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PLAtlO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
( Es uoo o E R ou ,1u ). 

ESTADO DE RORAIMA - (RR) 

Estado de Roraima no contexto 
da Amazónia Continental Estado de Roraãaa 

Norte - República da Venezuela 
Sul - Estados do Amazonas e Pará 
Leste - República Cooperativista da Guiana 
Oeste - Estado do Amazonas e República da Venezuela. 

r---------L--, 
1 O nome do Estudo de Roroina foz 11111 homenagem o maior 1 
dos montanhas do Gron Sobono venezuelano - o Monte 

1 Roroina - rujo nome mrreto indígena (pemon) é ROROIMA. 1 
1 ROROI (verde azl*!do) + MA (grande) 1 L ..J 

Limites: 

Principais Rios: rio Branco, rio Tacutu, rio Uraricoera, rio Maú, rio Cotingo, rio Surumú, rio 
Parimé, rio Amajari, rio Anauá, rio Jauaperi, rio Água Boa do Univini, rio Alalaú. 

Clima Tropical Úmido e Equatorial Subúmido. 

Temperatura: Temperatura média mínima de 2Q!I C e máxima de 3811 C em regiões de 

r------------------------------------, 
Síntese Histórica 
. No território disputado por espa 
nhóis, portugueses, holandeses e 
ingleses, a fixação de povoados só 
acontece no séc. XVIII, após o ex 
termínio dos grupos indígenas hos 
tis. 

lia, Vitório Emanuel Ili, tira do Brasil 
as terras da região do Pirara, incor 
poradas à Guiana. 
. Em 13/9/1943, com área desmem 
brada do Amazonas, é criado o terri 
tório do Rio Branco, que passa a cha 
mar-se Roraima em 13/12/1962. 

. . . . Rico em jazidas de bauxita, cobre e 
. Em 1858, o governo 1mpenal ena a cassiterita, é graças ao garimpo de 
freguesia de N. S. do Carmo, tf8:ns- ouro e diamantes, porém, que o Es- 
formada em município de Boa Vista tado é ocupado. Monumen10 em homenagem ao 
(1890). Em 1988 a Assembléia Constituin- GARIMPEIRO, 
. Em 1904, a disputa territo~al co~ te transforma O território em Estado. na capiral de Roraima - Boa Vista 
a Inglaterra, decidida pelo rei da ltá- ...1 
L--------------- 
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níveis baixos em relação ao mar. Em regiões entre 800m a 
1 OOOm a média é inferior a 182 C . Em localidades e altitude 
acima de 1. 1 OOm a temperatura mínima noturna chega a &1 
C a diurna inferior a 202 C em qualquer época do ano. O 
Estado possui duas estações bem definidas: Chuvosa (in 
verno) entre abril e setembro, Seca (verão) de outubro a mar 
ço. A precipitação média anual é de 1.882 mm A umidade 
relativa de ar é de 65 a 90%. 

Estrutura Viária: o Estado apresenta uma estrutura viária 
considerável e que possibilita sua conexão com todo o Bra 
sil e países latinos, o Estado tem sua estrutura de escoa 
mento fixada em 03 (três) rodovias federais: BR-174 - que 
faz a ligação com Manaus e Venezuela, BR-210 Perimetral 
Norte - que faz a ligação com os municípios de São João da 
Baliza, São Luiz e Caroebe chegando ao limite com o esta 
do do Pará e a BR-401 que liga Boa Vista a Bonfim e 
Normandia conectando com a fronteira da Guiana. As de 
mais rodovias existentes são estaduais e fazem a ligação 
de várias regiões do estado com as BR's, todas as cidades 
e vilas do interior são atendidas por ônibus diariamente. 

Comunicações: todo o estado é coberto por sistema de co 
municação, seja via correio ou por telefonia, o estado dispõe 
de 08 (oito) canais de televisão nacionais, 04 (quatro) rádios 
-02 (duas) FM e 02 (duas) AM, 03 jornais impressos (Brasil 
Norte, Folha de Boa Vista e O Diário), contamos ainda, com 
a revista virtual BV On-line e os jornais A Folha de Boa 
Vista e o Brasil Norte que possuem página na Web e juntas 
disseminam informações gerais de Roraima pela internet. O 
sistema de telefonia atende todas as sedes de municípios 
no interior e na capital com serviços de DDD e DDI, a telefo 
nia celular móvel só atende o município de Boa Vista em um 
raio de 45 mm fora da área urbana. 

------------, 
Estado de Roraima 

-Area total (kmll 225.116,10 
- Ierm iodloeoas (korl 101.110,45 
:li' de Municípios 
(Boa Vista, Alto Alegre, Amajarí, Bonfim, 
Cantá, Caracaraf, Caroebe, lracema, 
Mucajaí, Normandia, Pacaraima, 
Rorainópolis, São João da Baliza, São Luiz 
do Anauá, Uiramutã) 

- Po11u1a510 total (2000)* 
. urbana 
. rural 

- Eleitores OBEnJR-2000) 

-Áreas de eo1oniza&10 

32.4.152. 
246.732 
77.420 

l.H.198 
5§ 

11.J!5§ :..Hl.de lotes demarcados 

LimitU;_ Venezuela (N e NO); Guiana (L); 
Pará (SE) e Amazonas (Se O). 

Cllli1lt. Boa Vista 

Pistãocia de Brasma: 4.275 km 

Economia: agricultura ( mandioca e bana 
na), pecuária, extrativismo (vegetal e mi 
neral), indústria (alimentícia, madeireira e 
construção civil). 

(') - JB(;E - C..nso 20()() (Ras,Jftados Pttllntoalfs) 

Energia: O programa estadual em andamento objetiva suprir as necessidades energéticas 
dos municípios e comunidades isoladas com ampliação da rede de eletrificação rural, 
beneficiando, no horizonte de 1 O anos, aproximadamente 800.000 ha na região do cerrado e 
na totalidade das áreas de assentamento. Além disso, desde o dia 22/07/200, Boa Vista 
vem consumindo energia elétrica importada da Hidrelétrica de Guri, na Venezuela. A linha 
de 230 KV, no lado brasileiro, assim como a subestação de rebaixamento que fará a distri 
buição para as cidades. 
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APRESENTAÇÃO 

O processo dinamizador do Programa Calha Norte (PCN), desencadeado a partir de 
1995, vem se concretizando pela introdução progressiva de metodologia específi 
capara a gestão do Programa, rigorosamente afinada com o propósito governamen 

tal de integração de suas ações na Amazônia, reco- 
nhecendo, assim, as dimensões e o alcance social do 
Programa para a Região. 

Essa metodologia se exprime na busca incessan 
te da integração de esforços no âmbito da administra 
ção pública, articulando-a nos seus três níveis: o fe 
deral, o estadual e o municipal. Além disso, estimula, 
articula e valoriza parcerias em outras esferas, inte 
grando instituições de ensino, pesquisa, planejamen 
to, organizações não-governamentais e associações, 
todos identificados com o processo de desenvolvimen 
to sustentável da Amazônia. 

Nesse sentido, com o propósito de dinamizar o 
desenvolvimento da área, o Ministério da Defesa - ór 
gão ao qual o Programa Calha Norte está subordinado 
- mediante convênio com a Fundação Getulio Vargas/ 
Instituto Superior de Administração e Economia (FGV/ISAE), deu início à elaboração, para 
cada Município atendido pelo PCN, de um "Plano de Desenvolvimento Local, Integrado e 
Sustentável", contendo diretrizes para investimentos nos seguintes segmentos, que repre 
sentam as principais dimensões do processo de desenvolvimento: 

Amav,nas. 

. Infra-estrutura Social - melhoria do padrão da vida da população através da implanta 
ção de programas, projetos e atividades que propiciem a promoção e inclusão social e econô 
mica, tendo como premissas de sustentação a permanente oferta de oportunidades para a 
qualificação do potencial humano e a racional utilização dos recursos ambientais. Assim, a 
educação formal, a reeducação de procedimentos quanto à utilização dos recursos naturais, 
a saúde e as ações de caráter comunitários e associativistas são as principais diretrizes 
operacionais do segmento; 

. Infra-estrutura Econômica - fortalecimento das atividades econômicas municipais me 
diante ações que promovam a agregação de valores econômicos qualitativos e quantitativos à 
produção local (rural e urbana), possibilitando a ampliação das oportunidades de investimen 
tos, mediante o conhecimento das potencialidades econômicas que apresentam aceitação 
nos mercados local, regional e extra-regional. 

6 
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. Infra-estrutura Física Básica - direcionada para o fortalecimento dos equipamentos de 
apoio ao desenvolvimento das atividades sócio-econômicas, nas áreas de transportes, comu 
nicações, energia, saneamento ambiental, além de equipamentos urbanos e rurais . 

. Infra-estrutura Institucional- voltada para a modernização do sistema de gestão muni 
cipal, mediante a capacitação de recursos humanos e da reformulação de métodos administra 
tivos, a fim de que o Município assuma o papel de promotor de Desenvolvimento Integrado e 
Sustentãvel, em constante sinergia com a comunidade. 

Não surpreendem, portanto, a quantidade, a qualidade e a variedade dos parceiros que 
dividem com a gerência do Programa a responsabilidade da condução do Calha Norte, uma vez 
que transcende em muito o aspecto de vigilância daquela região de relevante interesse político 
estratégico, para se mostrar como uma ação governamental arrojada e multi-institucional, de 
considerável alcance social para os brasileiros, cuja presença em ãreas inóspitas é um fator 
importante para assegurar a jurisdição do Brasil sobre a região. Daí a necessidade imperiosa de 
uma mentalidade soberana e justa, despojada de interesses pessoais ou setoriais, que tenha 
por objetivo apenas o desenvolvimento consciente da área abrangida, para engrandecimento, 
cada vez mais, da nação brasileira. 

Assim, são relacionadas a seguir as instituições com representação efetiva e marcante na 
execução do Programa Calha Norte: 

01 - Estado do Amapá 
02 - Estado do Amazonas 
03 - Estado do Pará 
04 - Estado de Roraima 
05 - Comando da Aeronáutica 
06 - Ministério da Agricultura e do Abastecimento 
07 - Ministério da Ciência e Tecnologia 
08 - Ministério das Comunicações 
09 - Ministério da Educação e do Desporto 
10- Comando do Exército 
11- Ministério da Fazenda 
12 - Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo 
13 - Ministério da Justiça - Polícia Federal 
14 - Comando da Marinha 
15 - Ministério do Meio Ambiente 
16 - Ministério de Minas e Energia 
17 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
18 - Ministério da Previdência Social 
19 - Ministério das Relações Exteriores 
20 - Ministério da Saúde 
21 - Ministério do Trabalho 
22 - Ministério dos Transportes 
23 - Ministério da Integração Nacional 
24 - Ministério da Defesa 
25 - EMBRAPNCPATU - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
26 - FUNAVMJ - Fundação Nacional do Índio 
27 - UFPA- Universidade Federal do Parã 
28 - UA - Universidade Federal do Amazonas 
29 - IDESP - Instituto de Desenvolvimento Econômico-Social do Pará 
30- INCRA- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
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31 - INPA- Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia 
32 - FGV/ISAE - Fundação Getúlio Vargas/lnstituto Superior de Administração e 

Economia da Amazônia 
33 - Museu Emílio Goeldi 
34 - Programa Comunidade Solidária 
35 - SEPRE - Secretaria Especial de Políticas Regionais 
36 - SEBRAE - Serviço de Apoio à Pequena Empresa 
37 - SUDAM - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
38 - SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus 
39 -AMUCAN - Associação dos Municípios da Calha Norte 
40 - AMEAP - Associação dos Municípios do Estado do Amapã 
41 - AMER - Associação dos Municípios do Estado de Roraima 
42-AAM -Associação Amazonense de Municípios 
43 - SENAD - Secretaria Nacional Anti-Drogas 
44 - SEPURB - Secretaria de Política Urbana da Presidência da República 
45 - COEP - Comitê das Entidades Públicas no Combate à Fome e pela Vida 
46 - IME - Instituto Militar de Engenharia 

No caso específico do presente Plano estratégico de Desenvolvimento Regional, que faz 
parte das ações operacionais das atividades de "Estudos dos Problemas e Demandas da Região 
da Calha Norte", registre-se também a destacada colaboração das seguintes instituições: 

. Governo do Estado de Roraima: 
. Secretaria de Estado do Planejamento, Indústria e Comércio 
. Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desportos 
. Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social 
. Secretaria de Estado da Administração 
. Secretaria de Estado da Segurança Pública 
. Secretaria de Estado da Fazenda 
. Secretaria de Estado da Saúde 
. Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos 
. Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento 
. Companhia Energética de Roraima 
. Companhia de Desenvolvimento de Roraima 
. Companhia de Agua e Esgotos de Roraima 
. Departamento de Estradas e Rodagens 
. Instituto de Terras de Roraima 
. Agência de Fomento do Estado de Rorraima 

. UFRR - Universidade Federal de Roraima 

. EM BRAPA- Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias 

. AGIR - Associação Comercial de Roraima 

. AMER - Associação das Micro Empresas de Roraima 

. SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Roraima 

. FIER- Federação da Indústria do Estado de Roraima 

. FECORR - Federação do Comércio de Roraima 

. FAERR - Federação da Agricultura do Estado de Roraima 

. GRÃO NORTE - Cooperativa de Produção Agropecuária do Extremo Norte Brasileiro 

8 
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PARTE 1 

SíNTESE DAS ÃÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL 

DA ÃMAzÔNIA SETENTRIONAL 
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Parte 1 

Síntese das Ações Estratégicas para o Desenvolvimento 
Integrado e Sustentável da Amazônia Setentrional 

. O Contexto Geopolítico 

A Amazônia Setentrional está inserida no centro do maior patrimônio de 
florestas e rios do mundo - a Amazônia Continental - que abrange 7,902 
milhões de km2, ou 44,38 % da América do Sul, com a seguinte participa 

ção por pais: 

VENEZUELA: 
419 mil km' (5,3(}%) 

GUIANA: 
215 m,1 km' (2,72%) 

SURINAME: 
143 mil km2 (1,80%) 

EQUADOR: 
124 mil km' (1,57%) 

GUIANA FRANCESA: 
91 m17 ltrnt (1,15%) 

COLÔMBIA: 
406 mil km' (5, 14%) 

BRASIL 
(Amazôn/s Bmsl/elra): 
5,029 milhões knr 

(63,64%) 
PERU: 

651 mil km' (11.24%) 

BOLÍVIA: 
824 mil km' (10,43%) 

10 
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A Amazônia Setentrional, com 1,4 milhão de km2 (17% do território do 
país), ocupa parte do Estado do Amazonas, todo o Estado de Roraima, 
parte do Estado do Pará e todo o Estado do Amapá. Sua população é de cerca de 2, 7 

milhões (menos de 2 habitantes por km2) e nela estão incluídos cerca de 25% dos indígenas 
do Brasil. Possui 7,4 mil km de fronteiras (com o Peru, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, 
o Suriname e a Guiana Francesa'). 

O Programa Calha Norte tem sido, em grande medida, responsável pela presença 
constante e efetiva do Estado brasileiro na Amazônia Setentrional. Essa presença se dá 
através da implantação e manutenção da infra-estrutura dos Pelotões Especiais de Frontei 
ra; do apoio aéreo; do atendimento as tribos indígenas e da as- 
sistência às comunidades carentes (educação e saúde, princi 
palmente). Também é presente na manutenção e melhoria da 
infra-estrutura de energia elétrica e transportes (construção e 
manutenção de portos, aeroportos e rodovias e segurança da 
navegação fluvial); e do apoio aos governos de seus 74 municí 
pios, 41 deles situados total ou parcialmente na Faixa de Fron 
teira 2. 

WIEBEIA -· 1:1- ·- - 
•••••• 

•. .&=- ~ -·· 
AMAZÔNIA SETENTRIONAL (Área de atuação do Programa C8lha Norte): 

- Estado do Amap~: 
- Estado do Amazonas: 
- Estado do Pará: 
- Estado de Roraima: 
- Total: 

16 mlJlicfpios 
33 municípios 
10 muoiclpios 
15 municlpios 

- Faixa de Fronteira 

• Unidades Militares ifTl)lantadas 

CJ Unidades Militares, em fase de 
implant,ç!o 

74 municlpios, 41 deles situados total ou parr:íalmente na Faixa de Fronteira. 

' - Como território ultramar da França, a Guiana Francesa integra o território desse país e, portanto, faz parte da União 
Européia. 

2 
- A Faixa de Fronteira é a área, de 150 km de largura, paralela à linha divisória do Brasil com os países limítrofes {Lei 

n° 6.634, de 02 de maio de 1979, regulamentada pelo Decreto n• 85.064, de 26 de agosto de 1960). 
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. O Contexto Ecológico 

O biorna da Amazônia Brasileira é constituído por 23 ecorregiões. No Estado de Roraima, 
encontram-se os Cerrados, as Matas de Transição, as Várzeas e os Microclimas de 
Altitudes. Esses quatro ecossistemas representam diversificados tipos de "habitats" 

que contemplam diferentes fisionomias, estruturas e espécies de vegetação. 

lnlarftúvio r 
Negro/Branco 1 

1 
1 

" 
earr.,lnaranas 

,------...llP~tmum... 

1 
1 
1 
1 
1 

lnlerftúvio 
Pun:as/Madelra 

L 
r 
1 
1 
1 
l 

Flonl6ta da altilUde 
das Guianas 

Flcnislas das Guianas 

Fonte: IBAMAIWWF 
Várzea dD Purus 

De acordo com as "Informações de Apolo ao Planejamento 
Estratégico para a Amazônia" - 21' edição - que apresenta estudos 
elaborados para o "Programa Piloto para Proteção das Florestas Tro 
picais Brasileiras - PPG-7", sob a coordenação do Ministério do Meio 
Ambiente/Núcleo de Apoio às Políticas Integradas para a Amazônia - 
uma das principais características usadas na separação dos 
ecossistemas do biorna amazônico são os grandes inter-flúvios. A 
importância dos grandes rios amazônicos como barreiras biogeográficas 
tem sido ressaltada desde que os primeiros naturalistas iniciaram a 
exploração científica da região. 

• No Estado de Roraima, a presença de cerrados - um biorna mais conhecido técnica e científicamente - indica 
uma grande oportunidade de exploração mais eficiente, com redução dos riscos ambientais. Nesse sentido, o 
direcionamento da expansão da fronteira agrfcola para as áreas de cerrados certamente aliviará a ocupação de áreas de 
floresta na região. Estudos recentes da EMBRAPA, patrocinados pelo BNDES, relativos à análise da vlabllldade 
agrícola do cerrado roralmense, identificou grande potencial para a produção de grãos nos municípios de Boa Vista, 
Bonfim, Cantá, Normandia, Amajarí. Alto Alegre, Mucajaí, Pacaraima e Caracaraí. 

12 
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• Ocupação Seletiva e Desenvolvimento Sustentável 

O cupação seletiva e desenvolvimento sustentável: é este, em síntese, o propósito 
do direcionamento estratégico formulado no estudo "Subsídios para uma Estraté 
gia de Desenvolvimento da Amazônia Setentrional': área de atuação do Progra 

ma Calha Norte - PCN, que tem como horizonte a presente década (2001-201 O) e visa a três 
grandes objetivos. 

1-A ordenação do processo de ocupação humana regional, que deve ser descontínuo, 
pontual, realizando uma desconcentração concentrada da população e das atividades produti 
vas. Deve evitar pressões antrópicas que possam sobrecarregar o meio ambiente e buscar a 
preservação e conservação dos recursos naturais - o ecodesenvolvimento. 

li-A aceleração do crescimento, de modo economicamente sustentado e ambientalmente 
sustentável. 

Ili - O avanço do desenvolvimento humano, com igualdade de oportunidades, mais 
bem-estar, menos pobreza e melhor distribuição de renda. 

Esses objetivos desdobram-se em três delineamentos estratégicos, fortemente 
interdependentes: 

1 . O primeiro deles volta-se para a organização do território da Amazônia Setentrio 
nal (área: 1.435,2 mil km2; população: 2,7 milhões; PIB: US$ 12 bilhões; PIB per capita: US$ 
4.4n; IDH: 0,669). Reparte-o em sete Áreas Estratégicas, subespaços de intervenção das 
ações de desenvolvimento propostas. 

Áreas Estratégicas delimitadas e respectivos Pólos 

VENEZUELA 

SURINAME 
1 
1 
1 

COLÔMBIA 

FOt"fe: PCN 
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São as seguintes Áreas Estratégicas delimitadas e os respectivos Pólos: 

1) Rio Negro (área: 333,8 mil km2; população: 69,8 mil; PIB: US$ 108 milhões; PIB per 
capita: US$ 1.547; IDH: 0,489), polarizada por São Gabriel da Cachoeira; 

2) Japurá-Solimões (área: 322,4 mil km2; população: 273 mil; PIB: US$ 309,3 mi 
lhões; PIB per capita: US$ 1.133; IDH: 0,462), polarizada por Tabatinga-Benjamim Constant; 

3) Manaus (área: 52,4 mil km2; população: 1.269,8 mil; PIB: US$ 8.441, 1 milhões; PIB 
per capita: US$ 6.648; IDH: O, 756), polarizada por Manaus; 

4) ltacoatlara-Parintlns (área: 75,9 mil km2; população: 186,7 mil; PIB: US$ 399,2 
milhões; PIB per capita: US$ 2.138; IDH: 0,557), polarizada por ltacoatiara-Parintins; 

5) Roraima (área: 225, 1 mil km2; população: 247, 1 mil; PIB: US$ 976, 1 milhões; PIB 
per capita: US$ 3.950; IDH: 0,728), polarizada por Boa Vista; 

6) Trombetas (área: 282 mil km2; população: 264,2 mil; PIB: US$ 533 milhões; PIB per 
capita: US$ 2.018; 1 DH: 0,517), polarizada por Óbidos--Oriximiná; e 

7) Amapá (área: 143,5 mil km2; população: 379,5 mil; PIB: US$ 1 .276,2 milhões; PIB 
per capita: US$ 3.363; IDH: 0,687), polarizada por Macapá. 

Essas Áreas Estratégicas foram caracterizadas através de indicadores demográficos 
e econômico-sociais, assim como as interações demográficas e econômicas, entre elas, 
que possibilitou dimensionar os fluxos potenciais, assim como as influências que exercem 
sobre a Calha Norte os dois macropolos de desenvolvimento da Amazônia, Belém e Manaus. 

Com fundamento nessas análises, foi proposto um sistema urbano prospectivo para 
a região, identificando-se seus Pólos prioritários para efeito do reforço de suas infra-estru 
turas e serviços urbanos e sua promoção, ao longo da década; são eles, essencialmente, 
São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga-Benjamim Constant, ambos localizados na Faixa de 
Fronteira. 

Sistema Urbano Prospectivo 

VENEZUELA 

SURINAME 

Man 

Pacaraíma 

Tunuí-Cachoeira ~OJaí 
COLÔMBIA • 

Boa• 
Vista 

lauaretê 

lpiranga 

SmmmaUrbano 
-~ll(IÍIIE 
• Orius IJIJms dll 11 Cldlm 
• Orius IIIBm dll ~ aRllrn 

.•••• lüBJs dlltuaa - Rwte: PCN 
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Caracteriza-se, por fim, a região incluída na Faixa de Fronteira (área: 1.095,5 mil km2; 

população: 703,3 mil; PIB: US$ 1.698,7 milhões; PIB per capita: US$ 2.415; IOH: 0,5n), 
identificando-se nela os Núcleos de Ocupação, bases para o esforço de vivificação e desen 
volvimento dessas áreas limítrofes com seis países. 

Faixa de Fronteira e Núcleos de Ocupação 

Fonte: PCN 

2 • O segundo delineamento volta-se para a redução do hiato de competitividade 
slstêmlca entre a Amazônia Setentrional e o restante do país. 

Essa redução, condição necessária ao crescimento e desenvolvimento regionais, pode 
rá ser obtida mediante: 

CQUI a1ualilWUI ··~ 
BICDSDE 

~ 
EIIIIRÇÃO 

1) expansão e modernização da infra-estrutura, de transportes, energia e comunica 
ções, com ênfase em eixos de Integração e Inserção, rede básica de transportes fluvial e, 
complementarmente, rodoviária, capaz de facilitar os fluxos intra-regionais, inter-regionais 
e internacionais de pessoas, bens, serviços; 

2) grande avanço na fonnação de recursos humanos, com ênfases na educação 
básica, formação tecnológica e qualificação para o trabalho, com focalização na população 
de baixa renda; 
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3) desenvolvimento urbano, envolvendo mais integração do sistema regional de cidades 
e melhoria da infra-estrutura e dos serviços urbanos; 

4) montagem de sistema regional de ciência e tecnologia, voltado para a ampliação da 
fronteira de conhecimento na região e sua disseminação e emprego, com prioridade para o 
aproveitamento racional e não-predatório dos recursos naturais, em especial da biodiversidade; 

5) preservação e conservação do meio ambiente, de modo a ter-se assegurada a con 
ciliação do crescimento e do desenvolvimento com a proteção da natureza. 

Eixos da Integração e Inserção 

Venezuela 
Colõmbla 

SURINAME 

--costa 
Brasileira 

I Radowie 
\s,019,.,,, ·C•íel>I 

' ' ' ' ' ' ' I 

3. O terceiro delineamento busca realizar importante transformação produtiva na região, 
mediante atuação nos setores-chave de sua economia. São eles: 
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1) extrativismo e agropecuária, vistos integrada mente como atividades complementa 
res, ambientalmente sustentáveis e econômica e socialmente sustentadas; 

2) agrlbuslness, compreendido como cadeias produtivas que, partindo dos produtos do 
extrativismo e da agropecuária, evoluam, articuladamente, para o beneficiamento industrial e 
a comercialização nos mercados regional, nacional e mundial; 

3) mineração e Indústria, contemplando a extração e a industrialização das reservas 
minerais que se revelem economicamente viáveis, respeitados os constrangimentos 
ecoambientais e os direitos das populações indígenas sobre as áreas reservadas, bem como 
o desenvolvimento de bioindústrias; 

4) turismo, essencialmente o ecoturismo tropical; 

5) outros serviços, em especial o comércio e, nas maiores cidades, os chamados 
serviços modernos, intensivos em conhecimento. 

Na parte final do estudo "Subsídios para uma Estratégia de Desenvolvimento da 
Amazônia Setentrional': empreende-se exercício de prospecção econômico-social, na pers 
pectiva desta década, com a construção de cenários de desenvolvimento para cada uma 
das Áreas Estratégicas e para a região como um todo. É discutida também a missão do 
Programa Calha Norte nesse contexto, em particular sua atuação como agente aglutinador 
de decisões e ações de desenvolvimento, com ênfase na Faixa de Fronteira. 
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PARTE li 

A ÁREA ESTRATÉGICA DE RORAIMA 
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Parte li 

A Área Estratégica de Roraima 

• Roraima é o Estado brasileiro mais 
ao Norte, e faz fronteira com a Repúbli- 
ca Cooperativista da Guiana, a Leste, e 
com a Venezuela, a Norte e a Oeste. 
Tem 964 km de fronteira com a Guiana 
e 958 km com a Venezuela, possuindo uma área 
territorial de 225, 116, km2• Limita-se ao Norte com a 
República da Venezuela; ao Sul com os Estados do Ama 
zonas e Pará; ao Leste com a Guiana; e a Oeste com o 
Amazonas e a República da Venezuela. 

. Considerações Gerais 

O Estado de Roraima forma 
uma das sete Área Estra 
tégica proposta. Ocupa o ex 

tremo norte do país, estando parcialmen 
te encravado entre a Venezuela e a 
Guiana. Todos os seus quinze municí 
pios são fronteiriços ou têm partes de 
seus territórios na Faixa de Fronteira. 

GUIANA 

AMAZONAS 

AMAZONAS 

Em Roraima encontra-se o ponto mais extremo do 
Brasil. Trata-se do Monte Gaburaí, fato desconhecido até pouco tempo uma vez que o ponto mais 
extremo, até então, era considerado como sendo o Oiapoque, no Amapá. 

• É um Estado constituído por diversas etnias, que no início de sua colonização pelos portugue 
ses habitavam a região, principalmente nas regiões do lavrado e das serras. Pertencentes ao 
tronco lingüístico karibe, os índios de Roraima acabaram por se constituírem em grande ajuda que 
os desbravadores portugueses precisavam para ocupar esta parte setentrional do Brasil, no sécu 
lo XVII, pela facilidade que tinham no trato dos animais, como muares, que os portugueses 
usavam como transporte. Os Karibe formavam então o grande tronco étnico que habitava Roraima, 
dos quais descendem as tribos Macuxi, Taurepang, lngaricó, Waimiri-Atroari, Maiongong, Wai 
Wai e Yanomami. 

Foram os portugueses que trouxeram para o vale do Rio Branco as primeiras levas migrató- 
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rias, vindas principalmente do Nordeste, cujas raízes genealógicas cons- 
tituíram as famílias e a população roraimense. A partir do século XVIII, 
esse processo migratório se intensificou, 
mas foi marcante no início do século XX. 
Uma outra fase migratória expressiva ocor 
reu nas décadas de 70/80, com a abertura 
indiscriminada dos garimpos de ouro, dia 
mante e cassiterita no Estado. 

• Roraima apresenta três tipos de cobertura 
vegetal, bem distintas. Ao Sul, uma floresta tro 
pical densa e abundante, entrecortada por rios cau- 
dalosos, é habitada por exuberante fauna e flora. Na 
região central, o domínio dos campos gerais, lavrados 
ou savanas, igarapés e buritizais, toma o horizonte cada 
vez mais longínquo e, ao mesmo tempo, nítido e belo. 
Ao Norte, o cenário vai mudando, de acordo com o avanço 
da Rodovia BR-174 rumo a Venezuela. A fronteira é uma re 
gião de serras, acima dos 1.000 metros de altitude, com um 
clima que varia de 1 O ºC a 27 ºC. 

•••11•111, 

,ui 

••u•us 

·------- ·- ·-··- o •.•••• 
ÁREA " • Somente o sudoeste de Roraima e sua 

parte centro-oriental (onde se encontra a ca 
pital, Boa Vista) são espaços livres para a 
ocupação demográfica e produtiva, pois as 
demais subáreas estão legalmente preser 
vadas, sendo constituídas principalmente 
por terras indígenas, onde são encontradas 
as nações indígenas como os Waimirís 
Atroarís, lngaricós, Wai-Wais, Macuxis, 
Wapixanas, Taurepangs e os Yanomamis, o povo mais primitivos do planeta. 

1cm' 

ROIAIIIA 
FUIIAI 
IIW 
EXÉICITO 
AUAS AUGAOAS 
ÁIEAS MONTANHOSAS 
AIEA UYIE 

225.116 
100.965 

100,00 
44,85 
S,85 
1.22 
S,95 
2,64 
39,49 

13.169 
21/J 

13.394 
5.943 
88.898 (50" ~rívtis) 

Evoluçlio das Áreas Indígenas 

1979 
Área: 37.513,30 km' Área : 6.541, 1 km' 
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Com 225 mil km2 e população de 324 mil habitantes (Censo 2000/IBGE), Roraima apre 
senta uma densidade populacional de 1,44 hab./km2 e taxa de urbanização de 70%. O 
crescimento demográfico, elevado e crescente nos anos 1970 e 1980 (taxas anuais de 6,8% 
e 10,4%, respectivamente), decresceu para 2,6% ao ano em 1990-1996. Foi, porém intenso 
(de 7,2:<'/o ao ano), se tomado todo o período 1970-1996. 

Roraima é a síntese do Brasil pois aí fixaram-se sulistas, nordestinos e nortistas de 
todos os Estados. 

A infra-estrutura econômica que existia antes da transformação em Estado em 1988, 
permitia a exploração dos recursos naturais de forma incipiente, apesar de abundantes se 
gundo levantamentos do Projeto Radam Brasil, que mapeou através de aerofotogrametria 
toda a região amazônica na década de 70. 

O trabalho do Radam permitiu que os brasileiros tomassem conhecimento das riquezas 
naturais dos solos da Amazônia, como jazimentos de ouro, cassisterita, bauxita, gás natu 
ral, petróleo, pedras e areias raras de alto valor comercial e os minérios nobres e radiativos 
como urânio, tório e bário. 

Em Roraima, foram descobertos jazimentos de ouro, diamantes, cassiterita e urânio, 
este encontrado com alto valor de pureza na região da Serra dos Surucucús, no Oeste de 
Roraima. Essas descobertas motivaram um novo processo 
migratório para Roraima, com a vinda de milhares de garim 
peiros. Além dos minérios, o Radam detectou ainda recursos 
naturais como a madeira, para exploração em escala comer 
cial, além da agricultura, da pecuária, que pode ser explorada 
com pastos plantados, diferentemente da criação bovina da 
fase do Território Federal utilizada nos campos nativos do la 
vrado. 

O projeto Arco 
Norte é a denomi 
nação da rodovia 
que fará a ligação 
do Amapá ao 
Amazonas, pas 
sando pela Guiana 
Francesa, 
Suriname, Guiana 
(Inglesa) e 
Roraima. A ligação 
de Roraima com a 
Guiana é uma rea 
lidade do lado bra 
sileiro; o acesso é 
feito pela rodovia 
BR-401 que liga 
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Boa Vista até Bonfim, na linha de fronteira com esse país. 

• Os dois primeiros governos estaduais investiram pesado na formação da infra-estrutura de trans 
porte, construindo e asfaltando estradas que pudessem servir de corredor para o escoamento da 
produção advinda da exploração desses recursos naturais. Roraima possui uma grande malha rodo 
viária, estadual e federal. 

Três importantes rodovias federais cortam o território roraimense: as BR-174, que liga o Estado 
à Venezuela, a Norte, e ao Estado do Amazonas, ao Sul; a BR-210 (Perimetral Norte); e a BR-401, 
que faz a ligação de Boa Vista com Lethem, na fronteira com a Guiana, a Leste. São ao todo cerca 
de 1.380 quilômetros der estradas federais, além das dezenas de estradas estaduais e vicinais dos 
projetos de assentamento de colonos do INCRA. A BR-174 está totalmen- 
te asfaltada entre Manaus e Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, 
enquanto que as BR's 401 e 21 O possuem alguns trechos asfaltado. 

Nesse sentido, os eixos de integração, formando um 
sistema multimodal, assim se completam: 

1 - hidroviário (hidrovia Roraima/Amazonas, de larga 
utilização); 

2 - aeroviário (aeroportos de Boa Vista e Caracaraí ), 
pistas de pouso de Sta. Maria do Boiaçu, Novo Paraíso, 
Cachoeirinha, Terra Preta e outras. 

• A Linha de Gurl, é uma rede de transmissão de ener- 
gia que sai do Complexo Energético de Guri, na cidade de Puerto 
OrdazNenezuela e termina em Boa Vista. Com este projeto, o Esta- 
do de Roraima passa a dispor de energia constante e segura, podendo 
assim iniciar um processo de industrialização na sua economia, fomen 
tando o estabelecimento de empresas dos diversos segmentos industri 
ais e agroindustriais. Entretanto, é importante a busca de novas fontes 
alternativas (solar, eólica, gás natural, dentre outras) a fim de tomar segu 
ra a matriz energética do Estado. 

-·~ •.•.. - 
•..• • dO WU:IIOMM#. 

'a"!"""" -- •' 
-OIK-. -~ 

• Boa Vista, a capital do Estado de Roraima, apresenta uma população de 200.383 habitantes 
(Censo 2000/IBGE), 39, 15 habJkm2, 98,28 % na sede municipal e 1,72 % na zona rural. 

A estrutura econômica está assentada no setor terciário. Por abrigar a Sede estadual, a geração 
de emprego é realizada, sobretudo, pelo setor público, que abriga o maior contingente, vindo a seguir 
o setor comercial. 

A produção primária está assentada na pe 
cuária e na cultura do arroz sequeiro não sendo 
tão expressiva em relação ao montante da produ 
ção estadual o que não acontece com o arroz 
irrigado. Outras culturas de importância são as 
de soja e o milho, em função das áreas de cerra 
dos existentes. 

O extrativismo no município é insignifi 
cante. O setor secundário abriga quase to 
talidade da produção industrial do Estado, 
tendo como principais ramos: madeireiros, 
metalúrgico, alimentos, oleiro cerâmico e 

Vista aért!ll d" Boa Jlista/RR 
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construção civil. 

• Roraima é uma nova fronteira da Amazônia. Com o segundo PIB per capita da região 
norte-amazônica, tem caminhando, nos últimos anos, para nova fase de progresso. Mesmo que 
grandes parcelas de seu território estejam bloqueadas à ocupação (seja por abrigar terras indí 
genas, seja por constituir áreas de conservação) há, ao longo da BR-174 e na parte central e 
centro-norte do Estado, espaço razoável para sustentar essa nova expansão, no médio prazo. 

Entretanto, para que essa nova fronteira econômica seja dinamizada, será necessária a 
criação de um conjunto integrado de infra-estruturas que desperte a captação de novas unida 
des produtivas, sem descurar do fomento e incentivo das unidades já existentes, atentando 
para o uso das vocações e potencialidade das regiões do Estado . 

Em termos geo-políticos, o Esta 
o de Roraima é composto por 
15 municípios, agrupados, se- 

gundo critérios do IBGE, em 2 Sub 
regiões, as de nm 17 e 18. 

A Sub-região 17 é formada por 5 
municípios: Amajarí, Boa Vista, 
Normandia, Pacaraima e Uiramutã. 

A Sub-região 18, é formada por1 o 
municípios: Alto Alegre, Mucajaí, lrace 
ma, Bonfim, Cantá, Caracaraí, São Luiz, 
Caroebe, São João da Baliza e 
Rorainópolis. 

As condições necessárias para 
alavancar o processo de 
desenvolvimento de Roraima já estão 
disponíveis. A BR-174, totalmente 
pavimentada, interliga Roraima de norte 
a sul. Ao norte, com acesso aos 
mercados da Venezuela e Caribe. Ao 
Sul, ligação com Manaus, o maior 
centro comercial do norte brasileiro. 

Na parte Norte, a presença de 
cadeias de montanhas. 

Na parte Central, uma área de quatro milhões de hectares de cerrados, propícia para o 
desenvolvimento da agroindústria de exportação. 

. Regiões Geo-Políticas de Roraima 

GUIANA 

AMAZONAS 

R 
Á 

AMAZONAS 

Na parte Sul, predomina a floresta amazônica, com seu capital natural - de valor estratégico 
e econômico incalculáveis - expresso na diversidade biológica e demais peculiaridades, suficientes 
para incorporar ao PIB estadual receitas oriundas do turismo, mineração, agrossistemas florestais, 
manejo e produção de espécies da ictiofauna, dentre outras atividades. 
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• Municípios da Sub-Região 17 (Informações Sumárias) 

Amajari 

• Area total {kro21 28,598.40 
- Terras indígenas lkmZl 16.790.99 

• Disllnçja de Boa Vista {kml: 154.o 
• Pooofa&ao total r2oooi- 5.2.99 

• taxa de crescimento anual 3.47 % 
.uma.na m 

----LW:lli 4.5llQ 
oooulacão ioctraenaº ..4..091 
anc/uida na oop tota{) 
etnjas: Yanomami/Yekuana/Macuxv 

Waoixana 
• Eleitores (TREIRB:2000/ 
• Areas de Cofonizasão 
•..MI.de lotes demarcados 
• Estradas v;c;na;s tkm's) 

LJil 
a 

!Q6 
~ 

VENEZUELA 

• A colônia agrícola do Trairão, uma dss três 
existentes, tem como principais produtos culti 
vados o milho, mandioca, banana, arroz e cana 
de-açúcar; potencial para a produção de culturas 
permanentes, a exemplo do café, do cupuaçu e 
outras. 

• A pecuária é de corte, em caráter extensivo, 
com baixos rendimentos. No entanto, há perspec 
tivas favoráveis à pecuária leiteira. 

• Dispõe de fatores propícios para o desenvolvi- 

(") • IBGE - Censo 2000 (Resultados Preliminares) 

IIUN. PACARAIMA 

FMte: Wffn• h E~EPLAN 

• WA • + CMr0DEPOU90 ~ 
@ - + r--...._ - MJl:lPOlffll o l.llllME.ll8 _L- 
D -,.mo .-=..,, ..-._ Â. Al.fflUlE 

mento da piscicultura e do turismo (serra do Tepequém, 
região de cachoeiras do Ereu, além da exuberância 
da fauna e da flora). 

( •• ) -Incluída no total da população. H>11tas: RJNASAe Gov. AR/projeção p/2000 
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Boa Vista 

• Area total (kmtJ ~ 
- Terras indígenas {kmZl L.ilL3.á 

• População total !.2.!K!!!L. ~ 
• taxa de cresclm1mtu anual .Y1% 
. urtiana 

poou1acão indígenaº 
Qncluida na ooo total/ 

. etnias: YanomamiNekuana/Macuxj/ 
~ 

• Eleitores ITREJRR-20001 
• Areas de Calanização 
• Ji.G..de lotes demarcados 
• EJtmdas yjcinals (km'sJ 

112.259 
2_ 

llll 
!lJi!l 

• lo1I.A • + CMFODE- ~ 
@ CIDADE + ,,-..__ - ABIEIPCllffl> o u-.m _L- 
D ~-'110 .-==.m ~- Â AU1I\W 

• A atividade comercial corresponde a cerca de 70% de toda a iniciativa privada formal de 
Roraima. Desse total, estima-se que cerca de 80% das empresas comerciais estejam sediadas 
na capital. Estima-se ainda que 40% da mão-de-obra dos operadores do comércio encontram 
se no mercado informal. 
• O setor secundârio representa cerca de 12,0% das atividades econômicas do Estado, tendo 
como principais ramos: madeireiros. metalúrgico, alimentos, oleiro- cerâmico e construção ci 
vil. Os ramos moveleiro e oleiro-cerâmico, despontam como os segmentos mais promissores. 
• As atividades de serviços são as que mais crescem, destacando-se o turismo, com a utiliza 
ção dos recursos naturais do Município - especificamente os recursos cênicos. 
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PLAtlO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
(E\TADO DE Rou IH) 

Normandia 

• Area total Oirn11 
- Terras íodjgenas r1<roz1 6,913.58 

• Distânçia de Boa Vista lkml 183.D 
• Popufaçilo total 1Z!!!!ID.: !..m 

• taxa de crHcimento anual - 2. 70% 
lll:tlâoa ~ 

• Eleitores a:BEIRR-ZQQQ) 
• Estradas vicinajs (Jqn's) 

Uil 
.1!1..1!! 

111.JN.BONfW 

F-t~: Gtt~o h EaUe/SEl'U .. lY 
! 

• \IIIA • + CNFOIIEPCIUID IIW..Oal. 
@ - + ~- ~ o ~ _L_- 
D _,8111D -~ ....••. _ Â AUm.lE 

população ;ndiqena.. 4 422 
ancluida na ººº total/ 
filllia MacuxitWaoixana 

• A vocação agrícola está centrada em culturas de ciclo curto e de rápido retomo comer 
cial como o arroz, milho, feijão e mandioca, com baixos níveis de rentabilidade. 
• Com a introdução das culturas do arroz irrigado e da melancia, a situação produtiva está 
se modificando. 
• Em termos de turismo ecológico, a região do Lago do Caracaranã possui infra-estrutura 
de hospedagem com chalés e áreas de camping; é um atrativo situado em uma paisagem 
tipicamente roraimense. rodeado por cajueiros no meio do extenso lavrado. Uma singulari 
dade ecológica para os visitantes e turistas. 
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PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
(ESTADO OE Rou1,u) 

VENEZUELA 

Pacaraima 

• Area tQtal (kml} ~ 

- Terras iodígenas {kmZ\ Z 92Q Q9 
e_Qmãnr;ia de eaa Yma 11cm1 212.0 
• PopulasiA tptal !.2ll!llll: §..ill 

tau d1 çrHclmento anual 4 as % 
~ Ui!! 

_..lllllll uai 
população indígena.. 3 761 
finc/uida na pop tata() 
.elnia MacuxüWapDcana • YIA • ~ @ - .........._ _ 

o ~ _L..,_ 
D _,lfno 

Â. ~ ....• _ 
+-lllii- 

• EJejt1[11 aBEIRR-2000} 
e Ãr11s de CDIDniZBGIA 
•...IP-d• lotas demarcadqs 

• O clima também é propício ao cultivo de hortaliças (tomate, pimentão, couve-flor, 
cenoura, beterraba, chuchu, repolho) morango, mamão, maracujá e plantas ornamen 
tais. 

• Grande potencial turístico, com inúmeros atrativos naturais como a Pedra Pintada, 
cachoeira do Macaco, urnas funerárias, Pedra do Perdiz, Monte Roraima, aldeias, len 
das e artesanato indígenas, cavalos selvagens, além da Micaraima (carnaval fora de 
época). 

• A privilegiada localização na fronteira com a Venezuela com adequação para a 
instalação de uma ZLC - Zona de Livre Comércio. 
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PLAtlO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
(f>uoo OE Rou 11.A) 

Uiramutã 

• Ama ta1a1 (kmll l...ll.9.D...1l 
- Terras iodjgeoas lkmZ} 7,925.95 

• pidipçia de Boa Vista {km} 315,Q 
• P1au1asaa tvlil 120001• s Z&3 

, tua •• cresclmenta anual 5.74% 
.w:1laoa ili 

~ ~ 
população indfoena•• s.138 
fincfuida na ooo totaf) • YIA • + Clllil'Ollli- ~ 

@ CIIWE + --- ~ o ~ _L.- 
D _,lfnD ..w.==.m ....••. _ Â AU1T\IIE 

F.,,r~: GHff'fll• • E~El'UN 

ll1nia MacuXj/Wao;xana 
• El1jtures ITREIRR-2000) Ulll 
• Amas d• co11uiz15io 1 
e_HLde Jot11 dernan;ados ili 

• Da área total do Uiramutã, 97,96% são compostos por área indígena, o que inviabiliza, 
a priori, o maior potencial econômico do Município: a extração mineral na região que é rica 
em ouro e diamante. Como alternativa econômica, há o potencial para a pecuária e o 
cultivo de culturas tradicionais. A Venezuela e a Guiana representam mercados consumi 
dores. 

• Todas as ações direcionadas para o desenvolvimento agropecuário devem contar com 
a participação ativa das comunidades indígenas, tanto na elaboração quanto na execu 
ção dos projetos. 

• Diante desse contexto geopolítico, a principal alternativa econômica recai na atividade 
turística, em função dos inúmeros atrativos naturais de Uiramutã. 
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PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
(Es uuu DE Rou MA) 

~Municípios da Sub-Região 18 (Informações Sumárias) 

Alto Alegre 

• Arca total lkmll 26 109 70 
- Terras indígenas {kmZ} 

• Didlrljj.a do Boa Vista Ckml: 
• Pnutado tatat ~ 

18,806.53 

.GO.ll 
1Llli 

. tau de crescimento anual 6.75 % 
.w1la.na ~ 

__.__cw:a! 12.ill 
popula~ão iodlgena.. .saiz 
Qnc/uida na pop totall 
etnias: Yanomam;tMacuxVWao;xana 

• Eleltams ffREIRR-2000/ 
• Areas de cotaotmãa 
• .JiL-1 lotes demarçados 
• Estradas Ylclnals (km'J) 

Mll 
5 

lli 
m.21 

• Dentre as principais atividades econômicas 
destacam-se a produção agrícola (arroz e milho), 
a exploração madeireira e o artesanato indígena 
como vocação natural. 
• O potencial agrícola, devido as excelentes con 
dições do solo, possibilita o cultivo de inúmeros 
produtos, indicando que o Município apresenta con 
dições de se tomar o maior produtor de gêneros 
agrícolas do Estado. 

• \IU • + -DEFOISI ~ 
@ - + ,--...__ - - o ~ _L.- 
D _,lfnO --~ ...••. _ À Al.11T\D! 

F-~: G.-.'ff'H h ~ErLA..'V 

• Outra diversificação produtiva é o fomento da pecuá 
ria leiteira, na medida em que o município apresenta 
condições de produzir um quantitativo bastante expres 
sivo. Uma usina de leite foi recentemente implantada. 
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PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
(ESTADO O[ ROUIMA) 

Bonfim 

• Ãrea total (kwl 
- Terras indígenas CkmZl 

•- Dislância de Boa Vista L!mll;. 
• População total 120oor 

L.Il§...Il 
lli.J! 
LI.li 

. taxa de crescimento anual 13.33 o/o 

.urfl.rula 

população indígena** 
aacfuida na ººº rata n 
~- Macuxj/Wapixana 

• Eleitures JREIRR-20001 
• Areas de Gvlonjza~o 
•_Jfllde lotes deman:ados 

• Estradas vjcinajs [km'sl 

4.895 

z 
li 

.l.9UD 

• Bonfim é o principal produtor de arroz irri 
gado do Estado, com perspectivas de expan 
são, além de possuir grande potencial para a 
produção da soja (na região do Tucano) e para 
culturas de ciclo curto. 

• Na pecuária destaca-se a criação de bovi 
nos que representa cerca de 14,0% do reba 
nho do Estado. O sistema de criação é o ex 
tensivo. A criação de suínos e aves é signifi 
cativa; parte de sua produção é consumida 

MUN. CARACAR.-1 
,) 

• VI.A • WUIQll 
@ - ,,--...__ - o ~ _L- 
D _,"'10 

+ CAIIPODEPOU90 

no próprio Município e o excedente é comercializado 
em todo o Estado. 

• A partir da execução da integração rodoviária do 
Projeto Arco Norte, a relação comercial com a Guiana 
deverã ser intensificada. 
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PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
(ES1ADO DE RORAIMA) 

Cantá 

MUN. BOA VISTA 

MUN. BONFIM 

• Arn tvtal lknJll 
- Terras indígenas (kurl 

• llid!jpçja de Baa Vista !lmJl; 

Ll.ll..l 
ua,u 
~ 

• Popu1a,ão total ~ 
taxa de crescimento anual Uil 
llrtw!a 

ooou(acão indíaena- 
finc/uida na ººº rota{) 
.mnias.· MacuxvWaojxana MUN. CARACARAI 

• flejtqres fTRf/RR-20001 l.lli 
• A11as de ca1an1za,10 11 
e_!!.1.d, iates demarçadas 2..ill 
• Estradas Ylçinais (km'sl 308.70 

• Além do potencial agrícola no que tange 
às culturas tradicionais (arroz, feijão, milho, 
mandioca, abacaxi, banana e melancia), apre 
sentando excelente potencial para a pecuá 
ria (leite e corte), e para a cultura da soja. 
Como atividades agroindustriais registram-se 
a presença de micro-empresas de 
beneficiamento do leite, queijo, manteiga e 
doces. 
• O potencial produtivo está concentrado nas 

• ..•..• • + CAY'Ol2- 

__._ 
@ ~ + ~- ~ o ~ _L- 
D _,arno --~ ..-._ Â AlfflUlE 

FHlir.: e....,.,... ~ErUN 

colônias agrícolas Confiança Ili e Serra Grande I e 
li, com culturas permanentes do cupuaçu, coco e 
cítricos, além da pecuária de corte. 
• O turismo desponta com grande potencial, com 
destaque para o turismo de aventura, alpinismo, tri 
lhas e contemplação cênicas. 
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PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
[Es u uu OE RoRAIMA) 

• Aru total (km1l 
· remis indígenas !kmZl 

• Qls1lnda de Boa Vista (kml: 

47.623.60 
till 
nu 

,. 
li ,. 
z 
o • ,. 
• 

• Popafaçlo total 1200lll: 14..ill 
taxa de crescimento anual 10 11 'Yt 

......Y.malli! 8.215 

_.___r:ural 2....02.a 
população indígenaº ~ 
finc/uida na ooo. total/ 
etnia Yao orna mi 

• EJ•itvms ([REIRR-2000/ 
• Araas d• Cofonfmão 
•Jtllde fotas demarcados 
• Estradas Ylçlnal1 Ckm'sl 

U!1 
ll 

M1! 
1l.1ll 

FMn.: G~ '• ~E,u1,~ 

• '1111A • + Cl\..oDE..a.D ~ 
@ - + --- - o ~ _L_- 
D _,ttno .-.=..o ...-._ Â ~ 

• Tem na pesca uma grande vocação natural, sendo o maior 
produtor do Estado. Para a diversificação da produtiva, existem 
perspectivas favoráveis ao desenvolvimento de culturas de ciclo 
curto (maracujá, abacaxi, melancia e outras). 
• O processo de expansão da área cultivada com produtos 
tradicionais (arroz, feijão, milho e mandioca) e a diversificação da 
lavoura, introduzindo-se culturas de alto valor comercial, são fato 
res que estão sendo considerados. 
• A cidade tem desempenhando um papel estratégico-logístico 
importante, na medida em que serve como suporte para a 
distribuição dos derivados de petróleo para o Estado. 
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PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
(ESTADO DE RoRAPH) 

Caroebe 

• Area total (kmll 12.098.50 

- Terras iodjgenas !knJZl UI§..32 
•. Distância de Boa Vista (kml: 354 
• Populaão total ~ ~ 

• taxa de ccesclmento anual 4,39 o/o 
. urbana Ll!Il 

___._Illral azsa 
. m111ulacã12 imH1111oa-- .aas 
(í.ncluida nª fJ.QfJ. lati.li 
lttOiíl Waj-Wai 

• El1ltom ([,flfLBB.-Z.Ofl.Q/ 3.717 

• Aa:n 111 Cotonlzaçã11 4 
e_Hi.de lüas deman:adgs Lll!! 
• Estrada& 1iciuai1 lkm11 Z9Z 311 

• • • Ã 

AII.AZOIIAS 

• WA • + CMIFODliPOUIO IADCI, 
@ - + ~- ~ o u-.ai ____L - 
D l'IIZENIM/lhlO .• ~ ...••... _ Â AUm.llE 

F.,._: G._,.,.. h E.Mlu(a/S.El'IAN 

• A vocação do município é eminentemente agrícola. A produção está direcionada 
para as culturas do arroz, feijão, milho, mandioca, laranja, cupuaçu e banana. A gama 
de produtos com perspectivas de cultivo é muito vasta a exemplo do cacau, café, cana 
de-açúcar, urucu, cõco e pupunha. 

• Existe grande potencial para culturas permanentes e essências florestais nativas. 

• O extrativismo vegetal é representado pela extração da castanha-do-Brasil e pela 
exploração do angelim, louro, roxinho, cupiúba e maçaranduba. A exploração de madei 
ra atende o consumo interno e, a exportação de madeira em toras ou beneficiadas, é 
direcionada para os mercados em Boa Vista, Manaus e Venezuela. 
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PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
(Esuoo DE Rou M4) 

lracema 

• Area tntal (krn'l 14 403 90 
- Terras indígenas lkmZ} 11,973.39 

•- Qjstijnda de Boa Vista (km)· 92 o 
• Papulasao total !.2lHl!ll: sau. 

. taxa de i:rnçjmentp anual 14.11 % 
.w:llana U2! 

_._!ll!ili 1 . 553 

população indígena** 2 524 
Qnc(uida na pop tora t1 
etnia Yanomaroi 

• El1ltor1s {[Rf/RR-2000/ U1.!I 
• Arns de Colonização 4 
•-1t1-de Jptn demarcados 910 

• Estradas yjcinals (km'll 11& o 

I 
• Possui vocação agrícola para as culturas re 
gionais (mandioca. arroz. feijão. milho, feijão, 
abacaxi, banana. laranja e melancia), bem como 
para a horticultura; o principal produto agrícola é 
a melancia, elevando lracema à categoria de um 
dos principais produtores do Estado. 

• A criação bovina é a principal atividade (pe 
cuária leiteira e de corte); abastece toda a popu 
lação local e o excedente é vendido para todos 

Ml.lt. IIIUCAJAI 

'\lllA • + CMl'ODl!l'OUIO ~ 
@ - + --- ~ o ~ -L..- D _,.mo .-.:=no ....•. _ Á. Al:mu)@ 

F-111: C•PHlf• H &.h/SE,LAN 

os municípios do Estado. A criação de aves é a se 
gunda expressão da pecuária no contexto econômi 
co que também abastece a população local, com ven 
da externa do excedente. 

• Exploração e venda de madeira em tora e lenha 
além de beneficiamento da madeira e fabricação de 
móveis. 
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PLA!IO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMEtHO REGIONAL 
(EHoo oE Rou MA) 

Mucajaí 

• Arn total (km'l 11,981.50 
- Terras indígenas tkml) 5,666 28 

• Disliim d1 l!aa nna 111m1· 5Z,!I 
• Pggula~ig tgt11 1'Q!lQl: 1Lill 

, IHII d1 liCHlilm1nla anual 069 % 
..JU1lana Ufil 

população iod(gena •• 
flnc/uida na pop. total/ 

....!l1!!i1l Yaoomamí 
• Eleitgru ITREIRR-2000J 
• Areas da Coloolzacao 1 
e_tt.G.-dc 10111 demarcados 2..ll1 
• Estradas Ylctnais (km'sl «s.o 

MUN. ALTO ALEGRE 

• O potencial para exploração agrícola é 
bastante expresivo, tanto que Mucajaí é tido 
com um dos municípios de maior produção 
agrícola do Estado. Além das culturas atu 
ais (arroz, milho, mandioca, feijão, abóbora 
e outras), dispõe de grande potencial para 
desenvolvimento da fruticultura, horticultura, 
permacultura, piscicultura, suinocultura, 
bovinocultura de corte e de leite. 

• Exploração, beneficiamento de madeira, 

ill!l 
iasz AIIIAZOtV.S 

MUN. BOA VISTA 

MUN. IRACEMA 

• ....,. • + CMl'Olll!POUIO a..ocA 
@ - + ,..........__ ~ o ~ _L- 
D _,1'111> --~ ~- Â ALJ1IUlE 

F-tt: GHt:rN • Eu.h/SE,.UJV 

com exportação da madeira em tora para Boa Vista, 
Manaus e Venezuela 

• Turismo ecológico: praias, corredei-ras, caça e 
pesca, montanhas, serras e quedas d'ãgua; peça tea 
tral da "Paixão de Cristo", ao ar livre. 
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Rorainópolis 

• Ama lata 1 !km11 ll.1!II.JI 
- !Q!m Í!!QÍ!l~~ (tll?11 ~ 

• 01s1111cia di: Baa lllua !isml ZSl li 
• eaaula&ãa talai ~ 1Lill 

, tm d11 ,[!Ki!!ll!!lP anual n.~1% 
llf1l.ana z.izs 

--LII.Cíll iaana 
111111ulacao lnllía1rna •• ...MZ 
aac.lu.iâa aa /Ul/1. l/1.tãll 
J:lnia. Yangmami/Wa-Wal 

• Eleltpres aBEJRR-20001 LID 
• Ánas d• cn1aolta5ãg 
e_Kt.de lates demarçados 3...ill 
• Estradas yjcinais Ckra'I) 381.1 

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
( ESTADO Df RORAIIH) 

AMAZONAS 

AMAZONAS 

~-- • • \<!IA ~ 
@ CDMIE 

,......._ - o ~ __L- 
D _,~ 

Â MJmllE ....•• _ 
+ CMFO Dli l'QUII) 

• A atividade agrícola, em função das condições climáticas, possibilita o cultivo de inúme 
ros produtos, com predomínio das culturas de arroz, feijão, milho e mandioca, além da 
banana, laranja e hortigranjeiros. 

• Apresenta potencial para expansão das áreas cultivadas de arroz, milho e feijão e para a 
diversificação da produção, com a introdução da lavoura do cacau, café, cana-de-açúcar, 
dentre outras variedades de culturas permanentes. 

• Na pecuária, a produção de carne bovina abastece o município e gera excedente que é 
comercializado em outras cidades roraimenses, como também é exportada para Manaus. 
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PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
( E11AD0 DE Rou.u) 

• Ac,a total (kmll 
- Terras indígenas !kWZl 

• IIOlda da Boa Vista !km1 

!...llUll 
l...1ilM 

.m.Jl 
• PPPMlaçlo total !2l!!!!ll.: 

, taxa de cresclm1nt1 apuar 
LI!.!! 
~ 

~ 

A•AZONAS 
_/ 

• WA • + CMl'ODEl'Ot.m ~ 
@ - + --- ~ o u-.m __L_- 
D _,lhlO .w.:=no ..-._ Â AlJ1TUll! 

população indígenaº 
Qacfuida na oao tora 1/ 
mi Wti:Wil 

• E11lt1r11 ITREIRR-2QOO/ 
• Arns •• Colooimão 
•.JP-dc lotn d1marcadas 
• Estradas yjcfnals lkm'sl 

UM 
2 

lli 
l.S.ll 

• Produção de grãos - arroz, milho, feijão e 
mandioca, além da significativa produção de 
fruticultura (abacaxi, laranja e banana); apti 
dão agrícola do solo e clima para produção do 
café, cacau e a cana-de-açúcar. 

• A criação de gado bovino é da maior impor 
tância. O rebanho abastece todo o município 
e o excedente é vendido na capital e em ou- 

tros municípios do Estado. O baixo nível de 
capitalização dos pecuaristas é um dos fatores 
que impede maior desempenho da atividade. 

• Ecoturismo: áreas de bosque tropical denso 
caracterizando a flora e fauna do sudoeste do 
Estado, além da Serra e o rio Jauaperi e a Serra 
de Acari, na qual corre o rio Jatapu. 
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PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
(f>HOO OE RORA,MA) 

IIUII. CARACAAAl 

• Area tatal (Jqnll 
- Terras indígenas fkmZl 

• Dmânàa de Bga Yim Cl<ID> 305 o 
• Papula&ãA tgtal .c2ilOOl: Ull 

. taxa de çrescjmento anual 4.52 o/o 

!!I!l.ana 3 4 4 5 
-.lllral r.aza 

população iodíoena.. ...112 
úocluida na oop totaf) 

. etnia Wai-Wai 
• Eleilures (TREIRR-20001 UlI 
• Areas de GPIPoimiP ~ 
•--114e iates demarcados ill 
• Estradas Yicioals (km'sl 249.95 
•-1...ll.tt. 

• Y&A • + CAIIFODE- ~ 
@ - + ----- - 111!-.ml o ~ _L.- 
D FillZENlll>.lllll'Kl .-.~ ....• _ Á ALfflllll! 

F•1ue: Co'f'ulfo 4o Eud-'SErLAN 

• Principais produtos: arroz, milho e feijão, mandioca, laranja, melancia e banana, apresen 
tando condições favoráveis para a produção do café, cacau, cana-de-açúcar, entre outros. 
• Exploração e venda de madeira em tora e exploração de areia. 
• Ecoturismo: o município destaca-se pela beleza paisagística e, em particular, pela presen 
ça da serra do Sonho. São Luiz do Anauã encontra-se a curta distância de São João da Baliza 
e Caroebe possibilitando a integração das três cidades num futuro desenvolvimento turístico 
em âmbito municipal. 
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PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO REGIOtlAL 
(ESTADO DE RORAIMA) 

Mapa Esquemático das Colônias Agrícolas, por Município 
(Denominofõo - Número de lotes demorcodos - Responsabilidade lnstilucionol) 

1 S11J-r1gll1 17 

. CII. da Tralrilo - 731 - fslldo 

.Cll. •.•• ln-15-Eslailo 

.Cll.daP111-fO-Esllllo 

. CII. AIID Alltl11 • 317 • Úlldo 

.CII.Sõo5-hl-91-fsllllo 

.Cll.l'lmlt-61-Estaila 

.~l'lllllio-Jlll-lllCIA 

.r.1. •••••••••• 

.CII. do~ -33-l'slado 

. Cd\ ••• Cri!lo 1, 111111 • 15-Eslado 

.CII.SamaWh«*iida -lOI- Est . 
. CII.SJa. ••••••. !IJ.l'slado 
. C11. hillldla - 33 - Esloda 
• CII. Ae-o 51111a • n . EslDdo 
. CII. Ae-o loa de Cilll - 46 - Eslado 

. CII. daCmi- 75 • E!lallo 
• CII. da ClalloNe - 132 · Eslado 
. Ct<I Setro &n.1e . 315. Ewm 
.CII.C.,..1-107-l'slado 
. CII. C.J.1119 li - 213 · Eslada 
.CII.MiltotAlh-?42-l'slado 
.Cll. llo._.-lO-IKIA 

• C11. A,w1t - 1S4 • Estado 
. CII. •• Alegn - 1 !O - Eslldo 
."'-a•ln-160-&llllo 
.Cll. •••• l'anilso-160-Estada 
.Cll.dalta-110-IIIW 
• CII. lloDlas -IO -IIICM 

OEBE 

- CDl6nm cvja16nas l5tâo plotadas 1111 supwfídes <1lll11guos a dois mua~ios. 
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Síntese dos Principais Produtos e Atividades Exploradas e com Potencial de Exploração 
(produtos e atividades potencialmente viáveis) 

1. Agricalln de Cario Ciclo: 
- HortaH~s· 
:.Am1z 
~ 
:.Milho. 
- Tubérculos• 

- Cuouaçu 
- Citricultura 

- Maracujá 

-Melancia 

2. Agrolndll*il: 
- Beneficiamento de 
frutas regionaisª 

- Produtos derivados 
da mandioca ffari 
nha e aTTido/ 

- Produtos denvados 
do peixe (salga couro/ 

- Derivados do leite (aueiio 
ioaurte, manteiqaJ 

- Cana-de-açucar 
~ 
- Produtos da ouounha 
~ 
.:..Dd 
- Arroz irrigado 
- Guaraná 

3. Blo-ei,oindu*ia: 
- Plantas medicinais4 
- Óleos essenciais• 
- Especiarias• 
- Corantes naturais 

4. Pecúria n edensin: 
-Avicultura 

- Suinocultura 
- Silvicultura 
- Boyinocuttura de corte 

- Bovinocultura letteira 

5. Exblllwilmo •lm11: 
- Pesca comercial 
- Piscicultura 
- Aoicuttura 

6. Ellnlllwilmo weglllal: 

- Madeira (serrada e 
ore-beneficiada/ 

- Madeira beneficiada 
(rrxíwis e utilidades/ 

- Producão de mudas 

-Castanhas 

7. Elntiwismo minel'II 

a. ~o de Semp 1 

9. Turismo Ecol6gico • 

10. Com6rcio • 

11. Arlesanlto 

12. lnd0slril 11 

(1) - tomate, couve, couve-flõr, pimentão, 
maxixe, quiabo, feijão-de-metro, cheiro ver 
de, coentro, piementl-de-cherio, cebolinha, 
alface, pepino, repolho, abóbora. 

(2) - batata doce, batata inglesa, macaxeira. 
mandioca. 

(3) - frutas amazônicas de excelente sabor 
e alto valor como alimento, dentre elas: aça/, 
patauá, bacaba, buriti, comu-camu, acerola, 
manga, cupuaçu, pupunha, tucumã, 
graviola, caju, melão, além do abacaxi, ba 
nana, cítricos (laranja, limão), acerola, mo 
rango, mamão, melancia, abacate, goiaba e 
uva A partir dessas e de outras frutas ama 
zõ nicas ou aclimatadas poderão ser 

produzudos sucos, compotas, geléias e do 
ces, destinados aos mercados interno e 
externo. 

(4) - crajirú, cipó-alho, amor-crescido, 
carapanaúba, mucuracaá. 

(5) - andiroba, copafba. capim-santo, 
louro-pimenta, puxiri, para perfumes, 
sabonetes e cosméticos de base vegetal, 
resinas (copaíba, andiroba, jatobá) e 
gomas elásticas e não-elásticas (sorva) 

(6) - urucu, pimenta-do-reino, cravo-da 
fndia, cuminho, canela. anil, gengibre, 
gergelim e outras especiarias tropicais, 
retomando-se, em bases técnico- 
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empresariais modernas, o ciclo de 
extração das drogas do sertão. 

(7) - praticamente todas as atividades 
existentes no setor de prestação de 
serviços para pessoa física e jurídica. 

(8) - hotéis convencionais e de selva 
(lodge), operadoras de turismo, empreen 
dimentos de lazer, turismo rural. 

(9) - comércio de alimentos, material de 
construção, produtos escolares, artigos 
esportivos e estivas em geral. 

(1 O) - indústria oleiro-cerâmica (tijolo, 
telhas e artefatos de barro}, frigorífico, 
indústria de derivados do leite e da carne, 
indústria da madeira. 
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Latossolo Amarelo LA 
Latossolo Vermelho Amarelo LV 
Latossolo Vermelho Escuro LE 
Latossolo Roxo LR 
Podzólico Vermelho Amarelo PA 
Terra Roxa Estruturada TR 
Planossolo PL 
Laterita Hidromórfica HL 
Solos Hidromórficos Gleizados HG 
Podzólico Hidromórflcos H P 
Hidromórfico Cinzento HC 
Areias Q. Hidromórficas HAQ 
Solos C onera e. Laterit. C L 
Areias Quartizosas AQ 
Solos Aluviais A 
Solos Litólicos R 
Afloramentos Rochosos AR 

Cobertura Vegetal 

- • ÁREAS DE TENSÃOECOLÔGICA (Contatos) 

FLORESTA OMBRÔFILA DENSA 

• VEGETAÇÃO LENHOSA 
OLIGOTRÔFICA DOS PÃNTANOS 

• • 
SAVANA EST~PICA 

SAVANA (Cerrado) 

FLORESTA ESTACIONAL 
SEMIDECIDUAL 

REFÚGIO ECOLÔGICO 

- FLORESTA OMBRÔFILA ABERTA 

Fonú: Go1't!rno do E!<ttdo/SEPLAN 
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D ÁREAS DA FUNAI • (reservas indígenas) 

• ÁREAS DO BAMA • 
(fb'esta nacional, parques nacionais, e~ ecológif.88) 

• ÁREASALAGADAS 

D ÁREAS DO EXÉRCRO 

• ÁREAS MONTANHOSAS 

D ÁREAUVRE 

Ocorrências Minerais 

O AGATA 
e AMETISTA 
• BARITA e COBRE 
e CASSITERITA 
0 CALCARIO 
~ DIAMANTE 
0 D1AT0\4ITO 
e FERRO 
O MOLIBIDÊNIO 
0 CAULM 
oJ? OURO 
e THóRIO 
e TOPAZO 

TURFA 
0 TITÃNIO 
• ZINCO 
0 NÓBIOfTÃNTALO 

r . 
K ,. 

Fnnu: Govern» do E.WJdolSEPU/11 

Fonte..· Gover•n do E.muln/SEPLAN 
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Sistema de Energia 

VENEZl.iELA 

VEM,ZUELA 

PARA 

Sistema Energético Planejado 

-LINHA DE DISTRIBUIÇÃO 13,B kV A CONSTRUIR 

- LINHA DE SUBTRANSMISSÃO 69kV A CONSTRUIR 
- LINHA DE SUBTRANSMISSÃO 34,5 kV A CONSTRUIR 
-LINHA DE ALIMENTAÇÃO 13,B kV EXISTENTE 

'""' I -LINHA OE SUBTRANSMISSÃO 69 kV EXISTENTE 

" EUtOJUAl"U 

Malha Rodoviária 

Follle: Governo do 5stadNS5PLAN 
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• SUBESTAÇÃO 34,5 / 13.B kV A CONSTRUIR 
• SUBESTAÇÃO 69113,8 kV A CONSTRUIR 

~ SUBESTAÇÃO AB ••• IXAOORA 34,5113,B kV 
• SUBEST4ÇÃO 69134,5113,B kV A CONSTRUIR 

,À. PONTO DE SUPRIMENTO ELETRONORTE 230 169 / 13,8 kV 
• UHE 4LTO JATAPU 

Malha Rodoviária 
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PARTE Ili 

AÇÕES INTEGRADAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RORAIMA 
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Parte Ili 

ACjões Integradas para o 
Desenvolvimento Sustentável das Regiões de Roraima 

• ConsideraCjões Gerais 

Parcialmente encravado 
entre a Venezuela e a Guiana, 
Roraima é um Estado de con 
siderável importância geopo 
lítica. Singulariza-se por apre 
sentar uma fronteira de recur 
sos naturais quase fechada à 
exploração econômica, em 
decorrência da grande exten 
são de terras indígenas e de 
parques nacionais. 

A região ainda apresenta 
uma matriz produtiva pouco 
avançada e diversificada. Até 
inícios dos anos 1990, a eco 
nomia estadual gravitava em 
tomo da extração mineral, 
com destaque para os garim 
pes de ouro, quase totalmen 
te localizados, de forma ile 
gal, em terras indígenas. A 
demarcação e melhor vigilância dessas terras levaram à expulsão dos garimpeiros, que 
determinou abrupta redução da atividade econômica estadual, com fortes repercussões em 
Boa Vista, onde a quase totalidade do ouro era comerciali.zada. Esse declínio da produção 
mineral provocou queda da atividade econômica que se prolongou por quase toda a década 
de 1990, com fortes repercussões sobre o nível de emprego e renda. 

Os dispêndios públicos, especialmente federais, continuaram respondendo por grande 
parcela da formação da renda roraimense, mesmo após a transformação do Território em 
Estado e até pelo menos meados do decênio passado. Foi quando começaram a surgir 
novas oportunidades produtivas privadas, com destaque para a produção de grãos- de soja, 
principalmente, que já ocupa grandes áreas de savanas, percorridas pela BR-174. Os grãos 
produzidos nessa região podem dirigir-se a mercados internacionais, quer através do porto 
de ltacoatiara, quer sobretudo através da Venezuela: escoando pelo Mar do Caribe em dire- 
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ção à Europa ou ao Japão (pelo Canal do Panamá). A forragem derivada da soja poderá dar 
novo impulso à pecuária intensiva e moderna, base para a exportação de carne e o 
beneficiamento industrial local. 

O desempenho econômico e social dessa Área Estratégica dependerá da maturação e 
dos desdobramentos dessas iniciativas, bem como da implantação de infra-estrutura básica 
que lhes assegure melhores condições de competitividade. 

De fato, Roraima acumulou, na condição de Território Federal, problemas decorrentes da 
adoção de modelos de desenvolvimento que, em geral, não levavam em consideração as 
peculiaridades da organização de seu espaço, a diversidade e as potencialidades de sua 
base de recursos , nem a sua identidade cultural, provocando uma instabilidade social cres 
cente representada nos conflitos pela ocupação do espaço rural entre diferentes grupos e 
categorias sociais. 

Esse panorama vem sendo modificado ao longo dos últimos anos, pelos investimentos 
realizados pelo Governo do Estado, nas áreas de infra-estrutura econômica e social. 

Sob esse prisma, a análise de seus indicadores sociais indica que houve sensível evo 
lução, traduzida no f ndice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,818, considerado como de 
alto desenvolvimento e acima da média nacional, que é de 0,809 . 

. Diretrizes Estratégicas para o Desenvolvimento 

O salto para a modernidade pressupõe a inversão de uma tendência histórica de 
paradigmas de desenvolvimento, baseado no papel concentrador e irradiador do Estado nas 
esgotadas políticas de desenvolvimento regional, nas restrições de ordem institucional 
(fundiária, mineral e indígena), na fragilida 
de infra-estrutural e no isolamento 
geopolítico/geoeconômico. 

A estratégia de desenvolvimento que 
está subjacente à implementação das ações 
em andamento no Estado, baseia-se em no 
vos paradigmas para o desenvolvimento es 
tadual, os quais reconhecem como limites 
da atuação do Estado: a importância da ini 
ciativa privada como agente de desenvolvi 
mento; o poder local e a participação da so 
ciedade como ferramentas indispensáveis 
para um desenvolvimento que minimize os 
desequilíbrios; e o respeito às gerações fu 
turas e suas necessidades. 

• • . • 
Para o Estado de Roraima, esse novo 

paradigma repousa, essencialmente, num 
modelo de valorização das potencialidades 
locais, envolvendo ações de natureza 
ambiental, econômica, social e política que 
maximizem as vantagens comparativas re 
gionais do Estado e promovam maior justi- 
ça no acesso ao mercado e na distribuição da riqueza gerada. 

D llosoooomi • .il!wUJNMS 

• ll95- D at.lME 

cD T3Ul«ll1Ecruw;IO!ll13"~ 
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Portanto, vale dizer que a complementaridade e a interdependência entre os fatores de 
sustentação do desenvolvimento proposto, depende da rsvltallzaçilo produtiva, através da 
consolidação e ampliação da infra-estrutura econômica; do reordenamento e orfentaçilo de 
governo, voltados para um melhor desempenho das atividades produtivas; da adequação 
da lnfra-.strutura social e do fortalecimento das ações de cldadanltr, além da 
reestruturação Institucional, cuja proposta é modernizar os instrumentos de gestão esta 
dual e municipal, como forma de garantir crescimento duradouro. 

Além disso, a estratégia de desenvolvimento sustentável do Estado de Roraima será 
resultante da co-participação e da sinergia de três conjuntos de agentes: Governos, Organi 
zações Comunitárias/Setor Privado e Órgãos de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento/ONG 
(Organizações Não Governamentais). Esses três conjuntos compõem o corpo através do 
qual serão encaminhadas as ações das políticas para o desenvolvimento da população 
roraimense. 

Toma-se, ainda, indispensável, modernizar o sistema de administração e planejamento 
públicos, objetivando maior integração deses instrumentos e o aumento dos níveis de 
efetividade da ação pública. 

Da evidência dessa conjuntura, é que emerge o propósito de fortalecer o setor público, 
por intermédio de mecanismos articulados e ajustados às circunstâncias atuais do Estado, 
tendo em vista a necessidade de acioná-los convenientemente e, com isso, assegurar ou 
viabilizar a programação das ações. 

Nesse sentido, serão as seguintes as diretrizes norteadoras do processo de desenvolvi 
mento estadual: 

- Enfase na educação básica, bem como, na formação técnica orientada para o aproveita 
mento das vantagens comparativas locais; 

- investimentos crescentes em inovações, com respaldo nos conhecimentos das peculia 
ridades amazônicas, conquistados pela Ciéncia & Tecnologia; 

- Fortalecimento da infra-estrutura, reduzindo os desequilíbrios internos; 

- Formação e complementariedade de pólos produtivos; 

- Inclusão das comunidades indígenas no processo de desenvolvimento estadual; 

- Participação da iniciativa privada no novo modelo de desenvolvimento; 

- Solução da questão fundiária; 

- Modernização do Estado, através da definição de novo modelo de gestão baseado em 
eficiéncia e racionalização de atividades. 

Divesljkação das atividadL, tt:on6micas do Estado: das atividades primária.< ao turismo. 
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• A~ões Operacionais para o Desenvolvimento Integrado 
e Sustentável 

A s ações operacionais que possibilitarão a redução do hiato de competitividade 
slstêmica e a transformação produtiva de Roraima (vide págs. 15 e 16), deve 

rão ser implementadas a partir dos seguintes referenciais estratégicos, que orientarão as 
diversas dimensões do futuro cenário sócio-econômico do Estado: 

1. Deverão ser estabelecidos elos de Interesses sócio-econômicos (cooperativas) 

entre as populações urbanas e rurais, que atuarão sob a forma de "agronegócios de 
produtos amazônicos': Para tanto: a) as populações rurais serão reeducadas e quali 
ficadas para a prática da semeadura/coleta/captura e parte do beneficiamento dos 
produtos; b)as populações urbanas serão qualificadas para a prática do beneficiamento 
final e comercialização. Nessa interação, haverá agregação de valor em cada uma das 
duas fases do processo produtivo. 

r----------------------------------, 
Ilustração: 

A implantação de elos de Interes 
ses sócio-econõmi-cos, entre 
produtores rurais e empreendedo 
res urbanos, possibilitará melhor ~ 
colocação dos produtos ("in 
neturs" e beneficados) no mer 
cado local,suprindo, num primei- 
ro momento, as demandas da 
merenda escolar e da popula 
ção em geral. 

Num segundo momento, além 
do mercado local, deverá ser 
promovida a colocação dos 
produtos nos mercados regi 
onal e extra-regional. 

Nesse sentido, a ação pre 
tende estabelecer concretos mecanismos operacionais para a formação de ambientes sócio-econômicos vitaliza 
dos - tanto na zona rural quanto na zona urbana - lastreando-os ao uso sustentável dos recursos naturais e ao 
conhecimento do potencial de consumo dos mercados local, regional e extra-regional - ai incluídos os mercados 
dos países fronteiriços. 

L----------------------------------~ 
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Notas: 

1. Na zona rural, deverão ser implantados "Módulos Comunitários de Produção Sustentável e 
Diversificada"; 

2. Na zona urbana, serão implantados "Módulos Comunitários de Beneficiamento e Comercialização"; 

3. As associações entre esses Módulos resultarão nas cooperativas rurbanas a serem criadas; 

4. Em termos de "marketing". deverão ser destacados os seguintes aspectos, que atuarão como 
fatores de diferenciação e competitividade dos produtos nos mercados: a) - a qualidade (adoção do Seio 
Verde I ISO 14.000); b) - os preços adequados dos produtos (com base na determinação das Cadeias 
Produtivas, da produção â comercialização); c) • a grife "AMAZÔNIA/RORAIMA". 

2. A estrutura produtiva regional deverá ser potencializada através do incentivo ao uso 
dos recursos naturais, promovendo o desenvolvimento com base em técnicas de 
sustentabilidade ambiental, de acordo com as seguintes linhas estratégicas: 

• Promoção de política de vitalização dos assentamentos e das comunidades 
indígenas, com a introdução de técnicas para o uso sustentável dos recursos e o incentivo 
à produção familiar. 

• Difusão de inovações e capacitação técnica sobre extrativismo sustentável. 

• Promoção do fortalecimento gerencial das colônias de pescadores do Esta 
do e fomento à aqüicultura. 

• Aproveitamento da biodiversidade voltada para a bioagroindústria (indústria 
farmacêutica e cosmética). 

• Promoção da mecanização agrícola. 

• Modernização da atividade madeireira, com a adoção de política de manejo. 

• Modernização da atividade mineradora, garantindo a adoção de técnicas 
ambientais específicas. 

Nota: 

Deverão ser priorizados produtos que já apresentam potencial de aceitação nos mercados local, regional e 
extra-regional. Para fomentar esses produtos, deverão ser adotadas ações integradas de sustentabilidade para 
reeducar, reorientar e redimensionar todos os recursos humanos e tecnológicos componentes do sistema 
produtivo. 

3. O direito sobre a terra (regulari.zação fundiária) atuará como fator concreto ao uso 
sustentável dos recursos. Prioritariamente, deverão ser regularizadas as áreas jã em uso 
- de uso recente ou de uso mais antigo. A medida visará: a) desestimular a expansão 
desordenada; b) preservar a biodiversidade das áreas ainda não usadas. 

Nota: 

Três fatores ligados à questão fundiária condicionam o processo de desenvolvimento de Roraima: 
• Morosidade institucional para solucionar questões fundiãrias e indígenas; 

• Ausência de políticas claras para equacionar e disciplinar a ocupação das terras indígenas e a regulariza 
ção fundiária; e 

• Incerteza quanto a demarcação de novas áreas indígenas e expansão das existentes. 
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4. Os Investimentos governamentais deverão ser gerenciados para dinamizar, de forma 
integrada, as ações das seguintes dimensões setoriais: 

• Infra-estrutura Social: educação, saúde, saneamento, habitação, regularização 
fundiária, promoção e inclusão social. 

• Infra-estrutura Econômica: qualflcíação profissional, através da reeducação para 
o uso sustentável dos recursos naturais da região, utilizando as inovações e os conhecimen 
tos da ciência & tecnologia para o desenvolvimento dos segmentos produtivos (agropecuária, 
extração vegetal, animal e mineral); modernização das atividades comerciais e de serviços, 
com ênfase ao turismo ecológico; 

• Infra-estrutura Física Básica: transporte, energia, comunicações e equipamentos 
de uso comum; 

• Infra-estrutura Institucional: modernização dos serviços governamentais, fomen 
to e crédito. 

r--------------- llustração: --------------------, 

• Desenvolvimento da 
Infra-estrutura Institucional: 
- Serviços e medidas governa 
mentais de apoio ao desenvolvimento 
humano e ao exercício da cidadania. 
- Gestão Ambiental * 
- Fomento e crédito 

• Desenvolvimento da 
Infra-estrutura Econômica: 
- Reeducação para o uso sustentável dos 
recursos naturais da região • 
- implantação de Módulos Comunitários de 
Produção Sustentãvel e Diversificada 
- Qualificiação profissional {produtores. 
beneficiadores e comerciantes urbanos) 
respaldada nas transferências de conheci 
mentos já adquiridos pela ciência &tecnologia 
- Modernização das atividades industriais, comer 
ciais e de serviços, com ênfase ao eooturismo 

• Desenvolvimento da 
Infra-estrutura Social: 
- Educação• 
- Saúde e Saneamento 
- Habitação e direito à terra 
- Promoção e inclusão social 
(emprego, renda, associativismo) 

• Desenvolvimento da 
Infra-estrutura Física Bâslca: 
- Transportes 
- Energia e Comunicações 
- Equipamentos de suporte às atividades 
de integração sócio-econômica regional 

( * ) - Da "Agenda Positiva do Estado de Roraima• - setembro/99: 

ªSegundo dados do INPE e do INPA. o incêndio que. em 1998, alterou a cobertura vegetal entre 11 e 13 mil km2do 
território de Roraima. criou maior consciência ambiental entre produtores rurais, assim como uma mobilização de toda 
a sociedade e do Governo do Estado para evitar desastres como este no futuro. Há consenso de que o produtor não 
queima porque quer. mas porque não tem outra alternativa acessível e depende desta atividade para sobreviver. Há, 
hoje, no Estado, um maior compromisso pelo fortalecimento das políticas voltadas para o desenvolvimento sustentável, 
aumentando a produtividade da agricultura e incentivando novas tecnologias, como o plantio direto, o controle biológico 
e os sistemas agroflorestais. Há também o incentivo à implantação de atividades novas. como o turismo." 

L----------------------------------~ 
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• Ações para o Desenvolvimento dalnfra-Estrutura Social 

A orientação básica para os Programas de Desen 
volvimento da Infra-estrutura Soclal é a de cri- 
ar oportunidades de acesso à população ao sistema pro 

dutivo, embora não podendo descartar, num primeiro momento, 
medidas necessárias, e às vezes imprescindíveis, de natureza 
assistencial. Todo o esforço de promoção social deve visar às 
camadas mais carentes, possibilitando-lhes produtividade e con 
seqüente padrão de vida condigno, capacitando-as para inseri-las 
na economia e na sociedade, no pressuposto de que a economia, 
devidamente dinamizada, seja capaz de gerar os mecanismos de 
inclusão social correspondentes, através do desenvolvimento sus 
tentável e da diversificação produtiva. 

Devem considerar as especificidades das diversas situa 
ções de pobreza, distinguindo, em especial, a rural da urbana. 
No meio rural, a abordagem deve envolver, além das ações ante 
riormente mencionadas, o acesso aos meios de produção (sendo 
fundamental o direito à terra, particularmente para as atividades 
agroflorestais), à assistência técnica - visando a reeducação de 
hábitos e procedimentos - ao crédito e ao mercado, estimulando 
as formas de associativismo. No meio urbano, se a inserção na 
moderna economia industrial e nos serviços mais tecnificados 
nem sempre é, num primeiro estágio, possível, deverão ser esti 
mulados a criação de pequenos negócios de base familiar, o 
beneficiamento de produtos naturais, o artesanato e os serviços 
menos exigentes de conhecimentos especializados, buscando o 
uso intensivo da força de trabalho dos membros da família. 

Devem ser essas ações de natureza integrada. isto é, devem envolver atividades nas 
áreas da educação, da saúde, do saneamento e da ocupação produtiva através da promoção 
e Inclusão social, tendo seu público-alvo prioritariamente identificado nas populações carentes, 
as quais comumente não são alcançadas pelas políticas sociais que não sejam especificamente 
dirigidas a elas. 

PROMOÇAO 
DO DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E DA 
CIDADANIA 

ASPECTOS SÓCIO-AMBIENTAL 

(Do "Agenda Positiva de Raruima" 
setembra/1999 -MMA/PNUD) 

Promover a alfobetizoção de jovens e 
oduhos, com parceria entre o Es1ado e as ONGs 
como requisito para a adoção de novas 
tecnologias. 

Rea6zur programa de copaôloçõo na área 
ambiental otravís de financiamento da Ministé 
rio do Trobalho. 

_ Promover parcerias objetivando ambar com 
o trabalho inlamil penoso nas atividades rurais. 

Instituir nas escolas rurais as disciplinas de 
educação ambiemol e prúficas agrícolas. 

Incluir o Fórum de Educação Ambien!al do 
Estado como instrumento de políticas nas ações 
que envolvam o referido temo. 

Promover o ossocialivismo e o 
cooperativismo para o desenvolvimelllo do arte 
sanato. 

Realizar cursos para capacitação em ativi- 

dades de turismo e programas de iniôoção 
escolar ao turismo. 

Incentivar as prefeíluros o desenvolve 
rem programas de aumento dos áreas 
arborizadas nos núcleos populacionais, com 
espécies nativas. 

Treinar as comunidades rurais e indíge 
nas para a reatrzaçõo de queimadas comunitá 
rias { cursos em todos os assentamentos e 
áreas indigenos em parceria com instituições 
governamelllois e não-governamentais). 
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Quanto à educação escolar Indígena, esta não deverá ser tratada apenas como um 
programa de escola das comunidades dos índios, mas deve assumir, como vem assumin 
do, a dimensão essencial de um processo educacional que insista na descoberta, reco 
nhecimento e valorização das culturas destas populações que é fundamental na formação 
da totalidade social e cultural do Estado. A preocupação do Governo de Roraima com a 
educação indígena levou a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desportos a criar 
no seu organograma a Divisão de Educação Indígena. 

Consideradas então essas premissas, as ações nas áreas sociais, tradicionalmen 
te concebidas e executadas sem o sentido de integração e sem a focalização na quebra 
das barreiras da carência crítica, devem ser revistas para alcançarem o impacto transfor 
mador que se faz necessário. 

Portanto, os Programas Setorias voltados para a Promoção do Desenvolvimento 
Social e da Cldedanla apresentam as seguintes características operacionais: 

EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTOS 

R oraima conta com uma Universidade Federal - a UFRR - 
atendendo a necessidade de formação de profissionais 
especializados. A Universidade Federal de Roraima atua 

com 23 cursos de graduação e vem investindo fortemente para 
iniciar sua participação em cursos de especialização e na monta 
gem de laboratórios para desenvolvimento de pesquisas. 

Dispõe ainda de uma boa estrutura de formação profis 
sionalizante com a atuação doSENAI, SENAR, SENAC, SEBRAE 
e da Escola Técnica Federal de Roraima - ETFRR que desenvol 
vendo excelente trabalho na formação de profissionais de nível 
médio em: Eletrotécnica, Construção Civil e Turismo. 

r---------, 
Educação, Cultura e 

Desportos 
(Meios Básicos) 

D Qualificapio profissional 
dos professores. 

D Redução do anallal,etismo. 

D Aumellto do IIÚlll.-o de 
vagas na rede de ensino. 

D Redução da evasão escolar. 

Prognnas de consdantha 
ção ambiental na rede 
estadual de ensino e 
assodasões de bano. 

L---------...l 
De fato, o setor de Educação de Roraima dispõe de uma es 

trutura satisfatória a sua necessidade, tanto em qualidade de estru 
tura física quanto em quantidade de prédios escolares na rede pú- 
blica. É um dos poucos estados que tem investido na formação de professores para 
atender comunidades especiais como os indígenas, existem hoje aproximadamente 373 
professores índios, que atuam diretamente na formação e educação desse extrato social. 

Nesse sentido, as ações para a Educação terão como paradigmas os Programas da 
Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desportos, direcionandos que são para a 
produção de uma educação útil e funcional para a sociedade, compreendida, amplamen 
te, como preparação para a vida e como instrumento de integração à realidade econômica, 
social e política, quais sejam: 

Obtenção de resultados no processo de aprendizagem que assegurem o desen 
volvimento cognitivo e social mínimo, em cada série do ensino fundamental. O que se 
deve buscar, nesse contexto, é a universalização das oportunidades de aquisição e de 
senvolvimento de competências básicas: no plano cognitivo (as habilidades de comunica 
ção e de expressão oral e escrita, de cálculo e de raciocínio lógico); no domínio da sacia- 
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bilidade (desenvolvimento de atitudes responsãveis, 
de autodeterminação, senso de autoridade e sentido 
ético nas relações interpessoais) e no campo 
intelectivo (criatividade e capacidades de decisão e 
de saber como aprender, ou seja, de ser sujeito autô 
nomo do próprio processo de aprendizado); 

Eliminação do analfabetismo - tanto formal 
como funcional - seja mediante a alfabetização de 
adultos, concomitante com o treinamento profissio 
nal mínimo para inserção adequada no mercado de 
trabalho (com ênfase na população jovem), seja atra 
vés da extensão da escolaridade dos adultos com 
menos de oito anos de estudo e inadequada forma 
ção para o trabalho; 

Construção de um projeto de educação, in 
serido na realidade amazônica. visando o desenvol 
vimento sustentãvel, oferecendo a estrutura neces 
sária às escolas públicas, urbanas e rurais e propici 
ando maior conhecimento sobre o patrimônio natural 
e cultural. 

Estabelecimento de um programa de forma- 
ção de profissionais e de capacitação de Escola Estadual 

multlpllcadores em educação direcionados para o 
desenvolvimento sustentãvel e reorientação do ensino rural com o objetivo de valorizar a 
cultura local, inserindo no currículo das escolas aspectos relativos ao uso do solo, à 
iniciação profissional e à questão ambiental. 

Garantia de padrões bá 
sicos de ensino, o que de 
manda a capacitação e a valo 
rização do pessoal docente; o 
incentivo às inovações cur 
riculares e pedagógicas: uma 
jornada escolar ampfiada e um 
sistema estruturado de acom 
panhamento e avaliação de 
desempenho; 

Introdução de métodos 
de gestão do sistema de en 
sino e das unidades escola 
res, com modernização da di 
reção da escola, das relações 
pedagógicas e dos processos 
de ensino. 

Escola Tknu:a Fedenü de Roraima -ETFRR 
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Programas: 

~ Habilitação e Capacitação de Profissionais da Edu~ção 

O programa objetiva habilitar e capacitar os profis 
sionais da área de educação para o aperfeiçoamento do 
ensino público 

A qualificação dos docentes é essencial para que 
as ações da Educação atinja seus objetivos. Por isso, 
uma de suas ações mais importantes possibilitarâ a to 
dos os professores da rede estadual o acesso à forma 
ção de nível superior. Além de obterem graduação, eles 
contarão com novos espaços para o seu desenvolvimen 
to. 

• Gestão Escolar 

Este Programa promoverá a mais Importante mudança na 
administração escolar. O poder e a responsabilidade pela elevação 
da qualidade do ensino passarão a ser assumidos pela escola, vi 
sando implantar o modelo de gestão compartilhada, com a partici 
pação democrática de diretores, professores, estudantes e comuni 
dade. 

Sob essa nova diretriz, o Governo repassa os recursos dire 
tamente à instituição de ensino, que cuidará do seu gerenciamento 
financeiro e pedagógico. Visando aos melhores resultados desse 
modelo e baseado em metas a serem atingidas e na permanente 
avaliação do desempenho, o programa tem como prioridades a for 
mação e capacitação constantes dos gestores. 

O Programa possibilitará o fortalecimento do Sistema de 
Educação Formal nos Municípios do interior, objetivando qualificar 
o nível do ensino nos Municípios e contribuir para a diminuição do 
número de estudantes que migram para Boa Vista a fim de comple 
tar os estudos do 111 grau, através da otimização do funcionamento 
da rede de escolas. 

r----------, 

SIIG - Sistema Integrado de 
lnforma~es Gerenciais da SECO 

(Modernizapio da Gestão) 

A Secretario de Estado de Educosõo 
(SECD), tem como umo de suas metas, 
i11formotizor todos os processos que 
siio hoje desenvolvidos nos diferentes 
ambiente do gestiio educocionol assim 
como o operfeisoondo dos mesmos. 
Poro isso, em parceria com o ME( a 
través do FUNDESCOLA, está sendo 
executado o projeto SIIG. 

1 
L---------...1 

• Modernização Pedagógica 

- Implantação de Centros e Núcleos de Ensino Profissional 
em todos os Municípios do Estado, um investimento a ser realizado em 
parceria com o Governo Federal e o Banco Mundial e que deve chegar a 
A$ 10,2 milhões no período de quatro anos. 

- Informática na Escola: Instrumentos cada vez mais importantes 
no processo educativo, as tecnologias de informação e comunicação, 
incluindo a internet, serão implementadas em todas as escolas estadu 
ais. Todos os professores serão habilitados em informática básica e 
50% deles terão capacitação em informática como ferramenta pedagógica. 
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lllt Desenvolvimento da Qualidade e da Oferta do Ensil!!>. 
- Desenvolvimento da EdUC4ção Infantil 

Objetivo: Ampliaro acesso à educação infantil de boa qualidade. 

-Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
Objetivo: Assegurar o acesso ao ensino fundamental público e 

de boa qualidade a todas as crianças em idade escolar. 

- DeHnvoMmentodo Ensino Médio 

Objetivo: Ampliar a oferta de vagas e melhorar a qualidade do 
ensino médio. 

- Desenvolvimento do Ensino Médio Pro.issio 
nallzants 

Objetivo: Ampliar a oferta de vagas e melhorar a qualidade do 
ensino profissional. 

- CrlaçAo das Escolas Rurais Produtivas, com o objetivo de 
viabiHzar uma proposta pedagógica que responda às exigências de 
uma educação adequada às perspectivas das populações rurais de 
Roraima, consoante com os objetivos de fixação do homem no campo 
e melhoria de sua qualidade de vida, tendo como meta atendimento de 
cerca de 20.000 alunos num horizonte de 1 O anos, implantando cerca 
de 80 escolas rurais produtivas. 

- Desllnvolvimento da Educação Especial 

Objetivo: Ampliar e melhorar a oferta de oportunidades d e atendi 
mento aos portadores de necessidades educativas especiais. 

r-------------------------------- ---, 
1 
1 
1 - 
1 D>UCAÇAO ESPECIAL í um prOle'lso que ,isa 
1 promover o desenvelvlmento das personalidades 
1 de passam portadoras de d,Aciihcias, condutas 
I tipius de u-o hubi&dades, e que obronge os dfe.. 
I remes niveis e grous do sistema de emino. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 CWSE ESPECIAL • 5Clla de aulo 1111 9500fcg de ESCOLA DE AUDIOCOMUNICAÇÃO • afend. 
1 em ensino regular, organizada de fQ rmo a se mento educaciona aos Portadores de Deficiência 
1 conslllulr em ambiente próprio e adequado ao Auctttw, reolizodo por profissionais MJJeCiahmdos 
1 promso ensino/aprendizagem do alunado ela que perlodimmenle rmbalham as nenssidade!. 
I adooifÕO espedol. educo1lvos dos mesm1n com objetivo de propor· 

clonar o ple110 desenvolvimento de suas 
1 CENTROS DE EDUCAÇÃO ESPEOAL BOA VIS· pdencialidades, visando suo illegraçiio em das- 
1 sa comum, após soo ol'®efüaçiio, bem COíllO no 
L------------------------------------~ 

. ,,., ·, ~· ;' 1 LnÍ:AtÃI' 
( "is.i;... 1~ ( J lffKll 

.•. ,-:\,81~.;~,.~ 

TA • CARACAUÍ · al&lldimento aducarianol 
especiofimdo des1inodo o educandos por1adores 
de defklênclos, oooe siio dMenwilvidos e uligzo 
dos por p,ofissionois quolifindC15, currírul.111 adop 
laclls, progrol!'lls e procedimen1os metodológicos 
diferencindos apoiados em equipamantos e mo 
leriais did6t.:01 espec:íliros, lavore<en~ nssin o 
d-nvolvimenlo de suas polencialidodts. 

ESTIMUlAÇÃO PRECOCE · conshte no a1endi 
mento o pnrtl do nascimento nlé 3 ano5 e 11 
meses, idemificodo5 com deficiência , aqueles 
considerados de oho rism. Onde são desenvolvi 
dm as mividades lempiuliais e eduaxio nok vol 
tadas porn o dl!Sellvolvimenlo global do triansa, 
opl"IOldas por eqllipe mulfidiicipnnar mm a pcrrti 
dpc!ÜO efetiva da família. 

mmtO ESTADUAL DE AVAUACÃO AUDITI 
VA - ê um seíor espedolilado ~m avaliação 
Auditivo, compmto por profissioncis lambím 
especializados paro procederem avaliações de 
A11dimetria Tonal liminar Infantil • Peep Shw, 
Avalioçõo por lnstrumen10 Sonoros, i\(umllrio, 
Dh<rininoção Auditivo, lmpednôometriu, Indica 
são e Adaptação de Pr61ese Audillvcr. 
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ENSINO MÉDIO 
A SECO definiu 4 loinpone11les bóskos 
como medidas poro promover umo 
mudança qoolilotiva efelívo do Ensino 
Médio, quais sejam: 
- Fortolecinento lnslilucionol; 
- Desenvolvimento (urrirular; 

-Rocim&io~o e Meliorio noAt1mdi- 
mento do Rti!e; e 

· Reordenamento e Exponsiio du Rede. 
L ...J 

comunidade em (Jle es1eja inserido. 

SAI.A DE RECURSOS · e uma sola de aula em 
escela de ensino regular estruturnda no sentida 
de lovomer ombillfle propícia e adaq uado oa 
prot'ffla e111ino-aprend"rzagem aos Pertadom de 
Deficiêndas Y-1S11al !cego e vilãoiubnormol) com 
docanles, equipomentos, molerilis e recur!Os pe· 
dogógicos especifitos aos mesmos. 

,OLSA DE TRABALHO • é um projeto gerador 
de renda da Seaelario de &lt.(opio do hfcido em 
porc1ria cem a DiYisiia d, Educo!âo Especial, vi 
sondo o partunliar o lnserçõo dos efldenle no 
ITlffllldo formal de lrobolho e.m insttt u ~ões públi 
cos e privodm o partir dos 14 anos de .tade, para 
o desenvolvimento de wos capcràdades e habili 
dades e inlegropia no meio social e econamko da 1 
comunidade. 1 

1 
PAJEFE • é 11m progroma de ~sistência Técnk-a 1 
em Educo!lio Rlica E5pecial dllstinodo oo portador 1 
de defidêncio, possibir~ando o desenmlvimento I 
de sues potencia tidades a suo inlegrD$ÕO olravés I 
do esporte. 
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• Ampliação das Oportunidades de Ensino 

O Programa é composto por um conjunto de projetos 
criados para diminuir os índices de abandono e repetência 
e tomar a escola mais atraente para os alunos e eficiente 
em sua atuação: 

- Implantação da Escola Integral, uma iniciativa que 
pretende manter os alunos das famílias mais carentes na 
escola, em tempo integral, oferecendo tarefas de reforço 
escolar, estímulo à leitura, iniciação musical, teatral e prá 
ticas esportivas. 

- Educação de Jovens e Adultos - este projeto con- 
tará com núcleos de atendimento, material didático especial e a inclusão do ensino a distância, 
garantindo a todos os jovens e adultos, entre 15 e 49 anos, o acesso aos ensinos fundamental e 
médio. 

- Bolsa-Escola - uma ação que objetiva universalizar o acesso à escola de todas as crian 
ças que pertençam a famílias com renda mínima per-capita de R$ 90,00. 

• Desenvolvimento das Ações Comunitárias, Culturais, Epostivas e de Lazer ._ _ 
- Interação Escola/Fam11/a/Comunídsde: 

Objetivo: Criação de mecanismos operacionais para que 
os pais participem mais ativamente da vida dos filhos na 
escola e, ao mesmo tempo, integrar a escola com a comu 
nidade. 

- Produção e Difusão Cultural 

Objetivo: Ampliar a produção e a difusão cultural para 
resgatar e consolidar a identidade de Roraima. Para tanto 
estão previstas as seguintes ações: 

- Revigorar o Museu Integrado de Roraima - MIRR, vi 
sando um melhor aproveitamento desse equipa mental histórico-cultural no contexto do desenvol 
vimento do turismo, consolidando-o como pólo de difusão da cultura indígena e desenvolvendo 
atividades de valorização, fortalecimento e divulgação do acervo cultural e arqueológico destas 
comunidades. 

- Proteção do patrimônio arqueológico, através de estudos científicos para valorização, for 
talecimento e proteção do acervo arqueológico do Estado. 

- Desenvolvimento do Esporte e Lazer 

Objetivo: Contribuir para a inserção social, a melhoria da qualidade de vida e a formação da 
cidadania. 

• Educação Indígena 

A preservação da cultura indígena, como fator primordial da valorização humana, tem sido 
tratada com responsabilidade e determinação em Roraima. De fato, só através da manutenção 
de sua identidade, as diversas etnias indígenas atingirão o estágio da compreensão de que o 
entendimento e a união com o homem branco pode ser-lhe benéfico. Até mesmo os conflitos que 
têm enfrentado na defesa da demarcação de suas terras, o índio de Roraima tem compreendido 
as razões de ocorrerem por falta de um conhecimento mais amplo da realidade em que vive. 
Nisso, a educação do índio tem sido fundamental para a sua percepção como fator central de 
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todas as discussões que os envolve na disputa de suas ter 
ras . 

• Formação de Professores 

A exemplo do que investe na capacitação de professores 
da rede pública na capital e no interior do Estado, o Governo 
de Roraima tem investido maciçamente na habilitação dos 
professores índios, através do ªProjeto Magistério Parcelado 
Indígena", que foi laureado com o ªPrêmio Paulo Freire de 
Educação", pela Fundação Roberto Marinho e Ministério da 
Educação. Desde a sua criação em 1998, o programa já habi- Região d~ Fronteira: alunos t1o Pr.--Escolar 
litou 230 professores/índios no nível de Magistério, e se en- 
contram em processo de habilitação mais168 professores, que 
no período do recesso escolar são trazidos para o Centro de Formação e Aperfeiçoamento do 
Magistério - CEFAM -, em Boa Vista, onde recebem a sua habilitação, com direito a hospeda 
gem, alimentação e transporte gratuitos. 

- Melhoria e Ampliação da Rede Física de Ensino 

Como o Estado que mais investe na educação dos seus indígenas, Roraima atendeu so 
mente no 2000 mais de oito mil estudantes/índios, nas 167 escolas mantidas pelo Governo 
Estadual nas áreas indígenas. Para atender à demanda, o Estado contratou 380 professores, 
também índios e 41 professores não indígenas. Todos os professores indígenas percebem salá 
rios iguais aos dos professores da rede estadual de ensino, inclusive com direito ao FUNDEF - 
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. 

A preocupação do Governo de Roraima com a educação indígena levou a Secretaria de 
Educação Estadual a criar no seu organograma a Divisão de Educação Indígena, órgão dirigido 
por um índio e professor. 

Todas as escolas indígenas em funcionamento nas sedes dos municípios e nas malocas, 
mantém a etnia de cada povo, com o ensino regular na sua própria língua: macuxi, wapixana, tau 
repang, ingaricó, iecuna, xiriana e ianomami. 

Assim, a escola Indígena em Roraima está sendo construida, democraticamente, através 
da operacioanalização da reivindicação das próprias lideranças e comunidades indígenas, con 
forme suas especificidades e valores culturais e com respeito absoluto aos seus costumes e 
tradições. 

~ Manutenção e Expansão da Rede de En!lno (Estadual e Municipal) 

O programa objetiva expandir a rede de ensino nas áreas 
urbanas e rurais das duas regiões do Estado, modernizando as 
escolas existentes e criando novas unidades, com base na pro 
jeção da demanda, além da implantação de novos equipamentos 
que beneficiem não só os educandos mas, também, a comunida 
de como um todo. Destacam-se os seguintes: 

Ô. Bibliotecas e Museus 

Ili Centros Culturais e Teatros 

~ Vídeo-escola 

íZ} Centros Poliesportivos m Campos de futebol 
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PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

As ações integradas de Promoção e Assistência Soci 
al em Roraima, são coordenadas pela Secretaria de 
Estado do Trabalho e Bem-Estar Social - SETRABES. 

A orientação básica das ações tem como objetivo o 
resgate e a reintegração da população de excluídos ao exercí 
cio da cidadania, através da qualificação e da requalificação 
profissional, da geração de emprego e renda, e de políticas de 
proteção à criança, ao adolescente e ao idoso. 

Nesse sentido, mesmo reconhecendo a importância e a 
prioridade do emprego na superação da questão da pobreza do 
Estado, as ações direcionadas para a Promoção do Desenvol 
vimento Social e da Cidadania não poderão se furtar da 
implementação de iniciativas voltadas para a assistência às 
comunidades carentes e às populações em situação de risco 
social. 

Dentro do conjunto de iniciativas da assistência social, 
merecem destaque as ações de apoio às comunidades indíge 
nas; a adequação da estrutura de recepção e triagem, no bojo 
dos Programa Especiais e de outras ações de garantia de direi 
tos básicos do cidadão. 

Programas: 

r----------, 
1 
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1 D Prom~ e Assistência Social: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
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Promoção Social 
{Metas Básims) 

D G~ de trabalho e renda: 
- Cul'50S de qualificação de 
trabalhadores. 

- Centro de Prod~õo (comunitária. 
- Programo Bolcõo de Ferramentas 
{disponibilizando ferromenlus para 
preslodores de ser1~os). 

- Seguro desemprego. 
-Apoio operacional a projetos de 
geração emprego e renda. 

- Apoio às Associações e às Ações 
Comunitárias. 

- Atendimento a meno.res carentes. 
- Assistência aos idosos. 
-As.wência social à famína de baixo 
poder aquisitivo. 

- Apoio aos migrantes. 

L----------...J 

• Geração de Emprego e Renda 

As ações patrocinadas no campo da geração 
de emprego e renda, podem ser agrupadas em três 
grandes segmentos: 

• O primeiro está orientado aos esforços de 
melhoria da qualidade da mão-de-obra local, por in 
termédio de programas de qualificação profissional. 
Estão aí envolvidos, os diversos cursos de qualifi 
cação e requalificação da mão-de-obra local, bus 
cando aumentar a empregabilidade da força de tra 
balho roraimense, com uma ação desenvolvida em 
parceria com o Ministério do Trabalho e do Emprego 
do Governo Federal, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Além deste, 
o Governo Estadual aposta na Bolsa Qualificação, que prevê a garantia de auxílio pecuniário, 
auxílio transporte e uniforme associados à qualificação do trabalhador local. 

• O segundo articula as iniciativas governamentais destinadas ao apoio ao auto 
emprego e à criação do "próprio negócio". Deste grupo, destacam-se: 

-a criação de novos Centros de Produção Comunitária (CPC's}, ampliando o aten 
dimento de famílias carentes e com dificuldades de inserção no mercado de trabalho; 

- a ampliação do Programa Balcão de Ferramentas, em que o Governo avaliza o 
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financiamento e entrega máquinas e equipamentos para famílias interessadas em abrir seu 
próprio negócio; e, 

• Centros de Recuperaçlo de Bens e Utens11/os Usados, visando estimular na comu 
nidade iniciativas para a criação de oficinas de recuperação de bens e utensílios usados, 
voltadas basicamente para o atendimento da população de baixa ren- 
da; objetiva também promover a capacitação e a habilidade para r - - - - - - - - - -, 
reciclar equipamentos e objetos usados, contribuindo para a redução I Comunidade Ativa 
de resíduos sólidos urbanos. 

- o Programa Nacional de Geração de Emprego e Renda 
PRONAGERIAMAZÔNIA, a ser implementado em parceria com as 
Agências de Desenvolvinto Regional. 

- geração de empregos urbanos no Setor Industrial, tendo 
como base a implantação de um pólo de industrial com tecnologia 
limpa, voltado para absorver uma parcela significativa da mão-de 
obra disponível que está atualmente sem possibilidade de emprego 
no mercado de trabalho local. consumo. 

• O terceiro engloba as ações de geração de emprego em 
caráter mais urgente e por iniciativa do próprio Estado. Neste caso, 
merecem ser destacados: 

-o Programa Emprego Urgente, que corresponde à criação de 
frentes de trabalho em todos os municípios do Estado para supera 
ção de problemas mais emergencias e urgentes de desemprego, 

- o Programa Emprego Mínimo, voltado para a garantia de 
emprego aos formandos da Universidade Federal de Roraima, que 
são contratados em regime especial, pelo Governo do Estado, ga 
rantindo à população jovem, a oportunidade de desempenhar sua 
profissão no próprio Estado e contribuir para o seu desenvolvimento. 

• Desenvolvimento Comunitário 

Asaçõesvottadasparao 
desenvolvimento social e a 
Interação entre as populações 
indígenas e não-indígenas, de 
vem atuar como agentes 
catalisadores de formação de 
consciências despertas, ativas 
e solidárias, a fim de que en 
tendam o contexto social, eco 
nômico e ecológico no qual es 
tão inseridas e, nesse sentido, 
passem a atuar como verdadeiros agentes de transformação do atu 
al cenário sócio-econômico-ecológico da Região. 

Para tanto, serão necessários projetos concretos que promo 
vam o desenvolvimento dessas comunidades, a exemplo dos se 
guintes: 

- Implementação de mecanismo que estimule o 
associativismo cooperatlvado de produtos da floresta, com a 
participação das populações das comunidades rurais e populações 
das sedes municipais, visando a criação de fortes interesses econô- 

59 

O programa do Comunidade Ati 
vo é uma estratégia inovadora 
de combate à pobrem e de pro 

moção do desenvolvimento no país, um 
posso adiante na político social já de 
senvolvida pelo Comunidade Solidária. 
lançado pelo presidente Fernando 
Henrique Cardoso em julho de 1.999, o 
programa aposla na desenvolvimento 
local integrado e sustentável como a~ 
!emotiva poro redlllir os problemas so 
ciais e econômicos de localidades mais 
pobres. 
A novidade do Programa do Comunida 
de Ativa é que os oiões de desenvolvi 
mento são decididos pelo próprio popu 
loçõo, rompendo com os práticas 
ossístenôalistos e programas impostos 
de redução da pobrem. A porlir de uma 
amplo mobaimçõo popular, os próprios 
municípios identificam suos vocações, 
necessidades e montam suo listo de 
prioridades. Num esforço coletivo iné 
dito, todos (governo federal, governos 
estoduois, prefeituras, iniciativa privo 
do e entidades nõo governamentais) 
executam os ações respeitando o reali 
dade de cada município. 
Coordenado pelo Secretario-Executiva 
da Comunidade Solidária, este progra 
mo começou o ser implantado em 157 
municípios (entre os quais os municípi 
os de Caroebe, Mucojoi, Sõo luiz do 
Anouó, !rocemo e Roroinópons); até o 
finol de 2002 dever6 olingir mil munici- 
pios. 
Em Roraima, os equipes lnterleculoro e 
Facilitadora do programo siio coorde 
nados pelo Secretario de Estado do Tra 
balho e Bem-Estar Social - SETRABES. 
L---------...l 
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micos - recíprocos e éticos - com base nas vantagens de geração de rendas através da 
exploração sustentável, no beneficiamento e na comercialização dos recursos naturais da 
flora e fauna. 

As cooperativas a serem implantadas deverão ser estruturadas de modo a ampliar 
gradativamente suas ações, a fim de exercerem papéis de forum oferecendo indicativos 
sobre normas e investimentos governamentais e não-governamentais, tanto no nível regional 
como nos níveis locais. 

- Estímulo so exercício ds Cldsdsnls, com atuação nas questões ligadas à infra 
estrutura social, infra-estrutura econômica, infra-estrutura física e infra-estrutura institucional, 
envolvendo as seguintes principais áreas de interesse para o exercício da cidadania: 

• Infra-estrutura Social: Educação, Saúde e Saneamento, Habitação, Promoção e inclusão social 
(emprego.renda, associativismo); 

. Infra-estrutura Econômica: Reeducação para o uso sustentável dos recursos naturais da região, 
Qualificlação profissional . 

. Infra-estrutura Física Básica: Transportes, Energia e Comunica 
ções, Equipamentos de uso comum . 

. Infra-estrutura Institucional: Serviços e equipamentos 
governamentais de apoio ao exercício cidadania, Regularização fundiãria. 

• Habitação e Regularização Fundiária 

As questões relacionadas com a 
habitação e a regularização fundiária, 
devem ser objeto de ações integradas 
entre os governos federal, estadual e 
municipais, com medidas voltadas para 
a concretização dos seguintes 
obvjetivos: 

- Melhoris dss condições de hsbltab/1/dsds das popula 
ções carentes e enfrentamento do déficit habitacional no Estado. 

- A regulsrlzaçAo fundlárfs deverá funcionar como fator 
motivador do interesse do homem amazônico em proteger seus 
recursos naturais, visto que, através do uso sustentável desses 
recursos, estarão fincadas as bases do seu futuro e de seus des 
cendes. Nesse sentido, a regularização deverá ser acompanhada 
de normas claras e objetivas sobre o direito de uso e exploração 
racional dos seus recursos naturais, visando tornar o homem, co 
participante do processo de gestão do ambiente amazônico. 

- É necessário que sejsm garantidos os diretos sobre a 
terra (urbana e rural) a fim de que a mesma seja entendida, tam 
bém, como um dos instrumentos de geração de renda e, ao 
mesmo tempo, sirva como fator real para avalancagem de crédi 
tos, os quais garantirão recursos financeiros para investimentos 
em equipamentos, insumos e técnicas de exploração sustentável 
da floresta, dentre outros. 

• Programas de Proteção à Criança e ao Adolescente 
Obejtiva contribuir para a eliminação do trabalho infantil, pros 

tituição infanto-juvenil, uso de drogas, violência e promover o aces 
so da criança e do adolescente ao sistema de ensino, saúde e ao 

60 

r-----~ -> ~, 
Estatuto da Cidade 

A lei ni 10.257 de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) vem regulamen 
tar os o~os 182 e 183 do Constifui!iio 

Federal de 1988, que conformam o capítulo 
relativo à Potifico Urbano. 
O o~o 182 estobele<eu que o polaico de de 
senvolvimenlo urbano, executado pelo poder 
público municipal, conforme diretrizes gerais 
fixados em lei, lem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento dos funções sociais do 
cidade e goronfir o bem-estar de seus hobilon 
tes, definindo que o instrumenlo bósico desta 
política é o Plano Oirelor. 
O artigo 183, por suo vez, fixou que todo aque 
le que p~ir, como suo, óreo urbano de olé 
d_uzentos e. ci.11qüenlo metros quodrodos,. ~or 1 
onco anos, m111terruptamente e sem opos~oo, I 
utíliumdo-o poro suo moradio ou de suo fami 
lio, odquirir6 o seu domínio, desde que nõo : 
seja proprielório de outro imóvel urbano ou 
rural. Este o~o obriu a possibitidade de regit- 1 
lor~õo de extensos áreas de n~ cidades 1 
ocupados por favelas, vilas, ologodos ou invo- 1 
sões, bem como loteamenlos clandestinos es- 1 
palhodos pelos periferias urbanos, transpondo 1 
estas formos de moradio poro o cidade deoo- 1 
minodo formal. 1 
O fstoMo do Gdode oo regulomentor os exi- 1 
gêncios conslitu<ionois reúne normas relativos I 
o oçõo do poder púbtico no regulamentação do I 
uso do propriedade urbano em prol do inferes- I 
se púbfico, do seguroll{o e do bem estar dos 
cidadãos, bem como do equifibrio ambiental. 1 
Além disso, fixo importantes princípios básicos 1 
que irão nortear estas ~ões. 1 
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esporte e lazer. 

-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)- até junho 
de 2001 , um total de 3079 crianças e adolescentes já haviam sido atendi 
das pelo programa em todo o Estado. A partir da expansão, iniciada em 
julho, serão beneficiadas mais 191 O jovens nos municípios que já implan 
taram o Portal do Alvorada. O objetivo principal do programa, que atua 
através de oficinas sócio-educativas, é trabalhar com atividades direcionadas às crianças e 
a própria família, nas áreas de pintura em cerâmica, artesanato, crochê em barbante, pintura 
em tecido, biscuit, além de recreações e jogos. 

- Redução da Mortalidade Matemo-Infantil -Roraima já possui o mais baixo índice de 
mortalidade infantil do país. A mortalidade infantil e a mortalidade materna estão sendo com 
batidas através de programas coordenados pela SESAU, SETRABES e Municípios. 
O Estado de Roraima já detém o mais baixo índice de mortalidade infantil do país: 16 mortes 
para cada mil nativivos. Isto é o resultado da eficiência de programas como o Estado Saudá 
vel - que leva 40 médicos nas casas das pessoas para fazer consultas e exames clínicos, do 
Médico 24 horas, do Apolo a Gestante, incentivando a realização do exame pré-natal, 
através da doação de enxoval e do programa Leite do Bebê que distribui leite para crianças 
de O a 2 anos de idade com acompanhamento de pediatras e nutricionistas 

• Programa de Assistência Social ao Idoso (PASI) 
Objetiva promover a valorização da pessoa idosa no que concerne à 

sua saúde, independência funcional e assistência social, tendo a seguinte 
linhas de ação: 

• Estimular e promover atividades que motivem a continuidade do desem- 
penho físico, mental e social dos idosos; 

• Estimular uma maior integração do idoso na família e na sociedade; 
• Informar e educar os idosos para uma velhice sadia; 
• Promover uma melhor qualidade de vida. 
Para tanto, as seguintes atividades deverão ser desenvolvidas: 
• Atividades educativas e informativas sobre temas de interesse da ida- 

de; 
• Atividades desportivas, recreativas e de lazer; 
• Atividades artísticas e artesanais; 
• Promoção da saúde, através de atendimento médico-odontológico e acompanhamento 

nutricional. 

As opies do programo são 
desenvolvidos nas Urilodes 
de Saúde e nos Centros 

Soôais, runo pormrio entre 
SETRABES e SESAII. 

L .J 

• Programas Especiais 

-Assistência às Comunidades Carentes 
Objetivo: Promover ações conjuntas para garantir o aten- 

dimento das necessidades básicas da populações carentes. 
-AfX)IO 80 Migrante 
Objetivo: Promover ações de assistência ao migrante. 
- Defesa Civil 
Objetivo: Prevenir e minimizar desastres, socorrer e assistir às populações atingidas e 

recuperar áreas afetadas. 
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SAÚDE E SANEAMENTO 

As ações de saúde em Roraima, são desenvolvidas pela 
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, que viabiliza 
uma estruturada rede de postos médicos de atendimentos 

e hospitais. A população pode ser atendida tanto na rede pública 
quanto na particular, envolvendo diversas especializações médi 
cas, além de uma boa rede de clínicas e consultórios médicos e 
odontológicos. 

Associando os investimentos em infra-estrutura de sanea 
mento básico ao esforço governamental de melhoria das condições 
de saúde da população roraimense, será necessário investir cada 
vez mais em ações preventivas de saúde, a fim de reduzir o custo 
do sistema estadual com vistas à mudança do foco das ações, ou 
seja, da doença para a saúde e o bem estar da população. (As 
doenças que mais ocorrem em Roraima são: malária, hepatite, tu 
berculose, oncocercose, leishmaniose, além de outras como den 
gue, cólera, febre amarela.AIDS, sarampo e meningite). 

Especificamente no processo de gestão do sistema de saú 
de, duas iniciativas merecem ser destacadas em função de seu 
compromisso com a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos 
à população: descentralização e municipalização 
das ações de saúde visando maior aproximação 
com os usuários. 

r----------, 
Saúde 1 

{Metas Básicos) 1 
1 

Reaip•~ e aparelhamen- 1 
to ela Unidades de Saúde. 

a Trà1111•to técnico dos 
profissionais ela saúde. 

a Redu~ da mortalidade 
lnf111tl. 

a Combate às doen~ lnfecto 
mntagilsas. 

a lmu•h~ão (vada~). 

a l111pl1111~ e operacioeo 
lb~ ela novo modelo 
orgamadonal e gerllltdal 
para o Sistaaa Integrada de 
Saúde. 

L---------...l 

De fato, através da união de esforços com 
as esferas federal e municipal, o Estado de 
Roraima conseguiu avançar no processo de 
reestruturação de práticas orientadas para a 
descentralização da gestão da saúde para os Mu 
nicípios, em consonância com as diretrizes da 
Política Nacional de Saúde e com o efetivo apoio 
da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA. 

Igualmente, estão sendo desenvolvidas 
ações de apoio logístico ao funcionamento do Dis- 
tritos Especial Sanitário Indígena (DESI), adminis- 
trados pela FUNASA, incluindo a sistemática realização de treinamentos e qualificação do 
pessoal de campo, principalmente líderes indígenas de comunidades com alto grau de con 
tato com a sociedade. Assim é que estão em andamento atividades voltadas para monitorar 
o desenvolvimento de endemias e epidemias ao longo do corredor da BR-17 4, visando obter 
um nível de conhecimento que possibilite o desenho de políticas públicas na área de sane 
amento e que impeçam o crescimento dos casos de doenças transmissíveis; essas ativida 
des possibilitarão a geração de informações estatísticas confiáveis sobre a progressão do 
avanço das doenças transmissíveis. 

Com efeito, essas ações Integradas estão possibilitando a execução de programas 
de melhoria dos serviços de Saúde e da infra-estrutura de saneamento básico-ambiental 
nas áreas urbanas e rurais, com o fim de eliminar doenças provocadas pela ausência insta 
lações sanitárias e de hábitos saudáveis de limpeza. 
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Programas: 

• Estado Saudável 
O programa Estado Saudável, foi lançado em novembro/99 pelo Governo do Estado. 

Além das atividades desenvolvidas pelas equipes do programa - composta 
por 37 médicos, 58 supervisores e 803 promotores de saúde - são realizadas 
em parcerias com as diferentes coordenações do Departamento de Progra 
mas Estratégicos da SESAU, visando o apoio dos Clubes de Idosos e 
Adolescentes, das Associações de Bairros e dos Clubes de Mães que 
desenvolvem junto ao programa um apoio fundamental na saúde na comuni 
dade. 

Suas as principais atividades concentram-se nos campos da preven 
ção, promoção e reabilitação, com abrangência em todos os municípios do 
Estado. 

• Médico em Sua Casa 
Em setembro/96, foi o marco de um Convênio de colaboração entre o Gover- 

no do Estado de Roraima e o Ministério de Saúde Pública de Cuba. Chegaram a 
Roraima os primeiros especialistas em Medicina Geral Integral para desenvolver 
um programa de Educação em Saúde junto a população. Em março de 1997 foi 
implantado em todos municípios dos Estado, concluindo em agosto do mesmo 
ano a etapa de identificação da situação de saúde das famílias que residem nas 
sedes municipais. 

As praticas de Medicina Preventiva passaram a ser um componente habitual 
dos serviços de saúde em todos os países do mundo. O programa se caracteriza 
principalmente pela reorganização de práticas de trabalho, de assistência à saúde das 
famílias, desenvolvendo ações de promoção, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e 
reabilitação. 

o 

Estratégias de intervenção: 
Em termos populacional 

C Promoção de mudanças em saúde nos estilos de vida 
Em termos individuais 
[ Controle dos fatores de risco; 
e Identificação precoce das enfermidades; 
C Conscientização das enfermidades crônicas 

Nota: Nesta linha, merece ser ressaltado os projeto "Médico 2 
que prevê o atendimento em tempo integral-e de caráter preventivo - nos bairros da periferia 
de Boa Vista, por equipes formadas por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enferma 
gem e um agente de saúde. 

• Agentes Comunitários de Saúde/ Saúde da Família 
O programa foi inicialmente implementado nos municípios de Boa Vista e 

Caracaraí, no final de 1998. No início do segundo semestre do ano de 1999, 
foram implantadas 6 equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS), contando com um total de 235 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
e 7 equipes do Programa de Saúde da Família (PSF). 

O PACS e o PSF desenvolvem, de acordo com a qualificação de cada 
profissional, ações de vigilância à saúde, vigilância epidemiológica, controle de 
doenças transmissíveis, infecto-contagiosas em geral, doenças crônico 
degenerativas e doenças relacionadas ao trabalho e ao meio ambiente, com 

•• ,... 
•1'• • 
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vistas a valorizar a relação e a criação de vínculo com o usuário e a família, além de promover a 
elevação da qualidade de vida através da educação continuada, contribuindo para a preservação e 
conservação de um meio ambiente mais saudável. 

Os programas deverão ser extensivos a todos os municípios do Estado. 

• Materno Infantil 
O programa objetiva promover Assistência à saúde da mulher e da Criança prevenindo e comba 

tendo os agravos, para melhoria dos níveis dos mesmos, proporcionando a toda as mulheres, 
informações e acesso aos serviços oferecidos pelo poder público. 

As metas básicas são as seguintes: 
[ Aumentar a cobertura e concentração do atendimento do pré- natal; 
e Aumentar o atendimento do planejamento familiar, diagnosticando e 

corrigindo as distorções, tais como o aborto provocado mediante a prevenção da 
gravidez indesejada; 

[ Melhorar a qualidade da assistência ao parto e reduzir cesáreas; 
e Aumentar o índice de aleitamento Matemo; 
[ Ampliar as atividades de identificação e controle do câncer cérvico- uterino e de mama; 
[ Ampliar as atividades de identificação e controle das DST. 
[ Capacitar 100% dos profissionais de nível superior e nível médio que atuam no Programa de 

Assistência a Mulher e a Criança de O à 05 anos; 
[ Implantar em todos os municípios de risco condutas eficazes, com padronização; 
[ Implantar os Comitês Municipais de Controle da Mortalidade Materna; 
[ Implementar as ações dos comitês em desenvolvimento; 
[ Implantar e implementar a INVESTIGAÇÃO e a NOTIFICAÇÃO dos óbitos matemos em 

todo o Estado; 
e Realizar campanha de redução da Mortalidade Materna; 
[ Realizar Campanha da Amamentação; 
[ Equipar e reequipar em 100% dos serviços de atenção a mulher e a criança; 
[ Palestras nas Unidades de Saúde; 
[ Avaliação trimestral à todas as unidades de saúde, capital e interior; 
[ Avaliação semestral, com aplicação do Instrumento Gerencial do Programa; 
[ Relatório das Supervisões. 
Nesse sentido, as estratégias operacionais do programa são as seguintes: 

• Assistência à Mulher: 
[ Captação precoce de gestantes; 
[ Busca ativa da faltosas; 
[ Realizar exames de laboratório de rotina e específicos, de acordo com o caso; 
[ Oferecer atendimento de enfermagem, médico, Odontológico e outros para garantir a gesta- 

ção; 
[ Referenciar para os serviço de risco se necessário; 
[ Desenvolvimento de práticas educativas sobre pré- natal, planejamento familiar, doenças 

ginecológicas e as sexualmente transmissíveis, sobre a prevenção do câncer mamário e cérvico 
uterino, sobre parto, puerpério e climatério. 

• Assistência a Criança: 
[ Capacitação de Crianças para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento ( 
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C.D.), acompanhar e referenciar quando abaixo ou acima da média do peso; 
e Incentivo ao aleitamento matemo e ao processo de desmame; 
[ Fazer o controle das doenças diarreicas, seguindo e esquema preconizado pelo Minis 

tério da Saúde, tanto pela enfermagem, quando pelo médico ( e.D.D.); 
[ Incentivo a aplicação das vacinas padronizadas, completado o esquema; 
[ Desenvolvimento das práticas educativas dessas ações, através de orientação indivi 

dual, palestras, campanhas, fitas de vídeo, filmes, folders, cartazes, cartilhas e outros; 
[ Trabalhar em consonância com os demais PROGRAMAS para alcançar as famílias e a 

comunidade em geral; 
[ Trabalhar junto ao serviço de Informação, Educação e Comunicação-1.E.C., para o 

deslanchamento de atividades na ãrea materno infantil; 
[ Divulgação dos resultados alcançados ou não, à cúpula da SESAU para anãlise e 

reprogramação. 

r----------------------, 
1 Campanhas: PrQietos em exeev@o: 1 
1 • Semana Mundial da - Carteiro Amigo 1 
t Amamentação - Parto Humanizado 1 
1 - Campanha de Combate de - Mãe Canguru 1 
I Redução da Mortalidade _ Hospital Amigo da Criança 1 

I Materna - Parteiras Tradicionais 1 

L----------------------~ 

• Programa Saúde do Adolescente e do Jovem (PROSAD) 
O programa fundamenta-se numa política de promoção de saúde, com 

a identificação de grupos de risco e detecção precoce dos agravos com 
tratamento adequado e reabilitação, respeitando as diretrizes do Sistema 
Único de Saúde. O público-alvo são adolescentes de ambos os sexos, 
entre 1 O à 19 anos de idade. 

Os tipos de atendimentos envolvem serviços de enfermagem, clínica 
geral, psicologia, serviço social, planejamento familiar e pré-natal, além das seguintes ativida 
des: cursos/treinamentos, campanhas educativas, orientação a grupos de gestantes e grupos 
heterogêneo (ambos os sexos), oficinas educativas, orientação individual, 
palestras/debates, seminãrio e sessões de vídeo. ~ ~ I 

• Programa de Atenção aos Idosos (PASI) 
As ações do programa são desenvolvidas nas Unidades de Saúde e nos 

Centros Sociais com atendimento preventivo, educativo, assistência! e 
ocupacional, tendo como parceria a Secretaria de Estado do Trabalho e Bem 
Estar Social - SETRABES. P'.O•MM& CIC &TCNc,CO 4 •• tmc 

DO 190.0 

O Programa vem desenvolvendo e executando propostas e ações de 
trabalho que visam melhorar as condições mínimas de vida e saúde dos idosos do Estado, 
tendo como meta principal a mobilização e comprometimento da 
sociedade com a população idosa. 

• Programa de Atenção e Prevenção às Deficiências (PADS) 
O objetivo do Programa é implementar medidas para reduzir ou 

impedir situações de risco que levam às deficiências, bem como iden- Portador de Deficiência 
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tificare intervir precocemente nas deficiências. Desde sua implantação o Programa desenvolve 
um trabalho voltado para" Educação em Saúde", realizando elaboração de material informati 
vo e de divulgação, oomo folderes e álbum seriado, palestras para à comunidade e capacitação 
de multiplicadores das ações do Programa. 

• Educação em Saúde 
Fomento ao desenvolvimento de ações educativas, oompativeis com os 

indicadores epidemiológicos e ambientais do Estado, buscando prãticas inova 
doras de educação em saúde e aperfeiçoando o conhecimento tradicional, além 
de priorizar a difusão educativa na população escolar. 

•_Prog_rama de CoJ)troles lmunoJggi~~-{YJgl!ânçJ~ •.tn_~aúde) 
1.lmunfzações: 
- Ampliar a cobertura de vacinação a 100%. 
- Difundir e informar a importância das vacinas. 
- Treinamento de novos vacinadores e recielagem dos antigos vacinadores. 
- Ampliação no numero dos postos de vacinação. 
- Garantir abastecimento e manutenção de imuno-biológicos. 
• Assegurar postos volantes na área rural a fim de viabilizar o cumprimen 
to do calendário de vacinação. 

- Manter o índice de 0% de Parafísia infan1;1, Sarampo e Coqueluche. 

2. Vigilância epidemiológica. 
- Implementação de um sistema ativo de vigilância epidemiologica. 
- Ampliar os recursos de informação, coleta, processamento e analise de dados. 
- Capacitação de profissionais de nível superior e médio para coleta de dados e busca 
ativa de novos casos. 

- Divulgação das informações pertinentes a outros níveis. 
- Retroalimentação periódica do sistema de informação e das medidas de controle gera 
das. 

- Disponibilização de uma área tisica para a vigilância epidemiolog.ica. 
- Estabelecimento de organograma e fluxograma pertinentes. 

3. VlgllAncla Sanitária 
-Adequação ou construção de um local para funcionamento da vigilância sanitária. 
- Capacitação dos recursos humanos e difusão da importância das ações da vigilância 
sanitária para a população. 

- Implantação de um Centro de Zoonoses para ações preventivas nas doenças relaciona 
das. 

• Orientações normativas para melhoramento da manipulação, conservação e venda de 
alimentos, medicamentos e produtos de consumo humano. 
- Cadastramento e fiscalização periódica de estabelecimentos de venda e locais públicos 
como restaurantes, hotéis. lanchonetes e açougues. 

- Ações sistemáticas de monitoramento em relação à higiene nas escolas, limpeza dos 
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açudes e do lixo hospitalar. 
- Criação de um comitê de defesa ao consumidor. 

_ • Programas Especiais 
1. Prevenção, controle e tratamento das DSTs. 
- Intensificação das ações do programa de DST e AIDS 
- Informação constante para a população em geral e atividades 
educativas a percepção do risco. 
- Promoção e adoção de medidas preventivas. 
- Detecção de casos e tratamento imediato. 

2. Combate às Drogas. 
- Apoio a Associação dos Alcóolicos Anônimos. 
- Fiscalização ao comercio de medicamentos controlados. 
- Divulgação nas pré-escolas e escolas sobre os malefícios das drogas. 

3. Saúde Bucal. 
- Promoção de fluoretação a população escolar de 6 a 14 anos. 
- Fluoretação da ãgua distribuída na cidade para reduzir a incidência de cãries 
dental. 

- Realização de campanhas de esclarecimento e informação sobre o programa 
de saúde bucal. 

4. Ações e Campanhas sistemáticas. 
- Planejamento e execução de campanhas educativos visando a difusão de 

ações preventivas de saúde como Controle da Tuberculose, Controle da Hipertensão, Controle 
da Diabetes, Controle do Câncer e Tabagismo (colo do útero, mama, boca, próstata e pele), 
Hanseníase, Saúde mental, Zoonoses. 

r--------------------------------, 
1 Atividades complementares das Ações Integradas de Assistência à Saúde desen- 1 
I volvidas pela Secretaria de Estado da Saúde - SESAU: i 1 

: . - o.e.o.- Bu~ Ativa e Educação em Saúde para Portadores de Doenças ••. ~. : 

I Crõmcas Degenerat1Vas ~- 1 
1 - Cantro dtJ Recupsraçiio Humana (CRPH) • trabalha com uma equipe - 1 
1 multiprofissional e atua no tratamento de dependentes de ãlcool e outras drogas 1 
1 (cocaína. maconha, tranqOilizantes, inalantes ... ) em termos ambulatoriais. 1 
L--------------------------------~ 

5. Saúde lndígena/FUNASA 
São diretrizes da Política de Saúde Indígena: organizar o subsistema de saúde dos povos 
indígenas, no âmbito do SUS, sob a forma de Distrito Sanitãrio Especial Indígena - DSEI; 
assegurar ações de atenção básica nas aldeias; criar mecanismos de participação social por 
intermédio de conselhos distritais e locais; respeitar os aspectos etno-culturais dos povos 
indígenas; operacionalizar as ações de saúde dos povos indígenas, preferencialmente, por 
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intermédio de órgãos e entidades públicas e pri 
vadas que detenham experiência no setor. 

O DSEI (Distrito Sanitário Especial Indíge 
na) é uma unidade organizacional da FUNASA e 
deve ser entendido como uma base territorial e 
populacional sob responsabilidade sanitária cla 
ramente identificada, enfeixando conjunto de 
ações de saúde necessárias à atenção básica, 
articulado com a rede do Sistema Único de Saú 
de - SUS, para referência e contra-referência, 
composto por equipe mínima necessária para 
executar suas ações e com controle social por 
intermédio dos Conselhos Locais e Distrital de Saúde. 

Os territórios distritais foram definidos num processo de cons 
trução com as comunidades indígenas, profissionais e instituições 
de saúde. A definição destas áreas se pautou não apenas por crité 
rios técnico-operacionais e geográficos, mas respeitando também 
a cultura, as relações políticas e a distribuição demográfica tradici 
onal dos povos indígenas, o que necessariamente não coincide 
com os limites de Estados e/ou Municípios onde estão localizadas 
as terras indígenas. 

No Estado funcionam duas DSEl's, cujas caracterísitcas de 
atuação são as seguintes: 

6. Saneamento Básico 

r----------, 
A Coorden~ de Saúde lnil 
gena do SESAU, implantado em fe 
vereiro/ 2001, embora em fase de 
ronsolidoçõo, otuoró apoiado no tri 
pé saúde, inlegroçõo e desenvolvi 
mento. Suas ações serão desenvol 
vidos, através do parceria com os 
organizações afins, com vistos o 
buscar o quolidode do olendimento 
de educação e saúde ás populações 
ind~enos. 

L _J 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEl'S)/RR 

D.S.E.I. 
YANOMAMI 

. Sede: Boa Vista 

. População Indígena: 7.819 

• ne de aldalas: 148 

. Etnias: 2 

• Sede M uniclp1I (Atenção Básica) 
Boa Vista (Atenção de Média Complexidade) 

Manaus (Atenção de Alta Complexidade) 
Município não abrangido pelos DSEl's 

D.S.E-1. DO 
LESTE DE RORAIMA 

. População Indígena: 23.103 

• ne de aldeias: 211 
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r------------------------------, 
A programação operacional das metas a serem atingidas nos três primeiros anos de funcionamento das 

DSEl's, está assim configurada: 

PROGRAMAÇÃO 
DSEI - I..ESTl: DE RORAIMA OSEI - YANOMAMI 

OPERACIONAL Mela E-.:ullldD Melll E-=ut.do 
(200CW200'l) C* jmn/2001) (200CW200'l) (mll6 jmn/2001) "*"-..._ Toe 311 :,n 211 

. M6dico 14 4 14 6 

. Denlis1a 7 4 10 2 

. ErdarlnNo 19 12 28 11 

.Aull..deS.lll8me0do 35 2 

. AHx de EnfBnnlv,m 23 14 101 89 

. AQ. lndlgana de Saude 600 22.7 13 1 

. °'*'>& 102 48 207 100 
IEfp % ••• 
. Yelculos 36 16 16 •• 
. Bera, <:/ M<*)r 11 44 " . R6dio 92 1 81 22. 
. eon.,utador 21 8 19 7 
. Poslo de Saude 345 10 
.C-da~ 2 
.Pólo-a- 21 48 
Obra 215 35 2 
. C<lnst. Poslo de SaOde 75 
. Coml Pólo-8- 9 1 11 
. Refor. PoslD de Saude 115 
. Refor. Pólo-a- 16 

1 
22. 2 

. Ralar. Casa do lndlo 2 

L-------------------------- Fonta:FUNASA .J 

Os programas direcionados para a melhoria dos equipamentos e ser 
viços de saneamento básico com vistas à melhoria das condições de 
saúde da população do Município estão apresentados no próximo item - 
"Ações para o Desenvolvimento da Infra-estrutura Física Básican. 

No entanto, é importante ressaltar no presente item, o papel da 
FUNASA que direciona, em termos nacionais, as ações de saneamento 
para as comunidades cujos indicadores de saúde denotam a presença 
de enfermidades causadas pela falta e/ou da inadequação de saneamen 
to. Fundação Nocional de Saúde 

Minislério da Saúde Atua apoiando técnica e/ou financeiramente o desenvolvimento de 
ações de saneamento nos municípios, a partir de critérios epidemiológicos 
e ambientais em saúde, voltadas para a promoção à saúde e para a prevenção e controle de 
doenças e agravos, com destaque para a redução da mortalidade infantil. 

Em parceria com órgãos e entidades públicas, presta consultoria e assistência técnica 
e/ou financeira para o desenvolvimento de ações de saneamento. 

Alguns exemplos dos efeitos das ações de saneamento na melhoria da saúde da popu 
lação: 

- Água de boa qualidade para o consumo humano e seu fornecimento continuo 
asseguram a redução e controle de: diarréias, cólera, dengue, febre amarela, tracoma, he 
patites, conjuntivites, poliomielite, escabioses, leptospirose, febretifóide, esquistossomose 
e outras verminoses. 

- Coleta regular, acondicionamento a destino final adequado do lixo diminuem a 
incidência de casos de: peste, febre amarela, dengue, toxoplasmose, leishmanioses, 
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cisticercose, salmonelose, teníase, leptospirose, cólera e febre tifóide. 
- Drenagem contribui para a eliminação, redução ou modificação dos criadouros de 

vetores transmissores da malária e de seus índices de prevalência e incidência. 
- Esgotamento sanitário contribui para reduzir ou eliminar doenças e agravos como a 

esquistossomose, outras verminoses, diarréias, cólera, febre tifóide, cisticercoce, teníase e 
hepatites. 

- Melhorias sanitárias domlclllares estão relacionadas com a redução de: 
esquistossomose, outras verminoses, escabiose, tracoma e conjuntivites, cólera, diarréias, 
febre tifóide e hepatites. 

- Melhoria habitacional permite habitação sem frestas e com condições físicas que 
impeçam a colonização dos vetores de diversos tipos de doença. 

7. Saneamento em Áreas Indígenas 
Nas áreas indígenas, a FUNASA estimula a instalação e o funcionamento de obras de 

abastecimento de água e a construção de estabelecimentos assistenciais de saúde especí 
ficos para as comunidades indígenas, além de melhorias sanitárias como tanques, pias, 
fossas sépticas e vasos sanitários. 

A equipe de gerência do DSEI é responsável pela viabilização, a elaboração e execu 
ção de projetos de obras de saneamento em sua área de abrangência, definido pelo plano de 
saúde aprovado pelo Conselho Distrital de Saúde. Essa equipe deverá acompanhar, fiscali 
zar e supervisionar a contratação e execução das atividades de saneamento, além de viabifizar 
treinamento e supervisão constante de Agentes Indígenas de Saneamento para operar e 
manter os sistemas de saneamento implantados, com vistas à prevenção de doenças e 
promoção da saúde. 

Consultoria e Assistência Técnica em Saneamento e em Edificações de Saúde 

E ste programa, gerenciado pela FUNASA, tem o objetivo de fomentar políticas e ações de sanea 
mento, desenvolver programas de cooperação técnica e modelos de gestão nos Estados e Muni 
cípios, na busca da organização, estruturação e manutenção dos serviços de saneamento, abran- 

gendo as ações de Abastecimento de Agua, Esgotamento Sanitário, Resíduos Sólidos, Drenagem, Melhorias 
Sanitárias Domiciliares e Melhorias Habitacionais para doença de Chagas. 

Outras importantes atividades de assistência técnica são desenvolvidas, tais como: 

Serviços Municipal de Saneamento 

A FUNASA presta cooperação técnica aos serviços implantados de abastecimento de água e de 
tratamento de água, esgotamento sanitário e de resíduos sólidos. 

Oficinas Municipais de Saneamento 

A Ofteina Municipal de Saneamento é um espaço físico organizacional que tem a função de fomentar 
e difundir o conceito de saneamento como ação de saúde pública, por meio da proteção sanitária, princi 
palmente dos domicílios. São responsáveis pelo diagnóstico das condições de saneamento; orientação e 
planejamento das ações de saneamento; confecção de peças sanitárias pré-moldadas como: vasos sani 
tários, pias de cozinha, tanques de lavar roupa, lavatórios, caixas de água e recipientes para lixo. 

Centros de Treinamento e Capacitação de Agentes Municipais de Saneamento 

A FUNASA instituiu 15 Centros de Treinamento e capacitação visando o apoio aos municípios na 
capacitação técnica e gerencial de seus quadros nas questões de saneamento. O Agente é o responsável 
in loco pela aplicação das ações de saneamento, em constante cooperação com os agentes comunitários 
de saúde e com os líderes comunitários. 
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PROGRAMAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA SOCIAL 

DAS REGIÕES DE RORAIMA 

Principais entidades de apoio às ações integradas desenvolvimento 
que deverão participar da implantação dos Programas: 

• Governo do Estado de Roraima: 
- Secretario de Estado do Educação, Cultura e Desportos, 
- Secretario de Estado do Saúde 
- Secretario de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social 
- Secretario de Estado do Planejamento, Indústria e Comércio 

- Gabinete Civil 
- Gabinete Militar 
- Companhia de Águas e Esgotos de Roraima 
- Companhia de Desenvolvimento de Roraima 
- Instituto de Terras de Roraima 
- Agencia de Fomento do Estado de Roraima 

• Prefeituras Municipais 
• Ministério da Educação e do Desporto 
• Ministério da Cultura 
• Ministério do Soúde/FUNASA 
• Ministério da Previdência e Assistência 
• Ministério do Trabalho 
• Comando da Aeronáutico 
• Comando do Exército 

• Comando do Marinho 

• Comunidade Solidário 
• ADA - Agência de Desenvolvimento do Amazônia 
• SÚFRAMA · Superintendência do Zona Franco de Manaus 
• UFRR • Universidade Federal de Roraima 
• EMBRAPA e INPA 
• INCRA - Instituto Nocional de Colonização e Reforma Agrário 
• SEBRAE · Serviço de Apoio à Pequena e Médio Empresa do Amazonas 
• Escola Técnico Federal de Roraima · ETFRR, SENAI, SENAR, SENAC 
• Entidades Representativas das Classes Empresariais 
• Entidades Representativas dos Classes dos Trabalhadores 

• FUNAI - Fundação Nacional do Índio 
• Banco do Brasil - BB Educar e BNDES 
• Organizações Não-Govemamentois 

• FGV/ISAE 
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• Ações para o Desenvolvimento ela Infra-Estrutura Física Básica 

O Estado de Roraima não pode ser pensado, a médio e 
longo prazos, sem se levar em conta a necessidade de 
se realizar maciços investimentos em infra-estrutura, 

com a finalidade de permitir o "salto para o futuro", em termos da 
dinamização da economia local e de sua integração com o res 
tante do País e do Mundo. 

Desta forma, adquire relevância os investimentos que pre 
cisam ser realizados com a finalidade de consolidar e ampliar 
infra-estrutura física básica estadual. 

Nesse sentido, são prioritários os investimentos a serem 
direcionados na ampliação dos serviços de saneamento básico e 
na adequação das intra-estruturas que vitalizarão os espaços ur 
banos e rurais. 

Com a continuidade de investimentos nas áreas de trans 
porte, energia elétrica e telecomunicações, Roraima começa 
preparar sua inserção econômica neste mundo novo. E, mais 
importante, se prepara para este processo, a partir de uma base 
infra-estrutural construída de forma integrada, com um projeto de 
desenvolvimento sustentável da estrutura econômica e social. 

FORTALECIMENTO E 
CONSOLIDAÇAO DA 
INFRA-ESTRUTURA 

FÍSICA BÁSICA 
É necessário destacar, a importância das parcerias que o 

Governo precisará articular para viabilizar esta inadiável transfor- 
mação do Estado, uma vez que a consecução das metas previstas só poderão ser concreti 
zadas com uma significativa participação dos recursos da União - principalmente dos inves 
timentos previstos para o Eixo de Desenvolvimento do Arco Norte. 

Com efeito, uma a das principais Estratégias é a promoção da integração sócio-eco 
nômica entre produtores rurais e empreendedores urbanos, com vistas a aumentar as opções 
de geração de emprego e renda no Município, através da criação de elos de produção, com 
base na coleta de produtos agroflorestals, com um mímino de beneficiamento (na zona 
rural), seguida do beneficiamento final, acondicionamento e comercialização (nas se 
des municipais). Com efeito, em ambas as etapas, deverá haver agregação de valor aos 
produtos. 

A implantação desse sistema, poderá constituir-se numa das alavancas do desenvolvi 
mento municipal, tomando-se um instrumento capaz de estimular a sustentabilidade das 
atividades econômicas regionais e municipais. 

Dentre os componentes da Infra-estrutura física básica municipal capazes de contri 
buir para o êxito da estratégia proposta, destacam-se os seguintes: 

-Saneamento- deverá ter atenção especial através de ações voltadas para a implanta 
ção de melhorias sanitárias domiciliares, assim como para a implantação da rede de drena 
gem de águas pluviais, do sistema integrado de tratamento de resíduos sólidos (coleta, trans- 
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porte e disposição final do lixo) e da revitalização e ampliação I , 
da rede de distribuição de água. 

1 
Infra-estruturo Físico 

(Metas Básicos) - Transportes e Obras de Urbanização - execução de 
serviços de manutenção da rede de estradas rurais e urbanas, 
ampliação dos equipamentos de lazer e paisagismo, melhorias 
habitacionais, dentre outros, serão tratados de maneira a dar 
um sentido dinâmico e moderno ao processo de desenvolvi 
mento da cidade. 

- Energia -necessidade de expansão dos serviços atra 
vés da ampliação do abastecimento nas áreas urbanas e rurais 
além da iluminação pública. 

- Comunicações - ampliação do acesso da população 
aos serviços de telecomunicações 

Assim, do conjunto dos projetos de investimento na infra 
estrutura do Estado, merecem ser destacados os seguintes: 

Programas: 

SANEAMENTO 

Meliorias sanitárias dominciliares. 

Expansão da rede de clstrliuisiío de água. 

D Melhoria da rede de drenagem pluvial 

a Melhoria cio sist •• a de coleta, 1n11~ 
te e destlao final do lixo. 

D Melhoria cio sistema vaio urbano. 

D Constrvção e melhorias estradas. 

D Oliras de urbanlzapio e paisagismo. 

Melhoria da eletrifiaipio urbana e rvral. 

a Melhoria cios servip,s de comunimpío. 

L ...J 

U m dos grande desafio a ser enfrentado em Roraima é a ampliação da oferta dos 
serviços de saneamento básico, especialmente no que se refere ao esgotamento 
sanitário, cujo objetivo principal é expandir a capacidade de atendimento. 

No caso dos serviços de abastecimento d'água, cuja oferta é satisfatória, o grande 
desafio é o desenvolvimento de uma cultura de combate ao desperdício deste recurso natural, 
conscientizando a população da necessidade de aproveitar racionalmente este recurso 
esgotável, assim como operar permanentemente na perspectiva da melhoria da qualidade da 
água oferecida aos consumidores. 

Por Isso, estão sendo desenvolvidas ações de saneamento básico a partir de crité 
rios epidemiológicos e ambientais visando a prevenção e o controle de doenças, nas áreas 
urbanas, rurais e indígenas, com atuação compartilhada com órgãos e entidades públicas e 
privadas. 

Essas ações correspondem á implantação de equipamentos e instalações de sistemas 
de água potável (captação, tratamento, revervação e distribuição), de instalações sanitárias, 
de sistemas de drenagem e de resíduos sólidos. 

~ Abastecimento de Água 

Para o abastecimento de água de boa qualidade, será 
fomentada a ampliação do sistema público de abastecimento e 
distribuição, com vistas a ampliar os benefícos dos serviços ã 

toda população, através da sistematização das seguintes ações: 
- Tratamento adequado da água; 
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- Ampliação dos sistemas de captação e reservação; 
- Abertura de novos poços artesianos; 
- Ampliação das redes de distribuição e manutenção da tubulação; 
- Manter o nível de atendimento atual (95%) às populações urbanas até o ano 201 O, e 

reduzir as perdas em 70%, beneficiando aproximadamente 70.000 
habitantes. 

- Preservação dos mananciais e das matas ciliares; 
- Exploração controlada do subsolo (mineração). 

• Melhorias Sanitárias Domiciliares 

Com um custo médio unitário de R$ 700 é possível realizar a 
construção e a manutenção de benfeitorias do tipo individual, 
diretamente na casa das pessoas. As "Melhorias Sanitárias 
Domiciliares"já beneficiaram, somente em 1999, 64 mil famílias 
de 249 municípios. 

São ações de Melhorias Sanitárias Domiciliares. ligações ã 

rede de água e de esgoto e construção de banheiros, fossas 
sépticas, poços rasos, sumidouros e outras benfeitorias, de uso 
coletivo como chafarizes. Além disso, serão instaladas e confec 
cionadas peças sanitárias pré-moldadas como vasos sanitários. 
pias de cozinha, tanques de lavar roupa, filtros e recipientes para 
lixo, lavatórios e caixas de água. A confecção das peças é 
realizada em Oficinas Municipais de Saneamento, permitindo o aproveitamento de mão-de 
obra local e transferência de tecnologia. 

Modelo 
FUNASA 

• Drenagem e Esgotamento sanitário 
São necessárias obras de drenagem a fim de promover a 

melhoria das condições sanitárias e de saúde da população urba 
na e rural, uma vez que o escoamento das águas pluviais é feito 
através da superfície, mediante as depressões laterais das ruas. 
A maioria das cidade não dispõe de rede de captação de esgo 
tos; os dejetos domiciliares são eliminados através de fossas 
sépticas (privadas higiênicas) e fossas secas. Como meta, está 
previsto o fendimento a 50% das populações urbanas previstas para o ano 201 O, beneficiando 
cerca de 120.000 habitantes. 

Nota: As obras de drenagem têm por objetivo efiminar os criadouros de anofelinos - mosquitos transmisso 
res da malária em ãreas urbanas. As ações de drenagem deverão abranger esgotamento de águas pluviais, 
canalização e/ou limpeza de igarapés. 

• Resíduos sólidos 
Nos Municípios do interior do Estado, devem ser 

estruturados e modernizados os sistemas de acondicionamento, 
coleta e transporte, disposição final e tratamento dos resíduos 
sólidos, através da implantação de sistemas adequados, a 
exemplo de aterros sanitários, a fim de ampliar o nível de 
coleta para 75%. 
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De imediato, as Prefeituras serão estimuladas a desenvolver ações executivas para a promo 
ção da melhoria dos serviços de limpeza pública, as quais deverão constar de: 

- Programação operacional de limpeza da cidade (horário e frequência) envolvendo a coleta 
seletiva do lixo; 

- Manejo adequado dos locais que atualmente servem de disposição final dos resíduos sólidos; 

- Campanha de educação sanitá- 
ria/ambiental junto à população com 
o fim de evitar o acúmulo de lixo nos 
quintais, que passam a ser foco de 
insetos e doenças. 

Para a Zona Rural, pretende-se uma 
melhor adequação no que diz respeito 
ao destino final dos resíduos, com 
aproveitamento dos resíduos domicili 
ares para a produção de compostagem 
que servira de adubação da terra. 

• Saneamento em Áreas Indígenas 

Nas áreas indígenas, a FUNASA estimula a instalação e o funcionamento de obras de abaste 
cimento de água e a construção de estabelecimentos assistenciais de saúde específicos para as 
comunidades indígenas, além de melhorias sanitárias como tanques, pias, fossas sépticas e vasos 
sanitários. 

A equipe de gerência do DSEI é responsável pela viabilização, a elaboração e execução de 
projetos de obras de saneamento em sua área de abrangência, definido pelo plano de saúde aprova 
do pelo Conselho Distrital de Saúde. Essa equipe deverá acompanhar, fiscalizar e supervisionar a 
contratação e execução das atividades de saneamento, além de viabilizar treinamento e supervisão 
constante de Agentes Indígenas de Saneamento para operar e manter os sistemas de saneamento 
implantados, com vistas à prevenção de doenças e promoção da saúde. 

TRANSPORTES 

~ Consolidação e Ampliação da Malha Rodoviária Federal 

- Consolidação da SR- 174 como o principal eixo 
rodoviário (conclusão das obras de arte e manutenção). 

- Pavlmentsçãoasfaltlca da BR-210-trecho São 
João da Baliza a Entre Rios (54 km). 

- Construçlio da Rodovia Transcarfbenha, permi 
tindo a continuidade do corredor iniciado pela BR - 401. 

- Formação do Arco Norte: integração Roraima - 
Guiana, via BR - 401 (conclusão da pavimentação 
asfaltica e construção de obras de arte). 

75 
FGV/"SAI 



PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
(ESTADO DE RORAIMA) 

• Consolidação, Ampliação e Melhorias de Malha Rodoviária Estadual 

- Pavimentação das estradas-tronco do Lams/Roxlnho e Apfaú, AR - 319 até Pas 
sarão e RA-170, de Cantá a Novo Paraíso. 

- Construção da RR - 480, ligando a localidade de Jundiá ã 
Santa Maria do Boiaçu; 

-Ligações Internas- implantação. melhoria e manutenção das 
RRs e vicinais, e construção de pequenas pontes. 

~ Melhoria e Manutenção de Estradas Vicinais 

Objetivos: 1) - Elaboração e atualização sistemática das es 
tradas vicinais existentes no estado, de modo que os órgãos que 
atuam nessas áreas possam planejar suas ações/atividades; 2) - 
proporcionar boas condições para o transporte de passageiros e de carga, em particular o 
escoamento da produção agrícola; 3) - proporcionar melhores condições de integração 
entre os Municípios do Estado e a circulação da produção; 4) - aumentar a 
segurança dos usuários das rodovias que dão acesso aos assentamentos e 
as condições básicas para a implementação de novas atividades econômi 
cas. 

Metas: Implantação e/ou recuperação de 3.800 km de estradas vicinais. 

• Prevenção de Acidentes Rodoviários 

Será desenvolvido através do fortalecimento das cidades do interior 
mediante a criação de infra-estruturas complementares nos acessos às se 
des municipais e/ou nos trechos em que a rodovia cruza núcleos urbanos, 
além da adequação funcional dos terminais rodovários. 

Programas. que fazem parte das ações integradas de desenvolvimento da área de 
influência da BA-17 4: 

Programa de Prevenção de Acidentes Rodoviários 

Objetivos: Reduzir os fatores de risco de acidentes a que está sujeito o tráfego de caminhões 
e de veículos de passeio em face ao aumento de trânsito da rodovia depois das obras de melhoria; 
evitar a perda de vidas humanas nos acidentes e salvaguardar as populações dos núcleos 
urbanos e vilas cortadas pela estrada; proteger o meio ambiente de acidentes que possam poluir/ 
contaminar os cursos d'água e colocar em risco a biodiversidade local; proteger a fauna dos 
riscos de atropelamento, por meio do uso adequado da sinalização rodoviária apropriada 

Programa de Contingência para Acidentes com Cargas Perigosas 

Objetivos: Mobilizar com rapidez as entidades governamentais responsáveis pela 
neutralização de sinistros que por ventura possam vir a ocorrer na rodovia, além de controlar e 
fiscalizar o trânsito de cargas de risco que trafegam na BR-174, além de elaborar normas de 
controle e segurança para o trânsito de substância tóxicas ou perigosas ao longo do corredor. 

• Ampliação do Sistema Portuário 

- Construção do Porto de Santa Maria do Boiaçu e de pequenos ancoradouros. 
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• Infra-estrutura Urbana 
Suporte para desenvolver a infra-estrutura urbana das cida 

des do interior do Estado, em ação conjunta com as Prefeituras, 
com atuação nas áreas de infra-estrutura viária, melhorias 
habitacionais, urbanismo e paisagismo. 

-·.:, 

COMUNICAÇÕES E ENERGIA 

• Telecomunicações para o Interior 

Meta: Ampliar o acesso da população aos sistemas de telecomunicações. Para tanto, 
serão reivindicadas aplicações do -FUST - Fundo de UnlversallzaçAo dos Serviços d8 
Telecomunlcaç68s. Este fundo, criado pelo governo federal (Decreto 3.624 de 05/10/2000 
- Lei 9.998 de 17/08/2000), estabelece que as empresas prestadoras de serviços de teleco 
municações, encaminhem 1% da receita bruta mensalmente à ANATEL. Sua finalidade é o 
atendimento de comunidades de baixo poder aquisitivo na implantação de serviços telefôni 
cos, redes digitais, Internet, serviços de TV por assi 
natura em estabelecimentos de ensino, bibliotecas e 
instituições de saúde. 

• Geração e Distribuição de Energia Elétrica 

Objetiva suprir as necessidades energéticas dos 
municípios e comunidades isoladas com ampliação 
da rede de eletrificação rural, beneficiando, no hori 
zonte de 10 anos, aproximadamente 800.000 ha na 
região do cerrado e na totalidade das áreas de assen- 
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tamento. 

A interligação do sistema ao sistema Guri, fato ocorrido no dia julho de 2001, possibi 
lita rã a abertura de novas perspectivas para o desenvolvimento sustentãvel das Regiões 
do Estado. 

~ENEZUELA 

Sistema Energético Planejado 

VENEZUELA 

PARA 

AMAZONAS 

- LINHA DE DISTRIBUIÇÃO 13,8 kV A CONSTRUIR 

-- LINHA DE SUBTRANSMISSÃO 69 kV A CONSTRUIR 
--LINHA DE SUBTRANSMISSÃO 34,5 kV A CONSTRUIR 
- LINHA DE ALIMENTAÇÃO 13,8 kV EXISTENTE 
-LINHA DE SUBTRANSMISSÃO 69 kV EXISTENTE 

• SUBESTAÇÃO 34,5 / 13,8 kV A CONSTRUIR 
• SUBESTAÇÃO 89 / 13,8 kV A CONSTRUIR 

~ SUBESTAÇÃO ABAIXADORA 34,5113,8 kV 
• SUBESTAÇÃO 69 / 34,5113,8 kV A CONSTRUIR 
.Â. PONTO DE SUPRIMENTO ELETRONORTE 230 / 69 / 13,8 kV 
• UHE ALTO JATAPU 

Malha Rodoviária 
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PROGRAMAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA FíSICA BASICA 

DAS REGIÕES DE RORRAIMA 

Principais entidades de apoio às ações integradas desenvolvimento 
que deverão participar da implantação dos Programas: 

• Governo do Estado de Roraima: 

- Secretario de Estado de Obras e Serviços Públicos 

- Secretario de Estado do Agricultura e Abastecimento 

- Secretario de Estado do Planejamento, Indústria e Comércio 

- Departamento de Estrados e Rodogens 

- Companhia de Desenvolvimento de Roraima 

- Agência de Fomento do Estado de Roraima 

- Companhia Energético de Roraima 

- Companhia de Águas e Esgotos de Roraima 

- Instituto de Terras de Roraima 

• Prefeitura Municipais 

• Secretario de Político Urbano/PR (SEPURB) 

• Ministério dos Comunicações 

• Ministério dos Transportes 

• Ministério do Integração Nocional 

• Secretario Especial de Políticos Regionais - SEPRE 

• Ministério do Ciência e Tecnologia 

• Comando do Aeronáutico 

• Comando do Exército 

• Comando do Marinho 

• Comunidade Solidário 

• UFRR - Universidade Federal de Roraima 

• BNDES - Banco Nocional de Desenvolvimento Econômico e Social 

• CEF - Caixa Econômico Federal 

• IBAMA • Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

• ADA - Agência de Desenvolvimento do Amazônia 

• SUFRAMA - Superintendência do Zona Franca de Manaus 

• IME · Instituto Militar de Engenharia 

• FUNAI - Fundação Nocional do Índio 

• Organizações Nõo-Govemomentois 
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• Ações pará o Desenvolvimento-dalnfra-Estrutura Econ6mica 

O processo de sustentabilidade do desenvolvimen 
to de Roraima implica, necessariamente, na reori 
entação da economia do Estado, caracterizada não 

apenas pela aceleração do processo de exploração dos re 
cursos naturais do Estado e de seus potenciais mais imedi 
atos, como também pela reeducação direcionada para o apro 
veitamento racional de todas as riquezas do Estado, tendo 
como referência, além da expansão, a diversificação das 
bases produtivas. 

Mais do que isto, o processo de desenvolvimento deve 
ser compartilhado por toda a sociedade roraimense, impli 
cando a necessidade de se levar em consideração, o com 
promisso com o desenvolvimento econômico sustentável das 
comunidades indígenas; com o aproveitamento racional das 
regiões de cerrado e de mata; com o apoio ao desenvolvi 
mento científico e tecnológico, capaz de atender às deman 
das do setor produtivo; e com o aproveitamento econômico 
da biodiversidade. 

Desnecessário enfatizar que essas atividades somen 
te terão viabilidade, se adotadas novas técnicas baseadas 
na sustentabilidade agroflorestal, bem como no 
beneficiamento com qualidade, no transporte e na 
comercialização. 

Nesse sentido, pretende-se atuar sob um novo enfoque 
econômico, que combine, eficientemente, as atividades 
agroflorestais com o beneficiamento e a comercialização, 
através de redes associativadas de empreendedores rurais e 
urbanos, dotadas de boa densidade tecno-científica, de no 
vos métodos de gestão, de domínio da informação e conhe 
cimento dos mercados, capazes, no seu conjunto, de gerar 
valor agregado e maior número de empregos. 

A concepção de um sistema integrado voltado para a 
vitalização dos setores produtivos, parte da idéia de elos de 
produção e coleta de produtos naturais, com um mímfno 
de beneficiamento (na zona rural), seguida do bene 
ficiamento llnal, acondicionamento e comercialização (na 
sede municipal}. Esse sistema, com as adaptações neces 
sárias às peculiaridades de cada produto, poderá constituir 
se numa das alavancas do desenvolvimento municipal e re 
gional. 

Assim, a Interação entre as populações rurais & ur 
banas, movidas pelo interesse comum de geração de ren 
das a partir do uso sustentável dos produtos agroflorestais, 
deverá converter-se no instrumento capaz de estimular as 
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FOMENTO À EXPANSÃO 
E DIVERSIFICAÇAO 

DA 
ECONOMIA 

r------------, 
Infra-estruturo Econômico 1 

(Metas Básicos) 

D C~o profissional nas áreas de pro 
du~ão e benefidamento primário {poro as popula 
ções rurais) e beneficiamento finm e comercialà~ 
(poro os populorões urbanos). 

Comerdalizapio nos 111•cados locais, regio 
nal e amplo. De imediato, o merendo escolar deve 
ser considerado como um dos maiores demandantes 
nos mercados locais.. 

Qualidade e Pr~os adequados. 

Divulgação: Os produtos amazônicos, quando 
respaldados no sustentabilidade, agregam um "valor 
ecológico• de reconhecimento mundial. 

D Suporte de fomento, assistência técnica e 
aéclto. 

Trmisporte para escomnento e aconcldona 
mento da proclu~. 
L------------.J 
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atividades econômicas, tendo como base física de produção as colônias agrícolas e vilas exis 
tentes nos Municípios, nas quais deverão ser implantados Módulos de Produção Sustentáveis e 
Diversificadas, envolvendo atividades comprovadamente viáveis a exemplo da produção de 
hortifrutigranjeiros, apicultura, banana e cana-de-açúcar, bem como o segmento de grãos; 
extrativismo vegetal; criação de animais silvestres, pecuária para gado de corte e leite e 
suinocultura, piscicultura e derivados do peixe; extrativismo mineral e manejo florestal, dentre as 
principais. Nas sedes municipais, deverão ser desenvolvidas as atividades de industrialização e 
comercialização de produtos. 

CIÊNCIA & TECNOLOGIA 
(Aplicaçães da Ciência & Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável da Regiões de 
Roraima) 

R oralma, por ser uma região tradicionalmente importado 
ra de alimentos, com potencial para se tomar produtora e 
exportadora, está concentrando esforços no desenvolvimento 

agrícola, especialmente na produção de grãos. 

Com a conclusão da rodovia BR-174, que liga Roraima à 
Venezuela, ao Norte, e à Manaus e ltacoatiara, ao Sul, e com o 
equacionamento do fornecimento de energia elétrica, abre-se a possi 
bilidade do Brasil promover uma maior integração comercial com os 
países vizinhos, por intermédio do Estado de Roraima. 

Com Isto, a exportação de grãos para a Venezuela e a utiliza 
ção da estrutura portuária venezuelana no Carlbe permitirão que se 
atinja os grandes mercados consumidores da Europa e Costa Leste 
dos EUA em condições bem competitivas, ao mesmo tempo em que 
garante o suprimento de insumos agrícolas para a região. 

r---------, 
Ciência & Tecnologia 

(Metas Básicas) 

a Transfwênda ele mnhedm•· 
tos de processos de produ~ 
sustentáveis. 

a Capadt.-, c1a mão-de-obra 
rural e lfflKIHL 

a Pesquisas (convênios com o 
EMBRAPA, tNPA, MIRR. UFRR). 

a Estudas e pesquisas na área 
de biotemologia. 

a Co partidpapio dos Mullli 
cipios na ex~ do ZEE (Zoneo 
mento Ecológico e Econômico). 

No entanto, para atender às demandas locais, regionais e inter- L - - - - - - - - - .J 
nacionais, toma-se fundamental o conhecimento das tendências dos 
setores produtivos, das potencialidades dos recursos naturais, aliados à identificação de novas 
oportunidades de investimento. A compreensão de fenômenos que orientam a dinâmica de 
ecossistemas regionais é condição básica para promover o seu desenvolvimento, com ênfase 

AGRICULTURA E REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÃRIA 

(Do "Agendo Positiva de Roraima" 
setembro/1999 - MMA/PNUO) 

Harmonizar poltti<as do INCRA e do MMA 
paro evitar conflttos de orientação, inclusive 
reformulondo as legislarões ambiental e fundiário 
de modo o torn6-los compatíveis entre si. 

= Agilizar o recodostromento dos assenta 
mentos efetuados pelo INCRA e ITERAIMA, com o 
finalidade de lewnlar áreas improdutivos e aban 
donados e orientar a reocupação. 

Priorizar o assentamento de colonos nos 
projetos já exis1entes e ociosos, antes de criar 
novos assentamentos que deverão, necessorio 
mente, possuir planejamento ambiental. 

= Desenvolver programas de enriquecimen 
to florestal nos propriedades dos colonos ossen 
todos, bem como criotório de animais e peixes, 
como alternativo de geração de renda, associado 
oo desenvolvimento de pequenos empreendimen 
tos indllSfriois poro processomento do motéria 
prima. 

Promover reutilizOfão de 6reos abandono 
das com cukuras temporários de subsistência. 

Promover investimentos privados e públi 
cos nas óreos de campos e cerrados visando a 
melhoria das postagens e red~õo do pressão 
sobre as óreos de floresta. 

= Criar um grupo de trabalho interinstitu 
cionol poro o estudo de modelos sustentóveis 
para projetos agrícolas em Roraima 
{permocultura, sistemas ogroflorestois e ou 
tros). 

Incorporar a apicultura como alternativo 
de olividode rural geradora de emprego e ren 
do e melhoramento do produtividade ogrícolo. 
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na sustentabitidade. Escolhas ótimas de investimento devem, portanto, ser baseadas na integração 
de critérios ambientais, econômicos e sociais, com fundamentos na Ciência & Tecnologia. 

Nessa sentido, para que o presante Plano atinja os objetivos almejados, necessãrio se 
faz a promoção da aliança entre o conhecimento em ciência & tecnologia e as experiências bem 
sucedidas de desenvolvimento sustentãvel. A atuação integra 
da de instituições como a EMBRAPA, INPA, IBAMA, Universi 
dade Federal de Roraima, além das instituições afins, possibi 
litarã a cristalização desses objetivos. 

Assim, em vista do papel estratégico da ciência e da 
tecnologia como fatores indutores do desenvolvimento de 
Roraima - suas regiões e seus municípios - será necessãrio 
que as instituições ligadas à pesquisa possibilitem o acesso 
das populações aos conhecimentos que lhes forem necessári 
os. Isso podera ser efetivado através da tranferêncla de co 
nhecimentos, hoje existentes, diretamente nos Módulos de 
Produção Sustentáveis e Diversificadas que serão implementados nas vilas e colônias agríco 
las, visando a aplicação de soluções tecnológicas para o uso e manejo sustentãvel dos recursos 
naturais. 

Para tanto, deverão ser implementados as seguintes ações: 

DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA RURBANA (RURAL & URBANA) 

As principais atividades produtivas desenvolvidas em Roraima estão centradas nas 
atividades agroflorestais, na pecuária extensiva, na indústria da madeira e nas atividades comer 
ciais, sobretudo com o Estado do Amazonas. 

O setor primãrio é o setor mais tradicional da economia estadual, estando suas atividades 
direcionadas, principalmente, para as culturas de subsistência, com baixos níveis de produção e 
de produtividade. A exceção é a cultura do arroz irrigado, cuja produção abastece o Estado e 
ainda apresenta excedentes para exportação. Esta situação tende a ser, drasticamente alterada, 
com os investimentos que estão sendo conduzidos para transformar o Estado num eficiente pólo 
de produção primária. 

No caso específico do fortalecimento das atividades agroflorestais devem ser destacadas 
as ações governamentais através dos seguintes programas: 

~ Difusão Científica e Tecnológica 
Estratégia: Os poderes executivo e legislativo do Municí 

pio deverão empreender ações juntos às agências que atuam 
na ãrea da Ciência & Tecnologia, com vistas à promoção, difu 
são e aplicação dos conhecimentos adequados às peculiari 
dades municipias, a fim de estimular o uso das inovações 
tecnológicas e a diversificação da produção, a exemplo dos 
seguintes: 

-Experiências sobre consorclsmento de culturas- téc 
nicas desenvolvidas através de pesquisas, tendo por base os 
conhecimentos e praticas tradicionais, o conhecimento dos 
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ecossistemas e as condições ecológicas regionais, além de viabilizar soluções tecnológicas 
para fortalecer a produção de produtos agroindustriais, com ganhos sócio-econômicos e bai 
xos impactos ambientais. 

- DlfusAo de conhecimentos sobre a exploraçlio de produtos florestais não-madei 
reiros- tecnologias de coleta, beneficiamento e industrialização apropriados e sustentãveis, 
considerando a viabilidade técnica e financeira, valorizando o marketing da floresta e priorizando 
os produtos oriundos dos produtores da região. 

- Técnicas para Incentivar o manejo llorestslpromovendo o uso de um número maior 
de espécies, facilitando e incentivando o manejo florestal comunitãrio e a transformação "in 
loco"da madeira estabelecendo o manejo florestal de uso múltiplo como modelo para viabilizar 
a produção florestal. 

- Dlfuslio de Instrumentos que visem o desenvolvimento sustentãvel baseado em resul 
tados de estudos das cadeias produtivas dos produtos florestais madeireiros e não-madeirei 
ros. 

- lnfonnações sobre espécies medicinais - tendo como base o uso popular racional, 
sendo este processo regula 
mentado por leis referentes 
ao acesso de pesquisadores 
ao conhecimento tradicional e 
"sui generis", a partir do con 
sentimento das populações 
que detêm esse conhecimen 
to, para evitar o uso indevido 
e a biopirataria. 

- Elaboração e Implan- 
tação de projeto de reflorestamento de espécies utilizadas como 
matéria-prima para confecção do artesanato indígena com a pro 
moção do associativismo e o cooperativismo para o desenvolvi 
mento do artesanato. 

- DHusão de pesquisas sobre produção de corantes natu 
rais. 

- Tecnologia da Pescs,que contemple os aspectos de cria 
ção (processo "tanques-rede"), captura, conservação, 
processamentos, mercados e comercialização. 

• Capacitação dos Pequenos Empreendedores (Rurais e Ur 
banos) 

Cursos prãtioos objetivando aumen 
tar os níveis de eficiência das atividades 
do produtor rural e do empreendedor 
urbano, envolvendo temas práticos so 
bre métodos de produção, custos, 
comercialização e administração. Dentre 
os principais cursos a serem ministrados, 
ressaltam-se os seguintes: 

1 - Técnicas de Agroecologla e sis 
temas agroflorestais sustentãveis: 
hoticultura (Incentivo à produção de bor- 
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PESQUISA E CAPACITAÇÃO 

{Do "Agendo Positivo de Roraima• 
setembro/1999-MMA/PNUD) 

Promover ossislêncio té<nico aos pro 
dutores rurais, objetivando capacitá-los poro 
o programo de mecanização do ogricuhuro 
do Esludo. 

Estudar a assistência té<nico atualmen 
te desenvolvido oo Estado, visando direcionar 
a suo atuação à realidade do ogricuhuro fo 
miliar e oo potencial dos recursos naturais e 
financeiros disponíveis. 

Promover programas de educação 
ambiental junto aos produtores rurais, com 
atenção especial oo uso sustentável do flo 
resto e técnicos agrícolas alternativos ao uso 
do fogo. 

Desenvolver pesquisas que identifiquem 
potencialidades ooturois e econômicos do 
extrativismo vegetal, possíveis de manejo, 
que possam ser explorados pelos produtores 
rurais. 

Desenvolver pesquisas em áreas afe 
tados por queimados em 98 objetivando co 
nhecer o processo de recuperação do área 
degradado. 

Desenvolver um projeto piloto sobre 
manejo llorestol sustentável comunitário e 
um projeto de manejo llorestol empresarial. 

Incentivar os pesquisas, visando alter 
nativos de plantio sem queimado e economi 
camente aplicáveis às pequenos propriedo 
des rurais. 
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ta/iças - cultivo de hortaliças em ambiente protegido), fruticultura, produ 
ção de sementes e mudas, manejo florestal; produção de plantas orna 
mentais direcionadas para exportação. 

2 - Industrialização de frutas tropicais, de excelente sabor e alto 
valor como alimento. Estão entre elas: açaí, araçá-boi, bacaba, bacuri, 
buriti, comu-camu, cupuaçu, pupunha, tucumã, graviola, cubiu, piquiá, 
taperebá, uxi, mari-mari, melão. A partir dessas e de outras frutas, amazô 
nicas ou aclimatadas, poderão ser produzidos polpas, sucos, compotas, 
geléias e doces - destinados aos mercados interno e externo. 

3 - Produtos farmacêuticos, a partir das inúmeras plantas medici 
nais. Devem ser aliados o conhecimento tradicional de seus 
efeitos terapêuticos à identificação de seus princípios ativos 
pela moderna biotecnologia. 

4 - Produção de óleos essenciais para perfumaria (pau 
rosa, copaíba, vetiver, jasmim, capim-santo, patchuli, louro-pi 
menta, puxiri, canela e tantos outros) destinada ao mercado 
interno brasileiro e às exportações, constitui também o ponto 
de partida para a indústria regional de perfumes, sabonetes e 
cosméticos de base vegetal. 

5 - Produção de especiarias e corantes naturais - pimenta-do-reino, 
cravo-da-índia, canela, anil, urucu e outras tinturas vegetais, baunilha, aça 
frão, noz-moscada, gengibre, gergelim e outras especiarias tropicais, retoman 
do-se, em bases técnico-empresariais modernas, o ciclo de extração das dro 
gas do sertão. 

6 - Utilização do peixe e seus derivados - piscicultura e 
outras modalidades de aquicultura; multi-beneficiamento dopes 
cado; aproveitamento do peixe fresco para consumo interno e ex 
portação, dentro dos padrões do Ministério da Agricultura, salga 
(seca e úmida), defumação, couro, farinha de peixe para consumo 
humano (piracw) e cola. 

7 - Agropecuária - melhoria no rebanho bovino; suinocultura; 
avicultura; criatórios de animais silvestres; compostagem; fabri 
cação de ração; apicultura; 

8- Incentivo às cultura agroindustriais da cana-de-açúcar, dendê, pupunha, café, do guaraná 
e cacau; agroindústria de farinha; beneficiamento de arroz; agroindústria de embutidos; agroindústria 
de laticínios. 

9 - Treinamentos Administrativos, envolvendo os seguintes temas aplicativos: 

a) -Associativismo -além do aspecto teórico, o treinamento terá um enfoque prático-vivencial, 
como forma de desenvolver habilidades. O objetivo central é criar condições permanentes de 
sustentabilidade, através da capacitação de formadores de opinião/líderes. 

Temas a serem abordados: Gerência de Conflitos e Negociação, Habilidades de Comunica 
ção, Reuniões Eficazes, Princípios e Técnicas de Qualidade, Construindo Equipes de Qualidade. 

b) - Formação de Lideranças - consiste na identificação e desenvolvimento de lideranças 
eficazes, o que pressupõe construção de habilidades gerenciais, técnicas e administrativas. Ha 
verá adaptação da linguagem aos clientes/usuários, inclusive do material didático. 

e) - Conhecimentos práticos nas áreas de técnicas básicas de contabilidade; princípios e 
técnicas básicas de economia e mercado, e práticas comerciais; atendimento eficaz de clientes; 
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controle de estoques e armazenamento; técnicas básicas de venda e marketing, e outras que 
se fizerem necessárias ao longo do processo. 

1 O - Educação Ambiental, envolvendo os seguintes temas aplicativos: 
a) - Implantação de viveiros para produção de culturas perenes, utilizando a estrutura do 

futuro Parque Zoo-Botánicoque deverá ser implantado no Município; 
b) - Construção ecológica, com uso preferencial de matéria-prima do local, conforme as 

características ecológicas da região do assentamento (os assentados participarão da constru 
ção de suas próprias casas, ao mesmo tempo que receberão treinamento prático de construção 
com métodos ecológicos e sustentáveis e com a filosofia do aprender fazendo); 

e) - Construção de sistemas de abastecimento de água e tratamento ecológico de esgoto 
(com participação/acompanhamento dos assentados e treinamento prático); 

d) - Manejo sustentável de lixo e outros resíduos (também com treinamento prático); 
e) - Artesanato e cerâmica, a partir de costumes e potenciais do Município. 

r--------------------------------, 
Resultados esperados: 
- Agricultores rurais e beneficiadores urbanos dominando tecnologias e agregando valor à 

produção; 
- Produção rural qualificada e em maior escala, com integração ao neo-extretivismo ( explo 

ração racional de produtos da biodiversidade); 
- Aumento da renda para os meios rurais e urbanos, além da dinamização dos mercados; 
- Acesso a bens e serviços (máquinas, utilidades domésticas, saúde no campo, comunica- 

ção.). 
- Melhoria qualitativa das condições de vida da família rural e desenvolvimento sócio 

econômico das comunidades rurais e urbanas. 
- Formação de jovens empreendedores rurais e urbanos. 

L--------------------------------~ 
• Abastecimento Alimentar e DiversHlcação da Produção 

Objetiva implementar ações que assegurem a regularização do abastecimento de gêneros 
alimentícios, através dos seguintes projetos integrados: 

- Implantação de Módulos de Produção Sustentáveis e Diversificadas nas Vilas e 
Assentamentos Rurais, nos quais poderão ser desenvolvidas as seguintes ativiades produti 
vas: 

- Implantação do Projeto de Desenvolvimento da Agroindústria de Frotas Tropicais. 
- Implantação do Projeto de Desenvolvimento de Culturas de Grtíos, em sintonia com 

o Projeto Integrado de Exploração Agropecuária e Agroindustrial do Estado de Roraima ("Grão 
Norte"). 

-Implantação do Projeto de Desenvolvimento da Agroindústria de Amido de Mandl- 
oca. 

-lmplantaçãodoProjetodeDesenvolv/mentodaPJsclcuhura(processo"tanques-rede"). 
- lntroduçAo de sistemas agroDorestals e recuperação de 

áreas degradadas (Projeto de Mecanização). 
- Ampllaçlio e realocaçlio da Rede de Armazenagem 

Estadual 

1. Atividades agroflorestais: 
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- culturas anuais: mandioca, arroz, milho, feijão e 
batatas; 

- fruticultura: banana, cupuaçu, melancia e cítricos; 
- horticultura e apicultura; 

- extração de castanhas; 
- extração de óleos essenciais para perfumaria. 

2. Produção de especiarias e produtos farma- 
cêuticos. 

3. Produção de peixe. 
4. Criação de animais silvestres. 
5. Culturas agroindustriais da cana-de-açucar, dênde, pupunha e café, 

além do guaraná e cacau. 

Programas, que fazem parte das ações integradas de desenvolvimento da área de influência da 
BR-174: 

Apoio à Atividade Agropecuária Sustentável em Áreas de Assentamento 

Objetivos: Apoiar as atividades produtivas sustentáveis nas áreas de assentamento, de forma a ga 
rantir a melhoria substancial da qualidade de vida do pequeno produtor rural, assegurar a eficiência 
econômica dos recursos empregados na assistência técnica e fomento à produção, e reduzir os impactos 
ambientais negativos do modelo de assentamentos agrícolas hoje vigente, beneficiando diretamente uma 
população rural de cerca de 60.000 habitantes. 

Desenvolvimento das Atividades Econômicas Tradicionais nas Comunidades Indígenas 

Objetivos: Promover o desenvoMmento econômico sustentável das comunidades indígenas median 
te a prática de atividade agropecuária em terras do lavrado, da agricultura e coleta de produtos não 
madeireiros em terras de mata, bem como orientar a prática de comercialização de produtos, beneficiando 
diretamente uma população Indígena de cerca de 20.000 pessoas. 

Fomento ao Desenvolvimento Sustentável da Agricultura na Região do Cerrado 

Objetivos: a) - Integrar e intensificar as ações previstas no planejamento setorial do Estado, voltadas 
a incentivar produção de grãos na área dos cerrados de Roraima, mediante a atração de Investimentos 
privados em projetos agrícolas de nível empresarial, assegurando que os empreendimentos incorporem 
todos os parâmetros tecnológicos de sustentabilidade ambiental disponíveis; orientar as ações nas esfe 
ras da SEAAB, DER-AR, CER e CODESAIMA, estabelecendo uma hierarquização de investimentos em 
estradas vicinais, eletrificação rural e armazenagem compatível com as perspectivas de investimento 
privado na região. b) -Apoiar o desenvolvimento de criatórios de animais em estabelecimentos rurais de 
médio e grande porte, sob a perspectiva de agronegócio, visando a melhorar a performance zootécnica 
dos rebanhos e aumentar o rendimento por unidade de área, reduzindo com isto, a 
pressão exercida pelos pecuaristas sobre as florestas e demais formas de vegeta 
ção naturais. 

~ Promoção do Desenvolvimento da Pesca 
Produção, beneficiamento e comercialização do pescado a partir da 

piscicultura concebida como um processo integrado de captura ou produção, 
tratamento primário e frigorificação. Para tanto serão necessárias as seguin 
tes medidas: 

- Treinamento e reeducação das pessoas envolvidas na cadeia produti 
va, visando a adoção de técnicas e procedimentos simples e de baixo custo, 
que possibilitem otimizar os índices de produtividade e qualidade; 

- Envolvimento das comunidades locais na manutenção dos ambientes 
aquáticos, valorizando a pesca artesanal e comunitária, manejo, recuperação 
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e zoneamento de lagos naturais; 
- Implantação de entreposto de pesca - para processa 

mento/beneficiamento e embalagem do pescado fresco e sal 
gado, nos padrões do Ministério da Agricultura, e fábrica de 
gelo; 

- Implantação de postos de armazenagem/conservação 
do peixe "in natura"e pré-beneficiamento de salga nas comu 
nidades rurais; 

- Criação da Comissões Municipais de Pesca e Comitês 
Comunitários, além de um serviço de extensão pesqueira do Estado, e incentivo às indústrias de 
transformação do pescado, com apoio dos órgãos de desenvolvimento; 

- Estruturação e modernização das áreas de venda de pescado nas feiras e mercado; 
- Fortalecimento dos mecanismos de controle para coibir a prática da pesca predatória. 

Programas, que fazem parte das ações integradas de desenvolvimento da área de influência 
da BR-174: 

Fomento à Atividade Pesqueira 

Objetivos: Aumentar a produção para consumo interno e para comercialização externa; tomar a 
piscicultura uma alternativa econômica para os pequenos produtores rurais dando condições de auto 
sustentabilidade às propriedades e fortalecer os meios de fiscalização da atividade pesqueira no esta 
do. 

O conhecimento adquirido, nas últimas décadas por meio 
dos trabalhos do DNPM/CPRM, sobre os recursos minerais de 
Roraima, coloca a indústria extrativa mineral - e seus desdobra 
mentos produtivos - como uma das mais promissoras opções de 
desenvolvimento do Estado. 

Para todas as províncias minerais existentes, faz-se ne 
cessário aprofundar as pesquisas de seus recursos e conceber 
modelos específicos de explotação, visando incorporá-las, no tem- 
po próprio, ao processo produtivo. 

Com efeito, será necessário a monitorização da atividade mineradora, garantindo o reflores 
tamento da área degradada pela mineração ou o desenvolvimento da cultura agrícola adequada à 
área em questão. 

Fomento à Aplclltura 
Objetivos: Incentivar a produção apícola associada às demais 

atividades do pequeno produtor, como forma de reduzir sua 
vulnerabilidade e diversisficar sua base econômica, bem como esta 
belecer mecanismos de valoração econômica da preservação 
ambiental pela depedência que a atividade apresenta em relação a 
integridade da cobertura vegetal e dos recursos florísticos. 

EXTRATIVISMO MINERAL e PESCA 
ARTESANAL 

(Da "Agendo Positivo de Roroimo· 
setembro/1999 -MMA/PNUD) 

Monitoror a atividade mineradoro, go 
rontindo o refforeslomenfo do óreo degrodo 
do pelo mineração ou o desenvolvimento do 
cukuro agrícola adequado à área em ques 
tão. 

Promover o fortalecimento institucional 
dos colônias de pescadores do Estodo de 
Roraima e fomentar o oquiculturo. 

Programas, que fazem parte das ações integradas de desenvolvimento da área de influência 
da BR-174: 

Fomento ao Desenvolvfmento do Setor Mineral 

Objetivos: Integrar a atividade de exploração mineral à base econômica do Estado, fomentando o 
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desenvolvimento de potencialidades minerais identificadas na área de influência da BR-174, cujas pers 
pectivas de efetivação possam ser consideradas no cenário de curto prazo e promover a consolidação de 
uma política mineral ao nível do estado de Roraima. 

Monitoramento e Controle Ambiental das Atividades de Extração Mineral 

Objetivos: Controlar a atividade de extração mineral para que seu desenvolvimento ocorra de forma 
sustentável. 

Ampliação de Conhecimentos sobre Potencialidades Minerais 

Objetivos: Elaboração de estudos específicos voltados ao aprofundamento dos conhecimentos acer 
ca dos recursos minerais existentes no Estado, de forma a promover o aproveitamento geo-econõmico em 
bases sustentáveis. 

• Desenvolvimento da Indústria Madeireira 

Objetivando a exploração racional e seletiva de madeiras de 
lei e outras menos nobres, com ade- 
quado plano de manejo florestal, e sua 
utilização para a fabricação de móveis, 
aglomerados e seus subprodutos, bem 
como utensílios de madeira. 

As atividades extrativas - particu 
larmente a extração da madeireira - re 
presentam boa parte das potencialida 
des econômicas de Roraima. 

Ações necessárias: 

- Estimulo a adoção de processos 
de manejo florestal e certificação 
como instrumento de garantia para o 
acesso aos mercados, nacional e in 
ternacional; 

- Compensação às exigências legais por facilidades de infra 
estrutura, fornecidos pelo governo, às empresas que pretendem 
se instalar na Região, oferecendo segurança e continuidade de 
negócios; 

- Fomento da produção de mudas nativas visando viabilizar o 
reflorestamento com espécies nativas, treinando equipes de cam 
po para o plantio em áreas selecionadas. 

- Promoção e incentivo ao plantio extensivo de sistemas agroflorestais em áreas degradadas. 
- Realização de projetos florestais comunitários sustentáveis nas áreas de reserva legal. 

SETOR MADEIREIRO E FLORESTAL 

("Agendo Positivo de Roraima" 
setembro/1999-MMA/PNUD) 

Fomentar o produção de mudas noli 
vas visando viobílizor o reflorestamento com 
espécies nativos, treinando equipes de cam 
po poro o plantio em áreas sele<ionodos. 

Estimular o discussão sobre o alteropio 
do lei em vigor, visando autorizar o corte 
seletivo em 50% da área de cada lote e per 
mitir corte seletivo em pequenos áreas 

Desburocralizor os procedimentos para 
o aprovação de planos de manejo paro pe 
quenos assentamentos, sendo realizados por 
associações e cooperativos, beneliciond1H1s 
com fomento, visando à verticalização do 
produção em favor do pequeno produtor. 

Promover o plantio extensivo de siste 
mas agroflorestois em áreas degradadas. 

Reattzor projetos florestais comunilóri 
os sustentáveis nos áreas de reservo legal. 

Programas, que fazem parte das ações integradas de desenvolvimento da área de influência 
da BR-174: 

Incentivo ao Extrativismo não Madeireiro nas Áreas de Assentamento 

Objetivos: Diversificar as formas de produção nos projetos de assentamento, tendo em vista a redu 
ção da susceptibllidade do pequeno produtor aos fatores adversos que possam ameaçar a continuidade 
de sua geração de renda; contribuir para o aprimoramento do desempenho ambiental dos projetos de 
assentamento, em especial reduzindo o ritmo de desmatamento de áreas florestas no estado. 

Fomento à Exploração Florestal Sustentável 

Objetivos: Orientar e apoiar as atividades produtivas florestais sob a ótica do desenvolvimento sus 
tentável, possibilitando a produção extrativista racional de madeira e outros produtos, como forma a 
substituir o atual modelo de exploração predatória por um outro baseado no manejo florestal sustentável. 
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1!1111 Incentivo aos segmentos de Movelarla e Artesanato 

Estabelecimento de política pública para incentivar o setor moveleiro e de artefatos de 
madeira como alternativa econômica e social, agregando valor aos produtos. 

Nota: A SUFRAMA/FUCAPI vem desenvolvendo ações no sentido de promover, nacional e internacional 
mente. os produtos artesanaís amazônicos com a introdução do design tropical, 
ressaltando a "grife amazônica". 

Vale salientar que o artesanato é uma das mais expressivas manifestações 
culturais dos povos indígenas de Roraima. Povos de uma cultura vasta e 
diversificada, os macuxi, wapixana. ingaricó, taurepang, ianomami e wai-wai têm na 
produção de cestas, balaios e redes de fibras silvestres e palhas, e panelas, vasos 
e peças de arte de cerâmica e madeira, uma forma de sobrevivência pois seus 
produtos, com boa aceitação no mercado consumidor, contribuem para a geração 
de renda e ocupação profissional para as comunidades. O Governo de Roraima 
com seus programas sociais, vem fortalecendo as comunidades de forma a tomá 
las auto-sustentáveis, buscando o desenvolvimento económico e social, pelo estí- 
mulo à diversificação das atividades agropecuárias através da assistência técnica gerencial visando a melhoria o 
sistema de produção nas comunidades indígenas de Roraima. 

• Fomento, Assistência Técnica e Extensão Rural 

Objetiva garantir a prestação de assistência técnica de quali 
dade ao produtor rural através dos seguintes projetos integrado: 

- Expansão do Fundo de Ava/para apoio aos pequenos pro 
dutores rurais; 

- Difusão das hortas comunitárias e de outras ações volta 
das para o abastecimento alimentar do Estado; 

- Ampliação do Projeto Tipiti, uma iniciativa de apoio e in 
centivo à produção agrícola em comunidades indígenas, por meio 
da qual o Governo garante corretivos, fertilizantes, sementes e as 
sistência técnica, beneficiando mais de mil família 

- Defesa Sanitária e Produção Animal, visando assegurar a 
defesa sanitãria e a inspeção de produtos de origem animal e esti 
mular a expansão e a modernização da produção animal 

- Defesa Sanitária e Produção Vegetal, com o objetivo asse 
gurar a defesa sanitãria e a inspeção de produtos de origem vege 
tal e estimular a expansão e a modernização da produção vegetal. 

• Expansão da Base Produtiva dos Setores Secundário e 
Terciário 

O segmento Industrial roraimense é formado por micro e pe 
quenas empresas, com participação de 25% na composição do 
PIB Estadual. Os principais ramos industriais explorados são aque 
les de caráter tradicional, com baixos níveis tecnológicos e com 
predomínio dos sub-setores alimentício, madeireiro e mobiliário, 
minerais não-metálicos e metalúrgico. Medidas estão sendo 
implementadas, visando a alterar o perfil produtivo com a introdu 
ção de investimentos em áreas não tradicionais, através dos in- 

89 

INVESTIMENTOS & FINANOAMENTO 
("Agendo Positivo de Roraima· 
setembro/1999 -MMA/PNUDI 

fortalecer o Fundo Estoduol de Meio 
Ambiente poro fino11<iamento de otividodes 
econômicas sustentáveis. 

Implementar o fundo de oval do gover 
no do Estudo poro goronlir os empréstimos 
oos pequenos produtores. 

Instituir linho de crédito poro o desen 
volvimento do setor madeireiro, de formo 
sustentóvel, visando o ogregaçõo de valor 
através do implonto{ÕO de pólos moveleiros. 

Subsidiar os pequenos ogricultores no 
compro de maquinário agrícola e insumos, 
visando gerar excedente de produção 
comercializável induo;ive no exferior. 

lnstiluir linho de crédito voltado poro o 
desenvolvimento de SAF's no perspectiva da 
perrnacultura direcionado ô ogriculturo fami 
liar. 

Instituir ~nha de finonciomento poro o 
pesco a rtesono l 

Gorontir recursos através de progra 
mas/projetos espe<íficos poro efetivação de 
fiscatizorão prévia ede acomponhomento dos 
olividodes. 
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centivos tais como o FDI, FUNDER e Fundo de Aval. 

O setor terciário da economia tem sido responsável pela geração do maior número de 
empregos e por uma participação expressiva no PIB estadual. Na formação da renda desse 
setor preponderam os serviços e a administração pública que respondem por mais de 48% do 
total dos rendimentos do setor. Já o sub-setor comércio é constituído principalmente por micro 
e pequenas empresas varejistas, com destaque para os gêneros alimentícios, vestuário e 
calçados. 

Nesse sentido, as ações programáticas que objetivarão vitalizar os segmentos dos seto 
res secundários e terciários da economia de Roraima estão assim delineados: 

- fmp/111116ntaçílo do Projeto de Atração de lnvestímsntos Produtivos para a indústria, 
turismo e agropecuária. 

- Implantação do Projeto de Desenvolvlmsnto do Ecoturismo, envolvendo a regula 
mentação das áreas protegidas para o uso do ecoturismo (turismo rural e hotÉis-fazenda) e o 
desenvolvimento de atividades turísticas nas comunidades indígenas. 

- Incentivo às atividades econômicas em comunidades Indígenas. 
-lmplsmsntação do Projeto deZ011B11mento Ecológico-Econômico nas áreas de influ- 

ência das BR's 17 4, 21 O e 401. 
-Atuallzaçlio da Legislação de Incentivos Fiscais. 
- Fortalecimento da Agência de Fomento. 
- Fortalflcimento do FUNDER. 
-Ampliação do Fundo de Aval 
- Fortalflclmento do FOI, com vistas a incentivar o desenvolvimento de atividades produ- 

tivas na área industrial. 
É importante também, não perder de vista as potencialidades decorrentes da intensifica 

ção do intercâmbio cultural e comercial com os países fronteiriços, que implicam na realização 
de encontros com representantes de governo e setor privado desses países, ensejando inten 
sificar as relações políticas, comerciais e culturais, e ainda a criação de grupos de trabalho 
bilaterais para a implementação de projetos comuns. 

Também se incorpora no processo de fortalecimento e diversificação da base econômica 
estadual, a realização de ações voltadas para o desenvolvimento científico e tecnológico e sua 
função de suporte ao desenvolvimento. Neste sentido, o Programa de Difusão Cisntífica e 
Tecnológica (vide item ªCiência & Tecnologia") representará o esforço de reorientação das 
ações da Ciência & Tecnologia, as quais deverão priorizar as 
potencialidades setoriais imediatas, com vistas a incentivar a 
exploração da flora e fauna regionais pelo maior número de pes 
soas devidamente reeducadas (ou requalificadas). 

• Programas de Fomento ao Turismo e Meio Ambiente 

Para promover e dinamizar o desenvolvimento do turismo 
no Estado, será necessário, num primeiro momento, contar com 
substancial apoio dos poderes públicos federal, estadual e muni 
cipal. Para tanto, os programas, projetos e atividades constantes 
no presente Plano de Desenvolvimento, convergirão para 
concretização dessa meta, na medida em que os itens a seguir 
relacionados alcancem os resultados possitivos almejados: 

- Melhoria da lnfnHlstrutura e sua adequação ao turismo 
ecotroplcal, envolvendo os meios de transportes, a hotelaria, a 
alimentação, a segurança e hotéis de selva (pousadas de selva, 
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TURISMO 
("Agenda Posilila de Roraima" 
5elembro/l 999 -MMA/PNUD) 

Promover o ecoturismo como ativida 
de econômico olternotivo oo desmotomento, 
umo vez que suo motério-primo é o meio 
ambiente conservado. 

= Desenvolver o turismo receptivo divu~ 
gondo os produtos turísticos do Estodo. 

= Desenvolver atividades turísticos nos 
comunidades indígenas. 

Regulamentar os óreos protegidos poro 
o uso de ecolurismo. 
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como veículo de experiência interativa com a floresta, os · 
rios, a gente da terra), além do folclore, do artesanato e 
da culinária local. 

- Estímulo às manifestações cunurals, envolven 
do o tratamento artístico das manifestações folclóricas 
municipais e a teatralização das lendas e mitos da flores 
ta. 

- Capacitação de recursos humanos - essencial, 
não apenas na gestão e execução dos serviços de trans 
porte, hotelaria, alimentação e segurança do turismo, como 
na capacitação de pessoal para apoio direto ao turista 
(recepção, guia, infonnação). O conhecimento de línguas, 
da natureza e da cultura roraimense é fundamental para 
as pessoas envolvidas nessas atividades. 

r-------------, 
·- - .•. ,... 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Roraima defem um dos Polos de E<oturismo do l 
Amazônia, abrangendo o região norte do Esfodo 
{Região rP 17), integrado pelos municípios de Boa 1 
Visto, Amojarí, Potoroima, Normandia e Uiromutõ. 1 L _J 

- Melhoramento dos serviços de transportes, a 
exemplo da melhoria das instalações físicas e limpeza pennanente da rodoviária, melhora 
mento das instalações e dos serviços da balsa, higienização dos ônibus e táxis, além de 
cursos de relações humanas para o pessoal que atua no setor. 

Portanto, o elenco das ações que constituem o presente Plano visando a dinamização 
dos segmentos sociais, econômicos, institucionais e de infra-estrutura física básica, pos 
sibilitará, de maneira direta, a formação do necessário suporte de apoio ao desenvolvimen 
to do turismo ecológico. 

Somem-se ainda, os seguintes programas, que fazem parte das ações integradas de 
desenvolvimento da área de influência da BR-17 4: 

r------------------------------------, 
1 Localização dos Parques Nscíonaís existentes em Roraima 1 
1 1 
1 1 ·::;-~ 1 ..._ 1 

Monti, RoraiMa 1 
1 

L-----------------------------------J 
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1. Desenvolvimento do Ecoturlsmo 
Objetivos: a} - Promover a geração de empregos e conse 
qüente melhoria ela qualidade de vida da população, por 
meio do desenvolvimento do ecoturismo; promover o de 
senvolvimento sustentãvel da área de influência da BR- 
174, potencializando os benefícios associados ao projeto 
viário; b} - ordenar a atividade de turismo impedindo que a 
mesma se desenvolva de forma predatória; c} - fortalecer, 
no contexto das políticas de desenvolvimento do Estado, 
o papel dos atrativos paisagísticos e ecológicos como bens 
de valor econômico, estabelecendo assim condições equi 
libradas de competição entre sua preservação e as de 
mandas de uso do solo associadas às demais atividades 
produtivas em desenvolvimento no Estado. 

2. Estímulo ao Desenvolvimento Turístico em Terras In 
dígenas 
Objetivos: a} - Promover alternativas de sustentabilidade 
sócio-econômica das comunidades indígenas da região 
do Lavrado/Serra; b} - implementação de atividades de 
turismo junto à estas comunidades; c} - fomentar o turismo 
em terras indígenas como meio de divulgação, valoriza 
ção e preservação de sua cultura indígena; d} - fortaleci 
mento do papel econômico dos atributos naturais destas 
terras e de contribuir para o desenvolvimento turístico atra 
vés da potencialização dos atrativos naturais e culturais. 

3. Criação da Estrada Parque Norte Roraima 
Objetivos: a} - Preservar e potencializar os atributos de 
estrada cênica que caracterizam a BR-174/RR, em espe 
cial no seu trecho centro-norte; b}- estabelecer um mode 
lo de gestão que incorpore seu papel da rodovia, de prin 
cipal corredor turístico de translado no Estado, articulando 
ao longo da mesma ações de fortalecimento das zonas, 
áreas, complexos, atrativos etc, localizados sobre a mes 
ma ou facilmente a ela conectados, de forma a transforma 
seu percurso em produto turístico; c} - ampliar a consciên 
cia e as práticas ambientais conservacionistas, adequa- 

das à preservação dos atributos naturais ecológicos e 
paisagísticos da região, bem como do patrimônio cultu 
ral, histórico e arqueológico ali existente. 

4. Implantação do Parque Nacional do Vlruá 
Objetivos: a} - Consolidar e inserir o Parque Nacional 
do Viruá no desenvolvimento sócio-econômico regio 
nal; b}- incrementar o ecoturismo; contribuir para a pro 
teção do Parque e para a manutenção do equilíbrio 
ambiental; c} - apoiar o IBAMA na implantação e manu 
tenção do Parque. 

5. Fortalecimento das Estações Ecológicas do Esta 
do 
Objetivo: Assegurar a proteção das UC's evitando a 
sua degradação e contribuir para a manutenção do 
equilíbrio ambiental; apoiar o IBAMA no gerenciamento 
destas UC's 

6. Fortalecimento do Museu Integrado de Roraima 
Objetivos: a) - Promover o Museu Integrado de Roraima 
- MIAR, visando um melhor aproveitamento de suas 
ações no contexto do desenvolvimento do ecoturismo 
e do Turismo do Estado; b} - consolidar o MIAR como 
pólo de difusão da cultura indígena do Estado de 
Roraima e desenvolver ações de valorização, fortaleci 
mento e divulgação do riquíssimo acervo cultural e ar 
queológico destas comunidades. 

7. Proteção do Patrimônio Arqueológico 
Objetivo: Desenvolver estudos científicos para valori 
zação, fortalecimento e proteção do acervo arqueológi 
co do Estado. 

r-----------------------------------, 
1 1 
1 (}..~· •. _ ~ A Região Norte de Roroimo eslá incluído no .,Corredor Ecológico Norte-Amazônko'", 1 
1 1~ --... umprojeloque ozporte o•Programo toporaProteção F restosTropicois 0Bros1 1 

' ••• _. ·~· · PPG-r, do quol participam o Ministério do Meio Ambiente, Fundoçõo Nocionol do 
: , •••• _ -· Índio (FUMAI) , Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais 11 

/ Renováveis (IBAMA) e organizações nÕCl-90vemomenlois. 
I .t_, OCedoN Am •..• d f • d1·1 I 1 ••••• _ •• •· "· orr r orle- ozonKo está situo o no ronteiro norte o ros, tom o I 

í ~ Colômbio e o Venezuelo, incluindo montanhas e ecossistemas de okitude ainda 

l
i praticamente intocodos. Esse corredor inclui o Porque Nocional do Pico do Nebli- 1 

.•.. no, o Floresta Nocional de Roraima, o Porque Estadual do Serro do Araçá, outros 1 
1 17 Unidades de Conservação e 20 Áreas Indígenas. 1 

1 Os projetos previstos objetivam gerenciar e garantir o preservação dos áreas de 1 
1 conservação e uso dos recursos naturais por meio de !étnicos de manejo sustentável, 1 
1 fozendo com que o "corredor" não seja considerodo umo área intocável, mos umo área o 1 
1 • ser criteriosamente explorado. 1 
1 Corredores Ecológicos da Amazônia 1 

L-----------------------------------~ 
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PROGRAMAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRA•ESTRUTURA ECONÔMICA 

DAS REGIÕES DE ÃLTO RORAIMA 

Principais entidades de apoio às ações integradas desenvolvimento 
que deverão participar da implantação dos Programas: 

• Governo do Estado de Roraima: 
- Secretario de Estado do Plonejomento, Indústria e Comércio 

· Secretario de Estado da Agricultura e Abastecimento 

· Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos 

· Companhia de Desenvolvimento de Roraima 

- Agencia de Fomento do Estado de Roraima 

· Companhia Energético de Roraima 

· Instituto de Terras de Roraima 
• Departamento de Estradas e Rodagens 

· Companhia de Águas e Esgotos de Roraima 

• Prefeitura Municipais 

• Ministério da Agricultura 
• Ministério do Ciência e Tecnologia 

• Ministério do Trabalho 

• Comando da Aeron6utica 
• Comando do Exército 

• Comando da Marinho 

• Comunidade Solid6ria 

• UFRR · Universidade Federal de Roraima 
• BNDES · Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

• CEF • Caixa Econômico Federal 
• EMBRAPA · Empresa Brasileiro de Pesquiso Agropecu6ria 
• INPA · Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia 
• IBAMA · Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
• ADA · Agência de Desenvolvimento da Amazônia 
• SUFRAMA · Superintendência do Zona Franca de Manaus 

• SEBRAE, SESI, SENAI, SESC/SENAC 

• Entidades Representativas das Classes Empresariais 

• Entidades Representativos dos Classes dos Trabalhadores 
• Organizações Não-Governamentais 

• FUNAI · Fundação Nocional do Índio 

• FGV/ISAE 
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. Ações para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura Institucional 

Entretanto, a maioria das Prefeituras dos quinze mu 
nicípios do Estado apresentam inúmeras limitações 
operacionais. Nesse sentido, a implantação do processo de 
desenvolvimento integrado e sustentável implicará na conver 
gência de esforços das diversas instituições - governamentais 
e não-governamentais - envolvidas no processo, as quais, em 
conjunto com o poder público municipal e a população, deve 
rão atuar no apoio à modernização e instrumentalização da 
gestão das ações municipais. Ainda neste escopo de preocu 
pação, destaca-se o apoio ao ecoturlsmopara que as Prefei- 
turas invistam em serviços fundamentais, a exemplo da mo- 
dernização dos serviços muncipias e da qualificação dos servidores, além de ações 
ambientais como a coleta e o tratamento do lixo. 

A lém da função de gestor dos recursos da coletivi 
dade, os Poderes Executivo Estadual e Municipal, 
passaram a atuar também como indutores de oportu 

nidades de desenvolvimento humano, incentivando a implan 
tação de projetos que mobilizem os meios de toda a socieda 
de e não apenas os da administração pública. 

Essa nova função vem acarretando importante 
reformulação do papel atribuído ao executivo que, além de suas 
atividades normais nas áreas de infra-estrutura física e 
institucional, passou também a assumir responsabílidades cres 
centes nos setores de infra-estrutura social e infra-estrutura 
econômica, visando a dinamização da base econômica local, 
a fim de promover a geração de empregos e a elevação do 
padrão de vida da população. 

REESTRUTU RAÇA O 
E 

MODERNIZACAO 
I 

INSTITUCIONAL 

Vale salientar que a questão ambiental e o aproveitamento racional dos recur 
sos naturais de Roraima, é um tema tão relevante para o Estado, que foi alçada à 
condição especial de dimensão estratégica do desenvolvimento. Portanto, a importância 
desta dimensão não deve ser focada nas ações pragmáticas específicas, mas sim, no 
seu caráter interativo, na medida em que está prioritariamente contemplada em todas as 
dimensões que compõem este Plano. 

Dito de outra forma, a ótica ambiental, estreitamente vinculada à sustentabilidade 
econômica, social, cultural e territorial deverá estar presente em cada ação que se desen 
volverá no período 2001/201 O. Esta diretriz deverá ser objeto de vigilante controle pelos 
órgãos da administração pública, sobretudo no que diz respeito a obras de infra-estrutura 
e ampliação de atividades produtivas. 

Dentre as ações que merecem ser destacadas nesta dimensão, a preocupação com 
o "conhecer para utilizar" é tema recorrente e ganha materialidade na execução do 
Zoneamento Ecológlco-Econômlco, na áreas com maior potencial de desenvolvimento 
do Estado. O ZEE deverá ser concluido em escala adequada às necessidades locais e 
como critério orientador para a implantação de programas de desenvolvimento sócio 
econômico do Estado. 
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Também são relevantes, as ações voltadas para a 
implementação do Plano de Desenvolvimento 
Ambientalmente Sustentável da Área de Influência da SR 
- 174, assim como, a intensificação das ações de 
monitoramento, controle e fiscalização de atividades em áreas 
delimitadas por meio do fortalecimento do policiamento flores 
tal no Estado. 

Programas: 

• Promoção do Desenvolvimento da Gestão Municipal 

Objetivo: Fortalecer o desenvolvimento sócio-econômico e 
ambiental dos municípios. 

Qualificação dos Recursos Humanos das Prefeituras. 

- Teínamento sistemático nas seguintes áreas, dentre as 
principais: 

. Administração Municipal, Responsabilidade Fiscal e 
Patrimônio 

. Planejamento Municipal, Orçamento e Finanças 

. Convênios e Prestação de Contas 

- Elaboração, monitoramento, avaliação e atualização 
sistemática do Plano de Desenvolvimento Local, Integrado 
e Sustentável (P.D.L.LS)de cada Município. O P.D.L.I.S. deve 
rá ser entendido como uma agenda executiva das ações de 
desenvolvimento, fomento e ordenamento das múltiplas ativida 
des que se processam no espaço geo-econômico-social do Mu 
nicípio. 

- Envolvimento das populações urbanas e rurais no pro 
cesso de planejamento municipal, com definição de programas 
e projetos prioritários, tendo como objetivo a implantação de equi 
pamentos e serviços de infra-estrutura, indispensáveis ao pleno 
desenvolvimento das funções sociais e econômicas da popula 
ção, de forma a garantir padrões satisfatórios de qualidade de 
vida e bem-estar, envolvendo os seguintes temas, dentre os prin 
cipais: 

Ações de Apoio às Empresas do Município 

- A valorização das empresas e empreendedores locais 
é um fator de estímulo e impulsiona a produção rural e urbana, 
convergindo para a geração de emprego e renda no município. 

- As ações do poder público municipal, no sentido de 
fortalecer economicamente o mercado interno, poderão ser de 
senvolvidas por meio de diferentes formas, a exemplo das se 
guintes: 
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r-----------, 
1 Gestão Municipal 1 
1 1 
1 o desenvolvimento dos Municípios do fs 1 
1 todo de Roroimo hoje depende exclu- 1 
1 sivomenle, em suo grande moiorio, de 1 
1 ações ossislenciolistos do Goveroo Federal e 1 
1 Estadual, pois poucos sõo os meconismos crio- 1 
1 dos poro que estes se oulo-111slenlem. Uma 1 
1 dos razões deslo dependência deve-se oo I 
I desmembramento recente de diversos Municí- I 
I pios, cujo crioçõo não foi ocomponhodo por I 
I o_ções ~e ordenamento e de opoio técnico e I 

financeiro. 
I Est M • . • 1 I 1 es umc1p1os em gero possuem extensos 1 
l óreos com distribu~õo populacional rorefeila e I 
I pouco odensodo, o que difi<uho e forno onero- I 
I so os oções ossistencia:is e de desenvolvimento. I 
1 A onólise dos indirodores municipais disponí- 1 
1 veis revelam o exisfên<io de umo gomo de 1 
I projetos de desenvolvimento e/ou ossislêncio I 
I social, implonlodos ou em implontoçõo, mos I 

que funcionom deficienlemente por loko de 
1 verbo e por serem insuficientes poro atender o 1 
1 demando local Moslrom lombém o grande co- 1 
1 rêncio de ossistêncio técnico e apoio financeiro 1 
1 poro o desenvolvimento de atividades rurais; o 1 

precariedade dos serviços de infro-eslrulura 1 
urbano (energia elétríco, águo, esgoto, dreno- 1 
gem e coleto de lixo) que contribuem poro o 1 
estognoçõo dos olividodes econômicos dos M1t- 1 
nicipios. Estas olividodes siio oindo ogrovodos 1 
pelo corêncio de serviços financeiros e de co- I 
mércio; o falto de instrumentos de ordenomenlo I 
urbano (somenle !rocemo e Boo Y-IS!o possuem 
Plano Diretor) e o falto de incenlivo oo 1 
ecoturismo. 1 

ºui •• - ºd • ·ru1· 1 ro que,,oo que se ev, enuo nestes 1 1co- I 
dores, diz respeilo à folro de regularização I 
fundiário urbano e rurol de grande porte dos 
áreas disponíveis poro desenvolvimento. Estas 1 
oindo se encontrom sob tutelo do Governo Fe- 1 
derol prejudicando sobremodo o geslõo 1 
terriloriol do fstodo sobre os mesmos. Além 1 
dista, a falto de ortituloçõo entre o ITTRAIMA e 1 
o INCRA, faz com que os ações por estes em- 1 
preendidostornem-ie pouco eficozes. Isto ocor- 1 
re lombém em relação à FUNAI no que se refe- 1 
re ao processo de idenlificoçõo e demarcação I 
de terras indígenas, que tem sido conduzido I 
sem maiores orticuloções com os perspectivas I 
do fslodo e dos demais segmentos do SO(iedo- 
de ali represenlodos. 1 L-----------...l 
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• Simplificação ou eliminação de procedimentos administrativos que dificultem o relaciona- 
mento de pequenos empresários com a Prefeitura. 

• Terceirização de alguns serviços públicos utilizando pequenas empresas locais. 

• Aquisição preferencial de bens e serviços na comunidade. 

• Estímulo ao desenvolvimento das empresas de participação comunitária. 

• Apoio ao desenvolvimento das atividades artesanais. 

• Realização permanente de cursos de capacitação 
profissional. 

• Realização de encontros para difusão de experiênci 
as bem sucedidas. 

• Promoção de iniciativas vinculadas à agregação de 
valor na produção local, através de fatores de melhoramento 
da qualidade. 

• Incentivo permanente ao desenvolvimento das ativi 
dades voltadas ao turismo ecológico (preservação do patrimônio 
histórico, proteção do meio ambiente, promoção do folclore e das 
atividades culturais). 

Regularização Fundiária e Habitação 

É necessário destacar a necessidade de grandes investi 
mentos na solução de um problema que tem servido de grande 
entrave à alavancagem do desenvolvimento estadual, que é a 
questão fundiária. Neste sentido, também incorpora-se a esta es 
tratégia de dinamização, diversificação e fortalecimento da eco 
nomia local, o Programa Regularização Fundiária é uma ação 
fundamental nesta estratégia estadual. 

O objetivo maior do Programa de Regularização Fundiária é 
o de proteger a integridade do território do Estado promovendo a 
justiça social, através das seguintes ações: 

- Promoção de programa de l'fl!JUlarlzação fundiária das 
áreas das famílias posseiras em terras públicas, nas áreas de 
assentamento, áreas de preservação e conservação e reservas 
legais, com o estabelecimento de parcerias (INCRA/ ITERAI MA 
I PREFEITURAS). 

- Execução de política habitacional Essa política certa 
mente envolverá consideráveis subsídios governamentais, soci 
almente justificáveis naquelas situações de carência crítica e no 
contexto de programa integrado de combate à pobreza via pro 
moção social das próprias camadas carentes, com a finalidade 
de tomá-los os sujeitos de sua própria ascensão social. 

-Aceleração do processo de demarcação das terms indí 
genas, buscando solucionar o problema do pagamento das inde 
nizações de benfeitorias, discutindo com as comunidades a re 
gulamentação das atividades econômicas de terceiros em terras 
indígenas, além de promover a desintrusão das terras invadidas, 
reassentando comunidades tracflCionais que tenham direito de posse. 
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Estatuto da Cidade 

As atribui~s do poder público municipal 
foram expandidos após o promulgação 
do Constituição Federal. Nela, o Municí 

pio ganho desloque no organização polffico 
odministrotivo do pois, sendo dotado de oulo 
nomio politico, administrativo, financeiro e 
legislativo. As possibaidodes de oçõo do poder 
público municipal, com o vigência do Estatuto, 
se ampliam e se conso5dom. 
O Muniápio, portanto, é responsável por for 
mular o políti<o urbano e fazer cumprir, os 
funções sociais do cidade, possibílítondo acesso 
e gorontindo o direito, o todos que nela vivem, 
à moradio, aos serviços e equipamentos urba 
nos, oo transporte público, oo saneamento 
básico, à saúde, à educoção, à cultura e oo 
lazer, todos eles dirdos intrínsecos aos que 
vivem no cidade. 
Dentre os temos mais importantes, o Estatuto 
do C-idode trem do usucapião especial de 
illlóvel urbano, regulomentondo oorligo 183 
do Constituição Federol, que estobelece o oqui 
siçõo de domínio poro aquele que possuir óreo 
ou edificação urbano de até duzentos e 
cinquenta metros quodrodos, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utílizondo-o 
poro suo moradio ou de suo familio, com o 
ressolvo de que não seja proprietário de outro 
imóvel urbano ou rural. Oride nõo for possível 
identificar os terrenos ocupados por codo pos 
suidor, poderá ocorrer o usucapião coletivo, 
desde que os possuidores também não sejam 
proprietários de outro imóvel urbano ou rural. 
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Ações lntergovemamentias 

Além dos programas enunciados, as Prefeituras deverão contar com ações integradas 
entre as instituições federais e estaduais, no sentido de serem implementadas as seguintes 
medidas normativas, dentre as principais: 

- PreservaçAo ti Conservação Amblsntsl 

Objetivo: Promoção das seguintes ações de controle e preservação do meio ambiente: 

- Montagem do fórum permanente paritário composto por governo e sociedade civil orga- 
nizada, visando redefinir as competências dos órgãos responsáveis por fiscalizar e controlar a 
aplicação dos recursos externos destinados ao meio ambiente e desenvolvimento rural 

- Fortalecimento institucional do setor ambiental do Estado, incentivando parcerias entre 
as instituições que atuam nesta área. 

- As parcerias institucionais entre as várias esferas de governo, e deste com a sociedade 
civil e a iniciativa privada, deverá resultar no reforço contra os desmatamentos ilegais, fortale 
cendo os Municípios, local onde os problemas ocorrem e as soluções podem ser 
implementadas. 

- Promoção da participação paritária das organizações dos produtores rurais (especial 
mente agricultores familiares) , indígenas e Municípios, no Comitê de Prevenção e Combate 
aos Incêndios Florestais, com apoio financeiro do MMA. 

- Desburocratização dos procedimentos para a aprovação de planos de manejo para pe 
quenos assentamentos, sendo realizados por associações e cooperativas, beneficiando-as 
com fomento, visando à verticalização da produção em favor do pequeno produtor. 

- Elaboraçlo ds /Bis qus consldsrem o manejo florestal como atividade produtiva, 
para efeito de regularização fundiária, reduzindo o ICMS de produtos florestais originários de 
área de manejo legalmente registradas. 

- ApllcaçAo do FUST - Fundo de Unlvt1rssllzaçiio dos Serviços de Tt1/scomunlca 
çõss: Este fundo, criado pelo governo federal (Decreto 3.624 de 05/10/2000 - Lei 9.998 de 
17/08/2000), estabelece que as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, en 
caminhem 1 % da receita bruta mensalmente à ANATEL. Sua finalidade é o atendimento de 
comunidades de baixo poder aquisitivo na implantação de serviços telefônicos, redes digitais, 
Internet, serviços de TV por assinatura em estabelecimentos de ensino, bibliotecas e institui 
ções de saúde. 

• Prom~ão do Desenvolvimento da Gestão Ambiental 

Ações de Apolo ao Ecoturlsmo 

As atividadas ligadas ao ecoturlsmo podem ser consideradas ainda incipientes nas 
regiões do Estado, apesar do potencial emanente, lastreado nas suas características ecoló 
gicas. Nesse sentido, são os seguintes componentes principais dos parâmetros de desenvol 
vimento do turismo na Região que, num primeiro momento, deverá contar com substancial 
apoio dos poderes públicos municipal e estadual: 

-Mslhorla ds Infra-estrutura ti sua sdsqusçAo so turismo scotroplcsl, envolvendo os 
meios de transportes, a hotelaria, a alimentação, a segurança e hotéis de selva (pousadas de 
selva, como veículo de experiência interativa com a floresta, os rios, a gente da terra), além 
do folclore, do artesanato e da culinária local. 

- Estímulo às manltestaçõss cuhurals:ao rico artesanato indígena, no tratamento artís- 
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tico das manifestações folclóricas roraimenses e a teatralização das lendas e mitos da floresta. 

- Capacitação de recursos humanos - essencial, não apenas na gestão e execução dos 
serviços de transporte, hotelaria, alimentação e segurança do turismo, como também na 
capacitação de pessoal para apoio direto ao turista (recepção, guia, informação). O conhecimen 
to de línguas, da natureza e da cultura roraimense é fundamental para as pessoas envolvidas 
nessas atividades. 

O elenco das ações que constituem o presente Plano, visando a dinamização dos seg 
mentos sociais, econômicos, institucionais e de infra-estrutura fí- 
sica básica, possibilitara, de maneira direta, a formação do neces 
sário suporte de apoio ao desenvolvimento do turismo ecológico 
das regiões de Roraima. Com efeito, a vitalização da infra-estrutu 
ra de apoio ao desenvolvimento do ecoturismo, serâ resultante das 
ações integradas do Plano. 

As Diretrizes básicas e as ações operacionais do Governo de 
Roraima no que diz respeito à Gestão Ambiental estão apresenta 
das no Plano de Desenvolvimento Ambientalmente Sustentá 
vel da Área de lnnuência da SR- 174, cujos programas estão a 
seguir sistematizados: 

Instrumentos de Gestão: 

- Conclusão do Projeto de Zoneamentos Ecológico-Econômico. 

Objetivas: a) - Apoiar a ampliação das atividades produtivas agrí 
colas e florestais sob a ótica do desenvoMmento sustentável, possibili 
tando assim estabelecer critérios técnicos para a localização de novos 
empreendimentos agroflorestais, visando otimizar o potencial existente 
e as vocações naturais, os mercados e o perfil sócio-econômico dessas 
atividades produtivas. b) - Executar estudos regionais dos meios físico 
biótico e sócio-econômico na escala 1 :250.000 na área de influência 
das BR's 174, 210 e 401 no Estado de Roraima. 

- Monitoramento da Cobertura Vegetal 

Objetivo: Controlar os processos de degradação das florestas no 
âmbito do Corredor da BR-174, seja através do acompanhamento do 
desmatamento para efeito de exploração ou avanço da fronteira agríco 
la ou por incêndios florestais. 

O Programa será desenvolvido através da adoção de técnicas de 
sensoreamento remoto utilizando-se para tanto de imagens orbitais 
LANDSAT 7, recém lançadas no mercado, com resolução de 1 :50.000 e 
fazendo uso do Sistema de Informações Geográficas - SIG integrante 
deste Plano. 

-Ampliação do Centro de Documentação e lnfonnação Ambiental 
do Estado 

Objeüvas: Centralizar e sistematizar as informações ambientais do 
Estado, visando a maior integração institucional; otimizar o planeja 
mento do desenvolvimento e a gestão ambiental pública; assegurar a 
confiabilidade dos dados utilizados pelo Estado. 

- Monitoramento Ecológico 

Objetivo: Identificar as alterações sobre a biota decorrente da am 
pliação das atividades econômicas junto a áreas preservadas ou uni 
dades de conservação. 
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ZONENAMENTO 
ECOLÓGICO-ECONÓMICO (ZEE) 
(Do "Agendo Positivo de Roro.imo" 
setembro/1999 - MMA/PNUD) ' 

= Agit1Ior execu{Üo do ZEE no escalo de 
1/250.000, garantindo o consuko e porticipo 
çõo do sociedade. 

Concluir e utilizar o ZEE em escalo ade 
quado ôs necessidades locais e como critério 
orientador poro o implantação de progromos 
de desenvolvimento sócio-econômico do Go 
verno de Roroimo. 

GESTÃO AMBIENTAL. CONTIÔLE DE 
iNâNDIOS E QUEIMADAS 

(Do "Agendo Positivo de Roroimo' 
setembro/1999-MMA/PNUD) 

Treinar os comunidades rurais e indíge 
nas poro o realização de queimados comuni 
tíirills, através de cursos em todos os assen 
tamentos e óreo.s indígenas em porcerio com 
instiluições governomentois e nõD-9ovemo 
mentois. 

Desenvolver trobolho preventivo poro 
evifor novos incêndios de gromles propor 
ções, com o parceria do sociedade civil. 

Crior novos brigados de combate oo 
intêndio de coráler voluntário e fortalecer e 
equipar os existentes, assegurando ajudo de 
custo no período de esliogem. 

Fortalecer institucionalmente a área 
ambiental do Estado e intentivar parcerias 
entre os instituições que otoom nesta área no 
Estudo. 
= Viabilizar o porficipoçõo paritário dos 
organizações dos produtores rurais (especi 
almente ogricultores familiares), indígenos e 
Municípios, no Comitê de Prevenção e Com 
bate aos lntêndios Florestais poro o planeja 
mento e opli<oçõo dos recursos do MMA .. 
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- Descentralização da Gestão Ambiental 

Objetivos: Fortalecer o sistema público de gestão ambiental no Estado; Criar mecanismos de 
descen-tralização da gestão ambiental de forma a aumentar a eficiência das ações de fiscalização 
e controle das atividades produtivas no interior do Estado; Conter o processo de desmatamento e 
exploração ilegal de madeira, bem como de recursos minerais. 

Educação & Pesquisa Ambiental: 

- Programa de Educação Ambiental Aplicada 

Objetivos: Promover ações multidisciplinares para disseminar condutas de cidadania; inte 
grar a sociedade ao meio ambiente a partir da introdução de novos hábitos de forma a melhorar a 
convivência entre ambos. 

- Programa de Educação San1Uirta 

Objetivo: Melhorar a qualidade de vida e saúde da população urbana e rural, por meio de 
campanhas de esclarecimento. 

- Pesquisa Científica em Unidades de Conservação 

Objetivos: Conhecer melhor, e de forma progressiva, os recursos naturais e culturais dessas 
áreas, obtendo subsídios que permitam detalhar o seu manejo; contribuir para a proteção da 
biodiversidade. 

- Uso Conservacionlsta das Áreas Rurais 

Objetivo: Preservação dos recursos naturais, solo agrícola e as formações florestais, por meio 
de tecnologias do processo de produção sustentável da agricultura, conciliando com os níveis 
econômicos. 

- Recuperação do Passivo Ambiental ao Longo da BR-174 

Objetivos: Dotar a rodovia de um plano de recuperação de áreas degradadas que possibilite 
a reabilitar o passivo ambiental existente e garanta a sustentabilidade ambiental futura. 

Assentamentos: 

- Sistema Integrado de Acompanhamento e Controle dos Assentamentos 

Objetivos: Potencializar os resultados do esforço de cadastramento a ser realizado no âmbito 
do PGA-01-1, garantindo que não se perca a atualidade das informações;[ assegurar ao Estado o 
domínio permanente do conhecimento sobre a situação dos assentamentos existentes e previstos, 
de forma a aprimorar o desempenho das ações de planejamento, gestão, ordenamento territorial, 
assistência técnica e infra-estruturação dos atuais e futuros assentamentos. 

- Cadastro Fundlério e Sócio-Econômico dos Assentamentos 

Objetivos: Compor a base de conhecimento da atual estrutura fundiária do Estado, elemento 
fundamental para subsidiar a implementação das ações de ordenamento, controle e fomento da 
atividade agrícola nas áreas de assentamento; instrumentalizar ações de preservação de florestas 
e combate ao desmatamento indiscriminado nas áreas de assentamento. 

- Reorientação do Modelo de Ocupação das Áreas de Assentamento 
Objetivos: Viabilizar o desenvolvimento ambientalmente sustentável das áreas de assenta 

mento; consolidar os projetos de assentamento como instrumentos capazes de promover a fixação 
do homem ao campo em condições dignas e de contribuir para o desenvolvimento sócio-econômi 
co do Estado; reduzir o ritmo de desmatamento decorrente da demanda por novos espaços agríco 
las. 

- Recomposição Florestal 

Objetivos: Ampliar a extensão de área preservadas e contribuir para o estabelecimento de 
reservas legais nas áreas agrícolas; reverter processos de degradação progressiva associados a 
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áreas rurais tomadas por capoeiras ou de solos expostos, tendo como meta paralizar os desmatamentos 
nos próximos 1 O anos e reflorestar 735 km2 em áreas de assentamento. 

Áreas Indígenas: 

- Regularização Fundlérla e Reassentamento de Ocupantes das Terras Indígenas 

Objeffvos: Garantir o direito à terra às comunidades indígenas do Estado consoante dispositivo 
constitucional;[ reduzir os conflitos sociais e econômicos gerados pelo processo de regularização fundiária 
das terras indígenas;[ estabelecer condições de desenvolvimento harmônico de índios e não índios, 
eliminando a incerteza quanto aos direitos de uso e posse das terras, tendo como meta beneficiar 
diretamente, cerca de 32.000 índios e indiretamente o restante da população do Estado, num horizonte 
de 5 anos. 

- Monitoramento das Terras Indígenas que Margelam a BR-174 e BR-210 

Objetivos: Prevenir ocorrência de invasões e conflitos; garantir a integridade dos territórios indíge 
nas e sua qualidade ambiental; evitar exploração econômica não autorizada das terras indígenas 

- Gestão das Áreas de Entorno das Terras Indígenas 

Objetivos: Minimizar os conflitos e a degradação ambiental nas terras Indígenas, face às pressões 
sobre elas exercidas; conter o avanço de novas áreas de cultura agrícola e evitar sua redução e fragmen 
tação das terras indígenas. 

- Prevenção e Mitigação dos Impactos Ambientais em Terras Indígenas 

Objetivos: Implementação de ações de recuperação de áreas degradadas por obras de construção 
e manutenção de estradas federais e estaduais, pela implantação das linhas de transmissão UHE-Guri 
e UHE-Jatapu, assim como reabilitação das áreas degradadas por antigos ocupantes em terras indíge 
nas ao longo do corredor da área de influência da BR-174. 

Recursos Hídricos: 

- Plano Estadual de Recursos Hídricos 

Objetivos: Elaborar o Plano Estadual de Recursos Hídricos, com base na legislação vigente; Criar 
Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Branco e Jatapu. 

- Ampliação da Rede Hidrometeorológica do Estado 

Objetivos: Dotar o Estado de uma rede de hidrometeorologia confiável capaz de gerar informações 
que permitam acompanhar o desempenho ambiental dos principais corpos hídricos contidos no espaço 
geográfico do Estado e também produzir dados meteorológicos sistemáticos que permita as agências 
governamentais a elaboração do planejamento agrícola com base em zoneamento dimatológico. 

- Estudo do Potencial de Águas Subterrãneas do Estado 

Objetivo: Aprofundar o conhecimento e a base de dados do potencial de águas subterrâneas do 
Estado, de forma a assegurar a qualidade e a oferta dos serviços de abastecimento de água para 
atendimento à população. 

- Monitoramento da Integridade dos Corpos Hídricos 

Objetivo: Garantir a qualidade da água de consumo doméstico. 

- RecuperaçAo de Matas Ciliares 

Objetivo: Recompor as matas ciliares destruídas pela ação antrópica, particularmente nos projetos 
de assentamento na região sul do Estado e nas proximidades dos núcleos urbanos, particularmente ao 
longo do rio Branco nas cercanias de Boa Vista. 

Ações lntergovemamentais: 

Capacitação Técnica e Articulação lnterlnstltuclonal 
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Objetivos: Promover o fortalecimento institucional das entidades do Governo do Estado envolvi 
das no planejamento e na gestão territorial criando assim condições para a perfeita implemetação do 
Plano; promover a atuação articulada entre as diversas entidades, de forma a otimizar esforços e 
recursos e assegurar o bom desempenho das ações de gestão territorial e fomento ao desenvolvimen 
to sustentável. 

Controle e Fiscalização da Fronteira Brasil-Venezuela 

Objetivos: a) - Restringir o trânsito controle de produtos de origem 
vegetal e animal, de acordo com a legislação Fito e Zoosanitária do 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento; facilitar o controle e a 
fiscalização sobre os bens que circulam na fronteira; reduzir o número 
de mercadorias comercializadas ilegalmente; b) - Facilitar a fiscaliza 
ção do tráfico de substâncias entorpecentes na fronteira. 

Incentivos do Governo do Estado de Roraima: 

1. Politka ele Incentivos Fiscais e Extrafismis 
- lei n. 0 07.5 de 12 de Julho de 1994 
- Decreto n.' 897-E de 29 de dezembro de 1994 

2. Politkas Agrimla e Agrária do Estado ele Roraima 
- Lei n.' 191 de 04 de morfo de 1998. 

3. Incentivo Fiscal Para os Empreendimentos Agropecuários 
P111q,antes do Proiefo lntes,aclo de Explorasio Agropecuária 
e Agroindustrial do Estado de Roraima - Grão Norte 

- Lei n.1 21.5 de 11 de setembro de 1998 
- Decreto n.1 3341-E de 30 de dezembro de 1998 

4. Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado de Roraina 
-FDI 
- lei n.' 232 de 30 de setembro de 1999 (Institui FDI e COI - Conselho) 
- Decreto n.' 3694 - E de 22 de dezembro de 1999 (Regulamento do 
FDI) 
- Decreto n! 376.5 - E de 09 de março de 2000 (novo redofÕO o 
dispositivo do Dec.3694EJ 

S. fundo Estadual de Aval - Axa Dretrhes pera o Pl1110 de 
Desenvolvinento Rural 
-Iei n.1202 de 09 de junho de 1998(1nstitui o Fundo de Aval e fixo .. ) 

6. Fundo de Desenvolvimento Econômico e Soâal do Estado de 
Roraima - FUNDER 

- lei n.t 023 de 21 de dezembro de 1992 (Institui o fundo) 
- Decreto n.' .578 de 16 de agosto de 1993 
- Decreto n.1 1243 - E de 16 de maio de 1996 
- Decreto n.9 4169- E de 09 de fevereiro de 2001(Regulomento o 

Lei023) 

1. Tratamento Diferenâado e Preferencial às Miaos e Pequenas 
Empresas 

- Lei n.1124 de 26 de mor~ de 1996 
- Lei n• 243 de 29 de dezembro de 1999 
-Altero e adito dispositivos à Lei nº 124, de 26 de mor10 de 1996" 

8. Lei 214 de 27 de agosto de 1998 - Dispõe sobre o Regime 
Especial de Tribut~ do ICMS nas lmportasões. 

Concessão de crédito presumido do ICMS aos produtores elencodos no 
Portaria lnterministeriol n.' 300, de 20 de dezembro de 1996, nos lermos 
do Regime aduaneiro disposto no Decreto - Lei n.' 3.56, de 15 de agosto de 
1968. 

9. isen~ e Crêcito Presumido de ICMS aos produtores agrícolas 
em estado natural e dá outras providências. 

- lei n.1 282 de 27 de morfo de 2001. 

1 O. ICMS para Insumos Agropecuários. 
- Decreto n.' 287, de 22 de junho de 1992. 

11. Reghe Especial de submtu~o tritutélia p- óleo de soia 
e frangos, nas con~ões que especifica. 

- Decreto n.9 3328-E, de22 de dezembro de 1998. 
- Decreto if 3590-E, de 24 de setembro de 1999-Allero Õ!5pldwos do 

Dec. 3223f/98 

Incentivos Federais: 

1. Administrados pela SUFRAMA - Superintendência da Zona 
Franca de Manaus, administro os benefícios destinados o empreendi 
mentos induslriois que se localizam no Zona Franco e que são extensivos à 
Amazônia O<identol: 

101 
FGV/ISAE 



PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
(fqoo OI Rou ui 

- Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI 
- Crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 
- Isenção do Imposto de lmportoçiio - li 
- PEXPAM - Programo Especial de Exportações do Amazônia Oci- 

dentol 
- Porto rio lnterminisferiol MF /MPO N.' 300 de 20/12/96 

2. Administrados pela ADA (Agência ele Deseiwolvimento da 
Amazônia): 

- IR - Imposto sobre o Rendo 
- FINAM - Fundo de Investimentos do Amazônia 

3. Aclmilis1rados pelo Banco da Amazônia (BASA): 
- FNO - Fundo (onstitucionol do Norte 
- PRONAF - Programo No<ionol de Fortole<imento do Agri<ulturo 

Fomit10r 
- PRODEX - Programo de Apoio ao Desenvolvimento do Extrati 

vismo Vegetal 
- PRORURAL/PRONAF - Programo de Apoio à Pequeno Produ 

çõo Fomilior Rurol Orgonizodo 
- PROMICRO - Programo de Apoio às Mi<roempresos 
- PROSUMAM - Programo de Apoio à (onservoçõo e Sustento- 

çõo do Meio Ambiente 
- PRODESIN - Programo de Desenvolvimento Industrial 
• PROAGRIN - Programo de Apoio ao Desenvolvimen lo do 

Agroindústria 
- PRODETUR - Programo de Desenvolvimento do Turismo Regio- 

nol 

Infra - Estrutura: 

1. Lel11.18256,de25elenovembroele 1991. 
- Crio os Áreas de LiYre Comér<io dos Muni<ipios de Po<oroimo e 

Bonfim, no Estado de Roraima e dó outros providên<ios. 
- Obs.: Necessito de Regulomentoçõo. 

2. Zona ele Processcnento ele Expartação 
- Obs.: Projeto em fase de neg0<iaçõo poro im~onloçiio em Roraima. 

3. Distrito Industrial ele Boa Vista 
- Con<essõo de lotes o empresas, no Distrito Industrial de Boa Visto, 

regulado através do Regimento Interno do Conselho Témi<o do Distrito 
Industrial de Boa Visto e Regulamenta Interno do Dislrilo Industrial. 

r------------------------------------, 
1 A Secretaria de Coordenação da Ama- amazônico e pelos populações extrativistas biodiversidade e o oprt<oçõo do biotecnologia, es- 
1 zônla (SCA) é um órgão do Ministério Asies previstas: · tim~_londo o desenvolvimento do bioindústrio no 
1 do Meio Ambiente (MMA) o quem = Apoio os <omunidodes extrotivislos do Amozô- ~g~oo. Yist • 
1 compete <oonlenor o implementoçõo de progro- nia (Amazônia Solidário), ~s ~ as: . . 
1 mos e proje1os especiais de meio ambiente e = Copo<iloçiio poro o desenvolvimento sustentá- l~~lontoçoo do (entro de B,otecnolog,o do Ama- 
i ainda, exer<er os atividades de Se<retorio Exe- vel do Amazônia, zoom _ . 

1 <ufivo do Conselho No<ionol do Amozônio Legal- - Desenvolvimento ambiento! urbano no Amo- lmplementoçoo de proietos poro O uso sustentó- 
CONAMAZ. ~. vel do biodiversilode do Amozônio 

: A SCA estobele<eu junto ao PPA 2000 - 2003, = Exponsõo e <0nsolidoçõo de áreas protegidos 
três progromos b6si<OS: Desenvolvimento no região omozôni<o, 

1 S11stentánl da Amazônia, PROBEM da = Fomento o projetos de gestõo ambiental e 1 • Tlrismo Verde 
1 Amazônia e Tlrismo V.-ele. Estes programas desenvolvimento sustentável no Amazônia, 
1 constam do PPA e possuem um orçamento espe- = Fomento o projetos de gestõo de recursos 
1 <ifi<o poro o período, conforme o seguinte naturais no Amazônia, 
1 espe<ifi<oçõo: = Gestão Ambiento! em ferros indígenas no Ama- 
i 
1 • DeselvoM•nto Sat•16vel da~ 
I zinla 

1 Objetivo: Promover o gesfõo ambiental des- 
1 centro~zodo, implementor atividades de desen- 1 • PROBEM tia AlnazWa 
1 volvimento sustentável em por<eria cem os go- 
l vernos estaduais e o s0<iedode lorol e volorizor I Obfetivo: Ampliar os oportunidades de investi 
! os serviços ambientais ofere<idos pelo lloreslo mentos no Amazônia, lendo por base o 
L------------------------------------~ 

Ofaietivo: Promover o ecoturismo como oher 
nativo de desenvolvimento econômico sustentá 
vel no Amazônia Legal. 
A~s previstas: = ~stêncio té<ni<o e linon<eiro em e<0turismo 

zônio, = Prote~õo os floreslos lropi<ois do Amazônia, e = Re<Upero~õo de óreos alterados no Amazônia. no Amazônia = (opo<iloçõo de recurses humanos em 
e<oturismo no Amazônia = Estudo de viabilidade té<ni<o, e<onômi<o e 
ambiental do e<oturismo no Amazônia = lmplonloçõo de infra-estruturo dos pólos 
e<oturisti<os do Amazônia 
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PROGRAMAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL 

DAS REGIÕES DE RORAIMA 

Principais entidades de apoio ao desenvolvimento de ações institucionais 
que deverão participar da implantação dos Programas: 

• Governo do Estado de Roraima: 

- Secretaria de Estado da Adminstração 

- Secretaria de Estado da Fazenda 

- Secretaria de Estado do Planejamento, Indústria e Comércio 

- Secretaria de Estado de Segurança Pública 

- Procuradoria Geral do Estado 

- Coordenadoria de Comunicação Social 

• Prefeituras Municipais 

• Ministério do Planejamento e Orçamento 

• Ministério da Fazenda 

• Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo 

• Ministério da Justiça - Polícia Federal 

• Ministério do Meio Ambiente 

• Ministério das Relações Exteriores 

• Comando da Aeronáutica 

• Comando do Exército 

• Comando da Marinha 

• Comunidade Solidária 

• UFRR - Universidade Federal de Roraima 

• ADA - Agência de Desenvolvimento da Amazônia 

• SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus 

• INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

• IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

• SEBRAE, SESI, SENAI, SESC/SENAC 

• BNDES - Banco Nocional de Desenvolvimento Econômico e Social 

• CEF - Caixa Econômica Federal 

• Entidades Representativas das Classes Empresariais 

• Entidades Representativas das Classes dos Trabalhadores 

• Organizações Não-Governamentais 

• FUNAI - Fundação Nacional do Índio 

• FGV/ISAE 
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SETORES 2001/2005 2006/2010 TOTAL 

. Infra-estrutura Social 725.000 800.000 1.525.000 

. Infra-estrutura Econômica 900.000 1.000.000 1.900.000 

. Infra-estrutura Física 490.000 600.000 1.090.000 

. Infra-estrutura Institucional 25.000 35.000 60.000 

TOTAL 2. 140.000 2.435.000 4.575.000 
Fontes: 

. Governas Municipais 

. Governo Estadual 

. Governo Federal 

. Outras Fontes (nacionais e internacionais) 

9,0% 
43,0% 
45,0% 
3,0% 

Estima dos Investimentos Anuais dos Principais Programas (em RS 1,00) 

Protnuna1 111D I Dum1lnn•t1 da lidm:tltmtm Social: 
Assistência Jurídico G( 100.000,00 
Defeso Civil GM 120.000,00 
Desenvolvimento do EdU<oçõo Especial SEffi 1.830.000,00 
Desenvolvimento do Educação Profis-sionol SECO 1.900.000,00 
Desenvolvimento do Ensino Médio SECO 2.1 S0.000,00 
Desenvolvimento do Educação de Jovens e Aduhas san 2.200.000,00 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental san 13.700.000,00 
Desenvolvimento do Ensino Infantil SECO l.1 S0.000,00 
Hobilitoção e Copocitoçõo de Profissionois do EdU<oção SECO 5.570.000,00 
Desenvolvimento do Desporto e do Lazer SECO 2.150.000,00 
Produção e Difusão Culturol SECO l. 900.000,00 
Segurança e Defeso do Cidodõo SESP 6.750.000,00 
Prevenção e Controle de Doenp1s SESAU 6.270.000,00 
'figilôncio à Soúde SESAU 1.300.000,00 
Assistência à Soúde SESAU 61.300.000,00 
Apoio oo Migrante SETRABES 130.000,00 
Hobitoções Populares SElRABES 900.00,00 segue 
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GerO{ão de Emprego e Rendo SETRABES S. l 00.000,00 
Prot~ão à úion{o e oo Adoles<ente SETRABES 2.300.000,00 
Assistência Sociol oo Idoso SETRABES 325.000,00 
~stêncio às Comunidades Carentes SETRABES 2.100.000,00 
Desenvolvimento de Sociedades lndigenas SETRABES 130.000,00 

Programas pera o Desenvolvlm•to da Infra-estrutura Econômka: 
lnformoçõo Genfífico e Te<nológico SEPIAH 
Defeso Sonilório e Prod~ão Animol 
Defeso Sanitária e Produção Vegeto! 
Abastecimento Alimentor 
~istêncio Técnico e Extensão Rurol 

SEAAB 
SEAAB 
SEAAB 
SEAAB 

Programas m o DesenypMmento da lafr:a:estrvtara física Báskq: 
Infra-Estruturo de Saneamento Básico CAEI 
Desenvolvimento do Infra-estruturo Urbano 
Gestão e Controle do Sistema de Transportes 
Consotidoção e Ampliação do Molho Viário 
Geração de Energia Elétrico 
Transmissão e Distribui{ão de Energia Elétrico 
Telecomunicações poro o Interior 

DER 
DER 
DER 
CER 
CER 
SOSP 

Programas para o Desenvolvim•to da Infra-estrutura Institucional: 
Promoção do Desenvolvimento Municipal GC 
Preservação e Conservação Ambiental 
Regularização Fundiário 
lnformotimção do Administroçõo Púbtico Estodual 

S20.000,00 
14.000.000,00 
9.00.000,00 
1.080.000,00 
2.450.000,00 

24.000.000,00 
3.600.000,00 
900.000,00 

13.000.000,00 
17.000.000,00 
61.000.000,00 

623.000,00 

2.800.000,00 
SEPlAN 2.200.000,00 
ITERAIMA 680.000,00 
SEPIAH 400.000,00 

Indicadores de Custos da Construção Civil em Roraima 

1. Custo médio da conslruçlo por metro IJladrado 
{R$ 1,00) • oulubro/2001 

Brasil 
Norte 
ROl'lima 

2. Custo médio da mio-de-obra da construçlo civil 
{R$t11ora) - oubabro/2001 

348,43 
345,06 
430,06 

carpinteiro de formas 
Eletricista 
Mestre 
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PARTE IV 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

• Oportunidades de Investimentos com Base no Potencial Econômi 
co do Estado. 

- Potencial Econômico 

- Segmentos Produtivos Prlorltãrios 

• As Áreas de Livre Comécio (ALC) na Amazônia Brasileira 

• Programação Operacional do Programa Calha Norte. 
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Oportunidades de Investimentos 
com Base no Potencial Econômico do Estado 

Fontes: "PDtenclalldades do Estado de Roraima" (Síntese dos Resultados) - SUFRAMA/FGV/ISAE ; 
"Palltfca de Apoia aa lnY1stf111enta Predutlva" - SEPLAN/RR. 
"Plana de Desenvalvlmenta Ambientalmente Sustentável da Ãrea de lnfluincla da BR-174" - SEPLAN/RR . 

• Potencial Econômico 

• Café 
.1111. Indústria oleiro-cerlmica 
.•. Frlgorilico 

e Fruticuttura 
• G...-aN 
.li. Grãos (arroz Irrigado) 
- Pesca artas.anal 
- Piscicultura 
• Oleo de dendê 
...11 Indústria de *Tlido de mandioca 
...1/ Indústria de processamento de frutas 
-U lndOstria de INdeira laminadlllcompansada + Indústria de IMdeira serrada e pr6 - benefieiMla 
-9- lllovelaria 
1§ Soja 
-Q- Turismo ecológico 

O Extnltlvismo mineral 

Potencial Madeireiro das Florestas e Proporção das Aorestas sob Parques e Reservas 

APTEÃO MADEIREIRA SUPERÁCE lOTAL PARQUES E RESERVAS 
Volumetria Hectares % Hectares 

ALTA (F) 514.800 2,20 72.736 

MÉDIA(f) 9.934.335 43,20 1.277.820 

BAIXA(•) 12.561.259 54,60 1.233.944 
- -··- ~- 

TOTAL 23.010.400 100,00 2.584.500 

Notas: (F) - Floresta <*!nsa, 150 m'/ha: (f) - Floresta censa <li! 80 a 150 m'/ha. e·> -Volumetria intlncn IKl m'lha 

RESTRIÇÕES; 
1. Os Catnpts h Rio lra1<0 apresentCID uma 
baixa fartidade natural e longo período de seai. En 
trelllnto, (1)111 o uso de adubos e irrigapio, essa área 
poderia ser ulizada poro ruhuras anuais de àdo rur 
lo; 
2. As Váneas podem ser aprDYeitodas poro ruhu 
ros b~ávlis; 

3. As Senas H exlre1110 IIOrte têm !orles restri 
pies oo uso agrimlo em lunpio de pequeno profundi 
dade das solos, pedrogasidade, e relevo montanhoso; 
a.a.to à si!Wll{ÕO física e de O<llpClçãa das 
terras 11a Estado, o trabalho desenvolvida pelo 
Rodam Brasi destumu: 
1) 34% (84.000 k111') são !erras inoptus ao uso 
agrimlo e pastoreio ex1ensivo; 

b) 7% (17.000 km1) são inaptas ao uso agrimlo, 
mas aprlJl'eiláveis poro pastoreio extensivo em siste 
ma prnilivo; 
e) 41% (101.000 kni') são regulares poro agri 
aAtura no listemo desenv<Mlo; 
d) 0,7% (1.700 bn') são regulares poro a agri 
aAturo no sistema prillilivo. 
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• Segmentos Produtivos Prioritários 

O Estado de Roraima, por se localizar parcialmente nos hemisférios Norte e Sul, apresenta 
vantagens comparativas bem diferenciadas, no que se refere à produção agrícola, pois pode 
produzir, em épocas diferentes da Amazônia localizada ao sul do Equador, grãos - Inclusive 

produção de sementes - e outras culturas, com possibilidades de suprir o mercado dos demais Esta 
dos brasileiros, na entresafra destes, podendo alcançar preços bastante atraentes. 

Para dar oportunidade de atração de investimentos para Roraima, quatro grandes rumos orientam 
aa ações do Governo de Roraima: 

1 - ações integradas voltadas para os setores produtivos; 
2 - ação estruturadora, através da consolidação e ampliação da infra-estrutura e desenvolvimento 

institucional; 
3 - integração produtiva, através da consolidação da matriz produtiva; revisão das estruturas fiscais, 

extra-fiscais e creditícias; e reestruturação das atividades econômicas regionais, dinamizadas pelos eixos: 
Saídas Sul-área de influência da BR-174, no trecho divisa de Roraima com o Estado do Amazonas até Boa 
Vista e hidrovia Roraima-Manaus; Saída Norte-pela BR-174, no trecho entre Boa Vista e Pacaraima, divisa 
com a Venezuela; Saída Nordeste - BR - 401, no trecho entre Boa Vista - Normandia - Bonfim, divisa com 
a Guiana e sua ligação através do Arco Norte, com Paramaribo, Guiana Francesa e o Estado do Amapá; 

4 - integração social, através de promoção de oportunidades para o fortalecimento e geração de novos 
empregos; modernização da infra-estrutura social; e demografia e aspectos fundiários. 

Nesse sentido, os Projetos prioritários direcionados para desenvolvimento sócio-econômico, resultan 
tes da integração das ações acima citadas, estão a seguir especificados: 

Agroindústria de Frutas Tropicais 
A produção de frutas é 

uma atividade altamente 
rentável e que promove a fi 
xação do homem no cam 
po. Pelas suas condições 
edafoclimáticas favoráveis 
ao cultivo da manga e do 
abacaxi nos cerrados e 
cupuaçu nas áreas de mata, 
e pela sua privilegiada lo 
calização geográfica, o Go 
verno do Estado pretende 
incentivar, apoiar e promo 
ver ações que possam de 
senvolver a agroindústria 
de frutas tropicais, através da internalização das ativida 
des produtivas, fortalecendo as comunidades rurais. 

O projeto deverá envolver produtores de 12 municí- 
pios do Estado: 

- Manga: Boa Vista, Bonfim e Normandia;- 
- Abacaxi: Alto Alegre, Mucajaí e Cantá; 
- Cupuaçu: Rorainópolis, Caroebe, São Luiz, São 

João da Baliza e Caracaraf), abrangendo as áreas de 
cerrado localizadas ao Norte e áreas de mata Oá 
desmatadas) ao Sul. 

~!~·- .·' 

·-~ -::.. - -, 

Piscicultura e Pesca Artesanal 
A piscicul- 

tura desponta 
como alternativa 
econômica para 
os Estados da re 
gião Norte, e tem 
reflexos sociais 
importantes por 
ser geradora de 
receita local e 
contribuir para a 
criação de em- 
pregos. 

O projeto será desenvolvido na área central do Es 
tado, envolvendo os Municípios de Boa Vista, Mucajaf, 
Alto Alegre, lracema e Cantá, visa criar condições para o 
desenvolvimento da piscicultura intensiva no Estado. 

Apesar da diversidade da ictiofauna na Amazônia, 
apenas 36 espécies são comercializadas, das quais so 
mente dezoito apresentam produção significativa. Den 
tre estas destacam-se as relacionadas a seguir e que são 
recomendadas como espécies potenciais para a pisci 
cultura: Matrinxã (Brycon cephalus); Tambaqui 
(Colossoma macropomum); Curimatã (Prochilodus 
nigricans); Pirarucu (Arapaima gigas); Pirapitinga 
(Piaractus brachyponius); Acará-açu (Astronotus 

- -~- ~ ...• _~_ --~----- ~-~----· . ~- ,, _ .•.. __ .• _ . -- --· ,- ..•.. ·- ~ 
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ocellatus) e Aracu (Leoporinus spp); além de peixes de 
couro em geral (cat fish). 

Existem diversos fatores que favorecem a sólida ren 
tabilidade da piscicultura: clima de alta temperatura que 
favorece o crescimento dos peixes, espécies nativas que 
atingem grande tamanho na etapa adulta, variedade e 
custo de insumos disponíveis para alimentação. 

Quanto à pesca artesanal, estimativas realizadas 
apresentam um consumo anual do Estado da ordem de 
2.472 toneladas. Uma melhoria nas técnicas de captura, 
transporte e conservação do pescado, possibilitará o au 
mento da produção do Estado. 

Agroindústria de Amido de Mandioca 
A mandioca é 

cultura tradicional 
no Estado de 
Roraima, como em 
toda a Amazônia. O 
principal destino 
da mandioca pro 
duzida é a prepa 
ração de farinha e 
goma, de forma 
artesanal. A produ 
ção de amido de 
mandioca, de forma industrial, abre novas perspectivas 
de incremento da área plantada. com o conseqüente au 
mento na geração de emprego e renda. 

O Projeto tem características demonstrativa e será 
desenvolvido através da instalação de cinco fábricas de 
amido de mandioca, nos municípios de lracema, Muca 
jaí, Caracaraí, Alto Alegre e São Luiz do Anauá, as quais 
serão geridas por Cooperativas e/ou Associações de pe 
quenos produtores rurais. A meta principal por projeto é 
criar cond.ições para que os produtores do Estado pos 
sam iniciar uma atividade rentável. 

Grãos (arroz, milho e soja) 
A produção de grãos 

será direcionada para as 
áreas de influência das ro 
dovi as federais BR-174, 
BR-21 O e BR-401, princi 
palmente nos municípios 
de Normandia, Amajari, 
Bonfim, Boa Vista, Alto Ale 
gre, Mucajai e Cantá. Inici 
ará com plantio de 67 mil 
há no ano 2000 e, após 4 
anos, deverá alcançar uma 
área plantada de 212.500 
há, com uma produção de 
710.200 toneladas de 
grãos, a partir de 2003. 

Ecoturismo 
O turis 

mo apresen 
ta-se como 
oportunidade 
de desenvol 
vimento para 
o estado de 
Roraima, por 
ser uma atM 
dade com 
imenso potencial que proporcionará a sustentabilidade 
requerida pelo ecoturismo com o novo paradigma que 
redirecionará a economia regional rumo à prosperida 
de. 

A área de atuação do projeto é o Pólo Turístico 
Norte de Roraima, abrangendo os Municípios de Amajarí, 
Boa Vista, Pacaraima, Normandia e Uiramutã. 

Metas para esses municfpios: 
- Implantação de sete áreas protegidas para o tu 

rismo (Parque de Pacaraima, Parque Municipal do 
Tepequém, Parque Fluvial de Uraricoera, Parque Fluvi 
al do rio Branco.Parque FllNial do Cauamé, Orla de Boa 
Vista e Sítios Arqueológicos da Pedra Pintada); 

- Ampliação da infra-estrutura de atendimento nos 
Centros de Visitantes da fronteira Brasil/ Venezuela e 
de Jundiá; 

- Implantação e operação de Planos Municipais de 
Manejo de Lixo; e 

- Implantação de Planos Muoopais de Urbanismo. 

Potencial Madeireiro 

- Prfi..beneficiamento 
Em Roraima, há predominância de serrarias con 

centrando suas atividades na capital mas existem tam 
bém serrarias em vários municlpios do Estado. Em Boa 
Vista há cerca de 8 empresas, sendo 6 de pequeno e 
médio portes e 2 consideradas de grande porte, com 
uma estrutura de produção e comercialização conside 
rada de boa qualidade. Muitas destas empresas conju 
gam outras atividades como carpintaria, cerâmica e fá 
brica de móveis. 

No Estado, existem 13 empresas formais, produ 
zindo basicamente pranchões, pranchas e outras ma 
deiras serradas e perfiladas. A concentração da produ 
ção dá-se nos municípios de Boa Vista e Mucajai, com 
amplo mercado (local, regional e extra-regional}. 

Estudos desenvolvidos pelo Governo de Roraima 
selecionaram 28 áreas potenciais que abrangem uma 
superfície de 48.419 km2 ou 21 % do total da bacia do 
Rio Branco. 
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-Move/arfa 
O segmento moveleiro está distribuído espacialmente 

em todo o Estado, sendo este o que possui o maior nú 
mero de empresas (36,51% do universo industrial do Es 
tado). É um setor que possui um enorme potencial de 
mercado, no seu grau de aderência e em sua capacida 
de de fomentar novos talentos empresariais. 

Atualmente, existem 19 empresas formais e 37 em 
presas informais que atendem apenas ao mercado local, 
basicamente a cidade de Boa Vista, no qual possuem 
reduzida participação. Considerando as condições de 
produção vigente, o aumento da participação ocorrerá a 
partir da melhoria na qualidade, treinamento, acabamen 
to, preços competitivos, financiamento e incentivos à 
atividade, fatores que possibilitarão a geração de novos 
empregos e incremento da renda estadual. 

Oleiro-Cerâmico 
O mercado de produtos cerâmicos de Roraima tem 

peculiaridades em relação ao do resto da Amazônia, pois 

depende excessivamente do nível de investimentos do 
setor público. Sendo um Estado criado recentemente é 
enorme a quantidade de obras públicas, impulsionan 
do o setor de construção civil e consequentemente, a 
demanda de produtos oleiro-cerâmicos. 

Considerando que, tanto o governo como o setor 
privado continuam alavancando a atividade de cons 
trução civil do Estado, dada a estabilização econômica 
nacional e a conclusão da rodovia que liga Roraima a 
Venezuela, é possível concluir que ocorrerá incremen 
to na demanda dos produtos fabricados pelo setor em 
pauta. O fundamental será atender as necessidades 
da demanda, não apenas em quantidade, mas tam 
bém em qualidade. 

O mercado não é totalmente abastecido, devido à 
sazonalidade da extração da matéria-prima e proble 
mas técnicos de transporte e produção; mas existe um 
potencial de produção de outros produtos simples 
(como cerâmicas e ladrilhos), de amplo uso na cons 
trução civil e que hoje em dia são importados de outros 
Estados. 
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As Áreas de Livre Comécio (ALC) na Amazônia Brasileira 

As Áreas de Livre Comércio (ALC) surgiram no final dos anos 80, como um mecanismo 
indutor da ocupação e do desenvolvimento da faixa de fronteira da Amazônia. De 
acordo com as Exposições de Motivos das Leis que as criaram, a sua instalação tinha 

como finalidade "a promoção do desenvolvimento das regiões fronteiriças do extremo norte do 
País, bem como o incremento das relações bilaterais com os países vizinhos, de acordo com a 
política de integração latino-americana". 

Desde então, foram criadas 7 ALC: em Tabatinga (AM), Pacaraima (AR), Bonfim (AR), 
Guajará-Mirim (RO), Brasiléia-Epitaciolândia (AC), Cruzeiro do Sul (AC) e Macapá-Santana (AP). 
Apenas 3 - Tabatinga, Guajará-Mirim e Macapá-Santana - já foram implantadas. As ALC de Roraima 
encontram-se enredadas em arguições de inconstitucionalidade e as acreanas, apesar de aptas a 
operar, não foram iniciadas. 

Embora evidentemente inspiradas no exemplo da Zona Franca de Manaus, a concepção 
oficial das ALC parece ter sido, desde o início, o de circunscrevê-las a um contexto menor, de 
instrumento adicional de indução ã ocupação voluntária da distante fronteira amazônica. Os in 
centivos fiscais e, fundamentalmente, a isenção do imposto de importação, em nada afetariam o 
restante da economia nacional, em razão mesma das grandes distâncias, da pouca densidade 
econômica e da carência da infra-estrutura local. Supostamente, a renúncia fiscal (se alguma) 
implícita nas ALC seria um custo menor para induzir a presença brasileira em áreas longínquas e 
sensíveis do nosso território. 

Aparentemente, as ALC também surgiram como uma resposta ã decisão de nossos países 
vizinhos de instalarem zonas francas ou zonas de facilitação de importações (vale dizer, com 
isenções fiscais, inclusive do imposto de importação), do outro lado da fronteira, com o objetivo 
primordial de vender produtos importados de terceiros países para consumidores brasileiros. As 
ALC, ao oferecerem condições similares, desempenhariam, pelo menos, o papel de reter ativida 
des produtivas e emprego do lado brasileiro, revertendo um processo de esvaziamento econômico 
que vem se processando em benefício do lado estrangeiro. 

Em frente ã ALC de Tabatinga, encontra-se a cidade colombiana de Leticia; a ALC de Guajará 
Mirim tem do outro lado de fronteira a boliviana Guayara-Mirim; a ALC de Brasiléia-Epitaciolândia 
confronta com a também boliviana Cobija; a ALC de Pacaraima está a poucos quilômetros da 
venezuelana Santa Elena; e a ALC de Bonfim é vizinha da cidade de Lethen, na Guyana. Todas 
estas cidades estrangeiras são ou tem "status" de zona franca. A decisão, nesses casos, parece 
ter sido a de proteger a atividade do lado brasileiro, equilibrando os incentivos oferecidos, ou 
perder o que resta de atividade organizada e de presença brasileira naquelas áreas. 

Por último, não se pode deixar de considerar a necessidade de se avaliar as ALC também 
como um instrumento indutor de uma presença brasileira voluntária (não militar) em áreas longín 
quas, sensíveis e eventualmente ameaçadas de nosso território, como, muito oportunamente, 
lembrou, recentemente, o Comandante Militar da Amazônia, em depoimento prestado na Câmara 
dos Deputados. 
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Por tudo isso, parece absolutamente essencial que este tema seja cuidadosamente exami 
nado, em toda a sua complexidade e implicações, de modo a orientar uma posição de governo 
coerente, bem informada e sintonizada com os grandes objetivos do desenvolvimento e da sobe 
rania nacional. 

Nesse sentido, a Fundação Getúlio Vargas, através do seu Instituto Brasileiro de Economia - IBRE, 
dispõe de instrumentos técnicos capazes de elaborar os seguintes estudos, em um único trabalho: 

(1) Avaliar em que medida as ALC implantadas estão cumprindo as finalidades para as quais 
foram criadas e, em caso negativo, identificar as razões desse fracasso; 

(2) Analisar os motivos pelos quais não foram implantadas as demais ALC já autorizadas; 
(3) Examinar a compatibilidade das ALC com as políticas industrial, de comércio exterior e 

de desenvolvimento regional do governo; 
(4) Avaliar o papel das ALC no contexto da estratégia de ocupação da Região Amazônica (e, 

particularmente, da faixa de fronteira), bem como da política de integração com os países vizi 
nhos; 

(5)Estimar a renúncia fiscal provocada pelas ALC e avaliar as condições de controle adua 
neiro das operações nelas realizadas; 

(6) Avaliar se o conjunto de incentivos proporcionados pelas ALC são suficientes/adequa 
dos para que cumpram suas finalidades e, caso se chegue à conclusão da desejabilidade de sua 
manutenção, que outros mecanismos adicionais deveriam ser contemplados; 

(7) Elaborar um projeto de lei consolidando, harmonizando e aperfeiçoando as diferentes leis 
que criaram as ALC existentes; 

(8) Avaliar as políticas e os procedimentos empregados para a criação de ALC; 
(9) Avaliar as estruturas organizacionais e as formas atuais de administração das ALC já 

implantadas; 
(1 O) Rever os tratados e acordos internacionais firmados pelo Brasil com os países vizi 

nhos, e que contenham dispositivos relativos ao funcionamento das ALC; 
(11) Avaliar a conveniência de extensão do mecanismo para outras regiões do Pais; 
(12) Identificar outros mecanismos capazes de atender as finalidades das ALC, caso se 

conclua pela sua extinção; e 
(13) Propor um mecanismo de extinção gradual das ALC existentes, caso seja esta a con 

clusão final do trabalho. 

A Metodologia a ser utilizada envolverá, preliminarmente, uma visita a todas as ALC, im 
plantadas ou não, para levantamento de informações, junto aos governos e meio empresarial 
local. Igualmente importante seria recolher, junto aos órgãos do governo federal relacionados 
com o tema, inclusive os ministérios militares, suas percepções sobre o sentido econômico e 
estratégico das ALC. 

Será feita ampla utilização da literatura disponível, no Brasil e no exterior, sobre estratégias 
de desenvolvimento de áreas remotas. E, muito particularmente, serão examinadas as políticas 
empregadas pelos demais países amazônicos para o desenvolvimento de suas respectivas 
áreas. 

Todas essas informações serão processadas, checadas e discutidas com as instâncias 
responsáveis pelo funcionamento das ALC e pelas políticas públicas para a Região Amazônica. 
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Programação Operacional do 
Programa Calha Norte 

A té o corrente ano, o Programa Calha Norte vem atuando, basicamente, por meio de 
transferência de recursos orçamentários que são aplicados por outros órgãos fede 
rais, visando a execução das ações de governo. 

Assim, convênios celebrados com entidades públicas e privadas, objetivando à mobilização 
de seus recursos, têm-se mostrado alternativa eficaz e complementar à forma de atuação, 
proporcionando consideráveis benefícios para as populações residentes nas áreas abrangidas 
pelo Programa. 

Para a execução dos Programas Setoriais elencados no presente Plano, serão adotadas 
duas formas operacionais de procedimentos: 

1. execução com recusas orçamentários do PCN; e, 

2. execução através da adesão de instituições que apresentem afinidades com um ou 
mais programas, o que se processará via convênio. 

Ações Programáticas do Programa Calha Norte: 

Para a consecução dos seus objetivos institucionais, o Programa Calha Norte vem atuan 
do de acordo com as seguintes linhas de ações programáticas: 

• Estudo dos Problemas e das Demandas da Região do 
Calha Norte 

Tem por objetivo a promoção de encontros sistemáti 
cos com a população e com instituições governamentais e 
não-governamentais que atuam na região, visando a atua 
lização de dados reletivos ao desenvoMmento sócio-eco 
nômico da área. 

Através desses encontros, são analisados estudos e 
pesquisas que subsidiam o planejamento e orientam as 
diretrizes a serem adotadas nas ações operacionais do Pro 
grama, fato que contribui com a efetiva racionalização das 
metas a serem atingidas e dos recursos alocados. 

• Distribuição de Equipamento Escolar para as Comunidades Isoladas 

Visa proporcionar equipamento básico necessário ao funcionamento das pequenas escolas 
localizadas em comunidades isoladas e com grande dificuldade de acesso, melhorando a qualidade 
de ensino por meio de condições sociais mais adequadas aos alunos. 
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• Construção de Escolas de Ensino Fundamental. 

Ação decorrente de emenda proposta no ano 2000 ao 
Plano Plurianual, receberá recursos orçamentários para sua 
execução a partir de 2001. 

• Distribuição de Material Didático 

Propicia condições especiais de apoio às pequenas escolas instaladas em comunidades 
isoladas e com grande dificuldade de acesso. 

• Distribuição de Material e Equipamento Básico às Comunida 
des Indígenas. 

Atendimento às comunidades indígenas com equipamentos e 
utensílios necessários à sobrevivência e, por consequência, pro 
move atenção cada vez maior àquelas comunidades, de acordo 
com orientação de órgãos e/ou pessoas especializadas no modo de 
vida indígena. 

• Apoio às Comunidades Carentes da Região. 

Prestação de apoio diversificado às comunidades carentes, contribu 
indo para sua fixação na região, evitando migrações internas e promoven 
do meios para melhoraria da condição de vida. 

• Apoio aéreo. 

Visa complementar o apoio logístico às Unidades Militares de Frontei 
ra, bem como o apoio humanitário às comunidades isola 
das. Muitas vezes, é a única forma eficaz de prestar assis 
tência àquelas populações, constituindo-se nas denomina 
das missões de misericórdia (transporte aéreo de emergên 
cia em casos de saúde de extrema gravidade que necessi 
tam de urgente atendimento). 

• Implantação de Infra-estrutura Básica nos Municípios 
mais Carente. 

Dos setenta e quatro municípios que compõem a área de atuação do PCN, mais de 50% 
apresentam dificuldades de ordens financeiras e operacionais para atender as necessidades 
de Infra-estrutura tisica básica requeridas pela população. Nesses casos, o Programa atua 
como agente de apoio à superação dessas necessidades, através de obras nas áreas que 
possibilitem melhorias no padrão de vida às populações desses municípios, a exemplo de 

114 
fG\1/ISA[ 



PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
(EllADO DE RORAIIU) 

ancoradouros, hospitais, postos de saúde, escolas, siste 
mas de abastecimento d'água, sistema viário, dentre ou 
tras. 

• Manutenção de Aeródromos. 

Tem como objetivo manter em condições de opera 
ção os aeródromos da Região, com prioridade para aque 
les situados em áreas de difícil acesso que necessitam de 
serviços de manutenção para deixá-los em condições de serem operados com segurança. São 
priorizados aqueles situados na faixa de fronteira, que atendem as comunidades lá residentes, 
além dos Pelotões Especiais de Fronteira e, eventualmente, apoiam operações militares realiza 
das na Região. A manutenção sistemática de aeródromos evita a deterioração ocasionada, 
principalmente, pelas condições climáticas da Amazônia. 

• Construção de Aeródromos. 

Tem por finalidade, em conjunto com as outras ações, 
facilitar e ampliar a logísitica necessária para as ações de 
saúde, educação, saneamento básico, transporte, ener 
gia e comunicações das comunidades mais carentes da 
Região. 

• Conservação de Rodovias. 

Visa a manutenção do tráfego nas rodovias da Calha 
Norte, com prioridade para aquelas implantadas pelo Pro 
grama - a exemplo da BR-307 (São Gabriel da Cachoei- 
ra/Cucui - AM) - pelo fato de que as rodovias da Região sofrem, pela ação inclemente do clima 
amazônico, grandes desgastes, tanto no leito da rodovia quanto nas pontes, que normalmente 
são de madeira. 

• Manutenção de Embarcações. 

Atenua o desgaste nas embarcações que são empre 
gadas nas ações do Programa, mantendo-as em condi 
ções de uso com segurança e evitando aplicação de maior 
volume de recursos com recuperações de porte. As em 
barcações provêm a segurança da navegação nos rios da 
Região (patrulhamento nos rios, fiscalização das embar 
cações, orientação às tripulações, formação de Práticos 
em navegação) como também, são empregadas em tra 
balhos que beneficiam as comunidades ribeirinhas. 
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• Construção de Embaroações para Controle da Segurança da Navegação Fluvial 

Visa melhorar a infra-estrutura de apoio à navegação, evitando a ocorrência de acidentes 
com embarcações e inibindo ações ilícitas na extensa malha fluvial da região. Tem ainda, como 
finalidade, apoiar as populações mais carentes e isoladas da região. 

• Manutenção de Pequenas Centrais Elétricas. 

Atendem a dificuldade de assistência técnica em regiões isola 
das e carentes, onde a população, geralmente, é constituída por indí 
genas e nativos, cujas administrações regionais não possuem meios 
para a manutenção das Pequenas Centrais Bétricas instaladas. Des 
ta forma, evita-se a interrupção do fornecimento de energia às comu 
nidades beneficiadas pelas mesmas, incluindo os Pelotões Especiais 
de Fronteira, que podem manter em bom nlvel as suas missões na 
faixa de fronteira. 

• Manu1enção da lnfra...Es1rutura lns181ada nos Pelotões Especiais de 
Fromeira. 

Tem o objetivo de atenuar a deterioração, por ação do clima amazônico, das instalações 
dos serviços básicos prestados pelas Unidades Militares de Fronteira, a fim de mantê-las em 
pleno funcionamento, evitando dispendiosas recuperações Muras. 

• Implantação de Unidades Militares. 

Objetiva aumentar a presença brasileira na Re 
gião, particularmente na Faixa de Fronteira, atuan 
do de forma direta na manutenção da soberania na 
cional, inibindo a proliferação de ações ilícitas e ser 
vindo de núcleo de colonização e de apoio às co 
munidades da área. 

6" PEF / s• BIS - Pari-Caehoeira/AM 

• 
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