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SUPERINTENDENTE REALIZA VISITA INSTITUCIONAL
AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

 O superintendente da Sudam, Paulo Roberto Correia, reuniu-se na tarde da segunda-feira, 17 de 
junho, no Palácio do Planalto, com o Presidente da República, Jair Bolsonaro. O superintendente 
acompanhou o governador do Acre, Gladson Cameli junto com a bancada do Acre. O encontro reforçou 
o pedido de apoio ao desenvolvimento da região.

 No encontro com o presidente Bolsonaro, estiveram presentes o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, o governador do Acre, Gladson Cameli e do vice-governador, Major Rocha, o coordenador da 
bancada Federal do Acre e 1º secretário do Senado, Sérgio Petecão, a senadora Mailza Gomes e os 
deputados federais, Mara Rocha, Vanda Milani e Manuel Marcos. O representante do governo do Acre 
em Brasília, Ricardo França, e a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Maria Alice Araújo 
também participaram da reunião.

Presidente e Superintende da SUDAM



AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CINDRA TRATA SOBRE AÇÕES 
E PROGRAMAS PARA A REGIÃO NORTE

 Na quarta-feira, 12 de junho, a Sudam esteve participando de audiência pública da Comissão de 
Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia (CINDRA) da Câmara dos Deputados, em 
Brasília. O encontro tratou sobre as ações e programas do Banco da Amazônia, na Região Norte, com 
participação da Sudam e da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Regional, do Ministério de 
Desenvolvimento Regional - MDR.

 Valdecir José de Souza Tose, Presidente do Banco da Amazônia, Paulo Roberto Correia da Silva, 
superintendente da Sudam e Adriana Melo Alves, secretária nacional de Desenvolvimento Regional e 
Urbano, do MDR, foram os convidados para o debate amplo sobre as perspectivas, projetos e ações 
para o desenvolvimento da Amazônia. O superintendente da Sudam explicou a participação da 
autarquia e aproveitou o encontro para ressaltar a importância do parlamento para as ações.



RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL É TEMA DE FEIRA
E PALESTRA NA SUDAM

 Na terça-feira, 4 de junho, a Sudam realizou uma programação especial voltada ao Dia Mundial 
do Meio Ambiente. Palestras sobre Responsabilidade Socioambiental e uma Feira com exposição e 
comercialização de artesanatos produzidos inteiramente de materiais sustentáveis foram as principais 
atrações do evento. As palestras trataram sobre empreendedorismo de forma sustentável, com a 
participação do analista do SEBRAE, Miguel Pantoja, e a experiência em empreendimentos do Prof. 
Mário Carvalho, que abordou o tema Criatividade com toque amazônico.

 

 A comissão do Plano de Logísticas Sustentáveis da Sudam foi a responsável pela organização 
do evento. Além das palestras, a feira de exposição trouxe uma variedade de produtos para a venda, 
como cestas feitas de jornal e blocos de notas decorados com folhas da árvore de cacau.



PRDA É ENTREGUE AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

 Na quinta-feira, 30 de maio, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, realizou a 
entrega do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA) ao presidente Jair Bolsonaro. O 
PRDA foi aprovado no último Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia (Sudam), sendo um instrumento de planejamento do desenvolvimento regional de referência 
que norteia as ações tanto das instituições públicas, quanto das políticas públicas na Amazônia.

A entrega foi realizada junto da assinatura da Nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional – 
PNDR. A nova PNDR também pretende garantir mais eficiência aos investimentos públicos, inclusive 
melhor aplicabilidade dos recursos dos Fundos Constitucionais e de Desenvolvimento das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Uma das estratégias para isso é a aderência da Política com os Planos 
Regionais de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA), do Centro-Oeste (PRDCO) e do Nordeste 
(PRDNE). O intuito é alinhar ações e programas para estimular o crescimento econômico e social das 
macrorregiões, além de fortalecer a atuação das superintendências regionais.



GESTÃO AMBIENTAL É TEMA DE PALESTRA NA SUDAM

 A necessidade de dialogar com habilidade e razoabilidade e o estabelecimento de parcerias foi o 
foco da palestra com o tema “Gestão Ambiental no Pará – avanços e desafios”, proferida pelo secretário 
adjunto de gestão e regularidade ambiental do Governo do Estado do Pará, Rodolfo Bastos, nesta terça-
feira, 14 de maio, no Espaço Cultural. Essa foi a primeira de uma série de palestras  que serão 
promovidas pela Coordenação de Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável (COGID) ao longo 
deste ano.

SUDAM APOIA PROJETO QUE VAI BENEFICIAR CERCA
DE 700 CRIANÇAS E JOVENS



 Na sexta-feira, 10 de maio, a Sudam participou da entrega de cinco estufas para produção de 
hortaliças e viveiros de mudas de árvores frutíferas. O local é chamado de vitrine tecnológica de boas 
práticas agropecuárias e educação ambiental e fica na sede da República de Emaús, em Belém, que 
atende cerca de 700 crianças e jovens. Segundo Paulo Contente, coordenador Geral de Inclusão Social 
e Desenvolvimento Sustentável da Sudam, o projeto recebeu apoio da autarquia por meio de 
transferências de recursos provenientes do orçamento geral da união e emendas parlamentares, em 
parceria com a Embrapa.

 São mais de dez tipos de vegetais, entre as folhagens mais consumidas, como alface, cebolinha 
e coentro, mas também manjericão, pepino, tomate, quiabo, entre outros, produzidos segundo as boas 
práticas preconizadas pela Embrapa, que envolvem manejo do solo, sementes certificadas e livres de 
doenças, reciclagem de materiais orgânicos, como o aproveitamento das podas de árvores feitas pela 
Rede Celpa, produção de compostagem e biofertilizante, e o controle alternativo de pragas e doenças.



SUDAM ABRE O 2º FÓRUM DE GESTÃO DO TURISMO
DE BASE COMUNITÁRIA DO PARÁ

 Na quinta-feira, 02 de maio, a Sudam foi o local de abertura do 2º fórum de gestão do Turismo de 
base comunitária do Pará, que aconteceu até o dia 4 de maio, com o objetivo discutir a resistência, 
sobrevivência e luta contra a correnteza do turismo predatório.

 O evento de abertura reuniu instituições governamentais e privadas, ONg’s, representantes 
comunitários e pesquisadores de todas as regiões do Estado para discutir os processos de Gestão do 
Turismo de Base Comunitária e seus desafios. Como resultado final, será formulada uma proposta 
(Projeto de Lei Estadual), a título de contribuição deste fórum à regulamentação do Turismo de Base 
Comunitária no Estado do Pará. 



AGENDA EM BRASÍLIA TRATA SOBRE O
DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL

 Na terça-feira, 16 de abril, o superintendente da Sudam, Paulo Roberto Correia, esteve 
representando a autarquia em agenda com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e com o Ministério do Desenvolvimento Regional, em Brasília. Ele foi recebido pelo Chefe do 
Departamento de Fomento e Originação Norte e Centro Oeste- DENOC, do BNDES, Gustavo Gimenez 
Nonato. O encontro tratou sobre investimentos, trabalhos e tipos de apoio para o desenvolvimento da 
região da Amazônia Legal.  

 De acordo com o superintende da Sudam, a procura por assuntos sobre as Parcerias Público-
Privada cresce entre os parlamentares. As parcerias são acordos entre o setor público e privado para a 
realização conjunta de determinado serviço ou obra de interesse da população. Gustavo Nonato 
explicou que o BNDES tem apoiado a estruturação de parceria público-privada (PPP) porque identifica 
que os municípios apresentam uma carência em capacitação para estruturar PPPs, principalmente em 
saneamento, iluminação pública e coleta de resíduos.

 No mesmo dia, a Sudam esteve em reunião com o assessor do ministro do Desenvolvimento 
Regional, Marçal Neto, para discutir demandas internas e intensificação das atividades de 
desenvolvimentos, promovidos pela autarquia.



SUDAM CONHECE PARQUES TECNOLÓGICOS
EM FLORIANOPÓLIS E BELO HORIZONTE

 Durante agenda realizada entre os dias 12 e 15 de abril, a Sudam, representada pelo 
superintendente Paulo Roberto Correia, realizou visita ao Parque Tecnológico Sapiens Parque, em 
Florianópolis, e ao Parque Tecnológico de Belo Horizonte-BH-Tec. O objetivo das visitas faz parte de 
dois eixos do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia – PRDA:  promover o fortalecimento do 
Sistema Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) da Amazônia Legal e o fortalecimento das 
capacidades governativas dos entes subnacionais.

 Na sexta-feira, 12, a comitiva, composta pelo superintendente da Sudam, senadora Mailza 
Gomes, acompanhada da reitora do Ifac, Rosana Cavalcante, o secretário estadual de Indústria, 
Ciência e Tecnologia do Acre, Anderson Abreu, os presidentes da Funtac, Odicleia Camara, da 
Fundhacre, Dr. Lucio Brasil, do sindicato dos engenheiros e representante da ZPE, Tião Fonseca e o 
diretor técnico do Sebrae, Lauro Santos, foi recebida pelo diretor executivo da unidade de Gestão 
Pública, Moacir Marafon, na Softplan Planejamento e Sistemas, no Sapiens Parque, parque de 
inovação e tecnologia na cidade de Florianópolis, Santa Catarina.



OFICINA TRATA PLANEJAMENTO DA ROTA
DO PEIXE, EM TOCATINS

 Aconteceu na primeira semana de abril, em Palmas, 1 ª Oficina de Planejamento da Rota do 
Peixe, Região Sudeste do Estado do Tocantins. O evento marcou o início da instalação da Rota do Peixe 
no Estado, e faz parte de um programa que consta da Rota de Integração Nacional, desenvolvido pelo 
Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), que mapeia as cadeias produtivas potenciais na 
Amazônia. Contou com a presença da coordenadora de Elaboração de Programas e Projetos Especiais 
(COCPE) da Sudam, Aline Dias, e o coordenador de Projetos Integrados do MDR, José Joaquim 
Carneiro Filho e representantes de instituições públicas e privadas ligadas ao setor.

 A oficina reuniu instituições e atores locais interessados na instalação da Rota, como a classe 
empresarial, instituições públicas municipais e federais. Carneiro, do MDR expôs o programa Rotas de 
Integração, focando na Rota do Peixe. Inicialmente aconteceram as visitas técnicas, de equipes 
compostas por membros do MDR, Sudam, Embrapa, Emater e outros, às instituições de pesquisa e 
ensino que estão ligadas à Rota do Peixe. Num segundo momento, essas instituições se reuniram para 
discutir as ações e elaborar o planejamento da rota.
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Equipe Ascom: Ana Beatriz Mácola, Elida Fleury, Marilena Vasconcelos. Eduardo Monteiro, José Arthur


