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Thomaz Nogueira é o novo Superintendente da Suframa 
 

O nome foi confirmado durante a 254ª Reunião 

Ordinária do Conselho Administrativo da Suframa (CAS) 

nesta quarta-feira (7) 

Manaus, 07 de Dezembro de 2011 

CIMONE BARROS E MARIANA LIMA  

Thomaz Nogueira é o atual secretário-executivo da 

Sefaz (Arquivo A CRÍTICA )  

Thomaz Nogueira foi confirmado como o novo 

Superintendente da Suframa na tarde desta quarta-feira (7) 

durante a 254ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo 

da Suframa (CAS). 

A confirmação foi feita pelo secretário-executivo do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, Alessandro Teixeira. Thomaz  deve ser nomeado 

oficialmente ainda na próxima semana e tomará posse entre 

os dias 9 e 10 de janeiro de 2012. 

Thomaz Nogueira é o atual secretário-executivo da 

Secretaria do Estado da Fazenda (Sefaz). 

CAS 

Durante a reunião, 25 projetos industriários e de 

serviços foram aprovados, dentre eles 18 projetos são de 

diversificação, autorização e ampliação de sete  projetos de 

implantação. Os investimentos totalizam R$ 387, 261. 

A previsão é que 233 novos empregos sejam gerados a 

partir do pleno funcionamento das linhas de produção. 
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Thomaz Nogueira é confirmado como novo Superintendente da Suframa 
 

A confirmação foi feita, na tarde de hoje, pelo 

secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, Alessandro Teixeira. 

Manaus - O atual secretário-executivo da Secretaria 

do Estado da Fazenda (Sefaz), Thomaz Nogueira, será o 

próximo Superintendente da (Suframa). A confirmação foi 

feita, na tarde de hoje, pelo secretário-executivo do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, Alessandro Teixeira, durante a 254ª Reunião 

Ordinária do Conselho Administrativo da Suframa (CAS). 

Na ocasião, foram aprovados 25 projetos industriais e 

de serviços, sendo 18 de diversificação, atualização e 

ampliação e sete de implantação. Somados, os projetos 

totalizam investimento de US$ 387,261 milhões e 233 novos 

postos de trabalho. Nas cinco reuniões do CAS, anteriores, 

realizadas neste ano, foram aprovados 214 projetos 

industriais e de serviços, que tiveram investimentos totais na 

ordem de  US$ 2,6 bilhões e geraram 700 novos empregos.     
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ZFM registra maior crescimento da indústria no trimestre 
 

Os dados mostram que o Polo Industrial de Manaus 

encerra 2011 faturando US$ 40 bilhões. 

MANAUS – A Zona Franca de Manaus (ZFM) teve o 

maior crescimento da indústria brasileira registrado no Brasil 

no último trimestre. Esse aumento possibilitou a geração média 

mensal de 123 mil postos de trabalho do Amazonas. O 

crescimento de 16,1% e o faturamento de 26 bilhões de 

dólares, registrado no Polo Industrial de Manaus (PIM) nos 

primeiros oito meses do ano, resultou um aumento de 23% nas 

receitas em relação ao ano passado. 

“Os dados nos mostram que o Polo Industrial de 

Manaus encerra 2011 faturando US$ 40 bilhões, com 

destaque para os polos eletroeletrônico, de duas rodas e o 

subsetor de bens de informática”, disse o senador Eduardo 

Braga (PMDB), em discurso no plenário do Senado, nesta 

quinta-feira (8). 

O senador ressaltou que as medidas adotadas nesta 

semana pelo Governo Federal, como a desoneração do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de bens como 

geladeira, fogões e tanquinhos, visando ao aumento do 

consumo interno, podem não surtir efeito mais abrangente na 

atividade econômica brasileira. 

“É importante estender essas medidas a outros 

segmentos industriais igualmente sensíveis ao consumo das 

famílias. Considero necessário que sejam mobilizados não 

apenas recursos fiscais, mas também instrumentos monetários. É 

fundamental liberar recursos dos depósitos compulsórios dos 

bancos para injetar na economia”, opinou Braga. 
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Governo Federal confirma Thomaz Nogueira na Suframa 
 

Anúncio foi feito durante a última reunião do CAS em 

2011. 

Posse deve acontecer na primeira quinzena de 

janeiro 

Do G1 AM 

Anúncio foi feito durante a reunião do CAS nesta 

quarta-feira 

Foi anunciado na tarde desta quarta-feira (7) o nome 

do novo Superintendente da Suframa. Thomaz Nogueira, 

atual secretário-executivo da Secretaria do Estado da 

Fazenda (Sefaz-AM), será o novo titular da autarquia. 

A confirmação aconteceu durante a 254ª Reunião 

Ordinária do Conselho de Administração da Suframa (CAS). 

O anúncio foi feito pelo secretário-executivo do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, Alessandro Teixeira. A nomeação oficial deve sair 

nas próximas semanas. A posse ocorrerá no início do mês de 

janeiro. 
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Feira da Fucapi, em Manaus, mostra cultura dos cinco continentes 
 

A entrada é um quilo de alimento não perecível para 

doação ao Abrigo Moacir Alves e ao Asilo São Vicente de 

Paula.  

Manaus - Mostrar aspectos da cultura de diferentes 

países dos cinco continentes, como Irlanda, Japão, Canadá, 

Índia e Jamaica é a proposta da 1ª Feira Internacional de 

Arte, Cultura e Desenvolvimento (FIAC), que será realizada 

nesta quarta-feira (7), pela Fundação Centro de Análise, 

Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi). A entrada é um 

quilo de alimento não perecível para doação ao Abrigo 

Moacir Alves e ao Asilo São Vicente de Paula.  

Segundo a técnica do Programa de Idiomas do Centro 

de Pós-Graduação e Extensão (CPGE), Edjane Oliveira, 

haverá exposição de trabalhos feitos pelos alunos sobre os 

aspectos socioeconômicos e culturais de diferentes países, 

apresentações musicais, além de palestras e workshops sobre 

temas ligados à formação profissional na área de idiomas.  

A FIAC pretende se consolidar como referência em 

feiras culturais em nossa região, tornando-se um espaço 

cultural, onde visitantes e expositores possam se aproximar 

ainda mais da arte e da cultura em suas mais diversas 

expressões, afirmou Edjane Oliveira.  

A abertura do evento acontecerá às 17h, no 

estacionamento do Bloco C, que será a área de exposição dos 

trabalhos acadêmicos e de uma exposição sobre o Japão. 

Haverá mostra e venda de livros voltados para o ensino e 

aprendizagem de idiomas em geral e apresentação de 

projetos desenvolvidos pelo CPGE em parceria com empresas 

do Polo Industrial de Manaus (PIM). O público também 

poderá fazer reservas para o Curso de Férias e para o 1º 

Semestre de 2012.  

No auditório serão realizadas três palestras. A primeira 

acontece das 17h30 às 18h20, sobre o tema O Uso de 

Recursos Didáticos Interativos no Ensino de Idiomas, com o 

professor Adenirio Portilho. Das 18h40 às 19h30, o professor 

Ary Maciel falará sobre Tradução Simultânea O que um 

profissional bilíngüe precisa saber para iniciar nesse campo 

de trabalho. Para encerrar, das 19h50 às 20h40, haverá uma 

palestra com um representante da Cambridge University Press.  

Para participar das palestras e/ou dos workshops é 

necessário fazer cadastro no site portal.Fucapi.edu.br, enviar 

email para [email protected], ou ainda ir à sede da instituição, 

na Avenida Danilo de Mattos Areosa, 381, Distrito Industrial. 

No dia do evento, o participante deve contribuir com pelo 

menos um quilo de alimento não perecível. O acesso ao 

auditório só será permitido com a apresentação da credencial. 
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THOMAZ NOGUEIRA É O NOVO SUPERINTENDENTE DA SUFRAMA 
 

O secretário executivo da Secretaria da Fazenda, 

Thomaz Nogueira, foi anunciado hoje como o novo 

Superintendente da Zona Franca de Manaus, durante a 254ª 

Reunião Ordinária do Conselho de Administração da 

Suframa (CAS). A cerimônia de posse está marcada para o 

início de janeiro.  

O governador Omar Aziz indicou o advogado Thomaz 

Nogueira à presidenta Dilma Rousseff, no dia 24 de outubro, 

durante a inauguração da Ponte Rio Negro. A nomeação não 

aconteceu imediatamente porque aguardava parecer da 

Presidência da República, processo que envolveu a análise 

minuciosa do currículo do atual secretário executivo da SEFAZ. 

Formado em Direito pela Universidade Federal do 

Amazonas, com especialização em Direito Tributário, Thomaz 

Nogueira é auditor fiscal da SEFAZ há 30 anos. Há 5 anos, 

ocupa o cargo de secretário executivo da Receita estadual. 

A reunião do CAS contou com a presença do secretário 

executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, Alessandro Teixeira, do secretário da 

Fazenda, Isper Abrahim, e do Superintendente da Suframa 

em exercício, Oldemar Ianck. 

 


