
VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA Ec' SUA 

COMISSÃO DE PLANEJAMENID 

Io DESCOBRIMENTO DA AMAZÔNIA 

A Amazônia brasileira foi a Última das regiões do 

Brasil a ser eJq)lorada e imorporada ao patrimÔnio nacionaL 

Assim ocorreu por causa de seu afastamento geográfico em re 

lação aos centros prlmeirQJocupados e explorados pelos port~ 

guêses, e porque estava a oeste do meridiano de Tordesilhas, 
, 

sendo, portanto, parte do hemis ferio que, nacpele tratado, 

se reservara a ESp3.nha. Na verdade, a ocupação da Amazônia, 

por motivos geográficCB e'Üdentes, teria que ser feita, na 

época colonial, a partir do leste, pela subida do Amazoras e 

seus afluentes, as vias naturais de comunicação d~ região. 

Parece que os colonizadores espt.nhÓi.s compreenderam que s,! 

rfa difÍcil, e Esmo temerário, qualquer moviuento para a 

conquista da região que parti sse do Pae1.fico. 
A A , 

O esforço por penetrar no mundo amazonico so g! 

nhou ímpeto e se tomou mia contínuo no per10do em que Por . -
tugal e Espanha estiveram reunidos sob o mesmo cetro, quando 

os problemas de fronteira haviam, na realidade, perdido se,!! 

tido. Em 1616, fundou-se Belém, já à borda do meridiano que 

dantes seJll rava os mundos português e espanhol. Em 1637/39 , 
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I' 

Pedro Teixeira subiu o curso do Amazonas - Orellana ja o de! 

cera antes - sem lutas ou conflitos, e foi bem recebido em 
, ,. 

Quito, como sudi to da mesma coroa 0 Ja nessa epoca as exped! 

ções de Favela e outros preavam índios por todo o interior 

da Amazônia. Em 1640, quando tomaram a sep:lrar-se os reinos 

de Espanm e Portugal, lI8nteve-se a ocupação da Amazônia p! 
A , 

los portugueses, coisa que os espanhols, de suas reu,as b! 

ses andtnas, não puderam deter ou evitar. Mas, o fato é que 

a Amazônia não oferecia às metrÓpoles de então maiores atra 

ti vos o I solada pelas enorn:es di stân cias, EIIl UDe. época de 

transportes lent os, não continha.,· pelo que se soubesse, os 

metais e pedras preciosas que atraiam a ambição dos aventu

reiros; era, apenas, fioresta. 

Ao pertodo de penetração colonizadora destinada, 
, .." ' ... 

simplesment e, a ocupaçao polUi ca do t erri torio, a guerra ao 

índio e sua escravização, à DBnutenção de feitoriás de comê,! 

cio, com alguna agriculturá de subsistência em tôrno, _suc,! 

deu-se o perÍodo da catequese religiosa, em que os jesuítas, 

após obter as comenações papal e régia à escravização do !.!! 
dio, lançaram-se à obra de COIXluista religiosa do :Íncola e 

seu aldeiamento. Foi êsse o caráter predomiI!3.nte da ocupação, 
A A , 

portuguesa na Amazonia de meados do seculo XVII a meados do 

século mII, quand:> os jesuÍ tas, extintos por bula papal e 

proscritos por edito real, viram dissolvidas suas missões no 

interior da Amazônia, entregando-se a direção dos 

tos :Índios à administração civil da colônia. Foi 

aldeiame,!l 
, 

a epoca em 

que se organizaram os prilD3iros planos para a formação de u 
ma sociedade estável na região o t o tempo de Mendonça Furti 



- 3 -

do, Lobo de Almada e outros, que tentaram criar centros pe.r 
manentes de Iroduçãoo Fizeram-se, então, as primeiras ténta 

tivas de organização de um artezanato, de desenvolvimento de 

aptidÕes do índio no trabalho de fibras e na dei ras • Cons

truiam-se embarcações, fabricavam-se artefatos de madeira p! 

ra uso local, teci am-se rêdes e panos, orienta ção profissi,2 

nal ql.S ainda hoje subsiste em algumas regire s da Amazônia • 

Com o século XVII adqui. riu o seu cl{nax o ci c 10 

das "drogas do sertão", em que, repetindo-s e o que ocorrera 

na primeira eJCploração de outras partes do Brasil, atira-
.. 

ram-se os homens a procura de recursos da fioresta com cpe 
, 

alinmtar o comercio das feitorias. Foi o tempo da explor! 
-çao das cascas de cravo, da salsa parrilha, do cunaru, da 

baunilha, do urucum, do cacau, e tant os outros p:'odu tos si,! 
vestres, cuja alta rentabilidade destruía a estabilidade 

dos grupos agrÍcolas recém-fonnadCS, com a sedução da fortu 

na fácil obtida em um trabalho não permamnte. 

Quando se tornou difícil o encontro de cravo, 

que hoje constitui na floresta amazônica verdade! ra rarid! 

de botânica, e cujos reflexos sÔbre a ordem social e econô

mica da região foram os mais nefastos, iniciou-se a corrida 

à procura de outro proiuto florestal, a borracha, de influên 

c:l.a mais duradoura e que veio a constituir na vida da Amazô 

Dia um ciclo soei. aI. e. econÔmico bem definido. 

O ciclo da borracha inicla-se em meados do século 

XIX, }:'erdurando até 1914, quanoo termina o seu esplendor com 

dois fatôres limitativos ocorridos simultânea.m€nte. Um; foi 
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a guerra de 1914 a 1918 que, cortando as coIIllIlicações da Am 

zôrda com o resto do mundo, opôs, por vários anos, uma difi 

culdade irremovive1 à venda norIlB1 de suas safras. O outro, 

foi o crescimento da produção da borracha de plantação no O 
riente, que, a partir d~sse ano, principiou a sobrepujar, de 

muito, nos Imrcados conSumidores, a produção silvestre. 

A invenção, em 1839, do processo de vulcanização 

da borracha, abriu ao produto novas possibilidades de uso. 

Depois, veio a invenção do automóvel, em 1895; e a rápida a 

cei tação do veiculo causou iIrensa demanda da natéria-prima 
... , 

para a fabricaçao de pneumaticos. 

Entretanto, os fatôres q1.e tornaram possi ve1 o rá 

pido crescimento da produção de borracha silvestre residiam 

nas condiçÕeS da conjuntura econômica e social do Brasil em 

meados do século, em que se combinavam, de wm parte, uma e 

nome disponibilidade de mão-de-obra a baixo preço, origin! 

da na emigração das populações fusti gadas pelas sêcas do nor 

deste e for çadas a proc urar novas ocupações; de outra parte, 

o preço altamente remure rador p1go pela -borracha naquele tem 

po, se o comparamos com o reduzido custo dos produtos agr:!c,2 

las em geral, cujo preço de aquisição, dentro e fora do Bra 

si1, era proporcional ao baixo nÍvel de salários então em vi 

goro 
, 

Poderemos ter uma ideia mis concreta da interre 

lação d~sses fatôres se considerarmos que o salário médio de 
, 

um trabalhador noràestino, em fins do seculo passado, era de 

anenas meia pataca por dia, ou seja, 160 réiso O preço então 
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vigorante para a borracha era de~ em média, seis mil réis 

por quilo o t fácil perceber qm cada quilo de borracha. prod;!! 

zido por um trabalhador nordestino equivalia a 40 dias de s!!:, 

lário em sua terra de origem» e como a produção diária, eon 

forme o sering~, oscilava entre 5 a 10 quilos de borracha 

por dia, 'paiia êsse homem rea1mette obter em um dia de tra~ 

lho o equivalente .a Um ano de salário an sua terra nata.l 

Por outro' lado, o preço dos produtos agr1colas e manufa.tur!, 

dos que êle consumia estava relaciore.do com o n:í vel de sal! 

rio nas terras em que eram produzidos, dentro ou rom do Br!, 

sil, e não~rdavam proporção com os preços anorma.l~nte a]; 
~ , , 

tos de um produto florestal escasso e nao obtenivel atreves 
, , 

de fontes de ,produçãodiseiplimdao Importava-se» então, na ... ' . 
Amazônia." ~z a 160 réis o <J1ilo, açúcar a 200 réis o qu!. 

10, e o nais n~sSl!_proporção, mesmo ' produtos manufatura dos 

na Europao 

Era poss:Íyel, então, um sistema econôm1.co moldado 

na nais pura doutrina uereant1lista, eJCPortanc:b da região t,2 

da a sua produção e importando pam a região todo o seu eon 

SUDlOo 
, p , 

Rodolfo Teof'ilo calOllou, em 1910, que ate aquela 

époc~cêrca de 6000000 cearenses havian emigrado para a Ama 
A .." zonia o Sob o influxo desse formidavel caudal hUDBno, vindo 

~ 

do Ceara e acrescido de contingElltes importantes dos outros 

Estados do Nordeste, fotam invadidos e explorados todos os 

recessos da :A.uiazônia orrle a borracha poderia ser encontradao 

As safras dêsse pI-cxi uto cresceram ano a ano, conforme pode 
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ser visto na demonstração a seguir: 

ANO PRODUÇÃO 

1830 156 tonso 

1850 1.395 " 
1880 6.723 " 
1890 15.355 " 
1900 24.302 " 
1912 42.286 " (todo o Br! 

sil) 

O ciclo da borracha fêz nascer na Amazônia uma s,2 

ciedade de caracterlsti cas especiais, cuja análise constitui .. 
fascinante tema. sociológico. De uma parte, pelas e:xigencias 

, . 

do proprio sistema mercantilista que praticava, criou e do! 
" senvolveu dois entrepostos comerciais de r~pido crescimento~ 

Belém e Manáus, cuja evolução, de algum modo, não guardou p! 

ralelismo com a precariedade dcs elemenl:.os técnicos e cultJ! 

rais da socie da de a que serViam de centro. Eram os locais 

por onde saia a produção duramente elaborada na floresta e 

por ome entrava todo o consumo da população perdida nos 

seus remotos recessos o Resses centros formou-se um comércio 
" - .. opulento, sediaram-se os orgaos do Governo e desenvolver~ 

p . , 

-se elites ricas e cultas, porem mais ligadas a sociedade eu 
, '. ropeia 9 da qual provinham, do que propriamente ao dest1no da 

região em que se haviam ill9talado. 
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No interior, um senti mmto de garimp:!.gem e de 

transitoriedade dominou as populações. Vivendo separadas, i 

soladas no seio da fioresta, Ia coleta de prOO.utos dispersos 

pela heterogêneamata tropical, não chegaram nurea a consti

tuir comunidades rurais prôpriamente ditas. Ocuparam a flo 

resta como uma. expedição que p I'Ocura um ob jeti vo certo, di~ 

posta a regressar logo que alcançado. Não havia a intenção 

de pennanecer e sim de jurt,ar riqueza, se possivel, e reter .. .. 
nar a cidade grande, a terra de ori geme As sedes municiplis 

eram, por definição, apenas os locais ome residiam as auto 

ridades. 

Ao terminar o ciclo da borracha não tinham essas 

populações corrUções de pernanência. O interi or não podia 

subsistir sob a fonna de comunidades rurais dedicadas a ou 

tras atividades que não a da borracha, porque jamais se dedi 

cara a práticas agricolas. As cidades, aue dependiam da pro~ 
, . 

peridade do trabalho florestal para manter o seu come rc1 o , 

entraram em crise, porque s e haviam desenvolvido segurrlo p! 

drÕes superior es àqueles qw eram possíveis com a pre cária ! 

conomia do interior. 

Findou o ciclo da borracha quando se alteraram os 

fatôres da conjuntura qte lhe deu origemo Sob a pressão da 

concorrência da borracha de plantação, 06 preços reduzira,!!! 

-se ano a ano. A borracha silvestre 9 que alcançara em 1910 o 

preço de 12 shilli~s por libra, d8sceu, em 1921, a 7 pence 

por libra; e em 1932, a 1 5/8 pence por libra. A produção , 
.... 

que, em 1932, alcançara. 39.000 toneladas na Amazonia, e 
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420000 toneladas para. tcxio o Brasil, desceu a 6.000 tonela-

das, em 19320 Por outra parte, os produtos agrÍcolas e os ar 

tigos llBnufaturadoo' sofreram ,posteriormente à guerra 

1914 a 1918, um vertiginoso aumento. Em 1950, o aumento 

de 
, 

me -... 
dio de praJ o dos produtos agrícolas havia sido de cerca de 

20000%, em moeda nacional, sôbre os preços vigorantes em 

1900; enquanto isso, os preços da borracha baviam crescido! 

penas 260%. Deixara de ser remumradora sua produção silves 

tre e encontrou-se a Amazônia a braç os com a grande crise. 

11. OS PRFCURSORES DA VAIDRIZAÇÃO 

Em 1910, reuniu-se em Manáus um Congresso Agro-In 

dustrial, sob o patrocíniO da Associação Comercial daque 1 e 

Estado, qlE examinou a fragilidade do sist ema econômico pr! 

ticado e da produção da borracha sil"estre em face das nece,! 

sidades de desenvolvimento da sociedade amazônica e das amea 

ças contidas na expansão das áreas eulti vadas do Oriente. 

Dêsse Congresso, qoo reuniu personalidades da admilltstração 

pública, da economia prl vada e do meio polÍtico, resultaram 

recomendações ainda hoje atuais e de larga visãoo 

Em 191~ o Gov~rno da RepÚblica promulgou um Plano 

de Defesa da Borracha, cónjUIlto de provid;ncias que incluía 

sistem de transportes, plantação de serlnpueiras, obras sa 
, 

nitarias etc., fomando um verdadeiro plano de recupera ç ã o 

econÔmica da região. A execução do Plano foi iniciada sob a 
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direção de dois eminentes hOJIr:lns públicos daquela época, Pe 

dro de Toledo e Miguel Calmon, sucessivanente Minis troe da ! 
griculture. durante êsse períodO, apenas iniciada, pois se in 

terromperia 17 meses depoiso 

o agravamento da crise econôm1.ca, previ ato há tem 

po, sobreveio com a eclosão do conflito de 1914-1918. A Ama. 

zônia estava inteiramert e despreparada para fazer face às 

suas co ns eqüência s. 

No decorrer daquela guerra mundial, o problema da 

neces sidade de industri ali zaç ão do Brasil fôra PÔsto em avi 
dênc:ia. pelo relati vo isolaJlBnto do paIs em virtude da guerra 

submari na. País sem carvão e san petróleo, tendo que partir 
.... ~ '. "!''Jt .. 

para a irrlmtrializaçao oom as limitaçoes decorrentes da e,! 

cassez de combmtlveis, voltaram~ e Cl9 poderes federais para 
~ , 

a Amazonia, como a mais provavel fonte onde obter os combus 

ti veis sólidos e lÍquidos desejados. Iniciaram-se, porisso 9 

sob a dir eção de Gonzaga Campos e outros, estuios para o m,! 

lhor conhecinento da geologia da região, objetivando id€l'lti

ficar áreas favoráveis à existência de carvão e petrÓleo. ~.! 
~ , 

aes eat ucb s , que se pro longa ram com certa constanci a ate 

1926, e mesmo depois, não re velaram a existência dos recu,! 
.. 

sos procurados, mas revelaram, praticamente, o q\E se conhe 

cia sôbre a geologia e estratigrafia da regi.ão até bem po.!! 

cos anos. 

Veio, depois, a crise econômica murrlial que se so!! 

guiu ao "crack" da Bôlsa de NC'l'a Iorque em 1929, reduzindo a 

pro porç õe s míninas os preços e o consumo do s prcxi uto s da AllI!; 
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, 
zÔnia, particularmente borracha e castanha o Com essa epoca 

alcançou a região o ma~ baixo nÍvel, econômico registrado no 
li ,,.. , 

decorrer do últim seculoo Dele emrdu lert amente, a propo,! 

ção que se refazia a eoonomia sndial, até ao infcio da gue! 

ra 1939-19450 

Já art,es do inÍcio dessa guerra, as limitaçÕeS 

trazidas às correntes naturais do comércio DIlndial pelos si!, 

telDaS de ácordos comrciais e de inconversibilidade de moe

das, e ainda mais a necessidade de formar eft oques, ante o 

conflito que se aproximava, lBviam criado posição mais rav~ I' _ A 

ravel a comerciali zaçao dos produtos da Amazonia. Arrasta do 

para o 'conflito, em meados de 1942, o Brasil celebrou com os 

Estados Unidos tratados canerciata visando a colocar à disp,2 
... ... , 

aiçao deste os recursos ,brasileiros de materias-prlmas, en-

tre os quais a borracbao Foram os chamados Acordos de 

Washington que, entre Qutros objetivos, ao mesmo passo que 

~previam una estabili zação no pre;; o das _ érias-primas j de

femendo o comprad~ das especulações de preço decorrentes ... 
da escassez, estabeleciam providencias para. DBlhora das con 

- -
d!ções de vida da regiãoo Entre éssas medidas, a assistência , ..., 
sanitar.1a, a estabilidade nos preços dos generos mnufatur!, 

dos fornecidos pela América e ,um sis tema dê fonento pelo cri 

di to, qre consistiria na criação de um banco regioml, o Ba.a 
co da Borra.cha~ cujo capital seria romado pelos dois pai -
ses. 

As medidas tendentes a incrementar a produção 10 -cal 'de borracha silvestre e a formação de seringais de p~a.!! 
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tação tiveram ~xito U:nJi:, 000, não log:re.ndo alterar o facies 

econômico da região o Firrla a guerra, essa colaboração inter 

racional foi descontinmda, acentuando-se a necessidade da 

existência de um plano nacional de recuperação, que perse

guisse objetivos próprios e fôsse executado sem relação im.! 

diata com a conjuntura internacionaL Essa era a idéia que 

desde 1940 fôra enureiada. pelo Presidente Getúlio Vargas, no 

"Discurso do Rio Ana zonas " , pronunciado em Manáus. 

111. A VALORIZAÇÃO ECONÔMICA DA AMAZÔNIA 

Poucos meses depoi s de te rmimda a 

nia-se a Assembléia Constituinte Naci onal, que 

Consti tuiçãO promulgada a 16 de julho de 1946. 

guerra, reu 

elaborou a 

Aos constituintes lrrpressionou o desenvolvimmto 

desigual das diversas regiões do pais e o fato de qm a área 

sub-desenvolvi da do tem. tório nacional representa nove déci 

mos de sua extensão territoriBl. Dai as medidas adotadas na

quela Consti tuição quanto ao desenvolvimento de vastas exten 

soos do território nacional, como sejam a Regtão Amazônica , 

o POligono das S~cas e o Vale do são Frareisco, aos quais f2 

ram reservados, res~ctivamente, 3%, 3ct, e 1% da renda tribu 
, -taria da naçao o 

Com essas medidas vinham os comtitn intes realme.n 

te ao encontro de una aspiração nacioIi9.1 e tomavam posição 

em presença do dilema histÓrico que presidiu à fornação do 
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Brasil: incorporar o interior à SUl civilização e, suporta,!! 
tA,.. --do os sacrifl.cios desse esforço, mart er sua. aspiraçao ao des 

tino de \ma grande naçãO, ou concentrar-se nas suas áreas 

mais povoadas e progress:btas, desfrutando melhores corrlições 

de vida e renumiando à grandeza daquele destino continental. 

Com o início do ano de 1947, organizou-se na C~ 
.. 

ra dos Deputados, a qual, por lei, pertence a iniciativa das - ' , .. proposiçoes orçamentarlas, a Comissao Parlamentar de Valor! 

zação da Amazônia. A essa Comissão cabia elaborar uma lei 

disciplimndo a aplicação do preceito constitucional, ou mes 

mo um plano técnico de realização dessa valori zação , se aos 

seus membros a solução parecesse pos sÍvel. 

Consti tuÍda sob a presidência do Deputado Leopo,! 

do Peres, que éJ)resentara à Consti tuinte a emenda depois CO!! 

vertida no artigo 199 da Constituição, a Comissão iniciou 

seus trabalhos realizando estucbs e ouvindo depoimentos que 

lhe permitissem tomar no problena a posição mais consentânea 

com os inte~sses da região e do Brasilo 

De inicio, verificou a Comissão a inviabilidade 

de organizar por si prÓpria um plano técnico e que lhe cabia 

apenas estabelecer as normas Jsgais que disciplinassem a or 

ganização da entidade destinada a realizar o planejamento e 

pô-lo em execução. 

Ainia em 1947 foi elaborado o primiro projeto de 

regulamentação do dispositivo consti tucional, o qual detem! - ,-nava a organizaçao, dentro do Ministerio da Viaçao e Obras 
Públicas, de uma. comissão especial, consti tulda de represe!! 
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tantes dês se Ministério e dos Minist érios da Agricultura" 

Trabalho, Guerra, Marinha e Aeronáutica, e de outros membros 

civis, comi.ssão epe supriria recursos aos serytços e obras ~ 

xistentes ~u a criar na regiãO o Apresentado o projeto, teve 

o mesmo um substitutivo de autoria do Deputado Duvivier, r~ 

lator do projeto na Comissão de Comtit uição e Justiça o .Par!. 

da-lhe que a obra de va19rização da Amazônia deveria ser 

feita por um orgp.nislOO autônomo, destinaria a planejar e ex~ 
, 

cutar, com recursos proprios, um sistena de redi das vi sando 

a fim prêviamert. e definidos, que coincidissem ou não com a 

orientação e os trabalhos dos empreendim:mto s pÚblicos já ~ 
x1stenteso Aprovado na Câmara, o substitutivo foi enviado ao 

Senado em 1951 e ali distribuído ao Senador Álvaro Adolfo , 

para relatar. Em 1952, apresentou ~le novo substit.uti vo, dis 
, 

ciplinando a nateria sob a form em que veio, afim.l, a ser 

adotada, can pequenas modificaçÕeS o Em 6 de janeiro de 1953, 

foi sancionad<1 pelo Presidente da República a lei NQ 1. 806 , 

que estatuiu os objeti ws da obra de valorização da Amazônia 

e o modo de rea1izá-lao 

A lei 1.806 estabelecia que o planejamento da V~ 

lori zação EconÔmica da Amazônia seria elaborado por UIIB. Co

m1.ssão de Planejamento e executado por um Superitt. endente. A 

21 de setembro do neslOO ano, instalou-se a Comi.ssão em Belém 

do Pará, sob a preSidência do Dro Arthur Cezar Ferreira 

Reis, e a 9 de outubro do mesmo ano o Poder Executivo baixou 

o decreto NQ 340132, que regulamentou o funcionamento da S~ 

perintendência e da Comissão de Planejamert. o. 

A Comissão planificadora entrou logo em funciona-
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mento, apresent ando a 23 de dezer.lbro o Prograrra de Emergên 

da pare. 1954, previsto pela lei w~ 1.806. A 21 de junho de 

1954, dentro do prazo de nove meses que lhe havia sido assi 

nalado na lei ~ concluiu os estudos do primeiro Plano Quinqü~ 

nal de Valorização da Amazônia o Remetido o Plano ao Preside.!! 
, A 

te da Republica~ foi por ele encaminhado ao Congresso, onde 

ainda se encontra. 

IV. OBJETIVOS DA VAIDRIZA.çÃO AMAZÔNICA 

O artigo 7Q da lei NQ 10806 definiu os objetivos 

da Valorização AlIBzônica pela seguinte forma: 

a) promover o desenvolvimento da produção agrtc,2 
~, = 

la,9 tenw em vista as condiçoes ecologicas da regiao, a dife 

renciação e a fertilidade dos solos, o zoneamento e a sele 
=" .., çao de a:reas de ocupaçao ~ no senti do de ma.:i. ar produti ",idade 

do trabalho e melhor rendimento liquidO; a produção ext.rati

va da flor esta; na base dOA pras os mínimos C'..omp9. ti veis com o 

C1..:iS t o da vii a 1)9. regi. ão ~ 

b) fomem ar a produção animal~ tenro em vista. , 

principalmente ~ a elevação dos indices de nutrição das p0PB, 

laçôes amazônicas; promover a solução dos problemas qU3 inte 

rassem a pe cuária > a defesa e o melhorarreIt.o dos rebanhos; 

c) desenvolver um programa de defesa contra as i 

nundações periódicas, por obras de desaguamento e recupero! 

ção das terras inundáveis; 
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d) promover o aproveitamento dos recursos mine

rais da região; 

e) incrementar a irrlustrialização das matérias

primas de pro:l ução regioml para o abastecilmnto interno e a 

exportação mis de nsa dos prod ut C8 na tu ral s ; 

r) realizar um plano de viação da Amazônia, que 

compreenda todo o sist ema de tramp ortes e comunicações, ten 

do em vista, pri.~ipalaente, as peculiaridades do complexo 

hidrográfi co, sua extensão e importânci a IB economia regio-

nal, e as bases econômicas e técnicas de sua grachal execl! 
-çao; 

g} estabelecer uma. poÚtic a de erergia na região 

em bases econômicas, peJa. utilização e conservação das suas 

fontes, a organização do abastecimento de canbustiveis, a !! 

letrificação dos princira,is centros de produção e da iniús~ 

tria e a utilização racioml dos recursos naturais; 

) 
!; 

h estabelecer uma politica demografica que 

preenda a regeneração f:Í.sica e social das populações da re 

gião, pela alllmnta ção, a assistência à sa~de, o saneamert. o, 

a educação e o ensino, a imigração de correntes de população 

que nais convenham aos inter;sses da região e do pais, e o 

agrupamento dos elenentos humanos da região ou de outros Es 

tados em ~reas escolhidas, onie possam constituir núcleos I"'l! 

rais pernanentes e desenvolver a produção econômica; 

i) estabelecer um programa de desenvolvinento do 
, p 

sistema de credito bancario regio~l e das respectivas oper!. 



-16 -

-çoes; 

j) fomentar o desenvolvimento das relações comer -
eiais com os mercados consumidores e abastecedores, e ter em 

vista, inclusive, as relações com os países vizinhos e a P2 

11tica continental brasileira; 

k) mnter um programa de pesquisas geográficas, 

natu raia, tecnológi. cas e socia is e de prepa. ração, recrutame,!! 

to e fixação de quadres técnic03 e cien t{ficos na região , 

tendo em vista orientar, atua lizar e aperfeiçoar a compree,!! 

~ão do Plano e fornecer os elementos técnices para sua execu 
-çao; 

1) incentivar o capital. prl. vado no s eri:. ido de iQ 

teressar iniciativas destinadas ao desen'VOlvimento das riqu!: 
.... 

zas regionais, inclusive em empresas de capital misto ou em 
-- ,...". -consorciaçao com os orgaos publicos empenhados na. realizaçao 

de enpreendimentos constantes do Plano de Valorização Econô 

mica da Amazônia; 

m) orientar a organização administrativa espec1f! 

ca para. as funções perm:l.nentes de pesquisa, programação e 
A' A ~ 

controle tecnico-economico da execuçao à:> Plano, bem CODD p! 

ra sua execução, notCrlo ou em programas parciais, inclusive 

medi das de coordenação na. adminis tração f'ederal, entre os Ó.!: 

gãos federais e os governes estaduais e municipais, ou enti 

dades a ;les subordinadas; 

n) I1Bnter um serviço de divulgação econômica e co 
, ~ , . 

mercial, com orgaoB e meios proprios para ;oonhecimento, a t,2 
do tempo, da produção efetiva da região, das possibilidades 
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potenciais e oondições ecológicas, da situação dos mercados 

consumidores e concorrentes, irelusive por maio de mostruá~ 

rios nas pri ncipais praças do paÍs e nos nai ores centros de 
, , 

consumo de materias-primas tropicaiso 

!ase conjunto de aspirações deveria ser realizado 

sôbre uma base tem torial que compreerrle tod o o norte do 

país, incluind:> totalm:!nte os Estad:>s do Pará e Amazonas e 
~ . ~ ~ 

os Territorios Federais d:> Acre, Anapa, Guapore e Rio Bra,!l 

co, e nais o Estado do Mâranhão, m pu-te a oeste do meridia 

no 448 , o Estado de Goiás, ao norte do pamlelo 13Q , Sul, e o 

Estado de Mato Grosso, ao norte do pamlelo 168 Sul. No t,2 
, , 2 

tal, e UII8 area de 5.057.490 Km , re}resentando 59,4% da s!! 

pertide 0.0 Brasil, povoada em 1950 por UlJB população de ap,! 

nas 3.549.589 habitant es. 

v. O FUNOO DE VALCRlZAÇÃO E SUA ORCAMENl' AÇ!Q 

Para o finandanento da realizaç~ dêsses objeti 

vos, estal:2leceu a lei um Fumo de Valorização, corstitu{do 

de 3% da renda tributária da. União, Estados e , Muni cÍpios da 

área. amazônica, ao qual deu caráter e organização contábi 1 

especiais~ já cpe os bens cb msmo, porque constituídos de 
,..., 'A 

valores nem todos pertencentes a Uniao, deveriam ter geren-

da e!,Jpeci aI, não se inco rporando ao orçamento anual da Repj 

blica. 

Os recursos anlBlmert. e atribuídos ao Fundo de V!! 
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lorização são aplicados no Plano de Valorização Econômica da 

Amazônia, que o artigo lQ da lei. NQ 1.806 definiu como "um 

sietem de medidas, servi ços, empreendinentos e obras desti 

nados a incrementar o desenvolvimento da produção extrativa 

e agrlcola, pecuárla, mineral, irxlustrial e o das relações 

de troca, no sentido de melhores padrÕeS sociais de vida e 

be~estar econômico das populações da região e da expansão 
, 

da riqueza do pais". 

tsse Plano, por d~erm1nação da lei (artigo 13) , 

deverá ser érlado para execução em perlodos sucessivos de 
, 

cimo anos sem, porem, prejudicar a continuidade dos serv1 
, ~ 

ços e obras ja iniciad os na regi ao • 

Já antes da aprovação da la. NQ 1.806, vinha o 

Co~resso, baseado nos dispositivos constitucionais, consis. 

nando anualmente dotações especiais para a valorização da l'! 
gião. Essas dotaçÕeS constaram de todos Os orçamentos da Re 

pública desde 1948 e constitu:1ram uma espécie de tradição 

que a Superintendência encontrou em pleno vigor quando foi 

instalada em fins de 1953. O Poder Legi s lati vo, desejoso de 

IIBnter o prosseguimento dessas obras e serviços qte haviam, 

realm:mte, aIt.ecedido o plamjanento geral da valorização, 

resguardou o seu pzosseguimerto pelo artigo 19 da lei ~ 

1..806. AÍ se estabelecia que, até â apr'07ação, por lei, dos 

planejamentos relativos aos objetiVos cb artigo 7fl da lei 

10806 e dos pro blemas conexos compreendi do A no Plano de Va1,2 

rização Econômica da Amazônia, esta teria inÍcio por um Pro 

grama. de Emergên d. a, que éompreenderia: 
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a) a continuação das obras e serviçcs oue fôssem, 

necessàriaIlEnte, partes integrantes do Plano, iniciadas e ma,!! 

tidas por conta da verba de Valorização Econômica da Ana.zô-

ma; 

b) os pro jetos e empreendimertos d e natureza ur

gente e os básicos já devidan:ente estuiados e conaiderams i.n 

dispens~veis, de qualquer forma, à Valorização Econômica da 

Amazônia; 

c) os projetos e empreend.ime IÍ,o s f ôssem consi der! 

dos preliminares ou preparatórios da organização definiU. v a 

do Planoo 

o orçamento anual do Plano de ValorizaçãO Econ~ 

ca da Amazônia é elaborado por sua Comissão de Planej amento ~ 

sob a presidência do Supel'irrtendS1te~ à base da receita do 

funio no ano ant erior e remetid-:: ao Congresso por intermédio 

do Presi den te 
l' -. ~ 

da Republica. p:l.:ra OOB. discussao e ap:r-ovaçaoo 
o 

Constitui um do s anexos d,) Orçamento Geral da Republic:l ~ di~ 

trlbuindc as despesas p:'evistas conforme o esquema a seguir: 

1 - Superintendência - Custeio~ = Pessoal 

- Material 

- Servi. ços de terceiros 

2 - Transferências - Subvenções ordinárias 

- Subvenções extraordinárias 

- Auxílios 

3 - Desenvolvimento Econômico e Social: 
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l-Recursos Naturais 

2 - Produção AgrÍcola e Pastoril 

3 - Energia 

4 - Transportes 
, 

5 - Saude 

6 - Desenvolvimento EconÔmico e Cultural 

7 - crédito e Participações. 

o orçamento, dis cutido, emerrlado e votado pelo 
, - I .. 

Congresso, apos sançao do Presidente da Republica, retorna a 

Superint endência para execução, e o mont ant e de sua receita 

~ reconferido ao fim do ano, para. examina r s e as previs õ e s 
, , N 

feitas da receita tributaria arrecadada sao corretas e rea 

justadas pelos valores definitivos verificados. 

Enquanto não aprovado pelo Congresso o Plano QÜi.!! 

qúenal, iniciaram-se os trabalhos de valorização por Progra 

mas de Emrgência, que, de acôrdo com a lei., são decretados 
. # N 

pelo Presidente da Republica, utilizamo as dotaçoes resel'V! 
, _ A A 

das a Valorizaçao da Amazonia por força do dispositivo cons-
o • ~ " 

titucional. Todavia, na pratica orçamentaria, tem o Co~reA 

50 comparticipado na elaboração dos Programas de Emergência, 

com a aprovação do Presidente da RepÚblica. Aima não . esta!!. 

do aprovado pelo Congresso o Primeiro Plano Qüirqüenal, foi, 

entretanto, aprovado com leves alteraçÕeS, o seu primeiro o~ 

çamento anual, cuja aplicação está sendo feita no corrente 

ano. 

Geralmente, as despesas previstas no orçamento ! 
provado pelo Coqs resso, por fôrça das emendas adi ti vas , tor 
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nam-se maiores do que 08 recuralS da receita calcada sôbre 

os 3% da renda tributária o Origina-se êsse fat.o de uma inte.r 

pretação dada pe lo te gi sla ti vo ao pre c ai to consti t uci onal e 

ao di~osto na lei NQ 108060 Segundo o artigo 199 da Cormi

tuição, a União empregará m Valori zação da Amazônia impo.!: 

tância não inferior a 3% de SUl. renda tri butÁrl a, o que i]! 
. ,. 

pl1ca na possibilidade de inverter importancia maior do que 

essa nos trabalhos de valorização o De out:ra. parte, a lei 

1.806, em seu artigo 21, ao mandar tom<r com oose para ela 

boração do orçamento a recei ta do ano ante ri or, que é calc~ 

lada sempre estimativamente para reajustanento posterior, 

não obriga, necessàriamente, a que seja aquêle o guantum r~ 

colhido, afinal, pela União, ao fim do exercício, podendo 
, 

ser tambem interpretado, COIOO o Co~resso tem fei to, que a 

base fiml para avaliar os reeolhinentos da União ao Fundo 

de Valorização seja a do ano corrente da execução 

ria. 

.-
orçament,! 

Como quer que seja, 05 recolhimentos que o Poder 

Executivo faz, são sempre calculados na. aplicação da lei s.2 

bre a arrecadação do ano anterior, o que faz com que o Fundo 

disponha, anualment e, de menos recursos do que as despesas 

autorizadas pelo Congresso. Essa disJBridade _originou a ne 

cessidade de criar, dentro do plano de exeOlção dos traba

lhos anuais, um sistema de prioridades, pelo qual são coloc! 

das em pr.l~1ro lugar as despesas qlB devam ser cobertas com 

a contribuição recolhida anualmert. e pela União, à base de 3% 
sôbre a arrecadação do ano anterior; em segunia prioridade , 

aS despesas que devam ser at endidas com as contribuições dos 
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Estados e Municípios da área amazônica; e em terceira pr.io~ 

dade, aquelas autorizações de despesas aprovadas pelo CO!! 

gresso e que s~ poderão ser executadas se o Poder Executivo 
, 

abrir credito especial. 

As dotações orçamnt árlas do Fundo de Valorização 

EconÔmica da Amazônia não caem em, exerc1cio tindo J reverte.n 

do ao Fundo as importâncias não aplicadas, para efeito de i,!l 

corporação e utilização nos orçauertos posteriores. Todavia, 

são sujeitas aos registros normais da aàninistração no Trib!! 

nal de Contas e a prestação de contas, pela qual o Superi,!! 
, " tendent e e pessoalIIente responsavel J ate o dia 30 de abril 

do ano subseqüente. 

Nos tênoos da lei, os investilEnt os do Fundo de 

Valorização devem realizar-se, apenas, para fins estritamen

te econômicos, ou que tenham relação direta com a recuper,! 

ção ~onônd ca da região. Apesa r do caráter estrl to dessa di! 

posição, que parecia excluir os aspectos não propriamente ~ 

conômicos da recuperação da região, como sejam as obras sani 

tárlaa e Os serviços educacionais$' deve-se entender o disP.2 

si ti 110 em senti. do mais amplo ~ eonsiderani o o econômi co como .. 
o hunano, e alcançando todas as atividades 3:>ciais naquela 

medida em que se relacionem com o desenvolvimento econômico 
, 

pretendido. A propria lei estipulou assim, quando preceituou 

na aÚnea h, do artigo 'lA; "estabelecer um poÚtica demogr! 

fica que compreenda a regeneração física e social das popul,! 
-... .., A'" çoes da regiao, pela alimentaçao, assistencia a saude, o s!, 

neamento, a educação e o ensino'p a imigrãção de correntes de 



- 23 -

populações I)ue mais oonvenham aos interêsses da região e do 

pais, e o agrutama1to dos elementos humanos da região ou de 

outros Estados, Em áreas esoolhidas, onde possam constituir 

nÚcleos rurais permrentes e desenvolver a produção econômi 

ca". 

VI. A SUPERINTm!Dm~IA 00 PLANO DE VAroRIZAÇÃO 

ECONÔmC Ao DA AYAZÔrIA 

A Superintendência do Pla~o de Valori2ação Econô 

mica da Amazônia foi o órgão criado pela lei L 806 para pl,! 

nejamento e execução do conjunto de eIq>reendilIl:mtos design! 

do com o nome de Plano de Valorização Econômica da Amazônia o 

'" , Sediada em Belem, e subordinada diretamente ao 
'" , , 

Presidente da Republica. ~ e sujei ta as norms do Serviço Pu 

blico Federal, conquanto tenha o SUp3rintendente considerá -

vel liberdade de ação na aplicaç ão dos recursos destinados 

ao Plano de Valorização o 

De modo geral, a Superintendência executa os pIa 
'" .. , 

nejamentos por intermedio das reparti çoe s publicas especial!. 

zadas da União, dos Estados ou Municípios, e que lhe pareçam .. , 
com capa.cidade de atuaçao adecpada aos fins em vista. Tambem 

"', , 
pode realiza-los atraves de entidades autarquicas ou priV!, 

, , 
das ou, quanro convenha, com sem recursos proprios, atraves 

de suas seções ou divisÕeS. Na aplicação prática dessa auto

rização legal, tem a SuperintendênCia preferido executar as 
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diversas obras, serviços e estudos previstos em seu plano o 
.. " rlginal, ou nos planejamentos subsequentes, atraves dos se! 

" ~ 10_ÇOS federais e estaduais ja· existentes, ou de empresas pa! 

-ticuláres idôneas, :nedian·€e convênios ou contra tos, ome são 

esp~cificadas'as obrigações e sujeitos os executores à risca 

lização técnica e contábil das obras e serviços contratatos. 

Os trabalhos da Superintendência são ' Orientados 

pelo Superintendente e seu Gabinete e pela Comissão de Plan~ 

jamentoo O Superintendente exerce as fu.'1ções executivas e, 

por determinação legal, preside aos trabalhos da Comis são de 

Planejamento. 
,., 

O art. 47 do Regulamerto da Superintendencia esp~ 

cifica as funções do Superintendente pela seguinte· forma: 

I - orientar, coordenar e controlar os trabalhos 

da Superintendência; 

11 - representa r a Superintendência em suas re~ 
-çoes externas; 

, rrr - despachar com o PresiQente da Republica e en 

tender-se di re ta mmt e ou auto ri zar ent endimento s com as aut2, 

ridades da União, dos Estados, dos Municípios e dos Tem. tó 

rios, sôbre assuntos de competência da Superintendência; 

- #, rv - baixar instruçoes necessarias a boa. marcha 

dos trabalhos da Supe rintendência; 
p. 

v - requisitar, observadas asf<rmalidades le-
# 

gais, servidores publicosf"ederais, estaduais, nrunicipais , 
autárquicos ou de ertidades autônomas; 



- 25-

VI - admitir e dispensar o pessoal a que se refere 
" os paragrafos lQ e 2Q do artigo 19; 

VII - autorizar o paganento de gratificação pela. I!. 
presentação de Gabinete da Superintend~ncia; 

VIII - autorizar o pa.gameniD de gratificação pela 

prestação de servi ços extraordinários; 

IX - autorizar o pagamentO de gratificação pela .! 

xecução de trabalho t~cnico ou cientifico; 
, 

X - autorizar o pagamento de ajuda de custo e di,! 

rias, na forma da legislação em vigor; 

XI - adotar as De didas que julgar convenientes a 

fim de que o pessoal admitido demomtre possuir as qualifiC!; 
.. li ... 

çoes te ces sarias ao deSEmpenho das respe cti vas funçoes; 

XII - autori zar requisiçÕe s de transportes; 

nll - conceder licenças; 

XIV - antecip?- r ou prorrogar o pErl00.o norne.l de 

trabalho; 

ri - autori zar a ant ecipa ção ou prorrogação remun~ 

rada do perÍodo normal de trabalho; 

XVI - designar e dispensar o Chefe de seu Gabinete, 

os responsáveis pelos Setores e DivisÕes, o Tesoureiro e o 

Zelador; 

XVII - elogiar e impor penas dis ciplinares; 

XVIII - determinar a instauraçãO de processo admini§. 
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trativo; 

XIX - autorizar viagens de inspeção aos locais em 

que estejam sendo executados ou e:xplorados serviços ou obras 

custeados à conta dos recursos do Fundo; 

XI - decidi r, de acôrdo com o artigo 12, sôbre as 

qual tias que devem ser escritUradas em "Re stos a Pagar"; 
.. , ,--

XXI = fixar a locaç ao dos vari os orgaos; 

XXII - designar servidores, mesmo ,quando requisito! 

dos, para serviço, missão ou estudo em qualquer ponto do te.:: 

ri. tÓri o nae! onal; 

XXIII - organizar a escala de f'érias do Chef'e do Oab! 
nete, dos responsáveis pelos Setores e Divisões, do Tesoure! 

1"0 e do Zelador; • 

XXIV - apreSEntar, anua1meIt. e, ao Presidente da Repú-
~ ~ 

bllca, relatorios das atividades da Superintendenc1a; 
.. ... .xxv - submeter a apro~ çao final do Presidente da 

b ._ 

Republlca, com parecer da Comssao de Planejamento, os pl'2, 

gramas de execução dos planejamentos qüinqüenais; 

XXVI - proJOOver, anualment e, a execução dos progra

mas de trabalhO!l aprovados, na ordem de sua importânc1 a para 

a economia amazônica, e de aCÔrdo com os recursos financei-
b 

ros e adDdnistrativos mobillzaveis; 

XXVII - coordenar e controlar a execução dos di versos 

programas de trabalho; 

XXVIII - coordenar as atividades relacionadas com os 



= 27 = 

programas de trabalho do Plano, sugerindo ao Presidente da 

Repiblica a celebração dos a cordas e convençÕes julgados ~ 
, - , 

cessari os, em relaçao as obras e serviços compreendidos na 

região amazônica e a cargo:> da União, dos Estados, Territ,2 

rios, Municípios, autarquias otl de outras ertidades autôno

mas, ou ai ma de soe ie dades e enti dad es prl vadas ; 

XXIX - promover o recolhimento às ag~ncias do Banco 

do Brasil das contribuições percentuais das rendas tribut,i 

rias dos Estados, Territórl os e Munic1pios, que devam ser 

creditadas ao Fundo de Valorização Econômica da Amazônia, 

nos têrmos do arti go ~, § 22, da Lei NSl 1. 806, de 6 de j! 

neiro de 1953; 

xxx - movimentar, distribuir e aplicar os crédito s 
,.. -

orçalJ)!nt arios e adicionais a conta do Fundo de Valori zaçao 

Econômica da Amazônia; 

XXXI - adquirir b~ns e propor a desapropriação de 

terras de aCÔrdo com os planejamentos e programas a 

tar; 

exeeu 

- , XXXII - realizar operaçoes de eredi to interno ou ex 

terno, por anteeil:)3.ção da receitado Fundo de Valorização 

nos exercicios futuros, destinadas ~ execução de obras e se,! 

viços básicos previstos no orç3- mento do Plano, observado o 

disposto no artigo 65, VI, da Constituição; 

XXXIII - solicitar ao Presidente da República, qus.ndo 
.. . -neeessana, a garantia do Tesouro Nacional para as operaçoes 

de crédito a que alude o itan a:lteriorj 
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XXXIV - realizar op:lrações de crédito interno por con 

ta da receita do exerc:Ício corrente, quando autori zadas em 

lei orçamentária ou especial e até a importância fixada na 

autorização; 
p 

rt::r{ - sugerir ao Presidente da Republica o encami 

nhamento ao Congresso Nacional do anteprojeto de lei que di~ 

porá sôbre a organização administra ti va p3.rQ execução do P1!. 
no de Valorização Econômica da Amazônia e as normas de coor .. ,... '" . 
denaçao dos orgaos da SuperintendenclA com as entidades fede 

rais, estaduais e municipais; 
, 

XXXVI - sugerir ao Presidente da Republica, para ser 
, 

submetido ao Congresso Nacion3.l, o quadro de funcionarios da 

Superintendência, com os respectivos vencimentos ou remune~ 

ção, bem como a remuneração· doo membros da Comissão de Plane 

jamanto; 

XXXVII - aprovar o orçarmnto analÍtico das despesas e 

suas alteraçÕes; 

XXXVIII - baixar instruçÕeS que regulem a comprovação 

prim~ia das despesas realizadas à conta doe recursos do Fu!! 

do; 

XXXIX - comprovar, na fOIma prevista no artigo 16, as 
, 

despesas efetuadas no exercicio anterior e constantes dos 

balanços publicados; 

XL - regular o processo de realização das concor 

rências, de acôrdo com o artigo 18; 

XLI - dispensar a realização de concorrência, nos 
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casos previstos no artigo 246 do Regul.c:mento Geral de Cont,! 
# 

bil1dade PUblicaJ 

XLII - autori zar a venda, permutaR cessão e baixa. de 
, # 

nnterial em desuso, imprestavel ou desnecessário; 

XLnI - criar Agêncl.as ou desi~na.r representantes da 

Superintendência, fixando ... lhes as respectivas atribuições; . 

• # 

XLIV - requisitar as autoridades alfa nde ga ri as o d2, 

sembaraço dos materiais e mercadorias destinados aos serv!-
A 

ços compreendidos no Plano, de acordo cem o artigo 28 e seu 

parágrafo único da Lei NA 1.806, de 6 de janeiro de 1953; 

XLV - fixar atribuições e estabelecer nomas de tr,! 

balho par a as DivisÕes; 
.. 

XLVI - autorizar o forrecinento de certi does; 

XLVII - aprovar pro jet os, orrp.mert.os e esped. fi cações 

para execução de obras ou seMi ços ; 

XLVIll - apro ... nonnas e especificações relativas a 

naterial, organizadas pelo Setor conpetente; 

- ... XLIX - autori zar a aquisiçao e distribuiçao de nat2, 

rial necessário aos serviç~ da Superintendêncta e da Comi,! -sao; 

L - auto ri zar a entre ga a servidore s de suprime.!! 

" tos de numerario; 
.. 

LI - aprovar. minutas de contratos, tennos e ajU!. 

tes, acordos ou convençÕes e outros atos da mesma. natureza , 
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inclusive para elaboração de projetos e estudos de mtureza 

técnica ou especializada; 

LII = assinar os atos a que se refere o item ant~ 

rior; 

LIII - autori zar publicações de textos ou obras de 

interêsse IBra o Plano; 

LIV - delegar atribuições ~ quaró:> assim enten de r 

convenie nte ; 

LV - exercer as dema! s atribuiçÕes inerentes ao 

cargo e não especificadas neste Regulamerto. 

Como órgão executor, constitui-se a Superintend;~ 

cia~ nos têrmos da organização que lhe foi dada pelo decreto 

nQ 34.132 de 9 de outubro de 1953~ das seguintes unidades~ 

, '" 
1 = orgaos na. sede: 

I - Gabinete do Superintendente; 

II = Setor Jurídico; 

III = Setor Técnico e Orçamentário; 

IV - Setor de Contabilidade; 

v = Setor de Pessoal; 

VI - Setor de Material; 

VII = Setor de Obras; 

VIII - Setor de Coordenação e Divulgação; 

IX - Setor de Comunicações; 
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x - Tesouraria; 

XI - Zeladoria. 

, -
2 - orgaos regiora.is: 

111: Divisão, sediada em MaMus, com jurisdição 

no Estado do Anazonas e Territórios do Rio Branco, Acre e 
.. 

Guapore; 

2~ Divisão, sediada em Cuiab~, com jurisdição 

no Estado de f-fu.to Grosso. 

-De modo geral, todos os Setores sao coordenados 

pelo Gabinete do Superintendente, cujo mefe de Gabinete 

também.9 o seu substi tuto eventuaL 

p 

e, 

Os diversos Setores t;m as atribuições já defini

das em suas própri as denomirações o O Setor Técnico e Orçamen, 
, ~ -

tario.9 porem, constitui UID3- inovaçao em trabalhos dessa natu 

reza, vist o que, combi ra com a função orçam ert árl a a função 

de assesscrar a Comissã-J de Planejamento r..a. elaboração dos 

planos de valorí ?.ação, e o Superlnt andente j na execução dês 

ses mesmos planosu 

A amplitude das atribuições do Setor Técnico e Or 

çarrertário foi sugerida pelo Departamento Administrativo de; 
P A 

Servi ço Publico, e vi sando a realizar t.UIa eyp eriencia reput~ 

da de alto provei to por aqu~le Departamento, como fôsse reu 
I' .. , 

nir, em um so setor da administre.çao, os assessores tecnico~ 

destirados ao levantamento de dados> planejamento, orçament!, 

ção e aferição de resultados& 
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Nos têrmos do R~gulamento (art. 37) compete ao Se 
, O ~ 

t.or Tecnico e rçamenta.rio~ 

I - a'Ssessorar a Comissão de Planejamento, na ela 

bcração dos planejamentos qüinqüenais que constituem o Plano 

de Valorização Econômica da Amazônia e do programa de erner 

gência a que alude o artigo 19 da Lei NQ 1.806, de 6 de j~ 

neiro de 1953; 

II - elaborar, com o concurso dos demais Setores , 

e m forma pre vist a no art. 20 da Lei NQ 1. 806, de 6 de j! 

neiro de 1953, os programas de execução do planejamento qüi!! 

qüenal em vigor; 

III - promover estmos e pesquisas visando à melhor 

coordenação dos empreendimentos constartes do Plano e entre 

êstes e as atividades desenvolvidas na região amazônica por 
, ... 

outros orgaos; 

IV - sugerir ~ulas que deverão constar de acor

dos, convençÕes e outros atos de coop3ração que a Superinte!! 

dência deve firmar com outros órgãcs da União, Estados, Ter 

ri tÓrios, Munic{pios, autarquias ou entidades autônomas, 50 

c1.edades ou entidades privadas; 

V - prestar a nais ampla colaboração à Conrl.ssão 

de Planejamento, no preparo da proposta anual do Orçamen t o 

Geral do Plano; 

VI - organizar, anua 1 IOOnte, com o auxílio dos de 

mis Setores, e ouvidos os responsáveis imediatos pela exec~ 

ção das obras e serviços programados, o orçamento analltico 
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das despesas de que trata o art. .9'2 dêste Regulamento; 

# 

VII - pronunciar-se, do ponto de vista tecnico e o:c 
11"'''' A 

~amentario, sobre alteraçoes ao programa de emergencia, aos 

_-planos qüinqüenais j aos programas parciais, aos orçamentos !! 

nalfticos de despesa e aos atos de cooperação a que se ref'e 

re o it em IV dês te arti go; 

VIII - sugerir a prioridade que deverá ser concedi 

da, anualmente, à execução dos programas parciais de tz-aba 

lho aprovados; 

IX - verificar se estão sencb ef'ic1entenente apl! 

cados os recursos concedidos à conta do Fundo de Valoriza~ão 

Econômi ca da Amazônia, promvendo, ine lus i ve, nas épocas de 

terminadas pelo Superintendente a, se necessário, com o au4 

lio dos denais Setores, viagens de inspeção aos locais em 

que estejam sendo executados ou explorados serYiços ou obras 
, 

custeados, total ou parcialmente, a conta dos referidos re 

cursos; 

x - exercer, com o auxílio dos demais Setores, o 

controle técnico e a fiscalização finlnceira das emprêsas ou 

serviços autônoms da região, que se venham a integrar no 

Plano, nos têrJOOs do art. 17 da Lei na 1.806, de 6 de janei 

ro de 1953; 

XI - proceder a estucbs sôbre as operações de cr,! 
, .. 

dito, internas ou externas, julgadas necessarias a reallz! 

c;ão de obras e serviços básicos do Plano; 

nI - planejar, com a colaboração dos demais Seto 
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res, e tendo em vis ta os resultados da aplicação do presente 

RegulameIt.o j a organização administrativa para. execução do 

Plano e as normas de coordenação da Superintendência COll as 

entidades federais~ estaduais e mnicipais, a serem encam!. 

Ilhadas à aprovação do Congresso Nacional, nos têrmos do art!, 

go Z7 da Lei Na 10806, de 6 de janei ro de 19530 

VII. A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO 

O planejamento da valorização da Amazônia incumbe 

a uma comissão de Planejamento, insti tuÍda pela Lei Na 1.806 

e composta de 15 membros, sob a Presidência do Superintend8!! 

te, s.endo 6 memros técnicos nomeados pelo Presidente da R,! 

pública e demissíveis ad nutum, e mve representantes dos E!, 

tados e Territórios amazônicos, nomeados pelo Presidente da 

RepÚblica mediante prévia designação pelos governadores da

quelas unidades. 

O Regulamento definiu as atribuições da Comissão 

de Planejamento, em seu art. 25, da seguinte mneira: 

I - elaborar 08 planejamentos qüinqüenais que 

constituem o Plano de Valorização EcOnÔmica da AmazÔnia e !. 
, , 

presenta-los ao Presidente da Republica para posterior enc,! 

minhamento ao Congresso Nacional; 
, 

11 - submeter ao Presidente da Republica para se-

rem posterionnente encaminhadas ao Congresso Nacional as a! 

terações ou revisões !ias planejamentos qüinqüenais que se fi 
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, o 

zerem necessar1as; 

111 = prep3.rar, em estreita articulação com o Setor 

TéCnico e Orçamentário da Superintendência? a proposta anual 

do Orçamento Geral do Plano de Valorização Econômica da Ama 

zônia e remetê-la, até 15 de abril, ao Departammto Admini.ê, 

trativo do Serviço PÚblico 9 a fim de que seja a mesma apens! 

da à proposta do Orçamento Geral da União e encaminhada ao 

Congresso Nacional, nos têrmos do artigo 70. ~ 

IV - elaborar J na. forIra pr-evi sta no artigo 19 da 

Lei NO. 1 0 806, de 6 de janeiro de 1953, o prograrra de emergên 
" , cia que dara inicio ao primeiro plano qüinqüenal de valoriz~ 

çãO econômica da Amazôrda~ bem como o respectivo orçamento; 

v - deliberar sôbre as aLterações ao programa de 

emergência} a serem propostas ao Presidente da República; 

VI - opinar sôbre os programas d.~ trabalho ela.bora 

dos pela Superintendência..9 tendo em vista a oonformidade dos 

mesmos aos fin.e; visados pelo planeJamE'nto em vigor no 

qü~nioi 

VII - opinar sôbre as alteraçÕes ou r~visões dos 
I' 

programas de trabalho a qu.e alude a alinea anterior ~ 

v'!II - organizar-se em grupos de trabalho, tendo em 

conta os objetivos do planejamento~ 

IX - deliberar sôbr-e seu regimento interno; 

X - deliberar sôbre operaçÕes de crédito por CO!,! 

ta das recai tas àe exerci cios futuros, quando propostas pelo 
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, .. ... 
Superintendente e necessarias a execuçao dos programas de 

trabalho o 

" - ~ Paragraro upico - A Comissao desempenhara suas a 

tribuições em perfeita articulação com a Superintendência. 

A Comissão é ser-.n.da por uma. Secretaria adminis 

trativa e teve a prerrogativa regulamentar de elaborar o seu 

prÓprio Regimento Interno, que aprovou em sessão de 22 de ou 

tubro de 1953 e que, desde então, orientou seus trabalhos. 

Em essência, a atribuição funianental da Comissão 

é o planejamento do modo como há de realizar-se a valoriz,! 

ção amazônica, ou seja, de como poderão ser alcançados os o!? 

jeti vos de ordem geral traçados no artigo 7fJ. da Lei 1. 806. 
p ... 

A analise desse texto legal, que permitisse me 
. -

~ - # lhor eistema.tizaçao e diviSa0 da materia abrangida pelo me~ 

mo, foi a tarefa inicial da Comissão de Planejamento, em seu 

esfôrço por organizar os grupos de estudo que deveriam aten 

der aos diversos aspectos do planejamento. O art. 7fJ. da Lei 

1.806 já indicava os principais alvos a que deveria visar o 

planejamento. Resumidamente, eram os seguintes: 

1) - Desenvolvimento da produção agrÍcola 

2) - Seleção de áreas de ocupação humana. 

3) - Produção extrativa da floresta 

4) - Fomento à produção animal 

5) - Defesa cont ra as inundações periódicas (Ma-
#' P ) rajo e varzeas 
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6) - Aproveitamento dos recursos minerais 

. - ; 

7) - Industnelizaçao de IIBteJ'ias-prlmas regi~ 

nais (pgra. abastecimento interno "a" export,! 

ção) 

8) - Plano de v1ação~ tendo em vista, prlncipal-
; 

mente, as facilidades hidrograficas da re 

gião 

9) - política de energia na região: 

a) utilização e conservação das fontes de á 
gua, 

b) utilização racional dos recursos naturais 

hidrelétrtcas ~ 
, 

c) abastecimento de combustivei.s, 

d) elet~fiça.ção dos principais centros de 

produção. 

10) - PolÍtica demográfica: 

a) regeneração física e social das popula--çoes, 

b) imigração, 

c) agrupamento da população em áreas escolhi 

daso 

; '" li) - Desenvolvimento do credito bancario 

12) - Fomento de relações comerciais 
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13) - Pesquisas geográficas, naturais, tecnológ! 

cas e sociais na Amazônia 

14) - Preparação, recrutamento e fixação de qu!, 

dros técnicos e científicos na região 

15) - Desenvolvimento das riquezas regionais: 

a) incentivando o capital privado, 

b) associamo-se em emprêsas de capital mi,! 

to, 

c) operando em consorciação com empreemimen 
, ~ ~ IV 

tos do Poder PUblico uteis a valorizaçao 

da regiãoo 

16) - Coordenação dos trabalhos da administração 

pública em seus vários n! veis para obtenção . .. 
de melhor eficiencia e rerrlimento' 

17) - Divulgação econômica e comercial. 

Consti tuida de 15 membros J sendo 6 técnicos e 9 

representantes dos Estados e Territórios, foi intenção de~ 

nida na lei que certos membros da Comissão fôssem "escolhi

dos per sua especialização nos setores gerais de atividade 

que integrarão o Plano" .li sendo os restantes membros, polÍ ti 
" C05, representantes dos governadores dos Estados e Territ~ 

rios amazônicos, uma sorte de fiscais da justa ap]jeação dos 
.. - -planos a satisfaçao das necessidades e aspiraçoes das popul!, 

ções por êles representadas. De acôrdo com a letra e o esPÍ 

rito da leijl dividiu-se a Comissão de Planejamento em seis 



- 39-

grupos fundamentais de trabalho, cada um presidido por um 
, 

dos seis tecrácos federais, e aue tomaram os seguintes no-

mes: 

Sub-Comissão de Recursos Naturais 

" li 
li produção Agrlcola 

" " " Energia, Transportes e Comunica -çoes 

" " " 
, 

Credito e Com~rcio 

" 11 " 
, 

Saude 

11 " " Desenvolvimento Cultural 

As atribuições dessas Sub-ComissÕes foram defini 

das no Regimento Interno segundo o seguinte plano geral: 

Compete à Sub-Comissão de Recursos Naturais: 

a) o estudo do aproveitamento dos recursos natu 

rais da Amazônia, COIro meio de elevar o padrão de vida de 

suas populações; 

b) a apresentação de planos concretos de utiliza - , çao dos recursos da floresta, do subsolo e das aguas~ tendo 

em vista, em primeiro plano~ a produção de borracha silves 
, 

tre, as industrias da madeira, as jazidas minerais, a pesca 

e piscicultura e os problems de tecnologia florestal e si1 

vicultura, particularroonte a adaptação de plantas silvestres 

ao hábito agrÍcola.; 

c) a irrlust riali zação das mat árias-primas regto 
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naiso 
# 

A Sub-Comissão de produção Agricola se incumbira 

de estudar: 

a) as condiçê'~ 3 da vida agrÍcola na Amazônia e a - '-racionalizaçao da agricultura e pecuariada regi ao , a ampli! 

ção das cultura.s alimentares e de plantas irrlretriais, entre 

estas, particularmente, as plantas produtDras de borracha , 
, 

fibras e oleos; 

b) os problemas ligados ao povea manto e coloniza 

ção da região; 

c) o regime legal de terras na região e o probl! .. 
ma do acesso a terra para as classes pobres. 

cabe à Sub-Comissão de Tramportes, Comunicações 

e Energia o estudo de: 

a) sistema de transportes fluviais, 178rltimos, ro 

doviários, ferroviários e aéreos e das instalações 

rias, vi sancb a obtenção de transp ortes eficientes, 

baratos e segura movimentação de cargas; 

, 
portua-

fretes 

b) sistema de comunicações postais-telegráficas, 

telefônicas e de rádio-difusão; 

c) obras de canalização e retifi cação de cursos 

d,água, drenagem das áreas alagadiças povoadas ou utilizadas 

e desobstrução dcs cursOS d'água, quarrlo justi ficável por n~ 

cessidade de navegação ou colonização; 

d) planejamento dos sistems de energia elétrica 
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que abastecerão as cidades da região amazônica e seus e;en 

tros irrlustrlaisj 

e) suprimento de eombustlvei8 na regiaô~ 

f) fontes de fôrça hidraulica utillzavei60 

A Sub=Ccmissão de Crédito e Comércio terâ por t! 
refa~ 

a) a formulação de um plano de desenvolvimento do 
P I> _ _ . 

credito bancario na regiao amazonica] tencb em vista '0 apoio 

e estimulo à iniciativa privada para a fcrmação de empreend:!, 

mEllt os nOVQ3 ou ampliação dos exi sten tes i n. san<b o desenvo]; 
p 

vinente de atividades agropecuarias e iniust. riais ou de ! 
proveitamento dos recursos raturais da região; 

b) proposição das (X) ndi ções bási cas se gumo as 

quais os recursos da valorização amazônica poderão financiar .. 
ou associar-se a empresas privadas qu! visem criar ou am-

pliar a produção; 

c) elaboração de um sistema de crédito cooperat! 

TO pam. financiamentt> das cooperativas de produção e consumo 

da região; 

d) estu<b dos sistemas tributários regionais para. 

sugerir sua racionali zaç ão; 

e) fomentar o desenvolvimento ~as relações co~!. 

ciais com os mercados consumidores e abasteeêdores e ter em 

vista, imlusive, as relaçÕes com os países vizinhos e a p~ 

Úti ca conti nental braeilal.ra o 
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A Sub-Comissão de Saúde 
, 

devera encarregar-se do 

estudo de: 

a) " 
.., 

problema sanitario da regiao; 

b) higiene dos grupos humanos; 

c) 
... , 

assistencia medica e hospitalar; 

d) problemas de nutrição; 

e) investi gação sôbre a 
... 

incidencia das doenças 

tropicais; 

f) programa de combate às grandes endemias. 

Deverá a Sub-Gomissão de Desenvolvimento Cultu= 

ral: 

a) estudar os problemas de nÍvel cultural da pop~ 

lação amazônica; 

b) elaborar B fazer executar na. região um plano 
ç -, 

de pesquisas geograficaS9 tecnologicas e sociais s 

c) planejar um sistema de ext.ensão do ensino t~.2, 

nico agrlcola 5 indUS trial. e come rcial em todcs os graus e de 
- ~ 1 ' formaçao do pessoal tecnicQ e cient~fico necessario ao desen 

'~olvtmento da valorização amazônica o 

~ 

As Sub-Comissões são compQ5tas de três meDi:>ros ~ 
p 

sendo um tscmoo federal óa especialidade abrangida pela 

Sub-Comissão~ e os restantes dois representantes dos Estados 

e TerritÓrios. A escolha dcs membros das Sub-Comissões é rei 
ta livremente pelo Superintendente. respeitada a especializa . -
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... " " çao do tecnico, que, pelo Regimento Interno, e~ ao mesmo tem 

po, presidente e rela. tor de sua Sub-Comissão 1 resguardando

-se, com a simultaneidade dessas funçÕes, a perfeita eficien 

cia do trabalhoo 

o âmbito de trabalho das Sub-Comissões ~ extrema. 

!lente vasto o O Reginento Interno prev~, porisso, a constitui 
-çao de grupos de trabalho relativos a assuntos especializa-

dos consti tuldos por solicitação das próprias Sub~Comissões, 

dêles podendo, ou não ~ fazer parte os membros das Sub-Comis 
-soes. 

As Sub-Comis sÕe s apr esentam anualment e, at~ o dia 

15 de fevereiro, um relatório dos trabalhos rooU zados visan 

do ao planejamento da valorização arrazônica no setor que 

lhes incumbe. Para realizar tal planej3.mento, lançam mão de 

processos pMprios de investigação e de análise das solic! 

taçÕes apr esentadas à Comissão de Planej anento y por entid! 

des públicas ou privadas. Elaborados os relatórios, são ~les 

enviados a urre. Comissão de Coordenação, constitui da pelo 5 

presidentes das 6 Sub-ComissÕes, sob a presid~ncia do Supe

rintendente e cujas atribuições, nos têrmos do Regi!le lnteI 
-no, sao: 

a) tr'clçar UIIfl. concepção da Valorização AmP.zônica 
, 

e de seus objetivos, do processo pelo ~~al devera realiza~ 

-se e da hierarquia de seus problemas; 

b) estudar e dar parecer sôbre os relatórios das 
-, , 

outras Sub-Comissoes e, apos aprovados os relatorios em pIe 

nário, coordená-los na sistemática do Plano, para Que guaI 
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dem proporção e seqüência lógica entre si; 

c) rever a concepção do plano, de acôrdo com as 

conclusões dos estudos realizados pelas Sub-Comissões, e as 

deliberações do plenáriO da Comissão de Planejamento. 

Os relatórios recebidos pela Comissão de Coordena 
IV AlI' , A IV 

çao sao distribuidos a um Relator e, apos parecer desse, sao 

remetidos ao plenário da Comissão de Planejamento, onde se 

rão em definitivo aprovados, ou rejeitados. Os relatórios re 

jeitados são devolvidos à Sub-Comissão de origem, para que 

sejam modificados no sentido indicado pelo parecer sôbre i 
les expedido. Se aprovados, são remetidos ao Relator Geral, 

também escolhido entre os membros da Comissão de Coorden~ 

ção, o qual reune e sistematiza os trabalhos parciais e tem -a missao de apresentar um projeto completo do plano. 

Alcançada a divisão de trabalho necessária ao cor 

reto desenvolvimento dos estudos que visavam ao planejame!! 

to, foi a seguir estabelecido o método a ser empregado pela 

elaboração dos programas. 

Os objetivos finais já estavam dennidos em lei e 

representavam as aspirações da região e da nação 

criação, na Amazônia, de uma sociedade de elevados 

quanto à 
índices 

de progresso social e cultural. Não estavam definidos, po

rem, os caminhos e Os objetivos intennediários para. alcançar 

aquêles "desi dera ta" • 

A metodologia usada para o planejamento dos p~ 

gramas consistiu, por isso: 
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a) na adoção preliminar de certo nmmro de idéias 

fundamentais sôbre 08 objetivos a atingir e o I!X)do pelo qual 

deveria processar-se a valorização da Amazônia; 

b) no estabelecimento de certas norllBs técnicas 

para a preparaçÃo dos planos, a fim de que se unificassem os 

métodos de elaboração. 

As idéias básicas sôbre a conceituação dos probl.! 

mas e dificuldades amazônicas e a forma hábil de enfrentá 

-los, foram elaboradas na Sub-Comi ssão de Coordenação, que, 

de acôrdo com o Regi mento Interno, deveria; l'Tr~ ar UDa co.!! 

cepção da Valorização Amazônica, de seus objetivos, do pr,2 
.. 

cesso pelo qual devera realizar-se e da hiera~uia de seus 

problemas" • 

tsse estudo toam o nome de "Concepção Preliminar 
...... .. 

da Valorizaçao Amazonica" e seu proposito foi simplesmente o 

de orientar os trabalhos iniciais de planejamento, formula.n 
, 

do o que poderia ser designado como uma hipotese de traba 

lho. Decalcado sôbre os conhecinentos existentes da natureza 

amazônica e sôbre uma. interpretação inicial de seus proble 

mas sociai s, não poderia de:in.r de ser preliminar, no senti, 

do de quê os estudos ulteriores pod~rão alterar suas conclu 

sões e mesmo as premissas e observaçÕes sôbre as quais loi 

fundamentado. 

A necessidade dessa con::epção inicial do problema. 

amazônico provinha do caráter especial da obra que se prete.n 

de realizar nessa imensa região. Os planejallBntos regionais 
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têm por caracterlstica a natureza local dos empreendimentos, 

já que lhes falta ~utoridade para interferir no plano da s,2 

ciedade prôpriamente dita, conx> seja a polÍtica geral de cri 

di to, a alocaç ão de mão-de~obra, a autonomia dos -poderes lo 

cais, a organização interna e operação das repartições púb~ 

cas, ~smo que federais etc., etc •• Por nonna, limitam-se ê-...,.,.... , 
les a criaça.o de condiçoes consideradas basicas para o dese!l 

, 
volvimento das sociedades no pla.no em que ja se encontram 

fOI'D8das. são constituÍdas, 'pOriSso, de projetos concretos, 

representando a fase de engenharia da recuperação econÔmica: 

sistemas de eletrificação, obras de irrigação, estradas, ho,! 
, .. A 

pi tais etc., que ja pressupoem a eXistencia de uma socieda .. ... , 
de organizada e diferenciada, cuja expansao econo~ca e a n! 

tural decorrência dos novos instrumentos de produção adquiri 

dos. 
A , 

Na Amazonia, entretanto, a analise da conjuntura 
... , 

social e dos fatores geograficos e culturais provou que o 

problema tinha aspectos interlr$mente novos, como sejam: 

A m tureza cont inental de seus cinco milhões de 

quilômetros quadrados, opondo ao planejamento regional a 

mais' difÍcil de suas limitaçÕeS: a distância; 

A dispersão de suas populaçÕes, encarecendo e, a1 

gumas vêzes, impossibilitando os serviços públicos e criando 

dificuldades de mão-de-obra, transportes, energia, sanidade, .. .. .. 
eãucaçao etc., a formaçao de uma economia racional; 

A mtureza do tipo de ocupação predominante: o e.! 
trativismo florestal s exigindo uma reorientação individual 
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e social; 

Enfim, o problema de criar uma socie dade e una e 
p ~ 

conomia novas em um meio fisico cujos problemas tecnicos de 

ajustamento à ocupação humare. ainda estavam por ser defini 

dos. 

Tudo isso exigiria lo~os estudos preliminares p! 

ra formulação de um plano concreto com todos os elementos in 

forma ti vos perfeitamente esclarecidas. A Lei NI~ 10806, p,2 
, -rem, ao fixar o prazo de nove meses para apresentaçao do Pri 

meiro Plano Qüinqüenal, estabeleceu implicitamente que êsse 

plano deveria ser organizado com os elementos infornati vos !! 

xi stentes, pe rmi tido o seu reexame e reajus tamem.o cada ano ~ 

à médida que as pesquisas feitas e os resultados obtidos em 

sua aplicação aconselhassem modificações. 
, , 

Dai o motivo pelo qual se tornava necessaria essa 

tomda de posi ção em face do problema, r-ealizada pela ilCon 

cepção Preliminar da Valorização Amazônica li, cujo texto vai 

apenso a esta conferência. 

o trabalho de planejamento foi disciplinado segun 

do nornas apontadas ao trabalho das Sub-Comissões$ de acôrdo 

com a seguinte seriação: 

a) levantamento da realidade geográfica, econômi~ 

ca e socia.l da Amazônia atual e determin.ação dos obstáculos 

que impedem o seu desenvolvimento; 

b) concepção de um sistema de obras, medidas t? 

serviços que removam êsses obstáculos e estimulem o progre!!, 
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50 da região; 

c) determinação dos ob jeti vos a atingi r em cada 

aspecto da vida regi.onal e sua avaliação quantitativa; 

d) determinação de uma escala de prioridades na 
, 

realização das obras, medidas e serviços programados, valida 

pelo prazo de cinco anos; 

e) previsão dos resultados a serem obtidos 

mente com o seguimento dos trabalhos programados; 

anual -
f) orçamentação das obras, serviços e empreendi 

mentos compreendidos nos trabalhos de valorização, incluindo 

um orçamento detalhado para o primeiro ano e orçarentos apz:2 

xinados para. os quatro anos seguintes; 

g) análise e proposição da estrutura administratl 

va necessária â execução do plano e ao contrôle de seus re 

sultados e estudos de aperfeiçoamento; 

h) ajustamento dos programas 

financeiras a~uais da Superintendência. 

.. 
as disponibilidades 

... 
A Comissão de Planejamento, nos termos do art. 24 

do seu Regi.mento Interno, deve nanter em exame pernanente os 

planos aprovados, analisando os resultados obtidos e, de ! 
côrdo com êsses, poderá propor sua modificação ao Presidente 

dá. Rep~blica. Na fase atual de seus trabalhos ainda não lhe 
, .. 

foi possivel definir numericamente os objetivos do plano, o 

que melhor permitiria a áferição anual dos resultados. Con 

quanto isso seja possível em certos casos, na maioria dêles 



- 49 -

seria um processo artificial e insincero de estabelecer ín~ 

ces fictícios para atividades cujo levantamento estatístico 

apenas principia a ser feito e que, em muitos casos, ainda 

estão na fase embrionária dos prilooiros esforços por sua iE 
plantação o 

Considerando as dificuldades da obra que, conquan 
A _ ~ 

to de ambito regional, tem proporçoes continentais, e consi-

derável o trabalho de plamjamento já feito, justificando a 

crença de que o segundo Plano ~Uinqüenal, a inic:i.ar-se em 

1960, já se lance com todos os seus elementos estruturai s 

prêviamente analisados o 
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AP~NDICE 

CONCEPÇÃO PRELIHINAR DA VALORIZAÇ!Q, 

m>NÔMICA DA AMAZÔNIA 

1 - O plano de, Valorização Econômica da Amazônia 

é executado por detenninaçÃo, constitucional (art. 199 e seu 

ParágrafO Unico da Constituição Federal) e obedecendo a um 
, 1'.... .., A 

cri terio tecnico de seleçao dos programas da regiao amazon!, 
, -ca e a prioridade que devam ter Em sua execuçao pela impo,!: 

tância que apresentem no sistema' econômico em que se i,!! 

ciuem (Art. 42 da lei NA 1.806, de 6 de janeiro de 1953). 

2 - As linhas gerais do Plano estendem-se M. dire 

ção dos pontos cardiais da unida.de regional que a Constitu!, 

ção denomina Amazônia, sem qualquer sentido de anulação, io!! 

terferência, incoÍ'poração, ou execução de traçados, progr.! 

mas, projeto s, obras e empreendimentos qt1 e este jam a cargo 
, .. 

dos orgaos federais, estaduais, territoriais, municipais ou , , 
autarquicos, criados com fiM.1idades tecnicas e executivas 

expressas em lei, salvo quando reconhecida, a.través estudos 

e pronunciamento de seus órgãos de planificação, a necessid! 

de de entrosamento dêsses prograaas com os objetivos gerais 

da Valorização da Amzônia J observadas as normas legais de 

cooperação, mediante os convênios que forem fonnadoso 
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J - A Valorização Econômica da Amazônia execut!!:, 

-se com os recursos fornecidos pelo povo brasileiro e deve 

li( -ser entendida como obra po tica, visando a integraçao terri 

torial, econômica e social da região amazônica na unidade na 

cional. 

4 - Por êsse motivo a Valorização Econômica da A 

mazônia deve ter COIOO objeti vo não sômente o progresso das 

áreas de mis fácil acesso e econômicamente mais produtivas, 

como também a ocupação e desenvolvimento da Amazônia como um 

todo, especialmente as regiões de frort eira. 

5 - A economia da AITBzônia deve ser d esenvo lvida 

em correlação com a economia do Brasil em geral e visando os 

seguintes objet.i vos: 

a) criar na Amazônia uma produção de alimen-

tos pelo menos equivalente a suas necesei 

dades de consumo; 

b) completar a economia brasileire, produzin 

do na Amazônia, no limite de suas possibi-
lO 

lidades, ma terias-prima.!3 e produtoo alimen 

tares importados pelo pais; 

c) promover e explorar as 

cas e minerais da região; 

" riquezas energet!, 

d) desenvolver a. exportaç ão 

me regi onai s ; 

, 
das ma.terias-pr!. 

e) converter, gradualmente, a economia extr! 
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tivista, praticada ra floresta, e comer

cial, pl~ticada nas cidades, em economia a 

grÍcola e industrial; 

f) estimular a criação da riqueza e a 

vimentação através de um sistena de 
# 

porte e de credito adequado; 

sua mo 

trans -
g) elevar o nível de cultura técnica e pol:Ít!, 

ca de suas populações. 

6 - Em decorrência do isolamento da Armzônia, sem 

vias de comunicação terrestre com as outras regiões do Bra 

sil e por necessidade de nanter a unidade do si stema econôm!. 

co racional e sms comunicaçÕes interiores, em caso de eme,t 

gência, deve ser dada particular atenção à criação de vias 

de comunicações fluvial e terrestre entre a Amazônia e o cen 

tro e nordeste do Brasil. 

7 - A população da Amazônia é pequena em relação 
'- -a extensao t Etrri tonal da regiao, mas essa fraca densidade 

, # -

demografica, por si' so, na.o impede o progresso das popula 

ções que habitam a região. A dispersão de populaçÕes cons!, 

qüente à prática do extrati vi amo é ~ , isolando as -famí-
lias, impede a diferenciação do trabalho e a conc~ntração da· 

~.. , 
produção, dificulta os transportes e torna irrealizaveis os 

trabalhos soe iais de educação e saneamento. 

8 - Concentrada em núcleos, embora separados por 

distâncias consideráveis entre si, a população da Amazônia 
# - , 

podera realizar a diferenciaçao social necessaria a seu p~ 



- 53-

,. .. 
gresso~ criar uma base econom1.ca agricola e rermitir a execu -
ção das tarefas sociais de edu~ ão e saneamento., Para que 
... .. , 
esses nucleos possam per manecer pro-speros, embora distantes 

entre si, a oondição essencial é a existência de um sistema 

de transportes efid.e mes e de fre tes baixos, que, pe las f! 
.. -c:ilidades lúdrograficas da regiao, deve ser, principalmente, 

fiuviaL 

9 -,É objetivo da Valorização Amazônica transfo! 

mar em ativldade agrÍcola o trabalho florestal da maioria de 

suas populações, criamo núcleos agrÍcolas ome a população 

florestal se concentre e oDie, a rar dos cultivos necessá-
, .. Ao , 

rios a rua nutri çao, e outros economicamente reoonendaveis, 
, _ A 

realize agrieolamante a produçao dos generos attalmente ex-

traÍdos na flor esta. 

10 - A exploração florestal extrativista é a base 

da eoonomia AmazÔnica e o seu principal produto, a borracha~ 
.. , N 

e essencial a Comp1elllSltaÇao da economia nac ional, sendo sua 

produção atual insuficiente para a.temer às crescentes nece,! 

sidades de consumo do pais. ?'orisso a con .. ersão da economia 

extrativa em agrícola será gradual, iniciando-se pelas pOP3! 

.1.ações mrginais que já não tmbalham na tloresta. pel"JlS.nent.! 

mnte, ms ainda. não se tornaram agricultores. O trabalhador .. 
extrati vista sera orientado e assistido pe. ra a' diversifiC!; 

ção e aunento de Sta produção pelo melhor aproveitamento dos .. 
recursos florestais e pela melhora de suas obsoletas tec~ 

cas de trabalho. 
.. 

11 - As cidades de Belém, Manaus, são LuÍs e Cui.!_ 
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bá são os centros culturais da Amazônia e orde se formam as 

idéias e definem as atividades da população amazônica em re

lação ~s condições de vida do vale amazônicoo Essas cidades 

e zonas ci.rcunjacentes devem ser os centros naturais de el!, 

boração das idéi as cientificas e técnicas da região ~ já que 

as ins tituições destinadas 

recursos de tÔda ordem que 

no s lhes podem dar. 

a êsse fim exigem concentração de 
.-

so a proximidade de centros urba-

" , 12 - As cidades de Belem e Manaus desenvolveran-ae 
.. .. 

historicamente a base de une. economia puramente comercial $ 

solapada pela crl se dos últimos quarenta anos, 
... 

o que nao 

lhes ~r mi te recursos locais para a construção e mnutenção 

de serviços públicos essenciais ao desenvolvimento de suas 

populações~ tudo resultando num precáriO desenvol\~mento dos 

empreendimentos prl vados, numa cri se de desemprêgo e na ins~ 
... , ... 

fieienda daJ recursos disponiveis para a n:anutençao de um 

padrão de vida satisfatório na massa popular. 

13 - O normal desenvoh1.menro dos planos de recup.! 

ração éJ.a Amazônia exige j como con.dição prelimimr, a criação - , , 
de condiçoes de vida satisfatorias em seus centros urbano s 

que são ao mesmo tempo culturais e e('..anômicos,\l e que permi

tem ré M real:tzação dos programas de Valorização e apoio 

'ê,ecnico para os mesmos. 

14 - Na evolução das cidades, o seu progresso está 

condi c.i OMdo à sua industrialização. Sem industrialização, a 

população das 'cidades subsiste pelà práti(".& de processos de 

intermediação e sua manutenção recai i~tegralmente sôbre as 
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populações rurais, com aUIIe nto correspondent e no preço das ~ 

tilidades e no cust o de vidao O excesso de mão-de-obra di sp2, 

nÍvel e o trabalho rm.nual,sem especialização, crian um regi

me de salários baixos e um baixo p::tdrão de vida .. Semente ci 

dades de pequena população podem vi ver de UllJ3. economia pur,!!:. 

mente conercial. 

~ 

15 - Torna-se recessarlo ,portanto, desenvolver 

cultural e industrialment e as cidades que são os atuais cen 
f ... A 

tros de vid3. social, politica e eco nomica da Ama.zonia. 

16 - Para. que a industrial ização se torne possÍvel 

e sem agravar problemas já existentes, é necessário que os 

centros industriais disponham de: 

a) zores agrÍcolas próxirras que supram os cel! 

tros industriais de alinentação farta, fi 

siologica.mente eq..lili brada e a preço acces 

sivel; 

b) serviços p~blicos de energia elétrica a 

preço suficientemen te baixo para que perm!. 

tam uma produção a preço co~etitivo; 

) - " c boas condiçoes sanitarias locais; 

d) ensino prof issio~l, ql.e assegure mão-de-o

bra especializada; 

e) instituições de pesquisa tecnológica, que 

coo~rem com as iniústrias na solução de 

seus problellBs peruliares; 
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f) crédito bancário especializado, capaz de 

emprestar a longo prazo e a juros suportá

veis; 

g) sistena.s adequados de tramp arte, de movi 

mentação de cargas e armazenagem. 

17 - A industrialização, pam que se possa real! 
N' , _ 

zar, exige uma diversificaçao, ja qoo as irrlustri.as sao com 

pletrentares entre si. Nos planos de crédito irdustrial a s,! 

rem elaborados devem ser concedidas condições especiais: 

a) às irrlú, trias qoo racionalizem ou modem!. 

zem atividades industriais atualnente pra

ticadas com caráter marginal; 

b) às que utilizem matérias-prims da região; 

c) às qm IX' oduzam utilidades de vi tal impo! 

iânda para a região; 

d) às que fabriquem materiais ou implementas 

útili zados pelas outras indústrias. 

18 - Nas indústrias a praticar na região é essen 

cial esm dar prêvia e acuradamente a for ma.:;:ão dcs coo tos dos 

produtos finais, evitando indústrias artificiais ou deficitá 
, " rias. Um industria que so possa existir subsidiada não deve 

continuar e só o int erêsse naci anal poderá justi fi car sua 

permanência. O problemà de qualidade dos produtos elaborados 

é básico; pois, mis que a propaganda, os fatôres que criam 

mercados são: qualidades e preço competitivoo 



19 - A 1ndicaQão dos atuais centros a industrial,! 
A _ .", ....... 

Ear na Amazonia nao pressupoe uma negativa a possibilidade 

ou conveniência de torina:- ou desenvolver outros cen~ros in 
dustriaiso A investigação cientÍfica e a evolução social e ! 
conômica da região nos prÓxtmos anos indicarão espontâneamen 

, , A ti 

te as areas tavoraveis onde esse tipo de atividade podera 
A 

ter melhor ex1.to e ome se j~titiquem investirmntos do Po 
" A der Publico para esse tim. .. ...-

20 - Nao obstante as duvidas existentes em alguns 

círculos sôbre as possibil1 dades agrÍcolas da Amazônia, o su 

cesso de um esfÔrço civilizador nessa região exige baseá-lo 

sôbre a agricultura. 

Os solO8 da Amazônia estão insuficientensnte eato!! 

dados para que se justifiquem conclusÕes negativistas sôbre 

êles. Dos tatÔres tisi coe Que condicionam a vida das plaI! 
. , _" Â 

tas, a tenperatura e a agua s~ tavoraveis, na Amazonia, e o 

solo, a julgar pela pujança do seu revestimento flor!stico I 

- # - # e o vigor da renova~ao das areae desmatadas, MO parece pe! 
... 

slmo. De qualquer torma, existem na Amazonia pelo menos qui,n 

me milhões de hectares de solos de várzea cuja qualidade !. 
gr!cola ninguém contesta e mui tos milhões de hectares de s,2. 

los de terra t1rue localizados nos baixes e altos rios, tam 

bém reconhecidos de boa qualidade para a agrlculblra. Semo 

.~erra- tropical, ·.quente e de pluviosidade ,aburrlante, é 
possível que não haja. na. AmazOO1a teITas agrÍcolas compar! 

vais às da Ucrânia ou do meio oeste dos Estados Unidos, mas 

há terras agrÍcolas satisfàtÓrias p3.ra o'cru;:Ltivo dos vege-
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p 

tais de curto ciclo vegeta ti vo e, pri ncipalmente $ de esp~ 

cies arbóreas. As terras de boa qualidade conhecida existem 

em quantidade maior do que as necessidades presentes e do ~ 

turo da região. 

21 - Essas terras, senei:> terras tropicais, sitll,! 

das em região quente, muito iluminada e de elevada pluvios! 

dade, exigem t~cni cas especificas de cultivo que as defendam 

do empobrecimen1x:1 . causado, depois do desmatamento, pela er,2 
.. '... , A -sao e pela o:d.daçao di reta da mat eria orgamca em funçao da 

, , , 
luz e do calor; Explora-las e, ainda, um problema de esco-

, -' lher as p]a ntas proprias para as condiçoes especificas de C!. 

da tipo de solo. 

22 - Mais que Em outras regiÕes, a Agricultura na 

Amazônia é um problema de técnica, de cr~dito e de organiz!, 

ção social. Sem m~todos agrÍcolas adequados a terra desna~ 

da não pode ser cultivada permanentemente, pela renda decrs,! 
# , 

cente que produz cada ano, e a unica foma de trabalhó poss!, 

vel passa a ser a agricultura itineranteo 

Sem organização social adequada, o agricultor , 
sempre recrutado entre as classes Dais pobres, não dispõe 

de terra sua para trabalhar,. nem de recursos para custear o 
- ~ A , 

seu trabalho, nElll de orientaçao e assistencia tecnica que 

lhe in:liquem os métodos PrÓprios de cultivo, nem de sementes 

de boa qualidad~ que lhe' aumentem as safras, nem de meio de 

conservar, imuni.zar ou estocar' os produtos colhidos, nem,.! 
, ~ 

inda, o que e principal, de por eles obter o preço justo o 

Sem organização social não poderão ser saneadas as zonas !. 
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grlcolas, nem educadas profissiore.lmente suas populações. 

23 - Pelas razÕes indicadas acina., a agricultura 

não é uma atividade que possa. ser praticada por irrli vÍduos 

dispersos na iIlEnsidão territorial da Amazônia. Não é possÍ, 

vel sanear o conjunto da Amazônia, mas sim determinadas á
reas escolhidas. A educação é una atividade eminentemente so 

cial que só pode ser praticada com êxito em grupos humanos! 

cillB. de certa expressão numérica. Dependendo de organização 
, 

social e de tecnicas especiais a serem ensinadas aos lavrado 

res, a agricultura 113. Anazônia só pode ser realizada 

cleos ou áreas agrlcolas onde parte de sua população 

mente dispersa esteja coreentrada e ome, por isso, 
.... 

-se realizáveis aqueles serviços sociais. 

, 
em nu 

atual-

tornem 

24 - Essas reflexÕes se aplicam apenas ao homem co 
, 

mum, desprovido de recursos financeiros ou de neios tecni-
, 

cos. Tanbem a iniciativa privada pode consti tuir fazendas 
, 

pertencentes a um so dono, que devem merecer todo o apoio 
, .. IW ",. 

dos orgaos da Valorizaçao e onde se realizem todas as carac 

terlsticas de um empreemimento agrlcola de sucesso. Mas, e,!! 
f/W ". - , 

tao, pela concentraçao de popula çao, pelas inevi taveis obras 

de saneamento, pela prática de métodos agrícolas ,avançados , 

as fazendas estarão reproduzindo no âmbito parti. cular, as 

características essenciais dos n~cleos agrÍcolas organizados 
, 

pelo Poder Publico. 

25 .. A agricultura 113. Amazônia, deve ser, porisso 

e orgânicamente, uma atividade de colonização o Nas grandes 

propriedades extrativistas, onde o interêsse predominante do 



- 60-

homem não é a agricultura e sim a produção florestal, seria 

il'Teal crer na possibilidade de uma agricultura permanente e 

estável, utilizando e conservando as mesmas terraso A grande 

área extrativista ainda e por muitos anos será o domÍnio da 

agric'iltura itinerantec 

26 - A colom. zação agrlcola na !umzônia deve ser 
, ~ , I 

realizada em areas, que estudos ped.a.1.ogicos previos tenham 

determinar:b com base, terras para fins agrÍcolas, que este 

jam prórlma3 ou pelo menos tenham transporte barato pam cen 
, -

tro s de consumo importante na propria regiao e que tenham 

boas condiçÕeS sanitárias naturais ou decorrentes de servips 
, 

de saneamento realizados pelo Poder Publico. 

27 - Os núcleos de colonização devem ser distr.ibui. 

do s por tôda a Amazônia, alcançando tôdas as suas regi Õe s n~ 

turais, na proporção de sua população e de suas possib11id! 

des de consumo e de exportação. Nas zonas de fronteira, a c2 
-. , , .. 

lonizaçao sera localizada tomando, tambem, em atençao o int~ 

r;sse nacional de nelas cIi ar núcleos de população estável e 

progressi ta. 

28 - É importante que as colônias agrlcolas tentam 

sucesso e pennitem ao lavrador realizar um nÍvel econôm1.co e 
p , 

levado, sem o que tendera a retornar a atividade florestal, 

mais penosa, mais ire-e~rta, ms freqUentemente de lucros im!!, 

diatos mais altos. Os núcleos coloniais deverão ser organiz!, 

dos com recursos suficientes para dotá-los de tôda a assis-
A , A 

tenc:i a tecnica de que necessitem, de toda aparelhagem indi!!. 

pensável ao plantio, colheita, conservação e transporte de 
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sarras~ dos recursos firanceiros necessário s ao trabalho de 

produzi-la e comercializá~la, e de condições satisfatórias 

de habitação, sa'1idade e educação o Do seu sucesso no real!, 
, 

zar uma agricultura rendosa para o lavrador e 

na. realidade, o êxi to de too.os os trabalhos 

que depende 1< 

de Valorização 

da Anazônia ~ porque, s e não for realizada um agricultura de 

rendimento econômi co a1. to ~ as populaçÕ9 s agrícolas reto rna-
- ~ - ~ rao ao extrativismo e a dispersa0 do hOJrem; a allmentaçao d,! 

; " fici.erlte continuara a ser o problem critioo da saude na. Ama 

zônia; as cidades não se poderão desenvolver industrialmente - , .. 
e nao havera possibilidade de construir une. civilizaçao ava,!! 

çada nesta regiãoo 

29 - A colonização deverá ser feita predomirant,! 

mente com brasileiros, mais particularmente com habitantes 
, - , 

da proprla regiao e sEmpre procurar-se-a associar aos mem-

bros da colônia de agricultores brasilei ros os estrangeiros 

que já disponblm de prática anterior de trabalhos agrícolas 

avançados o .. - , 
30 - Na colonizaçao oficial,o lavrador trabalhara 

sua prÓpria terra, adquirida a prazo lo~o e sem juros, -_ em 

conjunto com a hIDitação e os instrunento s de trabalhoo O 

trabalho deverá ser irrlividual e não permitido o trabalho a,! 

salariado entre os agricultores, exceto Em fases de lavoura 

que exijam mãO-de-obra suplementar, oomo na fase da coll'2ita 

e outraso t importante impedi r que, no contacto entre duas 

culturas de nÍvel desigual, o colono de nÍvel superlor expl.2, 

re o trabalho do colono de nÍvel inferior-, criam%> um estr,! 
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tificação social que sempre terrle a tornar-se permanente. É 

importante ter sempre em vista que o objetivo fundanental da 

Valorização Amazônica é a recuperação do homem e esta se re! 

liza assegurando-lhe produtividade mais alta que suas neces

sidades imediatas e uma condição social que lhe permita in 

corporar, individualmente, o avanço cultural e tecnológi c o 

do meio em que vive. 

31 - Os trabalhos agrÍcolas são ,por sua natureza, 

atividades sociais. A colonização agrÍcola deve criar um se.!! 

timento de interdependência entre os colonos e de responsabi 

lidade conjunta no destino da comunidade rural que se organ!, 
, , , 

za. A vida nos nucleos agricolas devera organizar-se, tanto 

quanto possivel, em base cooperativa, quer na produção, quer 

na verrla das safras, quer no consumo dos colonos. 

32 - Há motivos para supor que uma agricultura de 

rerrlimento econÔmico satisfatório, com preços compensadores 

assegurados, absorva ràpidamente parte importante da popula

ção do Vale Amazônico. ·0 rápidO crescimento das safras de j~ 

ta mau grado não haver ain:ia uma organização agrÍcola apr,2 

priada, prova que um cultivo proveitoso pode atrair braços e 

desenvolver-se, evoluindo para a in:iependência de auxÍlio o 

ficial. 

33 - A pecuária deve ser enten:iida, na Amazônia , 

como um complemento da vida agr:Ícola. Os campos mturais da 

Amazônia, não muito extensos, ·têm ~stagens mturais defi

cientes e topografia e hidrografia em muitos casos desfavorá 

veis. Nê1es se pratioam una forma. de pecuária extensiva, ba-
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seada nos pastos naturais, cuja insuficiência não permite u 

ma alimentação adequada do soloo As distâncias e 
~ 

os meto dos 

praticados não permitem assistência do homem aos animais nem 
~ 

suficientes cuidados veterinarios o Nos campos artificiais, ! 

bertos na mata, os custos de formação e de manutenção oneram -exageradamente o preço da carne e nao permitem rendimento s~ 

tisfatório ao criador. 

~ , 
Por isso torna-se necessario conceber a pecuaria 

como uma atividade agrÍcola, produzindo a alimentação do ~ 

do pelo trabalho do homem, pela formação de pastagens ricas 

nos campos naturais e pela criação de redo nos núcleos agri 

colas, utilizando pastagens formadas no período de rotação 

de culturas, pois o custo de formção dessas pastagens já 
foi amortizada pelas safras anteriores obtidas no mesmo ter 

reno. 

34 - A pecuária é um problem de raça ,de aliment! 

ção e de técnicas próprias. Na Amazônia isso se resume em es 

colher ou criar raças de anirrais Que melhor se adaptem ao 

meio físico, produzir agrlcolamente a alimentação do gado e 
A , A 

mante-lo proximo do homem, para que tenha a assistencia sa~ 

tÁria indispensá~l e para que dêle pos sam ser obtidos todos 

os produtos tão úteis à vida hllmlna e aos trabalhadores ae:ri 

colas. 

35 - Bons indices de nutrição das 'OOpulações urba 

nas, rurais e extrativistas são essenciais ao desenvolvime.u 

to da A.mazônia. O problema de nutrição não é exatamente i

~ual ao da produção de alimentos, visto que por fôrça de ci,! 



cunstâncias, de razões históricas e de preferências de paI! 

dar desenvolveram-se hábitos alimentares cientificamente d~ 
, " " ,,, 

feituosos e que e neceSSarlO corrigir em beneficio da saudee 

, 36 ~ A nutrição das populações amazô~ deve ser 

estudada em função do meio, dos recursos dispoP1veis em sua 

natureza, do clima e dos hábitos de trabalho e, principalmen 

te, das plantas que possarrt ser cultiv~das com sucesso nas 

condições do solo e clina da regiãoo Cabe aos nutri cior.d. s

tas, em grande parte, orientar os agricultores quanto aos V!! 

getais a cultivar, escolhendo com cuidado os que se adaptem 

às condições especificas do meio e respeitando as preferên 

cias de paladar. A consolidação de novos hábitos alimentares 

dependerá então do sucesso prático das dietas procram~das e 

de propaganda e educação. 

37 - Com a atual deficiência da população bovina 

na Amazônia, o que, não obstante todos os esforços que se fa 

çam para corrigi-la, ainda durará alguns anos, o suprimento 

de proteinas animais às populações do vale deverá recair em 

grande parte sôbre a criação de pequenos animais domésti cos 
A , 

e, principalmente, sobre a pesca, cujos metodos e equipamen-
.., . , p 

tos deverao ser cientificamente estudados e melhorados. Sera 
, ... I 

desejavel um esforço em grande escala no desenvolvimento pr! 

tico da piscicultura, atendendo a que os lagos dos rios de á 
gua barrenta são particularmente ricos de plancton. Os Pai 
xes representam, na dieta do homem amazônico atual, sua !on 

te mis evident.e de proteinas e vitaminas e a pesca consti 

tui o recurso de mais imediata utilização na melhoria das 
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condições aliméntares da Amazônia. 

38 - O problema. de saúde na Amazônia é, inicialme!l 

te, o de reunir as populações rurais em áreas onde a ação s~ 
" ., Ao Ditaria possa alcança-las. Sanear os quatro milhoes de quil2, 

metros quadrados onde jaz di spersa a população da Amazôni a 
, , , , , 

seria impossivel. O sanearrento so e rea.1izavel em areas lim!.. 

ta.das que os recursos humanos e financeiros da Valorização 

possam cobrir. 

39 - Por êsse motivo, o saneamento propriamente c!. 
to terá de lim1. tar-se às áreas urbanas e agrÍcolas, onde a 

densidade demográfica limita o âmbito do problema. As áreas 
_ A # 

extrativisUB deverao dispor de assistencia medica itineran-

te e de medicamentos gratuitos, procurando faci lidades hospi 

talares nos núcleos dens os de populaç ão • 

4.0 - Bãsicamente, a sa,ide dos habitantes da reg1ão 

depende mais de alimentação adequada, que é um problena asri 
# ,-

cola, e de ha.bitos de higiene que so a edueaçao pode firmar. 

41 - Será. impossível desenvolver a região em qual 
# , 

quer de seus aspectos sem um estado de saude satlsfatorio em 

suas populações. tsse esfôrço é funda.n:ental, porque é preli 
# 

m1.nar a qualquer outro e se devera exercer, em naior propo,! _... ~ , 
çao, na supressao das causas das molestias, sem esquecer, e . , 
evidente, o seu tratamento espe~ifico. 

42 - O efeito futuro e a permanência dos result~ 

dos da Valorização Amazônica dependem da conversão da popul! 

ção a novos hábitos e técnicas. Essa tarefa será realizada 
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pela educação, cujo objetivo se deve ajustar aos problemas e 

necessidades do meio e ensinar àquela gente uma profissão. O 

simples ensino das letras não tem significação econômiea a

preCiável. li educação deve alcançar, em moldes PrÓprios ~ 

crianças e adultos; constitui o instrumento prÓprio de rea~ 
zação dos objetivos da Valorização. 

, , 
43 - Criando novos habitos, novas tecnicas, novas 

formas de vida, a Valorização encontra di ficuldade de conve!: . , 

- ... I -' SilO da populaçao adulta a pa~ de vida diversos daqueles 

aue presidiram a sua formação. É, porisso, fundamental no 

trabalho da Valorização, a recuperação das crianças pela as 

sist.ência médica, pela educaçãó; geral e profissional, ,pelos 
, , -

habitos de higiene e alimentaçao adequada. Pela mesna razao, 

a assistência às mães deve merecer a ms alta prioridade, 

pois'não há filhos sadios de mães doentes. 

44 - Os transportes na Amazônia, 

de Aquiles de tÔda a sua economia. 
" 

<w 

sao o calcanhar 

Realizando uma produgã6 de pequeno volume fÍsico, 

em centros produtores localizados a.milhares de milITas de 

seus portos de embarque, essa produção só pode ser transpor 

tada a fretes mui to altos. Em conseqüência, sômant.e. podem 

ser produzidos gêneros de alto preç9 por unidade de pêso. 

De qualquer fol'llB., o vasto sistema hidrográfico 

da Amazônia, permitindo o ace~so por vi9- fluvial e quase t~ 
dos os seus recantos, foi o fator principal da descl)berta e 

conquista da região, pois a uma tal. distância da orla marit! 
, 

ma o transporte terrestre seria impossivel. 
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45 - O objetivo d", '-,!TI sis tema. de transporte na Ama 

zônia não 
.. 

deve ser ~nicamen~e realizar o transporte comer--cialmente rendoso, ~as transportar a preços que nao onerem 

demasiadamente os produtos, e alcançar com suas linhas mesmo 

as zonas mais ~istantes, ond~ a água é escassa, onde as ca 

choeiras situam obstáculos difíceis de transpor, onde a pr2 
,., 11 ~..... f duçao e pequena e onde a existencia de una. ront.ei ra nacio-

nal impõe a necessidade imperiosa de comunicações regulares. 

Por isso IIl3smo devem ser estudados sis temas especiais de na 

vegação em águas rasas e de navegação acima das cachoeiras , 

ob as d d sob tru ;;·· l.1 - :""' ___ -!,.a .... ~Qq ",na + .... n ... r e e s çC'..o dOs nós, e3vI'8,I.!tl.~ tlllX.L..L.!.~ .. v_ •• _~ .. ~.., 

chos encacho~irados e de comunicação dos núcleos que não e~ .. 
teja~ a margem dos rios. 

46 - Na Amazônia ~ evi dent e oue o si st ema de trans 
. -

porte. mais econômico ~ o fluvial e deve ser desenvolvido vi 

sando principalmente o transporte de cargas. O transporte de 

passap-eiros e postal deve ser o campo de expansão da naveg,ê. 

ção aérea, única quê: pode vencer o problema do tempo perdido 

nas longas distâncias. Dada a multiplicidade dos locais a a 

tingir e sua caprichosa localização, é indispensável a cola 

boração da iniciatiya privada I}3. complementação das linhas 

tronco do sistema. óÇ.cial de transportes. 

47 - O oojeti vo da Valorização Amazônica é criar ~ 
, 

ma sociedade estave! e progressista e que possa vir a reaU 

zar-se e aperfeiçoar-se com os seus prÓprios recursos. Essa 

" " finalidade so podera ser obtida com o estimulo e auxilio ao 
, 

espirito empreendedor de hOIOOIlS capazes de criar novas fo,!! 

tes de trabalho e riqm za. 
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Não há substituto social para a capac~dade criad2 

ra da iniciativa privada, que deve ser apoiada tecnica e fi , 
nane e iramente, sempre que seus trabalhos sejam ute1s aos 

fins da Valorizaçãoo 

4.8 - O crédito, no sentido da Valori zação Amazôni 
ca" é um instrumento de produção. 

Sua finalidade deve ser o aumento da produtivid!, 

de social e o amparo ao homem empreendedor o 

Região nova, de reduzida capitalização, emergindo 

de um perÍodO extrativ1sta e comercial e, portanto, sem vo~ - ~ ~ çao tradicional para a lavoura e a industria, a Amazonia a-

presenta graves dificuldades iniciais ao agricultor e ao in 
p ~ -

dustrial, durante o periodo de fornaçao e consolidaçao de,!! 
, 

sas atividades o Concebido em sistem adequado, o credito h,! 

bilita o homem empreendedor a realizar sua vocação e sua C! 

pacidade criadora, sem as 11mi tações da necessidade L de ter 

capitalizado reservas na geração anterior. 

49 - Dos princípios enunciados acima resulta que 
, ~ 

os empreendimentos basicos de que a Amazonia necessita para 

o seu desenvolvimento, são os que se relácionam com: 

a) a investigação ciertifica, que revelará a 

realidade amazônica em profundidade e det! 

lhes, de modo ã que, compreendendo-a, pos· 

samos enquadrar e resolver os seus probl!. 

mas; 

b) a criação ou adaptação de técnicas 
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ficas de trabalho, adequadas às condições 

do meio e do homem e Que parmi tam a êste 

vencer as dificuldades de sm adaptação ao 

ambiente; 

c) a educação profissiora.l de todos os graus, 
, 

que vulgarize, a par dos conhecimentos ba 
, p 

sicos, as tecnicas de trabalho proprias da 

região; 

d) o saneamento das cidades e das áreas 
, 

agri 

colas e a assistência médica itinerante às 

áreas extrativas; 

e) a alimentação das populações amazônicas, 

com o desenvolvimento da produção agrico-
, 

la, da pecuaria e da pesca; 

f) sistema de transportes interiores, princi 

pa1mente fiuvial, e estradas de acesso em 

zona.s ereachoeiradas ou de ravegação impo.! 

s:Ível, vias de comunicação com o centro e 

nordeste do Brasil; 

g) energia elétrica nas grandes cidades, com 

base para a evolução industrial; 

h) auxÍlio técnico e financeiro à iniciativa 

privada, para. q~ promova o aproveita.mento 

dos recursos florestais, agrícolas e min,! 

rais da Amazônia.; 
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