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PUBLICAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

A expansão do Projeto foi discutida durante o I Workshop Projetos Co-
operação Técnica Sudam/UFPa., no dia 14/12, na sede da Superinten-
dência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), em Belém.
Foram apresentadas ações e resultados executados pela UFPA, com o 
apoio financeiro da Sudam, além da proposta que está sendo aprecia-
da em Brasília visando a expansão das ações e a inclusão de novas ins-
tituições e ampliação da abrangência social, para dar suporte às ações 
de planejamento na Amazônia. O encontro reuniu gestores de defesa 
civil, técnicos das instituições de ensino superior e de pesquisa que 
atuam no setor, gestores de secretarias de planejamento e órgãos 
federais vinculados ao meio ambiente.

WORKSHOP DISCUTE AMPLIAÇÃO DO PROJETO PROTEÇÃO AMAZÔNIA

Na última sessão do ano, o financiamento com recursos dos Fundos 
Constitucionais do Norte (FNO) e de Desenvolvimento da Amazônia 
(FDA) do Programa de Financiamento Estudantil-FIES, a partir de 2018 
e a possibilidade de financiamento de energia limpa em placas solares 
para pessoa física, pelo FNO, foram as principais deliberações da 17ª 
Reunião Ordinária do Condel da Sudam, ocorrido no dia 01/12, em 
Belém.
Presidido pelo ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, e 
com a presença de cinco dos nove estados da Amazônia e demais con-
selheiros, o Condel encerrou o ano com uma demonstração de repre-
sentatividade política e a aprovação de matérias relevantes para o de-
senvolvimento regional.

Foi aprovada, ainda, uma moção pedindo a prorrogação do prazo dos 
Incentivos Fiscais e também pedindo a revisão da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) que veda que esse prazo seja superior a cinco anos. 

CONDEL APROVA FINANCIAMENTO DO FIES E DE ENERGIA LIMPA PARA PESSOA FÍSICA
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O superintendente da Sudam, Paulo Roberto Correia, assinou 69 con-
vênios, no Estado do Tocantins, no último dia 24/11, na sede da Asso-
ciação Tocantinense de Municípios, na capital, Palmas. No total, foram 
cerca de R$30 milhões que serão investidos no desenvolvimento do 
Estado. Os convênios foram propostos pelos Senadores Kátia Abreu, 
Vicentinho Alves, Ataídes Oliveira e pelos deputados Lázaro Botelho, 
Josi Nunes, Irajá Abreu, Dulce Miranda, Dorinha Rezende, Carlos Hen-
rique Gaguim e Vicentinho Júnior.

Os recursos serão aplicados na aquisição de equipamentos para im-
plantação de uma Usina de Asfalto, pavimentação asfáltica urbana dos 
municípios de Paraná, Nova Olinda, Arapoema e Esperantina, pavi-
mentação asfáltica de vias urbanas e implantação de sistemas coleti-
vos de abastecimento de água e galerias de águas pluviais, aquisição 
de máquinas e equipamentos agrícolas para apoio à produção rural, 
entre outras coisas.

SUDAM CELEBRA 69 CONVÊNIOS EM TOCANTINS

Em um ato de assinatura ocorrido no último dia 24/11, na sede da As-
sociação Tocantinense de Municípios, o superintendente da Sudam, 
Paulo Roberto Correia, entregou ao representante da empresa Indús-
tria e Comércio de Cereais Bom Gosto LTDA o laudo concedendo o 
incentivo fiscal de 75% de redução no IRPJ.

A empresa, instalada no município de Gurupi, vai gerar 100 empregos 
diretos e 400 indiretos e, com a economia de R$2 milhões ao ano, será 
possível reinvestir na empresa, garantindo a modernização e contri-
buindo para tornar os produtos ainda mais competitivos nacional e 
internacionalment

SUDAM CONCEDE INCENTIVO FISCAL EM TOCANTINS     



“A articulação entre os órgãos da nossa região é fundamental que este 
seja um Fórum efetivo e que possamos sair daqui com um programa, 
porque nossa região precisa do apoio de todos. O recurso exclusivo 
[para investimento em Ciência, Tecnologia e Invocação] já existe e pre-
cisa ser efetivado, bem aplicado”. Assim a Superintendente Substituta, 
Keila Rodrigues, abriu o Primeiro Fórum de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação da Sudam, ocorrido no dia 22/11. Entre convidados de toda a 
Amazônia legal, o evento foi organizado pela Coordenação Geral de 
Inclusão Social e Desenvolvimento Regional (COGID), com apoio da Di-
retoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DIPLAN), Assesso-
ria de Comunicação e Marketing Institucional (ASCOM) e Coordenação 
de Gestão Administrativa (CGA).    

SUDAM REALIZA PRIMEIRO FÓRUM DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Cerca de R$300 milhões em recursos investidos por convênios e 
termos de execução descentralizada e mais de R$ 22 bilhões injetados 
no setor produtivo em incentivos fiscais, aproximadamente, R$ 4 
bilhões em recursos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia 
(FDA), gerando investimentos totais de cerca de R$ 21 bilhões, entre 
FDA, recursos próprios e outras fontes, nos últimos dez anos. Esse foi 
o cenário que o superintendente da Superintendência do Desenvolvi-
mento da Amazônia (Sudam), Paulo Roberto Correia, levou a jornalis-
tas e colaboradores no evento “Sinergia Sudam 2018”, quando apre-
sentou, também, os resultados obtidos no período de sua gestão junto 
à autarquia. Ele destacou, ainda, os números de 2017 e falou das pers-
pectivas para o próximo ano. O evento ocorreu no Hotel Beira Rio, no 
dia 10/11.

SUDAM DIVULGA BALANÇO DE INVESTIMENTOS 2017       



No dia 05 de dezembro de 2017, o Centro Celso Furtado e o Ministério 
da Integração Nacional homenagearam os ganhadores do prêmio 
Celso Furtado. Em sua quarta edição, o prêmio incentivou a elabora-
ção e execução de planos que levem em conta potencialidades e reali-
dades locais.
A SUDAM teve um representante na comissão de avaliação dos traba-
lhos submetidos. Benedito Caldas, servidor da Autarquia, esteve em 
Brasília durante o mês de novembro para avaliação e julgamento dos 
estudos. E foi com muita felicidade que ele viu a Amazônia conquistar 
uma menção: a categoria Amazônia – tecnologia e inovações para o 
Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA) premiou os 
trabalhos de Jonas da Silva Gomes Júnior, ONGs Transnacionais e os 
Sentidos de Sustentabilidade Amazônica: Imaginários, Discurso e 
Poder, e Armando Araújo de Souza Júnior e Ricardo Silveira Martins, 
Avaliação de Políticas Industriais de Formação de Polos e Zonas Fran-
cas sob o Paradigma de Cadeias de Suprimentos.

PRÊMIO CELSO FURTADO HOMENAGEIA PESQUISAS  SOBRE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

A revista comemorativa dos 10 anos de recriação da Sudam representa 
um marco das atividades realizadas pela Instituição no período de 
2007 a 2017. Num clima de descontração, o Superintendente Paulo 
Roberto Correia destacou os resultados que já estão se fazendo sentir 
nos altos escalões de Brasília, pelos elogios que tem recebido, da cele-
ridade e a eficiência da equipe. “O trabalho de vocês está fazendo a 
diferença. O presidente da República, Michel Temer, que está muito 
distante daqui, já está informado do trabalho da Sudam”, afirmou.
O Prêmio de Reconhecimento por Iniciativas Inovadoras foi entregue 
aos servidores da Sudam, por suas contribuições para o cumprimento 
dos seus objetivos. O superintendente ressaltou a importância de re-
conhecer os servidores que, no exercício de suas funções, apresenta-
ram propostas inovadoras que contribuíram para o cumprimento dos 
objetivos estratégicos do órgão, que é uma instituição de planejamen-
to e desenvolvimento regional. Para ele, o estímulo à participação dos 
servidores em propor soluções para o desenvolvimento e a divulgação 
dos trabalhos desenvolvidos na instituição são de fundamental impor-
tância.

REVISTA SUDAM 10 ANOS E PRÊMIO POR INICIATIVAS INOVADORAS
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