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CIDADANIA 

Direito do trabalho e imigração será foco de seminário em RR 
O evento do TRT-11 é gratuito e será realizado no dia 28, no Centro 
Amazônico de Fronteira da Universidade Federal de Roraima (UFRR) 

CIDADES 
Por Folha Web 
Em 12/06/2019 às 11:45 

 
 

O seminário do TRT-11 será realizado no dia 28, no Centro Amazônico de Fronteiras da UFRR (Foto: 

Nilzete Franco/Folha BV) 
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CÂMARA FEDERAL DEFINE ESTUDOS PARA CIDADANIA E 
DESENVOLVIMENTO DO PAÍS 

 

 
Entre os temas aprovados, está a proposta de cidades 

inteligentes dos deputados Haroldo Cathedral e Francisco Júnior 

– Foto: Will Shutter/Câmara dos Deputados 

 

Os membros do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (CEDES) 
aprovaram, nesta terça-feira, 11, os temas prioritários para o biênio 2019/2020. Educação, 
custos tarifas de energia elétrica, dívida pública, saúde e cidades inteligentes foram os temas 
definidos pelo atual colegiado, que terá pela frente o desafio de aprofundar discussões e 
buscar soluções inovadoras para o país. 

Entre os temas aprovados, está a proposta dos deputados Haroldo Cathedral (PSD-RR) e 
Francisco Júnior (PSD-GO) de Cidades Inteligentes. O estudo pretende identificar boas 
práticas que possam ser adotadas e multiplicadas para melhorar a qualidade de vida da 
população nos centros urbanos brasileiros. Para o deputado Haroldo, o referido projeto vem 
ao encontro desta busca atual por um novo modelo de governança e eficiência de gestão. “A 
ideia é integrar os setores da administração pública com as necessidades da sociedade, a fim 
de desburocratizar o atendimento e universalizar o acesso aos serviços. Isso permitirá o 
aumento do controle dos gastos públicos e melhoria dos processos decisórios de interesse da 
coletividade”, afirmou. 
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O tema Custo da Energia Elétrica foi proposto pelo deputado José Priante (MDB-PA) e terá 
como objetivo buscar alternativas capazes de reduzir as disparidades tarifárias aplicadas em 
cada região e estado do país. No tema Educação, o CEDES vai analisar as causas e as 
consequências da evasão escolar, além de contemplar a formação e a remuneração dos 
professores, a qualidade do ensino público e a participação da sociedade na educação 
brasileira. 

Sobre a questão da Saúde Pública, a proposta do deputado Dr. Luiz Ovando (PSL-MS) é 
investigar o impacto resolutivo e econômico na saúde do credenciamento de clínico. A Dívida 
Pública Brasileira é outro tema que volta a ser objeto de estudo, após 14 anos da realização 
da primeira publicação do Cedes. 

De acordo do Haroldo Cathedral, todas as propostas aprovadas serão integradas em um 
grande projeto voltado para o fortalecimento da cidadania e melhoria da qualidade de vida 
da população brasileira. 

Os estudos empreendidos pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara Federal 
vão resultar em relatórios de alta especialização técnica e cientifica, com potencial de 
transformar as realidades econômica, política e social do país. Esses documentos servirão de 
instrumentos de fundamentação para elaboração de Projetos de Lei e Indicações ao Poder 
Executivo. 
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PROJETO CONTRIBUIRÁ COM GESTÃO TERRITORIAL EM ÁREAS 
PILOTOS NA AMAZÔNIA 

 

 
A iniciativa trabalha com metodologias participativas, bases de 

dados e geração de mapas das regiões. – Fotos: Ascom/Embrapa 

 

A Embrapa iniciou projeto que ajudará na gestão territorial dos estados do 

Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão e Roraima. É o TERRAMZ- 
Conhecimento Compartilhado para Gestão Territorial Local na Amazônia, 

que busca realizar o levantamento, monitoramento e análise de dados 
geoespaciais sobre o uso da terra, degradação florestal, incêndios, 

queimadas e disponibilidade de recursos naturais em áreas pilotos de cinco 

estados envolvidos. 

Com financiamento do Fundo Amazônia e duração de dois anos, a 

iniciativa trabalha com metodologias participativas, bases de dados e 
geração de mapas das regiões. De acordo com o pesquisador da Embrapa 

Haron Xaud, coordenador do projeto, o TERRAMZ trará inovações quanto à 
disponibilização de informações espaciais para a gestão de territórios 

menores, com coleta e organização de dados em uma escala local, focando 

em municípios, vilas, vicinais, propriedades rurais e seu entorno. 
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“Esperamos que esse mapeamento funcione como uma ferramenta de 
planejamento para a ocupação e redirecionamento das atividades numa 

perspectiva abaixo da escala de município”, comenta. 

O pesquisador explica que a gestão territorial envolve processos de 

levantamentos de dados e informações de várias naturezas e em 
diferentes escalas, permitindo um entendimento integrado dos espaços 

geográficos. “Assim, um ordenamento territorial em escala local na 
Amazônia seria um instrumento importante para guiar o uso adequado dos 

ambientes e ajudar na criação de planos de desenvolvimento mais 

sustentáveis para a região”, diz Xaud. 

Todas as informações e materiais gerados no projeto serão 
disponibilizados em formato e linguagem acessível, buscando auxiliar os 

atores envolvidos nos processos de tomada de decisão quanto às melhores 
estratégias para a construção de planos de desenvolvimento e elaboração 

de políticas públicas. 

Caráter Participativo 

O projeto tem como destaque a construção participativa do conhecimento 
territorial, com ações junto às populações locais e incentivo à troca de 

saberes. Para isso, prevê a realização de oficinas voltadas para o 
levantamento e organização do conhecimento dos agricultores sobre 

tópicos como o uso do solo, clima, aptidão agrícola, zoneamentos, 

organização do espaço rural, incêndios florestais e desmatamento. 

Segundo a pesquisadora da Embrapa Maristela Xaud, a ideia é fazer o 
mapeamento participativo das propriedades e do seu entorno pelos 

próprios agricultores. “Queremos realizar um exercício de construção de 
conhecimentos para a extração de uma percepção comunitária sobre os 

problemas ambientais mais importantes nos territórios do projeto”, 

comenta. 

A formação dos agentes multiplicadores locais é outra questão importante 
trabalhada no TERRAMZ. O intuito é formar profissionais para atuação na 

produção e interpretação de mapas e utilização de dados disponíveis sobre 

as áreas pilotos, contribuindo com a gestão territorial local. Assim, serão 
realizadas capacitações e treinamentos em gestão territorial local, uso da 

terra, degradação florestal, recursos naturais e adaptação e mitigação às 

mudanças climáticas. 



 

Ações nos Estados 

O TERRAMZ trabalhará com atividades específicas em cada estado. No 

Acre, a região atendida tem como eixo a BR 364, na tríplice fronteira entre 
Acre, Amazonas e Rondônia, representando uma área de cerca de 600 mil 

hectares; é composta ainda de ações no município de Cruzeiro do Sul. A 
Embrapa Acre é coordenadora das ações neste território. Os pesquisadores 

serão responsáveis pela criação das bases para a estruturação de um 
sistema de Gestão Territorial Local de caráter participativo. Essa ação 

envolve a integração do conhecimento e dos resultados gerados nas 

demais atividades do TERRAMZ. 

Em Roraima, os trabalhos ocorrerão nos municípios da região sul do 
Estado (Rorainópolis, São Luiz, São João da Baliza, Caroebe e Caracaraí), 

com utilização de drones para mapeamento participativo de pastagens, 

mapeamento e seleção de árvores matrizes em área de coleta de 

sementes e mapeamento de propriedades rurais, entre outras atividades. 

No Amapá, o trabalho será desenvolvido no Território do Bailique, 
localizado a cerca de 200 quilômetros da cidade de Macapá (capital do 

estado), na foz do rio Amazonas, sob a coordenação da Embrapa Amapá. 
O foco será a pesquisa para a integração dos conhecimentos tradicionais 

associados ao extrativismo dos açaizais nativos, com a utilização de 
drones para a identificação espacial e o mapeamento da ocorrência desses 

açaizais sob diferentes regimes de uso. 

No Estado do Amazonas, também serão utilizados drones para 

levantamento e caracterização do potencial de ocorrência de castanheiras 
no município de Manicoré, no sul do Estado, com monitoramento de 1.200 

hectares. A coordenação das atividades será realizada pela Embrapa 

Amazônia Ocidental. 

Já no Maranhão, o projeto estudará a dinâmica de desmatamento e uso da 

terra através do mapeamento participativo com pescadores e quebradeiras 



 
de coco no assentamento agroextrativista Bacuri, no município de Cajari, 
na Baixada Maranhense. As atividades serão coordenadas pela Embrapa 

Cocais. 

Em todos os territórios envolvidos no projeto, serão realizadas análises da 

dinâmica de uso da terra a partir de dados existentes em escala de 

município, visando a divulgação e discussão nas comunidades envolvidas. 

Queimadas e Incêndios 

Outro ponto de destaque do projeto são as atividades relacionadas às 
queimadas e incêndios florestais. O TERRAMZ realizará o monitoramento e 

avaliação da degradação florestal por incêndios, com previsão de criação 
de sistema de alerta participativo em nível local. A estratégia de atuação 

para este tema será coordenada pela Embrapa Roraima, apoiando as 
atividades de monitoramento de focos de calor, risco de fogo e alertas nos 

demais estados participantes do projeto. 

Clarice Monteiro Rocha 
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