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Festival do Feijão é realizado com apoio da Sudam

 Em sua 4ª edição, o Festival do Feijão foi realizado durante os dias 29 a 1º de julho, com o 
patrocínio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), em Marechal 
Thaumaturgo, no Acre.  A programação conta com práticas esportivas, feiras e comercialização de 
artesanato, apresentações musicais e valorização da cadeia produtiva do feijão.

 O 4º Festival do Feijão de Marechal Thaumaturgo é um evento de desenvolvimento, que gera 
fomento ao empreendedorismo, buscando protagonizar o empoderamento das comunidades 
ribeirinhas do município de Marechal Thaumaturgo. O festival é realizado para fortalecer a agricultura 
familiar, proporcionando a viabilidade de geração de emprego e renda aos agricultores e demais 
municípios. O superintendente da Sudam, Paulo Roberto Correia, esteve no festival e destacou a 
importância de patrocinar eventos como esse. “A Sudam é um órgão de extrema importância e precisa 
ter uma visibilidade regional. O objetivo do patrocínio ao Festival do Feijão é apoiar os produtores locais  
que mais precisam de ajuda”, disse.



Semana Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Desenvolvimento é realizada na Sudam

 A Unidade de Gestão de Integridade (UGI) finalizou a segunda etapa da confecção do Plano de 
Integridade da Sudam 2018/2019. O plano foi aprovado e consta do relatório parcial da estruturação, 
que foi entregue pela equipe no final de maio deste ano, quando foi realizado o evento “Painel sobre 
Integridade”, no auditório central da Sudam. A partir de agosto, a equipe, que tem por objetivo realizar 
estudos e apresentar proposta de integração e atualização dos temas Governança, Integridade, Riscos 
e Controles, inicia a terceira fase dos trabalhos que é a de execução do plano, tendo por base as ações 
previstas no relatório.



Sudam apresenta PRDA para o Estado do Amazonas

 A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), representada pelo 
superintendente Paulo Roberto Correia, esteve em Manaus, no dia 11 de julho, para apresentar o Plano 
Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA) com os projetos inclusos, ao governador do 
Amazonas, Wilson Lima. O Asfaltamento de trecho da BR-319 está entre os projetos do Amazonas 
acolhidos para PRDA.



Articulações para o desenvolvimento é pauta de reunião 
entre Sudam e Suframa

 Na segunda semana de julho, o superintendente da Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia (Sudam), Paulo Roberto Correia, foi recebido pelo superintendente da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), Alfredo Menezes, para o estreitamento de parcerias entre as 
autarquias.

          O encontro faz parte de uma agenda firmada pelo superintende da Sudam para o fortalecimento 
das parcerias entre as instituições que promovem o desenvolvimento da região, assim como, 
operacionalizar um dos eixos de intervenção do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia 
(PRDA), que trata sobre o fortalecimento das capacidades Governativas dos entes subnacionais. O 
PRDA reconhece a importância da governança para o bem coletivo, no sentido de unir os atores locais 
em um esforço de articulação, mobilização, cooperação e responsabilização, ou seja, priorizar o 
estabelecimento efetivo de um pacto federativo no âmbito das agendas de desenvolvimento.



Liberação de recursos para a 2ª fase da revitalização 
do Igarapé Preto

 No primeiro dia de julho, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, no Acre, assinou a ordem de serviço para 
mais uma etapa das obras de revitalização do Balneário Igarapé Preto. Com recursos da 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e do Ministério do Turismo, o principal 
ponto turístico da cidade vai ganhar novas estruturas.

 

 Os investimentos na infraestrutura do balneário tiveram início com a construção de um muro de 
contenção da barragem e calçadas. Os serviços iniciais foram concluídos no ano passado. Nesta 
segunda etapa, a previsão é que as obras sejam concluídas no prazo de 1 ano. 



 Uma audiência realizada no dia 18 de julho, entre o superintendente da Sudam, Paulo Roberto 
Correia e representantes do estado de Roraima, tratou sobre os convênios entre a autarquia e 
municípios do estado (RR), que juntos somam o valor de repasse de R$61,750 milhões. O encontro foi 
realizado na sede da Sudam, em Belém.

 Pavimentação de vias, ampliação de estradas, drenagem e urbanização em ruas e avenidas 
estão entre os principais objetos de convênios repassados através de termo de compromisso, nos 
últimos três anos.  “Nós sabemos da importância de cada convênio e ficamos felizes em ajudar o 
desenvolvimento dos municípios de Roraima. Faz parte da nossa missão: ficar próximo de cada estado 
da Amazônia Legal”, destacou o superintendente.



Sudam visita Amazonas e Acre

 Entre os dias 25 e 27 de julho, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), 
representada pelo superintendente Paulo Roberto Correia, cumpriu agenda em Manaus e Rio Branco. 
O objetivo da agenda foi promover e obter cooperações mútuas para o desenvolvimento da região.



 Sudam participou de oficinas com produtores 
 de Igarapé-Miri e Breves

   Entre os dias 05 e 08 de agosto, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) 
participou de oficinas com produtores, em Igarapé-Miri e em Breves. As participações foram realizadas 
em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), com o propósito de dar continuidade 
às ações de planejamento para o desenvolvimento intra e inter-regional, dentre as quais, aquelas que 
objetivam a inclusão social, por meio da inclusão produtiva.

        Em Igarapé-Miri, a Oficina de Revisão Planejamento Estratégico do Polo Baixo Tocantins, 
realizada na segunda-feira (5), tratou sobre a revisão do diagnóstico territorial e a estratégia de ação do 
Polo, além de reavaliar a carteira de projetos para a estruturação da açaícultura. Na quarta-feira (7), o 
município de Breves, recebeu a primeira Oficina de Planejamento Estratégico do Polo do Arquipélago de 
Marajó. Durante o encontro, foram discutidas estratégias e ações para a implementação do Polo, a 
estruturação da cadeia produtiva do açaí na região, e elaborada a carteira de projetos e definição do 
comitê gestor.



Agenda para o desenvolvimento: Sudam participa de 
reuniões em Roraima

 O superintendente da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Paulo 
Roberto Correia, esteve em Roraima em reunião com a presidência da Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de Roraima (FAERR), juntamente com a Superintendência do Ministério da 
Agricultura de Roraima, tratando de subsídios e fomentos destinados a esse setor para Roraima, 
realizado na Federação das Indústrias do Estado de Roraima (FIER). Os encontros foram realizados no 
dia 08 de agosto.

 



Convênio no valor de R$600 mil e retomada de obras para 
Mucajaí /RR

 Nos dias 9 e 10 Agosto, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), 
representada pelo superintendente Paulo Roberto Correia, assinou um convênio no valor de R$600 mil 
com a prefeitura de Mucajaí, em Roraima, para a recuperação e implantação do sistema de esgoto 
sanitário na localidade e participou da solenidade que marca a retomada das obras de construção do 
polo universitário que vai abrigar cursos de graduação superior em Mucajaí. Os recursos são oriundos 
de emendas do Deputado Federal Edio Lopes.

 



Sudam recebe Semana do Economista e lançamento de livro

  O superintendente da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), 
Paulo Roberto Correia, esteve em Roraima em reunião com a presidência da Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de Roraima (FAERR), juntamente com a Superintendência do Ministério da 
Agricultura de Roraima, tratando de subsídios e fomentos destinados a esse setor para Roraima, 
realizado na Federação das Indústrias do Estado de Roraima (FIER). Os encontros foram realizados no 
dia 08 de agosto.

 

              A Diretora de Planejamento e Articulação de Políticas da Sudam, Keila Rodrigues, destacou a 
importância de apoiar eventos e lançamentos para o desenvolvimento da Amazônia. “A Sudam tem essa 
responsabilidade de promover o desenvolvimento. Por isso discussões como essa, alinhadas a 
proposta do evento, são extremamente importantes. É a segunda vez que a Sudam apoio o evento. 
Estamos lançando o volume dois e são produções técnicas, com trabalho construído também com a 
equipe da Sudam”, contou.

 



 FNO-Itinerante: ações levam conhecimento sobre o fundo

             Apresentar e disseminar as várias possibilidades de crédito proveniente do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Norte (FNO); gerar oportunidade de renegociação para clientes inadimplentes e 
aproximar as duas principais instituições de desenvolvimento da região, Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e Banco da Amazônia (Basa), da população local são os 
principais objetivos do FNO-Itinerante.

         As ações itinerantes do FNO, realizadas em junho e julho nos municípios: São Domingos do 
Araguaia/PA, Taipas do Tocantins/TO, Santa Rosa do Purus/AC e Itapiranga/AM.



Representantes da Sectet são recebidos na Sudam

 O Programa Conecta Pará e a Feira Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação foram alguns 
dos temas tratados em reunião realizada no dia 12 de Julho, entre representantes da Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia e educação Profissional e Tecnológica (Sectet) e da Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). Participaram o Diretor de Ciência e Tecnologia (DCT) da 
Sectet, Demethrius Lucena, acompanhado do servidor da Secretaria, Cristiano Cardoso; a Diretora de 
Planejamento da Sudam, Keila Adriana de Jesus; o Coordenador de Inclusão Social e Desenvolvimento 
Sustentável da Sudam, Paulo José Contente Pereira e a técnica da Sudam, Taciane Oliveira.



Oficina do Desenvolvimento Sustentável é realizada no Pará

    Nos dias 21 e 22 de agosto, Belém recebeu a 11ª oficina de capacitação da Parceria pelo 
Desenvolvimento Sustentável, firmada entre a Associação Brasileira dos Municípios (ABM) e a União 
Europeia. A oficina aconteceu na sede da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
(Sudam), com o apoio  da Federação das Associações de Municípios do Pará (Famep). Cerca de 100 
pessoas participaram do evento.

      

          “A missão desse evento é importante e árdua. É tentar fazer um alinhamento de políticas 
pensando no desenvolvimento das cidades. A nossa região precisa muito desse comprometimento na 
elaboração e execução de suas políticas”, destacou a diretora de Planejamento e Articulação de 
Políticas da Sudam, Keila Rodrigues.



2º Fórum anual do cacau – COCOaACTION Brasil 

 A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) participou nos dias 27 e 28 de 
agosto do 2º Fórum Anual do Cacau COCOaACTION Brasil, que integra a World Cocoa Foundation – 
WCF, criada com intuito de contribuir para aproximar indústria, governos e outros parceiros do cacau, 
voltados ao objetivo comum de criar um setor cacaueiro sustentável, apoiar na organização da cadeia 
do cacau e chocolate, alinhado com as demandas do consumidor; apoiar as atividades de campo, com 
vistas ao desenvolvimento socioeconômico de produtores de cacau e suas comunidades e para 
contribuir com uma plataforma, objetivando a alinhar prioridades e a se reportar coletivamente.



Sudam representa o MDR em audiência pública

 O superintendente da Sudam, Paulo Roberto Correia, participou como representante do 
Ministério do Desenvolvimento Regional, na Comissão Especial Subsídios Tributários e Creditícios com 
o tema: Zona Franca de Manaus e subsídios ao Desenvolvimento Regional. A audiência pública foi 
realizada no dia 17 de setembro, em Brasília.



Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré
visita Sudam

 Com muita emoção, alegria e fé, os servidores da Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia (Sudam), receberam a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, na tarde da 
última quinta-feira, 19. Uma missa aberta foi realizada no auditório da autarquia. A imagem peregrina foi 
recepcionada pelo superintendente, Paulo Roberto Correia.

 O superintendente aproveitou o encontro para destacar a importância de cada servidor, 
colaborador e terceirizado da autarquia. “Todos os dias, eu tento fazer o melhor de mim, para que a 
Sudam seja o órgão que está sendo reconhecido hoje. Quando vou em Brasília, percebo um respeito 
diferenciado pelos parlamentares e pelo nosso próprio Ministério e isso é fruto do nosso trabalho, de 
todos os servidores e colaboradores”, destacou Correia.
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Equipe Ascom: Ana Beatriz Mácola, Elida Fleury, Marilena Vasconcelos. Eduardo Monteiro e Leandro Müller, 
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