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Convênios 2015 
Empreendedores populares, pequenos 
produtores e mulheres de baixa renda 
estão entre os principais beneficiários

Implementar ações que visem 
a organização e a geração de renda de 
trabalhadores rurais e de mulheres de baixa 
renda está entre os principais benefícios 
a serem gerados pela Sudam em 2016. 
Os projetos fazem parte dos convênios 
e termos de cooperação firmados pela 
instituição, em 2015, em parceria com 
governos estaduais e prefeituras de 
diversos municípios da Amazônia.

Juntos, estes setores vão responder 
por cerca de 50% das ações apoiadas pela 
Sudam neste ano. Entre os projetos, está 
a capacitação de 380 empreendedores 
populares de Macapá e 150 mulheres do 
município de Ferreira Gomes, no Amapá; 
estruturação produtiva e beneficiamento 
de gêneros alimentícios em Palmeirante 

(RR) para produtores de frutas e de frango 
do município; e aquisição de patrulhas 
mecanizadas para 250 famílias de pequenos 
agricultores do município de Plácido de 
Castro, no Acre.

Ao todo, a Sudam recebeu 35 
propostas que vão se tornar ações, contribuindo 
para o desenvolvimento dos municípios e 
levando mais qualidade de vida aos seus 
beneficiários.  As ações dividem-se, ainda, 
em aquisição de máquinas e equipamentos 
agrícolas para os produtores rurais, capacitação 
de mulheres empreendedoras, pavimentação 
urbana, revitalização de parques zoobotânicos 
e mecanização do transporte de dendê 
na agricultura familiar. Os valores a serem 
investidos pela Sudam, nessas ações, são da 
ordem de R$ 23,5 milhões.
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Com investimentos de mais de 
R$ 12 milhões liberados nos últimos 
anos, a Sudam investe na aquisição 
de máquinas e equipamentos 
que estão ajudando a fortalecer a 
pequena produção rural de estados 
e municípios da região amazônica. 
A atividade é a segunda com maior 
aporte de recursos transferidos pela 
Superintendência e já beneficiou 
centenas de agricultores familiares e 
pequenos produtores da região.

As máquinas e 
equipamentos são geralmente 
patrulhas compostas em média 
por um trator agrícola, uma 
grade aradora, um distribuidor de 
calcário e uma plaina agrícola. O 
maquinário é fundamental para 
aumentar a produtividade agrícola 
desses trabalhadores, contribuindo 
para gerar renda e aumentar as 
condições de trabalho a essas 
famílias, tanto no preparo da terra 
como na produção. Em 2015, Acre, 
Roraima, Mato Grosso e Rondônia 
firmaram convênio com a Sudam 
para aquisição de equipamentos e 
máquinas agrícolas.

Equipamentos e 
máquinas fortalecem a 

produção rural

Pequena produção é beneficiada com recursos da Sudam

Mutirão combate o 
mosquito da dengue, 
chikungunya e zika
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Planejamento

Parlamentares destinam R$250 milhões 
para a Sudam

A parceria da Sudam com 
a bancada de parlamentares da 
Amazônia está resultando no 
aumento de recursos à autarquia e, 
consequentemente,  na ampliação 
de pol ít icas públ icas direcionadas  a 
Estados e municípios da região.

Este ano, a 
Superintendência recebeu 
R$250 milhões em emendas 
parlamentares do orçamento 
federal  aprovado pela 
Presidente Di lma Rousseff , 
no dia 15 de janeiro.  O volume 
de recursos destinados à 
inst ituição é o maior dos 
últ imos 10 anos.

O quadro geral 
de proposições inclui a 
realização de 29 ações e 
dezenas de subações nos 
Estados de Roraima, Mato 
Grosso, Maranhão, Amapá, 
Tocantins, Pará e Rondônia. 
Entre elas, estão projetos 
voltados ao desenvolvimento 
local dos municípios, ao 
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Expediente

fortalecimento da agricultura 
familiar, à infraestrutura 
urbana e econômica e 
dinamização de arranjos 
produtivos locais.

As  emendas parlamentares 
são um importante 
instrumento de gestão 
viabilizado com a atuação 
de deputados e senadores, 
que a partir de suas atuações 
no Congresso Nacional 
ajudam os poderes públicos 
federal, estadual e municipal 
a implementar melhorias 
estruturais, econômicas e 
sociais nos diversos locais da 
Amazônia.  O cadastramento 
das propostas poderá ser feito 
até 15 de março.

Sudam vai elaborar Planos Estaduais de Desenvolvimento
A Sudam está elaborando uma agenda de 

reuniões nos nove estados da Amazônia Legal com 
o objetivo de elaborar planos de desenvolvimento 
para cada Unidade Federativa da Região.  O 
calendário de visitações ainda está sendo finalizado, 
mas acontecerá em conjunto com as reuniões 
promovidas pelo Banco da Amazônia para definição 
das diretrizes e prioridades do FNO-2016. 

O trabalho será conduzido pela 
coordenação-geral de elaboração e avaliação dos 
Planos de Desenvolvimento (CGEAP) da Sudam.  O 
coordenador da CGEAP, Flávio Blanco explica que 
o objetivo das reuniões é ter um mapa dos planos 
já elaborados pelos governos estaduais, bem 

como obter informações sobre as necessidades e 
prioridades de cada Estado.  

Segundo ele, cada plano deverá ser linkado 
com o Plano Regional de Desenvolvimento 
da Amazônia (PRDA), elaborado pela 
Superintendência. “Vamos apresentar o PRDA aos 
gestores de cada Estado, mostrando a importância 
deste Plano ser referência aos planos estaduais”, 
explica Blanco.

Construído em 2007, o PRDA reúne 
programas e ações prioritários ao desenvolvimento 
da região, indicando setores e subsetores com as 
respectivas políticas públicas necessárias a sua 
implementação.



Incentivos

Estudo identificará microeixos de transportes no Acre, 
Maranhão, Mato Grosso e Rondônia

A Comissão de 
Desenvolvimento Regional 
e Turismo (CDR) do Senado 
aprovou em janeiro, o 
Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 656/2015, criado pelo 
senador Eunício Oliveira 
(PMDB-CE), que prorroga 
os incentivos fiscais para 
empresas que possuem projetos 
nas áreas de abrangência 
da Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia 
(Sudam) e da Superintendência 
do Desenvolvimento no 
Nordeste (Sudene). A aprovação 
do projeto adiou de 2018 

para 2023 o prazo para que 
pessoas jurídicas com projetos 
aprovados tenham direito a 
desconto de 75% do Imposto 
de Renda, analisado com base 
no lucro pela exploração da 
empresa.

Segundo Eunício Oliveira, 
muitas empresas foram criadas 
se beneficiando dos incentivos 
fiscais, o que gerou empregos 
e contribuiu para o crescimento 
social e econômico das Regiões 
Norte e Nordeste. Mas o fim 
do benefício, que aconteceria 
em 2018, trouxe apreensão à 
classe empresarial, pois não 

haveria tempo suficiente para a 
aprovação de projetos de mais 
investimentos. 

Incentivos ou benefícios 
fiscais têm como objetivo a 
redução de imposto sobre 
a renda e adicionais não 
restituíveis, calculado com 
base no lucro da exploração, 
e destinam-se às pessoas 
jurídicas titulares de projetos 
de implantação, modernização, 
ampliação ou diversificação de 
empreendimentos. A proposta 
seguiu para a Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE), 
para decisão definitiva.

Incentivos fiscais da Sudam são prorrogados até 2023

A Diretoria Colegiada da 
Sudam aprovou a elaboração de 
um estudo que vai identificar 
os microeixos de transportes de 
cargas e passageiros nos estados 
do Acre, Mato Grosso e Rondônia. 
O estudo já foi realizado nos 
estados do Amapá, Amazonas, 
Pará, Tocantins e Roraima e 
pretende agora tornar a logística 
de transportes de carga mais 
competitiva no Acre, Maranhão, 
Mato Grosso e Rondônia.

“Quais são as cargas que 
se movimentam dentro dos 
estados da Região Amazônica 
e quais modais de transporte 
util izam? Quais os projetos e 
planos de investimentos que 
existem nos estados que compõe 
a Amazônia?” Estes são alguns 
dos questionamentos existentes 
na pesquisa, que tem como 
objetivo o desenvolvimento de 
um plano estratégico de ações e 

investimentos na logística que 
facil item o transporte de cargas 
e passageiros em todos os 
estados da Amazônia Legal.

Serão analisados, também, 
pontos como os principais 
produtos produzidos, principais 
polos econômicos e a projeção 
de crescimento de produção, 
importação e exportação local. 
Os estudos dos microeixos de 
transportes da Amazônia vêm 
sendo conduzidos pela Sudam, 
em parceria com a Universidade 
Federal do Oeste do Pará 
(Ufopa), em complementação ao 
Programa Norte Competitivo. O 
principal objetivo é identificar 
os gargalos do transporte na 
região, de forma a apresentar 
soluções para que esses 
entraves sejam solucionados, 
aumentando a competitividade 
dos produtos regionais nos 
mercados regional e nacional.



Campanha

O dia 23 de fevereiro ficou 
marcado como o Dia de Mobilização 
da Sudam contra o mosquito Aedes 
Aegypti. O mutirão foi convocado 
pelo Grupo de Trabalho criado pela 
Superintendência para desenvolver 
ações de combate ao mosquito 
transmissor da dengue, chikungunya 
e zika. A ação faz parte da Campanha 
Nacional de Combate ao Mosquito, do 
Governo Federal.

A programação incluiu 
abordagem nas ruas e visitas às 
residências, escolas e empresas 
localizadas às proximidades da 
Sudam. Com cartazes e panfletos, os 
servidores divididos em quatro grupos 
de trabalho, conversaram com os 
moradores orientando sobre as formas 
de prevenção às doenças causadas pelo 
aedes. A população ouviu atentamente 
e apoiou a iniciativa. “Essa ação é 
muito importante, pois por mais que a 
gente ouça falar é sempre bom receber 
a visita de pessoas que entendem do 
assunto”, disse a aposentada Elizete 
Miranda.

Focos
Durante as visitas foram 

encontrados diversos focos do 
mosquito, principalmente em pneus, 
calhas e entulhos. Foram encontrados, 
ainda, focos do mosquito em bueiros 
entupidos com a água da chuva.  
Agentes de endemias da Secretaria 
Municipal de Saúde acompanharam 
as visitas, eliminando as larvas com a 
aplicação do larvicida. 

A diretoria da Sudam, 
acompanhou a ação e destacou a 
importância do combate ao mosquito. 
“Sabemos da importância dessa 
mobilização que está acontecendo em 
todo o país. É um dia simbólico, mas muito 
importante para cada um de nós que 
podemos ajudar e evitar a contaminação 
dos nossos vizinhos, amigos e família”, 
disse o superintendente, Paulo Roberto 
Correia.

O evento contou com o apoio de 
instituições como a Secretaria Estadual 
de Saúde, Defesa Civil do Corpo de 
Bombeiros do Estado e Instituto Evandro 
Chagas.

Mutirão combate o mosquito da dengue, 
chikungunya e zika


