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AMAZÔNIA PODERÁ TER 5% DO FDA PARA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Cerca de R$50 milhões poderão ser aplicados em projetos 
de pesquisa em Ciência e Tecnologia. Esse é o resultado 
da articulação dos conselheiros, na última reunião do 
Conselho Deliberativo (Condel), da da Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). O governo 
editou a Medida Provisória 785, publicada no DOU dia 
07/07/17, que trata do aumento do percentual dos 
recursos orçamentários do Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia (FDA), de 1,5% para 5%, a serem destinados ao 
custeio de atividades de pesquisa, desenvolvimento e 
tecnologia (C&T), de interesse para a região amazônica. 
Outra novidade é que esse percentual, que até agora seria 
deduzido do retorno das operações, passará a ser 
disponibilizado do orçamento. No início de cada exercício, 
já serão disponibilizados os 5% para pesquisa, que são 
aportes não reembolsáveis. A expectativa é que para o 
próximo ano, o orçamento seja de R$1 bilhão.

SUDAM ACREDITA EM INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO PARA PARCERIAS DE DESENVOLVIMENTO

Em pleno período de férias das instituições de ensino, o 
superintendente da Sudam, Paulo Roberto Correia, 
investiu em contatos com instituições de ensino para 
estreitar novas parcerias institucionais, visando a um 
melhor aproveitamento dos recursos e cooperação 
técnica entre as instituições. Ele esteve em visita ao 
reitor da Universidade Federal do Pará (UFPa), 
Emannuel Tourinho, o pró-reitor da Universidade 
Federal do Acre (UFAC), pró-reitor, Josimar Ferreira, e a 
reitora do Instituto Federal do Acre (IFAC), Rosana 
Cavalcante. 
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TERMO DE PARCERIA GARANTE A 
REALIZAÇÃO DO 3º FESTIVAL DO ABACAXI 

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
(Sudam) e a Prefeitura Municipal de Tarauacá, assinaram, 
no ultimo dia 14 de julho, um termo de parceria para 
realização do III Festival do Festival do Abacaxi, que 
acontece no mês de setembro. A iniciativa tem o apoio do 
senador Gladson Cameli (PP-AC) que participou do 
evento junto com o deputado estadual Nicolau Junior 
(PP). O festival do abacaxi é hoje um dos atrativos 
turísticos e motivador da economia local. Ao longo do 
tempo o evento apresenta crescimento econômico e 
fortalecimento da cultura e produção local a partir dos 
investimentos na área da produção agrícola do abacaxi. 

FDA PODERÁ FINANCIAR INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA 
E FORMULADOR DE COMBUSTÍVEIS NA AMAZÔNIA 

Duas novas Consultas prévias, aprovadas pela Diretoria 
Colegiada em julho e agosto, poderão resultar em 
projetos para financiar infraestrutura portuária e 
formulador de combustíveis na Amazônia. A primeira, da 
empresa Atem's Distribuidora de Petróleo S.A., que atua 
em operações logísticas em Manaus, no Amazonas, no 
valor de cerca de R$77,5 milhões, poderá financiar a 
implantação de um Terminal de Uso Privado (TUP) 
alfandegado e construção de um cais flutuante. Será, 
também, ampliada a base de armazenamento de Manaus 

operando a construção de mais seis tanques com capacidade de 10,5 mil m3 cada. Além disso, 
será edificada uma dutovia interligando os tanques ao cais flutuante com capacidade adequada 
para recebimento de embarcações de tamanhos diversos, principalmente as de grande porte. 

REVITALIZAÇÃO DE IGARAPÉ PRETO 
PRETENDE AUMENTAR O TURISMO LOCAL

Sabendo da importância do balneário do Igarapé Preto 
a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – 
Sudam, assinou na manhã do último dia 15 de julho, em 
Cruzeiro do Sul no Acre, a ordem de serviço para o início 
das obras de revitalização do balneário. O evento contou 
com a presença do superintendente da Sudam, Paulo 
Roberto Correia, o senador Gladson Cameli, o prefeito de 
Cruzeiro do Sul, Iderlei Cordei, além do deputado 
estadual, Nicolau Júnior e demais autoridades. 



INCENTIVOS FISCAIS ESTIMULAM
A PRODUÇÃO NA AMAZÔNIA 

Infraestrutura elétrica, celulares, motocicleta e fita adesiva 
são os ramos das empresas que receberam Incentivos 
Fiscais (IF) da Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia (Sudam) ao longo dos meses de julho e agosto. 
No Acre, o superintendente da Sudam, Paulo Roberto 
Correia, entregou o Laudo Constitutivo de redução de 
75% do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), à 
empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – 
Eletronorte, Regional de Geração e Transmissão do Acre 
(OAC). A empresa foi enquadrada no setor prioritário de 
infraestrutura. O serviço incentivado é uma Linha de 
Transmissão em 230kv, circuito simples, com extensão de 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA GARANTE 
BENEFÍCIOS AO SETOR PRODUTIVO DO PARÁ

A Superintendência de desenvolvimento da Amazônia – 
SUDAM, participou do lançamento do Sistema de 
Integração Agropecuário (SIAPEC) 3, realizado pela 
Federação de Agricultura e Pecuária do Pará (FAEPA). O 
encontro aconteceu no último dia 12 de julho, em 
Marabá. O sistema é uma plataforma tecnológica que 
integra a emissão da GTA – Guia de Trânsito Animal, do 
boleto referente ao recolhimento da contribuição do 
produtor rural ao FUNDEPEC, e da Nota Fiscal Eletrônica 
do Produtor Rural.

CONVÊNIO COM SENA MADUREIRA É MAIS UMA 
GARANTIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA 

A cidade de Sena Madureira, no Acre, vai receber ainda 
este ano uma Usina de Asfalto. O convênio com a 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
(Sudam) foi assinado na tarde do último dia 14 de julho, 
na sede do executivo municipal, em ato que reuniu 
deputados estaduais, vereadores, secretários municipais 
e representantes de associações comunitárias. O recurso 
é oriundo de emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 
milhões do senador Gladson Cameli (PP-AC).

302 km, com origem na SE Abunã e término na SE Rio Branco, SE Abunã em 230kv-500 Megavats. 
A OAC é uma Unidade Autônoma da Eletrobrás Eletronorte/ELN. Na estrutura organizacional da 
empresa, a OAC é uma unidade descentralizada da Diretoria de Operação/DO.



SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DISCUTEM PROPOSTA 
DE ALTERAÇÃO DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO

A proposta de alteração do Decreto dos 
Fundos de Desenvolvimentos foi discutida 
na reunião entre a Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e 
as Superintendências do Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene) e do Centro-Oeste 
(Sudeco), realizada por vídeo conferência 
no último dia 7 de agosto. Representando 
a Sudam, estiveram presente o 
superintendente, Paulo Roberto Correia, o 
diretor de Gestão de Fundos, Rodrigo 
Mendes, a diretora de Planejamento e 
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Articulação de Políticas, Keila Rodrigues, a coordenadora de Fundos de Desenvolvimento e 
Financiamento, Marta Rocha, e o economista Túlio Barata. Essa foi a primeira reunião sobre as 
alterações dos fundos. A partir dela, cada superintendência examinará as propostas, e também 
sobre as novas recomendações argumentadas durante a reunião.
O superintendente da Sudam falou sobre as características de desenvolvimento da região Norte. 
“As situações das regiões são bem diferentes. Dentro do Brasil existem vários “Brasis” cada um 
com a sua especificidade e diferença”, enfatizou. Segundo Rodrigo Mendes, a Sudam, Sudene e 
Sudeco, têm participação fundamental nessa nova proposta. “A Diretoria de Fundos da Sudam 
está muito bem alinhada em relação a isso. As propostas foram colocadas e vamos encaminhar 
as nossas ideias de como deverá ser feito este regulamento”, afirmou.


