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SUDAM É RECEBIDA POR PARLAMENTARES EM BRASÍLIA

 A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) cumpriu agenda de atividades, 
realizada nos dias 19 e 20 de março, em Brasília, quando os representantes da autarquia foram 
recebidos por parlamentares para discutir as ações de desenvolvimento para a Amazônia. O 
superintendente da Sudam, Paulo Roberto Correia, e a diretora de Planejamento, Keila Rodrigues, 
apresentaram o Plano de Ações da autarquia para os anos de 2019 e 2020, na Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), no Senado Federal.

 Correia destacou as ações para desenvolver a região e pediu o apoio dos parlamentares e da 
sociedade para seguirem o objetivo, juntos, e com a visão da Sudam. Para ele é importante que a 
Sudam se torne uma autarquia de excelência para toda a região. Com um formato interativo, a audiência 
pública foi transmitida ao vivo e participação online da sociedade. O transmissão do evento está 
disponível no Youtube: https://goo.gl/XC4Kgu

Superintende da Sudam e diretora Keila Rodrigues
participam de Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR)



Convênios e recursos para a região

 Em Brasília, o superintendente reuniu-se, ainda, com o senador Telmário Mota (Pros-RR), na 
manhã da terça-feira, 19/03, para apresentar os pleitos da autarquia e tratar sobre os convênios do 
parlamentar para o estado de Roraima. A reunião também contou com a presença do senador Mecias de 
Jesus (PRB-RR). No encontro, o senador Telmário destacou que durante o seu mandato, já indicou para 
a superintendência R$ 9,5 milhões, para aquisição de maquinários, construção de centros indígenas e 
recuperação de estradas vicinais.

Superintendente da Sudam é recebido pelos senadores
Telmário Mota (Pros-RR) e Mecias de Jesus (PRB-RR)

Sudam e MDR discutem agenda para o desenvolvimento
da Amazônia Legal

 Na terça-feira 20/03, o superintendente da Sudam reuniu com o ministro do Desenvolvimento 
Regional, Gustavo Canuto, para tratar de temas relevantes para o desenvolvimento da Amazônia Legal. 
Ele também foi recebido pela senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) para dialogar sobre a 
implementação do Parque Tecnológico no estado do Acre. A senadora Mailza, que defende o projeto 
tecnológico, comentou sobre a importância do parque de inovação, voltado principalmente para 
biotecnologia no estado do Acre. 



CONSULTA PÚBLICA COLHEU SUGESTÕES PARA O PRDA

 A sociedade amazônica com interesse no tema de desenvolvimento da Amazônia teve a 
oportunidade de fazer sugestões ao documento que deve indicar ações na Amazônia para os próximos 
anos. A Sudam abriu, no mês de março, a participação popular, na elaboração do Plano Regional de 
Desenvolvimento da Amazônia (PRDA) por meio da consulta pública virtual. O plano é um instrumento 
de planejamento a ser adotado pelo governo federal para a redução das desigualdades regionais. 

 O processo de elaboração do PRDA é uma ação conjunta da Sudam com o Ministério do 
Desenvolvimento Regional, ministérios setoriais, órgãos e entidades federais presentes na Amazônia 
Legal e em articulação com os governos estaduais.

 A consulta foi voltada principalmente para as pessoas que moram nos estados da região 
amazônica, mas pessoas de outras localidades, com interesse no assunto, também contribuíram com a 
construção do documento. 



Desenvolvimento regional alinhado com a Endes e PNDR

 A proposta do PRDA está alinhada com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (Endes) e com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). O plano será 
desenvolvido no mesmo período do Plano Plurianual (PPA) e deve orientar as ações na Amazônia de 
2020 a 2023. Por isso, foi primordial a participação da sociedade, principalmente a amazônica, que será 
diretamente alcançada pelas medidas.

ESTUDO AUXILIARÁ O PLANEJAMENTO ECONÔMICO
DA AMAZÔNIA LEGAL

 Servidores da Sudam e de outros órgãos passaram por treinamento para a construção de um 
estudo conjunto e unificado para a Amazônia. A Sudam vai produzir a Matriz de Insumo-Produto (MIP) 
dos estados da Amazônia Legal. A construção dessa ferramenta de planejamento e de avaliação será 
efetivada por meio da consultoria da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe)/ Universidade 
de São Paulo (USP). A primeira reunião com os consultores para alinhamento das ações foi realizada no 
dia 19/02, na sede da Sudam, em Belém.



 A MIP vai fazer a representação em matriz da economia dos estados da Amazônia Legal, para 
planejar e prever impactos dos instrumentos de ação da Sudam, como Fundo Constitucional do Norte 
(FNO), Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), e incentivos fiscais. 

Capacitação

 A Sudam abriu a oportunidade para pessoas de outros órgãos de desenvolvimento regional e dos 
Estados da Amazônia Legal participarem de um programa de treinamento que compõe a consultoria. 
Foram treinados servidores do Ministério do Desenvolvimento Regional, Banco da Amazônia, Banco do 
Brasil, Banco do Nordeste, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), 
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), dentre outros.

 A consultoria será realizada em três etapas ao longo de 2019. A primeira abrangerá os estados do 
Pará, Amazonas e Mato Grosso e levará seis meses para ser concluída. Os outros estados serão 
estudados em duas etapas, com três meses de duração em cada. Sudam encerra primeira etapa de 
treinamento para construção de MIP. A primeira etapa do treinamento aconteceu na sede da Sudam, em 
Belém, e encerrou no dia 27/02.

CAMPANHA DE CONSUMO CONSCIENTE REDUZ O
CONSUMO DE ÁGUA NA SUDAM

 A redução de pelo menos 40% no consumo de água é 
um dos resultados obtidos a partir dos esforços da Sudam. O 
número refere-se ao ano de 2018 em comparação ao 
primeiro e segundo semestres de 2017. A medida atende à 
portaria nº 23, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, de 12 de fevereiro de 2015, que estabelece boas 
práticas de gestão e uso de energia elétrica e de água nos 
órgãos e entidades da Administração Pública Federal e 
dispõe sobre o monitoramento de consumo desses bens e 
serviços.

 No segundo semestre de 2018, a economia no consumo foi ainda maior e alcançou baixa de 
42,47%, em comparação com o mesmo período de 2017. Mesmo com a alta na tarifa, a economia foi de 
R$ 12.344,00 na conta. 



SANCIONADA A LEI QUE PRORROGA OS INCENTIVOS
FISCAIS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA SUDAM

 O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou, no dia 4 de janeiro, a Lei n. 13.799 que 
prorroga até 31 de dezembro de 2023 o prazo para aprovação de projetos enquadrados em setores da 
economia considerados prioritários para o desenvolvimento regional nas áreas de atuação das 
Superintendências do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da Amazônia (Sudam).

 A medida permite que aqueles empreendimentos considerados prioritários para o 
desenvolvimento regional tenham direito à redução de 75% do imposto sobre a renda e adicionais 
calculados com base no lucro operacional gerado pela atividade incentivada. Com isso, as empresas 
podem reinvestir esses recursos na instalação, ampliação, modernização ou diversificação de diversas 
atividades econômicas e produtivas. 
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