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Asfalto em ruas do Distrito continua cheio de buracos 
 

Suframa informou que mantêm um cronograma de 

manutenção das ruas e avenidas. 

[ i ] Motoristas dizem que sempre há buracos nas 

vias principais. Foto: João Pedro Figueiredo   

Manaus - As avenidas Solimões, Buriti e Bola da 

Abiurana, principais corredores de acesso de fábricas do 

Distrito Industrial e as demais vias que dão acesso às BR 174 

(Manaus/Boa Vista) e BR 319 (Manaus/Porto Velho), 

continuam repletas de buracos e em péssimas condições de 

tráfego. 

Os condutores que precisam utilizar as vias principais 

de acesso ao Distrito Industrial, zona leste, realizam 

verdadeiro teste de resistência para desviar de buracos, lixo, 

e todo tipo de sujeira acumulada nas ruas e sarjetas. 

Instituição responsavél pela manutenção da malha 

viária da área, a Superintendência da Zona Franca de 

Manaus (Suframa), recebeu parecer favorável do Tribunal de 

Contas da União (TCU) para o Acórdão 2176/2011, que dá 

orientações sobre o projeto executivo e orçamentário de 

melhoria daquelas ruas. Mas o novo projeto ainda não tem 

data para aplicação e execução. 

Zona Leste 

A principal ligação entra os bairros da zona leste e as 

fábricas próximas ao porto do Ceasa, na travessia para o 

Careiro Castanho, a avenida Solimões apresenta buracos em 

toda a sua extensão, com situação mais crítica, próximo à Bola 

da Abiurana (ou, como é mais conhecida, Bola da Gillette). 

"Olha, o Distrito está mais ou menos. Tem lugares que e 

bom e tem outros que é ruim. Aqui na Bola da Gillette nunca 

presta, pode arrumar quantas vezes quiser, que nunca presta. 

Muito buraco", sentencia o caminhoneiro, Ivan Vieira, 51. Há 

30 anos na profissão, Ivan também disse que o problema é em 

todas as ruas da cidade, mas no Distrito se acentua pelo 

grande fluxo de carretas e caminhões pesados. 

A mesma situação pode ser encontrada na Avenida 

Buriti, que liga a zona Leste ao Distrito, e serve também de 

ligação com os bairros próximos à Bola da Suframa, como 

São Lázaro, Betânia e Japiim. "Eles sempre ajeitam algumas 

partes, mas sempre sobra uma ponta que não é arrumada e 

acaba virando buraco. Depois demoram para arrumar 

novamente", comenta o mecânico Júlio César Navarro, 43. 

Vias mais críticas 

A Suframa informou que mantém manutenção nas vias 

do Distrito Industrial de acordo com solicitação 'Especial 

Específica de Serviço', que mensalmente verifica as vias mais 

críticas e que demandam reparos de tapa buraco, capina, 

drenagem superficial e profunda, pintura de meio-fio e 

limpeza. 

A Suframa informou que durante esta semana ruas Iça, 

Matrinxã, Acará, Tucumã, Buriti, Cupiúba e Mário Andreazza 

estão no cronograma de trabalho. Para a próxima semana, 

serão iniciados trabalhos na Bola da Abiurana (Bola da 

Gillete), Rua Abiurana, Rua Solimões e Rua Autaz Mirim 

(Grande Circular). 
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Venda de TV de tubo despenca e LG abandona produção 
 

Por Daniele Madureira  

Ampliar imagem 

Fernanda Summa, da LG: produção de TV de tubo só 

em alguns emergentes, como Índia 

Durante gerações, o imaginário infantil acreditou que 

tudo o que se via na tela da TV acontecia dentro do aparelho. 

Aquela protuberante caixa, nas "costas" do televisor, era 

capaz de guardar miniaturas de gente, bichos e cenários. Tal 

ilusão está prestes a se desfazer de maneira definitiva. E não 

só porque as crianças cresceram ou ficaram mais espertas. 

A velha TV de tubo, que nos últimos 15 anos evoluiu 

para um modelo mais estreito, o "slim", vive o seu ocaso no 

Brasil. Os aparelhos desse formato registraram queda brutal 

nas vendas no primeiro semestre deste ano: 50% em volume e 

61% valor em relação aos seis primeiros meses de 2010. Este 

mês, a LG - uma das líderes mundiais de televisores, que era 

uma das três marcas mais vendidas de TVs de tubo no Brasil - 

decidiu encerrar a produção do modelo no país. A sua única 

linha dedicada à fabricação do produto na Zona Franca de 

Manaus acaba de ser convertida para a produção de 

modelos LCD. 

"Trata-se de um mercado que vem caindo 

substancialmente", diz Fernanda Summa, gerente de produto 

da LG. "Pela condição de crédito que o varejo oferece, com 

preços cada vez menores, o consumidor prefere levar para 

casa a TV de tela plana", diz. Nas lojas, uma TV de tubo 21 

polegadas da LG pode ser encontrada a R$ 400. Já um 

modelo de LCD 22 polegadas da fabricante sai por R$ 700. 

Ao lado de Semp Toshiba e da Philco, a LG era uma 

das três maiores marcas do segmento de CRT (sigla em inglês 

para tubo de raios catódicos, componente importado usado 

nesse tipo de aparelho). Mas as vendas em queda livre 

desanimaram a fabricante, que ainda mantém a produção do 

aparelho na Índia e algumas outras economias emergentes. 

Entre janeiro e junho de 2011, foram comercializadas 

no Brasil 960 mil unidades de TV de tubo, gerando um 

faturamento de R$ 385 milhões. No período, o mercado total 

de televisores movimentou R$ 7 bilhões, com a venda de 4,8 

milhões de aparelhos, segundo a consultoria GfK. Entre 

dezembro de 2010 e junho de 2011, a fatia das TVs de tubo 

nas vendas da categoria caiu de 35% para 20% do volume. 

Em valor, a participação despencou de 12% para 5%. 

Das quatro maiores marcas de TVs no país - Samsung, 

LG, Philips e Sony -, apenas a Samsung persiste na fabricação 

de TVs de tubo. Ainda assim, analisando dia a dia a 

operação, para saber se os custos não são maiores que o 

lucro, diz Benjamin Sicsu, vice-presidente de novos negócios da 

Samsung para a América Latina. "É um produto em extinção", 

diz Sicsu. "Mas ainda existe um mercado consumidor e sempre 

é possível ficar com a fatia de quem sai da disputa". Na 

Samsung, as TVs de tubo representaram 8% do valor das 

vendas de televisores no primeiro semestre. 

Segundo a GfK, a maior demanda por TVs de tubo no 

país está no Nordeste (27% do volume no primeiro semestre), 

seguido pelo mercado que compreende os Estados de Minas, 

Espírito Santo e interior do Rio (19%) e pelo interior paulista 

(14%). 

Os modelos de tela plana LCD são apresentados em 

formatos menores, o que torna a nova tecnologia mais 

acessível. Essa facilidade de se adaptar a diferentes 

tamanhos não é possível com o plasma, diz Sicsu. "O menor 

tamanho possibilitado pelo plasma é o de 30 polegadas, daí 

a falta de interesse das fabricantes pela tecnologia". 

Já as telas de LCD (cristal líquido) e de LED (diodo 

emissor de luz) estão presentes nos mais diferentes aparelhos, 

desde notebooks e televisores gigantes de 50 polegadas, até 

GPS e celulares. Por meio dessas novas tecnologias, é possível 

transmitir, na TV, imagens em três dimensões (3D). Ninguém 

mais precisa imaginar que existe um mundo em miniatura 

dentro do televisor - ele extrapola a tela. 



24 de agosto de 2011  www.Suframa.gov.br 3 / 6 

 
VEÍCULO 
VALOR ECONÔMICO 

EDITORIA 
 

TÍTULO 
Cabotagem espera oportunidade de crescimento maior 

 

 ORIGEM 
INICIATIVA DO PRÓPRIO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO 

ENFOQUE 
DE INTERESSE 

VEICULAÇÃO 
NACIONAL 

Cabotagem espera oportunidade de crescimento maior 
 

Por Fernanda Pires 

A crise nos mercados internacionais, com a redução dos 

volumes do comércio, abre espaço para as empresas 

repensarem sua matriz de transporte doméstico e racionalizar 

sua logística até o porto. Essa é a aposta do setor de 

cabotagem (navegação entre os portos do mesmo país), que 

responde por menos de 15% da matriz de transporte 

nacional, apesar de ser mais competitiva do que o caminhão. 

Segundo o gerente de cabotagem da Aliança 

Navegação, Gustavo Costa, existe um vasto potencial de 

crescimento do setor, que vem sendo mais notado nos últimos 

anos. "A maior parte de nossos clientes afirma que não 

participamos com mais de 5% do potencial de cargas da 

cadeia logística", afirma. O universo de mercadorias na 

cabotagem vai desde produtos de higiene e limpeza, 

passando por alimentos e bebidas e eletroeletrônicos. E 

basicamente tudo o que se produz na Zona Franca de Manaus, 

o grande polo irradiador de cargas para o Sul e Sudeste. 

No primeiro semestre, a Aliança respondeu por 

aproximadamente 53% dos cerca de 270 mil TEUs 

(contêineres de 20 pés) que estima terem sido operados no 

transporte marítimo interno de contêineres. A empresa deve 

encerrar o ano com 50%, pequena queda devido, em grande 

parte, à entrada de uma nova empresa no setor de transporte 

de contêiner. 

De acordo com levantamento realizado pela Secretaria 

Especial de Portos (SEP), afirma Costa, o potencial da 

cabotagem é de atrair pelo menos 1 milhão de TEUs por ano. 

A se confirmar a projeção de que este exercício fechará com 

cerca de 590 mil TEUs (crescimento de quase 10% ante 

2010), há quase o dobro de cargas aptas a deixar as 

estradas e embarcar em um navio. 

"O mercado está limitado pela falta de oferta de 

navios para induzir a migração da carga da rodovia para o 

marítimo. Então a Maestra é bem-vinda", afirma Costa, 

referindo-se à companhia que iniciou operação em maio com 

um navio e prevê encerrar 2011 com quatro embarcações 

operando na costa. 

Antevendo a demanda reprimida, a Aliança estuda 

ampliar a frota, hoje composta por dez embarcações. 

"Estamos consultando estaleiros no Brasil para ver a 

possibilidade de construir navios no médio e curto prazos", 

revela o executivo. Ainda não está definido se seriam duas ou 

quatro novas embarcações. A exemplo das existentes, todas 

serão exclusivamente porta-contêineres. 

A Maestra iniciou as operações neste ano e tem dois 

navios na rotação. Com o Mediterrâneo e o Atlântico, realiza 

escalas semanais em Navegantes (SC), Santos, Rio de Janeiro, 

Salvador (BA) e Suape (PE). Quando o terceiro navio, o 

Pacífico, for empregado, a rota incluirá Manaus. Egresso do 

setor rodoviário, o diretor-presidente da Maestra, Fernando 

Real, discorda de uma certa "demonização" do transporte 

rodoviário -- o principal argumento para justificar o 

deslocamento do contêiner para a água. "Se nós queremos 

desenvolver esse país, temos de falar em multimodalidade", 

afirma. Afinal, nenhum navio chega até a porta das Casas 

Bahia ou das lojas Panasonic. "Precisamos trabalhar com 

parceiros rodoviários nas pontas. Estamos fazendo isso." 

Na ponta do lápis, um dos clientes conseguiu reduzir em 

15% o custo num percurso entre Navegantes e Suape, de 3,2 

mil quilômetros. A empresa, que tem carretas próprias, retirou 

os caminhões do trecho longo e os manteve apenas nas pontas 

(a entrega da carga até o porto de origem e a retirada no 

de destino). No cômputo geral, o custo com frete, com Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e pedágio 

para um contêiner de 40 pés ficou em R$ 6559,14 no modal 

que combinou cabotagem e rodoviário, ante R$ 7.662,97 

quando utilizado apenas o rodoviário. Vale destacar que na 

comparação de fretes, o modelo híbrido ficou 10% mais 

barato. 

Para o diretor da Mercosul Line, Roberto Rodrigues, a 

cabotagem oferece ainda outro atrativo. Além de em tempos 

de crise as empresas tenderem a redesenhar sua malha 

logística, o índice de avarias da carga no transporte marítimo 

é bem menor que no rodoviário. "Outro ponto importante no 

custo é o seguro, que no rodoviário é elevado porque existe 

um alto índice de roubos e sinistros nas rodovias." 
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A empresa opera com três navios próprios e um em 

parceria com a Log-In. Com uma carteira de 

aproximadamente 500 clientes, prevê movimentar 95 mil TEUs 

neste ano, 30% a mais que em 2010. "Estamos otimistas", 

afirma Rodrigues. "Entre 60% e 70% desse volume vêm de 

clientes que até então não utilizavam e estão migrando", diz. 

Apesar dos benefícios da cabotagem, as empresas 

sofrem com problemas que vão muito além da questão 

cultural. São os altos valores do bunker (o combustível 

marítimo) e a falta de mão de obra para tripular as 

embarcações, quase toda comprometida com as encomendas 

offshore. 

Enquanto o transporte rodoviário tem sua base de custo 

constante ao longo dos anos, a variação do bunker responde 

às oscilações do barril de petróleo. "O valor do diesel no 

transporte não teve variação ou teve muito baixa no seu 

preço, enquanto no transporte de cabotagem eu pago 

impostos que não incidem nem no longo curso", afirma Costa, 

gerente da Aliança. 

"Não existe incentivo para a cabotagem, que poderia 

ser uma alternativa de sustentabilidade", afirma Rodrigues, da 

Mercosul Line. "Só queremos isonomia de tratamento", 

completa Real. 

Em relação à mão de obra, os armadores avaliam que 

faltam profissionais para tripular os navios. Do lado dos 

profissionais de marinha mercante, estudos tentam provar o 

contrário. O fato, afirma Real, é que as empresas têm lançado 

mão de condições de trabalho mais atraentes para atrair mão 

de obra Historicamente, o regime de trabalho é de 2 para 1, 

no qual o marítimo trabalha duas viagens e folga um período. 

Hoje, quase todas as companhias adotam o um para um. 
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FIEAM promoverá Workshop sobre Mercado Internacional 
 

A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas 

(FIEAM), por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN 

Amazonas), realiza nesta quarta-feira (24), às 14 horas, no 

Da Vinci Hotel, o Workshop sobre Mercado Internacional. O 

evento conta com apoio do Sebrae e da Association 

Internationale des Etudiants en Sciences Economiques  et 

Commerciales (Aiesec), reconhecida organização global 

gerida por estudantes universitários e recém licenciados.  

A programação é gratuita e direcionada ao micro e 

pequeno empreendedor que planeja expandir seus negócios 

no exterior. 

Para discutir a ampliação da internacionalização de 

produtos brasileiros e o cenário do mercado exterior foram 

convidados especialistas no assunto. O consultor do Sebrae do 

Rio de Janeiro, Jorge Milhem, abrirá o Workshop discorrendo 

sobre o mercado externo para micro e pequenas empresas, 

explicando também o programa do Sebrae de 

internacionalização das MPE´s. 

Às 15h30 está prevista a palestra da analista de 

Comércio Exterior da Confederação Nacional das Indústrias 

(CNI), Sarah Saldanha, que falará das ações da Rede CIN no 

preparo do empresário para torna-se competitivo no comércio 

internacional e sobre as missões no exterior e participações em 

feiras. 

Para finalizar o ciclo de palestras, o diretor de 

intercâmbios corporativos da Aiesec, Rafael Marques, 

levantará o tema acesso ao mercado internacional por 

intermédio de profissionais do mundo, apresentando um caso 

de sucesso. 

As inscrições devem ser efetuadas até a manhã desta 

quarta-feira, 24, pelos e-mails ligia@am.sebrae.com.br , 

tereza.oliveira@fieam.org.br ou rafaela.correa@fieam.org.br 

. Mais informações pelo telefone 3631-0907 ou pela Central 

de Relacionamento 0800-5700800. 
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Crescimento do PIB nos EUA será de 2,3% em 2011 e 2,7% em 2012 
 

Já o déficit orçamentário do Estado federal americano 

deve retroceder a 8,5% do PIB em 2011, e a 6,2% em 2012, 

segundo o Congresso, que previa até agora um 

deterioramento das finanças públicas para este ano. 

FRANCE PRESSE  

WASHINGTON, EUA, 24 Ago 2011 (AFP) -O 

crescimento do PIB nos Estados Unidos será de 2,3% este ano, 

após os 3,0% registrados em 2010, e deve se acelerar um 

pouco, a 2,7%, em 2012, segundo as novas previsões do 

gabinete de orçamento do Congresso. 

Já o déficit orçamentário do Estado federal americano 

deve retroceder a 8,5% do PIB em 2011, e a 6,2% em 2012, 

segundo o Congresso, que previa até agora um 

deterioramento das finanças públicas para este ano. 

 


