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PUBLICAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

A prefeitura de Cruzeiro do Sul entregou, no dia 09 de fevereiro, a primeira parte da obra de revi-
talização o Balneário do Igarapé Preto. O balneário é um importante ponto turístico e fica a apro-
ximadamente 600 km de Rio Branco, no Acre. Considerado um dos programas mais tradicionais 
para as famílias cruzeirenses, é motivo de orgulho para os habitantes da cidade e do Estado.
O recurso que possibilitou a obra é oriundo de emenda parlamentar do senador Gladson Cameli, 
por meio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). A liberação do recurso 
necessário para dar continuidade à obra, estimada em R$1,5 milhão, vem sendo realizada de 
acordo com o cronograma da obra. Segundo o superintendente da Sudam, Paulo Roberto Correia, 
o cartão postal mais famoso da cidade recebeu investimentos que o tornam um importante incre-
mento para o desenvolvimento turístico da região. 

CRUZEIRO DO SUL RECEBE OBRAS DO IGARAPÉ PRETO



A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
(Sudam) realizou, no dia 02 de fevereiro, doação de ma-
teriais para o Movimento República de Emaús do Pará, 
no total de R$150 mil. O termo de doação foi assinado 
na sede da Sudam pelo superintendente Paulo Roberto 
Correia da Silva, pela diretora de Planejamento e Articu-
lação de Políticas, Keila Rodrigues, pelo diretor de 
Gestão de Fundos, de Incentivos Fiscais e de Atração de 
Investimentos, Carlos Maneschy e o pelo coordenador 
de Sustentabilidade do Emaús, José Maria Dias.
Na ocasião, Correia conheceu os projetos realizados 
pelo Emaús. “Espero, em breve, ir pessoalmente para 
conhecer. Sei da importância da história do trabalho do 
Emaús para os jovens paraenses e desejo que a contri-
buição da Sudam represente a primeira de muitas que a 
instituição receberá este ano”, afirmou.

SUDAM REALIZA DOAÇÃO PARA EMAÚS

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) tem elevado significativamente 
a atuação no desenvolvimento regional por meio das transferências voluntárias, como convê-
nios com órgãos e entidades públicas estaduais e municipais para execução de projetos na 
Amazônia Legal. Por conta disso, ocorre um maior esforço para gerenciar e acompanhar as 
crescentes demandas junto a governo federal, parlamentares, órgãos e entidades públicas fe-
derais e municipais, inclusive a própria equipe técnica e gerencial da Sudam.

Por conta disso, a instituição lançou o sistema “SIAC Mobile”, que representa um verdadeiro 
alinhamento ao princípio administrativo constitucional da publicidade, materializado por meio 
da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). Por celular é disponibilizada uma forma 
ativa/proativa de executar a transparência aos cidadãos.

“SIAC MOBILE” AGILIZA CONTROLE DE CONVÊNIOS DA SUDAM



O Sistema de Incentivos Fiscais representa uma enorme conquista para a Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia e para as empresas sediadas na Amazônia Legal que desejam 
pleitear o benefício da isenção fiscal.
De fácil utilização e com linguagem simplificada, o SIN diminui a possibilidade de fraudes e 
mesmo de erro humano, já que atualmente, todo o processo de solicitação de isenção fiscal é 
100% a partir de documentação impressa (em papel). O SIN diminuirá ainda o tempo de res-
posta, que hoje é de, em média, 30 dias – já que o analista precisaria de tempo para checar se 
todos os documentos exigidos estão constando no processo.

Como o processo de upload de toda a documentação obrigatória tem de ser feita on-line, o 
proponente é avisado em tempo real se faltar algum item a ser preenchido: o sistema trava seu 
progresso se determinado questionário não estiver completo. O Sistema disponibiliza ainda 
ajuda, possibilitando ao usuário que ele tire eventuais dúvidas quanto ao uso e/ou preenchi-
mento das abas. Após o upload de todos os documentos e conclusão, a empresa pode enviar a 
solicitação on-line e do outro lado, um técnico da SUDAM, ficará responsável por acompanhar 
o processo. O SIN disponibiliza, ainda, um manual de utilização em PDF para download, caso o 
usuário tenha dúvidas ou queira treinar. “O SIN é uma ferramenta revolucionária e acreditamos 
que será o estímulo que faltava às empresas que desejavam pleitear os benefícios. Foi um tra-
balho de equipe que muito orgulha a SUDAM”, comemorou Carlos Maneschy, diretor de 
Gestão de Fundos, Incentivos Fiscais e de Atração de Investimentos.

SISTEMA DE INCENTIVOS FISCAIS (SIN)

Tomou posse no dia 15 de janeiro, o novo titular da Dire-
toria de Gestão de Fundos, de Incentivos Fiscais e de Atra-
ção de Investimentos, Carlos Maneschy. A cerimônia foi 
comandada pelo ministro da Integração Nacional, Helder 
Barbalho, e contou com a presença da superintendente 
da Sudam, em exercício, Keila Rodrigues.
Carlos Edilson de Almeida Maneschy é Engenheiro Mecâ-
nico, formado pela Universidade Federal do Pará, com 
mestrado em Engenharia Mecânica pela Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em En-
genharia Mecânica pela University of Pittsburgh. Com 
uma longeva carreira na área da Educação, Maneschy foi 
reitor da UFPA por duas gestões consecutivas.  

NOVO DIRETOR DA SUDAM É EMPOSSADO
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