
Seminário debate investimentos em Rondônia

Porto Velho (RO) - Empresários, 
entidades da sociedade civil, gestores 
públicos e profissionais em atividades 
relacionadas à atração de investimentos 
e de apoio ao desenvolvimento do setor 
produtivo local participaram da reunião 
itinerante realizada pela Sudam, no dia 
14 de outubro, em Porto Velho.

O seminário denominado “Apoio 
aos investimentos em Rondônia” contou 
com a participação de representantes 
do Banco da Amazônia; BNDES; Banco 
do Brasil; Caixa Econômica Federal, 

Federação das Indústrias do Estado 
de Rondônia e governo do estado. 
A Sudam apresentou os incentivos 
fiscais e linhas de financiamento 
mais relevantes para quem investe 
ou quer investir em Rondônia.

O superintendente da 
Sudam, Paulo Roberto Correia, e o 
coordenador-Geral de Incentivos 
Fiscais, Indalécio Pacheco, 
apresentaram os instrumentos 
de atração de investimentos 
administrados pela Superintendência, 

Publicação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia

Informativo

entre os quais os incentivos fiscais 
e o Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia – FDA. De 2007 a 2015, 
a Sudam investiu no Estado de 
Rondônia, mais de R$ 1 bilhão em 
quatro projetos financiados pelo FDA. 
Os empreendimentos tratam sobre 
geração e transmissão de energia e 
implantação de um frigorífico.

O Estado também se 
beneficiou dos incentivos fiscais 
concedidos pela Superintendência 
com a aprovação de 137 projetos. 

Durante seu pronunciamento Paulo Roberto fala de investimentos 

Sudam e Governo do Estado visitam empresa financiada
Representada pelo seu vice presidente Antônio Queiroz, a 

empresa Minerva Foods, recebeu durante o seminário o Certificado de 
Conclusão de Empreendimento (CCE), este documento é emitido após 
fiscalização pelo agente operador e a comprovação da implantação do 
projeto.  Após o evento, o superintendente da Sudam, Paulo Roberto, 
o representante do BNDES, Luiz Pazos, o secretário de agricultura de 
Rondônia, Evandro Pandovani e o Coordenador de Incentivos fiscais 
da Sudam, Indalécio Pacheco, fizeram uma visita à planta da empresa 
localizada no município de Rolim de Moura. A Minerva é referência 
na produção e comercialização de carne bovina. A empresa é uma 
das beneficiadas do financiamento do Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia (FDA), administrado pela Sudam. Planta Frigorífica - Rolim de Moura

 Empresa Minerva Foods recebendo o CCE
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Rondônia

Governador de Rondônia recebe visita do 
novo gestor da Sudam

Como parte da programação do Projeto Sudam 
Itinerante, o superintendente da Sudam, Paulo Roberto 
Correia, visitou na tarde do dia 13 de outubro, o 
Governador de Rondônia, Confúcio Moura (PMDB/RO). O 
encontro aconteceu na sede do governo e contou, ainda, 
com a participação do representante do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a 
Região Norte, Luiz Antonio Pazos.

Durante o encontro, Confúcio Moura agradeceu a 
visita e principalmente pela Sudam ter escolhido Rondônia 
para ser a sede da primeira etapa do Projeto. “Desejo boas 
vindas a todos, e quero desde já deixar o meu governo 
de portas abertas a Sudam. Precisamos realmente que as 

políticas públicas cheguem ao nosso estado e parabenizo 
pela iniciativa e espero que, juntos, possamos alavancar 
o desenvolvimento e, consequentemente, a economia do 
nosso estado”, concluiu.   

O superintendente da Sudam, Paulo Roberto Correia 
afirmou, que o projeto Sudam Itinerante, além de ser uma 
orientação da CGU (Controladoria Geral da União), é uma 
forma de esclarecer ao setor empresarial e produtivo da região 
as possibilidades de desenvolvimento que a Sudam oferece. 
“ Desde quando assumi a Sudam tenho buscado ampliar 
a relação com os Estados. Essa é a nossa intenção, já que 
somos uma instituição de desenvolvimento da Amazônia”, 
ressaltou.
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Expediente

Imprensa divulga "Sudam Itinerante"
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Audiência com o governador de Rondônia Confúcio Moura



Acre

Acre: Sudam divulga as atrações de investimentos 
para a Amazônia

 Rio Branco (AC): A  
primeira etapa do projeto 
"Sudam Itinerante", aconteceu 
no dia 16 de outubro, no Acre, 
em  parceria com a Federação 
das Insdústrias. Segundo o 
superintendente, Paulo Roberto 
Correia, o objetivo da iniciativa 
é divulgar as atrações de 
investimentos existentes na 
Amazônia, além de levar as 
políticas públicas do Governo 
Federal aos estados menos 
desenvolvidos.

Durante o seminário, 
foram apresentados por 
representantes dos órgãos 
presentes - Governo do Estado, 
Banco da Amazônia, Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), Caixa 
Econômica e Banco do Brasil e a 
própria Sudam - os respectivos 
projetos de incentivos fiscais 
e financeiros para atração de 
investimentos para a região.  
"Estamos aqui para apresentar 
nossas ações e, sobretudo, os 
desafios que enfrentamos para 
promover o desenvolvimento 

e o fortalecimento do setor 
produtivo no Acre", afirmou, 
Indalécio Pacheco, coordenador-
geral de Incentivos e Benefícios 
fiscais e financeiros da Sudam.

Segundo, Paulo Roberto 
Correia, além da burocracia, o 
órgão enfrenta gargalos como 
a dificuldade em reverter a 
lógica de aplicação dos recursos 
dos principais fundos de 
investimentos dos estados mais 
desenvolvidos para os estados 
mais pobres da Amazônia. A 
indústria representa 11,9% 
do PIB acriano. Entre 2002 e 
2012 a participação do setor 
na economia local aumentou 
em 1,3%, sendo o  nono maior 
ganho em participação do país 
no mesmo período.

"Pesquisa realizada pelo 
IBGE aponta que o PIB do Acre 
vai apresentar um crescimento 
médio de 1,2% ao ano até 2020. 
Diante dessa realidade e, junto 
com nossos parceiros aqui 
presentes, queremos aumentar 
esses números e sensibilizar o 
empresariado local, assim como 

todo o setor produtivo, que 
podemos, sim, fazer com que 
nosso estado seja um importante 
contribuinte para o PIB do nosso 
país, trazendo emprego, renda e 
desenvolvimento, pois essa é a 
missão da Sudam", argumentou 
Correia.

Convênios e Emendas 
Parlamentares  - Com o objetivo 
de orientar sobre os programas e 
as ações orçamentárias passíveis 
de alocação de Emendas 
Parlamentares a Diretora de 
Planejamento e de Articulação 
de Políticas da Sudam, Keila 
Rodrigues, também participou 
do seminário. "A nossa primeira 
meta a  ser alcançada é de 
garantir que o propósito da 
emenda parlamentar coincida 
com os propósitos dos programas 
e projetos da Sudam", afirmou. 
Segundo a diretora, o ideal é 
que as emendas complementem 
os recursos alocados pelo Poder 
Executivo Federal, mas também 
apoiar ações para as quais 
originalmente não houve espaço 
no mesmo projeto para acolhê-las.  

Seminário Sudam Itinerante Acre



Acre

O governador Tião Viana (PT/AC) recebeu 
a visita do novo titular da Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia, Paulo Roberto 
Correia. A visita contou ainda com a participação 

do representante do BNDES para a Região Norte, 
Luiz Antonio Pazos. Durante o encontro, Tião Viana 
deixou as portas abertas do governo para parcerias 
de projetos, enquanto Paulo Roberto e Luiz Pazos 
demonstraram estar à disposição para trabalharem 
junto com o Acre.

O superintendente da Sudam falou também 
sobre o “Projeto Sudam Itinerante”, no Acre, que teve 
a finalidade de divulgar as atrações de investimentos 
existentes na Amazônia, além de levar as políticas 
públicas do Governo Federal aos estados menos 
desenvolvidos. “Um dos desafios é reverter a lógica 
de aplicação dos recursos dos principais fundos de 
investimentos dos estados mais desenvolvidos para os 
estados mais pobres, como Acre, Amapá e Roraima”, 
destacou Paulo Roberto.

Tião Viana recebe superintendente da Sudam 
e representante do BNDES

Sudam Itinerante é o 
principal assunto na imprensa Acriana

Empresa beneficiada com 
incentivos fiscais da Sudam 

Um dos principais desafios do "Sudam Itinerante" é aplicar os  recursos 
dos principais fundos de investimentos nos estados mais pobres. E para que 
esse projeto consiga o resultado esperado a parceria com as Federações 
das Insdustrias da Amazônia Legal e determinante. Para o presidente da 
Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), José Adriano da Silva,  ainda é 
necessário desburocratizar os fundos. "A burocracia tem sido um dos maiores 
obstáculos para o Acre aumentar a inclusão de mais empresas na participação 
de benefícios oferecidos pela Sudam, como os recursos do FDA (Fundo de 
Desenvolvimento da Amazônia)", afirmou  o empresário.  

Sudam fecha parceria com as Federações de Indústrias

A Empresa acriana Laminados Triunfo 
recebeu a visita do superintendente da Sudam, 
Paulo Roberto Correia, e do coordenador 
de Incentivos fiscais, Indalécio Pacheco. Com 
sede em Rio Branco, sua principal atividade 
é o Desdobro e Beneficiamento de Produtos 
Florestais Madeireiros, além de ser uma das 
empresas no Acre que recebeu  incentivos fiscais 
da Sudam. 
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