
Ano 8 - Setembro/2015  - EDIÇÃO ESPECIAL

Sudam tem novo superintendente

Ampliar as fontes de recursos 
orçamentários para a região com a criação 
de uma frente parlamentar, de uma “Sudam 
itinerante”, e a prioridade de crédito aos 
pequenos empreendimentos são algumas 
das pautas de consenso entre as autoridades 
presentes na cerimônia de posse do novo 
superintendente da Sudam, Paulo Roberto 
Correia da Silva. Além dele, tomou posse 
a nova diretora de administração, Fátima 
Pelaes.

Conduzida pelo ministro da integração 
nacional, Gilberto Occhi, a cerimônia contou 

com a presença de gestores públicos 
e autoridades políticas e empresariais 
da região. Paulo Roberto é acriano, 
formado em administração de empresas 
públicas e privadas e funcionário público 
da Caixa Econômica Federal.

Em seu pronunciamento, o 
novo superintendente destacou a 
importância dos incentivos fiscais e 
financeiros para atrair investimentos 
para a região e destacou a importância 
de se ter, de agora em diante, uma 
Sudam mais proativa e mais presente 

Publicação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
Informativo

Nova diretora de 
administração diz que 
gestão será participativa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                          Página 03

Sudam empossa nova 
diretora de planejamento

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                          Página 04

em todos os estados amazônicos.
Presenças – Além das 

autoridades citadas, prestigiaram 
a solenidade de posse os 
representantes das Federações 
das Indústrias do Pará, José Maria 
Mendonça e do Acre, João Francisco 
Salomão, além do senador Gladson 
Cameli (PP/AC), os deputados 
federais Lázaro Botelho (PP/TO) e 
Édio Lopes (PMDB/RR), o deputado 
estadual Nicolau Júnior (PP/AC), e 
diversos gestores federais.

Superintendente destaca 
acesso ao crédito e 
defende união para buscar 
mais recursos
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 Ministro Gilberto Occhi comandou a posse dos diretores



Superintendente destaca acesso ao crédito e 
defende união para buscar mais recursos

Fazendo um resgate histórico da 
Sudam, desde a Superintendência do Plano de 
Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA) 
até os dias atuais,  o novo superintendente 
af irmou, em seu discurso de posse,  que sem 
os investimentos gerados pela autarquia “essa 
região não seria a mesma”. Ele defendeu a 
articulação polít ica das l ideranças da Amazônia 
e a negociação com o poder central  como forma 

de intervenção posit iva no desenvolvimento da 
região. “O papel principal  da Sudam é contribuir 
na articulação dos atores sociais e polít icos para 
que pautas de consenso sejam apresentadas ao 
Governo Federal”,  afirmou.

Paulo Roberto destacou o papel dos 
incentivos f iscais e f inanceiros administrados 
pela Sudam aos setores de transformação e 
infraestrutura da região. Defendeu maiores 
investimentos em Ciência e Tecnologia e Inovação, 
como forma de explorar sustentavelmente 
a biodiversidade da região e destacou a 
importância da atração de novos investimentos. 
“Não se reparte o que não se tem. É preciso 
investir  forte na atração de investimentos e de 
capital  para aumentar a produção de riquezas”.

O novo superintendente pediu ajuda às 
autoridades presentes no sentido de trazer 
mais recursos para a região. “Não chegaremos 
aos mais excluídos sem essa união em torno de 
objetivos comuns. Essa é a nossa tarefa, essa é 
a nossa função como dirigentes de instituições 
públicas,  l ideranças polít icas,  sociais e 
produtivas”,  apelou.

O gestor anunciou a formação de comissões 
técnicas para a atualização e execução de uma 
polít ica dinâmica de atração de investimentos 
e também a criação de um Grupo de Trabalho, 
com agentes f inanceiros para tratar do acesso 
ao crédito, onde seriam analisados os gargalos e 
as soluções possíveis.
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Expediente

Superintendente, Paulo Roberto Correia da Silva

 Não se reparte o que não 
se tem. É preciso investir  forte 
na atração de investimentos 
e de capital para aumentar a 
produção de riquezas".

"



Sudam deve ser itinerante e dar mais oportunidade 
aos pequenos produtores, afirma ministro

 Os menores estados da 
Amazônia são os que mais precisam 
dos investimentos da Sudam. A 
afirmação é do ministro da integração 
nacional, Gilberto Occhi. Durante a 
posse da nova diretoria da instituição, 
Occhi destacou que a Sudam precisa 
levar investimentos para os estados 
menos desenvolvidos da região. Para 
tanto, o ministro sugeriu que a Sudam 
seja proativa no sentido de ir aos locais 
onde o crescimento econômico ainda 
é tímido. “Peço que nos próximos 

meses a Sudam seja itinerante 
e que vá aos estados divulgar as 
oportunidades de investimentos 
dos fundos constitucionais e 
de desenvolvimento”, pediu 
Occhi. Lembrou aos presentes 
que os recursos dos fundos 
constitucionais (FNO, no Norte, 
e FNE, no nordeste) não são 
contingenciados e têm crescido 
nos últimos anos.

Occhi também defendeu 
mais atenção no acesso ao crédito 

aos micro e pequenos produtores 
da região.

Bancos
Durante o pronunciamento, 

Gilberto Occhi destacou a 
presença de representantes 
do Banco do Brasil, da Caixa 
Econômica Federal e do Banco 
da Amazônia. As instituições 
financeiras são parceiras da Sudam 
na operacionalização dos recursos 
do Fundo de Desenvolvimento 
da Amazônia (FDA).  O ministro 
pediu mais dedicação na execução 
das propostas que garantem a 
implementação dos projetos 
na Amazônia. “Faço um apelo 
a essas instituições para que 
possamos efetivamente usar 
os recursos do Fundo para 
garantir novos investimentos”, 
enfatizou. Segundo ele, há três 
obras financiadas que em breve 
serão inauguradas. São elas, uma 
indústria no Tocantins (Granol), 
um porto em Rondônia e um 
hospital público no Amazonas.

Nova diretora de administração diz que 
gestão será participativa

 A posse do novo 
superintendente também marcou 
a posse da nova diretora de 
administração, a ex-deputada 
federal Fátima Pelaes. Na cerimônia, 
Fátima foi recepcionada pelos 
novos colegas de trabalho e falou 
um pouco sobre sua trajetória 
profissional e política.

Fátima Lúcia Pelaes é 
natural de Macapá (AP). Formada 
em Sociologia e Especialista em 

ajudar no quer for preciso, quero 
contribuir para o desenvolvimento 
da Amazônia e cada um de nós 
tem essa missão aqui na Sudam”, 
destacou. Após o discurso, ela 
recebeu os cumprimentos dos 
servidores.  

Planejamento e Administração de 
Projetos de Geração de Renda pela 
Universidade Federal do Ceará, foi 
deputada federal do Amapá por 
cinco mandatos. Para ela, assumir 
a Diretoria de Administração da 
Sudam é um desafio e uma grande 
responsabilidade.

Em seu discurso de posse,  
agradeceu a receptividade e frisou 
que sua gestão vai ser participativa: 
“Estou à disposição de todos para 

Diretora de Administração, Fátima Pelaes

Em seu pronunciamento, Occhi defendeu mais aproximação com os Estados



Empossada no dia 17 de 
setembro, a nova diretora de 
planejamento e articulação de políticas, 
Keila Rodrigues, afirmou que dará 
continuidade aos trabalhos iniciados 
nas gestões anteriores. Segundo ela, 
a  prioridade é resgatar a imagem da 
Sudam como um órgão de excelência no 
planejamento do desenvolvimento da 
Amazônia.

“Quero dar continuidade às ações 
que a Sudam já vem desenvolvendo 

e fazer com que a instituição seja 
referência no planejamento”, destacou. 
Para ela, essa prerrogativa poderá ser 
alcançada através da união do corpo 
técnico que integra a instituição.

Ao saudar a nova diretora, o 
deputado federal Édio Lopes (PMDB/
RR), anunciou a criação na Câmara dos 
Deputados, de uma Frente Parlamentar 
da Amazônia, que terá a atribuição de 
buscar mais recursos e outras melhorias 
para a atuação da Sudam.

Sudam empossa nova diretora de planejamento

O que as autoridades esperam da Sudam?
Presentes na cerimônia de posse dos diretores, as autoridades falaram sobre a importância da 
agência de fomento e destacaram as perspectivas dos parceiros com a nova gestão.

“Eu espero que a Sudam continue fazendo um grande trabalho para o desenvolvimento 
da Amazônia. Olhar todos os estados que compõem a Amazônia Legal, para que possamos gerar 
mais empregos, criar oportunidades para os jovens, empresas e microempresários. E o papel é 
esse: quando você gera emprego, gera renda, você aquece a economia. Eu parto desse princípio: 
dar continuidade a valorizar todos os Estados. Estou lutando para que o Senado Federal fortaleça 
a bancada da Região Norte para criarmos um peso político, para ir em defesa de todos os 
interesses dos estados da Amazônia”.
SENADOR GLADSON CAMELI (PP/AC)

 “A Sudam tem um papel importantíssimo no desenvolvimento, na redução das desigualdades 
sociais de toda a Amazônia. E a parceria da Sudam com o Banco da Amazônia é muito grande porque 
as principais linhas de crédito que o Banco atua há o envolvimento da Sudam. O plano de aplicação 
de recursos anuais do Fundo Constitucional do Norte (FNO) é aprovado no Conselho Deliberativo 
(Condel). O Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), no qual todos os projetos, antes do banco 
financiar, precisam ser aprovados e enquadrados pela da Sudam. Vamos manter e intensificar essa 
parceria”
PRESIDENTE DO BASA, VALMIR ROSSI

 “A Sudam é uma instituição de vital importância para nós que vivemos na Amazônia. E 
nós estamos acompanhando, nos últimos tempos, uma revitalização da estrutura, sobretudo 
na área técnica. Isso nos anima. Estamos criando, em Brasília, uma frente parlamentar de 
apoio à Sudam no orçamento de 2016. Vamos turbinar o orçamento da instituição para o 
próximo exercício”
DEPUTADO FEDERAL ÉDIO LOPES (PMDB/RR) 

 “Como um bom acriano e um jovem sonhador é bom ver meu estado e toda a região 
Norte crescendo. Penso que a posse do novo superintendente é uma oportunidade para 
que se olhe pelos estados menores, que precisam tanto do desenvolvimento e da atenção 
do Governo Federal, através de órgãos como a Sudam. Estou muito confiante por um Brasil 
melhor”.
DEPUTADO ESTADUAL NICOLAU JR (PP/AC)

Diretora de Planejamento, Keila Rodrigues


