 
a demanda. 

4.1.6 Meio Ambiente 

As questões ambientais são ressaltadas em função de aspectos como a biodiversidade, 
a proteção das comunidades indígenas, a valorização do modo de produção extrativista e os 
riscos ambientais determinados pela exigência de ampliação da infra-estrutura de transportes 
e de energia; da absorção das taxas de urbanização; e dos desmatamentos, com a expansão da 
fronteira de ocupação territorial. Falta suporte operacional, fiscalização e análise de impactos 
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de projetos voltados para a mobilização produtiva de novas áreas, com base no 
desmatamento. As áreas protegidas e delimitadas, constituídas por sete (7) Unidades de 
Conservação, sete (7) Projetos de Assentamento Extrativista e vinte e cinco (25) áreas 
indígenas, perfazem 4.254.730 ha, correspondendo a 27,67% da área total do Estado. 

4.2 DIAGNÓSTICO SINTÉTICO DO ESTADO DO AMAPÁ 

4.2.1 Pend Demográfico 

Com a criação do Estado do Amapá, em 1988, e da Área Livre de Comércio de 
Macapá e Santana, em 1991, intensificou-se a migração para o Estado, resultando em 
processo desorganizado de urbanização, com uma forte concentração populacional no eixo 
Macapá/Santana. Estimativas para 1995, com base no censo de 1991, demonstra que 76,44% 
da população do Estado reside em áreas urbanas, sendo que 62,75% está em Macapá e 
Santana, o mesmo ocorrendo com a População Economicamente Ativa-PEA, concentrada 
nos setores secundário e primário da economia, evidenciando-se um forte êxodo rural. 

A população é, na sua maioria, constituída de jovens, com 30% na faixa etária de 7 a 
14 anos, idade do ensino fundamental. A população em idade ativa ( 1 O a 64 anos) soma cerca 
de 217.551 pessoas. 

4.2.2 Saneamento 

4.2.3 Saúde 

O abastecimento de água atinge 65% da população da capital e 35% do interior. O 
Estado conta com sistema de esgoto sanitário apenas nos municípios de Macapá, Mazagão, 
Amapá, Calçoene e Oiapoque, com nível de atendimento de 4%, 11 %, 6%, 9% e 6%, 
respectivamente. Drenagem de águas pluviais só existe em Macapá, com 27 km de rede e 
dois canais de macrodrenagem. A coleta de lixo urbano ocorre somente em Macapá e 
Santana. 

Os serviços de saúde são deficientes, desorganizados e desarticulados entre os vários 
mveis de atendimento. A média de leitos/habitantes é de 2,36/1000 habitantes 
(4,5/1000 pela OMS) com concentração em Macapá. Ao lado dessa concentração, verifica-se 
a insuficiência de recursos humanos, com a disponibilidade de 0,5 médico por 1000 
habitantes, contra 1/1000 habitantes, recomendado pela OMS. 

Observam-se, entretanto, índices declinantes de mortalidade infantil a partir de 1992. 
As principais causas de óbitos gerais, ao longo do período 1989/93, são do aparelho 
circulatório 8,2%, doenças por causas externas 6,% e doenças infecciosas, parasitárias e 
afecções perinatais com 4,7%. A malária apresenta um recrudescimento nos anos 80, 
diminuindo os casos registrados, a partir de 1991 - 9093 casos - passando para 5020, em 
1993. Voltando a crescer em 1994, quando foram registrados 12.256 casos, uma expansão de 
144%, em relação a 1993, tendência a ser mantida em 1995. Os dados referentes aos casos de 
leptospirose e hepatite indicam um crescimento nos últimos anos. Em 1993, foram 
verificados 143 casos de leptospirose, aumentando quase 100% em 1994; 371 casos de 
hepatite, que também cresceu bastante, 60%, passando para 619 casos em 1994. A tendência 
é agravamento dessa situação a partir de 1995, face ao aumento da favelização na periferia 
dos centros urbanos do Estado. 
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4.2.4 Educação 

Há um déficit significativo no atendimento à população na faixa etária de 04 a 6 anos, 
com apenas 36,98% de atendimento da demanda. Na faixa escolarizável, 7 a 14 anos, o 
déficit, na zona urbana, era de 56,13%, contra 84,20%, na zona rural. O atendimento a 
portadores de necessidades especiais só existe em Macapá e Santana. Em 1993, foram 
matriculados 80.640 alunos no 1º Grau, ocorrendo 63,4% de aprovação, 21,3% de 
reprovação e 10,2% de evasão. Quanto ao Ensino Médio o déficit de atendimento é em torno 
de 69%. r: 

Principais problemas do Sistema Educacional do Estado: descontinuidade das 
políticas educacionais; centralização administrativa e financeira; desigualdade e 
heterogeneidade na oferta do ensino entre regiões; desarticulação entre os vários níveis de 
Governo; pulverização dos recursos destinados à educação; e insuficiência, qualitativa e 
quantitativa, de recursos humanos. 

4.2.5 Trabalho e Renda 

Segundo dados de 1991, 52,1% dos chefes de família auferiam renda de até dois (2) 
salários mínimos. A baixa escolaridade e as sérias dificuldades de profissionalização têm 
comprometido a capacidade produtiva da população empregada ou subempregada, 
restringindo o acesso a ocupações com maior rendimento. O reflexo disso é a ampliação da 
pobreza, com 24,8% da população auferindo renda inferior a um salário. Dados do Ministério 
do Trabalho revelam que o Amapá foi um dos poucos Estados a registrar taxas negativas de 
emprego, ao longo do ano de 1994 e início de 1995, sendo que apresentou o pior resultado do 
País (-3,46%),conforme PPA do Estado. 

Em 1993, segundo dados do IPEA, o Amapá possuía 12.880 indigentes, 
representando 5,7% da sua população urbana (PPA). 

r: 4.2.6 Assistência Social 

Considerando-se uma população total de 330.178 habitantes, em 1994, de acordo com 
dados do IBGE, estima-se em 55.729 pessoas, dentre as quais 15.401 jovens, o público 
beneficiário da assistência social do Estado Esse público - 17% da população total do Estado 
- tinha rendimento mensal inferior a US$ 73,03 (% do salário mínimo de 1994). No ano de 
1992, foram atendidas 574 crianças e adolescentes, passando para 1.252, em 1993, acréscimo 
de 218%, atingindo, em 1994, 1.991 crianças e adolescentes atendidos, o que demonstra o 
aumento do número de crianças e adolescentes que têm seus direitos violados, em 
decorrência, não só do aumento do índice de miséria, mas também por fatores de ordem 
cultural, social e jurídica. (OBS: o PPA não especifica os serviços prestados pela 
assistência social, fala-se em atendimentos). 

4.2. 7 Setor Primário 

,,...... 

Estudos sobre as tendências de comportamento da agricultura para o biênio 90/91 
indicam um comportamento declinante em termos de produção. As principais culturas 
temporárias (arroz, milho, feijão e mandioca) evidenciaram declínio acentuado, tanto em área 
plantada, quanto em nível de produção. 

,,....., 

A pecuária, praticada extensivamente na Planície Flúvio-Marítima do Amapá, onde as 
pastagens naturais são abundantes, não reflete, em termos de produção, todo o potencial do 

,,...., 
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setor, chegando, os indicadores, a apontar um déficit de 70% no abastecimento do mercado 
local de carne. A pesca desponta como uma das atividades mais importantes do sistema 
produtivo do Estado, sendo o processo produtivo predominante o artesanal. A pesca 
industrial, praticada intensivamente, em toda região litorânea do Amapá, utiliza nível 
tecnológico de captura de porte, porém predatório e com flagrantes elos de evasão de divisas 
e conflitos sociais. 

A mineração é exercida por empresas legalmente constituídas e por garimpeiros. A 
atividade, via de regra, tem trazido sérios problemas de ordem socioeconômica e ambiental, 
principalmente quanto à descaracterização de paisagens naturais, poluição hídrica, evasão de 
tributos, proliferação de doenças e alto custo social, entre outros. 

O extrativismo vegetal envolve uma variada gama de produtos, destacando-se, por 
seu significado econômico e social, a castanha-do-pará, o açaí, o palmito, a madeira e as 
sementes oleaginosas. 

4.2.8 Setor Secundário 

O setor industrial apresenta pouca diversificação, apoiando-se nos gêneros da 
indústria extrativa mineral e da construção civil de transformação. Além disso, caracteriza-se 
por uma alta concentração espacial, com 93% do total dos estabelecimentos no Estado e 95% 
do pessoal ocupado localizado nos municípios de Macapá e Santana. 

4.2.9 Setor Terciário 

O comércio, representado por unidades empresariais de micro, pequeno e médio 
portes, atua, fundamentalmente, no ramo varejista e tem seu volume de vendas condicionado 
à renda do setor público. O sub-setor serviços baseia-se nas atividades de 
alojamento/alimentação, reparos/manutenção, serviços pessoais e serviços auxiliares 
diversos. Essas atividades concentram-se, quase que estritamente, nas cidades de Macapá e 
Santana. 

4.2.10 A Questão Fundiária 

A estrutura fundiária do Estado é um dos fatores que poderá se tomar limitante ao 
desenvolvimento, uma vez que 65% do seu território está sob administração do Governo 
federal. O quadro atual é de desordenamento territorial, onde se verifica verdadeira 
miscelânea de títulos, muito deles nulos de pleno direito, áreas superpostas, Iatífúndios 
improdutivos, gerando conflitos e injustiças sociais, e, conseqüentemente, acelerando o 
processo de migração rural/urbana. 

4.3 DIAGNÓSTICO SINTÉTICO DO ESTADO DO AMAZONAS 

O PP A não fornece informações suficientes que permitam análise, conforme 
observações feitas anteriormente. 
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4.4 DIAGNÓSTICO SINTÉTICO DO ESTADO DO MARANHÃO 

4.4.1 População 

Em 1991, o Maranhão contava com 4.930.253 habitantes - 3,3% da população 
brasileira e 11,6% da nordestina. Estima-se, para 1995, 5.300.000 habitantes, 
aproximadamente. A tendência nacional de queda nas taxas de crescimento demográfico, 
verificou-se, também, no Maranhão, que cresceu à taxa de 1,91% nos anos 80, contra 2,86% 
nos anos 70. Ocorreu o mesmo com o processo acelerado de urbanização, mesmo ainda 
mantendo a hegemonia da população rural: em 1970, a população urbana do Estado 
representava 25,1% da população total, passando para 31,4%, em 1980 e para 40,0%, em 
1991. 

Observa-se forte concentração espacial da população urbana, com 49% do total 
residindo apenas em 15% das cidades do estado. Na Ilha de São Luís, onde se encontra a 
capital, habitam 16,6% da população total do Estado. 

4.4.2 Recursos Humanos 

A população economicamente ativa - PEA maranhense, em 1991, era constituída por 
2.099.176 pessoas, registrando um aumento relativo de 60,5% na década de 80, contra 
34,4%, observados nos anos 70. O seu crescimento, nos anos 80, foi de 4,3%, sendo duas 
vezes maior que o crescimento da população. Estima-se que no final dos anos 90 a PEA 
atinja 52% da população total do Estado. Do contingente de pessoas aptas ao trabalho, em 
1991, 52,6% estavam ocupadas em atividades do setor agrícola, 36,2% no setor terciário, 
com maior concentração no segmento de comércio e prestação de serviços. Embora com esse 
alto índice de ocupação da população rural, 17,9%, ou 375.192 pessoas, não recebiam 
qualquer forma de rendimento; 42,7%, ou 896.911 pessoas da PEA, recebiam rendimentos 
inferiores a um salário mínimo; 41,9% dos chefes de família ganhavam até um salário 
mínimo; e 63,3% até 2 salários mínimos. O quadro da população urbana é igualmente crítico: 
36,7% recebiam, em 1991, menos de um salário mínimo, 11,1% não tinham qualquer forma 
de rendimento. 

Esses valores espelham índices de pobreza absoluta e se prestam para qualificar as 
famílias em estado de indigência. 

4.4.3 Saúde 

No caso da saúde, os principais indicadores mostram que, em 1990, o Estado contava 
com apenas 2,62 leitos para cada 1.000 habitantes; o coeficiente de mortalidade de menores 
de 5 anos era de 60,2 óbitos por 1.000 nascidos vivos, contra 51/1.000 para o País. Também 
é alto o coeficiente de mortalidade materna, com 80 óbitos por 1.000 partos. 

Quanto às causas de morte príncipais, destacam-se as afecções originadas no período 
perinatal, com 52,7% dos óbitos de menores de um ano; 13,6% foram decorrentes de doenças 
infecciosas intestinais; 5,8% de infecções respiratórias; e 6% por desnutrição. 

Destaca-se, ainda, a ocorrência de doenças como a malária, hanseníase, leishmaniose, 
tuberculose, cólera, algumas com taxas elevadas. A malária, entre 1993 e 1994, registrou um 
crescimento de 76,2% no número de notificações, com quase 30 mil casos, só em 1994. A 
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leishmaniose, no mesmo período, registrou aumento de 55,3% das notificações, com mais de 
5.300 casos. 

4.4.4 Saneamento 

Embora a quase totalidade da população urbana seja atendida por rede de 
abastecimento de água, a população rural se abastece em cacimbões, rios, quase sempre sem 
qualquer tipo de tratamento. Apenas 15 ,9% da população urbana é servida por serviços de 
esgotamento sanitário. Quanto aos serviços de coleta de lixo, somente 16,2% dos domicílios 
do Estado são atendidos. 

4.4.S Habitação 

Quanto à qualidade das habitações, 5%, ou 48.910, do total dos domicílios do Estado 
são considerados habitações subnormais ou são ocupados na forma de cômodos. Estima-se 
em 100 mil o déficit habitacional. 

4.4.6 Educação 

Tem-se como alfabetizada apenas 58,6% da população em idade escolar e 51,2% dos 
maiores de 5 anos. A taxa de escolarização no ensino :fundamental era de 80,7%, em 1994. A 
taxa de repetência na 1ª série do 1 º grau chega a 70% na zona rural. 

O índice de evasão escolar no 1 º grau é de 14,9%, ou seja, de cada 100 alunos 
ingressados na 1 ª série do 1 º grau, entre 1985/1992, somente 12 alcançaram a 8ª série. Essa 
situação se reflete no mercado de trabalho, onde 46,5%, ou 516.986 pessoas, de todos os 
chefes de família, ocupados em todos os tipos de trabalho, não possuíam nenhuma instrução 
ou menos de um ano de estudo e 34,3% destes tinham de 1 a 4 anos de estudo. 

Com esses indicadores educacionais, associados ao crescente índice de urbanização, à 
instabilidade ou ao decréscimo nas taxas de produção agrícola, à base econômica urbana, 
ainda muito fraca e, ainda, à expressiva informalidade de algumas atividades econômicas, 
percebe-se que as condições de vida da população do Estado encontra-se longe do desejável, 
especialmente se comparadas a padrões nacionais e internacionais. 

4.4. 7 Setor Primário 

Em 1975, as atividades agropecuárias e extrativistas chegaram a somar 44,9% do PIB 
a custos de fatores (c.f.) estadual; em 1995, esse índice gira em torno de 14%. A partir das 
médias trienais no período de 1964/1994, verifica-se o declínio da produção de grãos. No 
início da série, no triênio 1964/1966, o Maranhão contribuiu com 4% na produção nacional 
de grãos, sendo a participação mais elevada do Nordeste. Já no triênio 1992/1994, com um 
volume de 1.004,9 mil toneladas de grãos, sua participação no total da produção do País foi 
de 1,4%. 

Quanto ao rebanho bovino; em 1965, o Nordeste contribuía com 19,9% do rebanho 
nacional, enquanto que o Maranhão contribuía com 2, 1 %; em 1992, o rebanho bovino do 
Estado representava 2,6% do total do País, perdendo, no Nordeste, somente para a Bahia, que 
contribuía com 7 ,8%. O declínio da agricultura, pela redução da área utilizada, decorreu mais 
do avanço das áreas de pastagens do que do rápido incremento do número de bovinos. 
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- 4.4.8 Setor Secundário 

r= 

A participação do setor industrial no PIB a custo de fatores (c.f.) do Estado passou de 
14,3%, em 1980, para 21%, em 1991. A indústria de transformação contribui com mais de 
10% do PIB estadual, contra 17,1 % do Nordeste; a indústria extrativa mineral responde por 
0,9% e os serviços industriais de utilidade pública (abastecimento de água e energia elétrica) 
por 1,5%, índices bastantes inferiores aos verificados para o Nordeste. A indústria da 
construção civil mantém-se em expansão, alcançando, em 1991, 8,6% do PIB c.f., superando 
à do Nordeste, 6,1 %, sendo o segundo segmento mais importante do setor industrial. 

Embora a produção de cana-de-açúcar venha caindo nos últimos anos, a produção de 
álcool mantém trajetória ascendente, representando, em 1991, 1,8% da produção nordestina e 
0,3% da nacional. Percentuais longe daqueles apresentados em 1980 (6,6% e 0,8%, 
respectivamente). A produção do açúcar continua decrescente desde 1988, quando foram 
produzidas 55.038 toneladas (3,5% do nordeste e 2% do Brasil). Em 1991, a produção cai 
para 25.082 toneladas, ou seja, 0,34% da produção nacional. 

r: 
,,...... Apesar do crescimento verificado na indústria maranhense, percebe-se que a falta de 

integração setorial das atividades industriais reflete-se no reduzido efeito multiplicador de 
renda e/ou emprego. Há, no Estado, o predomínio das unidades industriais que empregam até 
cinco (5) pessoas por estabelecimento, a maioria pertencente ao grupo de indústrias 
tradicionais. 

r<, 4.4.9 Setor Terciário 

Ao longo das últimas décadas, o setor terciário foí o que mais cresceu em termos da 
participação na composição do PIB c.f., tendo elevado sua participação, no período entre 
1970 e 1991, de 40,3% para 61,4%, depois de ter atingido 63,7%, em 1990. De igual modo, 
as Atividades Financeiras, Bens Imóveis e Serviços das Empresas respondem por uma 
parcela de 22,9% do PIB c.f. setorial, superando a participação nordestina, de 20,2%. Dessa 
forma, esses dois segmentos respondem por mais de 49% do Produto Interno Bruto Terciário 
no Maranhão. 

4.5 DIAGNÓSTICO SINTÉTICO DO ESTADO DO MATO GROSSO 

4.5.1 Ocupação Territorial 

Com extensão territorial de 901.420 krn2, Mato Grosso é a terceira maior unidade da 
federação. Possui 117 municípios( Censo de 1991 ), taxa de crescimento populacional de 
S,35% contra 1,89% do País e densidade demográfica de apenas 2,24 hab./km2• O Estado 
caracteriza-se pela existência de grandes áreas de conservação, como 4 7 reservas indígenas, 
representando 13% da sua área, com população de 119.500 índios, divididos em 37 povos. 
Outras áreas de conservação: Parque Nacional do Pantanal, Chapada dos Guimarães, Parque 
Estadual das Águas Quentes, Estação Ecológica de Taiamã, Ique-Jurema, Serra das Araras, 
Reserva Ecológica de Apiacás e de Culuene e Reserva Florestal de Juruena. 

O processo de ocupação do Estado tem como eixos de penetração as rodovias de 
integração nacional BR-364, BR-163, BR-158, BR-070 e BR-080, que se encontram em 
péssimo estado de conservação. É uma malha viária de 81.910 km, sendo 4.245 km 
pavimentados e 77 .565 km não-pavimentados. 
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4.5.2 Setor Primário 

A agricultura é o setor produtivo predominante, empregando 3 7% da força de 
trabalho. A produção de grãos predomina, atingindo 7,3 milhões de toneladas, em 1994, onde 
a soja representa 75%. A pecuária, com rebanho de 12 milhões de bovinos, ainda se 
desenvolve, em algumas regiões, em caráter extensivo. A expansão das atividades 
econômicas ocorrem de forma predatória e desordenada, sem observância do manejo racional 
dos recursos naturais renováveis, com efeitos negativos no meio ambiente. Os maiores 
predadores são os grandes projetos agropecuários, garimpos de ouro e pedras preciosas, 
pesca predatória e a caça do jacaré no pantanal, usinas de álcool e invasão de terras 
indígenas, principalmente. 

4.5.3 Setor Secundário 

O setor industrial é pouco diversificado, destacando-se as indústrias alimentícias, de 
minerais não-metálicos, madeireiras, extrativas, gráficas, metalúrgicas e mecânicas, 
empregando apenas 16% da força de trabalho. 

4.5.4 Energia 

A situação do Estado é precária, atendendo apenas ao mínimo exigido, nas áreas 
urbanas, e é ausente nas periferias das grandes cidades e na zona rural. 

4.5.5 Educação 

Em 1994, a população escolarizável era de 729.000 pessoas, enquanto que as 
matrículas na rede estadual registraram apenas 492.911 alunos de lo e 2o graus, 
representando 67% de atendimento. Na faixa de 7 a 14 anos, o atendimento foi de 97%. No 
2o grau, na faixa de 15 a 19 anos, o atendimento foi de 17%. O nível de ensino é fraco, a 
repetência e a evasão escolar são preocupantes. 

4.5.6 Saúde e Saneamento 

Os índices de prestação de serviços sociais, em geral, estão altamente negativos, 
levando o nível de vida da população à condição de sobrevivência. A área de saúde encontra 
se em condições precárias. O déficit de moradias é de 136.000 casas e o saneamento básico é 
insuficiente para atender à demanda urbana. Agrava-se a situação nas cidades maiores, onde 
se expandem os bolsões de pobreza, hoje mais acentuados nos municípios de Cuiabá e 
Várzea Grande, além de outros 21 municípios. 

4.6 DIAGNÓSTICO SINTÉTICO DO ESTADO DO PARÁ 

4.6.1 Emprego e Renda 

A reestruturação tecnológica e gerencial que o setor privado vem promovendo em 
todo o País implica, quase sempre, na redução de pessoal e, conseqüentemente, no aumento 
do desemprego. Esse fenômeno já se verifica no Pará, principalmente nas grandes empresas, 
e é preocupante, tendo em vista sua situação de subemprego e desemprego estruturais 
crônicos. 

Uma avaliação limitada apenas a indicadores básicos, como níveis de consumo de 
bens e serviços essenciais (água, esgoto, educação, saúde, habitação, etc.) e aos níveis de 
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renda considerados necessários para satisfação de necessidades básicas, revela, não só um 
dos piores quadros de condições de vida da população, comparado à média nacional, mas 
também uma situação indiferenciada em termos intra-regionais, haja vista as condições de 
vida da população do Estado em geral. 

Projeções baseadas em dados do IPEA de 1991, registram que, atualmente, mais de 
155 mil famílias, residentes apenas em área urbanas, vivem em condições de "indigência 
absoluta," com acesso, no máximo, à cesta básica de alimentos. Em 1990, 30,57% da 
população urbana, classificada pelo IPEA nessas condições, concentrava-se na região 
metropolitana de Belém, superada apenas pelo Rio de Janeiro ( 68,81 % ) e por São Paulo 
(39,68%), enquanto que a média nacional do indicador é de 14,88%. 

Outro indicador das condições de vida da população é a proliferação das invasões 
urbanas: até 1994, a COHAB havia cadastrado, em todo o Pará, 305 áreas de invasão urbana, 
estimando-se 160 mil famílias nessas condições, sendo 80,3% delas residentes no município 
de Belém. 

Dois fatores, principalmente, contribuíram para agravar o processo de urbanização do 
Estado: a intensa concentração fundiária e a aceleração dos fluxos de garimpeiros e dos 
assentamentos rurais; a febril especulação imobiliária que se desenvolve nas principais 
cidades paraenses. 

Compondo esse quadro, dados do IBGE, de 1991, revelam que 36,5% dos chefes de 
domicílios do Estado percebem renda mensal de até um salário mínimo. Esse indicador 
atinge o percentual de 70% nos municípios de Curuçá, Santarém Novo e Peixe-Boi. 

4.6.2 Saúde 

A taxa de mortalidade infantil poderia ser utilizada como indicador das condições de 
saúde prevalecente no Estado, mas o sub-registro impede sua utilização analítica. Analisando 
as causas de óbitos de menores de um ano, no período de 1989 e 1993, percebe-se que três 
principais causas são responsáveis por 75% desses óbitos: as afecções originadas no período 
perinatal, que demonstram a insuficiência e a inadequação da assistência à saúde durante a 
gravidez e o parto; as doenças infecciosas intestinais, que apontam para a inexistência e/ou 
precariedade do saneamento básico (água, lixo e destino dos dejetos); os sinais, sintomas e 
afecções mal-definidos apontam para a inexistência de rede de assistência e/ou uma rede de 
baixa capacidade de diagnósticos e procedimentos terapêuticos. 

Apesar de não existirem dados estatísticos confiáveis, pode-se afirmar que no meio 
rural a situação de pobreza não é menos grave. Milhares de trabalhadores rurais sem terra, 
aproximadamente 31 mil familias rurais, distribuídas nos 72 projetos de assentamento rural, 
criados pelo Governo federal entre 1987 e 1994, encontram-se praticamente desassistidas 
pelo Estado. Um indicador desse quadro refere-se aos conflitos no campo: entre 1992 e 1993, 
foi registrada no Pará a ocorrência de 153 conflitos pela posse e uso da terra, resultando em 
um total de 65 casos de morte e a identificação de 229 trabalhadores em situação de trabalho 
escravo. 

Em idêntica situação vivem as populações indígenas, cujas 38 áreas que ocupam, em 
sua maioria, são objeto de constantes invasões por garimpeiros, madeireiros, posseiros e 
outros, subtraindo-lhes as condições básicas de sobrevivência. 
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4.6.3 Educação 

Os indicadores de desempenho da educação agravam o quadro de carências de grande 
parte da população do Pará. No ano de 1994, estimou-se em 546 mil o total de crianças e 
adolescentes que não conseguiram vaga em qualquer escola existente no Estado, seja nos 
diversos graus de ensino, seja nas diversas esferas de dependência administrativa das escolas. 
No período de 1989-1993, a taxa de evasão foi, em média, de 16%, na faixa do ensino 
fundamental e de 22%, na educação média. A taxa de reprovação foi, respectivamente, de 
22% e 14,5%, enquanto que a taxa de aprovação ficou em tomo de 60% em cada faixa de 
ensino. Segundo dados do MEC, os municípios de Melgaço e Anajás encontram-se em 7° e 
11 º lugares, respectivamente, entre os 50 piores municípios do Brasil, detentores das maiores 
taxas de analfabetismo entre a população de 15 e 17 anos. De acordo com o IBGE - censo de 
1991 - existiam, no Pará, 1.439.121 analfabetos na faixa de 5 anos em diante, o que 
corresponde a 28% da população total. 

Em 1994, dos professores vinculados à educação infàntil, 55,1 % não eram titulados, 
sendo mais grave a situação daqueles residentes na zona rural, com um índice de 82,7%. Na 
faixa da educação fundamental, esse indicador foi de 40,2%, sendo que a zona rural 
apresentou 71,9%. 

4.6.4 Justiça e Segurança Social 
·...,j 

Alastram-se em todo o Estado incontroláveis conflitos agranos, práticas de 
pistolagem com subseqüentes crimes de morte e os mais variados registros de violência no 
campo, crimes contra a pessoa e o patrimônio, sem contar com o perigoso fortalecimento do 
crime organizado, em seus vários níveis de atuação. 

A carência de qualificação de recursos humanos e a precariedade e obsolescência de 
equipamentos e instrumentos operacionais têm se constituído no principal fator da 
fragilidade da ação de proteção e segurança diante da ocorrência criminal e de outros delitos 
no Estado. 

4.6.5 Dinâmica Econômica 

O aproveitamento econômico de animais e vegetais, pelo extrativismo ou pela 
criação/cultivo, representa um dos segmentos produtivos fundamentais da economia 
paraense: agricultura, pecuária, pesca e extração madeireira e outros produtos florestais. 

O Estado conta com um rebanho de aproximadamente 7, 7 milhões de cabeças, sendo 
90% de bovinos. A extração madeireira é o segmento mais relevante, no que se refere à 
exploração dos recursos florestais, tanto pelo valor da produção, como pelo contingente de 
pessoas que ocupa A pesca destaca-se com o terceiro posto no tocante ao valor do pescado 
produzido no País. 

A extração mineral foi a atividade econômica que mais cresceu no Estado nos anos 
recentes, registrando a taxa média anual de 13% no período de 1980-90, ultrapassando o 
valor de US$ 1,1 bilhão em 1993, correspondendo a 9,8% do valor da produção nacional. 
Quatro produtos - ferro, bauxita, ouro e manganês - correspondem a 97 ,2% do valor total. 

O turismo ainda é uma atividade incipiente no Estado, a despeito do grande potencial 
de seus atrativos cênicos. Apenas 1,5% do fluxo internacional de turistas que chegam ao 
Brasil dirigem-se ao Pará. 
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Em termos gerais, e considerando-se principalmente, os segmentos econonucos 
pequenos e médios, são obstáculos à inserção competitiva no mercado nacional e mundial os 
seguintes: 

• atraso tecnológico e gerencial; 

• baixa qualidade dos produtos; 

• alto impacto ambiental de algumas atividades, o que tem provocado, além de danos aos 
ecossistemas, restrições comerciais crescentes; 

• baixa qualificação da mão-de-obra; 

• estruturas de comercialização precárias; 

• baixa capacidade de geração e difusão de tecnologia; e 

• reduzida capacidade de investimento. 

4.6.6 Infra-estrutura 

A deterioração das atuais redes de transporte e energia é um obstáculo ao processo de 
inserção competitiva no cenário nacional. Sua recuperação, entretanto, requer investimentos 
vultosos, fora da capacidade de financiamento do Estado. 

4.6. 7 Questão Fundiária 

A distribuição extremamente concentrada da propriedade fundiária é um dos 
principais fatores limitantes ao desenvolvimento das atividades rurais do Estado. Vastas 
extensões de terra de latifúndios improdutivos convivem, lado a lado, com grande número de 
propriedades de dimensões insuficientes para garantir a sobrevivência das famílias que as 
cultivam. A ocorrência de inúmeros conflitos provoca situações de tensão social em diversas 
áreas, causando a insegurança de muitos produtores, em relação à integridade física e à 
promoção de novos investimentos. 

4.6.8 Financiamento 

No caso paraense a situação é grave devido o baixo nível de poupança existente, seja 
pelo índice de pobreza da população, seja pela ineficiência do conjunto do sistema 
econômico. Por outro lado, os incentivos fiscais federais - que, a despeito das distorções 
apresentadas, tiveram relevante papel :financiador da economia estadual durante anos - foram 
sendo reduzidos ao longo do tempo. 

O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, a carteira agropecuária do 
Banco do Brasil e os fundos gerenciados pelo BNDES e Caixa Econômica vêm se 
constituindo em opções importantes de crédito para a implantação ou expansão de 
empreendimentos produtivos. Alternativas adicionais são necessárias, como a captação de 
capital externo. 
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4.7 DIAGNÓSTICO SJNTÉTICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

4.7.1 Administração Pública 

4.7.2 Planejamento 

Atualmente, as atividades de planejamento se limitam à área orçamentária, ignorando 
quaisquer estratégias de desenvolvimento; dados estatísticos; e a realidade dos problemas 
estaduais. 

Apesar de estruturados, os órgãos públicos não produzem serviços de qualidade, em 
decorrência, principalmente, de: servidores mal-remunerados e mal-preparados; ambientes 
inadequados ao desenvolvimento do trabalho; e inexistência de recursos materiais 
adequados. 

4.7.3 Administração Financeira 

Os encargos relativos às dívidas da administração direta e indireta, bem como os 
serviços delas decorrentes, desestabilizam as finanças do Estado e comprometem o 
financiamento de seu programa de Governo. 

4. 7 .4 Educação 

O crescimento populacional acelerado, verificado nas últimas décadas, afetou 
significativamente, o setor educacional. Dados referentes ao ano de 1995 revelam que, da 
população de 4 a 19 anos - correspondente a 509.589 habitantes - foram atendidos pelo 
sistema educacional 330.743, sendo 245.952 na zona urbana e 84.786 na zona rural. A 
demanda reprimida é de 178.846. A repetência, a evasão escolar, o alto nível de defasagem 
idade/série, o emprego de conteúdos didáticos e metodologias ultrapassadas, corpo docente 
desatualizado e desmotivado, refletem a situação desfavorável do setor. 

4.7.5 Saúde 

A rede tisica oficial de saúde instalada vem sofrendo sucateamento, aliado ao baixo 
nível de resolutividade, em função da escassez de recursos, resultando em queda da 
qualidade dos serviços prestados, com o sistema entrando em estado de decadência, 
oportunizando o surgimento e o fortalecimento da rede privada no setor. A mortalidade 
infantil é de 26 por 1000 nato/vivos; 133.839 casos de malária; a rede possui 650 servidores 
de nível superior e uma carência de 3.496 leitos hospitalares. 

4.7.6 Segurança 

A baixa qualidade de vida da população, associada à instabilidade economica, 
contribuem para elevar os índices de violência, sobretudo nas cidades maiores, com o 
crescimento significativo dos casos de crime contra a pessoa; contra o patrimônio; infrações 
e acidentes de trânsito; tráfico e uso de drogas; além do aumento do número de crianças e 
adolescentes em situação de risco. Indicadores: o déficit de vagas nos estabelecimentos 
penais é de 240%; ocorrências de crimes contra a pessoa 13.625/ano; contra o patrimônio 
17.621/ano; déficit de PM 6.149 (considerando-se 2,5 PM/1.000 hab.); quartéis e prédios de 
apoio PM, carência de 114 unidades e de 1.676 viaturas (5,92 PM/viatura). 
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4. 7. 7 Ação Social e Trabalho 

O Estado sofre dos mesmos problemas do País: agravamento da crise 
socioeconômica; má-distribuição de renda; desigualdades sociais; e má-aplicação das verbas 
públicas. Os índices de desemprego e criminalidade e os bolsões de miséria crescem em todo 
o Estado. Indicadores: desemprego 60%; desqualificação da mão-de-obra 60%; 300.000 
pessoas em situação de risco pessoal e social de crianças e adolescentes; 3.000 crianças e 
adolescentes dependentes de droga e 2.000 na rua e de rua; 300 casos de prostituição infanto 
juvenil. 

4.7.8 Habitação 

A população do Estado está dividida praticamente uniforme entre a zona rural e 
urbana, que, em grande parte, encontra-se no mercado informal e subemprego. Praticamente 
não existe favelas, nos moldes dos grandes centros do País, mas subhabitações e significativa 
demanda reprimida. A forma tradicional de atuação do Sistema Habitacional atende, apenas, 
à parte dessa demanda, principalmente a de maior renda. As faixas mais baixas de renda não 
têm acesso, ou devido à própria renda insuficiente, ou por falta de documentação. 
Indicadores: número de famílias a serem atendidas é de 9.894; população a ser atendida 
41.554 pessoas; nível de atendimento O a 5 salários mínimos; taxa de ocupação domiciliar 
4,2 pessoas. 

4.7.9 Saneamento Básico 

Segundo a Companhia de Águas e Esgotos-CAERD, os serviços voltados para o 
saneamento básico ainda são precários, sendo direcionados prioritariamente para o 
abastecimento de água, contemplando 55% da população urbana, ficando o esgoto sanitário 
com demanda reprimida de 98%. Indicadores: índice de atendimento com água 52,29%; 
ligações domiciliares 74.084; taxa de esgotamento sanitário 2,75%. 

4.7.10 Transportes 

O sistema rodoviário do Estado é composto por 6 rodovias federais, com 1.940 km, 
dos quais 1.238 são pavimentados; 49 rodovias estaduais, com 5.222 km, sendo apenas 167 
km pavimentados; e 20.056 km de estradas municipais, perfazendo 27.218 km de malha 
rodoviária. As condições de tráfego nas rodovias, especialmente nas de pavimentação 
primária, estão condicionadas às variações climáticas, ficando praticamente intransitáveis no 
período chuvoso de novembro a abril. 

As principais vias de transporte fluvial são constituídas pelos rios Madeira, Guaporé 
Mamoré e Machado. O transporte hidroviário, essencial à vida das populações ribeirinhas nas 
bacias desses rios, constitui serviço de má qualidade. 

4.7.11 Energia Elétrica 

O setor energético do Estado reflete a sua situação econômica, onde se verifica a 
baixa participação de consumidores nos setores produtivos e destacado consumo residencial. 
Das 91 localidades atendidas pelo sistema, 18 representam 96,9% do consumo total. A maior 
parte utiliza-se de microssistemas diesel. A única cidade que gera superávit é Porto Velho. 
Indicadores de expectativa: ampliação de linhas de transmissão 331,5 km; ampliação de rede 
de distribuição urbana 3 .640,8 km e 7 .548 km rural; construção de linhas de distribuição para 
interligação com o sistema associado UHE Samuel 2.170 km. 
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4. 7 .12 Agropecuária e Extensão Rural 

A atividade agrícola, foco principal dos investimentos federais na Região, sobretudo 
pela necessidade de se implementar as ações de colonização e reforma agrária, marcou a 
conjuntura socioeconômica do Estado, face à disponibilidade e à facilidade de obtenção de 
terra, forte atrativo para a migração. Apesar da crise econômica, o setor primário apresentou 
significativo desempenho em algumas de suas atividades, principalmente no incremento da 
produção de cereais e grãos; e no crescimento do rebanho bovino, com reflexo positivo no 
crescimento de agroindústrias alimentares espalhadas pelo Estado. Um dos principais 
problemas da pecuária bovina tem sido a febre aftosa, que chegou a atingir 60% do rebanho. 
Os pequenos produtores sofrem com problemas de comercialização e dificuldade de 
escoamento da produção, devido a má-conservação das estradas, além de conviverem com 
uma situação de baixa renda, baixo nível tecnológico e excesso de burocracia para a 
obtenção de créditos agrícolas. 

De maneira geral, o setor industrial do Estado apresenta as seguintes características e 
limitações: 

4.7.13 Indústria e Comércio 

• 90% das empresas do setor são de micro e pequeno porte, dispersas nos municípios; 

• concentra um contingente de mais de 60.000 trabalhadores; 

• falta de capital de giro, restrições de mercado, escassez de mão-de-obra especializada, 
deficiência no fornecimento de energia elétrica, sazonalidade de algumas matérias-primas, 
deficiências estruturais e locacionais. 

A estrutura do setor terciário é mais diversificada em Porto Velho, devido a sua 
função político-administrativa, enquanto que no interior predominam as atividades 
comerciais decorrentes da agropecuária e da extração de madeira. 

4. 7.14 Mineral 

A questão mineral do Estado se resume principalmente na exploração da cassiterita e 
do ouro. As atividades garimpeiras continuam, em sua maioria, sendo praticadas com base na 
economia informal de baixos rendimentos. Segundo a Federação da Indústrias, uma 
expressiva população, de aproximadamente 13.550 pessoas, está envolvida nas áreas de 
garimpagem de cassiterita e do ouro. A clandestinidade na saída dos minerais extraídos 
constitui-se num dos graves problemas do setor, somando-se à evasão fiscal e à queda de 
produção. Em razão da exploração irracional, muitos garimpos estão em fase de exaustão, 
com conseqüências comprometedoras para o meio ambiente, para as áreas indígenas, além da 
falta de segurança no trabalho. 

4.8 DIAGNÓSTICO SINTÉTICO DO ESTADO DE RORAIMA 

O PP A não fornece informações suficientes que permitam análise, conforme foi 
mencionado anteriormente. 
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4.9 DIAGNÓSTICO SINTÉTICO DO ESTADO DO TOCANTINS 

O Estado de Tocantins foi criado pelo Artigo 13 do Ato das Disposições Transitórias 
da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988. 

Segundo o IBGE, em 1991, o Estado possuía uma população residente de 920.116 
habitantes, resultando numa densidade demográfica de 3,3 hab./km2. Em 1996, com a 
recontagem, a população passou para 1.048.642 habitantes, elevando a densidade 
demográfica para 3, 77 hab./km2. 

4.9.1 Educação 

Dados de 1994 indicam que foram atendidos no Estado 409.682 alunos, sendo 36.686 
no pré-escolar, 327.309 no ensino fundamental, 43.609 no ensino médio e 2.078 no ensino 
indígena. A grande maioria desses alunos fazem parte dos sistemas estadual e municipal de 
ensino. Os estabelecimentos da rede municipal, apesar de mais numerosos, atendem a um 
público menor, em virtude do elevado número de escolas rurais de pequeno porte. 

Constata-se que 28,3% do corpo docente da rede estadual e 82,1 % da rede municipal 
não possuem qualificação mínima. Esse fato, aliado ao baixo poder aquisitivo das familias, à 
pouca atratividade que o ensino exerce sobre as pessoas na região, algumas vezes, à falta de 
merenda escolar e à inadequação de currículos e programas, formam uma conjuntura que 
compromete a qualidade do ensino ministrado. Isso é comprovado pela taxa de evasão e 
repetência escolar, situada em tomo de35%. 

O ensino de 2º grau é basicamente profissionalizante, porém com baixa qualidade. O 
ensino supletivo existe desde 1989 e nos exames de suplência, o percentual de aprovação 
varia de 10% a 30%, conforme a disciplina. 

4.9.2 Saúde e Saneamento 

A estrutura de saúde no Estado ainda é deficiente, tanto sob o aspecto de unidades de 
saúde, quanto sob o aspecto de recursos humanos envolvidos. O Tocantins dispunha, em 
1994, de apenas 3.401 leitos, distribuídos em 66 hospitais públicos, 46 privado, 191 postos 
de saúde e 64 centros de saúde. Daquele total, 1.931 são públicos e 1.470 pertencem à rede 
privada. Comparando esses dados com os da OMS, verifica-se um déficit de 951 leitos e 241 
médicos. 

Em 1996, foram notificados 422 casos de leishmaniose, sendo 46 casos de calazar e 
376 casos de tegumentar americana; 1300 casos de dengue e 268 casos de doença de Chagas, 
dos 7.709 exames realizados naquele ano. 

A questão do saneamento básico no Tocantins é grave, pois além da inexistência de 
serviços de boa qualidade na maioria dos municípios, a demanda por eles eleva-se em razão 
do fluxo migratório dirigido ao Estado. A maioria dos municípios só conseguem atender a 
30% de sua população com abastecimento de água Apenas os 1 O maiores municípios, 
incluindo a capital Palmas, atendem a 40% da população. 

Relativamente ao sistema de esgotamento sanitário, a situação ainda é mais grave, 
pois apenas uma pequena parte dos domicílios de Araguaína é servida por esse serviço. De 
acordo com o Censo de 1991, dos 191.224 domicílios do Estado, apenas 53,56% têm algum 
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tipo de instalação- 96% dos quais, fossa rudimentar; na zona urbana, 20,8% não dispõem de 
qualquer tipo de instalação sanitária e na zona rural, 82,3% - muito maior. 

No que diz respeito à coleta de lixo, verifica-se nas cidades de porte médio para cima, 
já que não há qualidade em nenhuma etapa do processo: varreção, coleta e transporte do lixo, 
bem como na destinação final dos resíduos sólidos. Assim, o depósito de lixo em terrenos 
baldios, a má localização dos aterros sanitários e a contaminação do solo e das águas fluviais 
são sombrios e comprometedores da saúde. 

4.9.3 Habitação 

A situação habitacional do Tocantins é grave, caracterizada pela falta de 
equipamentos urbanos. Apresenta um total de 191.224 domicílios permanentes utilizados, 
sendo 111.563 na zona urbana e 79.661 na zona rural. A relação de habitantes/domicilio é 
aceitável, porém as condições dos domicílios são extremamente inadequadas: apenas 30,36% 
possuem abastecimento de água com canalização interna; 49,24% possuem instalação 
sanitária só no domicílio. 

4.9.4 Trabalho 

Segundo dados do SINE, em 1996 existiam 6.706 trabalhadores cadastrados a procura 
de emprego, para 3.736 vagas ofertadas. Houve 1.965 trabalhadores requerentes de Seguro 
Desemprego, com a habilitação de 1.934, para receberem o beneficio. Foram identificados 
5.519 trabalhadores com Carteira de Trabalho. 

4.9.S Transporte 

Tocantins é detentor de malha viária de transportes com 13.233,20 km, sendo 3.215 
km pavimentados; 1.287,65 km em obras de pavimentação; 742,90 km implantados; 105 km 
em obras de implantação; 5.695,61 km com leito natural; e 2.186,60 km planejados. 

4.9.6 Agropecuária 

O Estado do Tocantins apresenta uma estrutura produtiva onde o setor agropecuário 
desponta como a atividade predominante, seguido pelo comércio, a indústria, com pequenas 
fábricas, e o extrativismo, relacionado à exploração vegetal, mineral e pesqueira. 

A agricultura caracteriza-se pela tradicional dependência do fator climático. Nos 
últimos anos, porém, em determinadas regiões, verifica-se significativas mudanças com a 
adoção de tecnologias modernas, inclusive a irrigação. A rizicultura de sequeiro é a de maior 
expressão em área plantada/colhida/produção, e grande absorvedoura de mão-de-obra. A 
sojicultura encontra-se em franca expansão. 

A pecuária é uma forte atividade econômica no Tocantins, principalmente em virtude 
da criação de gado bovino de corte, cuja produção abastece todo o Estado e exporta para 
outros centros consumidores. No cenário nacional, o rebanho tocantinense destaca-se em 9° 
lugar e é o maior da região Norte. O gado bovino é criado, principalmente, em regime 
extensivo, com baixos níveis tecnológicos, com a utilização de pastagens naturais e baixo 
nível de absorção de mão-de-obra. 
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4.9.7 Indústria 

A atividade industrial no Estado é ainda incipiente. De 1990 a 1994, ocorreu um 
crescimento de 26,9% no registro de estabelecimentos - 2.262 estabelecimentos registrados 
em 1994, contra 1.783 em 1990. Não há indústrias voltadas para a produção de bens de 
consumo duráveis ou de bens de capital. 

4.9.8 Comércio 

Atividade comercial é a que mais participa na arrecadação de ICMS no Estado. 
Predominam, tanto o comércio atacadista, como o varejista. A atividade comercial é 
concentrada, naturalmente, nos maiores centros urbanos, sendo responsável por cerca de 46% 
dos estabelecimentos atacadistas e 63% do total do comércio varejista. A concentração 
comercial verifica-se nos municípios localizados ao longo da BR-153 
(Belém/Brasília), beneficiando, sobretudo, Gurupi, Araguaína e Palmas por sua condição de 
Capital do Estado. 

4.9.9 Extrativismo 

A pesca é uma atividade predominantemente de subsistência, apesar de seus recursos 
hídricos favorecerem o desenvolvimento da pesca profissional e da piscicultura, sem, no 
entanto, significar uma exploração predatória desses recursos. 

Em termos de extrativismo vegetal, a exploração do Babaçu é a mais importante, pois 
vem sendo aproveitado, tanto artesanal, como industrialmente, principalmente na região de 
Tocantinópolis, onde se localiza uma indústria refinadora. A segunda atividade extrativista 
do Estado é a exploração da madeira em toras, que tende a entrar em declínio, em função do 
esgotamento das reservas e pelo não- reflorestamento das áreas devastadas. 

S PROPOSTAS ESTADUAIS DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO 

Prosseguindo na linha metodológica estabelecida, foram identificadas e 
sistematizadas, sinteticamente, as propostas de política de desenvolvimento formuladas por 
cada Estado da Região. Ao final dessa síntese, apresentam-se tabelas contendo os dados 
financeiros consolidados dos Programas/Projetos referentes à segunda seleção. Dessa forma, 
alguns valores para áreas setoriais (por exemplo, Habitação), podem não corresponder 
àqueles contidos nas tabelas de investimento total realizado em cada Estado, as quais se 
referem à primeira seleção. Nesse caso, é porque um ou mais projetos foram suprimidos, 
inclusive, em algumas situações, houve supressão da subárea, ao serem submetidos aos 
critérios de seleção adotados para identificar uma agenda social para a Amazônia Legal. A 
propósito, nesta última situação, com supressão da subárea de infra-estrutura econômica 
foram enquadrados os estados do Acre, Mato Grosso e Pará. As tabelas correspondentes à 
primeira seleção são analisadas na Seção 6 deste trabalho. 
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5.1 ESTADO DO ACRE 

5.1.1 Estratégias para o Desenvolvimento 

5 .1.1.1 Macroestratégias Econômicas 

a) Ações Estratégicas: 
• Integrar o sistema de transportes estadual, principalmente o rodoviário e o fluvial. A 

pavimentação das rodovias BR-317(Rio Branco/Assis Brasil) e a BR-364(Rio 
Branco/Cruzeiro do Sul) será o elo de integração Acre/Peru, favorecendo a exportação 
para o Peru e Bolívia e a abertura para portos do Pacífico; 

• Modernizar e reequipar as unidades geradoras de eletricidade dos municípios do interior, 
realizando o Plano Estadual de Eletrificação Rural; 

• Utilizar fontes alternativas de energia - solar e gás natural; 
• Implantar Política Agrícola, visando à produção de alimentos e à redução da dependência 

externa; 
• Incentivar a implantação de culturas perenes; 
• Reformular o programa governamental de abastecimento; 
• Promover um amplo programa de associativismo entre os pequenos produtores e de 

assistência técnica para a transferência de tecnologias; 
• Adotar uma política de incentivos ao desenvolvimento e à implantação de novos 

empreendimentos; e 
• Consolidar o Distrito Industrial de Rio Branco, garantindo ao setor primário maior grau 

de dinamismo pelo crescimento do mercado local. Direcionar o processo de 
desenvolvimento da pecuária visando a maior produtividade com menores impactos 
ambientais. 

A liderança do desenvolvimento econômico será exercida pelo setor privado, cabendo 
ao Estado viabilizar em cada região, aproveitando suas potencialidades, um conjunto de 
atividades econômicas que se transformem no condutor do seu desenvolvimento. 

5. l .1.2 Macroestratégias Sociais 

O objetivo central é de elevar os padrões de consumo e bem-estar, a melhoria da 
qualidade de vida e a redução das desigualdades sociais. O Estado do Acre apresenta uma 
frágil economia e um complexo rol de demandas sociais. Frentes fundamentais para a 
superação desse quadro: 

• Promover a otimização e a funcionalidade da área social existente; 
• Implantar Programa de Geração de Emprego e Renda visando, prioritariamente, ao micro, 

pequeno e médio empreendimento rural e urbano; 
• Garantir a universalização da assistência, com o acesso igualitário da população aos bens 

e serviços de saúde; 
• Ampliar a rede de abastecimento de água e esgoto; e 
• Reduzir a taxa de analfabetismo. 
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5.1.1.3 Macroestratégias Espaciais e Ambientais 
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Identificar problemas e criar áreas-programa e pólos-urbanos, visando ao 
desenvolvimento sustentável, tendo o Zoneamento Ecológico-Econômico como instrumento 
básico. Estimular a participação dos municípios no planejamento das ações de ocupação do 
território, visando à fixação do homem na zona rural. Os recursos naturais serão 
racionalmente explorados e tecnicamente manejados. Principais ações a serem 
desenvolvidas: 
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• Realizar o Zoneamento Ecológico-Econômico; 
• Adotar uma estratégia de ocupação produtiva; 
• Aprofundar o conhecimento do patrimônio natural e da biotecnologia; 
• Buscar tecnologias de aproveitamento das potencialidades agroflorestais e minerais; 
• Implantar agrovilas ao longo das BR-364 e BR-317, nas áreas potenciais para a produção 

agroflorestal; e 
• Identificar e implementar alternativas de recuperação das áreas degradadas, visando a 

diminuir a taxa de desmatamento anual. 

5.1.1.4 Macroestratégias Institucionais 

r 
Reformulação e modernização do sistema de organizações, entidades e instituições 

públicas, baseando-se nos princípios: coordenação, descentralização, democratização e 
participação. 

a) Linhas de Ação 
• Revisar sistematicamente as missões, objetivos e metas organizacionais; 
• Administrar os recursos humanos buscando a valorização do servidor público; 
• Implementar programas de atualização permanente; e 
• Desenvolver ações visando à readequação do sistema fazendário estadual, contendo a 

evasão fiscal. 

5.1.1.5 Pólos Estaduais de Desenvolvimento 

r Coerente com as estratégias de desenvolvimento fixadas, foram definidos três pólos 
de desenvolvimento, convergentes com a política espacial do Plano de Desenvolvimento da 
Amazônia-PDA-1994/95 e com o corredor Noroeste de Desenvolvimento Integrado, do PPA 
da Amazônia -1996/1999, com eixo principal na BR-364, no sentido Rio Branco-Cruzeiro do 
Sul, com bifurcação para Assis Brasil pela BR-317. Considerando-se as características de 
cada área e sua capacidade de induzir o crescimento, foram escolhidos como Centros 
Dinâmicos os municípios de Rio Branco (Pólo I), Cruzeiro do Sul (Pólo II} e Brasiléia(Pólo 
Ill). 
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5.1.2 Ações Básicas 

5.1.2.1 Área econômica 
• Recuperação e pavimentação da BR-317/Rio Branco/Assis Brasil e BR-364/Rio 

Branco/Cruzeiro do Sul; 
• Ampliação e melhoria dos aeroportos de Rio Branco e interiores; 
• Melhoria do sistema portuário; e 
• Implantação de microssistemas energéticos. 

5.1.2.2 Infraestrutura Básica e Social 

• Ampliação e melhoria da rede de abastecimento d'água e de esgoto; 
• Ampliação e modernização da rede hospitalar; 
• Implantação de equipamentos urbanos para a população de baixa renda; e 
• Ampliação da rede regular de ensino. 

Previsão de I timent, 
Tabela 1 

Projetos de Inclusão Social no Estado do Acre 1996/99 

5 .1.2.3 Pesquisa Científica e Tecnológica 
• Pré-investimentos para pesquisa direcionada aos segmentos florestal-madereiro e 

agropecuário; e 
• Ações catalisadoras de desenvolvimento do turismo ecológico, geração de emprego e 

renda, implantação de pólos de produção agrossilvo-patoril. 

Área/ Área Setorial (*) Investimento {Em RSl,00) 

Absoluto % 
Infraestrutura Social 
• Trabalho e Renda 11.050.000 12,16 
• Atenção a Criança e ao Adolescente 616.000 0,68 
• Habitação 79.189.000 87,16 

Total 90.855.000 100,00 

Fonte: PPAAcre -1996/99 
(*) Submetidas à segunda seleção conforme ítem 3.3 deste trabalho. 
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Gráfico l - Acre: Previsão de Investimentos em Infraestrutura Social 
1996-99 Areas Selecionadas 
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5.2 ESTADO DO AMAPÁ 

5.2.1 Políticas e Estratégias de Desenvolvimento 

5 .2.1. l Desenvolvimento Sustentável 

"Como proceder para contrapor as forças dominantes no sistema político e econômico 
e garantir que a renda e a riqueza geradas pelos estímulos aos setores produtivos sejam 
distribuídas e/ou revertidas em prol da equidade social ?" O PPA responde essa questão por 
meio das seguintes propostas de ação. 

a) Fortalecimento da Economia 
• Diversificação e descentralização da economia; 
• Agregação de valor à produção social; 
• Ampliação e melhoria da infra-estrutura; 
• Utilização de tecnologias adaptáveis à Amazônia; 
• Incentivo à produção para o abastecimento do mercado interno; e 
• Criação de mecanismos de dinamização da importação e exportação de bens. 

b) Promoção da Eqüidade social 
• Melhoria da qualidade dos serviços sociais; 
• Ampliação e melhoria da infra-estrutura social ; 
• Ampliação e viabilização do acesso da população aos serviços sociais; 
• Descentralização espacial dos equipamentos públicos; e 
• Implementação de programas de atendimento às demandas coletivas em habitação, 

segurança pública, cultura e lazer. 
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Tabela2 
Previsão de Investimentos para Projetos de Inclusão Social no Estado do Amapá 

1996/99 

e) Manutenção do Equilíbrio Ambiental 
• Uso racional e sustentável dos recursos naturais; 
• Melhoria das condições ambientais das aglomerações urbanas críticas; 
• Formulação da política de gestão de recursos naturais; 
• Reorientação do crescimento das cidades e dinamização de eixos de desenvolvimento. 

d) Modernização Administrativa 
• Formulação e implantação de reforma administrativa; 
• Redução dos custos operacionais do Estado; 
• Descentralização administrativa; 
• Municipalização dos serviços públicos; e 

• Definição da política de concessão de serviços públicos. 

Área/ Área Setorial (*) Investimento (Em R$1,00) 

Absoluto % 
Infraestrutura Social 
• Trabalho e Renda 18.816.118 10,34 
• Atenção a Criança e ao Adolescente 3.254.502 1,79 
• Alimentação/Segurança Alimentar 2.096.123 1,15 
• Educação/Cultura/Desportos e Lazer 20.313.222 11,17 
• Habitação 131.796.017 72,45 

Subtotal 176.275.982 96,91 

Infraestrutura Econômica 
• Agricultura 5.627.329 3,09 

Subtotal 5.627.329 100,00 

Total 181.903.311 100,00 

Fonte: PPA Amapá - 1996/99 
(*) Submetidas à segunda seleção conforme ítem 3.3 deste trabalho. 
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Gráfico 2 - Amapá: Previsão de Investimentos Infraestrutura Social e 
Econômica 1996-99 Áreas Selecionadas 
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5.3 ESTADO DO AMAZONAS 

Conforme mencionado anteriormente o Estado do Amazonas não apresentou o PP A. 
As informações disponíveis não são suficientes para a análise em questão. 

5.4 ESTADO DO MARANHÃO 

5.4.1 Condicionantes e Potencialidades para o Desenvolvimento Sustentável 

5 .4 .1.1 Condicionantes 

• papel intervencionísta do Estado na economia aliado à redução da capacidade de 
investimentos; 

• acelerado processo de urbanização sem uma base econômica organizada; 
• reduzido acesso do Maranhão aos fundos financeiros do desenvolvimento regional; 
• política econômica nacional mais dirigida para as áreas ou setores mais dinâmicos do 

País; 
• carência de mecanismos institucionais que regularizem, em menor tempo, a situação 

fundiária, beneficiando trabalhadores sem terra e eliminando conflitos sociais; 
• insuficiência na oferta de energia elétrica, com distribuição irregular; 
• serviços precários de abastecimento de água e esgotamento sanitário; 
• deficiência na integração do sistema de transportes; 
• carência de recursos tecnológicos; e 
• limitação de recursos humanos qualificados, associada aos baixos padrões de educação 

fundamental. 
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5 .4.1.2 Potencialidades 

• excelência da bacia hidrográfica do Estado, associada à disponibilidade de terras 
agricultáveis; 

• expansão e consolidação da fronteira agrícola do sul maranhense; 
• grande potencialidade para a instalação de complexos agroindustriais de alimentos, 

madereiros e de mobiliários com o desenvolvimento do setor primário; 
• formação de pólo coureiro e de calçados, em função do desenvolvimento da pecuária; 
• corredor da estrada de ferro Carajás, principalmente no setor minero-siderúrgico; 
• produção de celulose e papel; 
• instalação da Refinaria da PETROBRÁS potencializada pelo sistema portuário de Itaqui, 

em São Luís; 
• turismo ecológico, cultural e empresarial; 
• implantação da Zona de Processamento para Exportação - ZPE ; e 
• potencial pesqueiro do Estado, representado por uma costa de 640 km, ainda pouco 

explorado e de forma desorganizada. 

5.4.2 Macroobjetivos 

a) Dinamização e Modernização do Aparelho Produtivo 
• ampliar a infra-estrutura de transportes; 
• atrair e/ou fortalecer os segmentos produtivos com potencial de inserção no mercado 

internacional; 
• estimular o processo de inovação tecnológica; 
• favorecer e propiciar a graduação e pós-graduação em áreas de interesse do 

desenvolvimento do estado; 
• estimular o aumento da participação do setor de investimentos privados em investimentos 

estratégicos, geradores de emprego e renda; 
• ampliar a oferta de educação com ênfase na qualificação de mão-de-obra profissional; 
• integrar o espaço econômico estadual, mediante a articulação das áreas dinâmicas da 

economia; 
• criar mecanismos de controle de qualidade e produtividade na produção. 

b) Conservação da Natureza e Proteção do Meio Ambiente 
• aproveitar as potencialidades regionais, garantindo a conservação dos recursos 

ambientais ; 
• priorizar a conclusão dos estudos visando ao zoneamento ecológico-econômico; 
• monitorar a ocupação e a exploração de recursos naturais e da degradação ambiental; 
• proteger e conservar os recursos hídricos; 
• garantir o exercício das atribuições de caráter normativo, estratégico e de coordenação da 

gestão ambiental do Estado; e 
• fortalecer e/ou desenvolver parcerias em ações concretas de gerenciamento ambiental. 

e) Redução das Desigualdades Espaciais e Sociais de Renda e Riqueza 
• incentivar e apoiar os pequenos e microempreendimentos, na área urbana e rural; 
• reduzir custos e expandir a oferta de produtos alimentícios de primeira necessidade; 
• ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde; 
• reduzir os déficits sociais (mortalidade infantil, analfabetismo, esperança de vida ao 

nascer, saneamento e habitação popular); 
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r> 

• reduzir as elevadas taxas de repetência e evasão escolar; 
• expandir e adequar as oportunidades de formação técnico-profissional; 
• erradicar a miséria e a fome; 
• fortalecer a cidadania e desenvolver e valorizar os valores culturais do Maranhão; 
• diversificar e desconcentrar as atividades produtivas; e 
• estudar e reestruturar o espaço regional e urbano estadual. 

r 
d) Modernização e eficiência do Estado em favor do Cidadão 
• consolidar e fortalecer os sistemas executivos estaduais; 
• intensificar as ações de privatização de empresas estatais; 
• descentralizar as políticas públicas em parceria com entes federativos, setor privado e 

organizações não-governamentais; 
• tomar eficientes os sistemas de justiça, segurança e de defesa do Estado, no atendimento 

dos direitos do cidadão; e 
• garantir o acesso democrático às informações como instrumento de capacitação das 

organizações, na gestão dos equipamentos comunitários e bens públicos. 

r 

Tabela3 
Previsão de Investimentos para Projetos de Inclusão Social no Estado do Maranhão 

1996/99 r 
Área/Área Setorial(*) Investimento (Em R$1,00) 

Absoluto % 
Infraestrutura Social 
• Trabalho e Renda 11.461.685 2,61 

• Atenção a Criança e ao Adolescente 14.170.456 3,23 
• Atenção ao Idoso e ao Deficiente 2.053.721 0,47 
• Atenção à Mulher 991.000 0,23 
• Saúde e Saneamento 11.460.402 2,61 
• Reforma Azrária 8.208.800 1,87 
• Educação/Cultura/Desportos e Lazer 10.070.250 2,30 

• Habitação 333.291.921 76,03 

• Assistência Social 16.338.552 3,73 

Subtotal 408.046. 787 93,08 

Infraestrutura Econômica 
• Indústria/Comércio/Turismo 1.399.302 0,32 
• Azricultura 28.944.610 6,60 

Subtotal 30.343.912 100.00 

Total 438.390.699 100,00 

r: 
r 
r 

r 
r- 

r- 

Fonte: PPAMaranhão -1996/99 
(*) Submetidas à segunda seleção conforme ítem 3.3 deste trabalho. 

r> 

r: 
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Gráfico 3 - Maranhão: Previsão de Investimentos Infraestrutura 
Social e Econômica 1996-99 Áreas Selecionadas 

80 Ili Trabalho e Renda - 
70 • Atenção à Criança e ao 

Adolescente 
D Atenção ao Idoso e ao Deficiente 

60 
D Atenção à Mulher. 

-; 50 • Saúde e Saneamento = - = ~ 
CRefonua Agrária. ~ 40 ~ ~ 
•Educação/Cultura/Desportos e ~ 30 
D Habitação. 

20 • Assistência Social. 

10 • Indústria/Comércio/Turismo - 
- - n D Agricultura 

0 FONTE: PP A Maranhão 1996/99 

5. 5 ESTADO DO MATO GROSSO 

5.5.1 Plano de Metas 
O Plano de Metas prioriza os setores básicos como Educação, Transportes e Energia. 

Delineia o eixo central de desenvolvimento, organizando as diversidades regionais e setoriais 
numa ação centrada em três princípios: democratização e descentralização; sustentabilidade e 
qualidade de vida; e equidade social e regional. 

a) Diretrizes Estratégicas 

• modernização e fortalecimento do Estado; 
• descentralização da ação do poder público por meio da cooperação entre Estado, 

municípios e sociedade; e 
• desenvolvimento científico e tecnológico, pela cooperação entre Estado, municípios e 

iniciativa privada. 

As políticas estruturantes Educação, Energia e Transporte representam as prioridades 
substantivas na construção da cidadania. Mudanças na política educacional são essenciais 
para o combate estrutural dos desequilíbrios sociais. O grande desafio é conseguir a 
permanência da criança na escola. Educação como um fator econômico. 
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r: 
r Existe uma disparidade entre mercado de trabalho e o quadro de emprego e renda. O 

baixo nível educacional da mão-de-obra é um dos fatores responsáveis pela baixa 
produtividade da força de trabalho, e geradora de desemprego e pobreza. 40.000 pessoas 
encontram-se em situação de desemprego aberto. É significativo e elevado o número de 
trabalhadores sem carteira assinada, 59% dos ocupados, e pessoas sem rendimento 
monetário, 24%, apesar de sua participação produtiva. 

r: 

r 
Outros pilares estruturantes do conjunto de políticas e ações são os setores de Energia 

e Transportes. A infra-estrutura deficiente é responsável pelo baixo valor econômico da 
produção do Estado, limitando-o à situação de uma unidade periférica no desenvolvimento 
do País. É imprescindível a solução da equação: produção, escoamento, transformação e 
comercialização do produto. A melhoria e expansão da malha viária, consorciada de 
transporte hidroviário e ferroviário caracteriza-se como indicador da política 
desenvolvimentista do Estado. Com o fortalecimento dessas áreas, cria-se meios de 
desenvolver as demais políticas, com ênfase às políticas ambientais e de geração de emprego. r 

r 
r 
r 

Apesar do atual descompasso entre as necessidades de gastos públicos e a capacidade 
para financiá-los, estudos recentes demonstram uma margem positiva da receita como 
garantia de financiamento de parte das políticas propostas. Outras parcerias serão 
necessárias, recursos internos e externos, com a ampliação da capacidade de endividamento 
do Estado. 

b) Planejamento e Gestão Governamental 

r 

A prática de gestão governamental caracteriza-se por: 

• anacronismo da estrutura do aparelho estatal, com a proliferação de órgãos; 
• contratação indiscriminada de pessoal, comprometendo a receita com a folha de 

pagamento; 
• deterioração da política de recursos humanos, refletindo no baixo nível de qualificação e 

na limitada capacidade de formulação e gestão das políticas públicas; 
• esvaziamento das funções de planejamento; 
• consolidação de um perfil de gastos públicos incompatível com a função social do 

Estado; 
• persistência de um modelo de gestão centralizador; e 
• dificuldade de superação da prática setorizada de gestão, caracterizada por ações 

desarticuladas e superpostas. 

r 

r 
r: 

r- 

r 

/"" 
1 

r 

r 
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Tabela 4 
Previsão de Investimentos para Projetos de Inclusão Social no Estado do Mato Grosso 

1996/99 

Área/ Área Setorial (*) Investimento (Em R$1,00) 

Absoluto % 
Infraestrutura Social 
• Trabalho e Renda 9.348.000 2,80 
• Atencão aos Povos Indízenas 5.659.000 1,70 
• Saúde e Saneamento 26.755.000 8,02 
• Segurança 45.791.000 13,73 
• Reforma Agrária 42.336.000 12,70 
• Habitação 187.661.000 56,28 
• Assistência Social 15.905.000 4,77 

Total 333.455.000 100,00 

Fonte: PPA Mato Grosso - 1996/99 
(*) Submetidas à segunda seleção conforme ítem 3.3 deste trabalho. 

Gráfico 4 - Mato Grosso: Previsão de Investimentos 
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5. 6 ESTADO DO PARÁ 

5.6.1 Políticas Públicas 

,I"' 

A recuperação da qualidade de vida da população e o combate à pobreza, são 
objetivos tomados como norteadores das ações do Estado, na perspectiva de eliminar as 
desigualdades sociais e regionais, marcantes no Pará. A programação proposta pelo PP A é 
articulada em cinco áreas de atuação: 
• Proteção de Risco, envolvendo a programação estabelecida para garantir as condições 

básicas de sobrevivência da população, nos setores de Saúde, Saneamento, Habitação, 
Trabalho, Assistência e Previdência Social; 

• Promoção Social, compreendendo a programação dos setores Educação, Cultura e 
Comunicação, essenciais na consolidação da cidadania; 

• Justiça e Segurança Social, que integram um conjunto de ações voltadas à defesa dos 
direitos do cidadão; 

• Dinamização Econômica, reunindo ações estabelecidas para superar os estrangulamentos 
estruturais da economia paraense e para ampliar a base produtiva estadual; 

• Instrumentos de Planejamento e Gestão Governamental, englobando a programação 
governamental direcionada ao redimensionamento e à reordenação da máquina 
administrativa. 

• Toda a programação está delineada por meio da exposição de ações integradas de duas 
naturezas: 

• ações estratégicas, que extrapolam o âmbito de uma secretaria ou órgão específico e 
exigem, para a sua consecução, o concurso articulado e integrado de toda a 
administração; e 

• ações básicas, que se referem à atuação de todos os órgãos do Governo. 

r: 

r: 

r 

r: 

r> 

5.6.2 Objetivos Globais 

• elevar a qualidade de vida da população, superando os níveis críticos de pobreza no 
presente e garantido a sustentabilidade das gerações futuras; e 

• reduzir as desigualdades sociais entre vários segmentos da população e entre as diversas 
regiões do Estado. 

r- 

5.6.3 Diretrizes Básicas 

• ampliar o nível de investimento do Governo; 
• construir parcerias com outras esferas de governo e com a sociedade civil; e 
• buscar a integração setorial e espacial das ações do Governo. 

5.6.4 Estratégias Fundamentais 

• expandir a base econômica estimulando o surgimento e o fortalecimento de cadeias 
produtivas, que potencializem as vantagens comparativas sub-regionais; e 

• promover a Reforma do Estado, tomando-o mais eficiente na arrecadação de recursos e 
prestação de serviços públicos. 

r 
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Tabela 5 
Previsão de Investimentos para Projetos de Inclusão Social no Estado do Pará 

1996/99 

Área/Área Setorial(*) Investimento (Em R$1,00) 

Absoluto % 
Infraestrutura Social 
• Trabalho e Renda 164.944.000 67,82 
• Atenção aos Povos Indígenas 4.000.000 l,64 
• Saúde e Saneamento 12.000.000 4,93 
• Reforma Azrária 19.138.000 7,87 
• Educação/Cultura/Desportos 43.129.000 17,73 

Total 243.211.000 100,00 

Fonte: PPA Pará - 1996/99 
(*) Submetidas à segunda seleção conforme ítem 3.3 deste trabalho. 

Gráfico 5 - Pará: Previsão de Investimentos Infraestrutura Social 
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5.7 ESTADO DE RONDÔNIA 

O PPA não fornece informações suficientes que permitam análise. 

5. 8 ESTADO DE RORAIMA 

5.8.1 Diretrizes e Objetivos do Plano 

5.8.1.1 Administração Pública 

r. 

a) Diretrizes 
• dar continuidade à implantação de quadro próprio de pessoal; 
• apoiar os procedimentos administrativos de pessoal, serviços gerais, patrimônio e 

transportes; 
• assegurar aos servidores o suporte previdenciário; e 
• implantar políticas de capacitação de recursos humanos. 

b) Objetivos 

(' • elevar a qualidade e a produtividade dos serviços públicos; e 
• coordenar e apoiar os procedimentos administrativos. 

5 .8.1.2 Planejamento, Indústria e Comércio 

a) Diretrizes 
• desenvolver atividades turísticas com vocação para a geração de emprego e renda; 
• disponibilizar informações para o processo de decisão; 
• estimular a implantação de empreendimentos com viabilidade econômica; 
• fortalecer as relações entre governos municipais; 
• dinamizar o acompanhamento das ações de Governo; e 
• reestruturar a base estatística do Estado. 

r-, 

b) Objetivos 
• estimular projetos turísticos, prioritariamente o ecológico, implantando infra-estrutura e 

equipamentos sociais; 
• criar sistema de informações do Estado; 
• propiciar infra-estrutura para o Distrito Industrial; 
• orientar empresas para linhas de crédito; 
• cuidar da política de incentivos fiscais; 
• realizar estudos sobre a vocação industrial do Estado; 
• acompanhar a implementação das linhas de crédito oficiais (FNO e FUNDER); e 
• apoiar o desenvolvimento municipal. 

r: 
r- 

5.8.1.3 Educação, Cultura e Desportos 

a) Diretrizes 
• garantir o acesso à educação, em especial ao ensino do 1 º grau; 
• assegurar a melhoria do ensino oferecido; 
• implementar políticas de valorização de recurso humanos; 

r: 
r: 
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• promover a modernização administrativa do sistema educacional; e 
• fortalecer os processos de preservação, produção e difusão da cultura. 

b) Objetivos 

• expandir as oportunidades educacionais para reduzir os déficits de atendimento; 
• propiciar condições físicas para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem; 
• promover a informatização. 
• promover a habilitação, a capacitação e a atualização de docentes e técnicos; 
• oportunizar a integração à escola de crianças e jovens portadores de deficiências; 
• estimular as práticas de atividades físicas e desportivas; e 
• fortalecer o processo de produção, difusão e preservação cultural. 

5.8.1.4 - Agricultura e Abastecimento 

a) Diretrizes 

• melhorar a produção e a comercialização de produtos agrícolas e pecuários; 
• manter um programa de pesquisas; 
• apoiar os produtores na correção do solo; 
• desenvolver programas de irrigação; 
• manter programas de defesa sanitária animal e vegetal; 
• manter programa de melhoramento zootécnico do rebanho; e 
• fortalecer o programa de assistência técnica e extensão rural. 

b) Objetivos 

• expandir a área agrícola no cerrado; 
• aumentar a produção por área cultivada e a produtividade pecuária; 
• promover a saúde animal; 
• difundir tecnologias apropriadas; e 
• manter estoque regulador. 

5.8.1.5 Segurança Pública 

a) Diretrizes 

• adequar o efetivo policial às necessidades de combate à criminalidade; 
• expandir o sistema de informatização para as unidades policiais; 
• valorizar a função de polícia; e 
• interiorizar o serviço policial militar. 

b) Objetivos 

• atender às necessidades básicas da comunidade no que se refere à segurança e à proteção; 
• propiciar maior segurança no trânsito; 
• dotar os órgãos policiais dos meios adequados e de melhores condições para o 

desenvolvimento de suas atividades. 
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5.8.1.6 - Saúde 

r. 
r 
r 

a) Diretrizes 

• estimular e fortalecer a participação da comunidade nas ações preventivas; 
• capacitação e reciclagem dos profissionais da saúde; 
• propiciar e facilitar o acesso aos serviços de saúde; e 
• reduzir a mortalidade infantil. 

r 
r: 

b) Objetivos 

• expandir a rede estadual de saúde; 
• melhorar a qualidade da atenção à saúde e à nutrição da população menor de 5 anos e de 

gestantes; 
• contribuir para a redução da morbi-mortalidade infantil; 
• instituir políticas de assistência e prevenção das doenças endêmicas - malária, febre 

amarela, dengue, leishmaniose, hanseníase, tuberculose, meningite, DST/AIDS; e 
• propiciar assistência sanitária efetiva às populações ribeirinhas. 

5.8.1.7 Obras e Serviços Públicos 

(' 

a) Diretrizes 

• garantir o funcionamento, a ampliação, a modernização, a conservação e a legalização 
dos sistemas de televisão, rádio, eletrificação e sistema de som; e 

• realizar estudos, elaborar diagnósticos e projetos para utilização de fontes energéticas 
alternativas. 

r: 

b) Objetivos 

• ampliar, modernizar e licenciar a rede de repetição e retransmissão de televisão via 
terrestre e satélite; 

• ampliar e otimizar o sistema de subtransmissão, elevando o nível de tensão para 
atendimento às comunidades rurais; e 

• implantar programas de eletrificação rural. 

5.8.1.8 Trabalho e Bem-Estar Social 

r=. 

a) Diretrizes 

• priorizar ações para as áreas de infância e adolescência; 
• prestar assistência social à população carente; 
• desenvolver ações para o trabalho e geração de renda; 
• fortalecer a política de preparação de mão-de-obra; e 
• prestar atendimento aos portadores de necessidades especiais. 

b) Objetivos 

• propiciar atendimento pedagógico e nutricional para crianças de 4 meses a 6 anos; 
• oportunizar a integração das crianças e adolescentes vitimados às suas famílias; 
• implantar e implementar programas de microunidades de produção gerando emprego e 

renda; 

r: 
r 
r 
r 
r 

r: 
r: 
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• prestar atendimento ao trabalhador, visando a sua qualificação e ao seu aperfeiçoamento 
para o mercado de trabalho; 

• propiciar melhores condições de integração aos portadores de deficiências 
especiais; e 

• apoiar as comunidades carentes na construção ou melhoria de suas habitações. 

5.8.1.9- Meio Ambiente 

a) Diretrizes 
• desenvolver a política de meio ambiente; e 
• prestar assistência aos municípios. 
b) Objetivos 

• recuperar áreas degradadas; 
• controlar as atividades potencialmente poluidoras; e 
• promover o zoneamento econômico-ecológico. 

5.8.1.10- Energia Elétrica 

a) Diretrizes 

• dotar a empresa de infra-estrutura necessária para o desenvolvimento das atividades de 
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. 

b) Objetivos 

• incrementar a oferta de energia elétrica por meio de fontes alternativas; 
• implantar programa de eletrificação rural; e 
• ampliar e otimizar o sistema de distribuição urbana, reduzindo a demanda reprimida. 

5.8.1.11 Saneamento 

a) Diretrizes 
• aumentar o índice de abastecimento de água de boa qualidade; 
• descentralizar e racionalizar a prestação de serviços de saneamento básico; e 
• integrar as ações de saneamento e preservação do meio ambiente. 

b) Objetivos 

• ampliar o atendimento da população urbana dos 8 municípios; e 

• prestar serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário, ampliando o 
número de beneficiários. 
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5.8. 1.12 Transportes 

r 
r-. 

a) Diretrizes 

• assegurar condições normais de tráfego, nas rodovias federais, com pavimentação e 
restauração; 

• asfaltar a BR-401 Boa Vista/Bonfim, assegurando ligação rodoviária com 
Georgetown/Guiana; e 

• meJhorar e ampliar o sistema rodoviário estadual. 

b) Objetivos 

• garantir a regularidade do fluxo de cargas e de passageiros; 

• facilitar o escoamento da produção agrícola e o reassentamento ordenado de colonos. 

5.8.1.13 - Questão Fundiária 

a) Diretrizes 

• promover a regularização fundiária e executar projetos de assentamento nas terras de 
domínio do Estado. 

b) Objetivos 

• realizar assentamentos, demarcar lotes, promover desapropriações, expedir autorização 
de ocupação. 

Tabela 6 
Previsão de Investimentos para Projetos de Inclusão Social no Estado de Roraima 

1996/99 

r- 

Área/ Área Setorial (*) Investimento (Em RSl,00) 

Absoluto % 
Infraestrutura Social 
• Trabalho e Renda 14.342.994 11,53 
• Atencão a Crianca e ao Adolescente 4.000.000 3,21 
• Atenção ao Idoso e ao Deficiente 1.900.000 1,53 
• Alimentação/Segurança Alimentar 12.394.716 9,96 
• Reforma Agrária 8.989.077 7,22 

• Habitação 42.848.000 34,44 
Subtotal 84.474.787 67.89 

Infraestrutura Econômica 
• Agricultura 39.950.193 32,11 

Subtotal 39.950.193 100,00 
Total 124.424.980 100,00 
Fonte: PP A Roraima - 1996/99 
(*) Submetidas à segunda seleção conforme ítem 3.3 deste trabalho. 
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Gráfico 6 - Roraima: Previsão de Investimentos Infraestrutura 
Social e Econômica 1996/99 Áreas Seleciona ii. Trabalho e Renda 1 
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5. 9 ESTADO DO TOCANTINS 

5.9.1 Objetivos Estratégicos 

O objetivo central é melhorar o bem-estar das populações atuais e garantir o das 
futuras. O ataque à pobreza será feito por meio da melhoria da infra-estrutura produtiva - 
criação de emprego e renda. 

5.9.2 Crescimento Econômico Sustentado 

• aproveitamento racional e sustentado dos cerrados e várzeas (15 e 1,5 milhões de has., 
respectivamente); 

• inserção nacional e internacional de Tocantins como exportador de alimentos e matérias - 
primas de origem vegetal, animal e mineral; 

• redistribuição espacial das populações com novos horizontes de oportunidades; densidade 
populacional 3,5 hab/km, 0,7 % da população brasileira; 

• desenvolvimento científico e tecnológico; principalmente difundir métodos já utilizados 
na agricultura e pecuária em outros Estados; e 

• desenvolvimento agroindustrial; implantação e fortalecimento dos distritos industriais; e 
as ZPEs, por meio de planos de desenvolvimento industrial. 
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5.9.3 Área Econômica 

Modernização da área econômica, em articulação com as ações do Governo federal, 
voltadas para o desenvolvimento do cerrado setentrional brasileiro. 

p 
Quadro 1 

s/Proietos Incluídos no PPA da Amazônia Lezal Via SUDAM 
Programas/Projetos Incluídos no PPA da Amazônia via Valores em 

SUDAM Milhões de R$ 

• Hidrovia Araguaia/Tocantins 41 
• Usina do Lajeado 205 
• Infraestrutura de Armazéns 8 
• Desenvolvimento de Complexos Agro-industriais 89 
• Desenvolvimento de Complexos Minerais 22 

• Aproveitamento de Várzeas 64 
• Irrigação nas Áreas de Cerrados 90 
• Micro-sistema Energético 0,6 
• Zoneamento Ecológico-Econômico 6,8 

• Pesquisa 3,8 

• Maneio Florestal Sustentável 5 
• Estrutura Fundiária e Desenvolvimento Rural 18 
• Programa de Desenvolvimento do Turismo 30 

5.9.4 Prioridades no Plano de Governo do Estado 

a) Transportes 

• Pavimentação de 2450,3 km de rodovias; 
• Conservação de 9000 km da malha estadual; 
• Restruturação de 495,09 km de rodovias estaduais; 
• Construção de 4138,71 m2 de terminais rodoviários; e 
• Conservação e manutenção de 45 terminais rodoviários. 

b) Energia 

• Implantação do projeto de eletrificação rural, para 9000 propriedades rurais, financiado 
pelo Japão; 

• 320 km de linhas de transmissão de 69 e 34,5 KV; 
• implantação de 18000 km de linhas de distribuição rural de 34,5 e 13,8 KV; 
• 08 subestações 69/34, 5/13,5 KV; e 
• construção de usina hidrelétrica de 9 MV A no rio Palmeira, com 170 km de linhas de 

transmissão. 
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e) Telecomunicações 

• Quebrar o isolamento de parte do Estado em termos de comunicação ( sinais de rádio e 
televisão), dada a sua importância para viabilizar os projetos de agroturismo e outros. 

d) Desconcentração do Desenvolvimento 

Tendências de concentração do desenvolvimento às margens da rodovia BR-153: a 
estratégia de superação dessas tendências traduz-se na criação de Conselhos de 
Desenvolvimento Regionais, em busca de um modelo de planejamento descentralizado. 

e) Desenvolvimento Social e Fortalecimento da Cidadania 

Para a modernização da área social, foram incluídos no PPA da SUDAM os 
seguintes projetos: 

• Implantação e aparelhamento de Centros Permanentes de Formação 
Profissional 

• Geração de Trabalho e Renda - PROGER 
• Infra-estrutura de Armazéns 

3,3 milhões 

149 milhões 
203 milhões 

f) Habitação 

O Governo aderiu aos programas com recursos do FGTS, do Pró-moradia e do Pró 
saneamento para promover, por meio dos municípios, a construção de mais de 1 O mil casas 
nos próximos 4 anos. 

g) Saúde 

Prepara-se a descentralização das ações, com a participação direta dos agentes de 
saúde. 

Prioridades: Hospital Regional de Paraíso do Tocantins; Hospital Geral de Palmas; 
Hospital de Urgências de Gurupi; Unidades Mistas de Taguatinga, Dueré, Itaguatins, e 
Santa fé; Policlínicas de Palmas e Gurupi. 

h) Educação e Cultura 

O Estado prevê: 

• construção e ampliação de 1620 salas de aula; 
• reforma de 350 unidades escolares estaduais e 25 escolas indígenas; 
• implantação de 250 laboratórios de informática, 5 centros de educação infantil, 1 O 

oficinas de reintegração de alunos, 25 ginásios de esportes e 80 quadras poliesportivas; 
• capacitação e desenvolvimento de mais de 1000 professores, formação e contratação de 

5000 monitores; 
• criação do Centro Histórico e Cultural do Tocantins; 
• criação de Minimuseus municipais; 
• tombamento de edificações e monumentos históricos; 
• conservação de edificações históricas; e 
• promoção de eventos: feiras de artesanato, feira estadual do livro, festival de música, 

etc. 
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i) Sustentabilidade Ambiental 

O Governo de Tocantins pretende assegurar um modelo de desenvolvimento que 
garanta a democratização do acesso às oportunidades, reduzindo as gritantes desigualdades 
sociais, mas com o uso dos seus abundantes recursos naturais de forma ordenada, racional e 
sustentada. 

Tabela 7 
Previsão de Investimentos para Projetos de Inclusão Social no Estado do Tocantins 

1996/99 

Área/ Área Setorial (*) Investimento (Em R$1,00) 

Absoluto % 
Infraestrutura Social 

• Trabalho e Renda 136.972.570 27,60 
• Educação, Cultura, Esportes e Lazer 1.486.950 0,30 
• Saúde e Saneamento 19.395.000 3,91 
• Reforma Agrária 32.567.160 6,56 
• Atenção aos Povos Indígenas 101.560.840 20,47 
• Habitação 775.000.00 15,62 
• Assistência Social e Comunitária 61.614.600 12,42 

Subtotal 431.097.120 86,87 

Infraestrutura Econômica 
• Azricultura 65.167.906 13,13 

Subtotal 65.167.906 100,00 

Total 496.265.026 100,00 

Fonte: PPA Tocantins - 1996/99 
(*) Submetidas à segunda seleção conforme item 3.3 deste trabalho. 
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5.10 PREVISÕES CONSOLIDADAS SOBRE OS INVESTIMENTOS ESTADUAIS NA 
AMAZÔNIA LEGAL~ 1996/99 

Tecem-se a seguir, alguns comentários sobre a situação dos projetos estaduais da 
área social voltados mais especificamente para a questão da inclusão social. 

No levantamento realizado, conforme critérios discutidos na metodologia, a área 
social participa com 48.52% do orçamento global da Região, mas quando se procede a 
segunda seleção dos Programas e Projetos, buscando identificar aqueles comprometidos 
claramente com a inclusão social, como a geração de emprego e renda, atenção às minorias 
sociais, etc., essa participação cai para 11.83%. Os Programas/Projetos da área econômica 
com o mesmo objetivo, principalmente na área da agricultura, representam 0,99% do total 
do orçamento para a Região, no mesmo período dos PP As. 

É significativo que projetos voltados para a geração de trabalho e renda; atenção à 
criança e ao adolescente, aos povos indígenas, ao idoso, ao deficiente e à mulher; 
alimentação e segurança alimentar e reforma agrária representem, em conjunto, no 
orçamento global da Região, 6,86% (percentual referente à primeira seleção dos 
Programas/Projetos). Nessas mesmas condições, os projetos referentes ao meio ambiente 
representam 0,89%. O que significa que não se trata de problemas decorrentes da visão 
e/ou interpretação do analista/selecionador, mas de priorização de investimentos, porque 
foram catalogados todos os projetos formulados. 

Em termos de projetos geradores de emprego e renda, é interessante ressaltar que o 
Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD - 1996 colocava que eram focos 
prioritários para viabilizar o desenvolvimento do Pais: 

• assegurar a educação fundamental a todos os cidadãos; 
• propiciar formação e qualificação profissional para que cada cidadão tenha condições 

próprias para o trabalho; e 
• equacionar ações de redução da pobreza. 
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r 

r: 
Os diagnósticos estaduais dão conta da situação regional nesses requisitos: 29% de 

analfabetismo; 79% da PEA com menos de 4 anos de escolarização; e média de 
desempregados e subempregados na faixa de 53%. 

Apesar da situação educacional dos trabalhadores da Amazônia comparecer 
amplamente nos diagnósticos, são muito poucos os projetos apresentados nessa área. É 
importante ressaltar que se fala em projetos direcionados especificamente à educação de 
trabalhadores, tendo como princípio que o vínculo entre educação, trabalho e 
desenvolvimento é indissolúvel, o que não significa que naqueles projetos direcionados à 
educação fundamental não estejam contemplados os trabalhadores, o que não é possível 
identificar pelas fontes disponíveis. O fato é que o baixo nível de escolaridade e de 
educação em geral da população mais carente, em todos os Estados da Região, conforme 
diagnósticos estaduais, é um restritor forte e determinante das propostas de transformação 
social. 

Os projetos apresentados para a geração de emprego e renda estão sempre 
referenciados ao apoio aos setores produtivos já estabelecidos - criação indireta de 
emprego, e de certa forma, confundem-se com a preocupação de reduzir níveis de pobreza 
em comunidades específicas. 

O desenvolvimento econômico dos Estados é sempre colocado como um 
condicionante para a geração de emprego e renda, o que tende a minorar a importância de 
programas voltados especificamente e diretamente às populações excluídas do processo de 
crescimento econômico. 

Há que se considerar as disparidades intra-regionais nesse contexto de busca de 
geração de emprego e renda, onde convivem economias extrativistas tradicionais e 
agricultura de subsistência, quase que pré-capitalistas, empreendimentos agropecuários e 
extrativistas predatórios, mas de alta densidade de capital, e atividades industriais 
tecnologicamente modernas. 

r: 

Trata-se de uma região com centros urbanos populosos, caracterizados pela 
marginalidade urbana, e carências gritantes de habitação, saúde e saneamento básico, 
déficits no atendimento à saúde, educação, desemprego e subemprego. A esse quadro 
contrapõem-se amplas regiões com baixa densidade de ocupação, com população rural 
discretamente distribuída, populações ribeirinhas e comunidades indígenas impactadas pela 
expansão da fronteira agrícola e extrativista. Sem dúvida, um quadro social e econômico 
que requer políticas públicas diferenciadas e estreitamente vinculadas aos problemas 
específicos de cada região, no interior de cada Estado. 

r: 

É interessante notar que tanto a questão indígena como a ambiental, permanecem, 
tradicionalmente, como de maior responsabilidade da União, o que reflete na alocação de 
recursos para atender a essas duas áreas: O, 78%e 0,89%, respectivamente, do total do 
orçamento programado para a Região. Apenas três Estados (Mato Grosso, Pará e 
Tocantins) alocam recursos, especificamente para atender aos povos indígenas. 

O déficit habitacional é presença constante nos diagnósticos estaduais, até mesmo 
devido ao processo de urbanização prematuro da Amazônia, como também em 
assentamentos rurais, comunidades ribeirinhas e nos municípios do interior da Região. 

Projetos habitacionais comparecem com 5,42% dos recursos previstos para a 
Região, sendo, quase sempre, com recursos transferidos pela União. 

------- -------- 
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Saúde e saneamento participam com 17,88% e educação/cultura/desportos com 
16,30% do orçamento global da Região. A ênfase, em todos os Estados, recai na expansão 
da rede física hospitalar e escolar, e no pagamento de pessoal, peso significativo no 
orçamento dessas duas áreas. 

Na seleção feita com a preocupação de identificar projetos voltados para a inclusão 
social, a participação dessas duas áreas cai para 0,49% e 0,53%. Nos dois casos é raro a 
ocorrência de projetos inovadores em termos de políticas compensatórias, como foi o caso 
da bolsa escola adotada em alguns Estados e municípios do País, do atendimento domiciliar 
de saúde, etc .. Os projetos nessas áreas, em geral, são aqueles já tradicionais, como é o caso 
da atenção integral à mulher e à criança, agentes de saúde, atenção à saúde e à educação 
das comunidades rurais, campanhas de vacinação, etc .. 

Os investimentos em agricultura e reforma agrária têm peso significativo na 
participação da União. Mesmo assim, considerando que nos PP As estaduais estão previstos 
transferências e convênios, é significativo notar que representam 6,88% do orçamento 
global para a Região, ou l , 76% se se considerar a "seleção" para a inclusão social. 

Na agricultura são predominantes os Programas/Projetos voltados para médios 
produtores, ou para os setores já estabelecidos, com capacidade para absorção de grandes 
projetos, com alta densidade de tecnologia, como de irrigação e de criação de animais, 
especialmente de bovinos. 

A preocupação dominante, entretanto, recai sobre a fragilidade da economia 
regional, com marcante centralização nas capitais e poucos centros regionais, baseada 
principalmente nos seguintes fatores: 

• infra-estrutura de transportes; 

• energia elétrica; 

• estrutura fundiária; 

• baixo nível de investimentos, estatais e privados; e 

• baixo nível educacional da população. 

Basta observar a evidência dessa preocupação nos diagnósticos ou mesmo na sua 
participação no orçamento global para a Região, onde a área econômica absorve 51,48% 
dos recursos. Destes, 62,76% foram destinados para o setor de transportes, 11,86% para a 
agricultura e 8,44% para indústria/comércio/turismo. A área econômica requer 
investimentos de larga escala, inviáveis para os orçamentos estaduais, dependentes da 
União e da captação de fontes externas, às vezes inviabilizada pela exaurida capacidade de 
endividamento dos Estados, com raras exceções. 

A energia elétrica, o segundo fator condicionante do desenvolvimento econômico 
da Região, depois da infra-estrutura de transportes, ainda muito dependente de fontes 
termo-elétricas, comparece com apenas 8,29% da previsão de investimentos da Região para 
1996/99, e com 16, 10% dos 51,48% absorvidos pela área econômica como um todo. 
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Tabela 8 
Previsão de Investimentos para Projetos de Inclusão Social para a Amazônia Legal 

1996/99 

Área/ Área Setorial (*) Investimento (Em RSl,00) 

Absoluto % 
Infraestrutura Social 
• Trabalho e Renda 366.935.367 20,07 

• Educação/Cultura/Desportos/Lazer 74.999.422 4,10 

• Saúde e Saneamento 69.610.402 3,81 

• Alimentação/Segurança Alimentar 14.490.839 0,79 

• Assistência Social e Comunitária 93.411.458 5,11 

• Atenção a Criança e ao Adolescente 22.040.958 1,21 

• Atenção aos Povos Indízenas 111.219.840 6,08 

• Atenção ao Idoso e ao Deficiente 3.953.721 0,22 

• Atenção à Mulher 991.000 0,05 

• Segurança 45.791.000 2,50 

• Meio-Ambiente o 0,00 

• Habitação 772.680.938 42,26 

• Reforma Agrária 111.239.037 6,08 

Subtotal 1.687.363.982 92,28 

Infraestrutura Econômica 
• Azricultura 139.690.038 7,64 

• Indústria/Comércio/Turismo 1.399.302 0,08 

• Minas e Energia o 0,00 

• Transporte o 0,00 

• Telecomunicações o 0,00 

• Promoção de Investimentos o 0,00 

• Planejamento o 0,00 

• Ciência e Tecnologia o 0,00 
Subtotal 141.089.340 100,00 

Total 1.828.453.322 100,00 

Fonte: PP As dos Estados da Amazônia Legal - 1996/99 
(*) Submetidas à segunda seleção conforme item 3.3 deste trabalho. 
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Tabela9 
Síntese das Seleções de Investimentos Estad Amazônia Leeal-1996/99 

Primeira Selcãe Sesunda Selecão 

% % º/o % 
Área Área Área Área 

Área/Área Setorial Valor Setorial/ Setorial/ Valor Setorial/ Setorial/ 
(emRSl,00) Subtotal Total (emRSl,00) ~ubtotal Total 

Área Área (2) 
m 

Infra-Estrutura Social 
Trabalho e Renda 366.935.367 5,30 2,57 366.935.367 5,30 2,57 
Educação/Cultura/Desnortosll..azer 2.324.860.543 33,59 16,30 74.999.422 1,08 0,53 
Saúde e Saneamento 2.550.161.926 36,85 17,88 69.610.402 1,01 0,49 
Alimentação/Segurança Alimentar 14.490.839 0,21 0,10 14.490.839 0,21 0,10 
Assistência Social e Comunitária 164.819.775 2,38 1,16 93.411.458 1,35 0,65 
Atenção à Criança e ao Adolescente 22.040.958 0,32 0,15 22.040.958 0,32 0,15 
Atenção ao Povos Indígenas 111.219.840 1,61 0,78 111219.840 1,61 0,78 
Atenção ao Idoso e ao Deficiente 3.953.721 0,06 0,03 3.953.721 0,06 0,03 
Atenção à Mulher 991.000 0,01 0,01 991.000 0,01 0,01 
Seiruranca 346.660.313 5,01 2,43 45.791.000 0,66 0,32 
Meio-Ambiente 127.410.118 1,84 0,89 o 0,00 0,00 
Habitacão 775.560.938 11,21 5,44 772.680.938 11,17 5,42 
Reforma Agrária 111.239.037 1,61 0,78 111.239.037 1,61 0,78 

Subtotal 6.920.344.375 100,00 48,52 1.687.363.982 24,38 11,83 

Infra-Estrutura Econômica 
Azricultura 11,86 6,10 139.690.038 1,90 0,98 
Indústria/Comércio/Turismo 8,44 4,34 1.399.302 0,02 0,01 
Minas e Enerzia 1.181.934.611 16,10 8,29 o 0,00 0,00 
Transportes 4.607.478.549 62,76 32,31 o 0,00 0,00 
Telecomunicações 18.584.125 0,25 0,13 o 0,00 0,00 
Promocão de Investimentos 0,00 0,00 o 0,00 0,00 
Planejamento 37.709.450 0,51 0,26 o 0,00 0,00 
Ciência e Tecnologia 5.776.938 0,08 0,04 o 0,00 0,00 
Subtotal 7.341.473.975 100,00 51.48 141.089.340 1,92 0,99 
TOTAL 14.261.818.350 100,00 100,00 1.828A53.322 12.82 12.82 
FONTE: PP As dos Estados da Amazônia Legal 
(1) Total das linhas da Área Social/Subtotal deste área; idem para a Área Econômica. 
(2) Total das Linhas de Área Social/Total; idem para a Área Econômica. 

6 INVESTIMENTO TOTAL PREVISTO POR ESTADO E PARA A AMAZÔNIA 
LEGAL 

A análise, a seguir, refere-se à programação dos Estados resultante da primeira 
seleção de programas e projetos. É uma forma de permitir a comparação do enfoque sobre 
as prioridades regionais, segundo os critérios de seleção adotados, referenciando a análise 
anterior sobre a segunda seleção. 

Algumas observações de cunho metodológico, mesmo que repetitivas, devem ser 
feitas. Foram eliminados na primeira seleção todos os projetos que indicam investimentos 
de ordem administrativa Tais investimentos destinam-se à manutenção da estrutura 
administrativa e não devem ser considerados como ações estratégicas no sentido de 
promover a inclusão social pela via da geração de renda. Poder-se-ia considerar se o poder 
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público estivesse, objetivamente, executando um projeto de contratação direcionado a uma 
determinada faixa da população excluída socialmente. Investimentos previstos em 
pagamento de salários, por exemplo, não foram considerados, mesmo que em algumas 
áreas, como saúde e educação, argumente-se que sejam fundamentais para atingir o 
objetivo de redução da exclusão social. Nesse caso específico, foi impossível distingui-los, 
nos PP As, dos demais salários. 

Assim, o valor total, seja por Estado, seja da Região, não é o total dos PP As, mas a 
soma dos valores incluídos na primeira seleção. Tampouco o total de cada área setorial 
representa o investimento previsto por cada secretaria ou órgão afim (por exemplo, o total 
da área setorial Agricultura não é o valor previsto para investimento das respectivas 
secretarias de agricultura e órgãos a elas ligados). O total da Região, por sua vez, é a soma 
de sete (7) Estados, excetuando-se o Amazonas e Rondônia, cujos PPAs não forneceram o 
total financeiro. 

r: 

Da leitura da Tabela 9 com os resultados totalizados para a Região, percebe-se que 
as duas áreas (Social e Econômica) receberam uma destinação praticamente equilibrada de 
recursos (Social com 48,52% e Econômica com 51,48%). Esse resultado pode parecer 
eqüitativo à primeira vista. Entretanto, para o objetivo de se promover a inclusão social e a 
geração de renda para a população excluída, seria de se esperar que a alocação de recursos, 
mesmo que em termos de previsão de investimentos, deveria ser maior para a área social. 
No âmbito da área social parece lógico que as áreas setoriais que mereceram maior atenção 
dos governos locais foram, pela ordem, Saúde e Saneamento (17 ,88% ), Educação, Cultura, 
Esportes e Lazer (16,30%) e Habitação (5,44%). Estas sempre apontadas como prioritárias 
por planejadores e governantes, comparecendo, de maneira relevante, para se atingir o 
objetivo de redução da exclusão social. 

r: 

r 

Quando, no entanto, se focaliza a análise em grupos socialmente excluídos 
(populações marginalizadas e as chamadas "minorias"), cujo atendimento se faz por meio 
das áreas setoriais Alimentação, Assistência Social e Comunitária, Atenção à Crianças, 
Deficientes, Idosos, Populações Indígenas e Mulheres, percebe-se que a atenção a elas 
dedicadas fica a desejar. Essas áreas setoriais, somadas, perfazem um total de apenas 
2,23% da previsão de investimentos regional. Meio Ambiente e a Reforma agrária, as 
quais, dada a importância ecológica e a vastidão da Região, deveriam receber maior 
atenção, fazem juntas apenas 1,67% das previsões. Ainda assim, somam mais recursos do 
que os previstos para as populações marginalizadas e as "minorias". Por fim, os 
investimentos na área setorial de Trabalho e Renda são relativamente pequenos, 
principalmente considerando-se o objetivo antes indicado (apenas 2,57% das previsões 
foram destinadas a essa área setorial). 

r 

r: Os dados relativos à área econômica mostram que a área setorial de Transportes foi 
a que obteve mais recursos previstos para investimentos, com 32,31 % do total regional. 
Minas e Energia ( que inclui eletrificação e exploração mineral) foi a segunda com 8,29%. 
Esses dados demonstram que as maiores preocupações com investimentos em infra 
estrutura são verificadas em rodovias, estradas (inclusive municipais), transporte fluvial 
(inclusive portos) e eletrificação (inclusive construção de micro- hidrelétricas). Agricultura 
e Indústria, Comércio e Turismo, áreas setoriais potencialmente geradoras de emprego e 
renda, contribuindo, portanto, para a redução da exclusão social tiveram previstos 
investimentos da ordem de 6,10% e 4,34% respectivamente. As demais áreas setoriais 
(Telecomunicações, Investimentos, Planejamento e Ciência e Tecnologia) tiveram 

r 

r 
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individualmente previsões inferiores a 0,3%, demonstrando a pequena preocupação com as 
mesmas. 

Uma segunda leitura dos dados pode ser feita por meio da participação de cada 
Estado no total das previsões de investimentos. Essa é uma leitura meramente comparativa 
já que a realidade de cada Estado difere da realidade dos demais. Os dados, a seguir, 
mostram, tanto a previsão de investimentos de cada área setorial em relação ao total do 
Estado, como a previsão de cada Unidade Federada em relação ao total regional. 
Obviamente, essa última comparação está fortemente influenciada pelo potencial 
arrecadador do Estado, comprometimento dos seus recursos e, por conseguinte, capacidade 
de investimento. Por esse critério analítico, Tocantins seria o Estado que mais investiria na 
Região, tanto na área social, como na econômica. Entretanto, trata-se de Estado novo, com 
pouco mais de dez anos de existência, em fase de crescimento, com investimentos 
relativamente grandes e, principalmente, com finanças menos comprometidas do que os 
demais. Esses dados servem mais para se ter uma idéia da contribuição de cada Estado 
para o total das previsões de investimentos na Região. É a variável regional que se quer 
destacar aqui. No entanto, ela tem um sentido pouco concreto quando se fala de 
investimentos realizados pelos Estados. Estes investem em seu próprio território e não na 
Região. 

Melhor análise das prioridades de cada Estado pode ser feita levando-se em 
consideração os investimentos por área setorial em relação ao montante previsto por Estado 
separadamente (Tabelas de nº 32 a 38 do Anexo). 

Por esse critério, percebe-se que os Estados do Acre, Amapá, Maranhão e Roraima 
previram mais recursos para a área social que os demais. Dentre esses quatro, os dois 
primeiros destinaram mais de 90% para a área social, enquanto que os dois últimos 
apresentam números em tomo dos 73% e 60%, respectivamente. As áreas setoriais mais 
privilegiadas seguem os números da Região: Educação, Cultura, Esportes e Lazer; Saúde e 
Saneamento; e Habitação. As populações marginalizadas e as minorias recebem menor 
atenção. Trabalho e Renda, também, comparecem com percentuais inferiores àquelas três 
áreas setoriais. Os Estados do Acre e do Amapá destacam-se na área setorial de 
Agricultura. No Acre não foram encontrados projetos em Indústria, Comércio e Turismo, 
outra área setorial potencialmente geradora de emprego e renda. No Amapá, além da 
Agricultura, somente foram selecionados projetos relevantes na área setorial de Minas e 
Energia. Na área econômica, o Maranhão comparece com mais previsões de investimentos 
em Transportes e Minas e energia (14,75% e 8,62% respectivamente), e poucas previsões 
de investimentos em Agricultura e Indústria, Comércio e Turismo (3,01% e 0,09%, 
respectivamente), denotando nessa área uma prioridade por mais investimentos em infra 
estrutura do que em atividades potencialmente geradoras de emprego e renda de forma 
mais efetiva e duradoura. 

Um segundo grupo, formado pelo Pará, Mato Grosso e Tocantins, optou claramente 
por prever mais recursos para a área econômica . Pará, com 72%, Mato Grosso com 
60,05% e Tocantins com 55,95%. Em todos eles à maior parte dos recursos previstos foram 
para projetos na área setorial de Transportes. Mas, ao contrário do primeiro grupo, não está 
clara aqui a prioridade para investimentos na área econômica. O Pará, por exemplo, previu 
26,26% para as áreas setoriais Agricultura e Indústria, Comércio e Turismo somadas, 
montante bastante superior ao previsto para Minas e Energia (0,05%). Tocantins previu 
mais recursos para Agricultura (6,44%) do que para Minas e Energia (5,10%), e essa última 
área setorial recebeu maior prioridade do que Indústria, Comércio e Turismo (0,35%). Já 
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Mato Grosso foi o único Estado desse grupo que privilegiou mais os investimentos em 
infra-estrutura do que em atividades potencialmente geradoras de emprego e renda: Minas 
e Energia e Transportes, somadas, tiveram previsão de 51, 73%, enquanto que Agricultura e 
Indústria, Comércio e Turismo, somaram juntas 8,17%. Na área social esses Estados 
priorizaram as áreas setoriais: Educação e Cultura, Desportos e Lazer; Saúde e 
Saneamento. Habitação não aparece em terceiro lugar nem como prioritária em todos os 
Estados desse grupo. Ela apenas é a terceira no Mato Grosso, que previu 5,80% dos seus 
recursos. No Tocantins, a terceira área setorial prioritária é Segurança (3,85%). O Pará 
destaca-se nesse grupo por apresentar Trabalho e Renda como segunda área setorial 
prioritária, com 5,28% das previsões. A terceira área setorial prioritária é Educação, 
Cultura, Desportos e Lazer, com apenas 1,38%, enquanto que a primeira é Saúde e 
Saneamento com 18,09%. 

/""',. 

7 PROJETOS FEDERAIS 

7.1 OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

As ações aqui discriminadas e analisadas foram obtidas originalmente a partir do 
Cadastro Nacional de Atividades na Amazônia - CANAAM, que compõe o Sistema de 
Bases Compartilhadas de Dados sobre a Amazônia - BCDAM, mantido pelo Núcleo de 
Apoio às Políticas Integradas para a Amazônia - NAPIAM, da Secretaria de Coordenação 
da Amazônia - SCA, do Ministério do Meio Ambiente - MMA. O objetivo do Núcleo com 
esse trabalho foi catalogar as atividades desenvolvidas pelos Governos federal e estaduais, 
fazendo assim o monitoramento e avaliação da Política Nacional Integrada para a 
Amazônia Legal - 1995, conforme as diretrizes traçadas pelo Conselho Nacional da 
Amazônia Legal - CONAMAZ. 

r 
r: 
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Esses dados estiveram disponíveis no site do MMA/SCA/NAPIAM na internet até 
meados de abril de 1999, e apresentados por ministério, conforme a estrutura 
organizacional vigente à época. Cada um dos ministérios implementou e acompanhou os 
diferentes projetos ali discriminados. Nem todas as fontes de recursos são de origem 
federal. Elas estão indicadas nas fichas que compõem os anexos. Em geral originam-se do 
orçamento da União, dos Estados e dos Municípios (fonte federal, estadual ou municipal). 
Constituem-se também de empréstimos junto a instituições financeiras internacionais, 
sendo internalizadas nos respectivos orçamentos, mas mesmo assim indicadas como 
financiamento internacional e/ou pelo nome da instituição financeira. Outra fonte são os 
recursos obtidos por meio de organismos de cooperação internacional, assim identificados, 
e sempre que indicado pela fonte, o nome do organismo. 

,t'"' 

Cabe observar que muitos dos projetos aqui discriminados, também o foram nos 
estados ou então em fontes específicas. Exemplificando: os projetos do F AT também foram 
mencionados pelo CANAAM, no Ministério do Trabalho; os projetos do Sub-Programa 
Demonstrativo, no Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; 
os do FNO/BASA, no Ministério da Fazenda. Por ter sido impossível identificar todos eles, 
principalmente os dos Estados, é que se decidiu fazer a análise isoladamente, isto é, 
conforme sejam do Governo federal, Governos estaduais ou Fontes Específicas. Preservou 
se, assim, as fontes das informações. Assim, cabe alertar mais uma vez que a análise é 
meramente indicativa, mostrando apenas uma previsão dos investimentos, posto que 
reflete, entre outros elementos, incerteza, duplicidade de ações. 

r 
(*"-- 
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Os projetos constantes no anexo foram selecionados e agrupados conforme a 
metodologia indicada no início deste relatório. Obedeceu-se à mesma estrutura de 
apresentação original, ou seja, indicação dos recursos previstos e executados, por ano e por 
estado, totalizando-se por ano e para o período (1995 a 1998). Nenhum dos projetos 
discrimina os recursos para todo o ano de 1998, a maioria deles com informações para os 
três primeiros trimestres. Assim sendo, os dados aqui apresentados não são exaustivos, 
porque a própria base de dados é dinâmica e em processo constante de complementação. 
Alguns dos projetos relacionados na base de dados não foram selecionados para comporem 
o anexo devido ao fato de não terem sido implementados. 

Os dados constantes nas fichas foram tabulados e sintetizados nas tabelas a seguir, 
servindo de base para a análise que é procedida: 

7.2 ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS 

A Tabela l O indica, conforme os critérios de agregação adotados neste relatório, 
que os investimentos na Amazônia Legal, levantados a partir dos Ministérios do Governo 
federal, concentraram-se, principalmente na área econômica. Indica também que foi 
crescente o volume de investimentos demonstrando que, ao menos no que diz respeito ao 
período indicado, a crescente preocupação do Governo federal com as ações voltadas para 
o desenvolvimento da Região. O ano de 1998 apresenta valor inferior ao de 1997, mas, 
como observado anteriormente, os dados não estão completos para todo o ano, permitindo 
deduzir que deveria se igualar ou mesmo ultrapassar o montante aplicado no ano anterior. 

Tabela 10 
Investimentos Federais Aplicados na Amazônia Legal - 1995/98 

' 

Áreas 1995 .1996 1997 1998 TOTAL 
Área social 78.605.100 238.209.022 374.898.110 300.438.992 992.151.224 

Area econômica 424.315.098 613.934.973 670.501.870 286.647.598 1.995.399.539 

TOTAL 502.920.198 852.143.995 1.045.399.980 587.086.590 2.987.550. 763 
- - . - . ..... ia, 

Gráfico 8 - Investimentos Federais Executados Por Área: 1995/98 

FONTE: Cadastro Nacional de Atividades na Amazônia, MMA 
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As Tabelas 11 e 12 indicam as áreas setoriais que receberam maior atenção quanto à 
aplicação de recursos. 

Tabela 11 
Investimentos Federais Aplicados na Área Social na Amazônia Legal - 1995/98 

1995 1996 1997 1998 TOTAL 
Trabalho e Renda 23.545.000 47.938.600 51.149.124 19.589.335 142.222.0S9 
Atenção à Criança e ao o 8.092.500 7.428.400 8.381.900 23.902.800 
Adolescente 
Atenção aos Povos 8.040.092 8.117.549 15.821.969 19.553.582 51.533.192 
lndízenas 
Saúde 17.151.992 37.675.051 59.881.771 39.989.722 154.698.536 
Segurança o o o o o 
Reforma Azrária 7.087.361 23.719.680 22.582.550 6.165.763 59.555.354 
Meio Ambiente 440.000 12.974.728 6.515.687 513.920 20.444.335 

Alimentação/Segurança 80.000 12.685.027 29.285.514 26.982.748 69.033.289 
Alimentar 
Atenção ao Idoso e ao o 64.553.100 1.61.880.200 156.940.650 383.373.950 
Deficiente 
Educação, Cultura, 22.260.655 22.452.787 20352.895 22.321.372 87.387.709 
Desportos e Lazer 
TOTAL 1.084.447.491 1.942.499.008 2.465. 700.067 1.474.614.170 6.967.260. 736 
FONTE: Cadastro Nacional de Atividades na Amazônia, MMA 

Gráfico 9 - Infraestrutura Social: Total dos Investimentos do 
Governo Federal 1995-98 

1997 

FONTE: Cadastro Nacional de Atividades na Amazônia, MMA 
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Na agregação dos projetos da área social (Tabela 11) sobressai o volume de 
recursos destinado à Atenção ao Idoso e ao Deficiente. Os investimentos referem-se a três 
projetos: Beneficio de Prestação Continuada, Apoio à Pessoa Idosa e Apoio à Pessoa 
Portadora de Deficiência. O primeiro diz respeito ao pagamento de beneficios a 
aposentados e os demais a planos de amplitude nacional implementados pelo Ministério da 
Previdência e Assistência Social. Não caracterizam nenhum plano de corte regional 
específico voltado à realidade da Amazônia Legal. Trata-se, de fato, de uma ação em nível 
nacional, que repercute regionalmente. 

'WJIII 

A seguir destacam-se Trabalho e Renda e Saúde. Dentro de Trabalho e Renda 
chamam a atenção dois projetos: o Plano de Qualificação do Trabalhador, com recursos 
oriundos do F. A. T., e os Projetos de Enfrentamento da Pobreza, desenvolvidos pelo 
Ministério da Previdência e Assistência Social. O primeiro é responsável por quase dois 
terços dos recursos e o segundo por cerca de 40%. Ambos resultam de ações de 
abrangência nacional, mas o segundo, direcionando suas atividades para a geração de 
emprego e renda, procura fazê-lo observando certas características regionais. 

A área setorial Educação, Cultura, Desportos e Lazer formaria um terceiro bloco em 
termos de recursos. Dois projetos de abrangência nacional se destacam: o Programa de 
Assistência à Saúde Integral do Escolar (cerca de 7% dos recursos) e o Programa Nacional 
de Transporte Escolar (cerca de 20% dos recursos). O primeiro dedica-se a atender ao 
estudante de famílias carentes das capitais e o segundo a transportar alunos das áreas rurais. 
Adquirem relevância regional na medida em que as capitais do Norte abrigam, 
proporcionalmente às demais capitais, grandes contingentes de populações carentes e 
devido às grandes distâncias que devem ser percorridas pelos alunos para alcançar uma 
unidade escolar. Na área setorial de Saúde, um só projeto, o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde, responde por 56,93% dos recursos investidos e o projeto Ações de 
Normatização e Controle de Doenças Endêmicas por Vetores, por 43,07%. Pelas suas 
características, reveste-se de caráter regional na medida em que contemplam algumas 
características específicas, como o distanciamento dos grandes centros, daí a necessidade 
de agentes de saúde, e o tratamento de doenças específicas de regiões tropicais de florestas. 

A área setorial de Alimentação e Segurança Alimentar resume-se em dois projetos: 
Programa de Distribuição de Alimentos - PRODEA e o Programa Social e Institucional de 
Abastecimento Complementar. Este último dedica-se a fornecer produtos e serviços a 
instituições públicas e privadas de programas de suplementação alimentar (merenda 
escolar, programa do leite, creches, hospitais, etc.), respondendo por investimentos de R$ 
62,9 milhões. O primeiro dedica-se a doar cestas de alimentos básicos às populações 
carentes, tendo investido R$ 6, 1 milhões. Embora também façam parte de uma estratégia 
nacional, ocupam-se de questões pertinentes à área setorial supra.mencionada, revestindo-se 
de relevância social. 

Os projetos de Reforma Agrária e de Atenção aos Povos Indígenas compõem um 
quinto grupo de projetos em ordem de investimentos. O Programa de Apoio à Reforma 
Agraria, implementado pelo BASA/FNO, é responsável por cerca de 80% dos recursos, e o 
de Manutenção e Atualização de Cadastro Rural, implementado pelo INCRA é responsável 
por cerca de 15% dos recursos. O segundo é resultado de atividade mantida pelo INCRA 
em todo o território nacional. O primeiro, resulta de uma ação desenvolvida por órgão de 
fomento que atende especificamente à região Norte. Destaca --se a importância dos bancos 
de fomento no desenvolvimento de políticas regionais, principalmente para o caso de 
regiões menos desenvolvidas, como é o caso da Amazônia e do Nordeste. 
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Dos recursos alocados aos povos indígenas, num total de R$ 51,5 milhões, R$ 49,4 
milhões são destinados ao projeto da Fundação Nacional de Saúde - FNS Assistência 
Médica e Sanitária às Comunidades Indígenas, cujas ações básicas são imunização, 
saneamento básico, capacitação de RH e vigilância epidemiológica. O restante dos recursos 
está distribuído em dois projetos voltados à educação indígena. Essas ações parecem ser 
insuficientes para tratar de problemas relativos à questão indígena, que abrange temas 
como a preservação das terras, culturas e costumes, auto-sustentação, etc. 

r: 
r: 

Por fim, as duas áreas setoriais que menos recursos receberam dentro de área social 
foram Atenção à Criança e ao Adolescente, e Meio Ambiente. Um único projeto é 
responsável pela quase totalidade dos recursos destinados ao atendimento às crianças e aos 
adolescentes: Programa Brasil Criança Cidadã/Projeto Cunhatã e Curumim, voltado para 
ações educativas, educação profissionalizante e ações esportivas, culturais e de integração. 
Embora cubra um aspecto importante, o educacional, não atende a todo o universo de 
necessidades básicas da infância e da adolescência, resultantes da marginalização e de 
desemprego de suas famílias, programas infante-juvenis, alimentação escolar, etc. Os três 
projetos mais importantes dentro da área de Meio Ambiente são o Projeto de Execução 
Descentralizada do Programa Nacional de Meio Ambiente (cerca de 60% dos recursos), o 
Subprograma Projetos Demonstrativos (pouco mais de 30% dos recursos) e o Projeto 
Apoio às Populações Tradicionais (cerca de 6% dos recursos). Os dois primeiros estão 
baseados, principalmente, em estratégias de manejo sustentável do meio ambiente, 
buscando sustentabilidade às populações envolvidas. 

r: 

r>. Os recursos do PD/ A, analisados à parte neste relatório, são inteiramente de origem 
internacional e repassados a organizações não-governamentais. não constituem, portanto, 
gastos orçamentários. 
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O terceiro projeto também atua na mesma linha dos dois primeiros, concentrando-se 
mais na organização, assessoria e mobilização de populações tradicionais. A exemplo dos 
projetos de atendimento às crianças e adolescentes, embora cubram aspecto importante do 
meio ambiente (manejo sustentável), não esgotam todas as necessidades nessa área. Entre 
elas, cita-se a proteção a parques nacionais e espécies de animais variadas, controle do 
desmatamento, de queimada e de poluição, de alta relevância numa região que, dadas suas 
características ambientais, deveria merecer mais atenção do Governo federal, em termos de 
dispêndio de recursos. 

Na área econômica (Tabela 12), sobressaem os investimentos em Agricultura, com 
pouco mais de 50% do total de investimentos. Essa é uma das áreas setoriais em que se 
observa maior preocupação com projetos que contemplem características específicas da 
Região. Três deles, o PRONAF, a Política de Garantia de Preços Mínimos e o Programa 
Social e Institucional de Abastecimento Complementar/ Venda em Balcão, são de 
abrangência nacional, e representam 55% dos recursos da área setorial. Os restantes 45% 
são de programas de atenção exclusiva à Amazônia, e destacam a importância do 
FNO/BASA como fonte de financiamentos (programas PRODAGRI, PROAGRIN, 
PRORURAL, PRODEX e PRODEPEC). Os programas dessa fonte estão melhor 
analisados na seção a ela reservada. Dentre os demais projetos destinados especificamente 
à Amazônia, destaca-se o da EMBRAP A, Pesquisa Agropecuária na Amazônia, cujos 
recursos equivalem a 20% do total da área setorial, e tem como objetivo "gerar e adaptar 
tecnologia para o desenvolvimento sustentável da Amazônia para os setores agropecuário, 
agroindustrial e agroflorestal". 

,-. 
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A área setorial de Transportes é a segunda mais favorecida em recursos dentro da 
área econômica, com 40% dos recursos. São projetos do Ministério dos Transportes 
voltados para a recuperação, conservação, manutenção e pavimentação de estradas e 
rodovias regionais, bem como destinados à navegação e construção de portos. Dada a 
dimensão continental da Região, a sua infra-estrutura viária e hidroviária é naturalmente 
merecedora de atenção e, em função dos investimentos ali realizados, parece bem 
contemplada. De fato, a preocupação com a área econômica demonstra ser, pelas 
experiências anteriores em políticas de desenvolvimento regional, uma das primordiais. No 
caso dos transportes, o escoamento da produção é a preocupação básica. Mas na Amazônia 
atende também ao abastecimento de populações instaladas em localidades longínquas. Para 
que esses investimentos revistam-se também de um caráter social, seria interessante que as 
políticas de transportes para a Amazônia contemplassem este aspecto particular do 
atendimento às populações. 
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Gráfico 10 - Infraestrutura Social - Total dos Investimentos Federais por 
Sub-área 1995/98 
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FONTE: Cadastro Nacional de Atividades na Amazônia, MMA 

Tabela 12 
Investimentos Federais Aplicados na Área Econômica na Amazônia Legal 1995/98 

\J;,lll ~~} 

Área Setorial 1995 1996 1997 1998 TOTAL 
Transportes 123.888.000 242.397.934 327.290.400 90.396.842 783.973.176 
Telecomunicações 24.000 17.303 28.200 162.000 231.503 
Indústria, Comércio e 232.600 l.713.000 742.000 o 2.687.600 
Turismo 
Promoção de Investimentos o o 75.909.502 47.213.958 123.123.460 
Planejamento 928.000 1.846.000 2.995.000 1.522.869 7.291.869 
Agricultura 295.521.055 357.608.407 256.595.662 142.102.248 1.051.827.372 
Ciência e Tecnologia 966.000 2.167.420 1.781.490 2.653.430 4.914.910 
Minas e Energia 2.755.443 8.184.909 5.159.616 2.596.251 18.696.219 
TOTAL 423.349.098 612. 733.553 670.887.800 285. 775.658 1.992. 746.109 

FONTE: Cadastro Nacional de Atividades na Amazônia, MMA 
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Gráfico 11 - Investimentos Federais Executados em 
Infraestrutura Econômica: 1995-98 
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FONTE: Cadastro Nacional de Atividades na Amazônia, MMA 

Na área econômica as áreas setoriais Agricultura e Transportes são as que mais se 
destacam pois concentram 92% dos investimentos. A área setorial Promoção de 
Investimentos aparece em terceiro lugar, com pouco mais de 6% do total dos 
investimentos, e referem-se aos projetos financiados pela SUFRAMA em 1997 e 1998. Os 
projetos da SUFRAMA que compõem o banco de dados deste relatório. São projetos 
destinados ao financiamento industrial, confundindo-se, assim, com os da área setorial 
Indústria, Comércio e Turismo. 

Em Indústria, Comércio e Turismo, o único projeto indicado com recursos 
executados é o PROGETUR, enquadrado nessa área setorial, pela metodologia adotada 
neste trabalho, mas de fato financiado pelo FNO/BASA e abordado em seção à parte. A 
fonte de dados, no caso dessas duas áreas não indicou dados suficientes. Isto fica evidente 
no caso da SUFRAMA, em que apenas os dois últimos anos da série têm recursos 
indicados. De fato, essa é uma limitação em termos de abrangência das fontes 
indicadas/pesquisadas. Aparecem, entretanto, muitos projetos em Indústria, Comércio e 
Turismo sem a previsão de recursos, o que leva a concluir que, para essa área setorial, 
especificamente, a dependência dessas duas fontes financiadoras é quase total. A política 
industrial na Amazônia fica restrita aos investimentos na Zona Franca e outros esparsos em 
algumas capitais, mas com pouco ou quase nenhum recurso orçamentário direto. Ao menos 
no que diz respeito ao levantamento realizado pelo CANAAM a atuação do Ministério da 
Indústria, Comércio e Turismo fica bastante restrita. 

Os projetos elencados em Minas e Energia correspondem a investimentos em 
prospecção mineral ou em infra-estrutura de produção energética. Nesse grupo foram 
indicados apenas dois projetos, os quais representam cerca de um quarto do total da área 
setorial, o que parece insuficiente dadas as carências energéticas e o potencial da Região. 
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Ciência, Tecnologia e Planejamento compõem um grupo em que cada um 
corresponde a menos de 0,5% (Tabela 12) do total dos investimentos de infra-estrutura 
econômica. Em Ciência e Tecnologia são dois os projetos que chamam a atenção: o Projeto 
de Pesquisa Dirigida (Sub-Programa C&T/ PPG- 7) e o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico. O primeiro deles tem sua existência devida ao 
PPG-7, um programa de financiamento externo, não implicando em iniciativa própria do 
Governo federal, em termos de política científica e tecnológica, e o segundo não é um 
programa específico para a Amazônia e, como a maioria dos projetos elencados, fazem 
parte de uma política nacional. Os projetos de Planejamento dizem respeito mais a 
investimentos em capacitação fisica e humana. Pelo volume de recursos dentro da área 
setorial (quase 99%), destaca-se o Programa de Informação para Gestão Territorial da 
CPRM, subdividido nos programas de Zoneamento Econômico Ecológico e no Sub 
Programa de Integração Mineral em Municípios da Amazônia. Pequeno volume de 
recursos para uma região demandante de ações efetivas de planejamento regional, não 
apenas na área mineralógica. 

r. 

Por fim. a área setorial de Telecomunicações comparece com pouco mais de 
duzentos mil reais de investimentos para a implantação de centros de telefonia Salvo 
informações incompletas da fonte, essa área deveria merecer maior atenção, em virtude da 
necessidade de um sistema de telecomunicações mais ágil para atender às populações 
dispersas em localidades longínquas do território. 
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Gráfico 12 - Investimentos Federais em Infraestrutura Econômica 
Por Sub-área 1995/98 Transportes 

• Teleconamicações 

D Industria, Comercio e 
TuriSJID 

D Prurnção de Investimentos 

•Planejanr.nto 

a Agricultura 
• Ciência e Tecnologia 

D Minas e Energia 

FONTE: Cadastro Nacional de Atividades na Amazônia, MMA 

7. 3 PROJETOS DE OUTRAS FONTES 

7.3.1 Fundo de Amparo ao Trabalhador- F. A. T 

O Fundo de Amparo ao Trabalhador é composto de recursos oriundos do 
PIS/PASEP. São administrados pelo Conselho Deliberativo do F. A. T - CODEFAT e o 
montante que excede à reserva mínima de liquidez, é alocado em depósitos especiais 
remunerados, em instituições financeiras federais (Banco do Brasil, BNDES, BNB e CEF), 
para financiamento de programas geradores de emprego e renda. 

• PROGER - Programa de Geração de Emprego e Renda; 

São os seguintes os programas contemplados com recursos do F. A. T: 

• PROGER RURAL - Programa de Geração de Emprego e Renda para o Setor Rural 

• PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar; 

• Programas FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos (ADTEN - Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Empresa Nacional, PRÉ-INVESTIMENTO 
- Programa de Pré-Investimento, PROEDUC - Programa de Educação E PAGQ - 
Programa de Apoio à Gestão de Qualidade); 

• P.E.F. - Programa Especial de Financiamento; 
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• PROEMPREGO - Programa de Expansão do Emprego e Melhoria da Qualidade de 
Vida do Trabalhador; 

• PROTRABALHO - Programa de Promoção do Emprego e Melhoria da Qualidade de 
Vida do Trabalhador na Região Nordeste e Norte do Estado de Minas Gerais; e 

• Programas do SINE - Sistema Nacional de Emprego. 

Segue-se logo abaixo uma descrição das condições de acesso ao financiamento 
desses programas, bem como as aplicações financeiras de cada um para os Estados 
componentes da Amazônia Legal, comparativamente ao total para o Brasil. 

Todos os repasses do F. A. T. aos agentes :financeiros têm por base a seguinte 
remuneração básica: 

• Os valores repassados às instituições financeiras são remunerados ao F. A. T. até a data 
do empréstimo ao tomador final pela taxa SELIC. 

• A partir da data do desembolso do empréstimo aos beneficiários, até a completa 
restituição dos valores financiados, pela TJLP. 

• O agente financeiro usualmente utiliza a T .R. mais uma taxa de juros que varia 
conforme o tipo de financiamento, o valor financiado e a destinação dos recursos, como 
remunerador do financiamento concedido. 

7. 3. 2 Os Programas Financiados pelo F. A. T. 

PROGER - Programa de Geração de Emprego e Renda 

Os recursos são originários dos depósitos especiais nas instituições financeiras 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste do Brasil, alocados aos 
bancos mediante convênios, devendo ser utilizados em linhas de crédito destinadas à 
geração de emprego e renda no segmento de micro e pequenas empresas ou de produção 
associativa, definidos caso a caso pelo CODEFAT, com a observância dos seguintes 
critérios: 

a) geração imediata de emprego e renda; 
b) descentralização setorial; 
e) descentralização regional; 
d) estabelecimento, pelo Ministério do Trabalho e CODEFAT, das formas de 

acompanhamento das aplicações e das decisões de emprestar; 
e) existência de contrapartida e estabelecimento de retorno rápido do recurso; 
t) compatibilidade com a política industrial, bem assim com outras políticas 

governamentais; 
g) condicionamento da concessão à comprovação de adimplência dos tomadores com as 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, observado o que dispõe a legislação 
pertinente; 

h) não concessão de empréstimos a empresas que possam vir a ser desempregadoras 
líquidas de mão-de-obra; 
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i) destinação dos recursos a investimentos em capital fixo e ao capital de giro associado, 
limitado a 30% do investimento; 

j) vedação da exigência, pelas instituições financeiras envolvidas, de qualquer tipo de 
reciprocidade bancária, direta ou indireta; 

k) comprometimento de oferecer e prestar aos tomadores, assistência técnica e gerencial, 
bem como de desenvolver ou apoiar programas especiais de capacitação, baseados em 
diferentes metodologias; e 

1) priorização, dentre as linhas de financiamento e programas apresentados ao 
CODEFAT, daqueles envolvendo financiamentos com condições subsidiadas e, em 
seguida, pela ordem, os de custo financeiro mais baixo. 

Tabela 13 
F AT - Investimentos Aplicados na Amazônia Legal - até 1998 

,. 
Programa/Unidade Quantidades % % Região/Brasil 

Geográfica Re9ião/Brasil 
Ooeracões Valor Contratado Onerações Valor Contratado 

PROGER: 
Amazônia 9.757 109.623.063 6.61 7,41 
Brasil 147.534 1.479.142.705 100,00 100,00 
FONTE: Ministério do Trabalho e Emprego - Informe CGEM, Fev, 1999 

PROGER RURAL 

O PROGER RURAL é voltado especificamente para o produtor rural e para a 
agroindústria, ambos de micro e pequeno porte, assim como para as cooperativas cujos 
integrantes sejam micro e pequenos produtores. 

Para a execução do programa são utilizados recursos alocados em depósitos 
especiais remunerados nas instituições financeiras oficiais federais executoras (Banco do 
Brasil e BNB), mediante convênio com a observância dos seguintes critérios: 

a) geração imediata de emprego e renda; 
b) descentralização regional; 
e) compatibilização com as políticas governamentais; 
d) condicionamento da concessão do empréstimo à comprovação de adimplência dos 

tomadores com as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, observado o 
disposto na legislação em vigor; 

e) concessão de empréstimos apenas a pessoas fisicas ou jurídicas que não venham a ser 
desempregadoras líquidas de mão-de-obra; e 

f) vedação da exigência, pelas instituições financeiras envolvidas, de qualquer tipo de 
reciprocidade bancária, direta ou indireta. 
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Tabela 14 
FAT - Investimentos Aplicados na Amazônia Legal - até 1998 

Programa/Unidade Quantidades % Região/Brasil % Região/Brasil 
Geográfica 

Ooeracões Valor Contratado Ooerações Valor Contratado 
PROGER RURAL: 
Amazônia 10.688 89.317.210 3,28 3,56 
Brasil 291.810 2.536.076.593 100,00 100,00 
FONTE: Ministério do Trabalho e Emprego - Informe CGEM, Fev. 1999 

PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

Destina, no âmbito do PROGER RURAL, recursos para concessão de 
financiamentos aos mini e pequenos produtores rurais. 

Para o financiamento do PRONAF, há alocação de recursos nas instituições 
financeiras oficiais federais (Banco do Brasil, BNDES e BNB). 

Tabela 15 
FAT- Investimentos Aplicados na Amazônia Legal- até 1998 

,---- --- 

Programa/Unidade Quantidades 0/o % Região/Brasil 
Geográfica Ree:ião/Brasil 

Operacões Valor Contratado Operações Valor Contratado 
PRONAF: 
Amazônia 40.207 106.842.889 4,30 3,48 
Brasil 934.505 3.067.901.910 100,00 100,00 
FONTE: Ministério do Trabalho e Emprego - Informe CGEM, Fev. 1999 

PROGRAMAS FINEP 

Os recursos destinam-se ao financiamento de programas e projetos de geração e 
manutenção de emprego e renda, nos segmentos da indústria e agropecuária, especialmente 
os relativos à educação para competitividade, apoio à pequena e média empresas de base 
tecnológica, reorganização empresarial em tomo do sistema de qualidade total e ampliação 
das oportunidades de novos investimentos. 

A contratação do crédito é feita mediante as condições estabelecidas nos seguintes sub 
programas: 
• PROEDUC - Programa de Educação 
• ADTEN - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico de Empresa 

Nacional 
• P AGQ - Programa de Apoio à Gestão de Qualidade 
• PRÉ-INVESTIMENTO - Programa Pré-Investimento 
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Tabela 16 
FAT- Investimentos Aplicados na Amazônia Legal- até 1998 

' 
Programa/Unidade Quantidades % Região/Brasil % Região/Brasil 

Geográfica 
Ooeracões Valor Contratado Operações Valor Contratado 

FINEP: 
Amazônia 11 8.263.580 1,71 1,98 
Brasil 644 418.333250 100,00 100,00 
FONTE: Ministério do Trabalho e Emprego - Informe CGEM, Fev. 1999 

P.E.F. - Programa Especial de Fínanciamento 

Atua exclusivamente na área da SUDENE, e por esta razão o estado do Maranhão é 
o único beneficiado. 

O agente financeiro é o BNB e seu objetivo é conceder crédito aos 
produtores agropecuários para o fortalecimento da infra-estrutura hídrica dos 
empreendimentos rurais, a formação de reserva estratégica de alimentação animal e a 
manutenção de rebanhos com conseqüente geração de trabalho e renda nos municípios 
beneficiários. 

Tabela 17 
F AT - Investimentos Aplicados na Amazônia Legal - até 1998 

•. ----~, 
Programa/Unidade Quantidades % Região/Brasil % Região/Brasil 

Geográfica 
Operações Valor Contratado Ooeracões Valor Contratado 

P.E.F. 
Amazônia 286 1.999.997 1,17 1,65 
Brasil 24.490 120.973.869 100,00 100,00 
FONTE: Ministério do Trabalho e Emprego - Informe CGEM, Fev. 1999 

PROEMPREGO- Programa de Expansão do Emprego e Melhoria da Qualidade de Vida 
do Trabalhador 

O Programa de Expansão do Emprego e Melhoria da Qualidade de Vida do 
Trabalhador - PROEMPREGO tem como objetivo criar novos empregos, incrementar a 
renda do trabalhador, proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população, em 
especial das camadas de mais baixa renda, e propiciar a diminuição dos custos de produção 
no contexto internacional, preservando e expandindo as oportunidades de trabalho e 
assegurando o equilíbrio do meio ambiente. 

Para o financiamento do PROEMPREGO há alocação de recursos no Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, que destinar-se-ão a 
investimentos em: 
a) transporte coletivo de massa; 
b) saneamento ambiental; 
e) Infra-estrutura turística; 
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d) obras de infra-estrutura voltadas para a melhoria da competitividade do País; e 
e) revitalização de sub-setores industriais em regiões com problema de desemprego. 

O PROEMPREGO atende a demandas oriundas dos setores público e privado, com 
a observância, além do que estabelecem as normas operacionais do BNDES, das seguintes 
condições: 

a) que resultem geração de emprego e renda, a partir da concessão do financiamento; 
b) que concretamente comprovem os benefícios e melhorias da qualidade de vida para a 

população de baixa renda; 
e) que demonstrem os reflexos de sua implementação no aprimoramento da 

competitividade externa; e 
d) que sejam ambientalmente sustentáveis e atendam aos requisitos normativos de Política 

Nacional para o meio ambiente. 

Tabela 18 
FAT - Investimentos Aplicados na Amazônia Legal - até 1998 

Programa/Unidade Quantidades o/e Região/Brasil % Região/Brasil 
Geográfica 

Ooerações Valor Contratado Ooerações Valor Contratado 
PROEMPREGO: 
Amazônia 88.000.000 0,97 
Brasil 9.069.000.000 100,00 
FONTE: Ministério do Trabalho e Emprego - Informe CGEM, Fev. 1999. 

PROTRABALHO - Programa de Promoção do Emprego e Melhoria da Qualidade de 
Vida do Trabalhador na Região Nordeste e Norte do Estado de Minas Gerais 

O PROTRABALHO tem como objetivo implementar as atividades, processos, 
serviços, pesquisas e desenvolvimento, em segmentos estratégicos para os pólos de 
desenvolvimento integrado e outros setores/atividades na região Nordeste e Norte de Minas 
Gerais, com vistas à geração de emprego e renda. Por essa razão, o Maranhão é o único 
estado da Amazônia Legal a se beneficiar desse programa. 

Para o financiamento do PROTRABALHO são alocados recursos em depósitos 
especiais remunerados, no Banco do Nordeste do Brasil S/A, que se destinarão a 
investimentos em: 

a) atividade rural; 
b) atividades industrial, agroindustrial, turismo e serviços; 
e) cooperativas e associações de produção; 

O PROTRABALHO atende às demandas oriundas dos setores público e privado, 
com a observância das seguintes condições: 

a) que resultem geração de emprego e renda, a partir da concessão do financiamento; 
b) que, concretamente, comprovem os beneficios e melhorias da qualidade de vida dos 

trabalhadores; 



77 

e) que demonstrem os reflexos de sua implementação no aumento da competitividade 
produtiva; e que demonstrem ter havido alavancagem do desenvolvimento regional, a 
partir dos financiamentos concedidos aos setores estratégicos. 

Tabela 19 
FAT -Investimentos Aplicados na Amazônia Legal- até 1998 

,--- 
Programa/Unidade Quantidades % Região/Brasil % Região/Brasil 

Geográfica 
Operações Valor Contratado Operações Valor Contratado 

PROTRABALHO: 
Amazônia 2.202 32.928.000 9,50 10,65 
Brasil 23.189 309.179.000 100,00 100,00 
FONTE: Ministério do Trabalho e Emprego - Informe COEM, Fev. 1999 

SINE - Sistema Nacional de Emprego 

Os recursos destinados ao SINE diferem dos demais quanto à forma de repasse. 
Este se dá por meio de convênios, a fundo perdido, com as Secretarias Estaduais de 
Trabalho ou equivalentes, as quais gerenciam os SINEs estaduais. O agente financeiro que 
operacionaliza o repasse é o Banco do Brasil, com vistas: 
a) à intermediação de emprego (inscrição de desempregados, captação de vagas, 

encaminhamento e colocação); 
b) ao apoio operacional ao Programa do Seguro Desemprego; 
e) ao apoio ao Programa de Geração de Emprego e Renda; e 
d) aos Estudos e Pesquisas na Área de Emprego. 

Tabela 20 
F AT - Investimentos Aplicados na Amazônia Legal - até 1998 

Programa/Unidade Quantidades % Região/Brasil % Região/Brasil 
Geográfica 

Oneracões Valor Contratado Oneracões Valor Contratado 
S1NE: 
Amazônia 12.998.979 8,03 
Brasil 161.924.417 100,00 
FONTE: Ministério do Traba1ho e Emprego - Secretaria de Políticas de Emprego e Salários 

Tabela21 
FAT - Síntese dos Investimentos Totais Aplicados na Amazônia Legal - até 1998 

(EmR$) 

Total dos Programas 

Amazônia 63.151 449.973.718 4,44 2,62 
Brasil 1.422.172 17.162.531.744 100,00 100,00 
FONTE: Ministério do Trabalho e Empregc-« Secretaria de Políticas de Emprego e Salários 
(*) Não inclui PROEMPREGO e SINE 
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Gráfico 13 - F.A.T. Investimentos Totais na Amazônia 
Legal 1995-98 

2,62o/o Amazônia Legal 

FONTE: Ministério do Trabalho e Emprego - Secretaria de Políticas de Emprego e Salários 

Tabela 22 
F A T - Investimentos Aplicados na Amazônia Legal por Estado até 1998 

(Em R$}_ 
Estado Operações (*) VaJor Contratado(*) %UF/Regiào 

No. Operações(*) Valor Contratado(*) 
AC 156 912.451 0,25 0,25 

AM 676 6.197.241 1,07 1,72 
AP 90 1.169.039 0,14 0,32 
MA 30.810 164.392.312 48,79 45,42 
MT 7.741 77.918.743 12,26 21,53 
PA 4.591 33.790.028 7,27 9,33 
RO 14.829 52.172.393 23,48 14,41 
RR 47 1.349.693 0,07 0,37 
TO 4.211 24.071.818 6,67 6,65 
Total 1 (*) 63.151 361.973.718 100,00 100,00 
Total 2 (**) 449.973.718 
FONTE: Ministério do Trabalho e Emprego - Secretaria de Políticas de Emprego e Salários 
(*) Não inclui PROEMPREGO e SINE para o Nº de Operações e inclui SINE para o valor contratado. 
(**) Inclui PROEMPREGO 
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Gráfico 14 - F.A.T.: Investimentos na Amazônia Legal Até 1998 (*) 
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FONTE: Ministério do Trabalho e Emprego -Secretaria de Políticas de Emprego e Salários 

7. 3. 3 Análise do Desempenho dos Programas Financiados pelo FAT na Amazônia 
Legal 

Os dados relativos à distribuição de financiamento entre a Amazônia Legal (Tabela 
22) e o restante o País mostram que apenas 2,62% dos recursos foram utilizados pela 
Região. 

Dando-se um corte em termos de programas, percebe-se que a média de recursos 
por programa foi de R$ 56.246.714,75. Assim sendo, PROGER, PROGER RURAL, 
PRONAF E PROEMPREGO tiveram utilização de recursos acima da média. A dispersão 
em torno da média é considerável, já que programas como FINEP e PEF tiveram baixa 
utilização de recursos. 

Caso se considere apenas os programas que destinam recursos a todos os Estados da 
Região ( que parece um enfoque mais realista em termos de análise regional) e excetuar o 
PROTRABALHO e o P.E.F, então o total de recursos seria de R$ 1.207.045.721,00 e a 
média por programa de R$ 201.174.286,83. Nessas condições, a Amazônia Legal estaria 
utilizando 7,21 % dos recursos cuja abrangência é nacional. 

Um outro corte analítico é a destinação de recursos para as áreas rural e urbana. 
Dois programas são exclusivamente rurais (PROGER RURAL e PRONAF) e três urbanos 
(PROGER, PROEMPREGO E SINE). Os programas FINEP podem destinar recursos para 
ambos os setores. Dada a sua pequena representatividade (total de R$ 8,2 milhões) no 
contexto regional, foram excluídos desta análise, assim como o PROTRABALHO e o 
P.E.F, que não têm abrangência regional. Assim sendo, 48,22% dos recursos utilizados no 
âmbito da Amazônia Legal, referem-se a programas da área rural e 51,78% a programas da 
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área urbana. Comparando com a média de recursos2, percebe-se que, em termos de Brasil, 
34,35% dos recursos foram destinados à área rural, utilizados em programas de geração de 
emprego e renda, e 65,65% destinados à urbana. Uma primeira leitura levaria a concluir 
que as políticas públicas de geração de emprego e renda com recursos do F AT, em nível 
nacional, estão francamente direcionadas para o meio urbano, ao passo que em nível 
regional estaria equilibrada. Esste "descolamento" entre a utilização regional e nacional de 
recursos, segundo os meios rural e urbano, explica-se pela distorção provocada pelo 
programa PROEMPREGO, além do fato da Região ser a mais rural do País. Esse programa 
é o de maior volume de recursos em nível nacional e, proporcionalmente, aquele menos 
utilizado pela Região (0,97% dos recursos nacionais). 

Analisando-se o valor médio de cada operação, e excetuando-se os programas SINE 
e PROEMPREGO, para os quais não se dispõe do número de operações' percebe-se que a 
média regional é bem próxima da nacional, com um valor médio de R$ 5.443,01, por 
contrato, em nível regional e R$ 5.577,11, em nível nacional. 

Finalmente, um corte analítico intra-regional indica a destinação de recursos por 
Estado (ver Tabela 21 e Anexo para os programas individualmente e no total). Apenas um 
Estado, o Maranhão, concentra mais de 45% dos recursos utilizados pela Região, enquanto 
que outros dois Estados, Mato Grosso e Rondônia, somam mais de 35 % dos recursos. 
Excetuando-se os valores do PEF e PROTRABALHO, cujos recursos só podem ser 
utilizados pelo Maranhão, entre os Estados da Amazônia Legal, ainda assim o Maranhão 
utilizaria 39,59% do total de recursos da Região. O que esse corte demonstra é a elevada 
dispersão na utilização de recursos pelos Estados. 

7. 3. 4 F NO - Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 

r» 
7. 3. 4. 1 BREVES INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO 

Criado pela Constituição Federal de 1988, seus recursos são provenientes 
basicamente dos impostos sobre produtos industrializados e renda. Sua administração está a 
cargo do BASA- Banco da Amazônia S/A. Atende a todos os Estados da região Norte e 
seu objetivo principal é contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região 
Norte, cuja ação se dá mediante a execução de programas de financiamentos compatíveis 
com o Plano de Desenvolvimento da Amazônia (PDA). 

r 
Os financiamentos com recursos do FNO são concedidos pelo BASA sob a forma 

de operação de crédito e após a aprovação do cadastro pelo banco. As categorias 
beneficiárias são as pessoas físicas, pessoas fisicas de firma individual e pessoas físicas de 
firmas coletivas. 

São os seguintes os programas identificados e listados a seguir: 
• PROCERA - Programa de Apoio à Reforma Agrária 
• PRO RURAL - Programa de Apoio à Pequena Produção Familiar Rural Organizada 
• PRONAF - Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
• PRODEX - Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Extrativismo 

2 Os critérios de agregação para o obter a média nacional furam os mesmos que os utilizados em nível regional, ou seja, 
Rural= PRONAF e PROGER RURAL; Urbano= PROGER, PROEMPREGO e SINE 
3 Por operação entende-se um contrato de financiamento firmado com o agente financeiro. No caso do SINE existe uma 
estatística de trabalhador desempregado colocado, mas que não foi apresentado nesta análise uma vez que os recursos 
destinados ao programa não se restringem apenas a ações de intermediação (ver itens da seção 7.3.1) 
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• PRODEPEC: Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Pecuária 
• PRODAGRI: Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura 
• PRODESIN - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial 
• PROMICRO - Programa de Apoio às Microempresas 
• PROAGRIN - Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Agroindústria 
• PROGETUR: Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo Regional 
• PR OCA TEC- Programa de Apoio à Capacitação Tecnológica 
• PROSUMAM- Programa de Apoio à Conservação e Sustentação do Meio Ambiente 

Para o setor industrial, as empresas que solicitam financiamentos são classificadas 
pelo banco, segundo o seu porte e renda operacional líquida da seguinte maneira: 

• Microempresas 

• Pequenas empresas 

até R$ 400.000,00 

de R$ 400.000,01 até R$ 4.000.000,00 

• Médias empresas de R$ 4.000.000,01 até R$ 15.000.000,00 

• Grandes empresasacima de R$ 15.000.000,00 
Os limites de financiamento definidos pelo banco, também conforme o porte da 

empresa, são os mencionados na Tabela 23. 
Tabela23 

Tino de Emnresa Ativo Fixo % Canital de Giro % 
Microemoresas 300.000 100 105.000 100 
Pequenas emoresas 900.000 95 315.000 100 
Médias emoresas 3.300.000 85 1.155.000 100 
Grandes emnresas 6.600.000 70 2.310.000 100 
Associacões e Cooperativas 2.400.000 a 8.300.000 85 alOO 840.000 a 2.905.000 até 

FNO: Limites de Financiamento - Setor Industrial (EmR$) 

FONTE: BASA, Site Internet 

Programa Porte do Beneficiário Redução nos .Juros 
Municíoios Preferenciaisíl) Demais Municínios 

PRODESIN Micro 5638% 5238% 
PROAGRIN Pemieno 47,65% 43,65% 

Médio 30,99% 26,19"/o 
Grande 7,2% 0,00% 

PROMICRO Micro (2) 60,00% 60,00% 
Micro(3) 59,25% 59,25% 

Tabela24 
FNO - Níveis de Redução de J Setor industrial 

Os encargos financeiros ao beneficiário correspondem à variação do Índice Geral de 
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), acrescido de uma taxa efetiva de juros de 8% 
ao ano. Os juros terão redutores, conforme a natureza, a localização e a competitividade do 
empreendimento, a finalidade do financiamento e porte do beneficiário. Em geral, observa 
se o disposto na Tabela 24. 

FONTE: BASA, Site Internet 

Notas (1 )Municípios Preferenciais - Os elencados pelo Programa Comunidade Solidãria, exceto capitais 
(2)0perações até R$ 12.000 
(3)0perações entre R$ 12.001 e R$ 48.000 
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Para o setor rural, a classificação dos produtores é feita segundo o Valor Bruto da 
Produção esperado, conforme abaixo: 

• Microprodutor 

• Pequeno produtor 

até R$ 40.000,00 

de R$ 40.000,01 até R$ 165.000,00 

• Médio produtor de R$ 165.000,01 até R$ 800.000,00 

• Grande produtor acima de R$ 800.000,00 

Os limites de financiamento, também conforme o porte do produtor, são os 
retratados na Tabela 25. 

Tabela25 
FNO: Limites de Financiamento -Área Rural EmR$ 

100% 

Programa Porte d.o Beneficiário ~tes(até 
PROCERA Mini/Pequeno/ 

Associações e Cooperativas 
100% 

PRO D EX Mini/Pequeno/ 
Associações e Cooperativas 

100% 

PRORURAL 
uivas 

FONTE: BASA, Site Internet 
NOTAS: { l)Valor do crédito para investimento 

(2)Valor do crédito para custeio 
(3)Financiarnento direto ás cooperativas e associações, no caso de bens de uso comunitário 

No caso da pesca artesanal, o financiamento será de R$ 15.000,00, inclusive 
apetrechos, e R$ 12.000,00 somente para apetrechos. 

Os encargos financeiros ao beneficiário correspondem à variação do índice Geral de 
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), acrescido de uma taxa efetiva de juros de 8% 
ao ano. Os juros terão redutores, conforme a natureza, a localização e a competitividade do 
empreendimento, a finalidade do financiamento e do porte do beneficiário. Em geral, 
observa-se o disposto na Tabela 26. 

Tabela 26 
FNO - Níveis de Redução de J Área Rural 

Programa Porte do Beneficiário Redução nos Juros (1) 
Municínios Preferenciaisí3) Demais Municínios 

PRO RURAL Mini/Peoueno (2) 6000% 60.00% 
PRO D EX Mini/Peaueno (2) 60,0% 43,65% 

PROSUMAM Mini (2) 58,13% 54,00% 
Peaueno (2) 49,13% 45,000/o 
Médio (4) 31,95% 27,000/o 
Grande 7,43% 0,00% 

FONTE: BASA, Site Internet 
NOTAS: (l)Redução incidente no valor calculado sobre o saldo devedor atualizado 

(2)Conternpla associações e cooperativas com pelo menos 70% do quadro social constituído de mini e 
pequenos produtores 
(3)Municípios preferenciais elencados pelo Programa Comunidade Solidária, exceto capitais 
(4) Contempla as demais associações e cooperativas que não se enquadram na nota (2) 
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O PROCERA destina recursos aos mini e pequenos produtores, com juros de 6,5% 
ao ano e uma redução de até 50%, incidente sobre as parcelas de amortização do principal e 
juros, durante a vigência da operação de crédito em situação normal. 

7. 3. 4. 2 Análise dos Resultados do FNO 

Um corte analítico em termos de programas mostra que três (PRORURAL, 
PRODEPEC e PROCERA) concentram mais de dois terços (83,84%) dos recursos do 
Fundo no período 1995/98 (Tabela 27). Assim, dos dez programas acessados (o PRONAF 
não dispõe de recursos, o PROCATEC foi desativado, e o PRODETUR não conseguiu 
viabilizar demandas), três concentram a grande maioria dos recursos. Além da forte 
concentração de recursos em poucos projetos fica evidenciado que o setor rural é o mais 
beneficiado, pois esses três programas são classificados como do meio rural. 

Tabela27 
-- . - ----- ---- ------- --- 

PROGRAMA VALOR % 
SETOR RURAL 595.177.000 89,10 
PRORURAL 301.419.000 45,12 
PROCERA 86.063.000 12,88 
PRONAF 16.000 0,00 
PRO D EX 3.575.000 0,54 
PRODAGRI 29.163.000 4,37 
PROSUMAM 2.328.000 0,35 
PRODEPEC 172.613.000 25,84 
SETOR URBANO 72.893.000 10,90 
PRODESIN 59.266.000 8,87 
PROMICRO 3.222.000 0,48 
PROCATEC 41.000 0,00 
PROGETUR 2.886.000 0,43 
PROAGRIN 7.478.000 1,12 
SOMA 668.070.000 100.00 
FONTE: SUDAM/Secretaria Especial de Políticas Regionais 

Para efeitos da presente análise, na área urbana incluem-se aqueles 
programas classificados em Indústria, Comércio e Turismo, a saber: PRODESIN, 
PROMICRO, PROAGRIN, PROGETUR e PROCATEC. Na rural, conforme sejam 
destinados ao financiamento de projetos agrícolas, de pecuária ou de reforma agrária, 
classificados em Agricultura ou Reforma Agrária. São eles: PROCERA, PRORURAL, 
PRONAF, PRODEX, PRODEPEC e PRODAGRI. O PROSUMAM também foi 
classificado como rural por analogia, já que os projetos ambientais na região Amazônica 
localizam-se, na maior parte, fora do meio urbano. 
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Gráfico 15 - FNO: Destinação de Recursos por Programa 
1995-98 
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FONTE: SUDAM/Secretaria Especial de Políticas Regionais 

Gráfico 16 - FNO: Utilização de Recursos por Setor 1995- 
98 

Urbano 10,90% 

Rural 89.10% 
FONTE: SUDAM/Secretaria Especial de Políticas Regionais 



85 

Finalmente, um corte analítico intra-regional indica a destinação de recursos 
por Estado (Tabela 28). Dois Estados da Amazônia Legal não utilizaram recursos: 
Maranhão e Mato Grosso, por serem contemplados com outros fundos (FNE e FCO 
respectivamente), e não fazerem parte da região Norte. Apenas um Estado, o Pará, utilizou 
quase a metade dos recursos (43,30%) dos programas aqui analisados. O Amazonas 
destaca-se em segundo lugar com 18,42%, enquanto dois estados, Amapá e Roraima, 
juntos, somam 6,60%. Percebe-se, assim, que, a despeito da importância econômica e 
política dos Estados na Região, há uma utilização não equânime de recursos, considerando 
se o peso demográfico de cada Estado no conjunto região Norte, ou seja os estado de menor 
volume demográfico (Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins) tem mostrado melhor 
desempenho em acessar recursos do FNO que aqueles mais populosos como o Pará e o 
Amazonas. O Amapá tem uma participação equilibrada no acesso ao Fundo, a considerar 
se seu peso populacional. 

Tabela28 
-- - - -- --- - - - -- .. --· -- - 

%da 
Distribuição Total dos Recursos por Ano TOTAL População 

(EmR$) (EmR$) em relação a 
UF 1995 1996 1997 1998 ABS % Região Norte 

(1996) 
AC 14.371.000 13.363.000 5.395.000 7.666.000 40.795.000 6,11 4,29 
AM 20.382.000 89.143.000 6.010.000 7.501.000 123.036.000 18,42 21,16 
AP 12.604.000 5.105.000 914.000 3.925.000 22.548.000 3,37 3,36 
PA 100.966.000 64.736.000 24.779.000 98.779.000 289.260.000 43,30 48,81 
RO 31.603.000 17.366.000 11.354.000 31.959.000 92282.000 13,81 10,90 
RR 9.622.000 9.224.000 2.686.000 53.000 21.585.000 3,23 2,19 
TO 39.881.000 14.792.000 8.181.000 15.710.000 78.564.000 11,76 9,29 

TOTAL 229.429.000 213.729.000 59.319.000 165.593.000 668.070.000 100,00 100,00 

o 

FONTE: SUDAM/Secretaria Especial de Políticas Regionais 
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Gráfico 17 - FNO: Utilização de Recursos por Estado 1995- 
98 
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FONTE: SUDAM/Secretaria Especial de Políticas Regionais 

7. 3. 4. 5 Subprograma Projetos Demonstrativos 

7. 3. 4. 5. 1 Informações Gerais 

O PD/A é um desdobramento do SubPrograma Demonstrativo do PPG-7 - 
Programa Piloto para a Proteção de Florestas Tropicais no Brasil, que se destina a viabilizar 
o envolvimento de comunidades e ONGs, Estados e Municípios, em testes e difusão de 
modelos de desenvolvimento sustentável, que tenham elevado potencial de reproduzirem 
suas experiências, utilizem tecnologias brandas e promovam ações de educação ambiental. 

O PPG- 7 é o resultado de um acordo entre o Brasil e os países membros do Grupo 
dos Sete - G7 (Alemanha, Canadá, E.U.A . França, Itália, Japão e Reino Unido), além da 
União Européia e Holanda. 

O PD/ A visa a demonstrar a viabilidade de harmonizar os objetivos econômicos e 
sociais aos objetivos ambientais no uso de Florestas tropicais, possuindo, como área de 
abrangência, a Amazônia Legal e a Mata Atlântica, sendo que os projetos por ele 
financiados têm como objetivo "estimular o desenvolvimento, a adaptação ou a 
disseminação de sistemas de gerenciamento e de conservação por comunidades locais que 
sejam ambientalmente, economicamente e socialmente sustentáveis". 

Como objetivos específicos apresenta: 

a) Gerar conhecimentos sobre a conservação, a preservação e o manejo sustentável dos 
recursos naturais, por meio de atividades demonstrativas e com o envolvimento de 
populações locais. 

b) Transferir o conhecimento adquirido a outras comunidades. 
c) Fortalecer a organização, a articulação e a capacidade de elaborar e implementar sub 

projetos das comunidades locais. 
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Estão divididos em quatro ( 4) áreas prioritárias, a saber: 

a) Sistemas de Preservação Ambiental 
b) Sistemas de Manejo Florestal - projetos de proteção de recursos florestais utilizados 

para fins econômicos e atividades de extrativismo. 
c) Sistemas de Manejo de Recursos Aquáticos exploração racional de rios e igarapés e 

desenvolvimento de piscicultura 
d) Sistemas Agroflorestais e de recuperação ambiental. Consórcios que visam a 

proporcionar a obtenção de produtos economicamente viáveis; subprojetos de 
beneficiamento, processamento e comercialização da produção agroflorestal para 
diversificar a produção ambiental e melhorar a renda familiar. 

A quase totalidade dos subprojetos aprovados têm por objetivo explícito conciliar 
questões de ordem ambiental - a recuperação e o manejo sustentável dos recursos naturais - 
com demandas de ordem social, alimentar, fundiária e geração de renda. 

Esse critério de aprovação coincide com os critérios utilizados para a seleção dos 
projetos aqui analisados. Assim, os subprojetos constantes no banco de dados foram 
selecionados dentre os daqueles três últimos sistemas de manejo, pois é neles que se 
encontram os subprojetos que, em função de suas características, serão capazes de gerar nas 
comunidades envolvidas em sua execução, de forma direta, um volume de emprego e renda 
superior ao existente antes de sua implantação. O objetivo aqui é de apresentar uma relação 
representativa das atividades existentes, e por essa razão apenas parte dos 133 projetos 
PDIA, existentes emjulho de 1999, constam do banco de dados. 

O Programa conta com a efetiva participação de ONGs da Amazônia Legal e Mata 
Atlântica, representadas pelo GTA- Grupo de Trabalho Amazônico (fundado em 1992) e 
pela RMA - Rede Mata Atlântica. Conta, atualmente, com cerca de 350 ONGs 
ambientalistas, sindicatos de trabalhadores rurais, grupos comunitários, cooperativas, 
caixas agrícolas, organizações de povos indígenas e movimentos sociais. 

O Banco Mundial é o agente financeiro de cooperação multilateral. 

Financeiramente, é composto por um fundo de doações, integrado pelos membros 
do PPG- 7, principalmente a Alemanha, por meio da GTZ, órgão de cooperação técnica do 
Governo alemão. O Banco Mundial comparece como agente financeiro na cooperação 
internacional multilateral. 

O Banco do Brasil é o agente financeiro nacional para os projetos aprovados no 
âmbito do PD/ A. Dada a sua capilaridade, permite uma rápida internalização dos recursos 
doados por organismos internacionais. Participa também da avaliação, julgamento e 
aprovação das propostas de subprojetos, gestionando o fluxo financeiro entre o PD/ A e 
seus beneficiários finais. O Banco do Brasil, após aprovação da Secretaria Técnica do 
PD/ A, celebra contrato de doação com as entidades proponentes, repassando recursos para 
a execução dos subprojetos, recebendo, também, as prestações de contas e os relatórios 
semestrais. A liberação de recursos é mensal, assim como também a prestação de contas. 

Os recursos em cada subprojeto são compostos de duas fontes: as doações e as 
contrapartidas, estas últimas, por obrigação contratual do beneficiário com o Banco do 
Brasil, são feitas com recursos próprios do beneficiário, considerados como tais, os 
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recursos humanos, materiais e financeiros, capacitação de recursos humanos e 
contribuições da população beneficiada, especificados no projeto. 

O valor da contrapartida é estipulado conforme o valor a ser financiado pelo PD/ A, 
observando-se os limites abaixo: 

• Valor a ser financiado até US$ 45.000- contrapartida entre 10% e 100% 
• Valor a ser financiado entre US$ 45.001 e US$ 80.000 - contrapartida entre 20% e 

100% 

• Valor a ser financiado entre US$ 80.001 e OS$ 210.000 - contrapartida entre 30% e 
100% 

O PD/ A possui duas linhas de apoio distintas, com prazos e condições de 
apresentação e análise diferentes: 

• Pequenos subprojetos - destinada a subprojetos no valor máximo de US$ 20.000,00; e 
• Médios e grandes subprojetos - destinada ao apoio de subprojetos com valor entre US$ 

20.000,00 e US$ 210.000,00. 

7. 3. 4. 5. 2 Análise dos Resultados do Subprograma PD/A 

A Tabela 29 indica as principais instituições beneficiárias dos subprojetos PD/A 
Embora individualmente as ONG's respondam por maior participação na execução dos 
subprojetos (34%), a maior concentração encontra-se no grupo das associações, 
organizações, sindicatos e cooperativas ( 62%) que têm função semelhante entre si, social e 
politicamente, pois representam segmentos ou classes sociais. Como salientado 
anteriormente, a quase totalidade dos subprojetos PD/ A é executada pelo segmento não 
público: as entidades públicas representam apenas 2% dos beneficiários. 

Tabela 29 
Subprojetos PD/A: Distribuição dos Subprojetos 

Tipo de Instituição até 1998 . -- 
INSTITUIÇÃO % 

ONGs 34 
Associacão de Produtores 27 
Coonerativas 16 
Sindicatos 8 
Organizações Indízenas 4 
Associações de Moradores/Comunitárias 7 
Caixas Azrícolas 2 
Entidades Públicas 2 
TOTAL 100,00 
Fonte: Relatório de AtividadesPD/A 1998, SCA/MMA 

Embora também contemplem projetos executados na região abrangida pela Mata 
Atlântica, os investimentos dos subprojetos PD/A concentram-se majoritariamente na área 
da Amazônia Legal, como demonstram a Tabela 30 e o Gráfico 18. 
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Tabela 30 
Subprojetos PD/A- Valores por Fontes até Ju1J99 

._ •.•. ...,....,~, 
PDA Contrapartida Total 

Á.rea Ambiental 
Abs. º/o Abs. º/o Abs. º/o 

Amazônia Legal 13.481.134,39 73,73 6.680.176,81 71,33 20.161.311,20 72,92 

Mata Atlântica 4.804.234,60 26,27 2.684.670,75 28,67 7.488.905,35 27,08 

Total 18.285.368,99 100,00 9.364.847-lii6 100,00 27.650.216,55 100,00 
Fonte: Relatório de Atividades PD/A 1998, SCAIMMA 

Não apenas os investimentos concentram-se majoritariamente na Amazônia Legal, 
como também os projetos. 78,95% (105 contra 133 no total) dos projetos estão localizados 
na região. A distribuição por número de projetos é próxima à distribuição de investimentos 
financeiros (72,92%). 

Gráfico 18 - Subprojetos PD/A - Investimentos Totais na Amazônia Legal 
Até Jul/99 

Fonte: Relatório de Atividades PD/A 1998, SCAIMMA 

Quanto à distribuição dos investimentos/ projetos por Estado, pode-se destacar três 
(3) grupos: 

• Os Estados que recebem, cada um, cerca de 10% dos investimentos: Amazonas, 
Amapá, Maranhão e Rondônia; 
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• Os Estados que recebem, cada um, menos de 5% dos investimentos: Mato Grosso, 
Roraima e Tocantins; e 

• Os Estados que recebem investimentos em valores destoantes desses dois grupos: Acre 
e Pará. 

A dispersão entre número de projetos e valores totais investidos, por Estado (Tabela 
31), é sensível no Maranhão que concentra 9,7% dos investimentos e 15,24% dos projetos. 
De fato, o valor médio dos projetos no Maranhão é o menor dentre todos os Estados (média 
de R$ 122.251,92 ). À parte o Maranhão, as maiores dispersões estão em tomo de 3 pontos 
percentuais. 

Tabela31 
Subprojetos PD/ A: Distribuição dos Subprojetos por Estados da Amazônia Legal - 

JuL/99 
Estado Valor % No. Sub-projetos % 

lEmUS$) 
AC 3.730.981,32 18,51 19 18,10 
AM 1.829.286,22 9,07 13 12,38 
AP 2.046.716,00 10,15 7 6,67 
MA 1.956.030,64 9,70 16 15,24 
Mf 698.629,13 3,47 4 3 81 
PA 6.062.467,36 30,07 30 28,57 
RO 2.475.322,07 12,28 10 9,52 
RR 856.146,96 4,25 3 2,86 
TO 505.731,50 2,51 3 2,86 

TOTAL 20.161.311,20 100,00 105 100,00 
Fonte: Relatório de Atividades PD/A 1998, SCNMMA 

8 CONCLUSÃO: UMA AGENDA SOCIAL PARA A AMAZÓNIA LEGAL 

Ao longo deste relatório, desenvolveu-se um trabalho analítico baseado no 
levantamento e preparo de informações coletadas junto às fontes indicadas. A análise 
somente foi possível para os projetos federais, estaduais ( sete Estados) e demais projetos, já 
que as fontes forneceram dados quantitativos que permitiram dimensionar a amplitude dos 
investimentos na Amazônia Legal e a sua abrangência social, em vistas da realidade 
previamente diagnosticada. Iniciou-se, assim, um processo em que se pretendeu qualificar 
as ações colocadas em prática. 

O exercício que se segue, uma tentativa de definição de uma "agenda social" para a 
Amazônia Legal, baseia-se, pois, no esforço analítico empreendido ao longo deste relatório 
e busca complementar esse processo de qualificação de uma pauta de ações voltadas para a 
inclusão social. Foram adotadas as seguintes premissas: 

• os próprios investimentos (aportes de recursos, sejam públicos, sejam privados) ao 
refletirem áreas prioritárias, explicitadas ou não, definem uma "agenda", um conjunto 
de áreas e áreas setoriais, conforme a classificação aqui adotada, às quais foi previsto 
e/ou aplicado, num dado período, um volume de recursos. 
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• a chamada "agenda social" é um cenário social prospectivo, alcançável pelo 
atendimento das carências diagnosticadas, por meio das ações e inversões públicas e 
privadas numa dada realidade. 

- -· 
• a identificação das "macrofontes" de recursos (federal, estadual e outras, conforme 

agregação adotada neste relatório) e da cobertura que propiciaram a todo o campo de 
atuação, é elemento-chave para a formulação desse cenário. 

Com o fim de permitir maior identificação entre as prioridades definidas 
( explicitamente ou não) e os argumentos da política colocada em prática ("discurso"), os 
pontos que compõem a "agenda social" foram identificados a partir das "macrofontes" de 
financiamento. Ou seja, a metodologia é a mesma utilizada na caracterização da realidade e 
quantificação de resultados. 

8.1 UMA AGENDA EM CONSTRUÇÃO 

Um ponto básico para uma assim chamada "agenda social" é a atenção que se deve 
dar a programas que, gerando emprego e renda, permitam dotar o homem de uma 
identidade social. Fala-se do conceito de cidadania em seu sentido mais amplo, que neste 
particular passa por definir-lhe uma ocupação, que reflita características socioculturais, das 
quais possa extrair o seu sustento e de sua família, inserindo-o no meio social. Mas apenas 
isso não basta. É preciso que ele consiga se manter trabalhando, num processo de constante 
sustentação da dignidade. Há que gerar-lhe condições de sustentabilidade do trabalho. Em 
outras palavras, de empregabilidade. 

Na região Amazônica a identidade homem-região é facilmente apreensível. Região 
é natureza. Homem com identidade social, que busca e obtém trabalho e renda, é aquele 
que interage harmoniosamente com a natureza, a fim de dela retirar o seu sustento. Por 
certo essa não é a única identidade entre o homem trabalhador e as diversas oportunidades 
de trabalho existentes na Região; mas entende-se que é o tipo de trabalho melhor 
identificado com as características culturais e ambientais da Região. 

Parece correto afirmar que, na região Amazônica, um primeiro ponto da "agenda 
social" seja gerar trabalho a partir de atividades que propugnem o manejo sustentável dos 
recursos naturais. E o homem deve estar habilitado a fazê-lo. Ora, duas fontes de recursos 
trabalham, mas não de forma integrada entre si, nesse sentido: o Subprograma Projetos 
Demonstrativos e o Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

Os programas do F .A. T, aplicados em todo o Brasil, têm a particularidade de, na 
Amazônia Legal, destinarem proporcionalmente mais recursos ao setor rural do que na 
média nacional. A média de recursos, entretanto, à área urbana na Região ainda é maior. E 
o volume de recursos ao setor rural em comparação com a média nacional é reduzido. 
Além disso, os recursos do F.A.T. não se destinam necessariamente a projetos em que se 
contemple o trinômio homem/manejo sustentável da natureza/emprego. Essa "missão" cabe 
ao PD/A. Entretanto, o potencial financeiro dos recursos do F.A.T. é muito superior. 
Apenas dois programas da área rural, Proger rural e Pronaf, somam cinco vezes mais 
recursos do que o PD/A4• Este contempla, em cada um de seus projetos, assistência técnica 
e treinamento, que nos projetos do F .A. T. podem não ocorrer, ou estarem dispersos. 

4 Os Programas Proger rural e Pronaf, conjuntamente, até 1998, destinaram R$ 196.160.099. O PD/A, are 
julho de 1999, havia destinado US$ 20.161.311,20, que convertido a taxa de câmbio média, vigente à época, 
de R$ 1,87 perfazia um valor de R$ 37.02.212,94. 
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Ademais, o F .A. T. dispõe de um programa específico que trata exclusivamente de ações de 
treinamento, e, não necessariamente, voltadas ao meio rural: o SINE 

Isso posto, parece que as experiências de ambos os programas são extremamente 
válidas e compõem de forma marcante a "agenda social" amazônica. A ação pública, nesse 
sentido, deveria pautar-se pela sua manutenção/continuidade. Não é possível ao poder 
público, pela via de uma decisão política unilateral, elevar o quantitativo e a destinação de 
recursos dos projetos PD/A. É possível, contudo, atribuir maior efetividade e objetividade 
aos recursos do F.A.T .. Isso pode ser alcançado por meio: 

a) de uma inversão na destinação de recursos entre os setores econômicos urbano e rural, 
este último recebendo maior aporte que o primeiro; e 

b) pela absorção das experiências desenvolvidas pelo PD/A no sentido de melhor casar a 
geração, ampliação e manutenção de empregos e renda com o correto manejo dos 
recursos naturais, garantindo-lhes assim a necessária sustentabilidade social, econômica 
e ambiental. 

Uma "agenda social" amazônica estaria assim preservando e melhorando duas 
fontes de recursos, e suas respectivas experiências positivas, aproveitando melhor o 
potencial de cada uma (inegável capacidade :financeira de um lado e descentralização e 
capacidade técnica de outro) em prol de ações que tomem mais efetivo e amplo o conceito 
e o exercício da cidadania. 

A definição de uma "agenda social" passa também pela resposta a uma questão 
fundamental: qual é a vocação econômica da Região? A partir dos diagnósticos e das 
políticas de desenvolvimentos previstos pelos Estados, pode-se afirmar que se trata de uma 
vocação intimamente ligada à exploração racional e sustentável dos recursos naturais, para 
a qual o trabalhador deve estar habilitado, integrando-se assim com seu meio ambiente 
natural. O setor da atividade econômica relacionada é o primário com propostas de 
verticalização do setor, descentralizando espacialmente os investimentos, principalmente 
fugindo das capitais. É a ele que os programas de fomento e incentivo ao desenvolvimento 
regional devem continuar destinando a maior parcela de recursos. Se não é assim no que 
diz respeito ao F.A.T., os recursos do FNO demonstram claramente essa vocação. 

O FNO é uma fonte tradicional de financiamento para a Amazônia, que deve 
continuar presente em qualquer agenda futura. Em volume de recursos está plenamente 
sintonizado com a vocação regional. E estende-se para além da simples disponibilização 
financeira. Reflete-se também na política de juros, reduzida e variada conforme o tamanho, 
a localização e a finalidade do empreendimento. Os limites de financiamento, 
principalmente para os mini e pequenos produtores, são compatíveis com sua capacidade 
de endividamento, indicando uma preocupação com a sustentabilidade financeira do 
empreendimento. Os projetos do setor industrial recebem igual atenção. O que faz a 
diferença, é quanto ao volume de recursos, pouco mais de 10% do total. 

Sendo uma fonte que opera por meio de crédito bancário, para que os beneficiários 
realizem investimentos necessários ao seu empreendimento, o pressuposto básico para 
acesso ao FNO é já ter um negócio estabelecido. E decerto operante e boa situação 
econômico-financeira. Diferencia-se, portanto, de iniciativas como o PD/A, onde o projeto 
é lançado a partir do zero, como uma experiência-piloto, que se reproduz a toda 
comunidade. A sustentabilidade no FNO comparece como um aporte financeiro para que o 
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investimento se expanda e continue a gerar beneficios, inclusive a geração de emprego e 
renda. 

Das ações coletadas das três fontes (PD/A, FNO e FAT), percebe-se que atuam com 
objetivos semelhantes, dentre os quais, e principalmente, a geração de emprego e renda. 
Não haveria razão, aliás, para que atuassem articuladamente. Não foram concebidas com 
esSe propósito. Mas percebe-se que desSas experiências positivas depreendem-se algumas 
características que ajudam a compor um quadro "pró-ativo" para uma "agenda social" em 
geração de emprego e renda. Dessa maneira, tal agenda deveria observar: 

• maior aporte de recursos para o setor agropecuário, onde estão as oportunidades de 
trabalho e geração de renda mais identificadas com a vocação regional, conforme 
diagnósticos estaduais; 

• treinamento e qualificação profissional voltados para empregos e iniciativas onde 
estejam presentes essa vocação; e 

• introdução de mecanismos que facilitem a reprodução das experiências vividas dentro e 
fora das comunidades afetadas, de forma a garantir a sustentabilidade da ação. Entre 
esses mecanismos encontram-se a assistência técnica e financeira, a disseminação e a 
adoção de técnicas e experiências bem-sucedidas, como elemento da formação 
educacional de crianças, jovens e adultos. 

8.2 UMA AGENDA A CONSTRUIR 

Contemplam-se aqui, tanto os projetos de fontes federais, quanto os de fonte 
estaduais. Ao se discriminar os diversos pontos que compõem a "agenda social a 
construir", conforme a classificação adotada neste trabalho, não se distinguiu entre as áreas 
estadual e federal. Isto porque observou-se ao longo das análises que em muitos programas 
e projetos a ação de ambos coincide. Mais do que isso, em muitos casos, os recursos de 
projetos executados em nível estadual provêm de fonte federal. 

O conceito de desenvolvimento sustentável está presente em todos os Planos 
Plurianuais dos Estados, mas nem sempre com a preocupação de fundamentar com clareza 
o rebatimento em concepções estratégicas de desenvolvimento social. Esse fato é limitante, 
principalmente quando se considera a heterogeneidade e as especificidades regionais, que 
apresentam características físico-geográficas, culturais e demográficas com ampla 
diversidade no interior de um mesmo Estado. Isso dificulta, não só adoção de políticas que 
visam a reduzir a exclusão social, como a sua análise em nível regional calcada nos 
enfoques estaduais. 

As carências, amplamente diagnosticadas pelos PPAs estaduais, são parecidas mas 
não homogêneas, até mesmo pelo processo histórico que forjou o quadro social de 
diversidades. A análise de intenções governamentais, a que se refere este trabalho, não 
permite um aprofundamento na avaliação das políticas públicas propostas para cada 
Estado, com o enfoque conceituai do desenvolvimento sustentável. O conceito é bastante 
usado para fundamentar as proposições referentes ao meio ambiente, sua utilização 
econômica, e em alguns casos com a preocupação de embasar projetos sociais para 
comunidades rurais carentes ou não de pequenos produtores. 

- 
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Percebe-se, entretanto, que a necessidade de superação do quadro de carências 
regionais comparece, tanto na elaboração dos diagnósticos, como na formulação das 
diretrizes e objetivos dos Programas e Projetos. Por outro lado, não se percebe claramente 
uma relação direta entre as metas fixadas e a superação desse quadro, tanto por problemas 
de formulação, como de fonte de dados. Somente uma pesquisa de campo exaustiva, com 
enfoque preciso na questão da inclusão social, identificaria essa relação, propiciando um 
melhor entendimento da questão. 

Em termos de superação dos problemas diagnosticados, alguns pressupostos básicos 
comparecem em todos os planos: 

• concepção de políticas sociais que atendam às demandas regionais em termos de 
educação fundamental, saúde e saneamento básico, combate à pobreza, geração de 
emprego e renda, atenção à criança e ao adolescente; 

• descentralização das ações do poder público, por meio da cooperação entre o Estado, 
municípios e sociedade; 

• modernização e reformulação do sistema institucional; 

• busca de recursos para o financiamento das políticas públicas; 

• geração e adaptação de tecnologias para o aproveitamento das potencialidades regionais 
- agroflorestais e minerais, principalmente; 

• uso racional e sustentável dos recursos naturais, e 

• redução das desigualdades espaciais e sociais de renda e riqueza, 

Os diagnósticos, em geral, são enfáticos na análise da questão social, com 
indicadores como: 

• altos índices de desemprego e baixa renda da maioria dos chefes de família; 

• altos índices de analfabetismo, evasão e déficits escolares; 

• altas taxas de mortalidade infantil; incidências de doenças infecciosas e endêmicas, que 
espelham a situação dos serviços de saúde e saneamento; e 

• grande número de trabalhadores sem terra e pequenos produtores rurais em condições 
precárias de sobrevivência. 

Esse quadro reforçaria os pressupostos acima para adoção de políticas sociais, 
programas e projetos que materializassem diretrizes de valorização humana e social. A 
análise da distribuição dos recursos entre os vários setores, entretanto, revelam duas 
fragilidades dos governos estaduais: 

• restrita capacidade de investimento; 

• baixa participação no total dos orçamentos de projetos voltados para a questão da 
inclusão social. 
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Logo, e referenciando os preceitos metodológicos enunciados no início desta seção, 
há que se levar em consideração a restrição financeira que será sempre um obstáculo a ser 
superado para se alcançar a "agenda social" ideal. 

A vocação regional anteriormente mencionada não diz respeito apenas aos aspectos 
econômicos da realidade regional. Nela também incluem-se: 

• as questões sociais, geradas por um quadro onde a frágil identidade econômica entre o 
homem-trabalhador e a natureza não gera recursos para sua manutenção e fixação em 
meios urbanos desconcentrados, levando ao inchaço de poucos centros urbanos com 
grande concentração de pobreza; 

• os aspectos culturais próprios de cada localidade, que, na Amazônia, estão diretamente 
relacionados com a natureza abundante; e 

• as possibilidades tecnológicas da exploração racional da floresta. 

Decerto que a "agenda social" deve contemplar, necessariamente, as questões 
sociais acima com todas as suas nuances e implicações: direitos sociais; atendimento às 
necessidades básicas em saúde, educação, saneamento e alimentação; preservação 
ambiental, etc. 

Assim, a questão social, é a componente maior que deve compor a "agenda social". 
Tradicionalmente a atenção lhe é reservada pelas ações de Governo. E onde se 
identificaram lacunas não suficientemente preenchidas, com vistas ao atendimento das 
necessidades sociais. Dos dados analisados transpareceu que as prioridades não 
vislumbram o atendimento necessário das carências sociais diagnosticadas. 

Pode-se tirar algumas conclusões que identifiquem essas lacunas e contribuam para 
melhor definir uma agenda que, sendo revista, venha a ser melhorada: 

• a área social, de acordo com a metodologia aqui adotada, é a menos privilegiada. 

• a maior parte dos projetos federais são resultantes de investimentos localizáveis no 
contexto de uma estratégia nacional, poucos são identificados como resultantes de ações 
específicas, visando a solucionar um problema diagnosticado. 

• as áreas setoriais, que identificam os assim chamados "grupos sociais vulneráveis" 
(povos indígenas, crianças e adolescentes, mulheres, pessoas idosas e portadores de 
deficiências, etc.), encontram-se entre as que menos atenção específica recebem. 

• algumas áreas setoriais, em que o País, como um todo, é tradicionalmente carente de 
atenção - saúde e educação, por exemplo - recebem relativamente menos recursos e 
atenção especifica do que outras, como transporte e agricultura. -..-· 

Considera-se, inicialmente, os grupos sociais vulneráveis. Que itens da agenda 
existente, isto é, daquela identificada na análise, contribuem para, atendendo a necessidades 
básicas, também inserir o indivíduo no meio social ( combate à exclusão social); 
resgatando-lhe o exercício pleno da cidadania? São poucos os assim identificados. 
Programas assistencialistas, como por exemplo, a doação de cestas básicas ou atendimento 
de saúde emergencial, têm papel importante nesse processo. Mas, nesse particular, inclusão 
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social não se conclui com o atendimento emergencial às necessidades básicas. Esta é 
apenas uma etapa inicial, onde o suprimento de certas carências é uma condição sine qua 
non para o início de um processo de inclusão social. E nele está presente o conceito de 
"acesso permanente" que deve, portanto, permear todas as iniciativas nesse sentido. Acesso 
permanente, em termos de ação pública, significa manutenção de atividades que na maior 
parte das vezes aparecem em programas emergenciais e têm pouca abrangência espacial. O 
indivíduo, em situação de vulnerabilidade social, necessita ter o acesso facilitado aos 
beneficios, e estes precisam ser levados a todos os cantos onde existam grupos sociais em 
tais condições. E isso se coloca como um grande desafio numa região com tantas 
dificuldades de acesso fisico. 

Um outro ponto é igualmente relevante e compõe o conceito de inclusão social: o 
respeito às características sócioculturais-ambientais dos grupos sociais. Porque não existe 
sociedade, e, portanto, indíviduo social, dissociado do seu meio fisico e das heranças 
sociais e culturais. E não existe indivíduo, e, por conseguinte grupo social, que não as 
respeite e as desenvolva. 

Acredita-se ter listado alguns elementos que ajudarão a suprir certas lacunas da 
agenda existente, consagrada aos "grupos sociais vulneráveis". Assim sendo, algumas 
proposições sobressaem dos diagnósticos e ajudam a compor a "agenda social". 
Objetivamente, esses elementos se traduzem em: 

• Atenção à Mulher - maior atenção, principalmente em termos de alocação de recursos, 
a programas permanentes de assistência à mulher em todos os aspectos: treinamento 
para o trabalho, assistência jurídica e legal, programas de saúde feminina e prevenção de 
doenças e educação sexual; essa é a área setorial com menor incidência de programas e 
projetos governamentais. 

• Povos Indígenas - contemplar o direito do acesso e da permanência na terra, 
preservando todas as suas características sociocultural-ambientais, ou seja, pelo trato de 
temas, como a preservação das terras, culturas e costumes, auto-sustentação, etc. 

• Atenção aos Idosos - desenvolvimento de programas aos idosos que lhes propiciem, 
além do acesso aos benefícios previdenciários, atendimento de saúde específico para a 
terceira idade e integração e convivência social. 

• Portadores de Deficiência Física - programas voltados aos portadores de deficiência 
física que, além da atenção à saúde fisica e mental, eliminem os preconceitos sociais, 
notadamente aqueles relativos à inserção no mercado de trabalho, e que propiciem 
melhores condições de circulação nas cidades. 

• Atenção à Criança e ao Adolescente - pela leitura dos PP As, percebe-se que o 
problema com crianças e adolescentes em situação de risco é significativo na Região; 
maior atenção poderia ser dada por meio de programas que acompanhem, até o final da 
adolescência, os menores carentes e abandonados, cuidando, de forma integral e 
integrada, de todos os aspectos relativos à: questão jurídico-legal, educação, 
alimentação, saúde, lazer, cultura e integração social. Na maioria das vezes, os 
programas de assistência à infância têm caráter transitório, limitando-se a recolher o 
menor das ruas por período curto e determinado de tempo, e/ou agindo de forma 
assistencialísta pelo fornecimento de algumas refeições e vestimentas. 



97 

• Reforma Agrária - ações de reforma agrária que extrapolem a catalogação e o 
inventário de terras; essas ações, embora sejam etapa necessária no processo de reforma 
agrária, compõem o grosso dos investimentos. A distribuição de terras deve ser 
acompanhada de medidas que viabilizem a produção, dando ao assentado condições de 
sustentabilidade, impedindo, ao mesmo tempo, a revenda da terra. 

• Meio Ambiente - programas e projetos ambientais que ampliem a proteção a parques 
nacionais e espécies animais variadas, controlem o desmatamento, as queimadas e a 
poluição. 

• Saúde e Educação - em ambas, um primeiro ponto a se considerar é a necessidade de 
englobar as especificidades regionais como complemento aos programas já existentes; 
na área de educação, programas que incluam nos currículos escolares, de forma 
permanente ou não, aspectos relativos à educação ambiental e formação étnico-social e 
cultural da Região, poderiam ajudar a suprir essa lacuna; na área de saúde, programas de 
pesquisa e atendimentos específicos a doenças e zoonoses, características da Região, 
dariam uma cobertura maior aos tradicionais; ambas as áreas são tradicionalmente 
carentes de recursos para suprir as deficiências na cobertura mínima que a população, 
principalmente a mais carente, necessita; em termos de uma nova agenda, deveria 
ocorrer uma reversão na alocação de recursos, recebendo essas duas áreas setoriais 
maior volume de investimentos, para fazer frente às demandas sociais. 

• com vistas a garantir maior empregabilidade, dever-se-ia elevar o número de projetos 
que contemplem a ampliação do nível de educação formal dos trabalhadores; fala-se 
em projetos direcionados especificamente à educação de trabalhadores, tendo como 
princípio que o vínculo entre educação, trabalho e desenvolvimento é indissolúvel. O 
fato é que o baixo nível de escolaridade e de educação em geral da população mais 
carente, em todos os Estados da Região, conforme diagnósticos estaduais, é um 
restritor forte e determinante das propostas de transformação social. 

• Geração de Trabalho e Renda 

• privilegiar projetos de geração de emprego e renda em setores ainda não 
estabelecidos ou com dificuldades em se estabelecer; trata-se de projetos para setores 
como os pequenos produtores rurais ( agricultura, piscicultura/pescadores artesanais, 
apicultura e silvicultura, etc. ) e artesãos; os recursos aplicados nesses setores são 
menores, as iniciativas estão mais difundidas no espaço regional, e os empregos e a 
renda gerados tendem a ser mais perenes do que nos setores já estabelecidos, de 
tamanho médio ou grande. 
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Tabela32 
Investimentos Previstos por Áreas e Áreas Setoriais no Estado do Acre - 1996/99 

Área/ Área Setorial Valor % em Relação %em Relação 
ao Estado ã Regíãe 

Infraestrutura Social 
Trabalho e Renda 11.050.000 3,15 0.08 
Educação/Cultura/Desportos/Lazer 83.156.000 23,68 0,58 
Saúde e Saneamento 132.807.000 37,82 0.93 
Alimentação/Segurança Alimentar - - - 
Assistência Social e Comunitária 120.000 0,03 - 
Atenção à Criança e ao Adolescente 616.000 0,18 - 
Atenção ao Povos Indígenas - - - 
Atenção ao Idoso e ao Deficiente - - - 
Atenção à Mulher - - - 
SeP.UraI1ça 32.253.000 9,18 0,23 
Meio Ambiente - - - 
Habitação 79.189.000 22,55 0,56 
Reforma Agrária - - - 
Subtotal 339.191.000 96,59 2.38 

Infraestrutura Econômica 
Azricultura - - - 
Indústria/Comércio/Turismo - - - 
Minas e Energia - - - 
Transoortes - - - 
Telecomunicações 2.650.000 0,75 0,02 
Prornocão de Investimentos - - - 
Planejamento 9.340.000 2,66 0,07 
Ciência e Tecnologia - - - 
Subtotal 11.990.000 3.41 o.os 

TOTAL 351.181.000 100,00 2.46 
FONTE:PPAAcre 1996/99 
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Tabela33 
Investimentos Previstos por Áreas e Áreas Setoriais no Estado do Amapá- 1996/99 

<EmR$1,00) 

Área I Área Setorial Valor % em Relação ao %em Relação 
Estado à Região 

Infraestrutura Social 
Trabalho e Renda 18.816.118 2,40 0,13 
Educação/Cultura/Desportos/Lazer 254.172.909 32,48 1,78 
Saúde e Saneamento 297.080.966 37,96 2,08 
Alimentaeão/Sezuranca Alimentar 2.096.123 0,27 0,01 
Assistência Social e Comunitária - - - 
Atenção à Criança e ao Adolescente 3.254.502 0,42 0,02 
Atenção ao Povos Indígenas - - - 
Atenção ao Idoso e ao Deficiente - - - 
Atenção à Mulher - - - 
Se!!Urallça - - - 
Meio Ambiente - - - 
Habitação 131.796.017 16,84 0,92 
Reforma A~..;"' - - - 
Subtotal 707.216.635 90,37 4.96 

Infraestrutura Econômica 
Azricultura 6.675.113 0,85 0,05 
Indústria/Comércio/Turismo - - - 
Minas e Energia 68.667.257 8,77 0,48 
Transportes - - - 
Telecomunicações - - - 
Promoção de Investimentos - - - 
Planeiamento - - - 
Ciência e Tecnologia - - - 
Subtotal 75.342.370 9.63 0.53 

TOTAL 782.559.005 100.00 5.49 
FONTE: PPA Amapá 1996/99 
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Tabela34 
Investimentos Previstos por Áreas e Áreas Setoriais no Estado do Maranhão - 

,. -·-·--- ;,- ., 

Área I Área Setorial Valor % em Relação ao %em Relação 
Estado à Região 

Infraestrutura Social 
Trabalho e Renda 11.461.685 0,72 0,08 
Educação/Cultura/Desportos/l.azer 556.161.109 35,14 3,90 
Saúde e Saneamento 171.321.946 10,82 1,20 
Alimentação/Segurança Alimentar - - - 
Assistência Social e Comunitária 16.338.552 1,03 0,11 
Atenção à Criança e ao Adolescente 14.170.456 0,90 0,10 
Atenção ao Povos Indígenas - - - 
Atencão ao Idoso e ao Deficiente 2.053.721 0,13 0,01 
Atenção à Mulher 991.000 0,06 0,01 
Segurança 45.529.750 2,88 0,32 
Meio Ambiente 4.272.079 0,27 0,03 
Habitação 333.291.921 21,06 2,34 
Reforma Asráría 8.208.800 0,52 0,06 
Subtotal 1.163.801.019 73,53 8,16 

Infraestrutura Econômica 
Azricultura 47.614.106 3,01 0,33 
Indústria/Comércioffurismo 1.399.302 0,09 0,01 
Minas e Energia 136.466.970 8,62 0,96 
Transoortes 233.485.731 14,75 1,64 
Telecomunicacões - - - 
Promoção de Investimentos - - - 
Planejamento - - - 
Ciência e Tecnologia - - - 
Subtotal 418.966.109 26.47 2,94 

TOTAL 1.S82. 767.128 100.00 11.10 

'.,.I 

FONTE:PPAMaranhão 19%/99 
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Tabela 35 
Investimentos Previstos por Áreas e Áreas Setoriais no Estado do Mato Grosso - 

, 

o/o em 
Área I Área Setorial Valor % em Relação ao Relação à 

Estado Re1!ião 
Infraestrutura Social 
Trabalho e Renda 9.348.000 0,29 0,07 
Educação/Cultura/Desoortos/Lazer 371.793.000 11,49 2,61 
Saúde e Saneamento 562.796.480 17,39 3,95 
Alimentação/Segurança Alimentar - - - 
Assistência Social e Comunitária 15.905.000 0.49 0,11 
Atenção à Crianca e ao Adolescente - - - 
Atenção ao Povos Indígenas 5.659.000 0,17 0,04 
Atenção ao Idoso e ao Deficiente - - - 
Atenção à Mulher - - - 
Seguran.ca 45.791.000 1,41 0,32 
Meio Ambiente 51.913.000 1,60 0,36 
Habitação 187.661.000 5,80 1,32 
Reforma Azráría 42.336.000 1,31 0,30 
Subtotal 1.293.202.480 39.95 9.07 

Infraestrutura Econômica 
Azricultura 39.632.000 1,22 0,28 
Indústria/Comércio/Turismo 225.015.000 6,95 1,58 
Minas e Energia 685.022.000 21,16 4,80 
Transportes 989.698.000 30,57 6,94 
Telecomunicações 2.627.000 0,08 0,02 
Promoção de Investimentos - - - 
Planejamento 1.840.000 0,06 0,01 
Ciência e Tecnologia - - - 
Subtotal 1.943.834.000 60.05 13.63 

TOTAL 3.237.036.480 100.00 22.70 
FONTE: PPA Mato Grosso 1996/99 
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Tabela36 
Investimentos Previstos por Áreas e Áreas Setoriais no Estado do Pará - 1996/99 

<EmR$1,00} 

Área I Área Setorial Valor % em Relação ao % em Relação 
Estado à Reziâo 

Infraestrutura Social 
Trabalho e Renda 164.944.000 5,28 1,16 
Educacão/Cultura/Desportos/Lazer 43.129.000 1,38 0,30 
Saúde e Saneamento 564.772.000 18,09 3,96 
Alimentação/Segurança Alimentar - - - 
Assistência Social e Comunitária - - - 
Atenção à Crianca e ao Adolescente - - - 
Atencão ao Povos Indígenas 4.000.000 0,13 0,03 
Atenção ao Idoso e ao Deficiente - - - 
Atenção à Mulher - - - 
Seirurança 46.120.000 1,48 0,32 
Meio Ambiente 31.950.000 1,02 0,22 
Habitação - - - 
Reforma Aerária 19.138.000 0,61 0,13 
Subtotal 874.053.000 28.00 6,13 

Infraestrutura Econômica 
Azricultura 450.183.000 14,42 3,16 
Indústria/Comércio/Turismo 369.453.000 11,84 2,59 
Minas e Enerzia 1.601.307 0,05 0,01 
Transoortes 1.426.104.000 45,69 10,00 
Telecomunicações - - - 
Promoção de Investimentos - - - 
Planejamento - - - 
Ciência e Tecnologia - - - 
Subtotal 2.247.341.307 72,00 15,76 

TOTAL 3.121.394.307 100,00 21,89 
FONTE: PPA Pará 1996/99 
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Tabela37 
Investimentos Previstos por Áreas e Áreas Setoriais no Estado de Roraima - 1996/99 

(EmR$1,00) 

Área I Área Setorial Valor o/o em Relação ao o/o em Relação 
Estado à Reaíãe 

Infraestrutura Social 
Trabalho e Renda 14.342.994 1,94 0,10 
Educação/Cultura/Desoortos/Lazer 284.600.000 38,57 2,00 
Saúde e Saneamento 74.039.660 10,03 0,52 
Alimentação/Segurança Alimentar 12.394.716 1,68 0,09 
Assistência Social e Comunitária - - - 
Atenção à Crianca e ao Adolescente 4.000.000 0,54 0,03 
Atenção ao Povos Indígenas - - - 
Atencão ao Idoso e ao Deficiente 1.900.000 0,26 0,01 
Atenção à Mulher - - - 
Seirurança 5.481.113 0,74 0,04 
Meio Ambiente 821.466 0,11 0,01 
Habitação 42.848.000 5,81 0,30 
Reforma Agrária 8.989.077 1,22 0.06 
Subtotal 449.417.026 60.91 3.15 

Infraestrutura Econômica 
Azrícultura 39.950.193 5,41 0,28 
Indústria/Comércío/furismo 8.050.000 1,09 0,06 
Minas e Energia 63.273.499 8,58 0,44 
Transportes 177.153.548 24,01 1,24 
Telecomunicacões - - - 
Promoção de Investimentos - - - 
Planejamento - - - 
Ciência e Tecnologia - - - 
Subtotal 288.427.240 39.09 2.02 

TOTAL 737.844.266 100,00 5.17 
FONTE: PPA Roraima 1996/99 



108 

Tabela38 
Investimentos Previstos por Áreas e Áreas Setoriais no Estado do Tocantins - 

- - - •------ --- -;,- - , 

%em 
Área I Área Setorial Valor % em Relação ao Relação à 

Estado Região 
Infraestrutura Social 
Trabalho e Renda 136.972.57( 3,0~ 0,9(i 
Educação/Cultura/Desoortos/Lazer 731.848.525 16,45 5,13 
Saúde e Saneamento 747.343.87-' 16,8C 5,24 
Alimentação/Segurança Alimentar . 
Assistência Social e Comunitária 132.456.223 2,98 0,93 
Atenção à Críanca e ao Adolescente . 
Atenção ao Povos Indígenas 101.560.84( 2,28 0,71 
Atenção ao Idoso e ao Deficiente - 
Atencão à Mulher 
Segurança 171.485.450 3,85 1,20 
Meio Ambiente 38.453.573 0,8(i 0,27 
Habitacão 775.000 0,02 0,01 
Reforma Azrária 32.567.160 0,73 0,23 
Subtotal 2.093.463.21~ 47.05 14.,61l 

Infraestrutura Econômica 
Azricultura 286.301.318 6,44 2,01 
Indústria/Comércio/Turismo 15.717.270 0,35 0,11 
Minas e Energia 226.903.578 5,1( 1,59 
Transnortes 1. 781.037 27( 40,03 12,49 
Telecomunicações 13.307.125 0,30 0,09 
Promocão de Investimentos . 
Planeiamento 26.529.45( 0,60 0,19 
Ciência e Tecnolozia 5.776.93~ 0,13 0,04 
Subtotal 2.355.572.94~ 52-'>~ 16.5~ 

TOTAL 4.449.036.1~ 100.0(1 31.20 

- 

FONTE: PPA Tocantins 1996/99 
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Tabela39 
Investimento Previsto por Áreas e Áreas Setoriais na Amazônia Legal - 1996/99 

Área/ Área Setorial Investimento % em Relação à 
(EmR$) Reeião 

Infraestrutura Social 

Trabalho e Renda 366.935.367 2,57 
Educacão/Cultwa/Desportos/Lazer 2.324.860.543 16,30 
Saúde e Saneamento 2.550.161.926 17,88 
Alimentação/Seu Alimentar 14.490.839 0,10 
Assistência Social e Comunitária 164.819.775 1,16 
Atenção à Criança e ao Adolescente 22.040.958 0,15 
Atenção ao Povos Indígenas 111.219 .840 0,78 
Atencão ao Idoso e ao Deficiente 3.953.721 0,03 
Atenção à Mulher 991.000 0,01 
Segurança 346.660.313 2,43 
Meio Ambiente 127.410.118 0,89 
Habitação 775.560.938 5,44 
Reforma Agrária 111.239.037 0,78 
Subtotal 6.920.344.375 4L~2 

Infraestrutura Econômica 
Agricultura 870.355.730 6,10 
Indústria/Comércio/Turismo 619.634.572 4,34 
Minas e Energia 1.181.934.611 8,29 
Transportes 4.607.478.549 32,31 
Telecomunicações 18.584.125 0,13 
Promoção de Investimentos - - 
Planejamento 37.709.450 0,26 
Ciência e Tecnologia 5.776.938 0,04 
Subtotal 7.341.473.975 51.48 

TOTAL 14.261.818.350 100.00 
FONTE: PPA dos Estados da Amazônia Legal 1996/99 
(*) Não inclui os Estados do Amazonas e Rondônia, cujos PP As não apresenta maiores informações 

financeiras. 


