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PUBLICAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

IMAGEM PEREGRINA 
DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ VISITA SUDAM

 “Somos todos filhos da Mãe”. Com esse espírito bem-humorado e com mensagens de 

união e de espírito de família, o padre Lucivaldo Silva, da Casa da Juventude, celebrou a 

cerimônia que aconteceu na sede da Sudam, no último dia 21 de setembro. A visita faz parte 

da agenda de visitas da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, programadas 

pelas instituições públicas e privadas de Belém, e marcou um momento de emoção, 

descontração e fé entre a direção da autarquia e os servidores da casa. A imagem peregrina 

foi recepcionada pela procuradora-geral, Márcia Dopazzo e pela servidora Alda Canto.



SUDAM LANÇA APLICATIVO DA OUVIDORIA DO FNO

 Os beneficiários do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) já 

podem falar com a Ouvidoria de qualquer lugar usando apenas o aparelho celular. A Sudam 

lançou, em julho deste ano, o aplicativo “Ouvidoria FNO” que facilita o contato com os 

gestores do Fundo e pode ser baixado gratuitamente. O 

aplicativo está disponível para o sistema Android e para o IOS. 

 Para fazer o download, basta procurar “Ouvidoria – FNO – 

SUDAM” no Google Play ou na App Store. É necessário fazer 

identificar nome e e-mail e descrever a razão do contato. As 

formas de interação ofertadas são: “Denúncia”, “Elogio”, 

“Reclamação”, “Sugestão” e a “Solicitação de Informação”. 

Todas as interações são automaticamente monitoradas pela 

Controladoria Geral da União (CGU) e obedecem a prazos 

legais para serem respondidas.

EVENTO VOLTADO PARA ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 
É REALIZADO EM BELÉM

    A Sudam, em parceria com o 

Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços realizaram no dia 20 

de setembro, um evento técnico de 

“Formalização da rede de núcleos 

estaduais de Arranjos Produtivos 

Locais (APLs)”. O evento reuniu, na 

s e d e  d a  S u d a m ,  e m  B e l é m , 

representantes dos núcleos estaduais, 

do Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae), da 

Confederação Nacional da Indústria 

(CNI), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Federação da Agricultura e 

Pecuária do Pará (Faepa), além de instituições públicas, de ensino superior, dentre outras.

 A coordenadora de Elaboração de Programas e Projetos Especiais da Sudam, Aline 

Dias explica que APL's são aglomerações de empresas e empreendimentos, localizados 

em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva, algum tipo de 

governança e mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem 

entre si e com outros atores locais, tais como: governo, associações empresariais, 

instituições de crédito, ensino e pesquisa. 



 Desenvolvido pela Sudam, o aplicativo para aparelhos celulares 

“SIAC- Sistema de Apoio aos Convênios” está entre os 10 melhores do 

Brasil do 22º Concurso Inovação no Setor Público da Escola Nacional 

de Administração Pública (Enap). 

 Disponível gratuitamente para usuários dos sistemas Android e 

IOS, o programa foi selecionado na categoria “Inovação em serviços 

ou políticas públicas no Poder Executivo Federal”. O concurso recebeu 

quase mil inscrições de todo país, mas apenas 10 iniciativas foram 

selecionadas, em cada uma das três categorias disponíveis.  Entre os 

critérios para avaliação, estão: inovação, resultados e/ou impactos, utilização eficiente de 

recursos, Mecanismos de transparência e controle social e grau de replicabilidade. 

APLICATIVO DA SUDAM É SELECIONADO 
ENTRE OS MAIS INOVADORES DO BRASIL

SUDECO FAZ VISITA TÉCNICA À SUDAM

 Uma comissão da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) 

esteve em visita técnica à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), 

em Belém, no final de setembro, visando ao intercâmbio de conhecimento entre seus 

colaboradores, e ao alinhamento das ações das instituições. O grupo avaliou a estrutura e 

os sistemas que são usados na Sudam, para possível implementação, e apresentou uma 

proposta de Acordo de Cooperação(AC) entre as três entidades, que inclui, também, a 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), onde a comissão fez visita 

técnica em junho deste ano. 
O objetivo é promover uma maior interação entre as três autarquias vinculadas ao 

Ministério de Integração Nacional (MI). A equipe foi coordenada pelo diretor de 

Planejamento, Roberto Postiglione, e recepcionada pela diretora de 

Planejamento da Sudam, Keila Rodrigues.



WORKSHOP TIRA DÚVIDAS SOBRE 
NCENTIVOS FISCAIS E FDA
  Mais de 100 pessoas de várias regiões 

do país participaram do Workshop “Atração de 

Investimentos”, no dia 17 de agosto, na sede da 

Sudam, em Belém. O evento, voltado para quem 

tem interesse em instrumentos adotados pela 

Sudam, demonstrou o Sistema Online de Incentivos 

Fiscais (SIN) e o Fundo de Desenvolvimento da 

Amazônia (FDA).

 O objetivo foi unir em um só espaço todos os 

grupos envolvidos no acesso aos incentivos fiscais, financeiros e administrativos da Sudam, 

por meio do SIN e do fluxo operacional FDA. 

 O público pode conhecer melhor o uso e funcionalidades do SIN, que foi lançado em 

maio deste ano, e tirar dúvidas com a área técnica. O público aprovou a realização do 

evento.  

SUDAM SEDIA PRIMEIRO EVENTO DE CICLO DE PAINÉIS SOBRE ODS 

 Considerando a relevância dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para a 

sociedade, o Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC) e o Centro 

de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) 

realizaram, em Belém, o ciclo de painéis “CTI 

para a Sustentabilidade (CTI ODS 2030)”. O 

evento aconteceu no último dia 22 de agosto. 

Belém sediou o primeiro evento do projeto, com 

o tema Biodiversidade. O encontro aconteceu na 

sede da Sudam, e contou com a parceria da 

Organização Social Biotec-Amazônia. O intuito 

d a  i n i c i a t i v a  é  e x p a n d i r  o  n í v e l  d e 

conscientização da população sobre o papel da 

ciência, tecnologia e inovação (CT&I) no 

atendimento da Agenda 2030 dos ODS, 

pactuada em 2015 na Organização das Nações 

Unidas (ONU). 
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DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA 
NO SÉCULO XXI É TEMA DE LIVRO

 O livro “Reflexões acerca do desenvolvimento da Amazônia no século XXI” foi lançado 

em agosto, no auditório da Sudam, em Belém. A publicação foi organizada por Kleber 

Mourão e Sérgio Silva, economistas da Sudam, e traz 

sete capítulos que tratam das ações do Governo 

Federal para o desenvolvimento regional. O evento 

contou com a palestra de André Cutrim Carvalho, do 

Núcleo de Meio Ambiente (Numa), da Universidade 

Federal do Pará (UFPA), e foi voltado para 

estudantes e profissionais de Economia, para 

professores, pesquisadores e demais profissionais 

interessados no desenvolvimento regional.

SERVIDORES DA SUDAM FAZEM VISITA AO PCT GUAMÁ

   Um grupo de nove servidores da Sudam visitou, no último dia 06 de agosto, o Parque 

de Ciência e Tecnologia do Guamá (PCT Guamá), em Belém. Eles foram recebidos por 

Milkson Campelo, coordenador de Atração e Consolidação de Empreendimentos do PCT 

Guamá e por Marco Antônio Lima, diretor de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica (Sectet). O objetivo da visita foi de conhecer 

melhor algumas das soluções desenvolvidas pelo PCT e que podem ser usadas nas ações 

da Sudam.
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