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Suframa divulga lista com 81 nomeados em concurso de 2008 
 

A Superintendência da Zona Franca de Manaus 

(Suframa) publicou o nome de 81 aprovados no concurso 

público da instituição, realizado em 2008.  Os nomeados são 

para os cargos de administrador, assistente social, médico, 

técnico em comunicação social e agente administrativo.  

A lista de nomeação foi emitida no Diário Oficial da 

União (DOU), na Portaria 351 do dia 31 de outubro de 2011. 

Os nomeados têm 30 dias para tomar posse dos 

cargos, a partir da publicação no DOU. 

O Superintendente em exercício da Suframa, Oldemar 

Ianck, disse que a autarquia atendeu à decisão da Justiça e 

encaminhou o pedido de convocação e disponibilização das 

81 vagas dos aprovados no concurso de 2008, ao Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).  

“Uma vez autorizada, a Suframa preparou a Portaria 

de Nomeação. Todas as 81 vagas ocupadas hoje por 

terceirizados serão substituídas por concursados, como 

determina o edital do concurso, o que se dará a partir da 

posse dos nomeados”, disse.  

A Suframa é uma autarquia vinculada ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior que 

administra a Zona Franca de Manaus. 
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BNDES vai receber mais recursos do Tesouro 
 

Até o fim do ano, o governo deverá liberar pelo 

menos uma parte dos R$ 25 bilhões que faltam da linha de 

financiamento já autorizada por lei 

ADRIANA FERNANDES / BRASÍLIA - O Estado de 

S.Paulo 

O governo deve liberar, até o fim do ano, mais um 

empréstimo do Tesouro Nacional ao Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para dar mais 

fôlego aos investimentos no início de 2012. Se não os R$ 25 

bilhões que faltam da linha de financiamento de R$ 55 

bilhões, já autorizada por lei, pelo menos uma parte do 

dinheiro, informaram fontes ao "Estado". 

A liberação faz parte da estratégia do governo de 

garantir um crescimento maior do Produto Interno Bruto (PIB) 

no ano que vem. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, está 

pronto para acionar novos estímulos para dar gás extra à 

economia, assim que ficar mais claro, nessas últimas semanas 

que faltam para o fim de 2011, que a desaceleração do 

ritmo de expansão este ano foi maior do que se esperava. 

Nesse cenário, o ano de 2012 deve começar cheio de 

surpresas na área econômica. Nas últimas semanas, Mantega 

já sinalizou publicamente a necessidade de retirada de 

algumas medidas macroprudenciais adotadas desde o início 

do ano, entre elas a restrição ao crédito, para esfriar a 

economia e ajudar o Banco Central no controle da inflação. 

Segundo fontes, o ministro vê espaço para novos estímulos e a 

sua equipe já está debruçada em torno dessa estratégia de 

política econômica para agir o mais rápido possível. 

Pessimismo. O pronunciamento, na quarta feira, do 

presidente do Federal Reserve (o banco central americano), 

Ben Bernanke, avisando que o ritmo do progresso econômico 

nos Estados Unidos deve ser lento e frustrante, espalhou mais 

pessimismo em torno das perspectivas para a economia 

mundial em 2012 e reforçou a avaliação interna do 

Ministério da Fazenda da necessidade de acionar novas 

medidas. 

Nessa direção, o presidente do BNDES, Luciano 

Coutinho, também pressiona e tem dito que a orientação da 

presidente Dilma Rousseff é a de atacar com vigor o 

problema dos investimentos no ano que vem, como a melhor 

resposta de políticas públicas para que o Brasil enfrente a 

crise internacional. 

Desde a crise de 2008, o BNDES já recebeu R$ 235 

bilhões de empréstimos do Tesouro, dinheiro que reforçou o 

caixa do banco para financiar novos investimentos. Mas, em 

2011, a liberação dos recursos ficou mais restrita. 

Com a política do governo de moderação na expansão 

do crédito para auxiliar o Banco Central, o BNDES calibrou 

algumas linhas, reduziu seu nível de participação máxima nos 

financiamentos e colocou um pé no freio nos desembolsos. De 

janeiro a setembro, a queda foi de 28%. 

Há um grande desconforto com o ritmo de crescimento 

tanto do investimento privado, quanto do investimento público. 

As medidas de estímulo ao investimento de longo prazo pelo 

setor privado, lançadas no fim do ano passado, não surtiram 

efeitos. E o baixo nível de investimento do Governo Federal 

no primeiro ano de governo da presidente Dilma Rousseff 

(queda de 2,7% até setembro), se por um lado está ajudando 

a garantir o cumprimento da meta de superávit primário das 

contas do setor público deste ano, por outro, tem causado 

também cada vez mais desconforto na Esplanada dos 

Ministérios. 
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Indústrias da Zona Franca de Manaus enfrentam escassez de mão de obra gerencial e inovadora 
 

Gilberto Costa 

Manaus – Passados mais de 40 anos de sua criação, a 

Zona Franca de Manaus (ZFM) enfrenta a falta de força de 

trabalho com alta qualificação para as carreiras de gerentes 

e supervisores e para as atividades de inovação tecnológica. 

A situação de Manaus tem um agravante em relação ao 

quadro nacional. Por ser um polo industrial, com alta 

participação de capital multinacional, muitas das soluções 

tecnológicas (que agregam valor ao produto, como o design) 

são elaboradas fora da ZFM, especialmente no exterior, na 

sede da matriz ou onde estão os centros de pesquisa e 

desenvolvimento. 

As cinco maiores empresas instaladas dos três principais 

setores (polo eletrônico, polo de duas rodas e polo químico) 

são de capital estrangeiro. Segundo o secretário executivo do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, Alessandro Teixeira, em média 35% dos componentes 

das mercadorias da ZFM vêm do exterior. 

No caso da japonesa Sony, que tem sua única fábrica 

no Brasil na ZFM, as soluções e inovações são desenvolvidas 

no Japão, na Malásia, na Tailândia ou na China, onde estão 

os centros de pesquisa e desenvolvimento da multinacional. 

“Não tem desenvolvimento no Brasil”, informa Luciano 

Martins, diretor de Manufatura, ao explicar que “o conceito” 

vem de fora. Segundo ele, o volume de produção no Brasil 

ainda não justifica uma decisão de formar ou trazer uma 

equipe com esse perfil. 

Na fabricante de motos e bicicletas chinesa Kasinski, a 

tecnologia é desenvolvida em São Paulo, onde há uma equipe 

com 16 engenheiros, conta o presidente da filial brasileira, 

Claudio Rosa Junior. O executivo trabalha na Zona Franca há 

20 anos e testemunha que ainda falta gente qualificada para 

os postos mais altos. “O problema está no nível hierárquico 

acima, a partir dos gerentes. Os cargos de gerência são 

exercidos por pessoas que ainda vêm de fora do Amazonas”. 

“Se São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais ainda 

têm esses problemas [de falta de mão de obra qualificada] 

imagine nós”, comenta o Superintendente interino da 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), 

Oldemar Ianck, que inclui a falta de operadores com ensino 

médio e formação técnica para máquinas especializadas. 

Para o secretário executivo de Ciência e Tecnologia do 

Amazonas, Marcelo Mario Vallina, o que mais preocupa é a 

falta de engenheiros no mercado. “A engenharia é um 

problema sério”, disse repetindo o diagnóstico que baseou a 

criação do programa do Governo Federal Ciência sem 

Fonteiras, concebido para aumentar a formação e 

especialização de engenheiros e de outras profissões de ramo 

tecnológico. 

Conforme Vallina, o governo de estado desenvolve há 

mais tempo linhas que podem complementar o programa 

federal, como a oferta de bolsas para professores e alunos 

dos últimos anos do ensino fundamental e do ensino médio. 

Além disso, o estado fornece bolsa aos estudantes 

amazonenses matriculados em programas de pós-graduação 

fora do estado. O esforço é para chegar ao número de 8 mil 

doutores, atualmente há 1,6 mil. 

Até outubro deste ano, a Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), criada em 2003, 

concedeu 1.497 bolsas de iniciação científica júnior (ensino 

fundamental e médio), 1.162 bolsas de iniciação científica 

para a graduação, 295 para mestrado, e 148 para 

doutorado. 

Em Manaus há 13 cursos profissionalizantes (integrados 

ao nível médio) oferecidos pelo Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Amazonas para 588 alunos. Na 

capital do Amazonas há 147 cursos universitários com 13 mil 

alunos matriculados (dados do Ministério da Educação). 

A falta de pessoal qualificado é a quarta principal 

queixa do empresariado brasileiro segundo a Sondagem 

Industrial divulgada na última terça-feira (25) pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em encontro feito 

hoje em São Paulo pela entidade, as deficiências na educação 

básica foram apontadas pelos empresários como problema 

para a qualificação da mão de obra. 

*A EBC cobre o evento a convite de Suframa 

Edição: Rivadavia Severo 
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Suframa divulga lista dos 81 aprovados em concurso de 2008 
 

Os nomeados têm 30 dias para tomar posse dos 

cargos, a partir da publicação no DOU. 

Manaus -  A Superintendência da Zona Franca de 

Manaus (Suframa) publicou o nome de 81 aprovados no 

concurso público da instituição, realizado em 2008. Estão 

nomeados aprovados para os cargos de administrador, 

assistente social, médico, técnico em comunicação social e 

agente administrativo. 

A lista de nomeação foi emitida no Diário Oficial da 

União (DOU), após o Ministério Público Federal do 

Amazonas (MPF-AM) determinar que a Superintendência 

retira-se os funcionários temporários para lotação dos 

aprovados.  

Os nomeados têm 30 dias para tomar posse dos 

cargos, a partir da publicação no DOU. 

 


