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INTRODUÇ0 

A exemplo de experiências id.6nticas (Nordeste, Minas Gerais,Rio Gz'an 

de do Sul, Espfrito Santo, Paranó e Santa Catarina), o Govno Federal tan1bém 

se transferiu durante urna semana para a Amaz8nia, em agasto de 1968,e ap'ovou, 
hç.quela oportunidade, urna série de medidas, projetos e programas p*'ioritrio3, 

que constituíram o. documento da "Aço Coordenada do Governo Federbi na Aniaz2-
fia". Êsse docvinento representa a programaçao da soma dos esforços dos st-

res pb1icos federal e estadual, éin articulaço com õ setor privado )' nó perõ.-

do 1968/1970, para acelerar o desenvolvimento da Amaz6nia e a sua . integraço 

inter-regional e nacional. 

Uma das maiores preocupaç6es da administraço 'brasileira, nos ilti- 

• 	mos têinpos, tem sido a.de acompanhar a execuço dos planos, numa ação cÕznIe- 

mentar das funç6es de plariejamentb. Com  essa finalidade, foi instituído o Sis-' 

• 

	

	tema de Acompanhamento da Execuço do Programa Estratégico de Desenvolvimento 

(Dcreto 64 031, de 27.1.69), 

Aos relatórios de aconanharnento da "Aç6es Coordenadas" no Rio Gran 

de do Sul e NoHeste, junta-se agora o da Anznia, fruto de um trabalho conju 

gado dos 6rgos federais que atuam na regio, notadamente a SUDAM - Superinten 

dncia de Desenvolvimento da Axiazônia e a SUFRAMA - uperintendncia da Zon*2 

Franca de Manaus, e órgos estaduais de planejamento, como o IDESP - Institito 

de Dêsenvolvimento Econômico e Social do Para e a CODEAIvIA - Comissao de Desen-

volvimento do Amazonas, em... estreita colaboraço com as Secretarias-Gerais dos 

diversos Ministérios 

ste relatório, com dados levantados at6 novembro de 1969,  ind.ica o 

andamento satisfatório da programaçao aprovada para a regio no período 8/70. 

Janeiro de 1970 
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EIERGIÃ 

O Governo Federal vem proQurando dotar a regiao ainazSnica de uma 

infra-estrutura capaz de dar suporte ao seu desenvolvimento, e a progrtunaçao 

1968/70 v=  tendó andamento sattsfat6rio, destacando-se o atendimento energé - 
tico dos dois principais centros regioials e o andamento das providencias para 

os mais importantes aproveitamentos da regio Norte, 

O Comité Coordenador dos Estudos Energéticos da Amaz6nicriado com 

a finalidade de estudar os aproveitamentos energéticos da reg10 (Deçreto 

63.952, de 31/)2/68), este. eza funcionamento, com recursos fornecidos pela 

EIÃTR0BRAs, que se encarrega, também, das providencias de natureza executiva. 

Integram-no representantes do Ministério das Minas e Energia, ELETROBRAS, Mi-

nistério do Interior.. Ministério do P1aneamento e SUDAM (Portaria 225, do Ml 

nistro das tv.nas.-e Energia). No que se refere hs suas atuais atividades, des 

tacam-se as form1.idades finais para a contrataço dos serviçõs de consultoria 

de quatro firmas nacionais, qualificadas para os estudos de quatro zonas selê 

cionadas em funçEo de sua importancia s6cio-ccon6mica: Belém/Macapf, San-

tarém/ivionte Alegre, iianaus/Teí'é/Boa Vista, e P6rto VeLho/Rio Branc9. A con-

clusEo dsses estudos. e apresentaçEo dos respectivos relatórios estEo previs-
tas para princíiilos de 1970. 

Como fórmula para ampliar os investimentos em energia elétrica na 
Amaz6nia, o Governo Federal estendeu os incentivos fiscais ao setor,carrecndo 

recursos dc subsidi&'ias da ELETRO]3IVtS e de empresas concession&ias para os 

programas da regiío. Os investimentos previstos até 1973 sEo da ordem de 
NCr 181milh$es fi  dos quais NCr; 19,5  milhões destinados ? conclusEo da Usina 
Rio Casca III; NCr 25,9  milhões para os programas de ampliaçEo da capacidade 
encrética de Manaus pela CEM; NCr$ 43  milhões para a conclusõo da Usina Coa-
racy Munes, da CEA; NCr 18,5 milhões para a Usina de urná-Una, da CELPA, e 

1'TCr: 8 milhões para a ELETROACRE. 

Especïficmnente, so os seguintes os detalhes dos principais proje-

tos de energia e16rica da regiEo Norte: 

AUMCNTO DA CAPACIDADE INSTALADA NA CENTRAL TÉRMICA DE MANAUS 
-e 

Como decorrência do advento da Zona 1ranca de Manaus, veni-seanipli- 

aoatuço da iniciativa privada e o Governo Federal, visando a evitar que 

• fornecimento de energia venha a se constituir ponto de estrangulamento para 

• desenvolvimento da &rea, atribuiu a maior prioridade h amp1iaçEo da capaci 

dada energética de Manaus. 
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O plano de eansao, a cargo da Cia. de Eletricidade de Manaus-cEM, 

subsidí&ia da ELETROBRÁS, prev a instalao adicional de 53 .775 kN, atmie-
tendo a capacidade instalada de 22.500 kT para 76. ?Z2 , kW. Essa ampiíaao de-
ve ser cumprida em 4 etapas, das quais a primeira j. foi realizada. O projeto 
de ainpliaçao, j6 aprovado pela SUDAM, contara com os benefícios dos incentivos 
fiscais decorrentes das empresas concession(rias de energia elétrica; cujo 11101 

tante é estimado em NCr 25,9 milh6es até 1973.  Até 1971, já Qevprá estr em 

funcionamento o equi mento que e1evará a caacidede para 1i.3 â 275j,  o que 

implica mun aumento da ordem de 2 

rimcitaet, j. realizada no primeiró tHznestre de 1969, com-
preendeu a instaiaçao de 3 unidades diesel de 1.300 ldI &da1ima cedidas pela 
ELETROBRÁS. 

A segunda etqpa anplic em mais 7.200 I, mediante a Qsta1açao ae 
trs unidades diesel, compactadas, de 2.500 kW cada. O priivairo grupo.,obtido 
através de fnaneianento concedido pela ELER0BRAS,, foi instalado em inalo, de 

1969. Os dois outros, em fase do instalaçao, sero financiados pe.o Bfl)-, em 

face do repasse pela ELETROBRAS de recursos contratados flaquela agencia finan 

ceira, devendo entrar em funcionamento em princípios de )970. Nas duas etapas 

iniciais o custo estimado é de NCr$ 5.580 mil. 

A terceira etapa compreende a gnaplieo da usina térmica ,a vapor, 

através da inst1aço, na usina atual, da 1 a. unidade turbogeradora, con a 

capacidade de 9.375 kW. O equipamento foi encomendado e o seu custo está es-
tiniado em US 1.773  mil. Os trabalhos iniciarc±i-se em julho de 1969, deven-
do as obras de construçao civil, ora em andamento, concluirem-se até fins 

de 1970. A montem dar-se-Es de maio de 1970  até princípios de 1971. O fun-

cionamento esta previsto para 1971. O custo total dessa etapa, incluindo diz 

tribuiçao, esta orçado em NCr; 14,1 rnilh6es, os quais excluindo o equipamento 

jé. aludido serao financiados através de recursos provenientes de incentivõs 

(NCr 5,8 milh6es), pela ELETROBRAS e recursos préprios da cEM. 

A quarta etapa compreende o, projeto da nova usina a vapor, com ins-

talaçao inicial de 33.000 kW e 2 unidades de 16.500  kW cada, a serem localiza 
das no Distrito Industrial. A fase atual é de e1aboraço de projeto, estando 

em ultimaçao o contrato de serviços de Cõnsultoria e Engenharia. O custo esta 

estimado em US 10,9 milh6es, dos quais US) 7,2 milh6es em moeda estrangeira, 
através de financirnnto do EXINBANK, j. com  contrato assinado. Prev-se para 

junho de 1972 a entrada em operaçao da primeira unidade e para setembro o fun 
cionamento da segunda. 

ri 
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JINP0 DA CAPAÇADE DE GAÇÂ0 DA CADE DE BELÉM. 	. 

0impui.so que vem tendo a zona de Be1m, como decorria dbs h3teJl-. 

tivos fiscai, refletido na eievaçao do consumo energético, fz com q+ié o. Go-

vrno Federal de4icasse atençao especial a essa évoiuçao, a fim de jroYiden-

dar, em tempo, o atendimento da demanda industrial. Assim é que, ao li&, da 

evGluçao prevista quando da instaiaçao do Govrno Federal, novas provi4bc 
foram tornadas para futura ainpiiaçao. O programa atual de aznpliaçEo cønsis-' 

te de duas etaps. 

primeirá etapa, constante do projeto a nova usina q,  vapor, eleVa-

rã a capacidade de 80.000 kW para 130.000 KW, através da instà1aço . de 'duas 

unidaes de 25000  kW cada uma, localizadas em Tupan, nos arredores de BêI 
O projeto tem o contrato de consultoria e engenharia cm exame pio R4 f  e 

para construo da usina está em fase de aquisiço. O custo esta grçadõ . em 

J\TCr$ 50 milhes cOm a parte em.moeda nacional financiada pela ELETROBRÁS é pe-

lo rei,nvestimento de recursos, operacionais, e a parte em moeda estrangeira com 

financiamento contratado ao BID pela ELETROBRÁS, para repasse à CELPA. 4 obra 
esta com conciusao prevista para 1973. 

, segunda etapp do projeto da usina Turbo-gs consta da inst1aço 

de uma turbina de 15.000 kW destinada a apoiar o sistema de Belém, devehdo, em 

1971, fornecer a ene'gia de ponta e,rigida pelo mesmo, O custo estimado de 

NCr$ 5,3 mi1hes tem a parte em moeda nacional (NCr$ 500 mil) financiada atra-
vs de recursos prc5prios e a parte em moeda estrangeira, USi 1,2 mi1hes, a 

contratar com fornecedores. O início da construçao dar-se-a em 1970, om en-

trada em operaç,o prevista para 1971. 

Com a execpçao dessas duas etapas, de capacidade ' adiõional 	de 

65.000 kW, a potncia nominal instalada em Be1rn_aicancr_11.5.000kW.  Deve-

rao, por outro lado, ter continuidade os estudos para futuros aproveitamentos 

hidroeltricos. 

USINA IIIDROETiTRICA DE CUBUÁ-UNA 

O vale do Tapaj6s, considerado de grande potencial, foi contemplado 

com uma usina hidroeltrica situaa nas proximidades de Santarém, sua principal 

cidade. Considerada no elenco de projetos prioritrios aprovados pelo ovrno 

Federal, quando de sua insta1aço em Belém, a usina est em execuço, constan-

do da instalaço de duas unidades de 10.000 kW cada uma, para a entrada em ope 

raço entre 1972/73,  e mais duas unidades da mesma capacidade, ap6s 1973. 
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O custo está orQ.-doemNC7Omih6CJ1dO NCr$ 38,8 niilh6es até 

Os recursos sero constituído tnicamente de moeda nacional, do Fundo 

dé iarticipaçao Estadual nas cotas do iinp6sto 10n1co, 4as verbas federais e, 
priiictpalmentc, dos incentivos fisais aplicados pela ELT1OBnAS. Esta pre-

vi até 17?, zt ap1iea• dc NCr .18,5 inilh6es provenientes dos incentivos, 

aendo pouco mais de Cr; 5 r4lh6es no ano dc 1969..  No período de 1966/68, j 

nvesijos no projeto TCr9&  rdfli6es eaté juflio dela, os recur-

sos aplicadõs. montaram em NCr; 15 milh6es. 

Até 30 de a46sto de 1969, estavam conclddas lhteiramente as vias 

de acesso, as vilas de operadores, os acampamentos, as irtstalaç6es industriais, 

e executados, além de outros, os seguintes serviços: 290.000 m3  de escavw6es 

nr. 1nn 72 000 m (1r .irr no vertedor: 310 de concreto-moro na 

usina; e 1.150  r de concretem. do radier da usina. 

cialobraederalnoterrit6riO do Íinap6., já tom - executad .  

apre ciável 4uaxitidade de servicos  c2nrec.ndendo4Cjdo tot4, dos quais 35 

correspondentes ts obras civis. Contudo, por diversos problemas a obra, além 

de ter sido sterdimensionada, teve grande atraso, sofrenao seníve1 eicvaçaõ 

de seus custos, o que obrigou a medidas especiais, inclusive retormv.lando o 

projeto. Durante a pérman&cia do Governo Federal na Amaz6nia, foi constitiL 
cio .1m grupo de trabalho intcrministerial para estudar e propor medidas, prepa 

rar um cronogreana de obras e ina prograriao financeira para a conciusao da 

Usina. 

A Usina está progroada para' conatruo em duas etapas,prcvendo-se, 
na primeira, a instaiaçao de duas unidades de ?O. 000 kW, a construção de uma 

subo stao clevadora e duas ábzaixadoraa e a construço de duas ' linhas de 

transiuissao, com entrada em operação prevista para 1973. A segunda etapa pre 

v, ap6s 1973,  a insta1aço de uma terceira unidade de 20.000 kW. 

O custo total estimado na primeira fase, até 1973, é de NCr 139 
milh6es, sendo que TCr 55 milhes já aplicados até 1968. e NCr$ 11,3 milh6es 
previstos para aplicaçao dc incentivos fiscais. 

O equipamento terá uni financiamento de uS$ 3,5 anilh6es pela fornece 
dora .IIACHI, do Japao. Est& em estudos novas fontes, Qflcontvando-So  com es 
sa finalidade, cm fase de an&Usc na SUDJUVI, o nvo projeto elaborado com vis-
tas h obtenço dos incentivos. 

- 

Os gastos realizados e pagoa foram cobertos 	a .:reCoita 	dos 

royalties dc õcportaço do n1angons, captada pelo Governo do Território, com 
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verbas orçamentáiaa e financiomentos da ELETROBRÂS e do Banco do. Anaz6nia. 

Atendendo as recomendaç6es do Grupo de Trabalho criado pelo Decreto n9 63.176 
de 27.08.68, aprovadas pelo Presidente da RepCblica em março de 1969,  deYero 

ser aplicados incentivos fiscais pela ELETROBRAS. O projeto foi considerado 

riorit6rio para fins de captaçao doe recursos complementares dos incentivos. 

O levantwuento da obra demonstra a execuçao das seguintes quantida-
des dc serviços: 96.000 m de concretagem; 426,4 toneladas de estruturas de 
ferro; escavaç6es em rocha e terra num volume de 1,2 r.iilh6es de xtt3 •  Os equi-

omentos cletroinecnicos de f&ricaçao japonesa já se encontram no canteiro 
da obra. As remessas para pagamento das parcelas vencidas dBses equipamentos 

esto sendo feitas pelo Tesouro Nacional. 

No momento, a ELETROBRAS está aguardando a aprovaçao do Govrnb do 

Território ao Convnio que autoriza a criação da Superintend&icia da bra do 

Po.redao, na forma de recomendaçao do GT, aprovada pelo Governo Federal. As 
obras cstao semi-paralizadas aguardando as medidas preconizadas e a conciusao 
do n6vo projeto. 

OUTROS P GRAMAS_DE ENERGIA ELÉTRICA NA AnAZONIA 

Ao lado dos principais projetos energéticos da Regio no Norte, o 

Governo Federal vem dando apoio a outras realizaç6es no setor de energia na 

regi.o destacando-se: 

INSTALAÇ1O DOS SERVICOS DE ELETRICIDADE EIi DIVERSAS CIDADES DO AMAZONAS 

O programa previsto para o quinqnio 1969/73, a cargo da etpra 
estadual - Centrais Elétricas do Amazonas - CELETRALIAZON, conter.pla27 municí 

pios, compreendendo a implernentaçao e o aumento de suas capacidades atuais, 
num total adicional de li.. 076 kW. O custo está estimado em NCr$ 11,2 milh6eè, 

preenchido com recursos de capital proveniente da subscriçao de aç6es pelo Go 

varno Estadual, com recursos de sua pa ticipaço na rrecadaço do Irnpsto 

Único s6bre energia elétrica, de origem orçamentaria estadual, e da SiAM. Em 

1968, foram instaladas usinas térmicas-vapor nos municípios de Benjamin Cone-

tant e Tefé e térmica-diesei em Humaitá e Urucará. Estão em execuçao as usi-

nas do Eirunep, Manicoré e Codajés. AM o final de 1969, foram instalados 
1.252 kW. Está projetada a insta1aço de 22 usinas térmicas-diesel e 5 usi-
nas térmicas -Vapor. 

OUTROS PROGRAI.JAS DE ENERGIA NO PARÁ 

O plano de obras está o. cargo das Centrais Elétricas dó Pará - CELPA 

e compreende, além do aumento da capacidade geradora de Belém e da Usina de 
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Cuxuá-Una, os projetos cio melhoramento e ip1i.G da Rede de Distrïbuiçao e 

de 1.2 cidades do Estado do Pará O projeto de Belém será desenvolvido no quin 

c%nio 1969/73,  abrangendo, também, o Distrito Municipal da Ilha do Mosqueiro. 

Está estimado em NCr 13,7 ui1hc3, com recursos orçcuient&'ios federais e es-
taduais, além de recursos operacionais e de financiamento no país. 

Encontram-se em execuç.o projetos diversos referentes a melhoria e 

onriiaçao das r6des elétricas de diversos municípios, dentre os quais desta-

com-se: ]3ra8ança, Capancria e Abactetuba.. O custo está estimado cru NCr 9 -mi 
1hes para o quinq%ïnio 1969/73,  com verbas orçar.icntárias e quotas do iup6sto 
único. 

O projeto da linha de transmissao CastanhoJ.-Capanerna-Bragança prev 

a constrao de 160 Imi de linha de traxisraissao de 69 kW, sendo 90 1cm do trecho 
Castanhal-Capanena e 70 1cm dc Capanema a Bragança. Estao concluídos os levam 

entos topogr&icos, no estando definido o período pa±'a início do prôjeto. 

3) PROGBAIi['. DE EL 	DO ACRE 

.0 programa a cargo da EIÀETROACRE empresa sob contr61e acionário do 

Governo do Estado, abrange a expansao da capacidade e a reforma de r6des elé-

trica. Prev a recuperaço de 6 unidades diesel de 600 kW existentes na ca-
)ital estadual e mais a instaiaçao dc ia potncia adicional de 2.180 kW, até 

1973, sendo 720 kW do grupos diesel e 1.460 kW de unidades locoru6veis. As ci 
dades contempladas, além dc Rio J3ranc são: Cruzeiro do Sul, Xapuri, Sena I.a-

dureira, Tarauacá, l3rasi],éia e Feijó. Ao lado disso essas cidades tcrao re-
formadas e g.iplíadas suas r&des elétricas. O Estado do Acre contará, no fim 

do programa, com 8.100 IdT. O programa está orçado er NCr; 14 milh6es, com re 

cursos de capital do Governo do Estado, com o produto das quotas do Iniisto 

riico, com recursos õrçomentáios estaduais, financiamento da ELETROBRAS e 

a1licaç6es dos incentivos fiscais, estes no valor estimado de Ncr 8 milh6es. 

A rccuperaçao de 3 unidades do Rio Branco e 2 unIdades dlecel de 

Cruzeiro do Sul espera-se concluir entre 1969  e  1970.  As unidades locon6veis 
estao previstas para entrada em operaçao até 1973.  Até dezembro de 1969,  de-. 

vero ser executadas 3 das obras de Rio Branco, concernentes à reforma de 

r&ies elétricas, e 147,3̀  das de Cruzeiro do SuL As obras das demais cidades 

sero executadas até 1973. 

14) PROC-RAIL& DE ELETRDICAÇ7O_DEROflDCIJIA 

O programa a cargo das Centrais Elétricas de Rond6nia envolve o au-

Liento da ccacidade de geraçao de P6rto Velho e Guajará-Mirin. O projeto dc 

P&ct.o Velho compreende a stbstituiçao das atuais unidades obsoletas e amplia-
ço da capacidade geradora om a instalaçao de 2 grupos de 1.500 kW de pot&i.-

cia, cada ua. 0 projeto de Guajar64firim amplia a capacidade geradora com a 
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instalaçao de um grupb diesei de 1.500 kW de potência. Os 2 projetos estão es 

timados em NCr$ 7.2 mil'h6es com fontes ainda por definir. 

5) PROGRAM[ DE ELETRIJLCAÇQDE_ROAMA 

A execução do programa, através das Centrais Elétricas de Roraima, 

compreende a eanso da capacidade geradora de Boa Vista e Caracaraí. O pro-

jeto de Boa Vista prevê a instalação na Usina atual de 2'conjuntos diesel com 

a capacidade de 1.500 kW cada um. O projeto Caracaraí consta da instalação 

de 2 grupos diesel de 100 kW cada um. O programa orçad,o em NÇr$ 1,5milhãopre 

v 2  além da subsciço pelo Govrno do Territ6rio, verbas federais da SUDAM e 
4,0 M. O projeto de Boa Vista esta com entrada em operação prevista até 1971, 
fuanto Caracaraí entrara provâvelmente até 1970.  RessaJ.te-se que a rede 
trica de Boa Vista foi reformulada recentemente. 



PETRÓLEO 

A PETROBRAS, além de dar continuidàde a diversas medidas tomadas por 

ocemiao da tranferncia do Governo Federal para a Amaz6nia, no sentida de 

solucionar vários pontos que vinham entravando as atividades regionais, com-

prometeu-se a reiniciar suas atividades na regi.o, através de peqi4sas bási-

cas, utilizando processos geofísicos e geoquímicos, em especial na área dQ 

Médio Amazonas e do Deita. 

Diversas atïvidades já foram iniciadas, em cumprimento dessa deter-, 

minação: relativamente hs atïvidades sísmicas, teve lugar a reviao dos tra-

balhos de refração, reprocessQmento e reinterpretação das linhas de reflxãQ 

da área Faro-Juriti; na gravimetriarealizou-se a coni1açãode mapas Bogur, 

com arquivamentõ de dados gravimétricos; nõ que se refere à geologia de super-

fície, foi realizado parte do prog'oma de mapecmento fotogeo16gico do Médio 

Amazonas, com conclusão prevista para meados dste ano; entre as atiiades 

de geodésia destaca-se a medição de iria poligonal telurométrica ao loro da 

costa, alcançado o Territ6rio do Arnap6. 

14. 
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RODOVIAS 

Ciente da importância fundamental que tgm as rodovias para a ocupa-

çao da área., o Governo Federal vem dando grande prioridade às estradas da Re-

giao Amaz6nica, consubstanciada na programaço prioritria aprovada quando de 

sua instalaçao em Belém em agSsto de 1968. Nesse sentido, o planejamento rod2 

virío na região tem se orientado objetivando estabelecer um sistema que pernil 

ta a colonizaço de novas e promissoras reas, além de servir de penetraçao e 

ligaço com demais pontos do país. Be16i, P8rto Velho e Rio Branco já tm li-

gaço rodovi&ia com o sul cio país enquanto Manaus devera ligar-se até 1971. 

A situaçao de cada rodovia da regiao e dos trabalhos em execução £ a 

seguinte: 

BEL1M-BRASíLIA (compreende trechos das BR-OlO, BR-226, BR-153 e BR'060). 

Embora com trfego relativamente intenso no percurso implantado mi-
cialinente, a principal rodovia regional vem merecendo conservaçao e melhorainen 

tos condizentes com a sua posiço de colonizadora e ocupadora. Assim é que se 

encontram em andamento os trabalhos de retiflcaço de traçado planimtrico e 

altimtrico, que deverc reduzir a distancia em aproximadamente 100 km. De sua 

extensao total (2.174 km), crca de 1.430 km acham-se concluídos, enquanto 660 
kin encontram-se com obras em andamento. Além disso v&n sendo substituídas pon 

tes de madeira e recebendo pavimentaçao seus trechos principais como os pr5xi-

mos a Belém e o de Jaragu-Anpolis. Os serviços estao com andamento, normal, 

achando-se pavimentados 315,4 km e com trafego permanente todo o percurso res-
tante. Prosseguem gest6es para financiamento externo para pavimentaçao de al-

guns trechos. 

RODOVIA_CUIABi-ACRE-FRONTEIRA_BRASILJPERU (BR-236 e trechos das BR-364 e BR-
319). 

Considerada de grande importância, a rodovia deve colocar Rio Branco 

em ii,gaçao com o sul do país em fins de 1969 ou início de 1970.  A rodovia te-
ve suas condiçes de trafego sensivelmente melhoradas nos 2 ultimos anos embo-

ra nao apresente nenhum trecho com revestimento asfltico. Vem sendo construf 

da, melhorada e conservada pela Diretoria de Vias de Transporte do Minist&iq 

do Exército, através do 59 BEC, em colaboração com o DNER. Os serviços exe-

cutados visaram ao alargamento da plataforma para lii, estab1lizaço de solos 

e 'caivaes, recuperaçao e construçao de pontes e obras de drenagem, 	retifica- 

çes, contr6le de vegetaço de caminhos e irnplantaçao definitiva. 
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trecho_3e 38daBR-36Ij se encontra construído recebendo 

o n4elhoralnentos enunciados acima, prosseguiio o revestimento primario, as 

sondagens e õonstruces das pontes previstas no projeto. Nos 215 lçm da BR- 319, 
entre T?Srto  Velho e Abuna, o 59 BEC onc1uiu a iigaçao com serviços de terraple 

agcm e revestimento primrio, ènquanto que nos 287 len da R-236, que coirreen 

de io trecho Rio Branco-Abtn, prossegue a imp1antaço 0  que dever estar conc1u 

da aina te ano. 

O trecho de 821 1'ï da BR-236, entre Rio Branco e a frontetra do Péru, 
objto de financiamento solicitado ao BID. Já existèm, como caminho de ser- 

as iig'açes Rio Branco-Sena Madureira, ora 120 km de extensao,e ainda Fel 

j$-aXauAC, con 60 km. 

EIJi4-PER2O 	(trecho da BR-316) 

Coiderada uma das rodovias fundamentais da Ainaz6nia, devido à sua 
unç.Õ do Norte-Nordeste. S falta ser aberto um techÕ da iigaçao 

Peritor-divisa Par-Maranhao, que vem sendo atacado pela Diretõrla dc Vias de 

Transporte do Ministrio do 1xrcito, através do 29 BËC. Dos 260 km dsse tr 

cho,j. foram abertos 60 lon partindo de S. Inez, enquanto que o 29 DRF do DNER 

já atravessou a Divisa e rea3i'zou em 1a  abertura, em territrio maranhense, 30 

Jon de caminho de serviço. AtE fins de 1969, ao lado da melhoria de condiçes 

ds-tes 30 1n pioneiros,deverao ser executados mais 37  km, alcançando o rio Ma-

acasum, enquanto que pela Õutra frente dever.o estar abertos 60 in. Espera 

sq quç até 1972 esteja cónclu(da a iigaçao de SBe1m com o Nordete. 

O trecho em territ6rio paraense, embora já aberto, encontra-se 	em 

obras para melhoria e conciusao da paimentaçao. Os 155 km de Be1m a Capane-

w.a enconta-e pavimentado com obras de restauraçao e recapeamento do pavimen-

to, enquanto que, o trecho de Capanema ao Rio Curupi, apesar de apresentar tr 

feo permanente em quase todo o percurso, vem recebendo obras de alargamento e 

impiantaçao definitiva s  estando programado o seu asfãltamento. A ponte s6bre 
o io Gurupi já esta sendo construCda. 

iviANAUS-PORTO_VELHO (trech9 da BR- 3 19) 

ApesePta grande importncia para a Arnaz6nia Ocidental por Se consti 

uir numa via de penetraçao terrestre para seu principal centro. Sua execuçao 

vm sendo realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Ama-

zrts com a colaboraço fihancira do Govgrno Estadual. Para a construçao da 

oô.ovift,o Banco do 13rai1 concedeu aval para empréstimo externo no vaior 	de 

10 milh3es de d&ares. A conclusão total dos serviços está prevista para 	o 

ano de 1971. 
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Fase de execuçao em fins de 1969: dos 772 lan do,BR-319, 18 ka estio 
coistrídos, 103 lan com impiantaçao básica, 693 leu 'desmatado., 160 lan destocadC 

e 167  lan 'projetados. O Governo Estadual pretende aproveita-la cm um programa 
ae coionizaçao que se encontra em estudos. 

MANVFR0NTIRAS COW A VEZUELA E GUIANA (BR-174 e BR-401) 

Ao lado, da importância que representa para o Territio de Roraí, 
o aspecto estratgico define a rodovia como unia das que devem mereçer 

te bspecial, do Goyrno Federal. Objetivando sua construçao a Dtetota 	de 
Vias de Transporte do Ministrio do Ex&cito instalõu em Boa Vista'P'69 ?!C. 

BR-17: Apresenta trechos construídos em Roraima, de Carac,.r1 pa 
o Norte com 192 km com boas condiç6s de trfego assegurando wna 1iga.od 
fluvial entre Manaus e Boa Vista. A partir de Manaus. conta com 47  )sn cófl.trflL 
dos dos quais 17 pavimentados e os 30 réstantes com revestimezto pr•imrio. 

Ao lado da recupeiaçao em alguns trechos, realizam-sè sr*içQs 	de 

desmattunento, destocamento e impiantaqao pioneiia. Entre Manaus e'a frozte4a 

Amazonas-Roraima, 184 lan eonstitue trecho em primeira abertura., mas que j as 

segura, trfegõ. Os 300 leu abaixo de Caracarai t&n desmatamento e abertura de 

caminho pioneiro em execuç.b. O trecho restante entre Manaus e Eoa Vista atr 

vessa reservas indígenas que dificultam a conciusao do projeto. 

BR-401: De Boa Vista em direço à frqnteira cõm a Guiana, il Ichi e-
to implantados com boas condiçes técnicas e o restante esta em exeôuçao, j 

tendo sido aberta uma estrada com características de estrada pioneira. Em di-

reçao à fronteira com a Venezuela, os uultimos 169 lan encontram-se em fase de 
estudos. 

MACAPÁ-FRI 	COM A GUIANA PRAIWESA (.BR-156) 

De fundamental importância para o Ainapa essa rodovia tem 494 lan dos 
seus 731  leu, implantados em primeira abertur; mais 41 km atacados com desmata-

mento concluído e os restantes 196 leu em prpjeto. Do trecho aberto460 Rui cor 
respondem aotrecho Macap-Lourenço e 34 lcn,a partir de Oiapoque, que se apresen 
tem como rodovias pionêiras. 

Prosseguem os serviços de penetraçao pioneira (1 2  abertura) até Oia-

poque e início de implantaço bsica. Nos trechos Macap-Calçôene-Louçènço t2m 

prosseguimento o movimento de terra para a fixação do greide, e a cbnstruço 

de pontes de zadeira. 
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BTRIA 	(B1-317) 

Essa rodovia de grande importncia para o Acre. O trecho Brasi-

lia-Xapuri-Rio Branco com l3!. on j  est implantado e com revestimento prim-

rio. De Rio Branco em direço a Beca do Acre, 30 leu esto com revestimento pri 

mário, 100 leu estio com 1mp1antaço pioneira e o restante desmatado e limpo, 

possibilitando acesso,embora em cordiçes precrias. 

Encontram-se em obras para conc1us0 da impiantaqao definitiva o tre 

cho Brailia-Rio Branco e para eomplementaçao a ligao at a Beca do Acre, 

O trecho 136ca do Acre-Lbrea será atacado numa fase posterior. 
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PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS 

MODERNIZAÇÂO DO PRTO DE BEI.JM E ESTUDOS PARA A CONSTRUÇÃO DE NÔVO PÔRTO 

Os estudos de viabilidade tcnico-econ&nicos foram concluCdosno pz'i 

4neiro trimestre de 1969. Estio em vias de conc1uso os ensaios hidru1icos em 

mod10 reduzido no Instituto Nacional de Pesquisas Hidru1icas, s6bre as solu-

çes tcnloas quanto à obra de acostagem. Distante 20 km do centro urbano co 

tart com áreas para centro industrial e para futura ampliaço. 

Os referidos estudos de viabilidade foram encaminhados ao BNDE com 

vistas a finançiamento a ser obtido junto ao referido Banco. O custo estimbt1 

vo do n6vo p6rto, na ilha de Caratateua, é de NCr' 135 nii1hes a preços de ou-

tubro de 1968. O DNPVN rev o inicio da execuçao de uni trecho inicial de 400m. 

de cais e as obras terrestres de acesso no pr6ximo ano. 

Quanto ao p6rto atual foram executadas a recuperaçao da muiada 	do 

cais, as linhas frreas para guindastes, a pavimentaçao do cais e montados 9 
guindastes dos 18 prev.stoa, enquanto os. outros 9 j est.o em Be1m para serem 

montados. Encontra-se em execuçao a rede de energia com capacidade final de 

1.800 kW com capacidade para operar 700 in de cais, que deverá ser concluída 

até meados de 1970. Com  a construç.o do n6vo prtõ, o atual dever atender na 

vios de pequeno calado e as embarcaçes fluviais. 

MODERWIZACÃO DO PÔRTO DE MA3AUS 

Realizaram-se trabalhos de recuperaçao e melhoramento do parto, dos 

armazéns e dos pr6prios da administração. 

Foi contratado o estudo do Plano de Expansão do p6rto, o qual estar 

concluído no 29 semestre de 1970. 

Continuará em execuçao o programa de apiicaçao dos recursos do PMP 

de Manaus, 

DRAGAGEM DO PÔRTO DE BELÉM 

A dragagem está em curso. O volume estimado é de 2.800.000 m3 . 	A 

previsão de conc1uso dos serviços para maio do prximo ano. 

CONSTRUÃO DE UM_PÔRTODE_SANTARÉM 

Foi assinado um termo de Convnio com a SUDAM pelo qual sero trans-

feridos ao DNPVN todos os estudos j realizados pela SUDAM, possibilitando as- 
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sim a formulaço de uni projeto definitivo para o referido p6rto. A SUDAM libe 

rou Ncr 2-00.000,00 para asse projeto. iara o prximo exercício foram consig-

nados recursos para o DNPVN para o início da construço (NCr$ 100 mil). 

DIFIcÇS D 4  LEGISLAÇELRTINE1\VIÉ•À NAVEGAÇ.k IPÉEPRIOR 

A Superintendncia iÇacional da Mariia Mercante (SUNAMAN) com o obje 

tivo de melhorar o trafego na regito, bem como orientar as operaçes e siste-

mas dc contr6le das emprsas de navegaçao que operam na drea baixou normas s6-
bre frete de madeiras embarcadas nos portos do Par<a e do Amazonas (ie.so1uçEo 
n9 3.467, de 10-6-69) e s6bre o frete de cabotagem marítima, liberando os fre-

tes de cabotagem no sentido Norte/Sul em consideraçao ao desequilíbrio entre o 

fluxo de cargas Sul/Norte e iorte/Sui (Resoluço n? 3.5171  de 25-8-69). 

UQ2.0 NAVAL 

A fim de dotar a RegAo An-taz6nica de enibarcaçes mais econ6micas e 
apropriadas ao transporte fluvial, a Superintendnçia Nacional da Marinha Ivier-

cante em colaboraçao com os diretores da Emprsa de Navegaçao da Amazriia S/A 

(ENASA), desenvolveu uni plano de reaparelhanento da Frota Fluvial da empr&sa. 

Devero ser construídos 20 empurraUoros, 77 chatas, 2 embarca96es de chatas, 

18 navios passageiros e 4 narios mistos. Até 30-6-69 haviam sido entregues 3 
empurradores e encontravam-se em construção 10 empurradores e 60 chatas. Est 

prevista para o 29 semestre de 1969 a entrega de mais 3 enurradores e li-O cha-
tas. 

Além dsse programa, foi realizada a impiantaç.o de um estaleiro em 

Manaus, ESTANAVE - Estaleiros Amazonas 5/A, bern como procedida a melhoria das 

condiçes tcnico-econ6micas do estaleiro de Va1'-de-Ces de propriedade da 

EASA, em Beim. 

ESTUDO DE VIAS iWEGÁTEIS NA 111-'!AZÔ1'] IA 

O DNPVN vem realizando sisteruiticamente levantamentos e estudos de 

rios da Ainaz6riia, de modo a poder conhecer suas principais características fí-

sicas e hidru1icas, capacitando-se para a elaboraçao de programas de melhora-

mentos das condiçcs de navegabilidade das vias já navegveis ou para o proje-

to dc obras que criem novos trechos de hidrovias. 

Assim, realizou levantamentos aerofotogrficos nos rios do Açre (Ju-

rui, Tarauac, laco, Acre e Purus), em um trecho de Rio Branco (Territ6r 4 o de 

.ioraima) e na Ilha de Maraj. 
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Campanhas de reconhecimento do canal navegvel, com levantamento do 

perfil ecobatmetro é determinaçao das passagens difcêis, foram feitas nos 

rios Negro, Branco, Acre (uni trecho), Tocantins e Itacaiunas. 

Foram levantados perfis de lamina d'gua de trechos dos rios Acre, 

Branco (de Caracarali  at a confluncia Urarioera-Tacutu), Araguaia (da foz 

att conceiçao do Araguaia) e Tocantins (da confluncia do Paran, até Tucuruí, 

em crca de 1.500  km). 

A fim de conhecer o regime dos principais rios da Amaz8nia, o DNPVI'T 

instalou e vem operando, desde 1967,  uma já extensa rde de postos 1iniintricos 

e fluviotrieos nos rios Negro e Branco, Madeira, Guapor, Purus, Acre, Jura 

e, recentemente, na bacia do Tocantins-Araguaia. 

Iniciou-se o levantamento do canal navegvel do Rio Tocantins:no tre 

cho Ab.etetuba-TucuruL 

ESTUDOS ELIM 	SDEflANSPOSODAS_CORREDEIRASD0BEM- 

Em 1968, pelo DNPVN, foram iniciados estudos sabre a imp1antao de 
um carpal eclusado para transposiçao das corredeiras do BEM-(WERER, no rio Bran 

co, tendo chegado a uni esbaço sum&io do problema. 

Com a entrada em vigor do contrato SGTE-JASA, em ag6sto de 1968, o 
projeto de ransposiç.o das corredeiras foi colocado em prioridade. 

Em 1969,  iniciaram-se os trabalhos necessrios à e1aboraço do proje 

to, tais como: levantamento aerofotogrfico da regiao das corredeiras; elabo-

raço de carta topogrfica e geomorfolgica da regiao; levantamentos hidrol6gi 

cos, com campanha intensiva para determinaço da curva chave do p6sto de Cara-

caraC e levantamento geotcnico nos locais previstos para o canal e barragem. 

No momento, tem prosseguimento a elaboraço do projeto das obras de 

transposiçao das corredeiras, que est9 sendo realizado pela SGTE. 

OUTROS ESTUDOS 

A fim de dar so1u4o ao problema de escoamento do minério de ferro 

da Serra dos Carajs, o DNPVN mantêm contacto com o Ministrio das Minas e 

Energia visando a e1aboraç.o do projeto de uma hidrovia que ligue as minas a 

uni terminal rnartimo na foz do Amazonas. 

Para os estudos preliminares, procedeu o DNPVN, ao levantamento aero 

fotográfico da regiao das cachoeiras de Itaboca, iniciou o estudo do rio Ita-

calunas e contratou a instaiaço de urna r&le de postos hidromtricos na regio. 
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A 2 Diretoria Regional do DNWN, com sede em Belm - PÁ, executa o 

levantamento do canal navegavel e das passagens dificeis do trecho Tucurui-

Abaetetuba. 

Um esbcSço das obras de transposiç.o das corredeiras de Itaboca po 

um canal lateral, com eclusas, está sendo desenvolvido. 

Visa-se, com o estudo da hidrovia, chegar a um projeto que evidencie 

o custo do transporte do minério por via fluvial até um p6rto marít.mo, a fim 

de compara-lo com a soiuçao ferroviria, também aventada pelos interessados na 

exploraç.o das jazidas. 

Com o intuito de dotar a cidade de P6rto Velho, posto terminal da na 

veaçao no Rio Madeira, de instalaçes portu&ias que atendam à demanda de 

transporte atual e futvza da regio, o Departamento Nacional de Portos e Vias 

Navegveis esta realizando levantamentos topohidrogrficos e geotcnicos de 

uma arca nas proximidades da cidade. Nesse local será construído um n8vo p6r-
to adequado às difíceis condiçes da Arnaznia e capaz de oferecer condiç6es 

econ6micac de operaçao. 

Realizam-se trabalhos de recuperaço do P6rto de Itacoatiara, e, em 

Carauari e Paracuuba prosseguem trabalhos referentes a vias navegveis. Foram 

realizados estudos para navegaço do canal atc o lago Arari. 
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AEROPORTOS 

O Plano de Construgo de Aeroportos para a Arnaznia, figura entre o 

elenco de projetos prioritários aprovados na insta1aço do Executivo Fedeï'al 

,na Amaz6nia em ag6sto de 1968. 

A prioridade é relevante quando se consideram os problemas de ordem 

econômica e social e de segurança nacional da Região Amaz6nica, onde o trans-

porte aéreo 6, e será ainda num futuro pr6ximo um instrumento adicional para 

intcgraço e fixaçLo de populaç6es nessa vasta área. 

ACMRA-Comisso do Aeroportos de ReioAmaz6nica,6rgo vincula 

do. ao Ministério da Aeronáutica, criada pelo Decreto n? 40.551, de 12-12-1956, 

4 e. entidade encarregada de estudar >  projetar, construir e equipar os aeropor-

tos da Amaznin. Do plano inicial e sua posterior reformu1aço pelo Plano Aero 

viário Nacional, aCOMARA conseguiu realizar a construço e melhoria de 36 ae-
rprtos. 1les fazem parte de um plano que prevô a construção de 126 aeropor-

tos num prazo inicialmerite etipu1ado em 10 anos 

Atualmente a C0JvRA trab1ha nos seguintes locais da região 

Norte: 

rintins Construída uma pista pioneira, em piçarra compactada, de 

1.200 x 30m. Construída a estaço de passageiros, em alvenaria 

Itacoatiara - Construída uma pista de 1.500 x 45m e pátio de estacio 

-nanento de 90 x 120m com base estabilizada, cm piçarra compactada. Construçao 

de edificaç6es para o Nicleo de Protoço ao \T60 Casa de f6rço, casa dos 

transmissQres e uma residência. Construída a estação de passageiros em a1ve-

nar ia. 

Manaus -• Transporte de combustível e lubrificantes para t6da a área 

de ço da C0MRA. Construídas sete residências para o Nc1eo de Proteção ao 

T6o Recuperaço da estaçto de passageiros 



Mo1ura - CQnStrUÇaOr de uma pista pioneira (i.ioo x 30in), e pa'tio de 
-estacionunento (90 x 120w), em terreflo natural çompactado. Construíd&a luta-
çaq de passageiros, em alvenaria. Construídas residneias para o Ndcleo de 
Prteçao -  ao 

trcelos - Constru:(da uma pista de solo estabilizado com 1.500 .x 
aôostaxneito, drenagem e ptio. 

Tapuruguara - Construída uma pisM eisolo estabilizado com 1.300  ic 
que está em operaçao normal, 

Uu1s - Construída uma pista pidneira, em piçarra compactada, cbm 
.200 x 30m. Executado o levantamento topbgrfico da &ea do aeroporto e fei-

ito um Opvo projeto para uma pista de 1.800 x 45m. Construída a dstação de pas 
sageiros, em alvenaria. Construídas edificaçes do Níeieo de Proteç'o ao V6o: 

Casa de frta, casa dos transniissores e uma residncia. 

)araqua - 1'oram realizados melhoramentos na pista atual, cons1.stíndo 
de regularizaçZo do greide da faixa de pouso e desmatamento das &eas de apro-
ximaço. 

Içana - Executado o levaninento topogrfico da área do aeroporto e 
escolha da rea para a pista de pouso. Concluído o desmatametto 

- Em construço unia pista de 1.500  x  45m.,  em solo stabiliza-
do. .to momento, com 1.000 x 45m  operando. 

Yauaretg - Construída uma pista pioneira de 900 x 30m, em 	piçarra 
compactada, com auxílio do pessoal da Missao Salesiana. Construídas edifica-
çes para o Nicleo a.e Proteço ao VSo:. Casa de f6rça, casa das transniissores 
e uma residência. 

Pari-Cachoeira - Construída uma pista pioneira de 1.200 x 30m, com 
auxïlio do pessoal da Missão Salesiana. Construídas ediflcaçes para o Niícleo 
de Proteço ao V6o: Çasa de frça, casa dos transmissores e uma residncia. 
Construída a estaçao de passageiros, em alvenaria. 

1daues - COnstruída uma pista, em solo natural oompactacJ,o, com 1.500 

xl.5m. 	 - 

Coari - Em constrçao urna pista de 1.500 x  45m,  em base estabiliza-
da, em convnio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Amazonas. Ei exe 

co os serviços e movïmento de terras na faixa de pouso. Executado 	todo 
serviço de desmatamento e destacamento. Está previsto permitir pouso 	ainda 
este ano. 

Tef - Construída unia pista pioneira (1.300  x 1Ci), em solo natural 
cõmpactado, que está em operaço normal. Construída a estaçao de passageiros, 

em alvenaria. -Em construço a estrada de acesso aeroporto/çidade. 
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TabQ.tinga - Melhoramento na pista pioneira corrigindo o solo com 

areia; atualmente a pista possui 1.400 x 45m. Construída uma casa para per-

noite das tripulaqes. Feito o projeto para n6vo cano. 

Ipiranga - Executadõ o levantamento topogrfioo e escolhida a 6rea, 
do aeroporto. Iniciado o desmatamento, da nova &rea. 

Vila Bittencourt (Japur) - Executado o levantamento toporLfico e 

escolhida a área do aeroporto. Feito o desrnataznento. 

Estirao do EQuador - xecutado o levantamento topográfico e eso1h1 

da a &rea do aeroporto. Feito o desma.tamento, coivara e queima da área da 

pista. Iniciado o destoc3znento. 

Palmeiras - Em construção uma pista de 1.200 x 45m em solo estabii 
zado, atualmente com 1.000 x 45m em operaço. 

Caruari - Construída uma pista pioneira (1.300 x 30xn) em terreno na 

tural, com drenagem expedita. 

Eirunep - Desmatamento e amp1iaço de uma pista existente, em ter-

reno natural, para 1.100 x 40m. 

Man1cor - Construída uma pista pioneira de 1.200 x 30m e pt.o de 

estacionamento em terrêno natural. Construída a estaçao de passageiros,em ai 

venaria. Construída a. estrada de acesso ao aeroporto, em terreno natural. 

Construídas edificaç6es para o Nic1eo de Proteçao ao 1180: casa de f6rça, casa 

dos transmissores e duas residnclas. 

Humaitt - Construída uma pista pioneira, em terreno natural, de 1.250 

x 45m. Construída a estaçaode passageiros, em alvenaria. 

Lbrea - Em constrwo uma pista de 1.500 x 45m, em solo estabiliza 

do. Atualmente, com 1.000m operando. Obra em convnio com o Departamento de 

Estradas do Estado do Amazonas. 

BSca do Acre - Construída uma pista pioneira de 1.200 x 40m e pátio 

de estacionamento, em terreno natural compactado. 

BELÉM 

Construída a estrada "JÚLIO  CSAR", via de acesso ao aeroporto in-

ternacional de Val-de-Caes, com 5  kn de extenso, em pavimento asfáltico sim-
ples. Conztruço da oficina da COMABA, junto ao (G da la. Zona Aérea. Feita 

a recuperaço dos- pr4dios do antigo Quartel General (hoje sede da COMARA).Cons 

truídas as piscinas, vesti.rios bar e quadras de esporte do Cassino dos Ofi-

ciais da la. Zona Aérea. 
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Marab - Amp1iaç.o da pista de 1.200 x 20m, para 1.800 x 1.k5 em p1- 
A 	 1 çarra coznpac cada. Constru.das duas residencias para o Nucleo de Proteçao ao 

1160. 

Alenquer - Estio sendo executadoB melhoramentos na pista atual.Cons 

truída a estado de passageiros, em alvenaria. 

Alto.mira - Estao sendo executados melhoramentos na pista atual. Cons 

tru:tda a estaço de passageiros, em alvenaria. 

Santarém - Resselagem da pista 1.600 x 45m. Construídas duas edifi 

caç6es para o Núcleo de Proteço ao V6o: casa de força e casa dos trensmisso-
res. Construída a estação de passageiros, em alvenaria. Construída a praça 

fronteira aoaoroDorto. Construída a estrada de acesso ao aeroporto., em asfal 

tamento simples. 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPA 

i;iacapá - Construídos os acostamentos da pista. Executado o prolon-

gamento da faixa de pouso, de 1.800m para 2.150m. Emconclusao: Ref6rço dc 

base da faixa de pouso, taxi e pátio com estabilizaçao de solo melhorado ai-ti 

ficialmente e revestimento em concreto asfáltico. 

TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA 

Boa Vista - Construída uma pista de 2.150m x 45m, com base estabili 

zada em piçarra compactada, e feito o tratamento as -fltico simples. Construí 

da a estrada de acesso ao aeroporto. Construídas cdificaç6es para o Núcleo 

de Proteçao ao v6o: casa dc f6rça, casa dos transmissores e tr6s resid6ncias. 

ACR1 

Rio Branco - Em construçao uma pista de 2.150 x 145m, já com 1.600 x 

5m na sub-base pronta. Rebaixamento do lençol ci' 6ua em 55m. Feito um pro-

jeto para hotel de transito destinado s tripulaç6es da FAB. Iniciada a cons 

truçao do hotel de transito. 

Cruzeiro cio Sul - Construídas duas resid6ncias para o Núcleo de Pro 

teç.o ao V6o. Escolhida a área para construço do n6vo aeroporto. 

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDOI'JIA 

P6rto Velho - Construída pista de 2.400 x 15m,  em concreto azf&lti-

co. Pátio de estacionamento com 5 ilhas em concreto olmento. Balizamento no-

turno e estaçao de passageiros, provisória. 

Guajará-MirIm - Em execuçao: Levantamento topográfico da área do 

aeroporto, escolha de nova área para a construço da pista de pouso, constru-

ço de duas resid6ncias para o Núcleo dé Proteção ao V6o. 
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Foii executados os projetos dos aeroportos de Santo Ant$nio do 

19d e Fonte Boa. Foi mandada vina equipe escolher drea para aerbportó era So 

Paulo de Olivença e Marco BV-8 (na fronteira com a Venezuela). 

Para o prxiriio ano devero se realizar os seguintes trabalhos: 

- Estudos e projetos dos Aeroportos de Pedras Negras., Eurnèp, - 

racua Içana, Santo AntSnio do Zç, Carauari, Taumaturgo, Parima, _- P&'tÓ de 

Wz e Tapequem. Onstruço da Estaço de passageiros e urbanização  no AerpoT-

tQ de Macapa. Inicio do revestimento afltico e prolonment pisia de 

2, ln x -45m  para 2. 400m x 45rn no Aeropo'to de Boa Vista. Melhor.a da pista 
ati,l, inicio da construção da pista de .. )400nt x I15ni, aquisio e. tratsprt 

e equipamento para o Aeroporto de (xinibo. Revestimento asfltico da pista .. 
e 2,10m x 4ni, corxstruço da estaco je assageiros do Aeropo'to de, 1c 

Banco. Construção da estrada de acesso, melhoria da pista, estaço de passa 

geiros piÕneira, no 4eroporto de Cuçuj. 'osseguiinento ca cOnatruqo 4a pia.' 
te de 1. 250m x 45ni, eataço de passageiros pioieira, estrada de aCeso do  ke-

Lo.12orto dc Estiro do Equador. 

1 
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ACOMPANHAMENTO IA AÇÃO COORDENA])A DO GOVÊRNO FEDERAL NA AMAZONIA 

COMUNICAÇÔES 
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COIvUNICAÇOES 

Tendo em vista a importância das Telecomunicaçes para a Amaz6nia, 

o Governo Federal )  durante sua instalação na região, criou o GETAM Grupo Exe 

eutivo das Telecomunicaç6es para a ArnazSnia, com representantes do Estado Mal 

or das '6rças Armadas, da EBATEL e da SUDAM, incumbindo-o de implantar o 

sistema, congregando os esforços da EMBRATEL e da STJDAM, e proceder estudos 

definitivos. Além disso, foi eÏevad.a a prioridade anteriormente dispensada ao 

setor. 

Convênio firmado entre a SUBAM e a EMBRATEL definiu recursos e atri 

buiç8e, cabendo a esta as atividad,es executivas de irnplantaço e operação Íi 

tura dos serviços para o que se providenciará, até 1970,  a formação de téc-
nicos de nível básico. 

Os sistemas parciais previstos so os seguintes: 

a) Sistema Bc16n-Brasília (que atenderK também Imperatriz e Gurupi):, 

levantamento aerofotogramétrico pronto contrato fechado para fornecimento e 

instalaço do sistema dc micro-ondas (Nippon Eletri em 25/6/69) obras ci-

vis e fabricaço de equipamentos já iniciadas execuço, ajustes e testes pre 

vistos para 1970,  devendo entrar em operação comercial em fins de 1971; 

h) Sistema Belém-Manaus (que atenderá também Macapá, Almeirim,Santa 

rém, Parintins e Itacoatiara) já com contratos de fornecimento e insta1aço 

dc equipamento de comutaçao de Belém (Ericcson do Brasil, em 18/6/69) e para 
Manaus (Standard Elétrie, em 2 ) /6/69), bem como para fornecimento e instala-
ço do sistema do tropodifuso (Nipon Elctric, em 31/7/69); execução, ajus-

tes e testes previstos para &ste ano, devendo entrar em operaço comercial no 

29 trimestre de 1971 

e) Sistema Cairpo Grande - Rio Branco (que atenderá também CuiabáP6r 

to Velho, Rond6nia, Vilhena e Guajará-Mirim): com execução prevista para &ste 

devendo entrar emopero_comercial em fins de 1971; 

Sistema P6rto VelhoManaus (que deverá atender Borba, Manicoré e 

umaitá): conc1uso de contratos para fornecimento e insta1aço de equipamen-

tos prcvist. para 6ste ano; exécuçao prevista até 1971; 

Sistema So Luiz-Belém: este ano deverá ter conc1uíd seus estu-

dos e contratos; execução prevista até 1971; 

Sistema Manaus-Boa Vista; estudos e contratos realizados; 	com 

exccuço prevista até 1971. 

A 1igaço Belém-Brasília, já em implantação, utilizará a técnica dc 

micro-ondas cm visibilidade e o sistema terá capacidade de 960 canais de voz, 
um sistema auxiliar dc 60 canais para servir as cidades ao longo da estrada, 

um canal de TV e equipamento todo cm estado s6lido. 
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Suas características so idnticas às dos troncos em micxo ,,;-Qnda2 da 

ERATEL e permitirão os serviços de telefonia, transm1sso ce dados "fac-

sniile' t , transmissão d programas de alta fidelidade e de televisão 

Õs demais troncos do Sistcma de Teleôomunicaç6es da Amaz6Aía serão 

realizados em Tropodifus ão, também de alta confiabilidade e que permitira to-

dos os tipos de serviço, exceto televisão. 

Trata-se de urna das maiores insta1açes do gênero no mundo e sua es 

colha se deve à. características préprias da região. Suas estaes repetido- 

s terao entre elas ;  um afastamento de 200 a 450 1n, enquao 4ue, no sis-
tema em micro-ordas em visibiliade essa distancia é em média, de Q.perxáS 50 

In. 

Énora dependendo ainda dc grande quantidad. de informaçes pn.rg urna 

avaliao mais precisa, os custos estimados dos sistemas a serem implantados 

sq os seguintes (us$ a NCr$ 4,00): 
NCr$il 

Sistema Brasília-Belén. ....................... 

Sistema Be1émManaus......................... 

Sistema Manaus -Boa Vista..................... 

Sistema Campo Grande-Rio Braneo.............. 

Sistema Belém..Sao Luís....................... 

Sitema P6rto Velho -Manaus ................... 

Total Geral.................... 

42.740 
25.358 
12.191 
34.732  
14.223 
14.756 

1144.000 

II 
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AtICULT1A E ABAS1ECIMENTO 
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AOCJÁTÀ E ABASTECIMENTO 

ESTUDOS PARA DIVERSII?ICA9ÂO DA ECONOMIA DAS AMA3 DE PRODUÇXO EXTRA?21V4 

Com a finalidade de promover a reforma da estrutura agrr.ta * re 
gio, õ Covrno Federal atribuiu maior importancia a um estudo qu# etav'a aen' 
do elaborado pela SUDAM e, através da Lei 5.27,  de 18.1.67, inctbiva de rea-
limar um programa de diversiticaçao das atividades econ6micas das res de pro 

duçto extrativa da borracha e de aumento da produtividade de teringalso, A Lei 
eStabeloceu, ainda, cõmo objetivo dessa pz'ogramaqo, que a no;sa p'oattçao de 
"borracha vegetal devera, at4 1972,  apresentar condições de oõncorrncia no mer 
cado internacional. 

Os estudos que erviro de base a essa programaqo j& esto aoic1i- 
com base no material bib1iogrfico existente s&bre o assuflto e demorado 

trabalho de pesquisa de equipes de economistas, zootcnioos epad6logos, que 
prcõrrram diiersos municípios do Acre e da Rond8nia - na &ea en eStudo - 

realizando entrevistas e apurando dados øoncretos. 

Os diagn6sticos, conc1u6es, recomendaç6es e programas para os v4.. 
rios setores, resultaatea dessas pesquisas, foram reunidos nu documento que 

servir6 de subsídio para um projeto específico. 

PROJETO DE HEVEACULTUBA DA AMAZÓNIA (PRO!-IBYEA) 

Ainda com vistas ao incremento da cultura da borracha na Amaz8ni com 

utiiizao de tcnicaa mais recomend&veis, substitundo-e o simples extrativi 

mo por culturas racionais, prosseguem os trabalhos do PROHEVEA, projeto apoia-

do pelo Governo Federal, dentro da linha de favorecimento de setores tradicio-

nalmente importantes para a eóonomia regional.. 

O plano prevQ o plantio de 10 miih6es de seringueiras, ou sejam 20 

mil hectare a de p1arxtaço, e consta de duas frentes - uma a cargo do setor p 
blico, através do PROHEVEA - incumbido do plantio de dois milh6es de serin-

gueiras (aproximadamente )- mil hectare a), incluindo vive lcn iros, jardins cu 

e seringais de demostraço, e formando uma infra-estrutura que fornecera mate 

rial de plantio para a segunda parte dó plano esta a cargo da iniciativa par 

ticular, com assistncia técnica e fornecimento de material botanico pelo 

PROHEVEA - compreendendo as restantes 8 zni1bes de aeringu~as (16 mil hecta-

res). 

O PtOHIV1A j& plantou 1 mi1ho e duzentas mil seringueiras na regi-

o, assim diatribuidas: 



s 	 34•P . 

li viveiros, 7 jardins cloriais e 12 eerinaia de demonstraço 
Mazonaa 5 
RondSnia 2 3. " tt $1 

Nato Groa40 14  

Amap4 1 	' 1 3 
Acre 14. II 

Trstxnnte, é PublIcado re1atro do plantio reaiizaLlo nas di-
veraa frontes, 

$egundo £jc.*z assentado em reurtio realizada em meados de 1969, seria 
etudado um eonvnio, com a 	 da SUDItEVÍA, para prestsqo de aasi 
tnia t4criica aos p'o4ut.oea çle borracha,. 

P170 FIlO P 	T2 DE DE1) 

Iitegrando o grupo de projetoe que buscwn uma dive aifieeto para a 
agropecu6.r1a reg&onal, o projeto do dend tei como õbjetivo prinaipa3.l, demons-

trai' a vantaenz oferecidas pela ei1tura s tem&tin. do dend. Compreende a 
plantaó de 3.,00 he.ctaros pela SUDAI4 e 1500 1ietø.res por pequenos agriculto 
res, loealizando.se no nicpio de Benevides no Para. JÁ forn deímatados 

1025 hectares e plantrdos 403 hectarea, devendo anda serem p3.ntados at1970 
maia 392 hectares, ficando 900 ha, paa os anon de 1971 e  1972. Eneontíem.se  
em viveros 79 mil muds e forem eonstrudos 143 çm de estradas eircuz4ando os 
bleos e parc].as do progrerna, 

PLA1O DC I.1LHO1AiíE1TQ DA ALI .UTAO E DO 1A1EJO DO GADO LEITEIBO — PLAMAM 

O Governo 1ederal deu nase a hse plano, integrado no Plano de As- 
novina do 	zonas (pPpM). Objetiva a elaboraqo e 

exeew.ao de projetos tcncos parei 	te' 250 fazendas de ba4ia leiteira atual 
ou potenci4 de Mmaus, para financiameflto da r'de banc&ria, ineororendo.ae a 
cada wna dl.veraos nJoromento, 

SNo taznbui objetivos: a eonatruçao da unir4 de ~~ito410 e engE 
vaZamento de leite de Ma»aus; a a is54o de vacinas; a promoco de e,eperimen-
toc, etsaio e deutonstraçaes de resultados referentes a variea6esj1e rorraei 
ras; a rotação do pastacens, a n4ncra1izcuo e oaxtros tone re].aionado. 

iorta da atjv,dade criadora; o treinamezito de .eja1 com preeoçao de cursos 
e estdgios, e a re].izaqo de urna eoaio wal de animaio e prodws deriva 

1To peróde dc JMgiro a setembro de 3.969, forest reai4zados 50 pt'ojem 
toi de melhoria de fazendas; 13.14 jubdi4rig6ea de eu c*$t. . Odei9 crean 
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constrçes de dtaa insta1ç6es; irtrÓduç . o de 60 reprõdutores; reforma de pas 

taem em 25 ropr1.edades; construçao de 3  açudes em 3 propriedades; vacinaço 
de 2012 cnnais em 5 propriedades. No aspecto de financiamento, o Banco cio Bra 
sil atendeu 15 processos, no valor dè NCr 65 mil, e 17 proprietrios foram 
aten&tdos p&.o PLAI.AN, com ap1icsao de um montante de 	26 mil. 

SÇUISA. PARA APROVBITPJNTO FL0RSTAL 

O projeto tem como finalidade o desenvo1viento de estudos visando 

racionaiizeo do aproveitamerto dos reurso f1ojestais da Amaz6nia. Buscam-

se mt1hores processos nos trabaihøs, diminuiao de custos operaclõnais e aumen 

to da produtividade da atividade madeireira. 

Vin seno za1izads entendimentos com o centre Tecbnique Forestier 

Tropicale da França, visando h, óxecuço de UflL projeto de desti1aço de ,Madei-
rw9 para arovcitamento cio material florestal derrubado nos locais de implan-
tàço de empreeic1imentos aropecurios. 

Asaim que estiverem definitkaminte acertadas as etapas do projeto e 

sou eca1onamento no tampo, daverA sé firmado convnio entre a S1)DA11 e aqule 
6rgo para inicio dos traba]4ios. princpip, est6 acertada a vinda à Amazô-
nia de um técnico daquela instituiço da França, especializado em economia fio 

restal e carbonizao cio madeIras, para estudo das condiç6es locais -e apresem-. 

taçao de um reiat6rio preliminar. 

ASS]iCIA TTCNICA ATRAIS DO ISTA ABAR 

A Associaçao de Cr&iitb e Asslst6nçia liural -ACAR-. realiza, através 

de seus escrit6rios nos Estados, diversas atividades objetivando a organização 

e desenvolvimento de comunidades, o fornecihento de crédito rural associado 

educaço e a implantaqao de projetos aropecurios. 

Assim, vem a AAB realizando, nos Estados, treinamento de líderes pa 
ra projetos eon&ziicos (juta, arroz, bovinocultura, mandioca e feijaó) e so-

dais (ai:imentaçao, saúde, educao), criaçao de clbea, crédito rural educati 
vo e assessoramento hs cooperativas. 

Em 1968, foram investidos na regio Norte NCr$ 594 mil, sendo NCr 
230 mil na ACAR - Acre, NCr' 162 mil na ACAR - Miazonas e NCr; 202 mil naACAR-

Pará. Em 1969, aero investidos Decursos em assistncia técnica nessa regiao 
nun ontante de NCr 1.620 mil, dos auais iT&' 260 mil na AAR - Acre, ICR 
313mil na ACAR - Arnaz8nia e NCr$ 5 47 mil na ACAR Pará. 
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PR0JT?10S DE COL0NIZAÇO 

Ao lato da cr±aço da .nfra-estrutura que possjbilitará iocalizaçao 

de poulo na areap como vem ocorrendo ao lonao das rodovias o Governo Fe - 

dêral ven agindo nÓ sentido dç incehtivar o c1eslocnento de correntes migat6 

rias. Os progrma de colonizado tm participaçao ativa p eetva das '6r-

çs Armadas, send9 desenvolvidas principa].anente pelo Instituto Nacional de De 

senvolvtanto Agré.rio. O INDA realiza trabalhos na manutençao ç desenvo1vi 

metito dos núcleos, 1ocaliao de famílias e emancipco. 

A manuteno e azirp1iao.do Núcleo Cõlonial ge Bela Vista, nas 

nidades de Manaus, é o principal prôgrna no estado da Amaíonas. Alí, j 

torarn 1ocaliadas 85 famílias, das quais 7 brasileiras e 38 japonesas, ie j 

v produzzido ali ente. Ao lado da maxiuterao as atividades de atendiinen 

to técnico..econ&iico e social do¥ colonos iristaladog e de investentou para 

emanc.po-  do núcleo num prazo mxirno de 5 anos, o INDA devera trd.balhar na 

local1zo de 100 fam.lias na Gleba. do ' tCalado", nesse nc1eo. 

O INDA trabalha, também, no Núcleo Colonial de Gua, no Par4, e vem 

continuando a implanto de 2 núcleos coloniais, no vale do Tapajós, margem 

da rodovia BR-165, e a localizo de famílias na Amaz6nia. 

Com a participaçao ativa do Comando Militar da Amaznia, executor do 

programa, v&n continuando os trabaZhos de i!lQntaçO de rojetõs-pilotos de 

2o16nias Militares como a de Ta"oatinga, no Amazonas. Também, como resultado 

da .tuao conjunta do INDA e do Exército, as Granjas Militares instaladas jtm 
to ho Jniades Militares dc Fronteira, funcionam como demonstro e suporte 
de su1sistncia cas populaç6es aU existentes. Além da intaiaçao dç granjas 
em diversas Companhias, deve ser instalada em Manaus a Granja Central do Ama-

zonas, como suporta técnico ao funcionamento das Granjas Militares de Frontel 

ra. Da mesma forma, nas Unidades de Fronteira da Regiao, o INDA e d Coinado 

Nilitar Oa Amaz6nia conplementaro o programa de mecanizaço das atividades 

agrícolas. 

PESENVOLVIMTO RURAL 

O INDA esté. implantando em Maués iima indústria de calç4.reo  moído, 

co apioveitamento das reservas, destinada .a abastecer os agricultores da re-

gio, esperando-se, com isto, a introduç das préticas de correço dos solos 

'na agricultura da área. 

Aquele 6rgo contribuiré. tamb4m om recursos financeïros para a mon 

tagem d na usina de benefmentÕd cereai em Manaus (o prédio-sede 	j 

foi retaurado ê forem adauir.dos e montados mk4nas e implêmontos e para a 
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inztalaço do mercado produtor de Manaus, que se encontra com projeto em ela-

boraço. 

Em convnio com o Govrno do Amazonas, o fliDA realizaM a implanta.-

ço do Entreposto dc Pesca de Manaus, como instrurncntao b5.sica para o ro-

cesso de industrio zzo do pescado. no Estado. 

D'WOIWIiflNT0 DA PESCA 

A Super1ntendncia do Desenvolvimento da Pesca - StYDEPE, vem reali-

sendo diversos projetos na Amaz6nia. Objetivando melhores condiç6es de von-

$erv.o do pescado na RcgiZo Amaz6nica devera. a SUDEPE realizar implantao 

de postos de estoca&em de pescauio e f&óricas de 10 em pontos estrat4gicos, 
determinados em funço dos ceptros de produçao e de consumo do pescado. Da 

mesma forma atrav6s da i.'tplantoço de centros rodelo, realizará a demonstra- 

e ciifusao de t6cniCQ,3 dc consevao de pesco pela defuznaem, secagem e 

sa. 

tEi•iBAL DE ABÂSTECI.BNTO E ]3ET.i.1 

O Programa Estratgico do Governo Federal preconiza a inplantao 

de uma rde de Centrais de Abastecimento ias principais Capitais brasileiras, 

inclusive Belém. Essa medida veio de encontro a uma das reivindicaç6es do 

Governo do Estado, submetida ao Presidente da Reptblica e por este aprovada. 

A Central visa, sobretudo, ordenar o mercado de gneros de alimentaçto. A ela 

ooraçao do projeto respectivo, contratada mediante concorrncia entre escrit6 

rios especializados do Païs, será parcialmente financiada pela Pinanciadora. 
de Estudos e Projetos S.A., do Ministério do Planejamento. O projeto çlever& 

estar concluído em princpios de 1970, com implantao logo a seii atendeu 

do a prioridade especial atribuida pelo (ovrno Federal. 

ASSISNCA TËCflICA AOS PRODtYO11ES E ÓOIll1CLTTES DE BORRACHA DO ACRE 

Entre os projetos cue tiveram prioridade do Govrno Federal, desta 

cam.-se os relacionados ao atendimento da atividade extrativa, de fundamental 

.mportncia, principalmente para o Estado do Acre. O projeto dc assistncia 

técnica, patrócin&lo pela Superintend&ncia da Borracha, objetiva prest.o de 

assistncia t6cnica e social aos prQdutores e comerciantes de borracha vege-

tal, através da criaço de uma entidade de extensao rural, para alcançar as 
seguintes metas: incentivo ao aumento da produtividade nos seringais nativos 

e cultivados; fixaçao dos produtores de borracha, especialmente dos seringuel 

ros, em seu meio ambiente; aumento da produtividade agropecuária, tendo em vi 

ta o abastecimento alimentar; adoçao. de medidas para diminuiço do custo de 
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o0.içao da borracha; racionalizaço da produç.o da borracha; complernentao 

d4 conorci.o da prodtD de borracha cii outras atividades; organizao dos 

prochítorcs; melhoria das condiç6es de vida e trabalho dos seringalistas e se-

igueiros; mudança de titudes, habitos e habilidades dos produtores, e for-

ao cia futura 6eraçao de produtores. 

O projeto tem corno área de tuo todo o Estado do Acre e a dura-

ço dq trs aios, a partir de 1968, podendo ser renovado. Os recursos  ascen-

dii a llCr 660 mil, com 70,11lÍ  a cargo da. SUDflWEA, e 3 pelo Govrno Estadual. 

Abrange duas fases, u'na cornpree.endo o vaie do Rio Acre e a outra os vaies 

dos Rios Juru6. e Purus. Em 1968, foram instalados todos os escritórios da 

tJ±aci.ra fase, sendo 2 em Rio Branco, 1 em Xapu.ri e 1 em Btasil6ia, além de um 

escr 4 t6rio estadual em Rio Branco. At4 julho de 1969,  foram instalados os es 

rít6rios previstos ita segunda fase, situados nas sedes dos municípios dq cra 
zeiros do Sul, Tarauac., Feij6, Sena Madureira. 

Diversos projetos estao em pleno desenvolvimento, como de heveacul-

türa, bovinocultura, cr&ijto orientado, horticultura e cooperativismo, entre 

ou1ros. O projeto coiYca. com  13 agron6mos, 3 profess6ras,  3 assistentes so- 
jais e izn tócnico agrícola aue prestam assistncia aos pràdutores acreanos. 

I1 
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A progriaçao 4° actor dc r.tinereo cot& a cargo do Departticnto Na- 

cional d 	1,11n1846rio das Ninas c Encria., que, atrav&3 do 

59 Distrito NQrtc vem occutan(Io vrios projetos. O vulto dos trabalhos e 	as 

dificuldades observa&s n.o v&r ieedindo qu sejam levadas a cabo as tarefas prc 

ccüzadct. RQeoahecer4o a ir.iportncia do setor para a 4iaz6nia, o DNPM eiiSu 
om realizaqo na arca. Assim, estt elaborendo mais uri proje 

to de miraçao abrangendo a .rcgi banhada pelos rios Aripuctna e Sicunduri, de 
vendo eri data pr&cima, rcalizc-sc uma e pcdjç de reconhecimento ao rio Aripua 

n. Outro projeto refere -se ao IrUM.=trmiontodagço1oi e. recursos iiineraia do 

ritriFedcral Lo 	cf., O projeto IIacap-Calçoene incluj o cadastranento e 
zLssessorie. 	nica ?s atividades mineiras do. &ea, onde sao cohhecidas nínerali- 
zc.ç. Ô*Qt cio cassiterita, ouro, uigan6s, columbita e tantalita. A1&i dc levantamen 
tos de nforuaçes, j. foram realizadas viagens de rcconhociment gebiágico em 
diversos trechos. 

So os seguintes os demais i'ojctos e sGus respectivos estg±os: 

Projeto rib. - Consoante pro uiaç?o o DNPM se props acotipz2rlhar 
os trabáihos de osTxcao do ferro e r.iangans e ao mesmo tempo fazer um inven- 
t.rio dosgariripos de ouro e diamante, existentes na rogi.o, O projeto 	abrange 
poimadanente 75.000 	na regio de Marabã no baixo Tocantins. Após os traba 

•Ihos iniciais do planejamento, csto sendo desenvolvidas atividadee do Í'otointer 
pretziço geológica e programadas as primeiras expcdiç&s com car6.ter de reconhe-
cimento. As dificul&.dos logísticas t&i atrasado a conduç& dos trabalhos de cem 
p0. 

Projeto_Trortas4Iaectn - O projeto visa ao  estudo das ocorr&-
elas dc 	onbarita, prttta, cristal. dcrocha, ouro e argilas nos riunicípios 
dc Obidos, Alenquer, Orixinin e I1onte i1egre, bem como a invctlgaço da possí-
vel zona dc nineralizaçao de sulfetos da margem esquerda do klaÉonaa. Abrenge uma 
rea dc 7.000 kri parcictlnerrbe coberta por mapas topogr6ficos. No primeiro acnes - 
tre dc 1969, foi concluído o reconhecimento geológico da 6 xea. No noraento, est,6 
em er1ctarente: a prosecçQ geoquímica de áreas selecionadas, objetivando a loca-
1izaçEo de mineralizaç&c de sulfetos de cobre e outros minerais. Foram realiza-
c3as amostras para estudos petrogrttficos que eatao em andamento. 

Projeto Cobre-Xingu - Os trabalhos v&u sendo executados numa  drea 
2 cio 50400 Ie abrangendo a bacia do rio Fresco, afluente do X íngu. O projeto te 

ve início na prineirt qttinzena de novembro de 1968. Foram realizados trabalhos 
de etpo, cem reconhecimento geológico preliminar e prospecçao geoqufnica para 
cobre, Õhto o prata. Esto cm realizaço os estudos para as conc1uses prelini 
nares. 



41. 

I) Projeto Cossiterita-Ouro de Tapajós - Com vistas à ava1iw0 C14 p0-

tencialjdade das ocorrncias de ouro e cassiterita nas bacias dos rios  Tpó.j6s 

e Jcnonxiri, o projeto abrange 1 .000 kn. Os estudos sero-realizados atrcvS de 

prospecço geoqunica e abertura de poços, catas e trinob a. V&i sendo reali 

zadas expcdiç6es e reconhecirientos geológico na 6rea do pr2j9 e ±omnter 
taço geológica, 

Projeto Grao-Pará - Q projeto visa avaliar as ocorr&cias de ríate-

riais empregados nq indústria de construçao civil, nos arredores de Bel&È e Zona 

Bragant3.na, e inclui as ocorrnc1as de bauxita, ouro, cristal de roeha e i]iieni-

ta. 

Os trabalhos foram inióiados em agasto de 1968. A eqtiie encA?rCgada 
J& ieclizou anoatragem de material que von sondo submetido aos tetes nCcesaá-

rios. Veia sendo realizado reconhecimento geológico ao longo do rio Giiup1 e ao 

longo das estradas existentes s6bre a 6.rea do projeto. Da mesma forma procede-se 

ao levantcnento e cadastramento da bibliografiii existente sabre a 6.rea do prõje-

to. 

Projeto Baixo Rio Negro-Jatapu - O projeto abrange 90. coo 1cm2  ao 
norte da cidade de Manaus. Teve início em 1968 e a primeira fase concluiu-se no 
primeirç semestre de 1969,  constando do reconhecimento geológico dos principais 
rios da regiao. Encontra-se em realizaço a confccç dos 1at&ios téenicos e 

anúlise dos matcriaís recolhidos, aguardando-Se os resultados para progromao 

das pr6ximat etapas. 

Projeto Grande Manaus - Localizando-se em t6rno d cidade de Manaus, 
*n'aa superfície de 10.000 1m2 : objetiva investigar as ocorrências de materiais de 
construçao. Fi 1968, inicizu'cui-sc os levantamentos dos dados existentes s6bre a 
.rca do projeto e da bibliografia especializada. Rca1zaram-e as sondagens no 

istrito Indu.atria3. da S=A e o cadastranento das jazidas existentes de mate-

4ais para construçao civil na órea do projeto. Estao m reaiizaao os relató-
rios referentes aos trabalhos executados. 

Dever& ser realizados os estudos das incipais ocorrncias e jazidas 
de material para construçao civil, os reconhecimentos geológicos preliminares 

nas rodovias e vias naveg.ve1s em t6rno de Manaus. Poateriornente., 4ever& ser 
concluído o riapeanento geológico do Distrito Industrial da SUFRAMA. 

Projeto Roraima - O projeto abrange 120.000 Imi ao norte do territó 
rio na regiao de r$neraljzaço objeto de atjvidade de garimpeiros. Foram inicia-
dos os trabalhos preliminares de reconhecimento nõ campo. ProQedeu-se ao levanta 

r.iento e cJastramento da bibliografia existente s6bre a óroa do projeto e reco-

nhecimentos geológicos, ao lado de levantamentos para trabalhos ftturos. 

Projeto Rio Moa - asse projeto, 	i.0 abrangendo ia área de 10. 000 1 2
9 

tem como objetivo a invcstigaço daz ocorr&cicts dc cassiterita,calc&rio e gipa 
• 	 .. 	 . 	 . 	. -• 	 .-- 



42. 

a no EtaciO dó Aerc. Teve início, en janeiro de 1969, cou a raliz'açEc do rccõ-
nheci-jóico pre)4iw.r lia do projeto e estudo das nizaçes 

d ci.ictista o Istt4o. 

io) Pr, ijeto Roncitnia - Visa o lovantrn'iento das ocorrências do casite 

rita o cro .o Trrit6rio cio Rondnia DIVÔrSaS eni,rsas de r.dneraçk, atraídas 

poi,os li-m)Ortantes dóp6itosdecstan110couro, desenvol:von intensas pesquisas 

Er.i vista disso, L DNPM tcn intensi'icio suas atividades cono órgo 

noitivd , orientador ciaá pesquisas e lavras, fazendo cuiprir o disposto no C6 - 

digo de i:Ltnero.o e orientando os interesses privados pcxa pesquisas e lavvaa na 

cionais. No corrente ano, os gcó1ogos do DNPM iniciarsn trabalhos sisteiitieôs 

de atua3.izaçao dos 'conhccirLentos 00016icos da rciEo. 
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PESQUISA TECNOLÓGICA 
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O projeto ten cÕi:io 6ro responsvei e execttor, o Intjtuto Nacio-
nal de Pesquisas da kaz6nia (nrPL) e cono 6ros partiçJantes a SUDAM e o 
C1JPQ. Objetiva a re do as2loreatai fito-jukiiccbio-ndi- 

Previa, in1ciaente, a construço da nova 
sedo do flPA, dcrttonc10 de pavilhes para laborat6rios e resid6ncia para fi 
xaç.o de tcn.icos e cientitaa. 

Foi conceciiô.a polo Gov6rno do Estado do tzoas Éea42l4O..t)OO 

junto ao futuro "copus" da Universidade cio Manaus. ]i aegvida, foron prepa- 
n2 bases para a elaboraçao do projeto e preparados os itena constantes 

cia prioridade A, que sao os pavi1h3c de pesquisas florestais (celuloc e pa-

pel) e s6cio-econ6micas as reaid&cias e alo4cientos  para a direç.o e cieri-
tistas, al&i ciw. oficinas. Dever6 ser realizada er.i novenbro a coiicorr&icia 
pa'a as obras cia prioridade A, cujo início esta previsto para conço de 1970. 
Os denais itens da seun4a etapa do projeto serac objeto de concorr&icia no 
pr6cir.io ano. 

Teveinício o inventrjo florestal e realizarcu-se estudoa de sencrt 

voetativajlentio e 
ciesfiorestaisnativas. Prosscuen estudos de espiciea fioretais para 

pesquisas 1ia4aa ao actor dc celulose e papel. 

LLBO1ATÕRIO_DE GEOLCGIA_E 1,11liEWMOGIA EI BEL1M. 

O projeto ten corto 6ro oecutor o Conselho Nacional de 	sqds 

e conta ecu a participaço da UDA. Visa à cm iza3o de atividades no se 
tor do recursos nincrais. Após gest6es acerca do local de sua instalaço, s 

ao foi esclhido na órca do no "cnnpus't da Tfriiversidade Federal do Par5. 

Dovor8erassjnadoat o final cio ano conv&iio entre a SUDAM e o 
a mnstalaçao d6ase labc?atório. 
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UCAQÀO 

Qrrana relativo ao setor er1cdcion, fixado pela Açao Coordenada 
o Governo Federal na Jriaz&iia, com a participaço dos governos estaduais, ter-

ritÓriais e inutiiciais, e tanb&i de entidades paxtictlares, vem a'proøentamdo - 

tiJ.tados PosílLINfos. 

	

* 	'ovi&ic1a de grande alcance foi a criaçao e instaleo d'p Ceu- 

do- EducçE Tcxnca da rz6nIa (CEVEAM) emBelm do Par mediante Cør1Vr, 

xio etr o MEC. O CETEAI4 já está em tncionrnento, rbalizando divehoø  cin,cde 
especia1ïzaço, entre os quais o de Fornaio Tcnica para pi,ofesrea do Ensino 

omorciç realtzado cm novembro do 1968, em i3eiém, com 514.  altuos.• pa dezembro 

daque.e ano, foram realizados cursos de técniea de ensino para mais de 150 s2.i- 
os-ieatres, nos Estados do Acrc, Imazonaa e Pará, e atualnente j6 está senaorea 

lizaàa a senda fase desse aperfeiçoamento. Ainda nesses Estados, o CETEAN está 
realizazido cur3os de Produtvidadc_Esco1, de Administraco e Igisiao do Eti-

si, 4Q Fnç ao dc Listruiocs de Aprendizaem Intrial, de Foi Peda- 

	

ica 	 cecfficas do Cursos Técnicç, de Dose- 

nhó rquL;ct&:o dc 4quetaria o dc 	6esHutiarn. 

Arndo Nacional de Materii]. Escolar ïnatalou postos de distribu 

fiQ de material escoizu' naego nos municípios de Santarém e Bragança (Pará), 

Itacoatiara e Parmnttns (ínazonas) e Parto Velho (Rond6nia). 

	

* 	O Instituto Nacional, de Estudos peda6gicos está construindo,em Manaus, 
i.vn Centro Regional de Pesquisas Ed.ucacionai, no valor de NC$ 400 rnil,m conv_ 

nio com o Governo amazonense. 

	

* 	Forcii destinados NCr$ 3144 rui ao Govrno do Pará, afim de 	instalar 

equipamento de oficinas de técnicas e de artes industriais em 35 ginásios esta-

duais, da rde pública. 

	

* 	Np, cxpanso e manutenço dos Sistemas Territoriais de En4p, o Minis- 
tério da Educaçao e Cultura aplicou recursos da ordem de NCr$ 5.333 mil, assim 
distribuídos: Amap& - NCi'$ 2.917  mil; Rond6nia - NCr$ 1.693  mil,e Roraima - NCr$ 
723 mil. 

	

* 	i 1969, toran tornecidas cerca de 44 41'!  de refeíc5es (3 merenda 
escolar, atuitomcnteaoz alunos do ensino primério e médio das 	 bi escolas 	i- 

cas locais, mediante convno da Campanha Nacional de A1imentaçZo Escolar 

os governos da rcgio. O sistema de distribu±ç, está sendo aperfeiçoado graças 

. ntcnta coopecEo do Ministério da Aeronáutica, possibIlitando 	asisncin 

rmancnte a 1420 aiino, o que contribuiu grandeuiante para reduço da êvasío 
ecoJar. 

	

* 	Arae escolar do ensii,2:i6.rio e nédd.o dagi.o foi 	nliadae 

cqu.tpoda com 	do P1azo Nr'.e:Lonal de Educao transferidos às unidades da 

Fcmcraço da área e ttssln utilíados: 

6. 
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!or.t dcctinios i'ccrsos ao .Govo do Zetado do Pard para equipcnerL-
to do ciei*as dc técnicas e dc artes indust3iaiS C1t 35 gin6Sos cio r&ie pública 
estn4u4., O montaiite 4a verb4 ascçndeu a MO, 344~,00 (trezentos e quarenta e 
quc.tro r'a cruzeirot npvos). 

cbJcivanao atendor a. e,nso e nanutenço doa Siteia 1erritorias 
dó Encinô #  o VUlot4riô Ria Educqça0 e Culturc. aplicou nesse program, recursos 
Ø. teta zaraza NCr 5. 333.000 3 00, diatrjbuidos da seguinte foriia AncpA )TC$... 
2, 9).7,000,OO; ?on&5n1a ICr 1.693.000,00;  RoreinA NCr$ 723.000,00. 

X.i 1969  for fo'nedDs cerca de ,  44 miW6o de ratcjqee e nerenda es-
co1r ratui1nnqne aos estudantes cio ensino prrio e nédio das escolas pdbli-
cas 1ócc, nediaztc convênio entre os governos das UniciadoB da Fodraçao e a 
Coapaxfr. ILteLOflai do AIinóntaq Eocol". O sictota de custribuiçao foi re1hora 

do, er.i viz'tuce da ínten46 cocperaao dQ I4inistrio da Aeronutica. Conaeqiente.. 
nente 479.50  alunos oct& ceMo 1)eneXíciadoè cot o progr&.a, que contx'ibut,gran 
der.icnte, para ráciuçao cia evas& éccolaz'. 

Cori recurcon do Plano ITacional de Eduer 	transferidos ha ikddades 
cia Fcdoraço na Uogi& rnc.z6nica, a r8cie escolar de eisin4 	izrto e nédio foi 
crcscidas como denonstra o seguinte qudv 

ENSINO !.DIO 	 ENSINY PRIMABIO 
DXSCRXMINAç70 

	

Munic. 1 Esc. 	1 Salas  1 Munia. 1 Esc, 	1 Salas 

onstruço cio pra- 4 
dio escolares 	4 	4 	 3 1 	5 	7 

kip1iaqo 4e pr6- 
dios escolares ,.,. 	3 	10 	9 	3 	3 	3 

Retoxna e recucra 
ç& do pr&iioe es-. 

	

2 	 3 	5 	- 

Ecjuipanento Escolar 	- 	- 	34 	 - 48 

Os recursos dispendidos en 1969 attwlrarx zi montante global de NCr 
t.49,289,00 e tor'an assin diatribudos: 

TER]j.ÕRI0S• 
sno 

PBII41BI0 MIO FRO11IRAS EDÜCAçÍ0 
ouvxoa 
PIB06 r- -, 	-.-- 

kiazonas 295, 436 
----------- 

343, 222 
-S-- 

96.000 586.350 423.636 
521.235 828689 - 1.069.650 . 747.268 

Acre 71.280 39.615 96.000 139.509 100.546 
61.824 ll.444 56a000 32.40 é1.177 

Rond6nia, 119.544 105.098 12Q, 000 36.000- 21.177 
_____ 1061 435 200,000 20.700  21,177 

T0VL 1.1.62.203 r—Z. 539-505 568.000 1.884.600 1.34. 981 



In (-tu. 

Vrtndo a priciar riaior inteE,'raç da hiversidade na 	cortunidade, 

AtraY do ncertivo ws seus progrnas, o UM destinou, no corrente exercício , 

rcrscs no rot-ttante dc 	16.01 .800,00 NCr 8.1OIi.20Ó,O0 UiiioridadcFe 

der 	Pare, o b. undo Ibikrs ttacic do ArrLzon 	recpcctivonontc. 

PcW1QCfltD, von o Gvro Federal incluindo cu sua progructço o 

o'foreconto dc b&sas do p rad*ç.o. 

pdO 	ïXFDO DE EDUCACAO DO ESTiDO DO jiMtZ0IiAS 

Objet.van& o. elnborao do ur. PJono Estadupa Into'ado dc Educaço e 

Roforia A&dnistrativt da Secretaria cio ducaço cio. Estado do !io.zonas foi cele-

brado er.i 10 dc stô de i968, Xin conv6nio entre o 1vIinÍst6r,o c1 Edticaçao e Cul-
turap  ç Etnistório do Pianejonento e Coordenaço Geral e o Gov6rno cio Pnazonas. 

Foi constituída -uvia equipe técnica incunbida do estabelecer o roteiroparao d1c 

nóstico da situo.çao oducacínal e andrAnistrativa & !.iazonas. Definida a notado-

bala do plano pelO Grupo dc Trabalho criado v&. sendo ultinaclos os estudos para 

a sua adcço. Foi assinado u t8mo rclitivo, ro conv&4o dilatando o prazo de con 

cluso cio projeto que deveM se dar cr.i princípios ck2 1970. 

PIÕJET0S DE EDUCAOO A CAR0 DA SUJ)AH -.- --------.,--------- 	- - 

Con vistas a conpbcmcntar os proranas educacionais da. &taz6nio., von 
a SUDPJ1 alicando recursos em diversos projetos considerados priorit&ios. 

O Gentro de Treinonento cio S ttuj, instalado eu 1955,  ou conv8riio 
com a FAC), tem como finalidade bica trcinar pessoal cm madeira, e realizar pe 

quisas florcstozts. O prorcna par. o tri8nio 1968/70 prcv o treincï.icnto de c6r-
co. do 300 pessoas. Durante o ino dc 1968 forem r4nistracios cursos para suporviaO 

ros, beninadoros, serradores e de noto serra. 

Entro os projetos de aperfeiçosmento da no-dc-obra profissional o dc 
do. Escol.n 	íco1aNvnoelI)o.rata permitiM o furicionanento do 29 cj- 

cio de oz'rwtço  de crotécnicos, cor.t o aumento do nro dc vagas de 180 pera 

300. A Escola, objeto do o.tcnço da SIJ1W11, é a pioneira na forneo de técnicos 

agrícolas dentro da realidade kto.z6niea. 

Outro projeto que ycn sondo realizado é o dc nmtcnçao e concessão de 

b6la as do c.Etúcio paro. Cursos dc Foa'naco oEspccta1izctc, destinadm a cstudan 
tes domiciliados na RQgÍO 1 ,riaz6nica, consicicre.nclo o sistema ia prioridades fixa 

do pelo. SMU4 Em 1968 forem conceclidas e renovadas 127 b61a de estudo para 

cursõs de nível nédio, 33 para cursos ci nível stpeiior e 26 para especializa-

çc,. total  de  551.  10 ano do 1969 a 8tPJa1 concedeu e renovou 852 b&Laas de 
estudo, sendo 237 cio. nível nédio, 584 do nível superior e 31 paro. especializa-
ço. 1,10 tri8i0/70 deveM ser superada a neta inïcial de 1.227 b61as. 
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O deficincia na formao de profess6ros dos nfvois primários e nédio 
devera ser nin1nizda pela atuaçao da SUDAM no aperfiçoaziiento do corpo docente 

na \naz6nia. Considorondo que, cerca de 709,'  dos profccs6rcsprinrios tiEo so nor 

nalistas e apenas 25 possulen além do prnério, entre outras precoriedades,resol 

veu a SUDAM elaborar projeto de tretnonento que visa treinar 9.670 docentes em 

t6da a kisz6nia no tri&iio 1966/70,  dos quAis 6.380 no n±vel prinério e 3.290  no 
Llé di O. 
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DESENVOLVIMENTO URBANO 

O Serviço Fedëral de Habitaçao e Urbanismo, do Minist&io do Inte-

rior, realizou, de maio a julho de 1968, com a colaboraçao do Banco Nacional 
de Habitaço, Banco da Amaz6nia S/A, Superintendncia do Desenvolvimento da 

Ania6nia e Instituto Brasileiro de Adzninistraço Municipal, um Projet9_Esjpe-

cial, que foi denominado de F6rga-Tarefa 1. esse projeto objetivou a realiza-

ço de levantamento nas 4reas urbanas do Estado do Acre e dos Territ6rios do 

Amap, Roraima e Rondnia, visando a realizaçao de um diagn6stico preliminar 

de áreas urbanas. 

As recomendaçes do projeto foram encaminhadas ao Ministério do Int 

nor, que se encarregou da sua distribuiço. Disse projeto, resultou a reali-

zaço de um convnio entre o BNH e o SERFHAU, com a intervenincia do PROJETO 

RONDON, visando a imp1ementaço de algumas recomendaç6es a curto prazo para o 

desenvolvimento daquelas áreas (convnio assinado em 16 de dezembro de 1968 e 

os trabalhos se realizaram no primeiro semestre de 1969, pelo Projeto Rondon). 

Entre êsses trabalhos, destacou-se a eiaboraço de Estudos Preljmin 

res de Desenvolvimento Urbano de P6rto Velho e Rio Branco, elaborado de janei-

ro a Q.bril de 1969, que se encontra em fase de publicaçao no SERFHAU. 

EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO CONCENTRADA (PAC) 

A partir dessa experincia, aproveitou-se o Projeto Rondon para elá-

boraçao de Relat6rios Preliminares de Desenvolvimento Local Integrado de 22 mu 

nicípios incluídos no Programa de Açao Concentrada. 

O Relat6rio Preliminar a etapa inicial do planejamento do desenvol 

vimento local integrado que se expressa em documento operacional e prospecti- 

vo, destinado, b&sicamente, a orientar as decis6esda autoridade 	municipal, 

quanto às a96es vinculadas ao desenvolvimento local, a serem enreendidas 	a 

curto prazo. 

Os Relat6rios Preliminares dos 22 municípiQa da Amaz6nia (dois 	no 

Acre, sete no Amazonas, dez no Para, um no Territ6rio de Rond6nia e dois 	no 

TerritSrio do Amapá) estao sendo elaborados por equipes de estudantes, consti-

tuídas por alunos de Arquitetura, de Engenharia, de Agronomia, de Economia, de 

Administraço e de Sociologia, especialmente treinados em planejamento munici-

pal, coordenadas por profissionais selecionados e contratados pelo SERFHAU. Ê 

ses re1atrios deverao estar concluídos em abril prximo. 

Dez outros municípios selecionados pelo PAC, na Amaz6nia (dois no A-

mazonas, sete no Para, e um no Territ6rio de Rondnia), devero ter seus reia-

trios preliminares elaborados no decorrer de 1970, mediante conv&io entre a 
SUDAM e o SERFHAU. 
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1jvNTO 

PROGRM14 DE FINANCIAMENTO PARA SANEAMENTO 

No que concerne ao Programa de Financiamenó para Saneamento 

- FINMISA, foram firmados ponvnios, no subprograzna especfficQ de Refinancia.-

niento dé $itemas de Abastecimento de Agu - REFINAG, em cada tuna das unid-

des federativas da Amaz&i.a. O total dos empr4stimos concedidos 'pelo BNH•., 

atra?és dsses convn1os é da.ordem de 211,6 mi1hes d.e cruzeiro, que deverao 

gerar investimentos superiores a 65,7 milh6es de cruzeiros novos. Os undos 
de Financiamento de Jtua e Esgto (FAE) de cada Estado ou Territ6rio part jci 

pam eoa quantia igual à do BNH,  e o município beneficiado, com e parcela reS - 

tant&. Os projetos, que beneficiam ao todo 35 municípios, visam a permitir o 

abactecimento de uma. populaço de ui mulhao e noventa e sei0s mi4 pesas em 

seu primeiro ano de eecuçao, elevando-se asse rfl$nero, no ultimo  no.,.para dois 

milhões e quatrocentos mil habitantes. 

A finalidade dos convnios firmados é permitir o financiamento e re 

financiaménto da imp1antaço, empliao e .mel1ioria doo sistemas de abasteci 

mento de 4gua. 

So os seguintes os dados bsicos dos convnio3 firpiado 
(NCr$ Mil) 

PARTICIPAÇAO 	VALOR.LDO 
UNIDADE DA FEDERACÂO INVESTIMENTO 

BNII 	FAE 	Municípios 

Acre 936 936 624 2 496 

Amazonas 8 190. 8 190 5 460 21 840 

Para 11 388 11 388 7 605 30 381 

Amapá 3 198 3 198 2 067 8 1163 

Rondna 117 117 78 312 

Roraima 819 819 5116 2 184 

Devero ser beneficiados os seguintes municípios: 

ACRE: Rio Branco, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul e Tarauac&; 

£tAZOWtS: Itacottra, Ms, Parititins, Manaus, Coari, Manacapuru, 

B6ca do Acre, Borba ê Lbrea; 
PARA: Abaetetuba, Acar, Almerim, Altamira, Be1m, Bragança,Breves, 

Capitao P6ço, Capanema, Castanhal, Icoaraci, Conceição do Araguala, Otaituba, 

Marab, Santar4m, Vigia, Vizeu e Sure; 
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AMAPÁ: Macapá; 

R0iDONIA: Guaj ar á-Mirim; 

ROBAflVIA: Boa Vista. 

Por conta desses convnios já foi firmado um contrato específico 

destinado a permitir a execução dc projeto de in1antaçao e oznpliação do sis-

tema de abastecimento do água do município dc Manaus; asse contrato permitirá 

o imediato abastecimento de 242 mil habitantes e, no fim do projeto, está pre 

visto um volume mensal dc 2.766.500  nr, que abastecerão nmis de 500 mil habi 

tantos. 

ABASTECIMENTO DE ÃGUA 

A aç.o do Governo Federal, no campo do abastecimento de água na Ama 

z6nla, se fz através de diversos 6rgãos: DNOS, SUDAM e SUFRAMA, Ministério do 

Irfterior e FSESP do Ministério da Saúde. Participcm tém os Governos dos 

Estados e Territórios e as Prefeituras Municipais. 

Sistemas de abastecimento dc água potável estão sendo implantados 

com recursos a fundo perdido do Governo Federal em 35 cidades desta área, mon 

tando um investimento de NCr$ 6.723 miL 

Destacam-se as seguintes obras: 

BELM - O projeto se desenvolvo em ritmo normal, já tendo o DNOS 

executado as obras da subaciutora e distribuição do 19 setor, estando cm 

trução as unidades de reservação cio 19 setor, bem como o ref&ço da captação-

recalque do Guamá. Os serviços de ampliação do ETA do 59 setor e da capacida 

de do Utinga, tem início programado para 1970. 

WcAPA - O Governo do Território eni convnio com a SUDAM,exccuta as 

unidades de captação cabendo ao DNOS a construção da EAElevat6ria do Água 

Tratada e Reservação. A estação de tratamento já está construída, enquanto 

que a elevatória apresenta uma porcentagem de serviço executado de 73%. A 

construção do reservatário está programada para iniciar cm 1970. 

PORTO VEUIO - A execução das unidades do sistema está sob a respon-

sabilidade do 59 Batalhão de Engenharia e Construção sendo que o DNOS e SUDAIVI 

arti'eipam financeiramente do empreendimento, através de convnio com a dire-

toria de Vias d,. Transporte do Ministério do Exército. 

BOA VISTA - As unidades concluídas não foram tostadas devido a não 

ter entrado em operação a nova usina de energia elétrica. A construção doETA 

está programada para ter início no segundo semestre d6ste exercício, contando 

o projeto com a efetiva participação do Governo do Território e da StJDAM. 
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ESGOS SANITAB IaS 

Neste setor, obras v&n sendo realizadas, com doaçao de recursos fe-

derais através do DM06, SUDAM e SUFRAMA, além dos governos estduaia e do 

territ6rics e as prefeituras municipais. O montante global dos investimentos 

realizados em 1969  foi da ordem de NCr$ 1.558  mil, em seis cL'dads, 

Destaca-Se a seguinte obra: 

MANAUS - Foram concluídos os trabalhos de elaboraçao do projeto téc 

nico, mediante contrataçao com escritório especiaJizato. Pretende-se dar inÍ 

cio b. execuçao das obras ajuda neste exercício, compreendendo a construçao d 

uma lagoa de estabi1izaço, asse'ntamento doa emiss6.rios e coetoros troncos. 

DE'ESA COITRA EROSÀO E INUDAÇOES 

O Departamento Nacional e (loras e Saneamento - DM06, vem ea34.zando 

obras de defesa conra eroso e inundaç6es nas cidades de Maaus,Blém,Maca 

e Santarém. 

Estas ob.r4 consistem, principa1bete, na abertuda e conservaçao de 

canais, exeuço de aterros e construçao de cais e galerias de guas pluviais, 

e tiveram, era 1969, a eolaboraçao da SUPRAMA. e da Prefeitura de Macapá, que 
realizaram, juntamente com o bNCS, um investimento de NCr$ 2.400 mil. 

As obras encontramse nIh seguinte situ.o.çao: 

MANAUS Os serviços era execuçao referera-se ao levantamento aerofo-

togr.fico da bacia do Xgarapé Educandos, estando programado o início das obras 

para 1970. 

BLM - Os serviços de canaJ.izaço do Tamancictré já foram concluidos, 

estando em execuçao as galerias pluviais, com uma percentagem de serviço exe-

cutado de 35%. A canalizaçao do igarapé das ArmaS apresenta um percentual dc 

serviço executad.o da ordem de 5, sendo que as obras de construçao das gae.. 

rias e o assentamento c¥ comportas eto programadas para execuçao em 1970. 

Os serviços de dragagem e assentamento de comportas no igarapé do 
Una, eato com ixia percentagem de serviço executado de 44 e l'o, respectïva-

mentes 

SANTABM • As obras programadas tiveram seu inicio neste cmestrc, 
tendo sido executados, c6rca de 5%  dos serviços 	. 

MA.CAPÁ Os serviços atuaiiiie dM,, edttc referem-se . canaliza-

ço do igarapé 'orta1eza,- jtÇ estand0. pncic160 cerca dc 850 ti. A participa-

ço financeir da. ofoitraprqpiciarK o iifcio &n, conCtr'L1ço ts galerias 
pluviais afnda net ocerecio. 
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HABITAÇo 

ATUAQ7O DO BNH NA AMAZÓNIA 

O BNH concedeu até 3gora, aos agçntes encarregados da execuçao de 
seus prograzias habitacionais e conpler.ientares nas unjdades federativas daRe-  
giao Norte, empréstimos no valor de 105,9  milhes de cruzeirs novos, que adi 
cionados aos recursos préprios dos agentes e dos mutuários finais, gerar&tin-

vestinentos globais da order.i de 184,4 r.4lh6es de cruzeiros novos. 

A dia cririinaçao desses va1res pelos diversos Estados e Territ6rios 
é a que consta do quadro abaixo: 

EMPPJTIMOS E INVESTIME11T0S DO BNH NA AIVIAZÔNIA 

Segundo as Unidades da Federaço 

:i, 000,00) 
UNIDADES FEDERATIVAS 

6sÇ;L:5 	1 Dranos 

ROI'IDÔNIA 156 429 
ACRE 6.123 8.84 
AMAZONAS 11.0.560 62.244 
RORAIMA 975 2.496 
PARÁ 54.366 100.971 
AMAPÁ 3.705 9.438  

TOTAL 	 105.885 

Tais finnciornentos foram concedidos pelo BNH através de convnios 
e contratos firmados com os agentes encarregados da execução de seus programas 
nessas estados e destinaram-se a habitação, abastecimento cl' água e matexia1 de 

construção, de ac6rdo com a distribuição apresentada no quadro que se segue: 
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EMPRSTIM0S E I1'VESTIMENT0S DO BNH NA AMAZÓNIA 

Segundo o Prograna 

VALORES ( NCr$ 1.000,00 
PROGRAMAS 

Enprstiuoa 	Investiraentos 

Habitacionais 	 79.950 	116.415 

Abastecinento d'6gua - FINANSA 	21.618 	65.676 
Materiais de Construçao - FIMACO 	1.287 	 2. 3O1 

TOTAL 	 105.885 	181.392 

No tocante a habitaçao, os financianentos concedidos pelo BNH aos 

prograrias habitacionais apresentorcn os seguintes resultados por unidades fe-

derativas: 

PROGRAMAS HABITACIONAIS - FINANCIAT0S CONCEDII)OS PELO BNH SEGUNDO OS ESTA 

DOSETERRITÓRIOS DA AMAZÓNIA 

UNIDADES 

FEDERATIVAS 

VALORES (NC 	1.000,00) NMER0 DE UNIDADES HABITACIONAIS 

Erpz'stos Investineritos Financiadas Concluídas EU C(taQÓ 

RONDÓNIA 39 117 10 10 - 

ACRE 4.1t46 5.109 620 - 620 
AMAZONAS 32.136 39.936 4.243 2.183 1.760 

RORAIMA 156 312 

PARÁ 

 21 21 - 

42.666 69.966 5.117 1.2117 3.870 

AMAPÁ 507 975 107 107 - 

TOTAL 	1 79.950  1 116.415 	1 10.121 	1 3.871 	1 	6.250 
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4Ç0 DOS BANCOS OFICIAIS NA AMAZÓNIA 

1 - AQ.O DO BANCO DA AMAZÔNIA - BASA 

O fato ma.s marcante da atuaçao dó BASA em 1969 foi a elevaço do 
seu capital de NCD$ 150 mil  para NCr$ 100 rnilh6e. 

Criado poX ocasiÓ da Segunda Guerra I4undial, o ento Banco da Bor-
racha 5/A, teve seu capital social constitúído de recursos financeiros nacio-
nais e xrte-americanos. Por muitos anos 9 capital do Banco permaneceu em 
NCr$ 150.000,00, já que a Lei n9 i 067, de  07.06.1962 aômnte permitia qja1qu 
aumento após a nacionalizaçao da parte suba critá pelo Govgrno flórte-a2nericano. 

Através do Decreto-Lei n9 493, de 10.03.69, foi autorizado o Zunia-
1ério da Fazenda a contratar empréstimo ext*no no 'z].or de até NCr$ 
3.000.000,00 com o EXIBANK para o financ.amento da compra de a6es em poder 
do Governo Americano. 

Possuí o BASA 56 Agencias, 7 das quais fora da Amaz6nia. Parif 170, 
está programada iusta1aço de 13 noivas ag6ncias nos seguintes locais: 

- No Estado do Amazonas: NumaitA e Lábrea. 
- No Estado de Goiás: Divinôpolia, Gurupi e Miracezna do Norte. 
- No Estado do Maranhão: Pinheiroí, Carolina e Santa Ins. 
- No Estado de, Máto Grosso: Barra do Garças, Dom Aqu.tno e Várzea 

Grande. 
- No Estado do Pará: Tomé-Açu e Xgarapé-Mirim. 

Com asse aumento de agncias, deverá o BASA levar o crédito dos mu-
nicípios perif'ricos. cio "hinterland", 41veraificando suas atividades econ6mi 
cas e contribuindo para  elevar a re1aço regional banco/habitantes. Esta, a1ém 
de ser re1ativaznerte baixa, ainda é agravada pela concentraçao da r&le bancá-
ria ionai. nas Capitais. 

de se realçar, ainda, que a expans.o do BABA tem repercutjdo de 
maneira favorável no jrocesso de expansao e especializato das pr6rias meti 
tuiç6es financeiras locais. 

No decorrer do primeiro semestre de 1969, o volimte de aplicaç6es da 
mnstituiçao atingiu ô nível de NCr$ 11L5 milhes, doa quais 71,7%  Íoram apli-
cados na Regiao situando-se, desde 1967, em t6rno desse percentual as aplica-
ç6es do Banco- na área. 

Desses recursos, uj% foram à produço agropecuárla, 38% h produ-

çao industrial e os 50,7% restantes de atividades tercitrias (comércio e ou-
tros serviços). 
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Para 1970,  com base no comportamento dos anos anteriores e nas pre-
vis6es dos setores especializados, projetou-se uma arreeadaç.o dc recursos 

para investimentos da ordem de NCr 320 milh6es e um total "de liberaçao de 

NCr 200 milh6es dando, ao fina], do exercício, um acréscimo de NCr 120 mi-

lh3es superior, portanto ao previsto, para 1969,  que foi de NCr 102 milh6es. 

No que diz respeito às aplicaç6es, estas deverao se situar em t6rnô 

de NCr$ 626 Dilh6cs, distribuídos entre Ncr 355 mi].h6esem aplicaç6es em des 
contos e Nr 271 mi].h5es em empréstimos em Conta Corrente. 

2 - ,QZ0 DO BANCO DO BRASIL I]A AMAZCNIA 

Dando cumprimento hs medidas preconizadas durante a Aço Coordenada 

do Govôriio Federal ria Amazônia, o Banco do Brasil vem cumprindo suas atribui-

ç6es p.ra reforçar o suporte financeiro indispensve1 ao desenvolvimento das 
atividades econômicas da regiao. 

No período janeiro/setembro do corrõnte exercício, essa instittdçao 

conodau NCr$ 27.215  mii de financiamente às atividades agropecurias e indus 

triais, através da CREAI, os quais se distribuiram capacialmente de acôrdo com 

o quadro que se segue: 

CRÊDITOS COICEDIDOS - PERIODO JAN/SET 1969 

REGIÍ(OAHAZONICA 

NCr ai 

gSTADO PÁRICULTUEh PECUfiRIA flJiYÚSTRIA TOTAL 

Custeio Invest, Custeio Invest. Custeio Invest. Custeio Invest. 

Rondônia 1.633 k,  3 348 136 491 1.772 843 
Acre 73 57 6 257 - - 79 314 
Amazonas 7.207 117 121 782 83 446 7.411 1..315 
Roraima 375 U 565 - - 386 569 
Para 8.671  563 208 2.632 1.1!86 98 O.368 3.293 
Amapá. 134 21 6 4cL3 266 - 406 429 

- TOTAL 18.096 766 355 4. 9 1.971 1.035 20. 1.22 6.793 

F01TE: Banco do Brasil 
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3 - ÇO DO B. N. D. ] NA IMAZMIA 

Dentro das linhas de áçao preconizadas na visita presidencial, o Ban 
co Kacional do Desenvolvimento Ecoi&níco cõncedeu fmnsnciarnentos no montante 

de Nr 33,2 mi1hes, através do ?undo de Recuperação Econ&nico - PBE, do Fun 
do de Financiamento para a Pequena e Média Empresa - MEME e do Fundo de 'i-

nanciament e Iv1uina e Equipamento - FINAZ'E. 

Além dsses recursos carreados para a regi.o MIaz6nic4, forcun con-

cedidos avais em moeda c5trQneira correspondente a US$705,5 mil. A distri 
buiçZo setorial e espacial dos financiamentos distribuizam-sc conformé os clua 

ro3- seguintes: 

COLABORACXO PflTcEflA DEFERIDA ?ELO BNDE J  PARA A AMZONIA 1968/ 

NCr Mil 
- 

ESTADO (1969) 

--- 

F. R. E. r M45. 
- 

FIPELU 

-r 	- 

TOTAL AVAL 

Acre 178,3 800,0 978,3 1490, 0  
Amazonas 1.105,14 514,5 1.159,9 
Para 27.000,0 116,14 27.116,14 215,5 
Roraima ii. 000,0 14.000,0 

TOTAL 31. 000,0 1.1400,1 814,5 33.2514,6 705,5 

NCr Mil - 	- 

ESTADO (1968) 

- 

F. R. E. 

- 

MIME 

- 	-t 

r M. 1.14E 
-- 

T(7JAL 

- 

AVAL 

Acre - 52,5- - 52,5 
Aniazonae 273, 0  148,2 321,2 
Para 5.100 ) 0 320,5 - 5.1420,5 

TOTAL 5.100,0 - 	6146,0 148,2 5.7914,2 

\ 
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F. R. E. - F 	CIAI4EIT0S APROVADOS EM 1968 E 1969 NA REGIIiO AMANIC 

iCr lviii 

DISCRIMINAÇÃO 1968 1969 TOTAL 

Pará 

Telecornunicaç6es 21 000 27 000 
Transportes 5 100 - 100 

Roraima 

Mineraçao 	
- 

4 000 4 000 

TOTAL 5 100 31 000 - 36 100 

FIPE -INANCIAl'flNTOS APROVADOS EM 1968 E 1969 
1TA REGIÃO MIAZONICA 

NCr$ lfil 

DISCRNINAÇiO 1 	1968 1969 TOTAL 

Acre 

Indust. e beneficisniento da borracha \  800,0 800,0 

Amazonas 

Ezp1oraao e transformaço de Minerais 14,0 22,5 36,5 

A1imentaço 34,2 31,2 
Madeiras 320 0 32,0 

TOTAL 48,2 854,5 902,7 

1 - Ffl'JANCIMrENTO$ EU l'IOEDA IjACIONAL - RECURSOS DO F.R.E. 

NCr Mii 

D 	ii E P 1 C 1 	R 1 O s - 

ÇÃO 
SL'TOR DE 
ATIVIDADE 

VALOR 
OPERAÇÃO 

DATA DA 
APROVAÇÃO 

D.E.R. do Pará PA Transporte 5 000 1/11/68 

DNPVN - Dept9 Nac. de Portos e 	Vias- 

Navegáveis PA Transporte 100 12107/68 

COTEi.3EL - Cia de Tc1efons de 13e1&a PA Telecom. 27 000 28/03/69 

Mineraço da 4rnaz6nia - MACISA RO Minezaço 4 000 11/07/69 
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II - AVAIS •'I 1,10EDP ESTRANIRA 

Us$ 1:111 

BENICI!RIOS LocALIzACio SETOR 	DE 
ATIVIDADE 

VALOR 
OPERAÇÃO 

DATA DA 
A1OVAÇA0 

DER, do Acre -DERAcRE AC Transporte 1 90, O 27/10/69 

Departernento Nunicipal 	de 

Estradas de Rodagem de Be- 

16m-PA PA TranSporte 215,5 27/10/ 69 
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ZONA FRANCA Í)E MANAUS 

Reconhecendo as desvantagens locacionais da Ainaz6nia Ocidental que 

impediam, num prazo razoável, o recebimento dos benefícios decorrentes da le-

gislaçao dos incentivos fiscais, o Govrno Federal eso1veu dotá-la de incen-

tivos especiais consubstanciados na criaçao, manutençao e ref6rço da Zona 

Franca de Manaus. Embora seja pequezo o tempo decorrido de sua implantaçao 

para aÍ'erimnto .de resultados dfinitivos, observam-se diversos efeitos osi' 

tivos. 

No período 1968/1969,  foram aprovados 29 projetos industriais, dos 

quais 10 encontram-se em impiantaqao, 16 já foram implantados, achando-se em 

funcionamento, e 3 referem-se a ampliaç6es. Encontravam-se em análise, no fi 
nal dõ ano de 1969,  15 projetos industriais. Os investimentos tomprometidos 
ascefldem a NCr$ 230 milh6es, representando crca de 5.000 nçvos empregos. En 
tre as industrias em funcionamento contam-se fábricas de jóias, de artigos 

éticos, peças de yestuário, artefatos de cimento, aparelhos eletrnicos, peru 

cas, montagens diversas, produtos alimentares e sacaria. Em imp1antaço, des 

tacam-se siderúrgica, matadouro, frigorífico, estaleiro, indústrjas químicas, 

montagem de motores, fabricatao e montagem de casas pré-fabricadas. Entre os 

projetos em análise, encontram-se indústrias químicas, fábricas de brinquedos, 

de condutores elétricos, de cimento, de material de pesca, indústrias de ma-

deira e montagens diversas. 

Observa-se uma mudança no tipo de indústrias que buscam instalaç6es 

na área, prevendo-se criaçao de centro industrial que venha a se constituir 

num núcleo dinniico com efeitos irradiadores para as demais áreas da A.'nz6nia 

Ocidental. 

Para avaliar a importncia da Zona Franca no comércio de Manaus, é 

interessante examinar os nmieros do seu movimento global (quadros 1,11 e III). 

Enquanto suas exportações para o Brasil cresceram 26% de 1965 a 1968, para o 
exterior o acréscimo foi de 150% no mesmo perícdo. No tocante às importaç6es, 

as variaç6es s,o bem maiores, mas observa-se que também as mercadorias nacio-

nais tiveram substancial aumento, cerca de i6li.% (estrangeiras 1.067%),mostran 

do a melhoria dos padr6es de consumo da populaçao local. 

Apesar do natural crescimento das importações estrangeiras, ainda 

sao as mercadorias nacionais que representam maior parcela no comércio de Ma-

naus. De janeiro a novembro de 1969, a Zon3 Franca de Manaus, importou um to 

tal de NCr$ 98,5 milh6es de mercadorias estrangeiras, contra NCr$ 182,3 mi-
lhes de mercadorias brasileiras, ou seja, 35% das mercadorias importadas por 

Manaus vem do exterior. 
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Observando a composiçao das importaç3es (Quadro.II),verifica-se que 

nos ramos de material de construção, confecç6es e produtos qufmicos, predoni-

riam as mercadorias nacionais, enquanto cm ganeros alimentícios,veículos, xfl& 

quinas e motores, elctrodom6sticos e tecidos, as estrangeiras representam ma-

ior parcela. Analisando as importaç6ics do exterior, constata-se, em 1968, ina 
ior participaçao de gneros alimentícios (2o), veículos e motores (18%), ele 

trodomésticos (17,50%)  e tecidos (io%), que, juntos, perfazem 75% do total. 
Em 1969 (Quadro iii), essa distribuição variou substancialmente, passando •o 
principal item a veículos e motores, com 18,5%, seguido de eletrodomésticos, 

com 111,5%,  material de construçao, i.3, g&cros alimentícios, que caiu para 

12%, e tecidos, com 8,5%, que representam em conjunto 67%, mostrando maior di 

versificaçao. 

Além dos benefícios no custo de vida, na modificaç.o da vida da Ci-

dade na ixnpiantaçaõ dc um centro industrial o nas mudanças dos setores da 

economia local> observam-se mudanças acentuadas na receita estadual, que no 

período 1967/69  cresceu  29-,  sendo que 9 de 1968 a í969. 

Por outro lado, estimativas preliminares revelaram que o Produto 

Interno Bruto do Estado cresceu, em 1968, a uma taxa de 15%,  valor bastante 

expressivo. 

QUADRO 1 

MOVIMENTO GLOBAL DO COMJRCIO NA ZONA FRANCA DE MANAUS 

NCr$ iiil 

EXPORTAQES 
	

IMPORTAÇOES 
ANOS 

Brasil 1 Exterior 1 BR/Ext i Brasil 1 2èror 1 BR/Ext 

1965 61 845 19 171 3,22 60 119 11 798 5,09 

1966 69 808 27 316 2,55 811 125 16 003 545 

1967 81 561  30 1153 2,67 98 27 25 952 3,78 

1968 76 152 47 747 1, 63 158 618 137 628 1,15 
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UADR0 II 

COMPOSIÇÃO DAS fl.IRTAQES PELA ZONA FRANCA DE IvlANAUS: 

DO BRA$IL E O EXTERIOR - 1968 

NCr$ Nil 

G É N E R O 3 BRASIL EXTERIOR BR/EXT. 

Cancros M.lmentícios 27 511 38 465 0,71 

Veículos Maq. Motores 19 035 23 601 0,80 

Mater.al de ConstruçEo 14 813 77 009 21 11 

EctroomSticOS 5 367 23 382 0,22 

onfecçes 12 638 9 371 1,34 

Tecidos 6 823 13 480 0,50 

Agropecuria e Pesca - 165 - 

Prod. Quínicos 10 380 1 940 5,35 

Artef. p/emba1aem - 907 - 

Arrnarli,hos 2 376 - - 

Artef. p/pape1aria 3 002 - 

Prts. PlÁsticos 1 668 - - 

MobiliÁrio 3 429 - - 

Outros 14 402 15 271 0,94 

ADRO III 

VARIAÇ2 O NA CONPOSIÇ20 DAS IIU'ORTAÇES DO EXTERIOR 

iic4 1 OCO 
1968 	1969 (Att nov.) 

GÊNERO 
Valor 1 	Valor 1 	1 

Material de Construçao 7 009 5,25 13 048 13,24  

Produtos Cuíniicos 1 940 i,46 5 197 5,27 

G&'ieros Alimentícios 38 465 28,79 11 742 11,92 
Veículos e Motores 23 601 17,67 18 155 18,42 

E1etroaamsticos 23 382 17,50 14 371 14.,58 

Coníecç6es 9 371 7,01 7 813 7, 93 

Tecidos 13 480 10,09 8 288 8,41 

Diversos 16 343 12,23 19 933 20,23 

TOTAL 	f 133 591 1 100,00 1 98 547 1 	100,00 



69. 

IENS10 DOS BENEPCI0S DA ZONA FRAIICA À AFIE&S PIONEIRAS DA AMAZÓNIA OCIDEI'ITAL 

O Decreto n? 63.871, de 20/12/68, disp6c, nos tarmos do Decretd-lei 
n9 356, de 15/08168, assinado quando da insta3.açao do Govêrnd Federal na Ama-. 
z6nia, s6bre a extenso dos benefícios da Zona Franca de Manaus hs cidades de 
P8rto Velho, Boa Vista e Rio Branco. 

A StflRAMA instalou o entreposto de P6rto Velho e vem enviando merca 
donas para as tireas da Ainaz6nla Ocïdental. No decorrer do 19 semestre de 

1969, asse movimento se apresentou conforme o quadro a seguir: 

SUERflTENDNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS 

(SuPRAMA) 

RESUMO DO MOVfl'T0 DE SAtDA DE Iv1EECADORIAS DA ZONA FRANCA 

DE MANAUS PARA ASBEAS DAAMAZØWEA OCIDENTAL, DANTE 
O 19 SEMESTRE 

W(,' Mil 

MERCADORIAS NACIONAIS 
II1TERIORI)O 
ESTADO DO 
AMAZONAS 

RIO BRANCO BOA VISTA PÔRTO VELHO 

Material de Construço 278 358 170 129 
Gneros Alimentícios 2 345 2 235 669 434 
'Iedicamentos 136 143 91 35 
Veículos 128 879 289 35 
Mot. Manit. e Peças 198 811 97 28 
Diversos 11  822 a 582 721 1 235 

TOTAL 7 907 7 008 2 037 1 946 

PRODUTOS ESTRANGEIROS 
BITiBIORDO 
ESTADO DO RIO BRANCO 
AMAZONAS  

BOA VISTA PÓRTO VELHO 

Material de Construço 85 493 71 140 

Gncros Alimentícios 71 93 27 38 
Medicamentos - - - - 

Veículos - 32 - - 

Mot. Martim. e Peças 214 166 5 456 
Maq. e Iniplem. AGric,.las 469 757 421 - 

Diversos 49 9 56 9 

TOTAL 888 1550 580 643 
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ÇO DAS F6ÇAPdvIADAS NA REGI70 
ri 

As Frças Armadas esto tendo uma participaç3o cada vez mais ampla 

na construçao e manutençEo da infra-estrutura econGmica e social da área. Ex 

cito, Marinha e Aeronutica, alra de suas tarefas específicas de segurança na-

.cional, executam uma s&ie de atividades relacionadas com o desenvolvimento da 

região, que vo desde a construço de estradas, aeroportos, habitaçes e redes 

de tratamento e distribuiç.o de gua, assistncia social à s populaçes lo-

cais. 

Essas atividades podem ser assim resumidas: 

EX]RCITO 

Atualmente, atuam na Amaznia o 59 Batalhão de Engenharia enstru-

ço (criado em 195  para atendimento das obras rodovirias Brasília/Acre e se-

diado em P6rto Velho) e o 69Batalh.ode Engenharia e ConstruQao (instalado em 

B&a Vista, Roraima). O 79 BEC está sendo instalado, com ntícleo pioneiro na ci 

dado acreana de Cruzeiro do Sul, e o 29 EEC, que. era sediado no Nordeste, esta 

sendo transferido para a Amaz6nia. Além disto, bata1hes do Sul serao desloca 

dos para o Norte, à medida que forem concluindo suas misses. 

Uma das principais miss6es confiadas ao 59 EEC 9 a de construço_, im 
lantaç.o e conservo de rodovias (vide capítulo "Transportes e Rodovia. A 

le foram entregues as obras das rodovias BR- (Cuiab/Prto Velho), já im-

plantada e com prosseguimento dos trabalhos de conservaçao e manutenç.o, e da 

BR-319 (p6rto Ve1ho/Abun/Guajar-Mirim) rodovia que aubstituirt um. trecho fer 

rovirio e que deverá ter concluída a sua impiantaçao. Por soiicitaçao do Mi-

nistrio das Minas e Energia, o 59 EEC trabalha, ainda, na construçao de uma 

estrada de 100 Ioii de extenso, ligando Arquimenes (na BR-364)  ao Alto Candeias, 

para facilitar a expioraço de cassiterita alí existente. 

o 69BEC, instalado este ano e contando com recursõs fornecidos pelo 
DNER, tem a miss.o de concluir o trecho entre Boa Vista, em Roraima, e Caraca-

ra, na BR-174,  que vai ligar Manaus as fronteiras cbm a Venezuela e com a 

Guiana Inglesa. 

O 79 EEC, em fase de instalaço, construira a BR-236, que 1igar Abu 

n. à fronteira com o Peru. 

.0 prosseguimento da imp1antaço do trecho Bacabal/Divisa Maranhão-

Par, da BR-316,  é tarefa do 29 BEC, integrant do 19 Grupamento de Engenha-

ria. 

Diversas outró.s atividades est.o sendo executadas pelo 59BEC, entre 

as quais a adininistraçao da Estrada de Ferro Madeira-Mamor; a reconstruçao da 
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linha telegrfica Rondon, entre Cuiab9 e P&to Velho; a construçao do sitema 

de tratamento e distribuiç.o de água de Porto Velho; manutençao de uma rede de 

armazéns reemboisveis e farmc1as, e prestaçao de assistência mdicosanita 

s populaQes do Territ6rio de Ronddnia e do Estado do Acre, inclusive com a 

construçao de um laborat6rio de medicamentos contra doenças tropicais. 

Reconhecendo a açao importante que o Exército vem desempenhando na 

Amaz6nia e buscando intensificar ainda mais essa atuaço, o Governo Federal 

resolveu ampliar as organizaçes militares da regio, criando diversas novas 

unidades, ano passado: Comando Fronteira Solimes (Tabatinga), 1? Batalhao Es 

pedal de Fronteira (aabatinga), Comando Militar da Amaz&iia (transferido de 

Belém para Manaus), l2 Regiao Militar (Manaus), Comando Fronteira Roraima 

(Boa Vista), 29 Batalho Especial de Fronteira (Boa Vista), 79 Batalhao de En-

genharia e construçao (Cruzeiro do Sul), Comando de Fronteira Acre-Rond6nia 

(porto Velho) e 12a  Companhia PE, Est. Rc-g. Subsistência, 12a Companhia Espe-

cial de Transporte, 1.a  Companhia Engenharia Dep. Manutenço, 19 Batalhao de I 

fantaria de Selva (279 BC) e 29 Batalhão de Infantaria de Selva (289 BC) todos 

sediados em Manaus. 

MAR INHA 

A Marinha vem ampliando e melhorando sua participaço no processo de 

integraçao regional, e como medida inicial sua infra-estrutura na &ea através 

da rede de Capitanias, Delegacias, Agdncias e Capatazias, cuja funçao é orien-

tar e controlar ó,  transporte aquavierio no que se refere ao pessoal e material 

das embarcaç&s, a infra-estrutura que ap6ia aqueles meios, a seguranç.a da na-
vegaç.o e demais aspectos relacionados à s aquavias. 

Atuando ativamente na regiao, destacam-se a Base Naval de 	Val-de- 

Ces, a Flotilha do Amazonas, a Diretoria de Hidrografia e Navegaçao, além das 

Agncias e Escolas. A Base Naval de.Val-de-Caes possui o segundo Dique Saco 

do Brasil, além de um conjunto de oficinas, que oferece, com segurança, repa-

ros e docagem à navegaçao mercante nacional e estrangeira. A Flotilha do Ama-

zonas transporta gratuitamente grande quantidade de material para as F6ças 

Armadas, para as entidades federais, estaduais e missionrias, levando a bordo 

.mdico, dentista e vacinas para o atendimento das popu1açes ribeirinhas. 

Diretoria de Hidrografia e Navega presta eficiente atuação nos serviços de 

levantamento hidrogrfico da regio e na instalaç.o de rdio-far6is, far6is, 
b6ias e demais instrumentos de proteço à navegaçao fluvial. 

Conv, fnalinent. a 1óa o Dspecm de eç10 .uIcrcMs da Escola de Ma 

rinha Mercante do• 	escola profissional mantida pela base naval, da E 

cola a.e Formagao dc Reservistas Navais, que, no sentido de fixar o homem 
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gio, utiliza-o ap6s o término do curso, tanto como embarcado nos navios como 

em atividades técnico-profissionais nas oficinas e no Dique-Saco. 

AERONÁUTICA 

O Ministério da Aeronáutica, através da COMARA - Comissão de Aeropor 

tos da Região Amaz6nica, 6rgo a êle vinculado, esta realizando um vasto plano 

de construção e manutenção de aeroportos em t6da a regio,além de prestar ines 

tiinveis serviços de assistência social às populaç6es de íreas que É6 disp6em 

do transporte aéreo como meio de ligação com os centros mais adiantados. 

101 
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POLtTICA DE INCENTIVOS FISCAIS 

A política de incentivos fiscais, administrada pela SUDAM, tem se cons 

tituído no principal instrumento de dinamizaçao do setor privado regional. 

Os recursos deduzidos a favor da iinaz6nia, no período 1963/julho 	de 

1969, alcançaram o' montante de NCr$ 1446,5 milh6es em moeda corrente, cerca de 

NCr$ 583,8 milh6es em moeda de 1969. 
isse fluxo de recursos carreados para a área induziu investimentos equi 

valentes a N 	1.527,1 miih6es em moeda corrente. 

Sob o aspecto setorial, a agropecuária tem absorvido a maior parcela 
de recursos (51,8%),  seguida da indatria (32,8%) e setor de serviços (15,14%). 

A supremacia cio setor agropecuário, na distribuição dos recursos, se 

constitui num fato normal numa regiao como a iinaz6nia, pois a.lém do grazie poten 

cial para o desenvolvimento dessastividades, seu reduzido mercado interno no 
permite a imp1antaço de grandes enreendimentos industriais. O fortalecimento 

de seu parque industrial depende mai.s de fat6res exógenos, ligados a oportunida-

des de exportaç6es. 

A análise da d.istrib'uiço dos investimentos pelos diversos ramos induz 

triais revela que, praticamente, no está se modificando a estrutura do setor. 

De fato, 5TIa desses investimentos forem absorvidos por grupos de baixo pc4er ger 

minativo: produtos alimentícios 17%,  ttil i6%  e madeiras 17%.  Dos ramos con 

siderados din&nicos, apenas se destaca o de minerais no metálicos, que absorve 

cerca de 1% dos investimentos. A participaçao restante encontra-se dispersa pe-

los demais ramos do setor. 

Espacia]iente, constata-se que semente Mato Grosso (11.0,3%) e Pará(38,li%) 

absorverem quase 80 dos investimentos projetados para a área. Embora a Zona Fran 

ca de Manaus apresente boas perspectivas para incrementar o desenvolvimento in-

dustrial do Estado do Amazonas, a sua participaço na absorção de recursos a.ican 

çou apenas 120%. 
Sob asse aspecto, constata-se, ainda, que no Estado de Mato Grosso pra 

dominam os investimentos em agropecuárïa (67,5% dos recursos carreados para o se 
tor, da região) e, no Estado do Pará, a predomin&icia pertence ao setor industr 

ai, que absorveu 63%. 

Essa concentraço, na realidade, é uma conseqi!t&cia lógica da própria 

estrutura econ&nico-social da rogio e, numa primeira etapa, torna-se mesmo de-

sejáve]., tendo em vista que o desenvolvimento da área, dada a sua extensao e 

problemática, só é viável através de um aproveitamento intensivo dos pôlos de 

maior significaçao, Manaus e Belém, e de áreas de grande potencial, como o norte 

de Mato Grosso. 
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A rnontaexn e fortalecimento da jnfra-estrutura econ&nica da demais uni 

dades da irea, e a pesquisa de oportunidades industriais voltadas sobretudo para 

mercado externo, deve ser a t6nica das diretrizes para o desenvolvimento das de-

mais unidades 1a área. 



QUADBO 1 

INCEWIVOS FISCAIS 

RECURSOS ABBECAQS PELO BANCO DA AMAONIA s.. 

1963 1964 	- 65 - 	196. 1967 1968 -1969 

JANEIRO - 174.607,90 136.687,05 904.411,53 1.501.81,86 3.47. 1452,04 4 . 677.596,90 
FEVEREIRO - 80.867,66 136.318 ,90  623.398 ,84  2.244.022,06 4.1118.827,118 4.8111.122,00 

MARÇO - 411.166 2 65 106.580,60 1.022.972,98  4.124.591)71 4.274.259,61 17.785.741,00 

ABRIL - 41.103,42 267.629,54 1.677.011,58 2.635.597,74 5.790.937,38  24.030.141,52 
MAIO - 23.6143,77 1.140.018,29 3.658.357,19 6.396.686,01 10 .639.267,56  22.137.702,118 

JUNHO - 118.260,47 1.3Õ0.186,92 4.141.438,73 11.525.061,98 17.247.855,26 8.178.989,85 

JULHO 39.208,18 1122.191,74 1.697.967,04 6.817.248,33 91O.766,06 21.560.319,99 16.92.387,0o 
AGÔSTO 102.921,56 676.518,55 1.795.163,70 6.015.943,

0
0 9.637.338,21 19.125.505,19 - 

SETEMBRO 149.932 ,86  404.629,35 1.737.520,24 4.388.799,112 14.453.414,88 22.316.090,84 - 

OUTUBRO 304.736,81 711.775,84 1.769.588 ,54  7.254.872,54 10.751.645,35 23.459.886,24 - 

NOVEMBRO 313.019, 08  522.377,57 1.691.175,26 5.638.745,90 16.023.938,99 211.748.653,08 - 

DEZEMBRO 167.752,08 96.161,11 1.248.084,13 4.663.499,73 13.373.172,18. 25.762.455,00 - 

TOTAL 1.077.570,57 3.316.304 ,03 13.046.920,21 46.806.699,77  .11.857.51,o .182.1&.509,67 97.943.680,75 

FONTE: SUDAM 	( Moeda corrente NCr$ 1.116,5 in1iies 
RESUMO: Total recolhido até Julho/69 moeder de juflo de 

1969 NCr$ 583,8. mi1hes 
)_• .... 
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DRO II 
DCELJTIVOS FISLIS 

PROJETOS APROVADOS - 00Posi .- 	-o SETonI.t 
-  

RCtJRSoS PREVSOS 
EÕR 

1 - AGROPEciJiRIk 
II - II'DSTRIPi 

1- ProdttLos AUméntaes 
2 -Qviidca 
3 - Têxtil 
4- Ideiras 
5 - Minerais no-met1icos 
6-Bebidas 
7 - F.uno 
8 - Perf. Sab6es, Vø]as 
9-Borracha 

10 - Edrcorial e Grafica 
Ii- Meta1uria 
12 - Vesttrio 
13 - Cb&iros e Peles 
14- I-b1i1irio 
35 - Material Transporte 
16 - Prod. Farm e Medicir 
17 - -Papel e Pape].o 
13 - Mecnica 
19- Nat. E1tr. e coniun. 
20-Produtos P]$sticos 
21 -Diversos 
22 - Mineração 

III - SERVIÇOS 

TOTAL  

PROJETOS 
N?S. 
(*) 

138 
107 
36 

3 
11 
II 

1. 
6 
1 
14. 
2 
1 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3. 
1 
2 
7 
2 
6 

251  

PrriÕs 

124.350. 575,  
21. 942.099, 
1.267.398, 

16. 229. 1465, 
17.277. -o44, 
25. 63.. 410, 
12.298. 364, 

325.000, 
2.093.973, 

974. 241, 
154.  5148, 

6.385.271, 
956.805, 
411. 500 1  
038. 299, 

1.689.428, 
790.393, 

1.000.000, 
l4.4. 833, 
:G33 350, 

2.182.099, 
6. 048. 868, 
2.519. 687, 133 614.5.214.9, 

462. 577.  2O8 

Outros 

5Ç50f  000)  
292L 
7. 190. 190, 

23. 506. 61i.5, 
13.633. 313,/ 
7. 164. 20, 
5. 753, b95, 

600.000, 
4714.. 096, 

51.810, 
2.0148.428, 

200.000, 
27-0.000, 
30.000, 

256.33,3, 

1. 174.240, 
if. 518, 

- 481.196, 

9. 383.619, 

80. 300. 529,- 

Lei 5 174 

578.618.202, 
305. 14.8.  8E3, 
55.347.036, 1 
i4.o9o. 902, 

38.615. 14.19, 
49.813.8142, 
51.696. ou, 
-24.333. 187, 

325.000, 
4. 714.938, 
2.530.000., 
3.463.642, 

3.3. 339-235, 
1.461.544, 
3.. 768.500, 
5.739.8    
.068. 

2. 371. 17& 
919. -311, 

1.322.498, 
1. 9O0.O45, 
6. 546. 295, 

17. 516.059, 
?556. 063, 

972.018.966, 

LVESTJ1IEIITLIb 

--TPTPL- 

790. 431.  9148, 
ÕÕ. 225.802, 
84. 735. 535, 

5.358.800, 
73.351. 529, 
85 537. 11.23, 
84.551.629, 
42.384. 649, 

650.000, 
7. 408. 911, 
14.. 451. 331, 
4.670.000, 

26. 772.934, 
2.618.349, 
2.450.000, 
7.808.196, 
7.0114. 022, 

16i. 571, 
3.093. 551, 
1.767.849, 
2. 533.395 
8.728.394, 

26.0146.123, 
10.131. 605, 

236.49.. 749, 

).. 527.148. 499, 

51-,8 
32,8 

5,6 
0,3 
5,1 
5,6 
5,5 
2,8 
0,1 
0,5 
0,3 
0,3 
1,7 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,1 
0, . 
0,6 
1,7 
0,7 

15,4. 

100,0 ; -- -: 

QD 

Reixversc 

7.182.362, 
5.069. 4,34, 

256. 210, 

4.813.224, 

12.25, 

F0ITE: StrIAM 
(*J 0 n? 1e Projeta Aprovados io incluï aC refõrmu2.ç6es e iseiiçes. 



QUADRO III 

II'TCEUTIVOS FI0U 
PROJETOS APROVADOS - DISTRIBUIÇ!(Y ESPACIPLL 

- -_,_ -- 

UN)ADE POLTICA 9E PREVISTOS -_pJCURS0S iT0 

Prcprios Outros Reinverso Lei 	5.174 • S• TOTAL 

Acre 1 549. 241, 247.096, - 1. 270.000, 2.066.337, 0,1 

Amazonas 20 68.330.699, 13.  k6. 563, 7.350, 99. 973. 168, 181.663.030, 11,9 

Amapd 2 3. 155. 437, 5.262.  473, - 8.077.875, 16. 495. 785, 1,1 

Gois 17 712. 821, 2. 214. 7146, - 44.668.925, 62.626. 492, 4,1 

Iv1aranho 20 533. 059, 2.826. 754, - 140.601. 54O, 59.961. 343, 3,9 

Ito Grosso 1 	83 181i. 050. 953, 5. 6o1. 994, 11.265. 477, 414. 03. 027, 614. 953.451, 143 

Para' 105 173.266. 193, 50. 774. 903, 978.969, 360. 582.687, 585. 602. 752, 38,4 

EondSnia 3 9148.815, 26.000, - 2.804. li44, 3.779.259, 0,2 

Rorairna - - - - - - 

TOTAL 251 1462.577.203, 80.300. 529, 12.251.796, 972. 018.966, 1.527.1148.499, loa, oo 

FOflTE SUDAM 



OUADRQ IV 

INCE3'TIVOS 1 SOAIS 

PROJETOS ATPOVADOS - A(OPECUÁRIA 

U?'IIDADE POLÍTICA P!OJTETOS RECURSOS PREVISTOS 

Pr6prios -Outros Reinversao Lei 	5.174 TOTAD 

Acre - - - - - 

Amazonas 2 99. 500, - 7.350,, 2.841.148, 379.98 0,5 

.Aap - 

GOI6.s 11 11.745.633, 1.000.000, - 34.973.690, 47.719.323, 6,0 

Maanho 2 560.000, - - 1. 549.000, 2.109.000, 0) 3 

Mato Grosso 78 135.588.862, 3.900.0001  6.452.253 9  387.373.287; 533.314 . 402 67,5 

Para 45 50.737.389, 150. 000, 722.759, 151.881.077, 203.491.225 25,7 

Rond6nia - - - - 

Rraiina - - - - - 

TOTAL 138 199.581.384, 5.050.000, 7.182.3-62, 578.618.202 790. 431.9148, 1.00,0 

F0ITE: SUDAM. 

OD 
o 



QUADRO V 

INCENTIVOS 	FISCAIS 

PROJETOS APROVADOS - IND$TRIA 

- piojiros - RECURSOS PREVISTOS. INv1sTn:ITo 
N9S. TOTAL 

. 

1 5)49.2)41, 21',7.096, - 1.270.000, 2.066.337, 

16 11!.. 520. 1i.06, 10.089.944, - 42.057.439, . 	 66.667.789, 

2 3.155. 437, 5.262.473, - 8.077.875, 16.495.785, 

6 3.997.188, 1.21)4.7)46, - 9.695.235, 111.907.169, 

17 15.763.049, 2.826.754, - 38. 422.540, 57.012.343, 

4 5.250.635, 1.701.99F, 11.813.224, 13.599.740, 25.365.593, 

58 80.165.804, 43.997.903, 256.210, 189.511.610, 313.931.527, 

3 9)48.815, 26.000, - 2.804.4111, , 3.779.259, 

UNIDADE P0LTICA 

Acre 

Amazonas 

Amap. 

GoiÁs 

Maraihao 

iiato Grosso 

1 Para 

Ronclnia 

Roraima 

0,4 

13,3 

3,3 

3,0 

11,11. 

5,1 

62,8 

0,7 

TOTAL 	 107- 	124.350.575, 	65.366.910 
	5.ot9.1134 L305 • 438 • 883' 1 500.225.802J 100,0 

FONTE: SUflAiI. 	 co 



UIUDADE POLtTICA 

Acre 

Amazonas 

ixnap aO 

Coi.s 

Uaranhao 

Mato Grosso 

1 Para 

Rpnd6nia' 

Roraita 

PROJETOS 
N9S. 

2 

1 

1 

2 

IJADRO VI 

nTeBIlIMOS 'ISCAIS 

PROJETOS APROVADOS - SERVIÇOS BÁSICOS 

RECUIOS PBEIiISTOS 

Pr6prios 	Outros 	Reinversao 

	

52.860.793, 	3.356.619, 

	

210.000, 	- 

	

1.3.2fl.45S, 	- 

	

11.2.363.000, 	6.627.000, 

- II1VESTI1TO 

	

Lei 5.1711 	TOTAL 

	

55.079.384 	111.197. 29, 

	

630.000, 	340.000, 

	

13.062.000., 	56.273.456, 

	

19.190.000, 	68.180. OQO, 

47, 1 

0,3 

23,8 

'-a, . 

TOTAL 
	

6 
	

132.65.249, 1 9.883.619, 	- 	87.961.884, 1 236. 1 .90.749, 1 100,0 
- 	 -i. 	 1 

FONTE: SUDÍU1. 


