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 PORTO VELHO-RO, SEXTA-FEIRA, 9  DE NOVEMBRO DE  2007 ANO XXVNº 128

AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE CRIAÇÃO
DE NOVO MUNICÍPIO A SER CONSTITUIDO

 PELOS DISTRITOS DE

EXTREMA
FORTALEZA DO ABUNÃ

NOVA CALIFÓRNIA
VISTA ALEGRE DO ABUNÃ

DESMEMBRAMENTO DO MUNICIPIO DE
PORTO VELHO - RONDÔNIA

Outubro de 2007

1 APRESENTAÇÃO

Visando atender solicitação da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação
Geral – SEPLAN/RO, com apoio de consultoria da Fundação Getúlio Vargas, apresenta a avaliação da viabilidade econômica, social e
administrativa, na forma estabelecida pela Constituição do Estado de Rondônia e Lei Complementar n.º 31, para a criação de um novo
município, a ser constituído pelos distritos de Extrema, Nova Califórnia, Vista Alegre do Abunã e Fortaleza do Abunã, a partir de suas
emancipações do Município de Porto Velho.

A criação de novos municípios está prevista no art. 18, § 4º, da Constituição Federal de 1988, que foi alterado pela Emenda
Constitucional n° 15, publicada no dia 13 de setembro de 1996. Todavia, passados mais de 10 (dez) anos, ainda não foi editada a Lei
Complementar federal definidora dos requisitos e condicionantes para a criação, incorporação, desmembramento e fusão de municípios.

Apesar de existirem no Congresso Nacional diversos projetos de lei apresentados visando à regulamentação do art. 18, § 4º, da
Constituição, é possível constatar a omissão legislativa quanto à efetiva deliberação e aprovação da lei complementar em referência.
Essa omissão legislativa acabou dando ensejo à decisão da instância judiciária superior, que recentemente fixou o prazo de 24 meses
para que as leis estaduais que criam municípios ou alteram seus limites territoriais continuem vigendo, até que a lei complementar
federal seja promulgada.

No Estado de Rondônia essa matéria está regulamentada pelo art. 108 da Constituição Estadual, bem como pela Lei Complementar
n.º 31, de 10 de Janeiro de 1990, que estabeleceu os requisitos para criação, desmembramento, fusão, incorporação e extinção de
municípios.

É com base nessa legislação estadual, e na avaliação do potencial de desenvolvimento econômico e de organização social e
administrativa dos distritos em análise que o presente estudo foi elaborado.

2 REQUISITOS LEGAIS PARA A CRIAÇÀO DE MUNICÍPIOS EM RONDÔNIA

A criação, a incorporação, a fusão, o desmembramento e a extinção de municípios de que trata o Art. 107 da Constituição
Estadual depende de Lei Estadual precedida de consulta às populações interessadas e de comprovação dos requisitos estabelecidos na
Lei Complementar n° 31 de 10 de Janeiro de 1990, que em seu art. 2° impõe a verificação da existência, na respectiva área territorial
do município a ser criado, dos seguintes requisitos:
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- população estimada, superior a 10.000 (dez mil) habitantes ou não inferior a 5 (cinco) milésimos da existente no Estado;
- eleitorado não inferior a 20% (vinte por cento) da população;
- centro urbano já constituído, com número de casas superior a 150 (cento e cinquenta).

Impõe ainda a Lei complementar que a lei que criar, desmembrar, fundir e incorporar municípios definirá seus limites segundo linhas
geodésicas entre pontos bem identificados ou acompanhando acidentes naturais, além de observar as seguintes condições;
• não interromper a continuidade territorial e a unidade histórico-cultural do município de origem;
• delimitação da área da unidade proposta, através de divisas claras, precisas e contínuas, após prévia consulta ao órgão geográfico e
geológico competente existente no Estado.

Por outro lado, procurando assegurar as condições mínimas para a instalação da nova administração municipal, o artigo 39 das
Disposições Constitucionais Transitórias, prevê que o Poder Executivo Estadual ficará obrigado a prestar assistência administrativa e
financeira aos novos municípios pelo prazo de cinco anos a partir de sua criação.

3. DADOS BÁSICOS

3.1 Introdução

Porto Velho é a capital estadual brasileira de maior área territorial. De acordo com o IBGE, o Município tem 34.068,50 km², o que
corresponde a 14,34% da área do Estado de Rondônia. Com tal extensão tem dimensões superiores aos Estados de Sergipe (21.962
km²) e Alagoas (27.819 km²).

A segunda maior capital estadual brasileira é Manaus com 11.407,7 km², o que corresponde a 1/3 do tamanho de Porto Velho.
Nesse ponto, a tabela comparativa abaixo é notadamente esclarecedora no que se refere a amplitude territorial de Porto Velho
comparativamente aos  principais municípios brasileiros.

EM PORTO VELHO CABEM :

3,0 Manaus 22,3 São Paulo 103,0 Belo Horizonte
3,4 Rio Branco 27,0 Rio de Janeiro 105,0 Salvador
4,2 Campo Grande 32,0 Belém 109,1 Fortaleza
5,2 Macapá 41,1 São Luís 156,4 Recife
5,9 Brasília 46,0 Goiânia 162,3 João Pessoa
6,0 Boa Vista 66,7 Maceió 188,1 Aracaju
8,6 Cuiabá 68,8 Porto Alegre 201,5 Natal
13,8 Palmas 78,2 Florianópolis 383,7 Vitória
20,4 Teresina 79,2 Curitiba

Fonte : IBGE

Sob essa ótica, fica evidente que Porto Velho foge dos padrões territoriais das capitais do nosso país.

Evidentemente, outros aspectos devem ser considerados na questão em foco. Municipalidades de dimensões gigantescas podem
ser admitidas no caso da existência de grandes vazios demográficos. No caso, a capital de Rondônia registra, segundo o censo de 2000,
uma relação de 9,8 habitantes por km², em contraposição à média nacional de 19,96 habitantes por km².

A figura que se segue mostra a distribuição territorial no Estado de Rondônia. É visível a concentração territorial em Guajará Mirim
e Porto Velho, com a peculiaridade de a capital ter uma conformação territorial linear, fazendo com que as distâncias entre a sede e os
distritos sejam de várias centenas de quilômetros, o que compromete a qualidade de qualquer administração pública.
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A capital, como mostra o mapa em foco tem sua fronteira no extremo leste com o Amazonas e no oeste com o Acre. A distância entre os dois pontos
é superior a 700 km. Partindo da sede municipal até o distrito de Nova Califórnia (última concentração populacional antes da fronteira com o Acre) a
distância é de 356 km, percurso que em condições normais de tráfego rodoviário não é feito em menos de 5 horas, considerando a possibilidade de uma
breve espera pela balsa que atravessa o Rio Madeira.

Diante de tais dados, fica inevitável colocar em pauta a discussão a respeito da possibilidade de uma prefeitura municipal ter a capacidade de
atender eficazmente populações tão afastadas da sede.

Essa questão motivou a realização de prospecção de densidade sócio-econômica na região de Porto Velho conhecida como Ponta do Abunã, que
inclui os distritos de Extrema, Fortaleza do Abunã, Nova Califórnia e Vista Alegre do Abunã.

Como será demonstrado no decorrer do presente relato de  pesquisa, a região pesquisada, ao mesmo tempo em que mostra sustentação
econômica, é servida por serviços públicos notadamente deficientes, especialmente no que se refere ao saneamento e atendimento de saúde pública.

3.2 Base territorial

Os 4 distritos  em análise encerram, em seu conjunto, uma área total de  5.515,87 km², correspondentes a 16,18% da área total do Município de
Porto Velho e 2,32% da área total do Estado.

O território constituído pelos 4 distritos limita-se ao Norte com o Estado do Amazonas, a Oeste com o Distrito de Abunã, Porto Velho, a Leste com
o Estado do Acre, e ao Sul com a Bolívia. O maior distrito em extensão territorial é Extrema, que encerra 2.027,26 km² equivalente a 5,95% do total do
Município de Porto Velho e 0,85% do total do Estado. A seguir vem o distrito de Vista Alegre do Abunã, com 1.488,08 km², equivalente a 4,37% do total
do Município de Porto Velho e 0,63% do total do Estado. O terceiro distrito em extensão territorial é Fortaleza do Abunã, com 1.260,49 km², equivalente
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a 3,70% do total do Município de Porto Velho e 0,53% do total do Estado. Finalmente, Nova Califórnia apresenta a menor extensão territorial entre os 4
distritos, com 740,03 km², equivalente a 2,17% do total do Município de Porto Velho e 0,31% do total do Estado.

Numa classificação por ordem decrescente de extensão territorial  o conjunto constituído pelos 4 distritos ocuparia a 13ª posição entre todos os
Municípios do Estado. Portanto, o novo Município ora proposto teria extensão territorial maior que 40 Municípios do Estado.

Mesmo perdendo esta parte de seu território, o Município de Porto Velho continuaria sendo o maior Município em extensão territorial do Estado, com
uma área de 28.566 km², equivalentes a 12,02% do total do Estado.

Na tabela a seguir está apresentada a simulação da distribuição territorial do Estado entre os Municípios, considerando a constituição do novo
município em análise.
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3.2 População residente

Conforme o Censo Demográfico publicado pelo IBGE, os distritos de Extrema, Fortaleza do Abunã, Nova Califórnia e Vista Alegre do Abunã
abrigavam no ano 2000 uma população residente de 8.875 habitantes, assim distribuídos:

Esta população representava 2,63% da população do município de Porto Velho, com as seguintes distribuições percentuais por distrito:

Em relação ao Estado a população do conjunto dos 4 distritos representava 0,63% da população total, com as seguintes distribuições por distrito:
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A distribuição da população por sexo nesses 4 distritos estava assim configurada segundo o Censo 2000:

A distribuição por sexo e faixas etárias qüinqüenais identificadas no Censo de 2000 está apresentada nas tabelas a seguir.
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Após contagem realizada em 2007 o IBGE divulgou em 05 de Outubro do corrente ano os resultados agregados para os Municípios e para os Estados
brasileiros, considerando a data base de 01 de Abril de 2007. De acordo com os dados divulgados a população do Estado  de Rondônia cresceu 5,396% no
período 2000 a 2007, representando hoje um contingente de 1.454.237 habitantes. Já o município de Porto Velho apresentou resultado mais expressivo,
passando a 371.191 habitantes, com um crescimento total de 10,95% no período.

Considerando os dados da contagem do IBGE para 1° de Abril de 2007, e adotando para os 4 distritos a mesma taxa de crescimento verificada no
Município de Porto Velho, teríamos para o novo município uma população estimada em 9.847 habitantes, assim distribuídos;

Os resultados da contagem para os distritos e setores censitários somente serão divulgados pelo IBGE no próximo mês de dezembro. Todavia
existem contestações sobre os resultados gerais divulgados e sobre a forma de coleta dos dados censitários.

As tabelas apresentadas a seguir trazem simulação, com base nos dados censitários para o ano 2000 e na contagem 2007, da posição do novo
município proposto em relação aos demais municípios do Estado no que se refere à população residente e densidade demográfica.

A simulação considera os dados somados para os 4 distritos que foram subtraídos do total do Município de Porto Velho. Como pode ser verificado
o novo município proposto ocuparia no ano 2000 a 39ª posição na ordem decrescente de população e a 47ª posição em ordem decrescente de densidade
demográfica. A posição de Porto Velho não se alteraria.

Já com base nos dados para 2007 passaria a ocupar a 36 ª posição no Estado em ordem decrescente de população, com 0,68% (ou 6,8 milésimos)
da população total do Estado.
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3.3 Eleitores registrados

Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia  (TRE-RO) existem cadastrados nos 4 distritos um total de 7.501 eleitores, correspondendo
a 0,76% do total de eleitores no Estado, distribuídos conforme indicado na tabela abaixo.

Uma análise comparativa entre o número de eleitores cadastrados em 2007 e a população estimada a partir da contagem IBGE/2007 reforça a
avaliação de ocorrência de erros e omissões na contagem populacional. A relação eleitores/população (76,18%) apresenta-se acima da média nacional
(69%), merecendo destacar o caso de Vista Alegre do Abunã que apresenta um número de eleitores significativamente acima do número de habitantes
stimado.

3.4 Diretrizes do Zoneamento Sócio Econômico Ecológico - ZSEE

A verificação das diretrizes do Zoneamento Sócio Econômico Ecológico para o território constituído pelos 4 distritos, fixadas através da Lei
Complementar 233 de 06 de Junho 200, representa etapa fundamental na avaliação de seu potencial de desenvolvimento e sustentabilidade.

A maior parte do território está classificada como Subzona 1.2,
considerada como Zona de Médio Potencial Social e para a qual
prevalecem as seguintes características e diretrizes:
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SUB-ZONA 1.2: Médio Potencial Social

• Predominância da cobertura florestal natural;
• Processo acelerado de ocupação, com conversão da floresta;
• Processos de ocupação do solo não controlados;
• Aptidão agrícola predominantemente regular;
• Vulnerabilidade a erosão baixa a média.
• Processos de ocupação necessitam esforços para a regularização fundiária e controle  da exploração florestal e do desmatamento;
• Políticas públicas para a manutenção mínima de  40% da cobertura vegetal natural;
• Medidas compensatórias visando a preservação dos recursos florestais remanescentes;
• Desmatamentos incrementais  devem  estar   condicionados às potencialidades e fragilidades naturais;
• Áreas convertidas recomendadas para a produtividade agropecuária;
• Incentivo a aplicação de técnicas agrícolas mais modernas, envolvendo insumos e práticas de manejo.

Em menor escala, mas ainda em proporção significativa encontramos terras classificadas na Subzona 1.3, considerada como de Expressivo
Potencial Florestal, e para a qual prevalecem as seguintes características e diretrizes:

SUB-ZONA 1.3: Expressivo Potencial Florestal
• Predomínio da cobertura vegetal natural;
• Processo de ocupação agropecuária incipiente;
• Conversão da cobertura vegetal natural não controlado;
• Aptidão agrícola restrita;
• Vulnerabilidade à erosão predominantemente  média; 
• Ordenamento territorial deve priorizar o aproveitamento dos recursos naturais;
• As atividades agropecuárias existentes podem ser mantidas, sem estímulo a sua expansão;•

SUB-ZONA 1.3: Expressivo Potencial Florestal
• Regularização fundiária e  controle da exploração florestal e do desmatamento;
• Devem ser implementadas políticas públicas para a manutenção de, pelo menos, 70% da cobertura vegetal natural;
• Medidas compensatórias visando a preservação dos recursos florestais remanescentes;
• Desmatamentos incrementais condicionados  às potencialidades e fragilidades naturais;
• Políticas públicas para o estímulo da manutenção da cobertura vegetal natural;
• Áreas convertidas recomendadas para a implantação de  consórcios agroflorestais, reflorestamentos  e  cultivos permanentes

Encontramos ainda parte do território classificada como Zona 2, Sub-Zona 2.1, consideradas como de atividades de Conversão Pouco Expressiva,
com as seguintes características e diretrizes:

ZONA 2: Usos Especiais
Áreas de Conservação dos Recursos Naturais, passíveis de uso sob manejo sustentável.

SUB-ZONA 2.1: Atividade de Conversão Pouco Expressiva
• Zonas onde as atividades de conversão das terras florestais são pouco expressivas;
• O capital natural, sobretudo o florestal, se apresenta ainda em condições satisfatórias de exploração, madeireira e não madeireira;
• O custo de oportunidade da preservação se mantêm entre baixo e médio, com boas possibilidades de conservar o estado natural;
• O valor das terras florestais pode ser incrementado mediante agregação de valor às essências florestais, através da exploração seletiva de seus
produtos;
• Algumas áreas apresentam alto potencial para o ecoturismo e para atividades de pesca em suas diversas modalidades; 
• O ordenamento destas zonas deve priorizar o aproveitamento dos recursos naturais, evitando a conversão da cobertura vegetal natural;
• As atividades agropecuárias existentes podem ser mantidas, sem expansão;
• As áreas de campos naturais podem ser utilizadas,  sob manejo adequado, observando as suas características específicas;
• Devem ser fomentadas as  atividades de manejo florestal e do extrativismo, especialmente pelas comunidades tradicionais, além do ecoturismo e a
pesca em suas diversas modalidades;

Finalmente deve ser mencionada a existência de área de reserva indígena e area zoneada como Zona 3, Subzona 3.3 que tem as seguintes
diretrizes:

ZONA 3: Áreas Institucionais
Constituída pelas áreas protegidas de uso restrito e controlado, previstas em Lei e instituídas pela União, Estado e municípios.

Na tabela a seguir estào estimadas as proporções dos territórios de cada distrito em cada subzona prevista no ZSEE. Vemos que o maior potencial
de aproveitamento econômico das terras está no distrito de Nova Califórnia, com 100% de sua área na Subzona 1.2. Já Extrema tem 65% de seu
território na Zona 1.2 e o restante reservado para áreas de usos especiais ou institucionais. Vista Alegre do Abunà tem 5º% na subzona 1.2 e 50% na
subzona 1.3. Fortaleza do Abunã tem 37,5% reservado para usos especiais e institucionais, o que é compensado econômicamente pelo seu potencial
turístico.
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3.5  Infraestrutura de transportes e comunicações

Os núcleos urbanos de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre do Abunã situam-se no eixo da rodovia federal BR-364, com o acesso exigindo
travessia do Rio Madeira por balsa. Já o acesso a Fortaleza do Abunã se faz por rodovia não pavimentada.

As distâncias rodoviárias à cidade de Porto Velho são consideravelmente grandes para uma relação de dependência administrativa, e mesmo
maiores que as distâncias dessa cidade a diversas outras sedes de município, como podemos ver no quadro abaixo.

Por outro lado, a proximidade de Rio Branco – AC faz com que a população dos distritos utilize serviços e faça suas compras na capital acreana.



9 de novembro de 2007ANAIS DIÁRIO OFICIAL DA  ALE-RONº 128 2039Pág.

A tabela abaixo indica as distâncias rodoviárias internas ao Distrito.

As estradas vicinais são precárias, dependendo da Prefeitura de Porto Velho para sua manutenção, o que é dificultado pela distância da sede
administrativa aos distritos.

Os distritos também se ressentem de melhor infraestrutura de comunicações. Os serviços disponíveis ainda são incipientes. O acesso à telefonia
celular ainda não está disponível. O acesso à internet também é limitado, o que acaba inibindo o desenvolvimento de atividades econômicas.

3.6  Infraestrutura urbana e social

3.6.1 Educação

Os dados estatísticos básicos para os 4 distritos referentes à Educação indicam uma maior dependência da rede estadual, responsável pela oferta
de cerca de 2/3 dos estabelecimentos, salas de aula  e corpo docente.
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3.6.2 Saúde

A rede para atendimento à saúde pública é bastante incipiente, estando muito aquém do mínimo desejável.

3.6.3 Abastecimento de água

Com exceção de Fortaleza do Abunã, que conta com pequena rede para atendimento de cerca de 70% de sua população, os distritos da
Ponta do Abunã têm seu abastecimento de água quase que totalmente realizado pela captação em poços domiciliares.

3.6.4 Esgotamento sanitário

No distrito de Extrema predomina como solução
para o esgotamento sanitário a destinação a fossas
rudimentares, com pouca incidência de fossas sépticas.
Cerca de 20% dos domicílios não contam com banheiro ou
instalações sanitárias.

Já Fortaleza do Abunã apresenta por um lado a
maior proporção  de fossas sépticas, mas por outro a maior
proporção de domicílios sem banheiro ou sanitário.
Presentes também em proporção significativa para uma
localidade que pretende explorar o turismo a utilização de
fossas rudimentares.
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Nova Califórnia e Vista Alegre do Abunã apresentam significativa destinação de seus resíduos a valas, apresentando ainda elevada incid6encia de
fossas rudimentares.

3.7.1. Agropecuária
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O reconhecimento das características naturais, sociais, culturais e históricas dos distritos e a identificação dos potenciais de desenvolvimento do
município proposto foram realizados a partir de visita técnica aos 04 distritos e de entrevistas com os principais agentes econômicos e sociais presentes.

As visitas permitiram ainda a identificação das principais carências de cada localidade sob o ponto de vista da infraestrutura e do desenvolvimento
humano.

Visando registrar a percepção e pontos de vista dos agentes locais entrevistados, os relatórios de visita procuram preservar essas manifestações,
independentemente de qualquer avaliação quanto à sua precisão. Ao final dos relatos o entrevistador procurou registrar sua conclusão a partir dos
resultados das entrevistas e de sua própria visão.  A transcrição dessas entrevistas em cada distrito e a conclusão do entrevistador estão apresentadas
a seguir.

4.1 EXTREMA

4.1.1 Data da entrevista: 18/10/2007

Entrevistados: Kátia Klaczik, vice-diretora da escola municipal; Gesmary Machado e Raimundo Braz (conversaram conjuntamente com nossa equipe de
pesquisa).

Entrevistadores: Eduardo Starosta (FGV) e Maria Dolores Santos da Costa (SEPLAN)

Os entrevistados estimaram a população de Extrema em cerca de 13.000 pessoas, sendo que quase 10.000 seriam moradores do centro urbano,
ficando o restante baseado nas propriedades rurais da região. Segundo Braz, esse dado seria originário de contagem realizada pelo IBGE em 2007. No
total, estimam que a Ponta do Abunã teria cerca de 25.000 habitantes.

Quanto às atividades econômicas, destacaram inicialmente a agricultura de subsistência. A pecuária, apesar da sua importância, segundo os
entrevistados, não é a grande geradora de empregos. No caso das madeireiras avaliam a existência de 250 postos de trabalho diretos. Os principais
segmentos em termos de criação de vagas são o comércio e o funcionalismo público (50% do emprego urbano) municipal e estadual.

Para uma avaliação subjetiva do movimento econômico local, enumeramos as principais atividades econômicas de Extrema e solicitamos aos
entrevistados que avaliassem a importância de cada uma delas, com notas de 1 a 10. A seguir segue a tabela expressando a percepção de cada um e a
média do grupo.
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* inclui toda a cadeia produtiva: extração; serraria; móveis e uma laminadora, que existe em Extrema
** algum tempo depois de respondido o questionário acima, Braz lembrou a existência de uma processadora de café, salientamos também a importância
econômica da cafeicultura para Extrema

Percepção dos Entrevistados do Número de Servidores Públicos em Extrema

No âmbito das atividades rurais dos pequenos proprietários foi destacada a cultura do café, bem como a existência da feira do produtor, que ocorre
todo domingo, onde os agricultores comercializam frutas e verduras. De acordo com Gesmary Machado, as vendas do evento sempre são boas. O cupuaçu
também é explorado em Extrema, mas em pequena quantidade.

Os moradores da zona rural que vivem da produção de subsistência têm, segundo os entrevistados, condições de auto-sustentação familiar, não
havendo pessoas “de vida miserável” (diríamos, abaixo da linha de pobreza). Na comunidade urbana, também não há bolsões de pobreza.

Originalmente a entrevista ora em relato estava agendada com o administrador de Extrema, José Ilson Klaczik (marido de Kátia). O líder da
comunidade justificou sua ausência em função dele estar recebendo um grupo de empresários em visita à localidade, com o objetivo de instalar um
frigorífico com capacidade de abate de 500 cabeças/dia. No final da entrevista ficamos sabendo, através de Braz, da confirmação do investimento, da
ordem de R$30 milhões e previsão da geração de 500 empregos diretos no Distrito.

O salário médio dos funcionários municipais gira por volta de R$ 600,00; dos estaduais R$ 850,00; do comércio R$ 550,00, sendo este valor também
o padrão de remuneração nas serrarias, de acordo com a percepção dos entrevistados.

Os entrevistados destacaram que o frigorífico atualmente em construção em Abunã, era previsto inicialmente para Extrema. No entanto, a planta
industrial acabou indo para Abunà em função de lá existir uma subestação de energia.

A questão energética foi citada como um dos principais problemas da região, que ainda usa, predominantemente, geradores movidos a diesel.
Mesmo assim, o citado investimento foi confirmado

A Ponta do Abunã, segundo Kátia Klaczik, teria capacidade para abrigar até dois frigoríficos. Braz salientou que não enxerga a região da Ponta do
Abunã como parte do município de Porto Velho em função da distância e obstáculo físico. Haveria dificuldade de integração devido à travessia por balsa do
Rio Madeira.

Quando questionados a respeito das possibilidades de novos investimentos, manifestaram preferência (não que haja projetos nesse sentido) pelo
ramo de laticínios e indústria em geral.

No que se refere ao mercado de trabalho em Extrema, o desemprego estrutural não é considerado um problema, havendo vagas para quem
procurá-las. Eventualmente ocorre algum tipo de desocupação sazonal, mas que não costuma se alongar por mais da que algumas semanas.

No momento em que foi questionada a qualidade dos serviços, a partir de comentários de Gesmary os outros entrevistados, espontaneamente,
manifestaram sua vontade de emancipação municipal, lembrando que no atual distrito, o cartório só funciona 4 dias por mês. A sociedade deseja a
emancipação, lembrando que o acesso a serviços bancários, de saúde e outros é voltado para o Acre. Como exemplo, citaram o fato de serem funcionários
municipais de Porto Velho. Ao receberem salários, são forçados a viajar até Acrelândia (no Acre, a mais ou menos 100 km de Extrema) para sacar dinheiro
e pagar contas no Banco do Brasil.

A entrevista ocorreu na escola municipal, que funciona juntamente com a administração do Distrito. O estabelecimento de ensino, junto com outras
duas escolas (uma do estado e duas do município) tem matriculados aproximadamente 2000 alunos de 6 a 18 anos. A cada ano o número de matrículas
aumenta entre 200 e 300 novos alunos. Isso ocorre em função do grande fluxo migratória na direção de Extrema. Aproximadamente 20% das matrículas
adicionais por ano estão vinculadas a famílias recém chegadas à ponta do Abunã.
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Os imigrantes normalmente chegam em busca de emprego, mas em alguns anos costumam desenvolver empresa própria em Extrema ou adquirem
área rural para plantio e criação.

Provocados por pergunta, os entrevistados concordam que os moradores do Distrito, na sua maioria, conseguem viver e economizar o suficiente
para construir ou melhorar seu próprio negócio. Braz reiterou: “não há miseráveis em Extrema”. Informou ainda que em Extrema há uma unidade de ensino
à distância (curso superior) que está sendo muito demandada pela população local.

4.1.2 Data da entrevista: 18/10/2007

Entrevistados: Natália Gomes

Entrevistadores: Eduardo Starosta (FGV) e Maria Dolores Santos da Costa (SEPLAN)

Natália Gomes é uma jovem aparentando algo em torno de 19 anos de idade. Ela é secretária (operacional) da SEDAM - Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Ambiental, cujo papel na Ponta do Abunã, de acordo com suas próprias palavras, é fiscalizar a atividade madeireira e pecuária.Segundo
ela, aos poucos Extrema vai se desenvolvendo. Essa percepção é baseada na constatação do crescente número de imigrantes que se estabelecem na
comunidade, normalmente provenientes de Mato Grosso e mesmo de Porto Velho. A base de geração de riqueza da região é serraria e gado, na visão da
entrevistada.

O distrito oferece poucas opções de lazer para os mais jovens. Em relação ao comércio local, a pequena variedade de mercadorias oferecidas faz
com que grande parte das compras sejam feitas em outras cidades. Nos finais de semana a principal opção de divertimento é um campo de futebol,
normalmente utilizado por homens mais velhos e um ginásio de esportes. Também existe um clube que promove festas, normalmente interrompidas pelo
conselho tutelar em função da identificação de menores de idade no ambiente. Anteriormente havia um campeonato de Futsal da Ponta do Abunã, mas a
dificuldade de transporte entre os distritos acabou inviabilizando o encontro.

4.1.3 Data da entrevista: 18/10/2007

Entrevistados: Terezinha Lima Galina (responsável administrativa pela EMATER); Dionísio Dantas (técnico agrícola)

Entrevistadores: Eduardo Starosta (FGV) e Maria Dolores Santos da Costa (SEPLAN)

A última visita feita em Extrema foi ao escritório local da EMATER. Fomos atendidos pela responsável administrativa do estabelecimento, Sra.
Terezinha Lima Galina, sendo que no decorrer das conversas juntou-se o técnico agrícola Dionísio Dantas. O escritório atende toda a Ponta da Abunã,
contando para isso, com uma equipe de campo compostas por um engenheiro agrônomo e dois técnicos agrícolas, o que na visão de Galina é insuficiente
para atender a demanda da região.

Como consumidora, a entrevistada se diz obrigada a ir freqüentemente a Rio Branco - AC e pelo menos uma vez por mês à Acrelândia - AC, em
primeiro lugar, para acessar terminais bancários, inexistentes em Extrema. O custo da viagem de ônibus, ida e volta é de R$ 50 reais. Nesses deslocamentos
o costume é usufruir dos serviços não disponíveis no Distrito, como por exemplo, buscar atendimento médico.

Destacou também que em Extrema não existe coleta de lixo, tampouco tratamento de esgoto. A população normalmente queima seus resíduos, ou
acumula durante meses, na espera das raras coletas que ocorrem quando alguma autoridade visita a localidade. Outra alternativa informal estava sendo
depositar o lixo ao longo da pista do campo de pouso, o que acabou sendo proibido, sob pena de multa. A última coleta pública ocorreu em setembro.

A gestora administrativa da EMATER também chamou atenção para o fato de o hospital de Extrema (deficiente na medida em que os habitantes
entrevistados preferem tratamentos em Rio Branco: faltam médicos e o estabelecimento está sempre lotado) depositar seus efluentes diretamente em um
rio próximo, não havendo quaisquer tratamentos, o que dissemina ainda mais doenças, especialmente junto ao publico infantil.

 A distância de Porto Velho é um impeditivo para que o Distrito alcance melhores níveis de desenvolvimento interno. A melhoria recente foi a
instalação de uma faculdade à distância. Anteriormente, Extrema contava apenas com o primeiro e segundo grau. Quem desejasse seguir os estudos era
obrigado a deixar a Ponta do Abunã.

Dionísio Dantas salientou que as pequenas propriedades rurais são fortemente voltadas a atividades de extrativismo florestal, com destaque para
a pupunha, cupuaçu (toda a Ponta do Abunã). Extrema tem predominância do café, também havendo incidência de colorau, urucum, pimenta-do-reino e
cacau. Os plantios de milho, arroz e feijão são predominantemente para subsistência. Síntese: cacau (principal aposta da EMATER no futuro), pupunha e
café são as culturas mais importantes da região.

Para o técnico, o problema mais sério para os produtores rurais está centrado nas más condições das estradas vicinais que, em vários locais chegam
a impedir o escoamento da produção. Em Extrema existem 18 linhas (estradas vicinais que passam pelas propriedades rurais), cada qual com sua
associação. A maioria dos proprietários reside na área urbana de Extrema.

As estatísticas sobre produção processadas pela EMATER referem-se a toda a Ponta do Abunã, não estando disponíveis dados por distrito. Dantas
fez especial referência ao café, que já é manufaturado e embalado em Extrema sob a marca “Ideal”. A maior parte da produção da variedade plantada
(conilon) é vendida para o Paraná, onde é feita a mistura com o café arábico.

Tendo em vista a vivência de Dantas em toda a região aproveitamos a oportunidade para estender seus comentários aos outros distritos.
 Especificamente em relação à Vista Alegre do Abunã o entrevistado considera problemático o fato dos pequenos agricultores do distrito insistirem

na pecuária, que necessita de maior escala produtiva para ser viável. A maior parte das unidades efetivamente agrícolas está em Nova Califórnia e Extrema.
A cultura do cupuaçu é inquestionavelmente importante, mas grande parte da produção é descartada pela limitada capacidade de processamento do
projeto RECA (nesse caso, nossa sugestão é abordar tal consideração não com uma crítica, mas sim como a revelação da possibilidade de ampliação do
potencial econômico da Ponta do Abunã).

Dionísio Dantas lembrou do convênio existente entre o  Projeto RECA e a empresa Natura (ramo farmacêutico, cosméticos), no qual os agricultores
não trabalham com produtos químicos, apenas agricultura orgânica, o que  limita a produtividade.

O cacau é uma das principais apostas para o futuro agrícola da região. Inclusive na semana anterior a nossa entrevista, a EMATER fez distribuição
gratuita de mudas (resistentes à vassoura de bruxa), lembrando que a planta em foco é aceita como variedade para reflorestamento.

A piscicultura ainda está em fase experimental e tem grande possibilidade de sucesso comercial.
No cenário para 10 anos, o técnico da EMATER acredita que a Ponta do Abunã pode virar uma importante bacia leiteira, destacando a instalação de

tanques da ITALAC na região, o que deve acontecer até o final do ano. Inicialmente a produção local deve chegar a 1500 litros/dia, podendo chegar a 30
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mil litros/dia em 2017. O plano inicial é escoar a produção para o laticínio de Nova Mamoré (caminhão coletará o leite a cada 3 dias), mas há perspectivas
para a instalação de um indústria em Extrema nos próximos anos.

Outro aspecto que deve se tornar importante no futuro é a oferta de energia, esperada após a construção das usinas do Madeira, o que
alavancaria rapidamente o desenvolvimento da região.

4.1.4 COMENTÁRIOS DO PESQUISADOR
(Eduardo Starosta - FGV)

Visualmente Extrema não faz mais jus ao prenome de vila. No centro urbano já pode ser observada uma estrutura mais complexa de vias com
diversidade de construções, sendo que o comércio local mostra forte diversificação, o que por si só supõe a existência de uma estrutura de renda interna
estável o suficiente para comportar serviços privados que são viáveis apenas em aglomerações populacionais de maior complexidade. A localidade, por
exemplo, já dispõe de clínicas particulares e escola de nível superior a distância. Para comportar esses serviços, a sociedade local seguramente já
transcende o conceito da subsistência.

É provável que tal estrutura tenha sustentação inicial em função da relevante presença do funcionalismo público municipal e estadual na
comunidade, que têm a inegável característica de estabilidade do padrão de consumo. Além disso, a localidade é influenciada positivamente pela forte
presença econômica da cadeia produtiva de madeira e móveis, pecuária e agricultura de pequeno porte, mas que não se enquadra no conceito de
subsistência. O cacau e o café são lavouras permanentes recentes que já começam a dar resultados. Por outro lado a especialização da região nas novas
frentes da produção de leite e piscicultura parece ser algo irreversível e que diversificará mais ainda a base da formação da renda rural de Extrema.

 De acordo com os relatos colhidos na EMATER, os agricultores, na sua maioria, já estão estabelecidos no centro urbano, o que indica progresso
no nível de renda. Terrenos em cidades são evidentemente mais caros. Além disso, a opção por residência em meio urbano pressupõe que o agricultor
tenha acesso a meio de transporte próprio para ir e vir da propriedade rural.

Outra questão fundamental na economia de Extrema diz respeito às suas perspectivas de futuro no campo empresarial. Em primeiro lugar, no dia
em que estávamos realizando entrevistas no local (18/10/07) foi confirmada a implantação de frigorífico com capacidade inicial de abate de 500 cabeças/
dia. Essa planta industrial, quando em operação, provavelmente será responsável pela oferta de pelo menos 250 postos de trabalho diretos, o que
inegavelmente reforçará a sustentabilidade econômica da comunidade.

Na percepção dos entrevistados, os dados populacionais e divulgados pelo IBGE não são condizentes com a realidade. De acordo com tais
opiniões,  Extrema teria algo em torno de 13.000 habitantes, com 10.000 residindo no núcleo urbano e os restantes no meio rural. Mas a informação de
significado mais relevante, diz respeito ao aumento do fluxo migratório para a localidade. Na escola municipal, registrou-se em torno de 60 novas
matrículas para alunos de famílias recém chegadas ao Distrito, o que comprova a visão de que o local vem realmente se comportando como um pólo de
atratividade populacional.

Assim, em face das entrevistas realizadas com segmentos representativos da população fica clara a percepção de que Extrema congrega uma
comunidade com estrutura urbana consolidada, sustentabilidade econômica (inclusive com excelentes perspectivas de aceleração no crescimento em
função de novos investimentos) e saldo migratório positivo, ao contrário do que vem sendo verificado em outras regiões de Rondônia.

Por outro lado, a infra-estrutura existente é considerada unanimemente bastante precária. Extrema, em relação a Nova Califórnia tem a
vantagem da estação de tratamento de água. Porém, há problemas bastante graves no âmbito da coleta de lixo e rede de esgotos, lembrando a
observação obtida na EMATER de que o lixo hospitalar não tem tratamento especial e é depositado diretamente num curso de água utilizado pela
comunidade. No caso, o Distrito conta com atendimento médico básico. Para tratamentos de maior gravidade, a população apela para os estabelecimentos
de Rio Branco e Guajará Mirim.

Apesar de Extrema ter cerca de 500 servidores públicos (o que justificaria a existência de posto bancário estatal), a comunidade não dispõe de
acesso direto aos serviços bancários básicos, normalmente se deslocando para Acrelândia. O funcionamento do cartório é quinzenal. Estes e outros
elementos  acabam por tornar o custo burocrático, tanto das pessoas físicas como das empresas locais, bastante elevados.

Finalmente, a Prefeitura de Porto Velho não tem sido capaz de manter as rodovias vicinais (atribuição do município) em estado razoável de
trafegabilidade, o que acaba comprometendo o escoamento da produção agrícola.

Fica, então, registrado o contraste de uma sociedade local com notável impulsão de desenvolvimento econômico, tendo como contraposição a
deficiência dos serviços públicos tanto ao nível da infra-estrutura, como no campo burocrático, o que acaba gerando elevados custos transacionais.

4.2 FORTALEZA DO ABUNÃ

4.2.1 Data da entrevista: 18/10/2007

Entrevistados: Francisco Lourenço de Oliveira, Presidente da Associação de Moradores de Fortaleza do Abunã

Entrevistadores: Eduardo Starosta (FGV) e Maria Dolores Santos da Costa (SEPLAN)

Francisco Lourenço de Oliveira é o Presidente da Associação de Moradores de Fortaleza do Abunã. Ele reside no local desde 1980. Fortaleza do
Abunã começou a aproveitar seu potencial turístico a partir de 1995. No verão (de junho a outubro) o Distrito recebe aproximadamente 10 mil turistas por
mês e no inverno o movimento cai para 2 mil pessoas e a comunidade passa a se dedicar preferencialmente à coleta de castanha e a pesca.

De acordo com sua percepção (adaptada ao sistema ponderado, já apresentado no relatório das entrevistas de Extrema), o turismo é responsável
por 71% da geração local de renda, enquanto a castanha e pesca dividem paritariamente os 29% restantes.

A pedreira, apesar de pertencer territorialmente à Fortaleza não é considerada, pelo entrevistado, como influente na economia local. O
proprietário da extração é do Acre, também local de origem de todos os funcionários da empresa (ao redor de 25).

A população é de 595 moradores na cidade, enquanto a zona rural conta com algo em torno de 30 habitantes na zona rural. O local conta com 11
pousadas, 10 restaurantes e um bazar. Essa base de empresas fornece uma renda média de R$ 1.000 aos empregados. Na baixa temporada esse ganho
cai para patamares próximos a R$ 200.

Em média, cada pousada tem 15 apartamentos, com 3 camas (média entre quartos para casal e outros com maior ocupação). Soma-se a isso algo
em torno de 40 casas de turistas de fora e 20 casas para alugar.

O entrevistado estima que existam perto de 2.500 leitos de hospedagem. Avalia também que, em média, cada família, na alta temporada, gasta
R$ 1.500,00 por final de semana. A diária de hotel está na faixa de R$ 120 (na baixa temporada cai para R$ 30,00 a R$ 60,00). No estabelecimento de
Oliveira (o mais privilegiado por ficar bem em frente ao mirante que dá vista ao Rio Madeira e ao acesso à praia) a refeição fica em torno de R$ 6,00. Nos
demais restaurantes, segundo ele, a média fica em R$ 9,00. O principal item de despesa dos turistas (onde mais gastam) é a bebida.
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O movimento turístico é centrado no final de semana e feriados. As pessoas que costumam passar férias em Fortaleza do Abunà, permanecem no
balneário de 7 a 10 dias e são minoria. Mesmo na alta temporada, os dias da semana registram grande ociosidade da rede hoteleira.

Segundo Oliveira “95,8% dos turistas são acreanos”. O outro lado da margem do Rio Madeira pertence à Bolívia e há forte integração social e
econômica entre as comunidades fronteiriças, especialmente no que se refere a preservação ambiental.

O entrevistado revelou que o fato de Fortaleza do Abunã  pertencer a distante prefeitura de Porto Velho gera vários problemas. Citou como
exemplo a questão do abastecimento de combustível para a ambulância sediada no local, que deve se deslocar para capital para “encher o tanque” e
carregar mais tambores de estoque (200 litros, o que é algo perigoso, segundo o presidente da Associação de Moradores), o que deixa a comunidade
temporariamente desprotegida. Também relatou a situação na qual tirou os pneus de seu próprio carro para serem utilizados na ambulância. Ressaltou que
a delegacia fica fechada na baixa temporada e ele próprio é que resolve as eventuais desavenças na comunidade.

O posto de saúde tem atendimento precário. “A sala de triagem é a garagem da ambulância”, segundo ele, que enfatiza ser muito difícil estar
vinculado ao distante município de Porto Velho. Qualquer reivindicação junto à prefeitura envolve um deslocamento que pode demorar até três dias.

A estrada de acesso a Fortaleza do Abunã não é pavimentada, sendo essa uma das principais “batalhas” da comunidade. No final de semana
circulam mais de 6 mil veículos na via.

O sistema de coleta de lixo é eficaz. Mas o tratamento de esgoto é feito pela própria comunidade através de cisternas. A água tratada não é de
boa qualidade, havendo muitos casos de diarréia no local.

4.2.2  Data da entrevista: 18/10/2007

Entrevistado: Cláudio Torres Fernandes (administrador do Distrito)

Entrevistadores: Eduardo Starosta (FGV) e Maria Dolores Santos da Costa (SEPLAN)

No final da entrevista com Francisco Lourenço de Oliveira  chegou o administrador do Distrito, Cláudio Torres Fernandes. Ele estima a população
local em 300 moradores, mais 50 na zona rural. Há 30 empresas entre pousadas, casas de aluguel e bares. O fluxo turístico, de acordo com seus cálculos,
chega a 600 visitantes hospedados por final de semana. Somando-se a isso os campistas, Fortaleza do Abunã chega a receber 2.500 pessoas por final de
semana.

Em termos de formação de renda, o administrador atribui 60% ao turismo, 15% à castanha, outros 15% à pesca e 10% vinculados ao funcionalismo
público (posto de saúde e escola).

As principais dificuldades apontadas são a falta de telefonia, atendimento médico (não há médicos residindo no local) e insuficiência energética. Se
os refletores da praça são ligados, cai a energia da cidade. Também registram a falta de bancos e agência de correio.

Apesar de tais entraves, Fortaleza não tem incidência de pobreza ou desemprego, segundo as palavras do administrador.

4.2.3 COMENTÁRIOS DO PESQUISADOR
(Eduardo Starosta – FGV)

Fortaleza do Abunã é uma comunidade de pequeno porte, sustentada principalmente pelo turismo proveniente do Acre. A rede de atendimento
parece ser adequada ao número de visitantes na alta temporada, tornando o local estruturalmente estável em termos de densidade econômica.

Entretanto, o item infra-estrutura claramente deixa a desejar, especialmente no que se refere a tratamento de água e esgoto. Outros aspectos
importantes que necessitam de melhoramentos referem-se à saúde pública, asfaltamento da rodovia de acesso e maior disponibilidade energética.

Mesmo assim, é importante frisar que a sociedade local tem plenas condições de sustentabilidade pelos próprios negócios. Certamente, melhorias
tais como acesso a telecomunicações e Internet qualificariam o turismo local.

4.3 NOVA CALIFÓRNIA

4.3.1 Data da entrevista: 17/10/2007

Entrevistado: João Batista Ribeiro (administrador do Distrito) e Marcilio Sorde (último presidente do RECA)

Entrevistadores: Eduardo Starosta (FGV) e Maria Dolores Santos da Costa (SEPLAN)

De acordo com o administrador de Nova Califórnia, João Batista Ribeiro, as necessidades energéticas do Distrito são plenamente supridas por uma
capacidade de geração termoelétrica diária da ordem de 6.000 kw, abastecendo o centro urbano, bem como a zona rural.

 Marcílio Sorde, o último presidente da RECA (Projeto de Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado) comentou, no entanto, a respeito
de eventuais quedas de energia causadas por sobrecarga, principalmente devido ao hábito de algumas famílias do meio rural e urbano em “gatos”, captando
energia irregularmente, direto da rede.

Ribeiro afirma que a região de Nova Califórnia tem condições agrícolas para produzir uma ampla gama de produtos. No caso específico no algodão
(foi feito teste de viabilidade) é necessário processo de correção de solo, com a administração de calcário, dado o pH ácido da terra (4,5 segundo Sorde).

Atualmente, as principais culturas agrícolas são: arroz (beneficiado no local), feijão, milho (depois esclarecido que se tratava de plantações
predominantemente de subsistência). Foi destacada a importância da cafeicultura (café “conilon”), ainda uma lavoura recente, mas muito promissora. A
banana também é uma cultura importante, mas a safra sido comprometida em função de pragas (broca). Mas a Embrapa está desenvolvendo variedade
resistente.

Leite e cacau prometem ser atividades importantes nos próximos anos.
Em pergunta de provocação “em que atividade agrícola os entrevistados investiriam caso tivessem um capital disponível de R$14 milhões?”, a primeira
colocação ficou para a pupunha, seguida pelo café, teca (madeira), banana, abacaxi e laranja.

 Para a fruticultura e palmito, foi identificado que Nova Califórnia tem condições de gerar produção comercialmente viável e com garantia de
manutenção de padrão de qualidade.

Originalmente, o projeto RECA previa o assentamento de 700 famílias em lotes de 100 hectares. Mas com tempo, várias propriedades foram
vendidas, existindo atualmente 250 unidades produtivas originais ligadas à cooperativa. Por outro lado, outras famílias que não pertenceram ao projeto
inicial associaram-se, resultando isso no total de 350 sítios vinculados ao RECA.
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Um dos entraves identificados para a agricultura é o excesso de burocracia na liberação de crédito oficial para a produção.
Dos 70.000 hectares originalmente disponibilizados pelo INCRA, atualmente persistem entre 25 mil e 30 mil ha vinculados às famílias parceiras do

projeto. Cada uma utiliza, em média 10 ha para produzir mercadorias a serem processadas e comercializadas pelo RECA, o que resulta em uma área total
próxima a 3.500 ha. ligadas diretamente à cooperativa. Há potencial de ampliação de área.

A bovinocultura é considerada uma atividade forte, com a venda de gado direcionada a Porto Velho.
Quanto ao comércio do distrito, os entrevistados têm a percepção de que o consumo interno é satisfatório. Uma família padrão (marido, esposa e

dois filhos) tem uma renda mensal média da ordem de R$ 750,00. Não há desemprego significativo. Janeiro e fevereiro são meses sazonalmente de baixa
oferta de trabalho em função do calendário agrícola local.

Na qualidade de consumidores, os entrevistados consideram a oferta de frutas e verduras insatisfatória. A aquisição de eletro-eletrônicos pode ser
feita em Nova Califórnia, mas muitos moradores vão à Bolívia (Guajará-Mirim), onde o preço é menor. O Distrito tem mercados para alimentos e armarinhos,
sendo o comércio considerado razoavelmente diversificado.

Em termos industriais, a predominância é da marcenaria e móveis, cujo mercado é voltado ao Acre.
O atendimento à população no âmbito da saúde melhorou nos últimos anos, mas Nova Califórnia ainda não tem hospital. O corpo médico é restrito

a dois profissionais, cujo atendimento à população não cobre todos os dias da semana. O atendimento é feito no posto da localidade, com os pacientes de
maior gravidade sendo predominantemente encaminhados para o Acre. No âmbito da educação pública, as escolas estão perto de ter sua lotação esgotada,
mas ainda não há casos conhecidos de insuficiência de vagas. O transporte escolar para as crianças da zona rural existe em virtude de uma parceria entre
o Governo do Estado e a Prefeitura de Porto Velho.

Saneamento básico (água e esgoto) é inexistente... “na estaca zero”. O lençol de água da região é identificado a uma profundidade média de 9
metros, sendo tanto usado para o consumo de água, como para o depósito de fossas. Há risco de epidemias. A 153 metros existe outro lençol freático, mas
a água não é adequada ao consumo, se não houver tratamento. De acordo com Marcílio Sorde o melhor seria captar água de um lago próximo e tratá-la.
A coleta de lixo começou a ser sistematizada apenas recentemente, existindo um aterro em Nova Califórnia.

Outro aspecto visto como estrategicamente negativo pelos entrevistados refere-se à distância de 350 km separando Nova Califórnia de Porto
Velho, com o custo da viagem não sendo inferior a R$150,00. Em função disso, há dificuldades de acesso a maior parte dos serviços públicos.

Na opinião dos entrevistados, embasados por pesquisa da FUNASA, a população da Ponta do Abunã chega a 24.000 pessoas, além de mais 10.000
que trabalham em fazendas, serrarias, mas não moram na região. Admitem, então que a região sustenta um contingente de 34 mil pessoas.

 Em relação a Nova Califórnia, especificamente, a população seria ao redor de 14 mil habitantes. Parte dessa população é composta por famílias com
título eleitoral de Rondônia, que acessam os serviços (como saúde) disponibilizados pelo Estado, mas residem no Estado do Amazonas.

Em termos logísticos, a abertura do acesso rodoviário ao Oceano Pacífico é vista como uma excelente oportunidade para o futuro. Em termos de
potencial para a consolidação econômica de Nova Califórnia nos próximos 2 anos, os entrevistados apostam no desenvolvimento da cafeicultura e pupunha.
Também destacaram a importância de Fortaleza do Abunã como terminal turístico.

Ao final da entrevista, os dois entrevistados foram conduzidos a identificar as principais atividades produtivas de Nova  Califórnia e darem notas de
1 a 10 a cada uma delas, de forma a avaliar o seu peso na economia local. Na tabela abaixo, segue tal avaliação, com a devida ponderação para identificar
proporcionalidade.

4.3.2 Data da entrevista: 17/10/2007

Entrevistado: Arnoldo Berkembrock, Coordenador-Presidente da Cooperativa do Projeto de Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado
(RECA); Hamilton Kondack, gerente de projeto

Entrevistadores: Eduardo Starosta (FGV) e Maria Dolores Santos da Costa (SEPLAN)

A Cooperativa do Projeto de Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado (RECA),   foi fundada em 1988.
 A região de Nova Califórnia teve sua origem na demarcação de terras feita pelo Incra no início dos anos 80. Em 1984 começou fluxo migratório para

a área, com famílias tomando posse dos citados lotes, que eram em torno de 700.
Entre 1985 e 1986, a disputa entre Acre e Rondônia pela Ponta do Abunã acabou desencadeando uma competição entre os dois estados no que

se refere ao apoio da população cativa. Por conta disso, o então pequeno povoado que possuía somente 11 casas começou a crescer.
 Mas em 1987 ocorreu o histórico surto de malária. A doença, juntamente com as dificuldades de escoamento da produção motivaram um

movimento de emigração na direção de outras regiões do Brasil. “Só não foi embora quem não tinha condições”, enfatizou Berkembrock.
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Alguns colonos remanescentes começaram a analisar conjuntamente as alternativas de sustentação agrícola da região, o que acabou virando um
projeto, que acabou sendo enviado para a Holanda, que aprovou em 1989 a implantação de 400 hectares de cupuaçu, pupunha e castanha, sendo que
esta última foi alvo de pesquisa dos próprios agricultores, que através de enxertos conseguem fazer com que a árvore se torne produtiva a partir dos 8
anos de idade (sem enxerto a produção inicia com 12 anos).

 Na época, o apoio dos holandeses foi expresso no aporte de US$ 958 dólares por hectare implantado do projeto. O recurso foi destinado à
associação, que por sua vez repassava o valor aos produtores. A partir do quinto ano de produção, o agricultor assinava compromisso para devolver
parceladamente e em produtos o dinheiro investido para a RECA, como forma de garantir a sustentação da associação. Esse ciclo inicial foi encerrado em
1993.

Pouco depois a França aprovou projeto nos mesmos moldes para a produção do palmito de pupunha, atualmente o único produto de exportação
da cooperativa, destinado a este país. Essa venda internacional corresponde a aproximadamente 30% da produção da cooperativa no que se refere ao
produto citado. Ao mesmo tempo em que realizávamos da entrevista com o presidente da cooperativa, Hamilton Kondack, gerente de projeto, estava
recebendo um grupo de italianos, com vistas ao estabelecimento de parceria análoga, dentro da tese do “mercado justo” (ambientalmente correto), o que
gera novas perspectivas de exportação. O mercado focado pelos italianos é a castanha.

Atualmente o RECA conta com aproximadamente 300 associados. Mas a associação atende algo em torno de 1000 famílias adicionais. O produtor
entrega o produto, a cooperativa realiza o processamento e comercialização da mercadoria, entregando ao agricultor o resultado da venda, descontada
parcela para custear a fabricação e intermediação.

Recentemente o RECA efetuou significativa aquisição de açaí e castanha, quase que inteiramente de não associados. O açaí é vendido congelado.
Em 2005 as colheitas foram muito ruins em função de forte seca na região. Em 2007 está se confirmando a tendência de recuperação das safras. A
cooperativa recebe produção de várias partes da Ponta do Abunã. Entretanto o principal fornecedor, em torno de 85% do total, é mesmo Nova Califórnia.
As famílias envolvidas mostram seus sinais de prosperidade por meio de melhorias nas casas e aquisição de veículos. Arnoldo Berkembrock também
enfatizou as deficiências de atendimento no sistema de saúde local.

Em termos de assistência técnica, o entrevistado destacou a existência de apenas três técnicos da EMATER para toda a região, o que foi
considerado insuficiente. As tabelas abaixo apresentam relatórios de produção das principais culturas.
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A perspectiva de longo prazo do RECA é de significativo aumento das culturas de açaí, cupuaçu e palmito de pupunha, cuja exportação deverá estar
alcançando em breve o patamar de 20 toneladas/mês. O embarque é feito por Itajaí (Santa Catarina). Até lá vai por caminhão. O custo do frete chega a
R$ 0,70/kg. Foi destacada a doação recebida da Fundação do Banco do Brasil, de uma câmara fria de capacidade de 100 toneladas, que está sendo usada
perto de sua plena capacidade.

Na opinião de Berkembrock, a base econômica de Nova Califórnia é centrada no projeto RECA, na atividade madeireira e na pecuária, sendo que
esta última atividade não chega a ser uma forte geradora de emprego. Também lembrou a importância dos funcionários públicos (educação e saúde) para
a sustentação do consumo interno.

Hamilton Kondack destacou, adicionalmente, a existência de 6 indústrias moveleiras em Nova Califórnia e uma laminadora. Quanto ao RECA, o
faturamento em 2006 girou ao redor de R$ 3 milhões. Na pecuária, ele avalia que da renda gerada pela venda de gado, 10% permanecem na região. Afirma
que a diversificação econômica existente atualmente em Nova Califórnia é forte o suficiente para evitar graves crises sociais se alguns dos segmentos
produtivos entrar, eventualmente, em colapso.

Em relação à qualidade serviços públicos em geral, avaliou como “muito deficiente”, ponderando que o Distrito mereceria maior atenção dos gestores
públicos nesse sentido.

 Quanto a questão demográfica, avalia que Nova Califórnia tem 7 mil habitantes (3 mil na comunidade). A Ponta do Abunã, na sua avaliação, deve
ter em torno de 30 a 35 mil habitantes.

O Presidente da cooperativa comentou, finalmente, que Nova Califórnia não tem tratamento de água e esgoto. Para o processo industrial do RECA,
foi desenvolvido sistema próprio de captação a partir de nascente própria.

4.3.3 Data da entrevista: 17/10/2007

Entrevistado: Irineu Hofstetter, proprietário da Indústria, Comércio e Exportação de Madeira Hofstetter

Entrevistadores: Eduardo Starosta (FGV) e Maria Dolores Santos da Costa (SEPLAN)

Irineu Hofstetter, proprietário da Indústria, Comércio e Exportação de Madeira Hofstetter, emprega 40 funcionários em sua madeireira em Nova
Califórnia. Na próxima semana ele estaria dispensando um dos turnos de produção, pretendendo se dedicar até 2008 ao manejo florestal. O empresário
avalia que a extração de madeira deverá entrar em fase de regressão nos próximos anos. Atualmente, a empresa exporta para a China e Espanha,
escoando a produção pelo porto de Belém

Em Nova Califórnia operam 4 madeireiras, empregando diretamente cerca de 100 trabalhadores. O produto raramente é vendido em Rondônia,
sendo majoritariamente escoado para São Paulo e Rio Grande do Sul, além da exportação. O Distrito também tem algumas indústrias de móveis, que
trabalham normalmente com produtos sob encomenda “de forma artesanal”.

Para a sustentação econômica da Ponta do Abunã ele aposta no turismo de Fortaleza do Abunã e nas pedreiras da região, lembrando que o Estado
do Acre não tem pedra e centra seu consumo a partir da extração daquela região de Rondônia.

 Como alternativa para sua própria atividade, Hofstetter pretende investir na construção civil, especialmente na montagem de pontes. além de
investir em vacas leiteiras, com o mercado também voltado para o Acre. Outra alternativa é a criação do bicho da seda, além de fábricas de ração e
avicultura.

O empresário destacou a boa qualidade das terras de Nova Califórnia e considera necessária a realização de pesquisa prospectiva em outras regiões
no sentido de identificar culturas alternativas às atuais economicamente viáveis. Comentou a respeito da diversificação das propriedades rurais da região
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que além dos produtos típicos (pupunha, castanha, etc.) criam, em média, 50 cabeças de gado. Na opinião do entrevistado, a vocação do Distrito está
claramente centrada em atividades agrícolas e agroindustriais  intensivas em mão-de-obra e adequadas à estrutura fundiária do local, nos moldes do
projeto RECA, o qual poderia ter uma visão mais empreendedora na captação de recursos para os cooperados, com o objetivo de ter uma presença mais
forte no mercado.

Chamou a atenção para o fato de o governo do Amazonas estar criando um distrito, com novos assentados, a aproximadamente 30 km de Nova
Califórnia (deverá se chamar Nova Califórnia do Amazonas), o que provavelmente aumentará a demanda no lado de Rondônia por serviços médicos,
educacionais e comércio.

 Sobre a madeira, citou que os empreendedores do setor madeireiro estão conversando no sentido de montar uma cooperativa de crédito (Sicredi).
Hofstetter propõe a extração no Amazonas, para processamento em Rondônia. Enfatizou que as toras amazonenses são de qualidade inferior às de
Rondônia.

Entende que é importante a Ponta do Abunã virar município (ele pertence à Comissão de Emancipação), pois isso proporcionaria uma maior
aproximação da comunidade ao governo municipal, o que é importante para traçar estratégias de desenvolvimento.

As estimativas populacionais do entrevistado são superestimadas: Nova Califórnia 15.000 habitantes; Extrema 18.000 habitantes; Fortaleza
3.000 habitantes; Vista Alegre, 12.000 habitantes, totalizando 48.000 habitantes em Ponta do Abunã.

Em Nova Califórnia não há miséria. Mas em termos de infra-estrutura o empresário, além de registrar a existência de deficiências no âmbito da
saúde pública, saneamento e educação, se ressente da falta de acesso à Internet no local. Segundo ele, apenas 28 pontos de conexão foram disponibilizados
para cada distrito, o que é insuficiente para a demanda local. As empresas, por conta dessa escassez, não tem conseguido acesso à rede mundial de
computadores. “Fica tudo na mão das lan houses, para a molecada”.

A região também não conta com serviços de telefonia celular.  Outra deficiência considerada relevante para o entrevistado é relativa à má
qualidade dos ramais (acesso por estradas vicinais às propriedades rurais). O custo logístico da região é demasiadamente elevado em função das
deficiências de infra-estrutura.

4.3.4 COMENTÁRIOS DO PESQUISADOR
(Eduardo Starosta – FGV)

A base econômica de Nova Califórnia envolve três cadeias produtivas principais, quais sejam: madeira e móveis; pecuária de corte; e agroindústria
de base florestal, coordenada pelo projeto RECA.

De acordo com os comentários provenientes das entrevistas, as citadas atividades apresentam forte solidez estrutural. Tal diversificação, segundo
depoimentos, garante a estabilidade da comunidade. Por exemplo, a seca de 2005 comprometeu o sobremaneira as atividades do Projeto RECA. Mesmo
assim, os agricultores não chegaram a passar por dificuldades básicas em função de culturas alternativas, tanto para subsistência, quanto para fins
comerciais. Naquele ano o comércio de Nova Califórnia não deixou de registrar o impacto decorrente da estiagem. As vendas efetivamente caíram, mas não
a ponto de comprometer a sobrevivência dos negócios estabelecidos.

Nas conversas realizadas, procuramos explorar esse aspecto junto aos membros da comunidade que foram entrevistados. A conclusão unânime
é a de que Nova Califórnia tem densidade e diversificação econômica e forte o suficiente para prosperar independentemente de qualquer cenário.

Por outro lado, ficou evidente que as deficiências no campo da prestação de serviços públicos é notadamente comprometedora no sentido de
proporcionar condições de melhor alavancagem o desenvolvimento.

O tratamento de água e esgoto não existe; o sistema de telecomunicações, incluindo a Internet, é notadamente precário; o atendimento nos
postos de saúde não é qualificado o suficiente para intervenções de complexidade média, ou mesmo internação hospitalar, que geralmente são encaminhadas
para Rio Branco - AC.

 Outro aspecto relevante no campo da infra-estrutura é a má qualidade das estradas vicinais, prejudicando o escoamento dos produtos agropecuários.
Por fim, é importante destacar que as principais atividades produtivas do distrito de Nova Califórnia, coincidentemente ou não, têm relevante foco

no mercado internacional. O projeto RECA exporta palmito para a França e deverá começar a vender castanha para a Itália; a indústria madeireira tem
histórico de embarques para China e Espanha; e a pecuária de corte se insere perfeitamente no atual posicionamento brasileiro de líder mundial na venda
internacional de carne bovina.

4.4  VISTA ALEGRE DO ABUNÃ

4.4.1 Data da entrevista: 18/10/2007

Entrevistado: Professor Mauro (administrador de Vista Alegre),

Entrevistadores: Eduardo Starosta (FGV) e Maria Dolores Santos da Costa (SEPLAN)´

Professor Mauro é o administrador de Vista Alegre, sendo conhecido na comunidade como Seu Tiziu. Inicialmente ele frisa que na agricultura a
principal potencialidade do local é a cultura do café que está recém começando. Registrou a escassez de mudas para plantar. Também destacou a crescente
importância do gado leiteiro, lembrando que em breve haverá a estrutura de resfriamento disponível para os produtores.

Atualmente a produção rural é centrada na mandioca, peixe, madeira, arroz e milho. Ressaltou que as atividades agrícolas de Vista Alegre
começaram a se desenvolver só recentemente com o início da abertura das “linhas” (estradas vicinais que margeiam as propriedades rurais). Para
incentivar o produtor a estabelecer relações comerciais, a administração distrital tomou a iniciativa de organizar uma feira, cujo estoque de produtos acaba
em apenas 8 horas de funcionamento. Por conta disso, Tiziu considera que o mercado local absorve ainda muito aumento de produção.

Em Vista Alegre atualmente estão em operação 33 madeireiras, 14 plainas e uma laminadora, gerando aproximadamente 3000 empregos. A
população do Distrito, segundo o Administrador deve estar por volta de 6.500 a 7.000 habitantes. No centro urbano sua estimativa é de 5.800 pessoas.

A pecuária também é forte na localidade, com o estoque bovino atual sendo avaliado em algo em torno de 180.000 cabeças.
Segundo Tiziu, o IBGE negligenciou ao fazer a contagem populacional do local. Ao invés de entrevistar as famílias, os recenseadores contavam o

número de casas e arbitravam um determinado número de moradores para cada tipo de habitação.
 A cidade, de acordo com o administrador, tem bom poder de consumo. Além dos funcionários das serrarias, as fazendas de criação de gado são

consideradas importante fonte de geração de salários, bem como as quatro pedreiras existentes nos arredores, produzindo conjuntamente cerca de 1.600
toneladas por dia. O m³ da brita é vendido a R$ 70,00. A pedreira cuja localização é próxima de Fortaleza do Abunã é considerada como abrangência
territorial de Vista Alegre, segundo o administrador.
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Quanto ao comércio, a predominância é de pequenos e médios estabelecimentos, centrados dentro da cidade, havendo também grande incidência
de ambulantes. Tiziu estima que existam entre 140 e 150 estabelecimentos em Vista Alegre, os quais, segundo ele, cumprem bem o papel de abastecer
a comunidade. Não existem estabelecimentos bancários no local. Se houvesse ao menos um banco postal na localidade, isto já seria um grande avanço
para a comunidade.

Outro ponto deficiente é o atendimento médico, havendo um posto de saúde de boa qualidade, mas inexistindo hospitais. O administrador,
entretanto, ressalta que a saúde da população é excelente e as mortes são raridades. Nos últimos 5 anos foram registrados apenas 9 falecimentos, e de
idosos.

Em Vista Alegre também não existe desemprego. As madeireiras absorvem toda a mão-de-obra disponível. O salário mínimo do setor é de R$
600,00, podendo chegar até R$ 2.500,00. Por conta disso o comércio tem muito força. Tiziu ressaltou um programa amazônico que está em início, com o
apoio do IBAMA, no qual cada família de assentados recebe 500 ha, podendo desmatar apenas 10 ha. Esses agricultores também deverão receber do
governo um salário mínimo mensal, acompanhado de cesta básica. A intenção é fazer com que o novo proprietário aprenda a viver do que a mata fornece,
evitando o desmatamento sem critério.

As serrarias teriam condições de suprir suas necessidades através desse manejo. Dentro desse projeto está previsto o assentamento de 500
famílias, o que resulta numa área total de 250.000 ha. Como alternativa econômica à madeira (que deve ter sustentação no futuro, segundo o
administrador), Vista Alegre deverá desenvolver a área de laticínios e a cafeicultura.

Quanto a questão da urbanização, há dificuldades em conseguir máquinas de obras. Em média um pedido à prefeitura de Porto Velho demora 4
meses para ser atendido (referencia específica a um trator para limpar terreno).

Ressaltou que a malária é freqüente na região, mas o tratamento é seguro e menos comprometedor do que uma gripe.
Nossa entrevista com o administrador de Vista Alegre teve ainda uma segunda fase na qual fizemos, com ele, um passeio de carro para conhecer

a zona urbana do distrito. Observamos variados estabelecimentos comerciais; construções residenciais predominantemente de madeira, em bom estado
de conservação; visitamos madeireiras, e o posto de saúde local.

Segundo Seu Tiziu, a coleta de lixo é algo problemático, tendendo a ocorrer duas vezes por semana, com os resíduos sendo normalmente
depositados em locais no meio da mata. Coincidentemente no dia da entrevista iria começar a  manipulação de aterro, com trator recém-chegado.
Tratamento de água e esgoto ainda é inexistente, havendo previsão de obras nesse sentido (para água) a partir do próximo ano, com verbas a serem
repassadas pelo  governo federal.

4.4.2 Data da entrevista: 18/10/2007

Entrevistado: Paulo Levi (enfermeiro chefe do Posto de Saúde)

Entrevistadores: Eduardo Starosta (FGV) e Maria Dolores Santos da Costa (SEPLAN)

No posto de saúde conversamos com o enfermeiro chefe, Paulo Levi, que destacou o trabalho de medicina preventiva realizado pela repartição.
O atendimento diário é, em média, de 35 pacientes.

O entrevistado é residente em Porto Velho, mas por força da necessidade do trabalho acaba estendendo seus plantões e permanecendo em Vista
Alegre. Sua folga efetiva é de 3 dias por mês. Ele inclusive faz o atendimento dos acidentados de serrarias, além de tratar da saúde de todo o restante
da população sem ajuda de equipe.

Consultas com médicos só estão disponíveis às sextas, sábados e domingos, com exceção do último final de semana do mês. Sendo assim, a
comunidade só dispõe de médico 9 dias por mês.

Em termos de incidência de doenças, o predomínio é o da malária (em média, 9 casos diários).
A administração de medicamentos e manipulação de materiais para exames é de responsabilidade do enfermeiro-chefe que enfatiza que o posto

de saúde tem bons recursos técnicos, faltando profissionais para utilizá-los. Em necessidade cirúrgica, o estabelecimento está capacitado para prestar os
primeiros socorros, encaminhando o paciente para Extrema, e de lá ele é re-encaminhado para Rio Branco, no Acre.

O posto de saúde tem apenas uma ambulância que foi obrigada a parar somente numa oportunidade para troca de pneus, ... o que foi feito
obrigatoriamente em Porto Velho.

Qualquer manutenção do veículo deve ser feito na sede municipal, distante mais de 300 km de Vista Alegre. “A burocracia atrapalha demais”, de
acordo com as palavras do entrevistado.

4.4.3  COMENTÁRIOS DO PESQUISADOR
(Eduardo Starosta – FGV)

Não são necessários muitos minutos trafegando pelas ruas de Vista Alegre para se ter a certeza de que o distrito tem sua vida econômica voltada
para a atividade madeireira. São várias serrarias visíveis e as casas mostram um padrão de boa qualidade, feitas na sua maioria, com matéria-prima local.

As vias, apesar de não serem asfaltadas, são organizadas de forma a evidenciar a existência de planejamento urbano. As lojas, por sua vez,
indicam um comércio variado que só pode ter sustentação em locais com nível de renda médio sensivelmente acima dos padrões de pobreza.

Mas Vista Alegre tem seu paradoxo: ao mesmo tempo em que há potencial de consumo, a sociedade local não dispõe dos serviços públicos mais
básicos, como água, esgoto. Bancos, a exemplo de Nova Califórnia e Extrema também não existem, se aplicando isso também às repartições burocráticas.

O ponto mais impressionante da visita não foi uma madeireira com grande capacidade de processamento. O posto de saúde da comunidade
realmente prima pela organização, o que eventualmente pode até deixar passar desapercebido o fato de que aquela sociedade simplesmente não têm
acesso direto a médicos em 21 dias do mês.

No mais, o Sr. Tiziu tem aparentemente razão em se orgulhar no fato de a comunidade por ele liderada não apresentar sinais de pobreza.

Além da atividade madeireira, Vista Alegre é economicamente influenciada pelas pedreiras e pecuária.
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Aparentemente, a pequena agricultura tem menor participação na formação da renda local. Isso é confirmado na medida em que as estradas
vicinais estão sendo recém abertas e ainda há planos de assentamentos, voltados prioritariamente a projetos de sustentação ambiental da floresta
amazônica.

4.5  COMENTÁRIOS DO ENTREVISTADOR

Produtos orgânicos de base florestal exportados para a França e, em breve, Itália; cadeia produtiva de madeira e móveis abastecendo o mercado
interno e exportando para Espanha, China e outros países; pólo turístico com 10.000 visitantes por mês na alta temporada; o rebanho bovino com quase
300.000 cabeças; cafeicultura, laticínio, cacau e piscicultura em franco desenvolvimento; núcleos urbanos sem vestígios de pobreza absoluta ou desemprego
significativo.

Uma sociedade que consegue tamanha diversificação e sustentabilidade econômica, e ainda por cima apresenta promissoras perspectivas de
futuro, não pode passar desapercebida.

Essa é uma síntese da Ponta do Abunã, que a despeito de tantas qualidades que revelam uma sociedade de sucesso, vê sua prosperidade barrada
pela inexistência de bancos; hospitais sem capacidade cirúrgica; sistema de saneamento básico ineficaz; telefonia; e outros tantos serviços públicos
indisponíveis, ou demasiadamente precários.

Tal paradoxo está bastante evidente para a maior parte da sociedade da região, que atribui o problema a natural dificuldade de uma localização
distante mais de 300 km da sede municipal, Porto Velho.

Em nossa pesquisa, voltada para a identificação da percepção da estrutura econômica da Ponta do Abunã pelos próprios cidadãos, não foram raras
as manifestações em favor da emancipação.

Pelo lado mais emotivo, essa bandeira está associada ao indisfarçável orgulho dos moradores de terem nascido lá, ou mesmo se radicado com
sucesso.

Mas apenas a vontade não é condição suficiente para o passo da autonomia municipal. Deve haver sustentação econômica para que um novo
município não esteja condenado dali a alguns anos a passar pela humilhação de retroceder ao status de distrito.

E nesse caso, os dias passados em pesquisa na Ponta do Abunã foram inquestionavelmente convincentes no sentido de retratar uma sociedade
próspera e com plenas condições de conquistar maior ingerência sobre seu destino.

5. VERIFICAÇÃO  DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS

Conforme mencionado no capítulo 2 deste Estudo, a Lei Complementar n° 31 de 10 de Janeiro de 1990 em seu art. 2° impõe a verificação da
existência, na respectiva área territorial do município a ser criado, de três requisitos:

1. população estimada, superior a 10.000 (dez mil) habitantes ou não inferior a 5 (cinco) milésimos da existente no Estado;
2. eleitorado não inferior a 20% (vinte por cento) da população;
3. centro urbano já constituído, com número de casas superior a 150 (cento e cinqüenta).

O primeiro requisito deve ser verificado através de consulta ao IBGE, órgão que coleta, processa e oficializa os dados censitários. Portanto não
cabem estimativas paralelas que contestem os dados oficiais.

Conforme já mencionado o IBGE ainda não concluiu o processamento dos dados desagregados por distritos ou setores censitários, não sendo
possível, portanto afirmar com segurança que a população dos distritos atingiu um determinado patamar.

A simulação de estimativa realizada considerou para os distritos a mesma taxa de crescimento verificada no período 2000 a 2007, e assim foi
estimada para o conjunto dos 4 distritos uma população de 9.847 habitantes, abaixo portanto do patamar imposto pelo texto da Lei Complementar n° 31,
mas em flagrante contradição com a dinâmica verificada nas visitas realizadas e com a conclusão permitida pelo cruzamento de outros dados estatísticos,
tais como número de domicílios, número de ligações elétricas domiciliares, consumo de energia, número de eleitores cadastrados, etc.

Conflita essa estimativa também com a avaliação da unanimidade da população residente entrevistada, que tem a percepção de uma população
bastante acima da considerada na estimativa realizada a partir dos dados gerais da contagem 2007.

Todavia o atendimento ao critério alternativo desse primeiro requisito apresenta-se bastante confortável: considerando a população anunciada
pelo IBGE para o Estado de 1.454.237 habitantes vemos que a população estimada de 9.847 habitantes para os 4 distritos representa 6,8 milésimos do
total do Estado, 36% acima do patamar mínimo exigido.

Mesmo se considerarmos o cruzamento dos dados consolidados, dividindo a população dos distritos publicada para o ano 2000 (8.875 habitantes)
pela população atualmente anunciada para o Estado (1.454.237) vemos que a população dos distritos atingiu em 2000 6,1 milésimos da população atual
do Estado.

Portanto podemos concluir que não pairam dúvidas sobre o atendimento ao primeiro requisito estabelecido, uma vez que uma série de indicadores
comprovam que houve crescimento de fato nesses distritos, inexistindo a hipótese de saldo migratório negativo.

Já quanto ao segundo requisito, podemos afirmar que o registro de eleitores cadastrados, além de permitir a comprovação do atendimento a esse
requisito de forma plena, reforça ainda a percepção da própria população quanto às contagens e estimativas.

Se por um lado temos uma população estimada em 9.847 habitantes, por outro temos 7.501 eleitores cadastrados e identificados, equivalentes a
76,18% da população total, bastante acima do patamar mínimo de 20% . Se considerarmos a média nacional de 69% de eleitores para a população total
do país, podemos concluir que seria plausível estimar em cerca de 10.800 habitantes a população total dos distritos.
Quanto ao terceiro requisito podemos afirmar que os 4 distritos apresentam centro urbano constituído, que somente não apresentam uma infraestrutura
mais desenvolvida devido à própria situação administrativa a que estão submetidos. O número mínimo de residências (150) é largamente ultrapassado.

Mesmo a população de pequenos proprietários rurais tem optado por fixar-se nos núcleos urbanos. A dinâmica econômica local e as perspectivas
que se apresentam indicam um potencial de surgimento de um novo pólo subregional. A própria autonomia administrativa pode representar um fator de
impulso para esse desenvolvimento.

Afinal não se trata de um local isolado, mas sim de um território situado entre 2 capitais estaduais, em distâncias que permitem a constituição de
uma rede equilibrada de centros urbanos, consideradas as atuais condições de mobilidade e comunicações.

Cabe ainda considerar que a configuração espacial do município proposto tem seus limites segundo linhas geodésicas entre pontos bem identificados
ou acompanhando acidentes naturais, observando a condição de não interromper a continuidade territorial e a unidade histórico-cultural de Porto Velho,
podendo ser delimitada através de divisas claras, precisas e contínuas, conforme exige o texto legal.
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5. CONCLUSÃO

A constituição de um novo município a partir da união de distritos com força econômica própria e comunidades consolidadas impõe a necessidade de
articular sua estruturação administrativa e sua instalação através de um processo de planejamento que potencialize as forças dessas comunidades e
supere competitividades internas, gerando sinergias para o desenvolvimento.

O presente caso envolve a emancipação de distritos que já adquiriram identidade e vida econômica própria, o que pode levar a disputas dentro da
estruturação da nova administração. Evitar conflitos internos dessa natureza é o primeiro grande desafio que os novos administradores deverão enfrentar.

Aproveitando o potencial diferenciado de cada território e canalizando os esforços coletivos para a complementaridade das ações será possível
gerar os recursos e condições que permitirão superar a defasagem em infraestrutura e serviços que hoje penaliza essa região do Estado.

Isolados, e como parte do município de Porto Velho, os distritos de  Extrema, Nova Califórnia, Fortaleza do Abunã e Vista Alegre do Abunã já são
reconhecidos como locais de grande potencial de desenvolvimento. Unidos sob a força de uma administração mais próxima de suas comunidades  esse
potencial se multiplica.

Sua localização geográfica é privilegiada e estratégica. Elo entre  Rondônia e Acre, a meio caminho entre Porto Velho e Rio Branco, na rota da
esperada saída para o Pacífico, ainda concentra importantes áreas de fronteira com a Bolívia. Da mesma forma começam a se articular relações com o
Amazonas.

As possibilidades logísticas que se abrem são enormes, tanto pelas novas  opções rodoviárias, quanto pela proximidade com a hidrovia do Madeira.
A carência de energia, fator que tem inibido o desenvolvimento econômico está próxima de ser definitivamente superada com a implantação das

usinas hidrelétricas do Madeira.

A pecuária avança na região em bases diferenciadas do que ocorreu em outras regiões do Estado: o momento traz a instalação de frigoríficos e a
abertura dos mercados consumidores externos.

A experiência bem sucedida de projetos de exploração agrícola consorciada à exploração florestal torna-se marco referencial para a promoção do
novo município, concebido sob a ótica do desenvolvimento sustentável.

Com a superação da defasagem em infraestrutura e melhoria das telecomunicações amplia-se a atratividade da região para novos investidores.

A diversidade de sua economia e o potencial de seu território não permitem projetar crises, mas sim a consolidação de sua autonomia, não apenas
administrativa, mas  principalmente econômica.

O novo município proposto já reúne as condições econômicas e sociais para sua sustentabilidade. Essas condições devem completar-se no campo
administrativo com a implantação de modelo de administração descentralizada acompanhado de um processo permanente de planejamento.
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ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/SG/Nº0064./2007

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLÉA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais
e considerando o que restou apurado no Processo Administrativo
Disciplinar n° 010/2007/CPADS/CG/ALE/RO,

RESOLVE:

Aplicar, com fundamento no artigo 166, inciso ll, da Lei
Complementar nº68/92, a penalidade de (30) dias de
suspensão ao servidor EVAMAR MESQUITA DE
FIGUEIREDO, Auxiliar Administrativo, Matrícula nº694-1,
pertencente ao quadro de pessoal estatutário da Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia, por infringir o disposto nos
artigos 154, incisos l e lV; 155, inciso XV; 167, inciso l e 170,
inciso Xlll (transgressão aos incisos lX e XVll do artigo 155), todos
do mesmo diploma legal, a partir de sua publicação.

Porto Velho, 05 novembro de 2007.

- Neucir Augusto Batistton -
Secretário Geral

ATO/ADM/GP/Nº3237/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10 de
novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

WALTER DE OLIVEIRA BARIANI, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
20, que exerce no Gabinete do Deputado Alexandre Brito, a
partir de 1º de outubro de 2007.

Porto Velho, 16 de outubro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 3219/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10 de
novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MAIRILENE SOUZA BEZERRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
14, no Gabinete do Deputado Miguel Sena, a partir de 1° de
outubro de 2007.

Porto Velho, 15 de outubro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 3206/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº 326, de 10 de
novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MANOEL MESSIAS ANTUNES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
05, no Gabinete do Deputado Neri Firigolo, a partir de 1º de
outubro de 2007.

Porto Velho, 15 de outubro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 3269/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10 de
novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MARCELO FREIRE PEREIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-20 +
G.R.G., no Departamento de Comunicação Social, a partir de 15
de outubro de 2007.

Porto Velho, 22 de outubro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2918/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10 de
novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

MARCELY LUANA SIMÕES NICCHIO BONACHE, do
Cargo de Provimento em Comissão de Odontóloga, código DGS-
5, que exerce no Departamento Médico, partir de 01 de setembro
de 2007.

Porto Velho, 10 de setembro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº3204/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10 de
novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R
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MARIA DA SILVA FIUZA RODRIGUES, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
05, que exerce no Gabinete do Deputado Jesualdo Pires, a partir
de 31 de outubro de 2007.

Porto Velho, 15 de outubro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 3241/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº 326, de 10 de
novembro de 2005, resolve:

N O M E A R

MARIA MANUELA MAGALHÃES CAMACHO, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessora
Parlamentar, código AP-20, no Gabinete do Deputado Alexandre
Brito, a partir de 1º de outubro de 2007.

Porto Velho, 16 de outubro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO DA MESA DIRETORA Nº 037/2007 – MD

Acrescenta dispositivo ao Ato da Mesa Diretora nº 024/
2007 – MD, de 29 de agosto de 2007.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
nos termos da Resolução nº. 143, de 19 de abril de 2007,

R E S O L V E:

Art. 1º. Fica acrescentado o inciso III ao § 2º do artigo 4º
do Ato da Mesa Diretora nº 024/2007 – MD, de 29 de agosto de
2007, que “Estabelece cota mensal e disciplina a concessão de
passagens aéreas e terrestres para os gabinetes dos Deputados”,
com a seguinte redação:

“Art. 4º.....................................................................

§ 2º..........................................................................

III – nota fiscal original, emitida pela empresa fornecedora,
em nome do Deputado.”

Art. 2º.  Este Ato entra em vigor da data da publicação,
com efeitos a partir de 1º de setembro de 2007.

Gabinete da Mesa Diretora, 06 de novembro de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

Deputado Alex Testoni                     Deputado Miguel Sena
1º Vice-Presidente                           2º Vice-Presidente

Deputado Jesualdo Pires                   Deputado Chico Paraíba
1º Secretário                                  2º Secretário

Deputado Ezequiel Neiva                   Deputado Maurinho Silva
3º Secretário                                  4º Secretário

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Assembléia Legislativa do
Estado de Rondônia torna público o resultado da Licitação na
modalidade Convite sob o nº 029/CPL/ALE-RO/2007, cuja abertura
se deu no dia trinta de outubro de 2007, às 09 (nove) horas,
conforme a seguir:
ADJUDICATÁRIA:
MECÂNICA NACIONAL LTDA - ME
VALOR TOTAL: R$ 15.319,00 (Quinze mil, trezentos e dezenove
reais).
PRAZO DE ENTREGA: Imediato, em até 05 (cinco) dias.
PROCESSO: 2971/2007.
OBJETO: Aquisição de peças e serviços para os veículos Blazer e
Fiat Uno Mille.
INTERESSADO: Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.
Porto Velho – RO, 08 de novembro de 2007.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Assembléia Legislativa do
Estado de Rondônia torna público o resultado da Licitação na
modalidade Convite sob o nº 030/CPL/ALE-RO/2007, cuja abertura
se deu no dia dezoito de outubro de 2007, às 12 (doze) horas,
conforme a seguir:
ADJUDICATÁRIA:
EVALDO DA ROCHA MAIA - ME
VALOR TOTAL: R$ 37.140,00 (Trinta e sete mil, cento e quarenta
reais).
PRAZO DE ENTREGA: Imediato.
PROCESSO: 2885/ALE/2007.
OBJETO: Aquisição de um transformador trifásico novo, com
potência mínima de 500 KVA, incluindo todo material e mão de
obra necessária para sua instalação.
INTERESSADO: Departamento de Serviços Gerais da ALE.
Porto Velho – RO, 08 de novembro de 2007.

ATO/ADM/GP/Nº 3268/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e, nos termos do
Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10 de novembro de 2005,
resolve:

N O M E A R

MARCELO SILVEIRA BENNESBY, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Diretor do Departamento de Comunicação
Social, código DGS-3, a partir de 22 de outubro de 2007.

Porto Velho, 22 de outubro de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente


