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Sudam Itinerante debate desenvolvimento em 
seis estados

Publicação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
Informativo

Senador aprova requerimento na CDR para a realização do Projeto Sudam 
Itinerante no Tocantins.

O Senador Donizeti  Nogueira (PT-TO) aprovou 
requerimento no dia 2 de Dezembro, na Comissão 
do Desenvolvimento Regional  e Turismo (CDR) do 
Senado Federal ,  para que seja real izado no Estado 
do Tocantins,  o Seminário de Desenvolvimento 
Regional,  sobre o papel  da Sudam para o 
desenvolvimento sustentável  da Amazônia Legal . 

A programação faz parte do Projeto Sudam 
It inerante que já foi  real izado em seis  estados da 
Amazônia (Rondônia,  Acre,  Amazonas,  Roraima, 
Pará e Amapá).  O Projeto Sudam It inerante 
Tocantins deve acontecer ainda no primeiro 
semestre de 2016.

A Sudam realizou no último trimestre o “Projeto Sudam 
Itinerante”, que aconteceu em Porto Velho (RO), Rio Branco 
(AC), Manaus (AM), Boa Vista (RR),  Belém (PA) e Macapá 
(AP), respectivamente. O projeto tem a finalidade de divulgar 
as atrações de investimentos existentes na Amazônia, além 
de levar as políticas públicas do governo federal aos estados 
menos desenvolvidos. 

Participaram dos encontros entidades que administram 
incentivos fiscais e financeiros como Governo do Estado, 
Banco da Amazônia, Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), Caixa Econômica e Banco do 
Brasil, além da própria Sudam. Entidades ligadas ao setor 
produtivo local, indústria, agricultura, comércio, micro e 
pequenas empresas, entidades de economistas e associação 
comercial também participaram dos encontros. 

Segundo o superintendente da Sudam, Paulo Roberto 
Correia, os desafios são grandes. “Precisamos 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 
Correia. Ainda segundo o gestor, os eventos propuseram 
mostrar que diante da transição econômica que foi instalada 
no país ainda existem muitas possibilidades de investimentos.

Durante os eventos, representantes do setor produtivo 
fizeram apresentações das potencialidades e gargalos no 
estado para atrair investimentos. Foram apresentados 
ainda, os incentivos estaduais e fiscais, além da divulgação 
do FNO (Fundo Constitucional do Norte) e do FDA (Fundo de 
Desenvolvimento da Amazônia). O projeto deve passar ainda 
pelos Estados do Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. 

Superintendente Paulo Roberto na abertura do Projeto Sudam Itinerante 
Pará

Autoridades discutem potencialidades e gargalos no estado do Acre para 
atrair investimentos

Senador Donizeti Nogueira na Comissão do Desenvolvimento Regional e Turismo



Amazônia

Plano de Desenvolvimento Sustentável é lançado em 
Rondônia

Com objetivo de 
discutir  as bases do 
projeto do Plano Estadual 
de Desenvolvimento 
Sustentável  para os 
próximos 15 anos (PEDS 
2015-2030),  o Governo do 
Estado real izou no últ imo dia 
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Expediente

 2ª Oficina de Jornalismo é realizada na Sudam

“Jornalismo e 
Desenvolvimento Sustentável 
da Amazônia – A Amazônia em 
pauta” foi o tema da 2ª Oficina 
de Jornalismo realizada no dia 
02 de Dezembro, no auditório 
da Sudam, que contou com a 

O Plano Regional de 
Desenvolvimento da Amazônia 
(PRDA) foi destacado pelo 
superintendente da Sudam, 
Paulo Roberto Correia, como 
estratégico na solução de problemas 
históricos da região amazônica. O 

Em reunião do Parlamento Amazônico, superintendente afirma que 
PRDA expressa as transformações que a sociedade espera

participação de jornalistas que 
atuam e conhecem a realidade 
da comunicação na Amazônia. 
Estiveram presentes o professor 
da Faculdade de Comunicação da 
UFPA, Manuel Dutra, diretor de 
redação do Jornal Diário do Pará, 

Kléster Cavalcanti, a jornalista 
e apresentadora do SBT Pará, 
Úrsula Vidal, a presidente do 
Sindicato dos Jornalistas do Pará, 
Roberta Vilanova, a repórter 
do caderno Reponsabilidade 
Social do Jornal O Liberal, Brena 
Pantoja, e o vice coordenador  
do Núcleo de Altos Estudos 
Amazônicos da UFPA, Adagenor 
Ribeiro. Durante o evento foram 
debatidos os desafios, problemas 
e alternativas na prática do 
jornalismo que, de alguma 
maneira, possam contribuir no 
desenvolvimento sustentável da 
região amazônica.

superintendente realizou palestra 
no dia, 27 de novembro, em Rio 
Branco (AC), durante a 4ª Reunião 
do Parlamento Amazônico.

“Com a publicação do PRDA, 
a Sudam pretende implementar 
um processo de articulação política 

com diferentes atores sociais e com 
instituições públicas e privadas para 
promover as transformações que 
a sociedade da Amazônia exige”, 
destacou o superintendente.

7 de Novembro, a abertura 
da Semana Estadual 
de Desenvolvimento 
Sustentável.  A programação 
foi  real izada no auditório 
do Tribunal  de Contas do 
Estado, em Porto Velho, 
com o lançamento do PEDS.

A jornalista Úrsula Vidal comentou a respeito dos desafios do jornalismo na região Amazônica

A programação foi realizada no auditório do Tribunal de 
Contas do Estado, em Porto Velho



Sudam

Comitê Técnico do Condel discute proposições
A proposta do Estado 

do Acre de inclusão nos fundos 
constitucionais de projetos de 
edificações para serviço público, e 
do Tocantins de geração de energia 
eólica e solar e produção de energia 
de biomassa foram alguns dos 
destaques das discussões entre 
os membros do Comitê Técnico 
que antecede à 15ª Reunião 
Ordinária do Conselho Deliberativo 
(Condel), da Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia 
(Sudam), com data ainda a ser 
marcada. A reunião aconteceu  
no dia 10 de Dezembro, por 
videoconferência, transmitida 
de Brasília e presidida pelo 
Superintendente da Sudam, e 
também Secretário Executivo do 
Condel, Paulo Roberto Correia. A 
videoconferência foi acompanhada 
em Brasília (DF), Boa Vista (RR) 
e Belém (PA). Os membros do 
Comitê levarão aos conselheiros as 

propostas discutidas para que se 
posicionem na votação em plenário, 
no Condel.

Para 2016, os representantes 
discutiram sobre as diretrizes e 
prioridades na aplicação de recursos 
do Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia (FDA) e a Programação de 
Financiamento do Fundo Constitucional 
do Norte (FNO). Além disso, foi avaliado 
o Relatório de Atividades desenvolvidas 
e dos Resultados obtidos e a proposição 

Sudam amplia estudo sobre Microeixos

Um convênio firmado com a 
Universidade Federal do Oeste do 
Pará (UFOPA) concluirá o Projeto 
“Identificação dos Microeixos 
de transporte”, com a realização 
de um Termo de Execução 
Descentralizada aprovado pela 
Diretoria Colegiada. Desta vez 

de ajuste na aplicação de recursos do 
FNO. O Estado do Amazonas manifestou 
interesse em incluir na programação 
da aplicação dos recursos os Arranjos 
Produtivos Locais (APLs), o que recebeu 
boa acolhida do Ministério da Integração. 
As proposições estão na pauta para 
serem submetidas ao Condel. O prazo 
anual para ser aprovada a programação 
de financiamento do FNO é 15 de 
Dezembro, neste ano, possivelmente, 
será aprovada ad referendum pelo MI.

serão trabalhados os Estados do 
Acre, Rondônia, Mato Grosso e 
Maranhão e sua integração com 
os demais estados da região e do 
país. Cerca de R$ 1,2 milhões serão 
executados por descentralização de 
recursos orçamentários da Sudam.

Serão avaliados itens como 

a movimentação de cargas e 
passageiros e modais utilizados, os 
pólos de produção e consumo, e as 
condições das principais rodovias 
estaduais e federais. Diante disso, 
será desenvolvido um plano de 
prioridades estratégicas logísticas 
do transporte de cargas dos 
quatro estados. A previsão é de 
que o trabalho seja concluído num 
período de 6 meses, a contar da 
liberação dos recursos.

O estudo complementa o 
Projeto Norte Competitivo, que 
identificou os macroeixos de 
integração e transporte estratégico 
para a movimentação de cargas e 
passageiros na região amazônica, 
numa visão panorâmica dos nove 
estados da Amazônia.

Participaram representantes de seis governos estaduais (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Tocantins e Roraima), além dos representantes dos 
Ministérios do Integração (MI), Planejamento (MPOG), Fazenda (MF).



Sudam

Sudam elabora Cartilha sobre emendas parlamentares
Em 2016, uma nova proposta de trabalho 

para a implentação das emendas apresentadas por 
deputados federais  e senadores será adotada pela 
Sudam, para atender esta demanda foi  elaborada 
a Cart i lha de Programas e Ações para Alocação de 
Emendas Parlamentares.  A publ icação considera as 
emendas parlamentares,  de bancadas,  de Frente 

Superintendente da Sudam é apresentado à Ação Pró-Amazônia
O superintende da Sudam, Paulo Roberto 

Correia,  part ic ipou no dia 28 de Outubro,  da reunião 
da Ação Pró-Amazônia,  real izada no Maranhão. 
Part ic iparam do evento os presidentes das 
federações das indústr ias da Amazônia,  o diretor 
de Fundos da Sudam, Inocêncio Gasparim, além do 
empresariado local .  O evento teve a f inal idade de 
discutir  as ações da Sudam com os estados.

O Superintendente da Sudam agradeceu o 
convite e mais uma vez deixou o órgão à disposição 
da Ação Pró-Amazônia.  “Em primeiro lugar quero 
agradecer ao convite para part ic ipar da reunião 
da Ação Pró-Amazônia.  Quero aqui  expressar o 
reconhecimento que temos nessa Inst ituição que é 

Arranjos Produtivos Locais são discutidos em 7º Conferência

“Inclusão Social  e Dinamização das cadeias 
Produtivas” foi  o tema da 7ª CBAPL (Conferência 
Brasi leira de Arranjos Produtivos Locais)  que 
aconteceu nos dias 9 e 10 de Dezembro, em Brasí l ia. 
O evento é de caráter nacional  e objetiva aprimorar 
as pol ít icas públ icas e est imular o desenvolvimento 
local ,  promovendo a troca de informações e de 
experiências no desenvolvimento das empresas 
e empreendedores organizados em Arranjos 

Produtivos Locais  (APL’s) .  A Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) 
part ic ipa como membro do grupo de trabalho de 
arranjos produtivos locais  (GTAPL) do Ministério 
do Desenvolvimento da Indústr ia e Comércio 
Exterior (MDIC) e faz parte do grupo constituído, 
no âmbito do Núcleo de Arranjo Produtivo Local 
(NAPL) do estado do Pará,  pretendendo part ic ipar 
at ivamente,  também, nos outros núcleos dos 
estados da Amazônia Legal .  A Superintendência 
part ic ipa do projeto Rota de Integração Nacional  do 
Ministério da Integração (MI),  que envolve redes 
de APL’s  setorialmente interl igados que promovem 
a inovação, a diferenciação,  a competit iv idade e 
a lucratividade dos empreendimentos associados, 
mediante o aproveitamento das s inergias coletivas 
e a ação convergente das agências de fomento, 
contribuindo para o desenvolvimento regional.

A Sudam estabeleceu como necessidade 
estratégica desenvolver uma ação regional  de 
inclusão social ,  como forma de possibi l i tar  a 
geração de renda,  diminuir  as desigualdades inter e 
intrarregionais,  com agregação de valor econômico 
para a Amazônia.

referência quando falamos em desenvolvimento”, 
enfatizou. 

Parlamentar ou de relator geral  ao projeto de Lei 
Orçamentária (PLOA) para o próximo exercício. 
O documento elenca os principais  programas da 
autarquia:  Desenvolvimento Regional,  Terr itorial 
Sustentável  e Economia Sol idária;  Pesca e 
Aquicultura;  e Gestão de Riscos e Respostas a 
Desastres.

Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do, Armando Monteiro, 
abriu a conferência

Paulo Roberto dividiu a mesa com Antônio Carlos da Silva, presidente da Fieam, e o 
presidente da Fiema, Edilson Baldez das Neves


