


P R O J E T O

ALVORADA



O Projeto Alvorada foi idealizado pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso para
reduzir as desigualdades regionais e elevar a
qualidade de vida das populações mais
carentes do País.

A estratégia do Projeto é introduzir, nas regiões
de menor Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) - indicador criado pela Organização das
Nações Unidas para medir o grau de
desenvolvimento social dos povos -, programas
que possam contribuir diretamente para
geração de renda,  acesso à educação e
melhoria das condições de saúde.

Baseado no IDH, o Governo Federal identificou
2.361 municípios de 23 estados brasileiros
que detêm índice menor ou igual a 0,500,
considerado de baixo desenvolvimento humano
pela Organização das Nações Unidas.



 selecionados 16 Programas nas áreas de
 educação, saúde e renda, que vão receber
 recursos da ordem de R$ 13,2 bilhões, para que
 as seguintes metas sejam alcançadas:

• toda criança na escola;
• toda escola com água e luz
• todos os municípios com equipes de Saúde da
Família;
• todos os egressos do ensino fundamental
absorvidos no ensino médio;
• todos os estados com cobertura de saneamento
básico equivalente à média nacional;
• todas as formas penosas de trabalho
infantil erradicadas;
• multiplicar por dez o volume de recursos dos
programas de renda mínima associados à
educação;
• toda criança com registro.



ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA
Visa sensibilizar comunidades rurais, onde a cultura é
basicamente oral, para a necessidade de aprender a ler e
escrever, contribuindo para a redução dos índices de
analfabetismo no País.
Contato: Regina Esteves ou Patric Krahl
Telefone:  (61) 319 3875 ou 319 3889 - Fax: 319 3855
E-mail: regina@alfabetizacao.org.br
ou patriclk@alfabetizacao.org.br

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL - Educação de Jovens e Adultos
Proporciona a jovens e adultos que não concluíram a
escolaridade de ensino fundamental em idade prevista a
oportunidade de terminar seus estudos. Os recursos
repassados vão reforçar a contratação e formação continuada
de professores, aquisição de equipamentos para uso em
sala de aula e reprodução de materiais didáticos.
Contato: Maria Auxiliadora Lopes
Telefone: (61) 410 8623 ou 410 8614 - Fax: 410 4271
E-mail: mariaauxiliadora@sef.mec.gov.br

EDUCAÇÃO



 APOIO AO ENSINO MÉDIO
Apóia a implementação da reforma curricular e estrutural
e a expansão do atendimento no ensino médio pelas unidades
da federação, visando à melhoria de sua qualidade e à
ampliação de seu grau de cobertura, como forma de garantir
maior eqüidade social.
Contato: Márcia Serôa da  Motta Brandão ou Rui Beger
Telefone: (61) 410 8813 - Fax: 410 6946
E-mail: ensinomedio@mec.gov.br

BOLSA ESCOLA
Incentiva, por meio de apoio financeiro, o progresso
educacional dos estudantes de famílias de menor renda,
estimula a universalização do ensino e contribui
para reduzir a evasão escolar e a repetência.
Contato: Floriano Pesaro
Telefone: (61) 443 6795 ou 242 7133 - Fax: 242 6313
E-mail: bolsaescola@mec.gov.br

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
Visa eliminar, em parceria com as demais esferas de
governo e com a sociedade civil organizada, o trabalho
de crianças e adolescentes de 7 a 14 anos em
atividades consideradas perigosas, insalubres, penosas e
degradantes, nas áreas urbana e rural.
Contato: Milda Moraes
Telefone: (61) 315 1804 - Fax: 225 8034
E-mail: milda.moraes@df.previdenciasocial.gov.br



ÁGUA NA ESCOLA
Visa prover as escolas dos municípios com baixo Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) de água com tratamento
especial, de modo permanente . Além da perfuração de
poços e instalação de dessalinizadores, o programa apresenta
uma etapa de capacitação dos usuários, estimulando uma
maior integração e compreensão da comunidade acerca dos
seus problemas.
Contato: Carlos Alberto Nunes
Telefone:  (61) 414 5828, 414 5911 ou 414 5785
Fax: 322 5440
E-mail:carlos.nunes@integracao.gov.br



SANEAMENTO BÁSICO
Redução da Mortalidade Infantil
Apóia, técnica e financeiramente, o desenvolvimento de
ações de saneamento, a partir de critérios epidemiológicos
e ambientais, para a prevenção e controle de doenças.
Contato: Carlos Henrique de Melo
Telefone: (61) 314 6586 - Fax 314 6393
E-mail: cmelo@funasa.gov.br ou coutsadi@funasa.gov.br

SAÚDE DA FAMÍLIA
Agentes Comunitários de Saúde
Reorganiza a prática da atenção às famílias em novas bases,
substituindo o modelo tradicional, com ações de prevenção,
promoção e recuperação da saúde das pessoas de forma
integral e contínua.
Contato: Heloísa Machado de Souza
Telefone: (61) 315 2497 - Fax: 226 4340
E-mail: cosac@saude.gov.br

SAÚDE



REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL
Desenvolve ações de promoção e assistência à saúde de
gestantes e recém-nascidos, promovendo a ampliação do
acesso, o incremento da qualidade e da capacidade instalada
da assistência obstétrica e neonatal, bem como sua
organização e regulação no âmbito do Sistema Único de
Saúde.
Contato: Tânia Lago
Telefone: (61) 315 2933 ou 322 3912 - Fax: 322 3912
E-mail: fms@saude.gov.br

BOLSA-ALIMENTAÇÃO
Combate à mortalidade infantil e à desnutrição. Diminui as
carências nutricionais de famílias com renda mensal inferior
a meio salário mínimo per capita. Atende mães que estejam
amamentando e crianças até seis anos em risco nutricional.
Contato: Denise C. Coitinho
Telefone: (61) 448 8223 ou 448 8238 ou 448 8235
E-mail: denise.coitinho@saude.gov.br



GERAÇÃO DE RENDA

INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA - PRODETUR II
Objetiva complementar as ações desenvolvidas pelo
Prodetur I, de forma a consolidar e dar sustentabilidade ao
produto turístico do Nordeste, com empréstimos do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Contato: Marcelo Pelágio
Telefone: (85) 299 3057 - Fax: 299 2585
E-mail: mpelagio@banconordeste.gov.br

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE TOCANTINS
Repassa recursos federais no valor de R$ 300 milhões, por
determinação constitucional, para programas de
desenvolvimento, em virtude da criação do Estado, durante
o período de três anos. Esses recursos serão investidos em
programas de infra-estrutura que contribuam para os objetivos
do Alvorada.
Contato: Gildenora Batista Dantas Milhomem
Telefone: (61) 412 3803
E-mail: milhomem@fazenda.gov.br



COMBATE À POBREZA RURAL NOS ESTADOS
DO NORDESTE
Visa atender as áreas mais pobres do Nordeste rural,
com programas de combate à pobreza desenvolvidos pelos
Estados. Tem apoio financeiro do Banco Mundial (BIRD).
Contato: Humberto Leite Freitas Filho
Telefone: (61) 429 4837
E-mail: humberto.filho@planejamento.gov.br

APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF
Apóia o desenvolvimento rural, fortalecendo a agricultura
familiar como segmento gerador de postos de trabalho
e renda.
Contato: Pedro Correia Lima Neto
Telefone: (61) 426 9928 ou 426 9929
E-mail: lima@incra.gov.br

PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
PRONAGER
Visa combater a situação de desemprego e subemprego
das comunidades pobres urbanas e rurais, viabilizando a
organização social e econômica de pessoas e comunidades,
concorrendo para o desenvolvimento local sustentável.
Contato: Cristina Albuquerque
Telefone: (61) 414 5639 ou 414 5755 - Fax: 224 7664
E-mail: cristina.albuquerque@integracao.gov.br



ENERGIA DAS PEQUENAS COMUNIDADES
Viabiliza a provisão de serviços energéticos para populações
não atendidas pela rede elétrica convencional, utilizando
fontes de energia renováveis, descentralizadas e sustentáveis,
visando ao desenvolvimento social e ao crescimento
econômico.
Contato: Fernando A. Giffoni Noronha Luz
Telefone: (61) 319 5385 - Fax: 319 5170
E-mail: prodeem@mme.gov.br



PORTAL ALVORADA
Núcleo criado pelo Governo Federal, com apoio das
Prefeituras, instalado nos municípios incluídos no Projeto
Alvorada. O Portal tem como objetivos: auxiliar a Prefeitura
na identificação e cadastramento das famílias de baixa
renda, além de avaliar sua situação sócioeconômica e
encaminhá-las para os serviços disponíveis na comunidade;
prestar serviços de informação à população; desenvolver
atividades sócioeducativas, culturais e de capacitação para
os membros dessas famílias; oferecer acesso à obtenção
de documentos pessoais e à Internet.
Cada Portal conta com equipe composta por um
coordenador, um assistente e cinco agentes jovens de
desenvolvimento social e humano, ressalvando os Portais
de 2000, que mantêm dois assistentes cada.
Contato: Teresinha Labruna ou Clealdo Magalhães
Telefone: (61) 315 1384
E-mail: teresinha.labruna@df.previdenciasocial.gov.br

A COORDENAÇÃO NACIONAL
DO ALVORADA DEFINIU DOIS
INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO
E ACOMPANHAMENTO
DO PROJETO



AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO
Oferece capacitação nas áreas de saúde, meio ambiente,
cultura, cidadania e esporte para jovens entre 15 e 17 anos
em situação de risco social, para que possam atuar em
suas comunidades na melhoria dos indicadores sociais.
Contato: Wânia Tavares.Telefone: (61) 315 1802
E-mail: wania.tavares@df.previdenciasocial.gov.br


