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Governo Federal nomeia novo 
Superintendente da Sudam

Após doze anos sem mudanças 
na Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia, o órgão terá nova direção. A 
publicação saiu no Diário Oficial do dia 18 de 
agosto, nomeando Paulo Roberto Correia da Silva,     
37 anos, acreano, formado em Administração de 
Empresas Públicas e Privadas, com pós-graduação 
Latu Sensu MBA em Empresas e Negócios e 
Especialização em Auditorias Fiscal e Tributária.

Para o novo superintendente a nomeação 
é uma responsabilidade muito grande, e está 
otimista nos desafios que o esperam. Segundo 
Paulo Roberto, para 2015 o foco será nos projetos 
enquadrados nos três programas finalísticos que 
foram destinados pelo Plano Plurianual (PPA) 
da União que são: Desenvolvimento Regional 
Territorial Sustentável e Economia Solidária; 
Gestão de Riscos; e Pesca e Aquicultura.

 “Estou muito otimista com 
os desafios a mim confiados e tenho 
certeza que junto com a equipe de 
servidores da Sudam, faremos um 
grande trabalho em prol da região 
Amazônica. Queremos trazer mais 
recursos, desenvolvimento, projetos e 
tudo que possa beneficiar a população, 
fazendo com que as políticas públicas 
do Governo Federal cheguem a quem 
mais precisa”, concluiu Correia.

 Paulo Roberto exerce desde 
2012 o cargo de Gerente Empresarial 
de Empresas Públicas e Privadas na 
Caixa Econômica Federal em Manaus/
AM. A previsão é que ele tome posse ainda 
este mês. A indicação é da bancada do Partido 
Progressista (PP) da Região Norte.
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A ex-deputada 
federal Fátima Pelaes 
é a nova diretora de 
administração da Sudam. A 
nomeação foi publicada no 
dia 25 de agosto, no Diário 
Oficial da União. Formada 
em sociologia, a nova 
diretora é amapaense e foi 
eleita deputada por cinco 
mandatos consecutivos 
pelo PMDB.  Na Sudam, 
Fátima substitui a ex-
diretora de administração 
e também amapaense 
Meryan Flexa.

Fátima Pelaes é a 
nova Diretora de 
Administração

Paulo Roberto é o novo gestor da Sudam



Planejamento

Programas finalísticos definem projetos 
apoiados pela Sudam

Até o f inal  de  2015, os 
projetos a serem apoiados 
pela Superintendência 
do Desenvolvimento da 
Amazônia (Sudam) deverão 
estar enquadrados em 
três programas f inal íst icos 
inseridos no  Plano Plurianual 
(PPA) da União,  para o período 
2012-2015. Os programas são: 
Desenvolvimento Regional 
Territorial  Sustentável  e 
Economia Sol idária;  Gestão de 
Riscos;  e Pesca e Aquicultura.  
As ações que serão real izadas 
ainda estão sendo aval iadas 
pela equipe da Sudam e serão 
submetidas à aprovação da 

Diretoria Colegiada.  A part ir 
daí ,  os parceiros (governos, 
municípios,  inst ituições 
federais  e outras inst ituições) 
que desejarem apresentar 
projetos à Sudam até o f inal 
deste ano, deverão enquadrar 
suas ações nesses programas 
f inal íst icos.

O Programa de 
Desenvolvimento Regional 
Territorial  Sustentável  e 
Economia Sol idária tem como 
área temática as pol ít icas e 
temas especiais,  nos eixos 
de desenvolvimento social 
e erradicação da miséria. 
Tem o objetivo de superar 
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Expediente

a desigualdade regional  e a 
pobreza extrema na Amazônia.

O Programa de Gestão 
de Riscos tem como foco as 
pol ít icas de infraestrutura com 
eixos na gestão,  infraestrutura 
e o PAC. Seu objetivo principal 
é assegurar a proteção civi l 
na Amazônia,  sobretudo 
as ações de prevenção a 
desastres.  Já o Programa de 
Pesca e Aquicultura tem como 
área temática as pol ít icas de 
desenvolvimento produtivo e 
ambiental  e objetiva superar 
a desigualdade regional  e a 
pobreza extrema na Amazônia.

Pesca, desenvolvimento regional e defesa civil são as prioridades para 2015



Incentivos

Amapá e Amazonas lideram aprovação de 
incentivos no primeiro semestre

A Diretoria Colegiada 
da Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia 
(Sudam) aprovou, em julho 
deste ano, a consulta prévia 
da empresa Fiagril Indústria 
de Biocombustíveis Ltda., para 
implantação de uma unidade de 
industrialização de sorgo e milho, 
para produção de Álcool Anidro 
e Hidratado, farelo e óleo. O 
empreendimento está localizado 
em Lucas do Rio Verde, no Estado 
do Mato Grosso (MT). Seguindo o 
caminho da inovação tecnológica, 
o etanol será produzido, de 
forma pioneira, a partir do 

processamento industrial de 
sorgo e milho. 

Com previsão de início 
das operações para 2016 e 
100% da capacidade instalada 
em 2017, o projeto se enquadra 
nas prioridades do Fundo de 
Desenvolvimento da Amazônia 
(FDA) por se tratar de produção, 
refino e distribuição de 
petróleo e seus derivados e de 
biocombustíveis, tendo o etanol 
como principal produto. Com a 
aprovação da consulta prévia, a 
empresa fica apta a apresentar 
o projeto à Sudam que, uma vez 
aprovado, poderá ser financiado 

pelo FDA, com recursos de, 
aproximadamente, R$ 163, 5 
milhões.

O FDA possui no ano 
de 2015 o recurso total de, 
aproximadamente, R$ 1,4 bilhão, 
valor similar ao do ano de 2014. 
Nesse ano, a FDA, além da 
aprovação da consulta prévia da 
Fiagril, aprovou a consulta prévia 
da empresa Biopar Biodiesel, no 
valor de R$ 80 milhões. Com meta 
inicial das operações da usina 
começarem em 2016, a empresa 
tem como objetivo a construção de 
uma usina de produção de etanol 
que irá operar principalmente com 

Sudam aprova consulta prévia em Mato Grosso para 
produção de etanol

De janeiro a junho de 2015, 
o Amapá e o Amazonas foram 
os estados que mais receberam 
incentivos fiscais da Sudam.  Cada 
estado obteve a aprovação de sete 
incentivos. No caso do Amazonas, 
cinco projetos receberam o 
incentivo do Reinvestimento, no 
qual a empresa reinveste 30% do 
imposto devido na aquisição de 
máquinas e equipamentos.  Outros 
dois projetos foram incentivados 
com 75% de redução do IRPJ.

Já no Amapá, os sete  
incentivados pela Sudam obtiveram 
a redução do IRPJ. Juntos, os 
incentivos destes dois Estados 
oportunizam a geração de 9.864 
postos de trabalho. Outros estados 
como o Tocantins, Mato Grosso 
e Pará também tiveram projetos 
aprovados pela Superintendência, 
totalizando 26 pleitos em seis 

meses. 
De acordo com o 

levantamento parcial dos 
incentivos aprovados pela Sudam 
neste ano, somente nos primeiros 
meses de 2015 foram atraídos 
ou mantidos pelas empresas 
incentivadas investimentos de mais 

de R$1,5 bi na Amazônia. Segundo 
o coordenador de incentivos 
e benefícios fiscais da Sudam, 
Indalécio Pacheco, esse número 
deve ser pelo menos três vezes 
maior até o final do ano, uma vez 
que a maior demanda de projetos 
ocorre no segundo semestre.



Capacitação

Capacitar pelas necessidades identificadas, 
treinando servidores para conduzirem o Planejamento 
Estratégico da Sudam. Esse é o resultado esperado 
do Programa de Formação de Líderes, promovido 
pela Sudam e realizado em parceria com a Escola 
Superior de Administração Fazendária (Esaf-Pa). O 
programa é composto de seis eventos: Gestão de 
Pessoas – Autoliderança e Desenvolvimento de Equipes; 
Fundamentos da Governança Pública e Gestão da 
Qualidade no Serviço Público (já executados); Workshop 
sobre Planejamento Estratégico; Gestão e Análise de 
Processos; Elaboração e Gerenciamento de Projetos; e 
Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional.

O programa entrou na segunda etapa em agosto, 

com a capacitação de 70 servidores em Gestão da 
Governança Pública, voltado à discussão da Gestão da 
Excelência no Serviço Público, baseado no modelo de 
Governança da GesPública. A meta da Sudam é ter um grupo 
treinado a conduzir a reavaliação do objetivo estratégico 
da Superintendência. A mediadora e coordenadora 
executiva regional do GesPublica, Ligia Garcia, disse que a 
estratégia alia teoria, prática e o conhecimento aplicado às 
necessidades internas.

Como parte do Programa de Formação de Líderes, 
aconteceu nos dias 17 a 19 de agosto o “Workshop de 
Planejamento Estratégico”, nesta etapa 35 servidores 
foram capacitados e treinados na elaboração de uma 
proposta de planejamento estratégico para a Sudam. 

Notas da Administração

Servidores da Sudam concluíram segundo módulo do Programa de Formação de Líderes

Momento de interação e 
oportunidade para os profissionais 
que atuam na Amazônia de 
compartilharem experiências e 
informações sobre as modernas 
e atuais práticas do jornalismo. É 
com esta finalidade que a Rede 
Amazônica realizou, no mês de 
agosto, em Manaus, o XXI Seminário 
de Jornalismo da Amazônia, que 
acontece em Manaus. O evento 
é considerado o maior na área de 
jornalismo da Região Norte.

Apoiado pela Sudam, o 
evento reforçou valores preteridos 

pela Superintendência, como o estímulo 
à reflexão e ao diálogo de temas de 
interesse para o desenvolvimento 
da Região Amazônica. A qualificação 
profissional, a transferência de 
experiências e a disseminação de 
informações comprovam a importância 
do Seminário para a capacitação e 
consolidação do capital intelectual em 
nossa Região.

O evento contou com a presença 
de jornalistas renomados como Roberto 
Nonato, da Rádio CBN, e Gerson 
Camarotti, comentarista político da 
Globo News.

Seminário de Jornalismo da Amazônia 
tem apoio da Sudam

Servidores participam de Programa de Formação de Líderes

Evento contou com a participação de jornalistas de 
toda a região norte


