PROGRAMA

GRAND£~ARAJAS:

----

A INTERNACIONALIZAÇAO

DA AMAZONIA

1. INTRODUÇAo

£ necessário produzir informações e análises da

realidade

.•.

brasileira, alternativas is versões oficiais e vinculadas aos interes
ses de uma sociedade democrática.

o Programa Grande Carajás e o Programa de Mobilização Ener,

gética, sao os dois principais projetos de desenvolvimento do País no
limiar da década de 80. Ambos precisam de uma análise profunda da lÓgica interna de sua concepçao e dos instrumentos de sua implementaçã~
\

E precisam de alternativas que rompam o monopólio da informação e ~a
decisão do Governo, em benefício da sociedade brasileira e de

suas

instituições democráticas.
Este documento trata do Programa Grande Carajás e se propoe
a ser uma contribuição aos esforços da Nação para encontrar com

sua

gente, para resolver os seus problemas reais e para usar as suas

po-

tencialidades. Parte da identificação de um modelo ~e internacionalização, presente no Programa. Reconhece sua lógica interna e sua

con-

sistência com outras ações do Governo. E procura apontar caminhos alt.ernativos.

2. OBJETIVOS

DO PROGRAMA

Através do Decreto-Lei n9 1813, de 24.11.80, foi instituído
um regime especial de incentivos para os empreendimentos

integrantes

.-
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do Programa Grande Carajis, a ser desenvolvido em irea localizada

ao

norte do ~aralelo de 89.de latitude sul e entre os Rios Amazonas, Xin
gu e Parnaíba, abrangendo parte dos Estados do Pari, Goiis e Maranhão.
Na mesma data, pelo Decreto n9 85.387, foi constituído
Conselho Interministerial, do Programa GtandeCarajás,

o

composto de oi-

to Ministros (Chefe da.SEPLAN, de.Minas e Energia, dos Transportes,da
•

•

Indústria e do Comércio, do Interior, da Fazenda,d"a" Agricultura e do
Trabalho), presidido pelo Ministro_Chefe da SEPLAN, e com os mais ampIos poderes e atribuições normatiY"a~ê executivas, visando à

--~~

•

imple-

mentação do Programa .
Tais instrumentos, cuja constitucionalidade e

controversa,

•

constituem as bases institucionais para a ação do Governo. Adicional-mente- alem de documentos de natureza "promocional editados.pelo Governo - Ministros de Estado e altas'autoridades federais t~m apresentado
o conjunto de idéias, conceitos, projetos e cifras que

consubstancia

o pensamento do Governo sobre a forma de desenvolvimento da

Amazônia

•

Oriental, mediante o aproveitamento de suas riquezas e

,.

potencial ida-

tles.

A criação do Programa e a definição de suas bases

institu-

cionais apresentam características de autoritarismo, centralização

e

falta de controle democrático que nao chegam a ser novidade. De fato,
nas últimas décadas, todos os programas de inve~sões públicas aprese~
tam estas características. A novidade é ocorrer no momento em que

a

sociedade brasileira é capaz de reconhecer e assumir o seu papel

de

agente responsável pelo processo de desenvolvimento e, ao mesmo

tem-

po, de beneficiária dos resultados deste processo.
Recentemente, a 04.08.81, ocorreu a primeira reunião do Con
selho Interministerial que, na oportunidade, baixou a Resolução n9 01,
estabelecendo as políticas e os critérios gerais a serem

.-._dlI..~~~J'Wf:i'-~~:t!f"t~ri~

•••••
)t1ll7'l1iIf.lliÍljtill' '." "

observados

_

3

na apreciação e aprovação dos empreendimentos integrantes do Programa
Crande Carajás. £ um conjunto de "consideranda"e

de treze itens reso

lutivos, de redação genfirica e contefido pouco claro, que enfatiza
esforço de captação de recursos financeiros externos e nao

o

explicita

a prioridade da empresa nacional, privada ou estatal.
Mais do que o texto da Resolução, discursos e

entrevistas

dão a tônica e explicitam o .pensamento governamental, cujos Lobjetivo~
_
podem ser resumidos em:
a) Exploração dos recursos naturais disponíveis na

reglao

(energfiticos, minerais, agrícolas e !.lorestais) da forma
a mais rápida possível, sem qualquer preocupação manife~
ta com o amadurecimento das idfiias e dos projetos, o que
é indispensável à utilização racional das

potencialida-

des disponíveis.
b) Exportação dos bens produzidos, como forma de saldar

os

,.-

compromissos externos, derivados do elevado endividamen-'
to do Brasil, sem uma adequada perspectiva de integração
•

com o restante da economia nacional, seja com os setores
ofertantes dos mesmos bens que lá se produzirão,seja com

•

o mercado consumidor interno.
•

c) Utilização intensa de recursos externos para executar os
empreendimentos produtivos, propiciando a apropriação ex
terna dos benefícios advindos da explot.ação das riquezas
e do trabalho nacionais. Ademais, perdem-se

parcelas

significativas do poder de decisão sobre importantes se£
mentos da economia, bem como não se aproveita a oportunl
dade de utilizar racionalmente os excedentes de

geraçao

interna de recursos de empresas privadas nacionais c em-

•
•
•

presas estatais .
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3. DIMENSOES DO PROGRAMA
(Texto contido no Vol. I do "Plano Preliminar de

-

Desenvolvimento

da Amaz~nia Oriental" - CVRD - abril/8l).
A Amazônia Oriental possui inúmeros recursos naturais, des-

-

tacando-se:
Minerais: ferro; cobre, ouro, alumínio, manganes, niquel

e

estanho.

..

Hid~i~licos: elevado pot~ncial hid~el~trico .
Florestais: grande disponibilidade de biomassa para geraçao

..•

de energia e de redutor par~ fins metalúrgicos.

----- -----

AI~m disso, a região possui areas propícias ao aproveitame~
to agropecuário.

j

Por outro lado, .aAmazônia Oriental começa a receber

gran-

,des investimentos em infra-estruturá; notadamente:
Rodovias: Transamazônica, .no sentido leste-oeste, e

Bel~m-

j

Brasília, no sentido norte-sul, já implantadas.
Ferrovia: com extensão de 890 km, no sentido

oeste-leste "

ligando a Serra dos Carajás a São Luis, capital do

Estado

do Maranhão, em execuçao.

-

Portos Marítimos: Itaqui - porto comercial em operação,apto
a operar navios de at~ 60 mil DWT, localizado em São

Lüís.

Ponta da Madeira - terminal granelei~o em construção,

apto

a operar navios de at~ 280 mil DWT, tamb~m localizado

em

São Luís, em c~nstrução.

-

Porto Fluvial: em Barcarena, Pará, em construção, apto aop~
rar navios de 50/60 mil DWT .

••

. ' •.••..:, •• ~ .• ,.-'!<f. ,
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Energia elétrica: hidrelétrica de Tucuruí, em

-

construção,

no Rio Tocantins, que terá, em sua fase inicial, capacidade
de 4 mil MW.
A construção de eclusas em Tucuruí permitirá a

navegação

fluvial no Médio Tocantins por embarcações de pequeno porte,

gerando

nova opçao para escoamento da produção interiorana. Este trecho nave-

..•

gável será significativamente ampliado após a construção de

outras

usinas hidrelétricas a montante, já projetadas, nos rios Araguaia

e

Tocantins (Santa Isabel, Santo Antonio e Carolina). Desta forma,

a

equação de logística global teria dois sistemas básicos interligados,
ferrovia e hidrovia,
Paralelamente,' grandes projetos mínero-metalúrgicos

encon-

tram-se em implantação na Amazônia Orient'al, destacando--se:
Mineração Rio do Norte: Exportação-de 3,4 milhões de
"-

de bauxita (em operação).

--

.------- .-------

T/ano

_

CVRD - Ferro Carajãs: Produção de 35 milhões de T/ano de ml
n-ério de'ferro .

.-

ALUNORTE: Produção de 800 mil T/ano de alumina.
ALBR1l.S:Produçãóde

320milT/ano

de alumínio.

ALCOA: Produção de 500 mil T/ano de alumina e 100 mil T/ano
de alumínio, primeira fase de um projeto cujo objetivo

fi-

nal será produzir 2 milhões de T/ano de alumina e 400

mil

T/ano de alumínio.

-

A partir dos recursos naturais já indicados, os projetos fo
ram classificados em quatro segmentos, a saber:
- Mínero-metalúrgico
- Reflorestamento

- -'

...

-6

.J

-

- Agricultura
- Pecuária.

-

.•.
'.
No segmento mlnero-metalurgico

foram considerados dois gru-

pos de projetos:
GRUPO I
Fundamentados em projeções de mercado compreendendo:
- cobre/ouro
- bauxita/alumina/alumínio
- ferro/níquel
ferro/ligas de manganes
gusa AF (alto forno)
- concentrado de estanho
GRUPO 11
Fundamentados em novas tendências de localização, tendo--e~
vista as dificuldades dos países industrializados quanto a custos cres
centes de energia e de mão-de-obra, poluição etc. Eas

condições

tremamente favoráveis que atrairiam, para a Amazônia Oriental,
unidades produtoras vol t'<ldaspara a exportação. Dentro desta
além da possibilidade de expansão dos.projetosde_ferro-liga
~. manganês), de gusa e de bauxita/alumina/alumínio,admite-~e

exnovas

ótica,
(níquel
como

provável a impl.antação dos seguintes novos empreenc!imentos:

-

_ Sinterizaçãode

minério de ferro

Gusa BFER (baixo forjlo--e-Iêtrico
de redução)e ferro-esponja

------

coque
- Semi-acabados de aço
- silício metálico
Tais projetos ripresentam, portanto, apenas hipóteses detra

-

,,-~~~~~------------------------------•
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balho que merecem estudos, que certamente comprovarao, na maioria dos
casos, a potencialidade que lhes ê atribuída.
Destacam-se. desde já, sete núcleos básicos de vocaçao eco~

nômica-industrial: São Luís. Barcarena, Paragominas, Tucuruí, Marabá.
Carajás e São Félix do Xingu.
Estima-se que os investimentos diretos necessários para lmplantação deste Plano sejam da ordem de US$ 40 bilhões. gerando,

em

conforme

contrapartida, receitas anuais da ordem de US$ 17 bilhões,
mostrado na tabela a seguir.

INVESTIMENTOS

PROJETOS

DIRETOS

POTENCIAIS
9

US$ 10

INVESTI!'1ENTOS

SEGMENTOS

RECEITAS
9.2

28.1

Mlnero-Meta1ürgico

ANUAIS

Reflorestamento

1 .3

0,6 ,

Agri cu1 tura

8,1

6,5

Pecuãria

1 ,7

0,7
17 ,O

39,2

TOTAL
•

INVESTIMENTOS

•
•

.

Barcarena

•
•

fi,8
.

Paragominas
Tucurul
Marabã e Minipõ10s ao longo da Ferrcvi
-.. Carajãs, Vermelho, Sa10bo. Azul e
são Félix do Xingu
Segmentos Agricu1túra/Pecuãria/Reflore~
tamento
Outros
TOTAL

•

INFRA-ESTRUTURA

DISCRIMINAÇAO
Segmento-Ml nero-Meta 1urgi co
são LUls

•

INDIRETOS-

.--

-'

1,.

•

--

.

-

3,3
0,2
1 ,4
0,3
,O}l

1

.

1 ,2
.

.----------

13,3
2,4
.

,

22,5

,...-

..,..."=- .=
. .,.,.,
....••••.•.•.••.
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Os investimentos totais p~istos
..

---

neste Plano atingem

US$ 61,7 bilhões. As aplicaçõeS- em infra-estrutura correspondem a 36\
desse valor.(*)
Registre-se que em decorrência da implantação deste

Plano

seriam criados mai'sde i milhão..éle.eIllpregos
.diretos, sendo que

cerca

de 93' seriam absorvidos peios segmetitos agricultura, pecuiria e

re-

.florestamento.

4, UMA LEITURA

CRITICA

A dimensão dos investimentos do Programa Grande Carajis

e

o tom de "salvação nacional" via exportações adotado nos pronu'nciame!!
tos oficiais, induzem ã visão do Programa,~omo um conjunto

"lógico"

de projetos a ser realizado no mais curto espaço de tempo.
A urgência estaria justificada pela necessidade de aprovei-

..-

tar oportunidade sem precedentes: as dificuldades das naçoes mais ri-'
cas em obter energia barata e os rígidos controles de poluição adota•

dos pelos países mais desenvolvidos. Assim, a Amazõnia Oriental seria
o local ideal para o deslocamento de empreendimentos consumidores

de

energia e poluidores, caso se ofereça agora e comprometa por um longo
•

período, energia barata e garantias de legislação anti-poluente menos
exigente. Esta atitude imediatista não chega a ser novidade. Ela

tem

estado presente em outros programas e projetos aprovados pelo governo
_ inclusive na região amazõnica. A novidade reside na dimensão do Pro
grama e na escala dos investimentos .
•

E preciso, por~m, fazer uma leitura crítica do.Programa,bu!
cando ver como se articulam os fatores de produção e qual o papel dos
(* )

•

Neste total não estão incluídos os investimentos ji realizados Jl,£
lo setor pGblico na região, nos Gltimos anos, e que
representam
notivel esforço financeiro .

..•
9

••

instituições existentes ou recém-criadas para a implementação do Pro-

•

grama. Tal leitura deverá se fazer pelas medidas efetivamente tomadas,

..

pelos atos das autoridades responsáveis e, até mesmo, pelas

•

e falta de explicitação de políticas, em benefício do casuísmo. Assi~
será possível ter uma visão real, e não a dos documentos e

••
.•

omissões

discursos

oficiais.
a) A empresa - O rítmo e o tamanho dos investimentos na área
industrial e nas de reflerestamento, agricultura e pecuária induzem ã

•

£rande empresa sob controle acionário do exterior •
De fato, os projetos industriais exigem-recursos

•

financei-

ros de tal ordem que a consequência "lógica" é deixar o campo

aberto

as multinacionais, na .medida mesmo em que se afirma que o Estado nao
.
entrará senão no projeto de minério de ferro e os grupos nacionais
poucos e até agora afastados do Programa - enfrentam sérias dificulda
des financeiras no momento. Há um claro apelo aos recursos

externos
,-'

nas muitas missões enviadas ao exterior. Não há qualquer referência ã'
cujo
reserva de mercado .as empresas efetivamente nacionais, isto é,
comando esteja no Brasil. Nem mesmo a Resolução nQ 01 do Conselho Inmédias
terministerial preve que o controle acionário das pequenas e
empresas seja nacional.
No caso dos empreendimentos na area rural, as fazendas delo do segmento de pecuária, por exemplo, deverão ter 10 mil ha.

---inversões

1110

c

de US$ 5,77 milhões por ~nidade. Isto, aliado ao direciona-

mento da produção aos mercados externos e ã inexistência de propostas
.....

de estímulo às cooperativas e programas de extensão rural, conduz

a

solução "lógica" de grandes empresas que podem estar sob controle externo, queracionariamente,

quer atravês de mecanismos de comercial i ~'.

zaçao.
Sem dGvida, o Programa é um_convite as grandes empresas mui

-

-.----------

'

•••
•••
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tinacionais,
terior.

A elas está assegurada

~ rais e o'uso de mão-de-obra
"'para

utilização

de recursos

-

'de importar

equipamentos

-

tos, mas certamente

~

lucros porventura

_

intensamente

lação dos fatores

financeiros

do exterior

e, até mesmo,

desnecessariamente.

na medida

se ~azno

mineapoio

o

e a possibilidade

pode até ser eficiente

é indesejável

está no ex

e de direitos

baixos

de produção

Esta articu

em termos de cus

em que a apropriação

exterior

ou, então,

de remessa,

se

dos

utilizam

uma vez que os cen

estão fora do Brasil.

E, na medida
xos migrat6rios

acionário

de salários

e tecnologia

obtidos

controle

a posse de terras

todas as formas possiveis

tros de decisão

cupaçao,

------onde o

ou "joint-ventures"

em que a questão

advindos

corre-se

do Programa

fundiária

na região

não são objeto

o risco de agravar

e os flu-

de estudo e preojá

os des,equilibrio's sociais

existentes.
b) A tecnologia
minio

tecnol6gico

uma vez mais,

- As tecnologias

parecem

a serem utilizadas

uma vez mais orientadas

a forma de articulação

Ao-

e o

para o exterior

dos fatores

ficaria

e,

na dependên-

cia externa.
-

De fato, o documento
fala explicitamente

inicial

de "introdução

do Conselho

de tecnologia"

!nterministerial
corno um critério

de

_1

prioridade
~

-

conhece

para o ingresso

o esforço

nem sequer admite
empresas,

do capital

tecnol6gico

externo.

E, implicitamente

que já se faz no Pais, não o

um papel de relêvo para as instituições

universid~des,

bo o intenso programa

institutos

de pesquisa

de pesquisa

- capazes

e desenvolvimento

des-

valoriza,
nacionais

-

de levar ca

tecnol6gico

nccc!

••

-.

.,

sirio para melhoi

conhecer

da rcgião.

estágio

Dado.o

e utilizar

os recursos

em que se encontra

e naturais

o setor de bens dc capi-

tal no Pais - capaz de atender

a quase totalidade

projetos

de nosso balanço

- bem corno a situação

minerais

das necessidadcs
de paga~entos,

dos

chego

----------""":-,---------------------------11

a ser surpreendente que nao se determine explicitamente a maximização
de máquinas e equipamentos produzidos no País, nem se estabeleçam níveis mínimos de nacionalização dos equipamerttos•

••

\

c) Os Recursos e Instituições Financeiras - Em terceiro lugar, os recursos financeiros devem ser analisados não so como fatores
de produção. Eles representam um papel mais importante: articulam

e

estruturam os demais fatores, na medida mesmo em que os organismos fi
nanceiros e os sistemas de incentivos e isenções tributárias e fiscais
determinam a exequibilidade dos projetos e participam do processo decisório.
Deve-se considerar o sistema de incentivos e isenções
um fluxo de recursos financeiros que a sociedade como um todo

como
d~ixa

de utilizar, em benefício de um projeto ou empresa que se apropria de
tais recursos.

As regras já definidas para os mecanismos financeiros de,...,i~
centivos e isenções sao bastante vagas. O casuísmo parece ser a principal regra. Não há uma regra definida sobre

-

.0

máximo admissível para

os recursos externos. Não há um agentefinanceiropar~oprograma,

no

âmbito .interno. E o que existe, de fato, 6 um enorme esforço para"ve~.
.

.

der" o programa no exteriór. e trazer os'organismos .'internacionais de
financiamento e de assistência técnica para participar do programa.E,
em relação aos incentivos, nao há qua14uer discriminação a favor
--------empresa nacional.

-

\!

da

O que existe é uma pressao no sentido de realizar rapid3mc~

/"--te,o programa, vale dizer,

assumir compromissos de' "reserva de projc-

.tos", de empréstimos. no.ex"terioT-.e
..
d.econcessão de incentivos tão cc•••

-

do quanto possível .
Assim, uma vez mriis, é desconhecido o potencial dos
sos internos - a geração de r~cursQ~ financeiros exigindo rítmo

recurode-

-

_.'~-~.. -
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.~ado e a utilização

de instituiç6es

~as com os objetivos

permanentes

grado de. recursos
com "equidade"

externos

teresses

externos

105

e são assumidos

de despesas

serão estimulados

internacionais

financeiras

como "invisíveis"

que atuam

o uso desree isenções
- busca-se

compromissos

e de serviços

pelos

como articuladores

com in

os de apropriação

na balança

e garantidos

comprometi

e estrangeiros

e com o futuro". Principalmente

(conhecidos

ccrtamente

dos incentivos

para nacionais

do programa

lucros e de pagamento
natureza

nacionais

do País. Ao se permitir

e o casuísmo

de tratamento

~ internacionalização

financeiras

de

comercial).

organismos
destes

de
toda

E

que

financei-

interesses

ex-

fel"nos.

d) O Estado:
funções:

fornecedor

~leos urbanos
butários

Governo

da infraestrutura

e distritos

e financeiros.

,.ao os empreendimentos
4ue foi criado

tiu, a participação

bisica

e cohceder

Interminist~rial.

(Legislativo

setores

(inclusive

duas
nu-

de incentivos

tri

que realiza-

os incentivos

Não se prevê,

outros membros,

do Estado

de outros

e social

as instituiç6es

de infraestrutura

Poderes

sao atribuídas

e fornecedor

E para coordenar

de quaisquer

eles representantes

- Ao Estado

industriais)

o Conselho

tantes de outros

Federal

- ~

nem se admi

sejam eles represene Judiciário),

(empresariado,

sejam

trabalhadores,

etc.) .
Já foram concedidas
Carajis,

Alunorte

da a dispensa
rior.
,.OI

(Atos Declaratórios

isenç6es

a 3 projetos:

sendo que para os 2 últimos

de "congelamento"

de empréstimos

de 04.08.81).

foi recomenda

contratados

Estes 3 projetos

Ferro-

no

exte-

são para ex-

tação.
Quanto

,ituação

às subvenç6es,

mais grave ~ anterior

~a energia

i",.,~~..J ••.

e Albrás,

diversas

el~trica.

~*-Femtt'.r=c_

---_. __ .~

Sabe-se

sob a forma de tarifas

à criação

do Conselho

que a Eletronorte

subsidiadas,

e ocorre

já celebrou

a

no caso

contratos

13

Jc furnecimento
diante

de energia

mecanismos

te favorãveis

no mínimo

que a sociedade

qualquer

de energia

processo

de venda.
de controle

Portanto,
nismos apresentam
do se concede

a nível
caráter

PLAN (Dec. 85.387

Administração
púo"

-

~

Esta centralização

~

de internacionalização

benefícios

legais

e tributários

preferencial

pelos

"autorização,
portação";

garante

emissão

nas, equipamentos",
estrangeiro

orgaos

ou através

certamente,

c serviços";

"concessão

instituições

o

processb

e emissão

tes internamente.

do programa

Federal",

em especial

no interior

nenhuma

máqui-

e registro

ou

externos".
é desconheci

da existência

tudo indica tratar-se

de bens

Nacional,

do Conselho,

indicação

direto

no exterior

para empréstimos

para

para exde

"autorização

do Tesouro

fa-

"tratamento

de financiamentos

para pagamento

dos

De

no caso de investimento

públicas

Ao contrário,

pro-

acelerar

e

para o exterior.

de aval ou garantias

do. Não se tem, no entanto,

da

executivo

de gU1as para importação

inclusive

decisório,

Conselho

ao

e de transferência

e resultados

de Administração

financeiras

quan-

Chefe da SE-

facilitar

da Amazônia

etc., "inclusive

externos,

meca-

e entidades

de órgão

sob a forma de bens ou serviços";

de empréstimos

por

19).

de guias e concessão

"autorização

e outros

se atribui

aos empreendimentos

órgãos

entre os

não passam

ao Ministro

de outros

visa,

c processo

to, o Dec. 85.387

da diferença

E disto não há dúvida,

29) e quando

diretamente
-

é fácil perceber

o Conselho

de formar decisões

(D.L. 1813 - art. 39

de ge-

democrático.

as atribuições

Federal,

extremamen-

Como os custos

tais decisões

institucional,

- art. 19

a função de "exercer

o pagamento

centralizador.

maior poder

e em condições

são cada vez maiores,

No entanto,

i Alcoa, me-

inclusive

industriais.

como um todo caberá

e os preços

empresas

controvertidos

para os consumidores

raçao e transmissão

custos

a diversas

de um

de

deba"forum"
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Executiva

para aprovaçao das propostas encaminhadas pela Secretaria

com o "apoio administrativo e técnico" da SEPLAN. Não se conhece, até
agora, quaisquer iniciativas para a participação de outros órgãos
instituições do Governo na formulação de politicas e critérios

e
para

aprovação de projetos e programas ou para sua análise e acompanhamento. Há, portanto, um processo decisório fechado e não
[li.)

participativo

£I"óprioâmbito do Governo Federal.
Ao Governo não é atribuído papel de promoçao ou fomento

pr,l,t~_~y

de

pesguisa, nem de coordenação de grupos empresariais naci£

nai~,~nem de utilização de tecnologias já desenvolvidas no País,
d~~coordenação de fontes de recursos financeiros internos. Em
palavras, ao Governo não é atribuído papel de planejar,

nem

outras

estimular,

apoiar e coordenar os recursos internos. Esta atitude "passiva" é ap~
reJte, quando se sabe dos esforços que se tem feito nas inúmeras missões ao exterior propondo pesquisas e estudos, contatando grupos

es-

trangeiros e bancos e órgãos financeiros do exterior.
Em resumo, ao Estado está reservado o papel de
dt

fornecedor

infra-estrutura, de subsídios e de incentivos, especialmente em b~

nerreio do setor externo i nossa economia e negando o papel de articu
lador dos recursos internos do País.
e) A Sociedade Civil - À Sociedade Civil nao está atribuído
qualquer papel, nem é deixado qualquer espaço para participar da forfIJ\ .•

alação e implementação do Programa Grande Carajás.

~. CONSEQUtNCIAS

PREVISIVEIS

As políticas e os critérios gerais adotados na concepçao do
Programa, a forma e o rítmo que se pretende imprimir i sua implementa
ção e as atitudes que estão sendo assumidas por importantes

setores

do Governo, terão algumas consequências facilmente previsíveis.

Tais

,J

-
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consequências serão perniciosas aos interesses brasileiros e porao em

-

•••

risco a soberania.e a ,integração nacionais, bem assim a realização de
auto-

um desenvolvimento econ6mico, e social equilibrado, aut6nomo e
,

sustentado.
a) Internacionalização
A primeira consequência será a internacionalização da assim
chamada Amaz6nia Oriental. Dadas as caraterísticas físico-geográficoambientais de toda a região amaz6nica, a forma de ocupaçao e de apro-

-

veitamento econ6mico ..
da sua "porta de entrada", a Amaz6nia
certamente condicionará o processo e a forma de ~ncorporação

Oriental,
de

toda

a região.
A imensidão, as dificuldades do meio in6spito e o

esiágio

de desenvolvimento do Brasil, até agora não permitiram a plena

inte-

graçao daquela vasta região com o restante do País.

-

São tênues os laços e vínculos que nos unem e provavelmente
_ sem cuidados especiais - não resistirão ao embate concorrente de ou
tras culturas e economias dominantes.

-

Dada a posição estratégica da região, ao meio caminho entre
a Europa e a África e a América do Norte e praticamente junto a efervecente América Central, a sua internacionalização certamente privará
o Brasil da possibilidade de tirar partido, seja no plano geopolítico,
seja no plano econ6mico, dessa situação.

•

Resta, por fim, mencionar o risco de ocorrerem

consequen-

cias negativas, de conotaç6es imprevisíveis, para a Nação Brasileira,
com a internacionalização de tão estratégica região. A

transformação

da área em territ6rio o'ua criação 'de um no'voEstadóda

,Federação po-

de ser um primeiro passo.

•
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b) Enclaves
Urna segunda consequência sera a formação e implantação

de

~,,-c)a_ves
sócio-econômicos estrangeiros em pleno território e economia
nacional. De fato, os incentivos e facilidades propiciadas ou criadas
P'lo Governo, a dimensão dos empreendimentos, as dificuldades da
g,ao que justificarão concessões excepcionais, certamente

re-

conferirão

às iniciativas controladas e comandadas pelo capital transnacional ou
estrangeiro, um grau de autonomia extraordinário.
Essa autonomia se exercitará na concepção dos projetos, nos
rítmos de implantação dos ativos e de operação das unidades, no desti

,,-f--...

apro-

no da produção, nos preços e condições de comercialização, na

rriação dos resultados - tudo isso decidido e acertado previamente

e

~tendendo exclusivamente aos interesses externos. Esta nova forma
,~100iali'No já tem precedentes como i o caso do Projeto Jari,
looi Irma, e ati materializa

de
que

agora, o risco antevisto e indicado.

c) Imediatismo e exploração predatória

o potencial hidro-elétrico da reg1ao, as jazidas e ocorrencias minerais já prospectadas e identificadas, as possibilidades

de

intensa e extensa explotação agro-pecuária, os investimentos em infra
-estrutura física já realizados ou em execução, constituem o mais importante e promissor conjunto de projetos, já identificados ou concebidos, para urna região do 'País, em qualquer tempo. Pelas suas caract~
lísticas, a implantação de tais projetos, e a própria ocupação racioLal e integrada da Amazônia, começando pela sua porção oriental, pode
Ta se constituir no suporte mais significativo e na espinha dorsal do

I,rocesso de desenvolvimento

econômico e social do País, nas

próximas

\"Guas/três dicadas. No entanto a preocupação exacerbada com'o curto pr~
\ ~o e com os problemas conjunturais, prevalecente no seio do
I

Governo,

reJeita essa perspectiva mais abrangente e integradora ~ precipita

re$' ,,..,,,.,.

';--

-,,-.--~.--::

a
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!£~lização de projetos e a assunçao de compromissos no exterior,

sem

um melhor conhecimento do que existe, de fato, na região e semummais
completo amadurecimento das id6ias.
No caso da Amazônia isto 6 particularmente grave. As características do meio-ambiente - clima tropical úmido e terras pobres em
nutrientes e de camada f6rtil pouco espessa - permitem antever a destruição do potencial agrícola, caso não se adotem t6cnicas adequadas,
cnclusive sistemas de manejo da floresta. Isto exige estudo, pesquisa

-!-- e tempo. Paralelamente,

e

a mineração a c6u aberto e a concentração

beneficiamento de metais pesados, requer especial atenção para

impe-

dir a poluição de cursos d'água e destruição do potencial hídrico.ls
to exige estudos e pesados investimentos.
Acelera-se a realização dos projetos e negocia-se
mente a vinda de capitais extern~

- mesmo desconhecendo-se, em

toda

necessá-

a extensão, o que está sendo negociado - queimam-se etapas
,rias

açodada-

à adequada implantação, empenha-se o futuro pela conjuntura..--0.

resultado será inevitável: exploração predat6ria de recursos naturais,
provável deterioração eco16gica, inviabilização do

desenvolvimento

\ econômico e social do.PaíS,nas pr6ximas d6cadas, virtual

impedimento

I das empresas nacionais participarem de Programa e agravamento dos del:equilíbrios sociais já existentes.

f.

A LDGICA DA ESTRATEGIA

GOVERNAMENTAL

A 16gica da estrat6gia governamental 6 de ampliar a

dimen-

sao do problema da dívida externa e acelerar o rítmo do Programa Gran
de Carajás, permitindo a internacionalização da região. Não se

tira

partido da capacidade interna, nem do esforço tecno16gico e gerencial
e dos investimentos já realizados - principalmente pelo próprio Esta~o. Desta forma, são mantidos e agravados os desequilíbrios

econômi-
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J

cos e sociais

na regiioe

a) A ênfase

-

~

lanço de pagamentos
correntes

nao se promove

no setor externo

com o Exierior

do endividamento

de US$ 60 bilhões,
econ6mica

brasileiro,

a ~reocupação

do ba-

das obrigações

que já atinge

fundamental

a

decerca

política

da

do Governo.
No 29 semestre

des .para obter
pagamentos

no corrente

Fundo Monetário

alguma discussio

com adoção
preconizados

ao FMI; no entanto,

tica.restrição

da economia

do crédito

da inflaçio
Nesse

dos recursos

flagrante

desequilíbrio

necessários.

no

organismo.

Após

foi a

não

..,

as medidas erto

em particular

uma drás-

governamentais,
recursos

com .essa visão,

visando
externos.

o Programa

Gra~

para o levantamento,

Entretanto

entre as medidas

recursos

explicitada

de entrada-de

seria o instrumento

medi-

ortodoxas decon

e significativamente,

e de acordo

vem a calhar:

exterior,

por aquele

foram adotadas,

das

de

desfavorável.

das medidas

e corte dos gastos

contexto,

do balanço

de se buscar

a posição

e a facilitação

dificulda-

o recrudescimento

entio a possibilidade

econ6mica,

de

o "déficit"

essa conjuntura

no seio do Governo

doxas de controle

de Carajãs

ano, determinara~

Internacional,

trole da política

a perspectiva

que financiassem

para superar

Aventou-se

recorrência

do ano passado,

empréstimos

das governamentais,

redução

ao País.

- A busca do equilíbrio

e o atendimento

externo

constituem

sua integraçio

estamos

propostas

no

diante de

um

e os problemas

a

resolver.

o

..

endividamento

tão mas perfeitamente
as medidas

externo

contornável

comprometedoras
Hoje estamos

constitui
a médio

do futuro

realmente

uma séria ques-

e longo prazos,

econ6mico

dispensando

da Nação.

com um PIB que beira os US$ 230 bilhões

de dó-

I
lares,

••

representando

o setor externo

pouco mais de 10\ dessa cifra. A
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economia como um todo apresenta apreciável grau de integração, dispon
do de aparelho produtivo moderno; a força de trabalho é abundante, jo
vem e capacitada e os recursos naturais são razoáveis; o mercado

in-

terno tem uma dimensão e um dinamismo satisfatórios. Nessas condições
não há justificativa para medidas recessivas que provoquem o desempr£
go elevado e a desarticulação das atividades produtivas; que permitam
a desnacionalização da economia e que interrompam o processo de desen
volvimento. Ainda que exista influência do setor externo - capacidade
de importar - sobre todos os setores da economia, nao se esgotou a c~
pacidade de tirar partido dos recursos internos e de nossos mercados.
Tampouco se pode comprometer todo o futuro do País,

repre-

cutado pelo aproveitamento econõmico e ocupação racional e integrada
Ja Amaz~.lia na obtenção dos recursos necessários ao atendimento

das

obrjgaçõ~s externas.
b) A aceleração do rítmo - Ademais os empreendimentos ainda
,~
se encontram em um grau incipiente de amadurecimento. Além da

,
~

Hidro-

el~trica de Tucuruí, que já está em fase avançada de construção, apenas o Projeto Ferro a cargo da Companhia Vale do Rio Doce (Mina, ferrovia e porto) e os projetos ALBRÁS e ALUNORTE (Associação CURD/Japoneses) encontram-se amadurecidos, em condições de serem implementados.
Todos os demais, sejam os referentes a aproveitamento dos recursos ml
norais e os de beneficiamento do minério de ferro (sinter. gusa, aço).
seja os Je aproveitamento agro-pecuários e os de construção da infraestrutura. requerem ainda apreciável volume de pesquisas (geológicas,
tecnológicas, pedológicas) e de estudos para o seu adequado amadureci
mento e equacionamento. Dessa forma. a despeito de todas as facilidades e incentivos concedidos, não será possível realizar os investimen
tos (e, em consequência, dispor das divisas correspondentes] em CIlrto
prazo, e no rítmo acelerado preconizado pelo Governo. Não haverá con-
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di\õe~

físlcas

e naturais

de queimar

a•• lclada c incondicionada
l'prccndimcntos?

etapas. Então por que essa busca

do capital multinacional

para realizar

Sem dGvida por que, assim, estes grupos

os

encontrarão

campo aberto para se instalarem.
c) A capacidade

interna - Passado

das no setor de bens de capital
senta um parque
no e bastante

industrial

competitivo

dessa capacidade
rtconhecerá

e de insumos básicos,

complexo

e relativamente

internacionalmente.

e isto é possível.

a oportunidade

vor a economia

de inaugurar

em produção

dos setores consumidores,

dificuldades

e modi£icar

das aos investimentos

integrado,

moderpartido

de desenvolvimento

de integração

leo e em adaptações
atuais

apre-

novo ciclo de inversões

de energias

a matriz

em infra-estrutura,

pes~

o Brasil

Há que tirar

Uma estratégia

do Pais a um novo patamar

Dl" fato, as inversões

o ciclo de inversões

e

alternativas
com vistas

energética

efici~ncia.
ao

petró-

a superar as

do Brasil

com vistas

e le-

- alia-

a superar

os es~

trangulamentos
tuem a melhor
c~ssídades

alternativa

e potencialidades.

jás, abastecendo

o mercado

válidas

E, neste

oportunidades

o

voltado

sidcrando

inversões

externos

de US$ 62 bilhões,

tando 20' de taxa de poupança

Cara-

no fluxo produtivo

financeiros

de forma supletiva.
mas tomando

de 20 a 30 anos para sua realização,

l!~es) e, ~onservadoramente,

da região de

do Brasil.

de suprir recursos

cerca de US$ 2 a ~ bilhões.

ne-

Carajás é uma das melhores cmais

de investimento

pais tem condições

e naturais

para nossas

se acrescenta,ago

e se integrando

sentido,

utilizando. recursos

010

miner~is

interno

Programa,

período

do País - consti-

A estas oportunidades

dos recursos

economia.

a malha viária

de desenvolvimento

ra, a utilização

de nossa

•

do setor e reformular

seriam

(no passado

investidos

um
por

(US$ 230 bi-

com o seu crescimento
nao remoto

o

Mesmo con-

realisticamente

Ora, tomando o PIB atual

não contando

para

já tivemos

e ado
25\;
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,

•••

.J

....•

o Japio

na dicida

o investimento
a cerca

de 60 sustentou

requerido

tendo em vista
dicadas

seguidamente

para a implantaçio

de 4 a 6' dapoupan~a
Trata-se

~
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.---_.--- ~
taxas

do Programa

de 80/90.

e características

A execuçio

a 301)

corresponderá

interna .

de um esforço-sign-Üicati.vo,

as dimensões

superiores

do Plano

impossível,

mas. nao
de nossa

de Metas

economia

do Governo

nas

Juscelino,

na década de 50 e os Programas de substituição de importaçio de insumos básicos c
bens de capital

na dicada

de 70 representaram

certamente

esforço

um

bem maior.
Mais
neira

uma vez evidencia-se

acelerada

e incondicionada,

zar o Programa

Grande

propostos

amplamente
para

presas

tecnológico

no Programa

des~nvolvidos

implementá-las
privadas

pIos podem-se

multinacional

- Os projetos

correspondem,

no País;

assim

está completamente

nacionais

bém por este ângulo

o capital

de buscar,

de m~

para

rea1i-

e

indus-

Carajás.

d) O domínio
triais

a desnecessidade

e nas empresas

da participaçâo

minerais

todos

eles,

a setores

sendo a tecnologia
dominada

multinacional.

necessária.

e disponível

estatais,

já

nas

em-

prescindindo-se

t~

À guiza

de

exem-

mencionar:

PROJETO

DETENTOR

DE TECNOLOGIA

Minério de ferro (mina, ferrovia,
porto)

Cia. Vale do Rio Doce

Cobre/ouro

Caraiba Metais/CEPED (Ba)

Bauxita/alumina/alumínio

Grupo Votorantirn(C.B.A.)
Cia. Vale do Rio Doce

- Ferro-níquel

- Grupo Votorantirn(Cia. Níquel do Toc(Ultins)
Grupo Prometal

...

.

.,
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- Cia. Siderúrgica Nacional

- Ferro-ligas ao ~1anganês

Sibra
Grupo Prometal
Cia. Paulista de Ferro-Ligas
- Centenas de guseiros em Minas Gerais

- Gusa de alto-forno

ACESITA/Pains/Aliperti/ClMENTAL
- Concentrado de estanho

.-Grupo Brurnadinho
Grupo Metropolitana

- Sinterização, gusa BFER, ferro
esponja, coque ,_semi-acabados

- Grupo Siderbrás
Piratini/Usiba
Grupo Gerdau
Agrirna/Natron

de aço

- Liasa (~lG)

- Si.l
ício metálico

e) A eficácia
teriores

têm mostrado

ou sob forte
importações
quinaria

que,

influência

decapitais

Em alguns

e o fornecimento

risco.

Por outro

parque

produtor
ainda

de equipamentos,

------

an-

de enorme,

mandat6rio

no Brasil,

modernO

..-

da maou

a

geraçao

a

como

instalado

capital

de

e capacitado
e em

que não se cogite

para o Prog-ráma Grande

as

elevadas

até; o fornecedor

no projeto

recentemente

itens em caráter

capitais

saomuito

empr~endedor

dispõe

ocioso;dessa.formai

mos.exportando

casos

que serão-ãPíicados

lado o Brasil

pouquíssimos

Inúmeros.exemplos

itens é indispensável

desses

".

pr6prios

p.ortação de equipamentos

..•

extern~s

no exterior. é o pr6priogrupo

dos recursos

alguns

"exportador";

sistematicamente','- nos projet.?s sob comando

de equipamentos.

ele ligado,

parte

do modelo

grande
da im-

Caraj ás, a nao ser em

excepcional,

em troca de equipamentos

sob pena

de

que poderíàmos

estarprodu

zir aqui .

•

Os projetos
n:lis que forem

sob controle

implantados

visarão,

e comando

de capitais

provavelmente,

multinacio-

um mercado

cativo,

.001

total

ou parcialmente;

dimento,

em termos

dessa

forma

microeconõmicos,

os riscos

de insucesso

são reduzidos,

do empreen-

o que autoriza

-.

uma
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estrutura financeira com predominância de recursos de terceiros. Proj<-tos dessa natureza, comumente, não apresentam relação "debt/equity"
inferior a 70:30, o que significa um crescimento do endividamento externo, e a necessidade, óbvia, de geração de recursos, no Brasil, para atender a esse acréscimo de endividamento. A entrada líquida de re
cursos é de apenas 301. Urnavez mais, estaremos carregando para o extlrior os nossoS recursos financeiros.
A motivação básica e imediata do capital multinacional
)(

ao

illvcstirem projetos dos tipos que compoem o Programa Grande Carajás,
está na possibilidade de, com abundantes incentivos e benefícios

go-

vernamentais e pequeno investimento próprio, dispor de fonte segura e
p,rmanente de matéria prima ou insumo intermediário a preços

baixos,

por ele controlados. São as "consumer's partnerships" onde o interesse do sócio se situa muito mais no flu~o de matérias primas e insumos
q~e a sua participação acionária assegura, do que no fluxo de dividen
dos eventualmente gerados por essa mesma participação. Assim sendo,os
basta
preços serão sempre os mais baixos e estarão sempre contidos;
preocupaçao
ter assegurada a sobrevivência da empresa, sem qualquer
com o lucro gerado nem com os dividendos, pois seu investimento

com

rtocursospróprios é irrisório e seu interesse corno"comprador" dos pr~
dutos prevalece sobre seu interesse de sócio. A acumulação de capital
su~ a atividade propicia não se dá no Brasil, na empresa produtora;
~(~I:".~:-.!l.£._exterior
junto a empresa compradora.
Estes três aspectos comentados - as elevadas importações de
l'iuipamentos,a baixa inversão de capital de risco e os preços

baixos

l controlados das matérias primas e insumos produzidos - caracterizam
o que chamamos de eficácia do modelo de internacionalização: o

saldo

líquido de divisas certamente será menor que o projetado e pior ainda
a lucratividade dos empreendimentos será baixa e apropriada pelo
I
I

\...
lor cxterno.

,.~W#_l

,.c''"tw'-'.úe'r
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f) A manutenção
fra-estrutura

~no

caso do Grande

investiniento global

-

considerar

na forma

legiados

-

..•

de reduções

nos proj etos produtivos,

sa de beneficios

-

do Programa

o que já se investiu

Al~m disso,
mentos

dos desequilibrios:

em setores

do capital

da explora~ão

estratégicos.

representam

cerca

em in-

de 1/3 do

(cerca de US$ 22 bilhões)

- isto

na região

do

e ficou

a cargo

de tarifas 'e minimização
'há uma transferência

de toda a sociedade

detentores

dos resultados

Carajás

Os investimentos

brasileira

multinacional

mantendo

Estado.

dos investi

direta

a alguns

e gracio-

poucos

que, afinal,se

a estrutura
e agrava

ao exportar

os resultados

privl

apropriam

de controle

Isto mantem

sem

externo

o desequilibrio

em

vor do setor externo .
Paralelamente,
mulação

de capitais

brio regional,

na região

e, assim,

em favor das regiões

Ao mesmo

tempo,

mantêm

mais

na medida

nao permite

e agrava

desenvolvidas

o

a acu-

desequili-

do Pais.

em que não se estudam

as questões

,.-

,

.J

do emprego

e apropriação

dos na região,
a estrutura

nem

assim,

em beneficio

cial mais
damente

justo

7. SUBsIDIOS

oi

oi

j

menos
para

gerem

evitar

tensões

que

sociais,

sociais.
singular

de encaminhar

de desenvolvimen~o

arcará,

favoreci-

o Estado

também

econômico
investirá

pesadamente"

com

sQ

e sopesa
os

,destes investimentos.

O Programa

"lógico"

internas

E, no entanto,

brasileira

PARA A PROPOSTA

no, e um projeto

alternativas

uma oportunidade

e equilibr~do.

ônus e o pagamento

setores

os desequilibrios

de um processo

e a sociedade

pelos

soluções

e as migrações

e agravados

Perde-se,
luções

de resultados

se propõem

fundiária

estão mantidos

•••

fa-

Grande

DE SOLUÇOES ALTERNATIVAS
Carajás,

tal como apresentado

de internacionalização,

de inversões

que certamente

enclave

representará

econõmico

pelo Govere conjunto

a drenagem

de rceur

•
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sos minerais, naturais e financeiros do País para o exterior, sob

a

alegação de esforço para resolver as dificuldades de balança de pagamentos.

E

•

medida

preciso, ainda, reconhecer sua consistência, na

mesmo em que não existe o debate, nem o controle democrático das

in-

cursoes públicas.
E por isso mesmo, é imprescindível gerar alternativas
principalmente, propor ações positivas e medidas práticas,

-

passíveis

de-execução imediata pelas instituições de que dispõe a Nação

-

c,

e

de

implementação com os recursos internos de que podemos tirar proveito:
humanos e gerenciais, financeiros e de ativos fixos, tecnol6gicos,et~

o

Programa Grande Carajás tem um significado extraordinário

para o Brasil na presente década. Além de representar o início da efe
tiva ocupaçao econômica da Amazônia - 3.550 mil km2 ou seja 42~

do

Territ6rio Nacional - com-seu potencial ainda desconhecido, com

suas
~-

dificuldades, e, principalmente, com seu futuro a implementação

do

Programa representa agora. para a economia brasileira, a_oportunidade
-

-

de realizar novo e decisivO ciclo de-desenvolvimento. Será a
de completar e corrigir distorções de ciclos anteriores, de

ocasião
aprofun-

dar aspectos outros, que não os mer~mente econômicos, do processo

--

de

..

desenvolvimento. Constituirá a etapa que ao mesmo tempo consolidará o
desenvolvimento e a evolução havida nos últimos 40 anos e

engendrará

o processo que prevalecerá no início do século XXI.
Com essa -perspect iva, .a-concepção do Programa, a

..
..

X

definição

dos meios e modos de implementá-lo e, eminentemente, uma questão

de

natureza polític~; -As forças vivas d~ Nação - os trabalhadores, os es
tudantes, os intelectuais, os políticos, os militares e os

empresa-

rios nacionais - precisam participar dessa formulação para a ela aderirem e participarem decisivamente da sua implementação.

l

.I
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esforço

Em primeiro lugar, deverá ser realizado um enorme
para Obter e divulgar todas' as informações disponíveis
e suas potencialidades
ciais do País.

E

s'obre aregíão

e obstáculos
em todos os meios e classes
,

preciso conhecer para analisar.

E

urgente democrati-

zar a informação, pois esta é -ª,_me1Jío;-formade democratizar
Como consequência,

so-

o poder.

é preciso abrIr o debate das questões fundamentais:

objetivos e meios de ocupar a região e utilizar seus recursos em bene
fíç:iodo Brasil.
Em seguida e denfró'de-umaconcepçao

democrática de planejQ.

i'

mento delongo

prazo, o primeiro "requisito é obriª~r que o embasamen-

to político e oscritéríos

e diretrízes gerais que norteiam a concep-

ção e implementação do Prograriia~eiam aprovados pelo Congresso Nacio,l~aJ,. após amplo debate de idéias e de alte,r..nativas,
realizado:

no

1)

próprio Congresso; 2) nos orgaos pertinentes do' Executivo; e 3)
sindicatos, nas entidades de classe e nas organizações

nos

de base da 50-

ciedade Civil.
Isto implicará, certamente, em uma reformulação.
formulação deverá estar previsto a utilização

----="'="/

"

-

Nesta

L£.:

imedia~a e intensiva d3s

,i n stituiç~e s na ciona is capaci:a~a_s~'_a_d_e_s_e_m..;p_e_n_h_a_r
__o....:;p_a~p:;.....e
1__
d_e_pesq~3
C

estl~os (universidades e institutos, empresas públicas e

c de financiamento

e articulação de fontes internas
---------------"-------

cu~9s,

priv3d3s)

e externas de re~

dentre outras.
Esta reformulação

implica, também, em rever o valor das in-

versoes, tornando-as compatíveis com a capacidade
de investir
~

-------...
nal e, principalmente,
.--

nacio-

oportunas. A oportunidade de cada inversão n~o
I

depende 3penas da "lógica" do empreendimento,

mas sobretudo do

poder

de barganha do que já se investiu e investirá na infra-estrutur3,

do

uso estratégico dos minerais estratégicos, do grau de conhecimento
am3durecimento das pesquisas e dos próprios projetos, etc.

,..;

-

e

Portanto,

.H

,::"'..
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..•.

mais.do

que o encadeamento

éstratégia

terceiro requisito

é conceber

o justifique.
ço nacional

e/ou

sempre

medidas

Atendidos
rao contemplar,

esses

o Programa

anteriores

será a base para mobilização

de política

econômica

para

requisitos,

as soluções

o

com

atualiza-

de etapas

do esfo!

a sua realizaçã~

alternativas

deve-

" •.

de um amplo e extenso

(geológicas,

Caraj ás co

que ~eja

necessariamente:

a) A efetivação

Grande

implementação

que o cumprimento

Esse planejamento
e jas

própria

a

de longo prazo, .integrada

de todo o País, cuja

da periodicamente

ser considerada

da área e uso dos recursos.

de uma ,ação de plancj amento

desenvolvimento

-

deverá

da política.d~ocupação

o
mo parte

ló~ico.

tecnológicas,

programa

pedológicas)

de peSquisas

e de estudos

'de

'.

viabilidade

-

e de alternativas

vos ou de infra-estrutura

visando

grama

integrado

econômica

País,

e evitando

vestim~ntos

de a poupança
cial

pOlítica,

exploraçãõ

em caráter

e geraçao

até a capacidade

e sempre

e in-

prioritariamcnte

básica

otimizando-se

nao gerar

e tecnologia
poderá

de~

geren-

produzidos

participar,

sob o efetivo

primas,

insumos

scmprc

controle

c

e produtos

fa-

ao abastecimento
ao mercado

con~ições

situações

do mercado

externo.

será a de valorizaçio

as dcmais

e locais,

nacionais.

das matérias

c subsidiariamente

se para

interna,

equipamentos

supletivo

c) A destinação

a atitude

predatório,

nacionais

comando. dos intercsses

terno

e socialmentecom..-o

de caráter

O capital estrangeiro

bricados

de um pr£

do uso de recursos

e as máquinas,

no País.

a realização

produt!

irracionais.

,

b) A maximização

-"

'de empreendimentos

Neste

in

caso

do bem exportado,

de venda,

que significarão,

e

cuidandona

prátic:1

28

substituir a dependência financeira externa em que o País
se encontra (elevado endividamento) por uma

dependência

•

comercial (elevado, vol~me de exp6rtaçio). igualmente

ar-

riscada e indesejável. além de desnecessária.
d) A realizaçio de um amplo programa de formaçio de

recur-

,

sos humanos. com absoluta prioridade para elementos

d~

regiio e para o estudo da questio fundiária e ordenamento dos fluxos migratórios .
•

e) A elaboraçio de um conjunto de medidas necessárias

para

indígenas
-'---a regiio. reconhecendo o compromisso do de-

a proteçio do meio-ambiente e das populações
que habitam

senvolvimento econõmico com a preservaçio dos

recursos

naturais e valorizaçio dos recursos humanos.
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