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SUDAM REALIZA CONFERÊNCIA SOBRE CONVÊNIOS 
EM TOCANTINS

 Gerentes Municipais de Convênios, Arquitetos e Engenheiros dos Municípios tocantinenses 
participaram nos dias 25 a 27 de setembro, da capacitação sobre convênios e projetos firmados com a 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), durante a Conferência Regional: Boas 
Práticas em Convênios, realizada na Universidade Federal do Tocantins (UFT). O evento contou com a 
presença de técnicos da SUDAM, que ministraram oficina aos agentes municipais.



Sudam apoia a 41ª Exposição Agropecuária do Amazonas

 A Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), maior evento de agronegócios do estado, 
teve início no dia 03 de outubro, com apoio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
(Sudam), representada pelo superintendente Paulo Roberto Correia. O evento aconteceu na área 
externa do Centro Universitário Nilton Lins, zona centro-sul de Manaus, com entrada gratuita.



Investimentos para o Amazonas são destaques em agenda 
da Sudam

 Durante o período de 2009 – 2018, o Amazonas foi o estado com maior destaque de Incentivos 
Fiscais concedidos pela Sudam. Foram 1.051 projetos de incentivos fiscais, para 410 empresas 
beneficiadas gerando mais de 597 mil empregos diretos/indiretos, gerados/mantidos, somando R$ 34.7 
bilhões em investimentos atraídos/mantidos. Em 2019, 29 projetos do Amazonas estão tramitando para 
concessão de incentivos fiscais na Sudam. Representando a autarquia, o superintendente Paulo 
Roberto Correia participou de coletivas de imprensa e concedeu entrevistas para tratar sobre os 
investimentos da Sudam para o Amazonas.



Instrumentos de ação da Sudam são disponibilizados para 
mais de 300 mil pessoas

 Instrumentos de Ação da Sudam foram disponibilizados nos materiais de divulgação 
institucionais para os visitantes da 41ª Expoagro, em Manaus. A feira, que recebeu mais de 300 mil 
visitantes em quatro dias, contou com aproximadamente 300 expositores entre os dias 03 e 06 de 
outubro. A Sudam apoiou a realização da edição de 2019.



Brasília: Sudam trata sobre parcerias para o desenvolvimento

 O superintendente da Sudam, Paulo Roberto Correia, esteve com o novo superintendente do 
Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), Nelson Vieira, tratando de parcerias institucionais entre as 
superintendências. Paulo Roberto aproveitou a oportunidade para convidar Nelson Vieira para 
conhecer a sede da Sudam, localizada em Belém.



 O superintendente da Sudam, Paulo Roberto Correia, esteve ontem (29), em reunião com a 
Deputada Vanda Milani (SD) tratando sobre futuras emendas parlamentares que irão beneficiar o 
desenvolvimento da Amazônia Legal.

De acordo com a deputada, os projetos futuros serão executados através da Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia, com a previsão de R$1.750.000,00 para investimentos em obras que 
permitirão a estruturação produtiva e urbana do Acre.

Parlamentares já buscam parcerias para 2020



Rota da Biodiversidade: Oficina de prospecção é realizada 
em Manaus

 Durante os dias 4 e 5 de Novembro, foi realizada em Manaus, a 1ª Oficina de Planejamento 
Estratégico do Polo Manaus Amazônia da Rota da Biodiversidade. A dinâmica aconteceu no auditório da 
Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA).

A iniciativa tem como objetivo promover o desenvolvimento regional e a inclusão produtiva por 
meio da estruturação da cadeia de produção da biodiversidade. Neste contexto, estão inseridas a 
manufatura de produtos como fitoterápicos, fitofármacos e biocosméticos, por exemplo.



Sudam promoveu Ciclo de Palestas sobre 
desenvolvimento

 A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), por meio da Coordenação-
Geral de Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável (COGID), realizou no dia 14 de novembro, um 
Ciclo de Palestras, no espaço Cultual da autarquia.

O evento contou com duas palestras, com as temáticas “Amazônia: Desenvolvimento, 
sustentabilidade e soberania”, que teve como palestrante o Professor Dr. do Núcleo de Altos Estudos 
Amazônicos (NAEA/UFPA), Eduardo Costa. “No momento em que a Sudam executa este tipo de 
evento, acaba promovendo quase que uma audiência pública, no processo de construção de diretrizes 
gerais do desenvolvimento da Amazônia, e isso repercute de forma positiva principalmente pela 
participação de múltiplos atores”, destacou o Costa.



Governo Federal encaminha Planos Regionais de 
Desenvolvimento para apreciação do Congresso Nacional

 O presidente da República, Jair Bolsonaro, encaminhou ao Congresso Nacional, nesta terça-
feira (19), os  que instituem os Planos Regionais de Desenvolvimento da Amazônia Projetos de Lei
(PRDA), do Centro-Oeste (PRDCO) e do Nordeste (PRDNE). Os documentos, produzidos pelo 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), terão validade de 2020 a 2023 e irão nortear ações em 
prol do crescimento econômico e social nas três regiões.

Os Planos foram apresentados pelo ministro Gustavo Canuto aos governadores dos estados 
que compõem as macrorregiões em maio, durante reuniões dos Conselhos Deliberativos das 
Superintendências do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), do Centro-Oeste (Sudeco) e do 
Nordeste (Sudene). As propostas foram aprovadas pelos olegiados e remetidas à Presidência da 
República para o posterior envio ao Congresso.



CAS aprova US$ 198 milhões em investimentos no PIM 
em última reunião de 2019

 O presidente da República, Jair Bolsonaro, encaminhou ao Congresso Nacional, nesta terça-
feira (19), os  que instituem os Planos Regionais de Desenvolvimento da Amazônia Projetos de Lei
(PRDA), do Centro-Oeste (PRDCO) e do Nordeste (PRDNE). Os documentos, produzidos pelo 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), terão validade de 2020 a 2023 e irão nortear ações em 
prol do crescimento econômico e social nas três regiões.

Os Planos foram apresentados pelo ministro Gustavo Canuto aos governadores dos estados 
que compõem as macrorregiões em maio, durante reuniões dos Conselhos Deliberativos das 
Superintendências do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), do Centro-Oeste (Sudeco) e do 
Nordeste (Sudene). As propostas foram aprovadas pelos olegiados e remetidas à Presidência da 
República para o posterior envio ao Congresso.

 Em sua 289ª Reunião Ordinária, o Conselho de Administração da Suframa (CAS) aprovou, nesta 
quinta-feira (5), uma pauta com 31 projetos industriais, sendo 14 de implantação e 17 de diversificação, 
ampliação ou atualização. Os projetos somam investimentos totais de US$ 198.39 milhões, faturamento 
previsto de US$ 869 milhões e a geração de 1.174 empregos no Polo Industrial de Manaus (PIM) até o 
final dos três primeiros anos de operação. O superintendente da Sudam, Paulo Roberto Correia, esteve 
representando o Ministério do Desenvolvimento Regional.



Embrapa inaugura Centro de Referência com o Apoio 
da Sudam

 O presidente da República, Jair Bolsonaro, encaminhou ao Congresso Nacional, nesta terça-
feira (19), os  que instituem os Planos Regionais de Desenvolvimento da Amazônia Projetos de Lei
(PRDA), do Centro-Oeste (PRDCO) e do Nordeste (PRDNE). Os documentos, produzidos pelo 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), terão validade de 2020 a 2023 e irão nortear ações em 
prol do crescimento econômico e social nas três regiões.

Os Planos foram apresentados pelo ministro Gustavo Canuto aos governadores dos estados 
que compõem as macrorregiões em maio, durante reuniões dos Conselhos Deliberativos das 
Superintendências do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), do Centro-Oeste (Sudeco) e do 
Nordeste (Sudene). As propostas foram aprovadas pelos olegiados e remetidas à Presidência da 
República para o posterior envio ao Congresso.

 Com o apoio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), a Embrapa 
Amazônia Oriental inaugurou no dia 6 de dezembro, o Centro de Referência em Tecnologias 
Agropecuárias e Florestais Sustentáveis “Eurico Pinheiro”, localizado no município de Terra Alta (PA). A 
parceria é fruto do Termo de Execução Descentralizada 02/2018, no valor de mais de R$600 mil. Na 
sequência, ocorreu o dia de campo sobre Sistemas Agroflorestais Diversificados para Recuperação de 
Áreas Degradadas na bacia do Rio Marapanim, para demonstrar aos participantes, a vocação do local, 
que reúne em um mesmo espaço um complexo para formações teóricas e práticas com sala de aula, 
alojamento e uma vitrine tecnológica de diversos sistemas produtivos.



Sudam reúne com parlamentares em Brasília

 O presidente da República, Jair Bolsonaro, encaminhou ao Congresso Nacional, nesta terça-
feira (19), os  que instituem os Planos Regionais de Desenvolvimento da Amazônia Projetos de Lei
(PRDA), do Centro-Oeste (PRDCO) e do Nordeste (PRDNE). Os documentos, produzidos pelo 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), terão validade de 2020 a 2023 e irão nortear ações em 
prol do crescimento econômico e social nas três regiões.

Os Planos foram apresentados pelo ministro Gustavo Canuto aos governadores dos estados 
que compõem as macrorregiões em maio, durante reuniões dos Conselhos Deliberativos das 
Superintendências do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), do Centro-Oeste (Sudeco) e do 
Nordeste (Sudene). As propostas foram aprovadas pelos olegiados e remetidas à Presidência da 
República para o posterior envio ao Congresso.

 O superintendente da Sudam, Paulo Roberto Correia, esteve em Brasília, durante os dias 11 e 12 
de dezembro, tratando sobre os recursos destinados pelos parlamentares para o desenvolvimento dos 
seus respectivos estados.

Durante a agenda, o superintendente da Sudam reuniu-se com os senadores Mailza Gomes (PP-
AC), Sérgio Petecão (PSD-AC) e com os Deputados Federais Alan Rick (DEM-AC) e Édio Lopes 
(PL/RR).

Superintendente da Sudam e Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)



Sudam realiza a 20ª Reunião Ordinária do 
Conselho Deliberativo (Condel)

 Aconteceu nesta segunda-feira, a 20ª Reunião do Conselho Deliberativo (Condel) da 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), em Belém. O Conselho é um Órgão 
colegiado da Sudam que acompanha e avalia a execução dos planos dos programas regionais da 
Amazônia determinando as medidas de ajustes necessárias ao cumprimento dos objetivos, diretrizes e 
metas da Instituição, entre outras atribuições. A reunião foi presidida pelo ministro do Desenvolvimento 
Regional, Gustavo Canuto. 
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Equipe Ascom: Ana Beatriz Mácola, Elida Fleury, Marilena Vasconcelos. Eduardo Monteiro, Leandro Müller
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