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1. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO – FEDERAL, ESTADUAL;

2. PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESTADUAL SUSTENTÁVEL – PDES;

3. PROGRAMA AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL – PAS;

4. ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS – APL’S;

5. PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA – PTC;

6. SÉRIE HISTÓRICA DAS EMENDAS DE FEDERAL E ESTADUAL;

7. PLANOS DE GOVERNO;

8. EQUIPE TÉCNICA DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO;

9. CONSULTA  A COMUNIDADE;

10.DIRETRIZES DOS PARTIDOS DA COLIGAÇÃO!

Estratégia para Elaboração do Plano de 
Governo de Rondônia
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ORGANOGRAMA
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Nome Território Eixo Temático

Enaldo Mendonça da Silva 1 - central 01 - Agropecuária

Ênio Roberto Milani 2 - cone sul 01 - Agropecuária

Fábio da Silva carvalho 2 - cone sul 01 - Agropecuária

Francisco Aroldo Vasconcelos de Oliveira 3 - madeira mamoré 01 - Agropecuária

Jeferson Menezes de Castro 3 - madeira mamoré 01 - Agropecuária

Luciano Brandão 5 - vale do guaporé 01 - Agropecuária

João Francisco dos Santos Filho 5 - vale do guaporé 01 - Agropecuária

José Wellington Drumond Gouvêa 5 - vale do guaporé 01 - Agropecuária

Lindolfo Felinto de. Almeida Filho 1 - central 03 - desenvolvimento ambiental

Marcelo Aparecido de Oliveira 1 - central 03 - desenvolvimento ambiental

Marco Antonio Garcia de Souza 1 - central 03 - desenvolvimento ambiental

Francisco de Sales Oliveira dos Santos 3 - madeira mamoré 03 - desenvolvimento ambiental

José de Arimateia da Silva 1 - central 04 - desenvolvimento, inov. e turismo

Katuo Okabayashi 1 - central 04 - desenvolvimento, inov. e turismo

Leandro de Jesus 3 - madeira mamoré 04 - desenvolvimento, inov. e turismo

Edna Okabayashi 3 - madeira mamoré 04 - desenvolvimento, inov. e turismo

Marlene Ceconi 4 – Rio machado 05 - educação

Ilson Correia Goncalves 4 - rio machado 04 - desenvolvimento, inov. e turismo

Adriana Campos Silva Vidal 7 - zona da mata 04 - desenvolvimento, inov. e turismo

Marcio Bernardes de Carvalho 3 - madeira mamoré 05 - educação

José Maurício de Carvalho 5 - vale do guaporé 05 - educação

Cândrica Madalena Silva 3 - madeira mamoré 06 - esporte, cultura e lazer

Ademar Raupp de Matos 7 - zona da mata 06 - esporte, cultura e lazer

Pedro Costa Beber 3 - madeira mamoré 07 - infrarestrutura

Glenio Tonon 3 - madeira mamoré 07 - infrarestrutura

Luciano Lenzi Barletto 3 - madeira mamoré 07 - infrarestrutura

Sergio Sival 3 - madeira mamoré 07 - infrarestrutura

Dian Prata Venancio 5 - vale do guaporé 07 - infrarestrutura

Anderson Medeiros de Souza 1 - central 08 - planejamento e gestão

Fátima Inara Oliveira de Castro da Silva 1 - central 08 - planejamento e gestão

Gabriel Tavares da Silva 1 - central 08 - planejamento e gestão

Ronaldo Estevão da Silva 1 - central 08 - planejamento e gestão

Sandra Barcelos 1 - central 08 - planejamento e gestão

Rui Vieira de Sousa 1 - central 08 - planejamento e gestão

Rafael Figueiredo Martins Dias 3 - madeira mamoré 08 - planejamento e gestão

Ivo da silva 1 - central 09 - saúde

Keila Mariano dos Santos Wattpad 4 - rio machado 09 - saúde

Emerson Valentin de Souza 1 - central 10 - segurança, just. e cidadania

Leandro Löw 1 - central 10 - segurança, just. e cidadania

Paulo Cesar 1 - central 10 - segurança, just. e cidadania

Ricardo de Sá Vieira 4 - rio machado 10 - segurança, just. e cidadania

Sandi Calixto 6 - Vale do Jamari 01 - Agropecuária

Manoel Vieira de Sousa 3 - Madeira Mamoré 09 - Saúde

Roseli Dias Vieira 4 - rio machado 5 - Educação

Iloir Miguel Albert 7 - zona da mata 08 - planejamento e gestão

Maria da Penha de Sousa 4 - rio machado 2 - Assistência Social

José Ribeiro da Silva 1 - central 01 - Agropecuária

Severino Ramos 3 - madeira mamoré 09 - saúde

Marta Oliveira Duarte 3 - madeira mamoré 09 - saúde

Luis Eduardo Maiorquim 4 - madeira mamoré 10 – saúde

Maria do Socorro Rodrigues 5 - madeira mamoré 11 – saúde

Rute Bessa Pinto 6 - madeira mamoré 12 – saúde

Rosimar Gonçalvez Viana 7 - madeira mamoré 13 – saúde

Angela Ribeiro de Sousa 8 - madeira mamoré 14 – saúde

Rudnei Paes 7 - zona da mata 06 - esporte, cultura e lazer

Maria de Lourdes de Jesus 3 – madeira mamoré 07 - infraestrutura
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• Estudo para aperfeiçoamento do modelo de gestão do plano plurianual;

• Avaliação de viabilidade técnica e socioeconômica de projetos;

• Implantação do Programa de Integridade Pública para gestão transparente;

• Implantar sistema de gestão digital;

• Monitoramento, avaliação e revisão do plano plurianual;

• Implementação de uma política de desenvolvimento de recursos humanos;

• Estruturação da Controladoria Geral com sistema integrado de controle e Criação da Auditoria Geral.

• Pesquisas estruturais da área sociodemográfica;

• Aperfeiçoamento do sistema de arrecadação;

• Desenvolvimento de políticas de incentivo fiscais e creditícios;

• Simplificação de procedimentos e racionalização de processos;

• Modernizar a gestão pública, planejamento, tecnologia da informação e integração de serviços públicos;

• Reduzir despesas e gastos com manutenção da administração (energia, compras, diárias, passagens);

• Realizar concursos públicos para suprir necessidades de recursos humanos;

• Valorizar a carreira de servidor público por meio de progressões, respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal;

• Elaboração, implantação, implementação e revisão de Planos de Cargos Carreira e Remuneração- PCCR;

• Promover diálogo com o Sindicato dos Servidores, através da Mesa de Negociação Permanente – MENP.

Planejamento e Gestão Pública
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• Desenvolver ações integradas nas áreas de educação, segurança, saúde, cultura, esporte, meio ambiente, negócios e
assistência social, contando com o envolvimento dos pais e a parceria com organizações da sociedade, setor
empresarial e instituições representativas do Poderes;

• Prevenção de uso de álcool e outras drogas e melhorar as condições de tratamento da dependência química, tendo
como público alvo adolescentes e jovens de 14 a 24 anos;

• Instituir o programa de cooperação entre a Prefeituras e o Governo do Estado, por meio da Polícia Militar, para utilizar os
policiais de folga a serviço dos municípios (parceria legal);

• Criar o Observatório da Segurança Pública Estadual, com base no monitoramento do Mapa da Criminalidade;

• Fortalecer e capacitar os Guardas de Trânsito e ampliar sua atuação preventiva;

• Criar Grupo de Gestão Integrada, com o objetivo de promover ações preventivas de segurança comunitária.

• Policiamento Comunitário através da instalação de um núcleo de policiamento nas comunidades;

• Implantação do sistema de videomonitoramento nas cidades;

• Programa de ressocialização de apenados, com participação do Judiciário, Estado, Prefeituras e Comércio.

Segurança Pública e Cidadania

6



• Reformular a política educacional, com foco na alfabetização, na aprendizagem e na gestão escolar;

• Garantir inclusão de alunos com nec especiais, índios e quilombolas, com condições para seu desenvolvimento;

• Ampliar a oferta de vagas para educação profissional em áreas voltadas para o setor produtivo;

• Implantar, ampliar e manter bibliotecas e laboratórios nas unidades escolares;

• Construir quadras esportivas cobertas nas unidades educacionais;

• Garantir acesso a internet de qualidade nas unidades educacionais;

• Aprimorar a chamada escolar da rede estadual utilizando mídias eletrônicas;

• Cumprir as metas estabelecidas no Plano Estadual de Educação;

• Aprimorar a gestão democrática com adequação da legislação de eleição e fortalecimento dos conselhos;

• Manter e implantar, onde não há, a mediação tecnológica em locais de difícil acesso;

• Realizar parceria com municípios para transporte escolar;

• Ampliar oferta de vagas no ensino médio para população rural;

• Ampliar oferta de vagas para jovens e adultos;

• Elevar indicadores da Educação;

• Promover melhorias na infraestrutura das escolas;

• Promover a valorização profissional através de melhor remuneração e capacitação periódica;

• Implantação de educação integral nas escolas.

• Contratar para as escolas públicas, profissionais nas áreas de nutrição, psicológos e assistentes sociais.

Educação
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• Consolidação do Sistema Estadual de Cultura com fortalecimento do Fundo Estadual;

• Promover políticas públicas voltadas a salvaguarda e valorização do patrimônio cultural material e imaterial;

• Implantar o Programa “Nossa Cultura”, como forma de fortalecer a identidade e valorização da cultura regional, das
festas, dos hábitos e costumes, com resgate da identidade cultural e histórica;

• Estabelecer parcerias para criação de cursos de nível superior e cursos técnicos profissionalizantes, nas áreas do
conhecimento relacionadas às linguagens artísticas, patrimônio cultural e demais áreas da cultura.

• Apoiar e fomentar realização de eventos culturais e artísticos (festas tradic, exposições, artesanato, feiras e oficinas);

• Incentivar as agremiações e entidades artística-culturais, por meio de política de editais;

• Incentivar grupos de dança para todas as idades;

• Cursos de capacitação para professores da área cultural;

• Incentivar as culturas das etnias e o folclore;

• Incentivar a formação de orquestra sinfônica e de coral;

• Criar agenda cultural;

• Concluir o Centros Olímpicos, com estrutura para as diversas modalidades de esporte;

• Instituir e incentivar campeonatos de diversas modalidades esportivas, com participações de times de universidades,
empresas e associações, com objetivo de formar talentos para competições nacionais, olímpicas e paraolímpicas;

• Implantação de complexos poliesportivos;

• Fomentar a prática de esportes com escolinhas de futebol.

• Ampliar o programa “BOLSA ATLETA” com valorização dos nossos atletas em competições nacionais e internacionais; 

• Garantir no orçamento recursos depositados diretamente nos Fundos Estaduais de Esporte;

• Criar programa de investimentos no esporte de alto rendimento;

• Fortalecer o programa bolsa atleta.

Cultura, Esporte e Lazer
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• Promover e ampliar o acesso a saúde nos níveis de atenção, em consonância com a gestão municipal, atendendo os
princípios e diretrizes do SUS.

• Fortalecer a Atenção Ambulatorial Especializada, descentralizando os serviços através da implantação de Centros
Médicos Especializados nos Municípios Pólos (Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena).

• Descentralizar o acesso aos exames de Apoio Diagnóstico por Imagem para os Municípios Pólos (Ariquemes, Ji-Paraná,
Rolim de Moura, Cacoal e Vilhena).

• Fortalecer a Atenção Hospitalar de Média e Alta Complexidade, com a revitalização predial, implantação de novos
serviços e a manutenção dos serviços já implantados.

Fortalecer a Atenção de Urgências e Emergências com a implementação de novos serviços no HEURO-Cacoal e a
construção e implantação do HEURO-Porto Velho.

• Fortalecer e implementar a Central Estadual de Regulação:

Central de Regulação de Consultas e Exames; Central de Regulação de Internações Hospitalares; Central de
Regulação de Urgências

• Apoiar a Gestão Municipal para a implementação dos Programas Especiais de Saúde:

Saúde da mulher e da criança, priorizando a redução da mortalidade materna e da mortalidade infantil;

Saúde do homem;

Saúde do adolescente;

Saúde do idoso;

Saúde bucal;

Saúde mental, fortalecendo a atenção a doenças e agravos relacionadas ao uso de álcool e drogas;

Saúde
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• Apoiar a Gestão Municipal na Atenção a Assistência pré-hospitalar com a implantação e SAMU e UPAS regionalizadas.

• Descentralizar a Atenção a Gestação de Alto Risco;

• Fortalecer o processo de Regionalização/Territorialização da Saúde. 

• Ampliar Leitos de UTI neonatal, regionalizando a atenção recém nascido de alto risco.

• Implementar a Gestão de Recursos Humanos, priorizando:

Fortalecer a Educação Continuada;

Implantar Programas de Atenção a readaptação profissional e aposentadoria;

Implantar o Programa Cuidando do Cuidador;

Revisar o PCCS dos servidores da Saúde.

• Implementar as ações de Vigilância em Saúde;

• Fortalecer a Atenção Básica por meio da planificação da atenção à saúde no municípios.

Saúde
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• Implantar programa “Cidadania na Comunidade”, voltado a atender comunidades ribeirinhas com serviços públicos
(assistência, educação, saúde, justiça, direitos humanos), com periodicidade para cada comunidade;

• Apoiar a construção de Centro de Convivência do Idoso, com piscina, academia, pista de caminhada, salão de eventos
e danças e pavilhão de ensino com salas de aula e oficinas para qualificação profissional;

• Criar novas Zonas Especiais de Interesse Social. Apoiar o Programa de Aluguel Social para novas famílias, por ano;

• Fortalecer programas com portadores de deficiências especiais;

• Promover acesso do jovem no mercado de trabalho e primeiro emprego;

• Realizar reuniões/encontros com gestores, trabalhadores do SUAS, lideranças comunitárias, conselheiros para tratar
sobre a gestão participativa e controle social.

• Garantia de atenção integral à primeira infância.

• Implantar política pública de cuidadores de idosos e pessoas com deficiências que dependam de cuidados de terceiros.

• Estabelecimento de parcerias com o setor privado, com o objetivo de apoiar as iniciativas sócio-assistenciais.

• Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, incluindo o atendimento de famílias residentes em
locais vulneráveis e estender sua atuação para a área rural.

• Fortalecer articulação entre Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, Centros de Referência Especializados
em Assistência Social - CREAS, escolas, UBS, Programa de Saúde da Família - PSF e demais políticas sociais.

Assistência Social
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• Instituir agenda de reorganização dos serviços sócio-assistencial, em parceria com os conselhos municipais, estadual de 
assistência social, considerando que a população vulnerável do Estado não tem acesso aos serviços de proteção social. 

• Apoio financeiro, aos municípios, com repasses Fundo a Fundo para atendimento aos Benefícios Eventuais e demais 
programas e ações que minimizem as desigualdades e vulnerabilidades sociais.

• Reestruturar e fortalecer a política de enfrentamento e combate as drogas, com implantação dos serviços de 
acolhimento, tratamento e reinserção social em todo estado de Rondônia.

• Implantar e fortalecer os serviços de apoio psicossocial que atenda pessoas acometidas pelo uso de drogas, e familiares;

• Investir na capacitação de profissionais da saúde e assistência social para atuarem nos serviços de acolhimento, 
tratamento e reinserção social para a pessoa acometida pelo uso abusivo de drogas.

Assistência Social
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• Estabelecer parceria com os municípios para recuperar estradas vicinais;

• Implantar Programa Permanente de Prevenção a Enchentes;

• Apoio a implantação do terminal de transporte rodoviário de passageiros;

• Investir em engenharia de trânsito;

• Implantar programa para realização de obras de drenagem e recuperação de pontes e pontilhões;

• Apoiar os municípios em obras de construção do aterros e esgotamentos sanitários;

• Apoiar ações de melhoria e modernização da iluminação pública;

• Apoiar a expansão do Programa Cidade Digital;

• Apoiar o desenvolvimento do complexo portuário;

• Apoiar os municípios na canalização dos córregos e recuperação dos igarapés;

• Manutenção e fortalecimento do Programa de Pavimentação Urbana;

• Revitalização do complexo Madeira Mamoré;

Infraestrutura
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• Desenvolver ações para a consolidação do Zoneamento Socioeconômico e Ecológico (ZSEE) do Estado;

• Fortalecer a gestão ambiental compartilhada por meio da descentralização e municipalização;

• Coordenar e promover ações para o avanço do Cadastro Ambiental Rural (CAR);

• Gestão eficiente de reservas estaduais, implementadas no âmbito do Plano de Prevenção e Controle ao 
Desmatamento da Amazônia Legal (PPCDAM);

• Avigorar o sistema estadual de monitoramento do desmatamento e queimadas;

• Desenvolver política estadual de concessão de Florestas Estaduais de Rendimento Sustentável (FERS);

• Difundir a educação ambiental com ações em articulação com a Secretaria de Estado de Educação 
(SEDUC) e outros órgãos e entidades públicas, privadas e da sociedade civil;

• Consolidar as Unidades de Conservação Estaduais;

• Elaboração de uma política estadual de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD+);

• Assegurar os direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais do Estado de Rondônia, condição 
para a reprodução social e a integridade cultural das populações ribeirinhas, extrativistas, povos indígenas, 
quilombolas, entre outros;

• Promover as ações que integram o Programa Território da Cidadania;

• Incentivar o programa de florestas plantadas no Estado;

• Implementar políticas de saneamento ambiental;

Desenvolvimento Ambiental
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• Fomentar o desenvolvimento da agricultura e pecuária;

• Firmar parceria com órgãos do governo federal e entidades do terceiro setor para capacitação de produtores;

• Articulação com instituições financeiras para facilitação do crédito;

• Fomentar a implantação de novas agroindústrias;

• Firmar parceria com municípios para apoiar a recuperação de solos e ampliar a produção agropecuária;

• Estimular a produção, secagem e armazenamento de grãos, produção de leite e carne;

• Incentivar a organização da avicultura, com apoio à certificação;

• Fortalecer o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA;

• Criar o programa especial de apoio à produção de frutas;

• Implantar programas para produção orgânica: “Pró-Orgânico”;

• Fomentar a produção de flores e plantas ornamentais;

• Ampliar o programa de capacitação dos agricultores na produção agroecológica, sistemas agroflorestais, adubação 
orgânica, defensivos alternativos, banco de sementes e o correto manejo florestal;

• Incentivar a territorialização da agricultura de acordo com a vocação e potencial de cada área;

• Incentivar a produção sustentável e a integração da lavoura e da pecuária;

• Implementar o zoneamento sócio, econômico e ecológico por meio de incentivo ao produtor rural;

• Retomar, intensificar e ampliar a regularização fundiária no setor rural em Rondônia;

Agropecuária
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• Implementar o zoneamento sócio, econômico e ecológico por meio de incentivo ao produtor rural;

• Retomar, intensificar e ampliar a regularização fundiária no setor rural em Rondônia;

• Investir na melhoria e ampliação da estrutura logística para garantir o transporte da produção aos mercados;

• Apoiar a população ribeirinha e de zona de fronteira com capacitação, assistência técnica (IDARON e EMATER) e 
incentivo para a exploração de suas vocações e potenciais produtivos em regime associativo e cooperativo;

• Promover programas em parceria c/ iniciativa privada de qualificação do empreend rural com gestão agroecológica;

• Desenvolver em parceria com setor privado Plano Estratégico para produtos do setor rural para exportação;

• Promover redução de ICMS para produtos do setor rural, para formação de preços competitivos;

• Apoio ao desembaraço aduaneiro nas relações comerciais com os compradores externos de países andinos;

• Criar as condições técnicas e legais para que surja em Guajará Mirim ou Nova Mamoré o polo agroecológico 
cooperativista no modelo de agricultura sustentável com venda para rede escolar municipal e estadual do território 
Madeira Mamoré;

• Estimular a produção, secagem e armazenamento de grãos

• Estimular produção de leite e carne; 

• Estabelecer política de governança para o setor de grãos;

• Fomentar a produção e qualidade da cafeicultura do Estado;

• Fomentar, e Articular  a verticalização da produção de pescado no Estado;

Agropecuária
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• Facilitar a distribuição de Calcário nos municípios;  

• Estimular a recuperação de solos degradados, aumentando a produtividade por área;

• Fortalecimento dos APLs agropecuários, com implantação de setor de governança, criando políticas publicas;

• Viabilizar a Implantação das Centrais de Abastecimento do Estado de Rondônia- CEASA-RO; 

• Fortalecimento da ATER através da EMATER-RO;

• Criação de um fundo Estadual para o fortalecimento dos programas da agricultura familiar;

• Reestruturar o Programa de Verticalização da Pequena Produção Agropecuária do Estado de Rondônia – PROVE-RO. 

• Implantação de logística de distribuição de Nitrogênio nos territórios, com melhoramento genético do gado de leite e 
corte;

• Implantação do programa “in-Vitro” na agricultura Familiar no estado, para melhoramento genético do gado leiteiro; 

• Implantação do Barracão de Feiras Livres do Produtor, em todos os municípios do Estado; 

• Criação e implantação de programas de Estado para as cadeias produtivas, junto com cada setor específicos;

• Viabilizar a implantação de indústrias de fertilizantes no Estado;

• Fortalecimento das Escolas Famílias Agrícolas;

• Viabilizar a regularização Fundiária, criando e implantando  o Instituto de Terras de Rondônia;

• Criar programa de incentivo a produção de pequenos animais (aves, suínos, ovinos ...);

• Articulação com instituições financeiras para facilitação do crédito ao pequeno, médio e grande produtor.

Agropecuária
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• Criação do Instituto de Terras para execução da Política de Regularização Fundiária e Desenvolvimento Territorial;

• Apoiar produtores para a inserção de seus produtos nos mercados local, regional, nacional e internacional;

• Estimular a construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação;

• Promover Feiras Setoriais e rodadas de negócios

• Fortalecer o Banco do povo, ampliando o microcrédito para pequenos empreendedores urbanos e rurais;

• Promover a regularização fundiária urbana e rural;

• Desenvolver estudos direcionados para as politicas industriais, comércio e serviços;

• Criação de incentivos para instalação de novas indústrias;

• Fortalecer as entidades associativas com fomento a novos empreendimentos.

• Ampliar a oferta de microcrédito para os pequenos empreendedores do turismo, para comunidades ribeirinhas, voltado ao 
turismo sustentável e produção do artesanato regional.

• Revitalizar e recuperar espaços e monumentos públicos históricos em parceria com a União.

• Fortalecer o turismo nas regiões do Estado em especial as regiões potencialmente turística; 

• Promover a realização de Feiras, exposições e eventos;

• Criação do calendário anual de turismo;

• Revitalização do turismo ecológico;

• Promover a troca de experiências no acesso a políticas públicas para Juventude Rural;

Desenvolvimento, Inovação e Turismo
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• Capacitação em associativismo e cooperativismo, lideranças comunitárias, com efeito multiplicador e de interiorização;

• Organização e execução de feiras municipais e estaduais;

• Implementar ações de capacitação com vistas na geração de trabalho e renda às famílias;

• Difundir tecnologias que viabilizem o agronegócio, utilizando sistemas de produção competitivos, ecologicamente 
adequados e socialmente desejáveis, proporcionando maior nível de auto-sustentabilidade e competitividade da 
unidade produtiva;

• Implementar ações para o desenvolvimento sustentável do meio rural, fortalecendo as ações econômicas, ecológicas 
sociais e políticas;

• Intensificar ações para o fortalecimento do associativismo rural apoiando empreendimentos coletivos que viabilizem a 
verticalização da agropecuária e promovam agregação de valor e ocupação de mão-de-obra;

• Estimular a qualificação e a requalificação da população ativa, jovens, com vistas às novas ocupações profissionais. 

• Contribuir para a criação e formalização de micro empresas no município. 

• Estímulo à constituição de cooperativas e autogestão, por meio de cursos de capacitação voltados produtores rurais; 

• Ampliar a política de microcrédito para pequenos empreendedores, por meio do Banco do povo e agentes financeiros;

• Estimular o desenvolvimento da prática do Associativismo e Cooperativismo;

• Apoiar as pequenas e médias empresas, favorecendo sua competitividade no mercado;
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• Estimular as iniciativas associativas, por meio de grupos de produção, comercialização, compras compartilhadas, 
cadeias produtivas, associações e cooperativas nos diversos setores da economia;

• Incentivar as pequenas e médias empresas contratarem jovens no seu primeiro emprego;

• Implantação do Programa de Tecnologias Apropriadas - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – CNPq;

• Implantação do Programa de Tecnologia da Informação Científica e Tecnológica junto ao Instituto Brasileiro de 
Informação Científica e Tecnológica IBICT;

• Implantação dos Centros Vocacionais Tecnológicos – CVT, nos sete Territórios, junto ao Ministério de Ciência e 
Tecnologia – MCT.
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