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Manaus é a terceira capital do país em arrecadação 
 

Expansão em 2010 foi de 21,1% sobre 2009, com 

incremento real de R$ 150,7 milhões para o município, 

conforme dados do anuário Multi Cidades Juliana Geraldo Em 

2010, ano de maior arrecadação de ICMS (Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias e Serviços) no país na última 

década, os cofres da Prefeitura de Manaus receberam R$ 

866,3 milhões em repasse do imposto por parte do Estado. A 

expansão foi de 21,1% sobre 2009, com incremento real de 

R$ 150,7 milhões para o município, conforme apontam os 

dados do anuário Multi Cidades Finanças dos Municípios do 

Brasil, lançado em dezembro pela FNP (Frente Nacional de 

Prefeitos) e divulgado ontem.  

A cifra coloca a capital amazonense no primeiro lugar 

do Norte com 31% de todo o acréscimo de receita do ICMS 

obtido pelos municípios da região. Além disso, Manaus figura 

ainda como a terceira capital de maior arrecadação do 

imposto no país perdendo apenas para São Paulo e Rio de 

Janeiro.  

Para o conselheiro titular do Corecon-AM (Conselho 

Regional de Economia do Amazonas), Edson Fernandes 

Junior, o aumento acima da média é justificado pelo fato de 

2010 ter sido um ano de recuperação econômica, 

especialmente para o PIM, após ter passado o ano de 2009 

todo vivenciando a crise que iniciou no ano anterior. 

Determinações tanto do governo estadual quanto do próprio 

Governo Federal foram de garantir a redução da carga 

tributária em produtos que são os chamados carros-chefe da 

ZFM, como as motocicletas e demais produtos do pólo de duas 

rodas. A medida anti crise visava manter os empregos e 

estabilizar a produção industrial , recordou o economista.  

Ele esclareceu que Manaus geralmente figura entre as 

cinco primeiras posições porque a regra é que os repasses 

sejam feitos para capitais de grande relevância econômica e 

segundo ele, Manaus é uma das cidades de maior dinâmica 

industrial do país. Mas o que vale pro bem, também vale pro 

mal, em caso de crise, somos os primeiros a sofrer o impacto. 

Nesse caso tivemos a sorte de medidas terem sido tomadas 

com rapidez para conter os danos , apontou.  

De acordo com os dados de arrecadação da Sefaz-AM 

(Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Amazonas), 

do total arrecadado pelo Estado em 2010 (R$ 5,546 bilhões), 

15,62% foram destinados ao município. Em 2011, deverá ser 

superado, uma vez que até novembro, a arrecadação do 

imposto já chegava a R$ 5,357 bilhões e a média mensal é de 

pelo menos R$ 500 milhões.  

Outros resultados  

Ainda de acordo com a FNP, na região Norte, o 

crescimento foi de 14,3%, perdendo apenas para o Nordeste, 

aumento de R$ 486 milhões nos recursos disponíveis para as 

prefeituras.  

Os municípios brasileiros receberam R$ 65,53 bilhões 

de ICMS dos estados, 12,9% a mais em relação ao ano 

anterior e acima do crescimento de 7,5% do PIB (Produto 

Interno Bruto) em 2010.  

Segundo o anuário, a receita total dos municípios 

brasileiros foi de R$ 321,11 bilhões, crescimento de 11,6% se 

comparado a 2009. Em Manaus, o total da receita foi de R$ 

2,297 bilhões, 14,8% acima do conquistado em 2009.  

Redação JC 
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Fábricas da Foxconn devem ter três sócios 
 

IURI DANTAS / BRASÍLIA - O Estado de S.Paulo  

A Semp Toshiba, a Positivo e o empresário Eike Batista 

serão os sócios brasileiros da fabricante de eletrônicos 

taiwanesa Foxconn no projeto de instalação de duas fábricas 

para telas sensíveis ao País, segundo fontes do governo. Se 

confirmado, o investimento incluirá o Brasil no seleto clube de 

países que detêm essa tecnologia, ao lado dos asiáticos 

Japão, Coreia do Sul, Taiwan e China.  

Uma equipe de representantes das empresas e técnicos 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) tentará fechar os últimos detalhes técnicos e a 

arquitetura financeira do empreendimento nos próximos dias 

em Taiwan, com representantes da Foxconn. O governo 

trabalha com a ideia de anunciar a localização das fábricas 

até o final do mês, mas a data pode mudar. Seis cidades do 

País disputam a localização da unidade da Foxconn. 
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Semp Toshiba, Positivo e Eike Batista serão sócios da Foxconn, segundo fonte 
 

A Semp Toshiba, a Positivo e o empresário Eike Batista 

serão os sócios brasileiros da taiwanesa Foxconn, na 

instalação de duas fábricas de telas multitoque no País, 

segundo fontes do governo. Representantes das três empresas 

visitarão a sede da Foxconn na Ásia nos próximos dias, em 

conjunto com técnicos do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), para finalizar a arquitetura 

financeira e os detalhes técnicos do projeto. Segundo a fonte, 

o governo já decidiu onde as fábricas serão instaladas, mas o 

anúncio da cidade que receberá o investimento deverá ser 

feito pela presidente Dilma Rousseff, após suas férias. Cada 

fábrica vai demandar investimentos de US$ 4 bilhões.
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Suframa faz convocação de aprovados em concurso público 
 

Os 27 candidatos aprovados no concurso da 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) 

para atuarem no cargo de Agente Administrativo nas 

unidades descentra-lizadas da autarquia têm até o dia 21 

de janeiro para tomarem posse. Convocados no dia 23 de 

dezembro de 2011, os concursados precisam apresentar a 

documentação necessária e realizarem os exames exigidos 

pela instituição.  

Os candidatos aprovados atuarão nas sedes da 

SUFRAMA em Porto Velho, Ji-Paraná e na Área de Livre 

Comércio de Guajará-Mirim, ambas em Rondônia (RO), em 

Boa Vista (RR), na Área de Livre Comércio de Macapá e 

Santana (AP) e em Rio Branco (AC). A lista segue 

rigorosamente a ordem geral de classificação das localidades 

para onde os candidatos foram aprovados no concurso da 

autarquia realizado em 2008.  

A Coordenadoria Geral de Recursos Humanos da 

SUFRAMA (CGRHU) alertou para a proximidade no término 

do prazo, colocando o serviço social do setor à disposição dos 

candidatos para todo tipo de esclarecimento. O número (92) 

3321-7192 foi disponibilizado para realizar o agendamento 

na junta médica para a entrega dos exames.  

A lista de documentos e exames exigidos para a posse 

dos aprovados está disponível no site da autarquia. 

(http://www.Suframa.gov.br/Suframa_editalconcurso.cfm).  

Para Macapá e Santana (AP), foram convocados 

Weber de Sá Diniz, Jaciara da Silva Cordeiro, Karina 

Pingarilho Paschoalin Castro. 
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PCs e tablets já tiveram desoneração 
 

A desoneração de smartphones não é a primeira 

medida tomada pelo governo para baratear produtos no 

setor de tecnologia.  

Em 2003, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

elaborou o programa "Computador para Todos". Foi um 

fracasso industrial nos dois primeiros anos, mas em 2005 

ganhou fôlego e 18 fabricantes associados ao programa, que 

desfrutaram das reduções de PIS/Cofins e de IPI para os 

produtos produzidos no país.  

Mais recentemente foi a vez dos tablets. São dez as 

empresas já habilitadas a fabricar a prancheta com tela 

sensível ao toque com desoneração, de 31 pedidos 

apresentados. 
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Governo quer isenção para smartphone 
 

Ministério das Comunicações quer reduzir em 25% 

preço de celular com internet produzido no país para 

popularizar rede 

Ideia é incluir aparelho na chamada "Lei do Bem", 

que desonerou tablets a serem produzidos no país 

NATUZA NERY 

SOFIA FERNANDES 

DE BRASÍLIA 

O Ministério das Comunicações trabalha em um plano 

para reduzir o preço de smartphones por meio de isenções 

fiscais, visando popularizar a venda dos aparelhos fabricados 

no país e acelerar o acesso das camadas mais pobres à 

internet. 

O objetivo é provocar uma queda de até 25% no valor 

do produto. A iniciativa surgiu após pesquisas revelarem que 

a aquisição de celulares com acesso à internet tornou-se o 

"sonho de consumo" da classe C nos últimos anos. 

A opção em estudo é incluir o smartphone na chamada 

"Lei do Bem", a mesma que desonerou os tablets produzidos 

no país. A regra zera a tributação de PIS/Cofins e reduz a 

cobrança de IPI em alguns casos. 

Segundo dados oficiais, o smartphone mais barato hoje 

é vendido por R$ 199. Com a medida, passaria a custar R$ 

150. Há, no mercado, planos de acesso à internet em banda 

larga a R$ 0,50 ao dia. 

"As pessoas querem andar de ônibus navegando na 

internet", disse à Folha o ministro Paulo Bernardo ao ser 

procurado para comentar o projeto. "Com preços mais baixos 

e planos populares, vai haver um salto extraordinário no 

consumo", afirmou. 

Os números mostram um potencial expressivo de 

crescimento. Dados do Ministério indicam que há hoje, no 

Brasil, 236 milhões de celulares ativos, mas apenas 36 milhões 

com banda larga. 

ACESSO MÓVEL 

Outros indicadores também embasam o projeto do 

governo: a ampliação dos acessos à internet está se dando 

muito mais por meio de aparelhos móveis do que pela rede 

fixa. No primeiro caso, a expansão foi de 101%, ante 22,4% 

no segundo 

-nos 12 meses de outubro de 2010 a outubro de 2011. 

Esse fenômeno se explica pelos custos e pela 

infraestrutura da internet fixa, que comporta mais tráfego e 

mais velocidade, embora dependa de mais investimento em 

cabos de fibra óptica. 

Em abril, está previsto o leilão do 4G, banda móvel 

mais veloz e cara que a atual 3G, mas que provocará o 

mercado a oferecer velocidade maior nos pacotes populares. 

Um dos efeitos do plano "smartphone para a classe C" 

é a ampliação da geração de emprego em fábricas e lojas. 

Em breve, as empresas de telefonia serão convocadas para 

discutir a proposta. 

Espera-se também que as empresas ampliem o 

parcelamento nas vendas a prazo. 
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Celulares inteligentes e tablets aceleram a inclusão digital 
 

ALEXANDER BANKS 

ESPECIAL PARA A FOLHA 

A tecnologia muda o jogo continuamente para os 

produtores de bens e serviços e para os consumidores. 

Nos maiores países do mundo, a tecnologia é 

tipicamente incorporada aos poucos e a adoção é geralmente 

mais rápida e sutil. Grandes saltos tecnológicos são vistos mais 

frequentemente em mercados emergentes. 

Em termos de uso da internet, podemos estar perto de 

um desses saltos em 2012. Isso porque o plano de "inclusão 

digital" dos mais de 100 milhões de brasileiros que não se 

conectam a cada mês vai ser mais e mais visível. 

Segundo a comScore, 84 milhões de brasileiros se 

conectaram à internet no mês de novembro. Esse número 

considera o acesso usando qualquer aparelho (PC, laptop, 

smartphone, iPad etc.) e representa uma penetração de 

aproximadamente 40% da população brasileira. 

Comparado com países como EUA, Reino Unido, Japão, 

Holanda e Canadá, além de Chile e Argentina, esse número é 

bastante baixo. 

Segundo a comScore, já existem vários dados indicando 

que certas atividades on-line, especialmente e-mail, 

messenger, mapas e serviços de geolocalização e, claro, 

acesso às redes sociais, estão migrando mais e mais do PC ou 

do laptop para os smartphones e agora os tablets. 

A comScore publicou um estudo mostrando que a 

audiência dos sites no Brasil que vem de celulares e tablets 

cresceu mais de 120% de maio a outubro de 2011. 

Claro, em termos absolutos, o uso da internet em 

smartphones e tablets é ainda muito menor que o uso em PCs e 

laptops, mas, nos próximos 12 meses, como você acha que vão 

ser as vendas de tablets neste país? 

Se você for um desses mais de 100 milhões de 

brasileiros que não estão se conectando à internet e agora 

seja convencido pelas mencionadas iniciativas de "inclusão 

digital", existe uma boa chance de que você opte por 

smartphone ou tablet. 

Com o crescimento da classe média brasileira, com as 

iniciativas de aumentar a penetração da internet e com 

diversos tablets e smartphones disponíveis em vários níveis de 

preço, não só a penetração e a audiência brasileira da 

internet vão crescer muito em 2012 e 2013, mas o jeito de 

acessar a internet pode ter um grande salto e chegar logo aos 

níveis vistos em Estados Unidos, Japão e Europa. 

ALEXANDER BANKS é vice-presidente da empresa de 

pesquisa comScore na AL. 
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Prefeito de Cruzeiro do Sul tenta intimidar jornalista durante entrevista ao vivo 
 

O jornalista e âncora do programa, Leandro 

Altheman, apresentava uma matéria publicada pelo jornal 

Página 20, que trazia uma denúncia de suposta fraude em 

licitação, envolvendo a empresa J. B. Correia e CIA LTDA e 

a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. 

Leandro Althemam ofereceu o direito de resposta ao 

prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, já que este era 

citado na reportagem. No segundo bloco do programa, por 

telefone, o prefeito esclareceu pontos considerados inverídicos. 

Ele negou que tivesse cometido fraude e ainda criticou 

a postura da emissora ao apresentar a matéria, considerada 

por ele política incorreta. "Eu não achei que era política da 

rádio ficar divulgando notícias mentirosas de jornais e sites 

mentirosos", reclamou Vagner Sales.   

A postura do prefeito gerou um confronto com o 

jornalista. “Peraí prefeito, quer dizer que o jornal página 20 é 

mentiroso e o AC 24 horas aquele jornal que o senhor paga é 

verdadeiro. O senhor agora quer definir também a política 

da rádio?", questionou Leandro Althemam. 

No calor da discussão, o prefeito acabou chamando o 

jornalista de ‘menino’. Sem pensar duas vezes, Leandro 

Althemam, retrucou deixando o atual prefeito sem palavras. 

“Quem está agindo como menino é o senhor. Seja verdadeiro 

com a população, prefeito. Se o senhor quiser responder às 

acusações o espaço está aberto, mas se for para desqualificar 

o trabalho da rádio, o senhor não está autorizado", rebateu o 

jornalista. 

Em seguida, um silêncio tomou conta dos microfones da 

rádio. Não demorou e a população começou a interagir por 

telefone criticando a postura do prefeito. A discussão ao vivo, 

acabou virando o assunto do momento nos quatro cantos da 

capital dos Náuas. 

Devido à repercussão negativa, o prefeito Vagner 

Sales, divulgou uma nota pública, de esclarecimento à 

sociedade. Nela, o prefeito informa que o assunto abordado 

na matéria 'suspeita de fraude' em licitação da prefeitura de 

Cruzeiro do Sul é referente aos recursos adquiridos junto a 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). 

Ele explica que a dispensa licitatória envolvendo os 

fornecedores de insumos para pavimentação asfáltica, deu-se 

pelo fato de não ter havido interessados nos certames 

licitatórios. Vagner Sales alegou ainda que o preço oferecido 

pela PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, estava 50% mais 

barato do praticado no mercado local. 

A decisão, segundo o prefeito está amparada no artigo 

24 inciso 4º e art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, que 

dispensa a licitação nesses casos. Ele informou também que os 

editais de licitação foram previamente publicados nos meios 

de comunicação. 

Desta vez, bem fundamentado, Vagner Sales, 

desqualificou a denuncia publicada pelo jornal Página 20. 

“Essa notícia é vazia, sem fundamento e o mais importante 

não é nova. Estamos fazendo uma administração séria e 

compromissada com o povo cruzeirense conseguimos fazer 

uma economia de quase 50% em favor do município e com 

isso compramos muito mais asfalto, para melhorar as condições 

de tráfego das nossas estradas”, defende. 

Novamente o prefeito voltou a criticar a postura do 

jornalista. “Pelo visto acho que esse rapaz [Leandro Althemam] 

queria era que eu tivesse comprado pelo preço mais caro. 

Vamos continuar fazendo assim. Agindo dentro da legalidade, 

defendendo o município e pechinchando na hora de comprar”, 

afirmou Vagner Sales. 
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Semp Toshiba, Positivo e Eike serão sócios da Foxconn no País, diz fonte 
 

Iuri Dantas, da Agência Estado  

BRASÍLIA - A Semp Toshiba, a Positivo e o empresário 

Eike Batista serão os sócios brasileiros da taiwanesa Foxconn, 

na instalação de duas fábricas de telas multitoque no País, 

segundo fontes do governo. Representantes das três empresas 

visitarão a sede da Foxconn na Ásia nos próximos dias, em 

conjunto com técnicos do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), para finalizar a arquitetura 

financeira e os detalhes técnicos do projeto.  

Segundo a fonte, o governo já decidiu onde as fábricas 

serão instaladas, mas o anúncio da cidade que receberá o 

investimento deverá ser feito pela presidente Dilma Rousseff, 

após suas férias. A Foxconn já apresentou ao governo seu 

plano de negócios para se beneficiar da isenção de 

PIS/Cofins dos tablets fabricados no País.  

Cada fábrica vai demandar investimentos de US$ 4 

bilhões, e o desembolso total da Foxconn no País deve beirar 

os US$ 12 bilhões até o final da década. Os tablets serão 

montados em Jundiaí, onde a linha de produção está sendo 

instalada. 
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Brasil vai ampliar combate a práticas desleais de comércio, diz MDIC 
 

Célia Froufe, da Agência Estado  

SÃO PAULO - O Brasil vai ampliar o combate a 

práticas desleais de comércio este ano, segundo informou há 

pouco a secretária de comércio exterior do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 

Tatiana Prazeres. De acordo com ela, está prevista a 

contratação de 150 novos técnicos e investigadores para lidar 

com essas práticas e reforçar a defesa comercial do Brasil, 

para que a competição com outros países seja leal.  

"O Brasil aplicou uma série de medidas antidumping no 

ano passado e, mais recentemente, contra a fraude de origem, 

que são produtos que entravam no País declarando uma 

origem, mas que vinham de outro. Houve um esforço em 

combater práticas desleais de comércio, e é razoável esperar 

que esse esforço se intensifique", afirmou durante o programa 

"Brasil em Pauta", da TV NBR.  

Tatiana também comemorou o fim da barreira dos 

Estados Unidos para o etanol brasileiro. "Em momentos de 

crise, há um crescimento de barreiras comerciais e o governo 

brasileiro está atento a isso para tentar evitar a existência de 

novas barreiras de vendas brasileiras para o exterior", disse.  

Ela disse que o governo está otimista em relação às 

expectativas de venda de álcool combustível e garantiu que 

isso não gerará um desabastecimento interno, pois o governo 

trabalhou para criar um marco regulatório para o setor em 

2011. 
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Deputados contrários à PEC da Música temem demissões na Zona Franca de Manaus 
 

A PEC da Música começa 2012 com sua tramitação 

no Senado Federal. A proposta de emenda à Constituição 

que isenta de impostos a produção de CDs e DVDs de 

músicos brasileiros foi aprovada na Câmara, em segundo 

turno, em dezembro de 2011 com 393 votos favoráveis, 

seis contra e uma abstenção. 

O autor da proposta (PEC 8/07), deputado Otavio 

Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, explica que a fórmula do 

mercado é muito fácil: quando o produto é mais barato é mais 

consumido e para ser mais barato é preciso diminuir os 

impostos. O músico Chico César acredita que o fim do 

monopólio de isenção da Zona Franca conserta uma injustiça. 

"Porque, na verdade, quem usa essa facilidade da 

Zona Franca de Manaus são duas grandes majors, 

gravadoras internacionais, e aí você tem mais barato o disco 

de Beyoncé, de Madonna, os produtos internacionais, isso é 

uma concorrência desleal com o produto local." 

Segundo a presidente da Associação Brasileira da 

Música Independente, Luciana Pegorer, o preço cobrado para 

bancar o investimento feito no artista independente não é 

viável comercialmente. E há até gravadoras com margens de 

lucro negativas. 

"A nossa tentativa com a PEC da Música é dar um 

fôlego novo para o mercado de música para que ele possa se 

reencontrar na autossuficiência que ele sempre teve." 

Deputados contrários à aprovação da proposta 

chegaram a falar em 8 mil demissões e em 30 mil empregos 

perdidos, principalmente na Zona Franca de Manaus, que 

produz a maior parte dos CDs e DVDs. O deputado 

Pauderney Avelino, do DEM do Amazonas, lamentou a 

aprovação da proposta pela Câmara, que, segundo ele, 

mexeu numa cláusula pétrea. 

"Está se usando um instrumento da Constituição, que é 

imunidade tributária, que é cláusula pétrea. É um absurdo se 

fazer, está se brincando com a Constituição brasileira." 

Segundo a proposta, a isenção também atinge as 

mídias ou os arquivos digitais e obras interpretadas por 

artistas brasileiros. A exceção é a etapa de replicação 

industrial de CDs e DVDs, que continuará a sofrer tributação 

para preservar a competição de outros estados com a Zona 

Franca de Manaus. 

O presidente da Câmara, Marco Maia, afirmou que a 

proposta fortalece um setor importante da economia 

brasileira e dá um incentivo para a recuperação de um setor 

que estava perdendo espaço com as novas tecnologias. Marco 

Maia afirmou que em 2012 uma das prioridades é o projeto 

que cria o vale-cultura (PL 5798/09). 

De Brasília, Luiz Cláudio Canuto  

quarta-feira, 4 de janeiro de 2012  
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Entrada de dólares em 2011 é a segunda maior da história 
 

Saldo positivo foi de US$ 65,279 bilhões, menor 

apenas que o registrado em 2007  

O superávit no fluxo de dólares no mercado brasileiro 

teve, em 2011, seu segundo maior resultado na história, 

chegando a US$ 65,279 bilhões. A margem é inferior apenas 

à registrada em 2007, ano anterior à crise dos títulos 

subprime originada nos Estados Unidos, quando o ingresso da 

moeda americana no país foi de US$ 87,45 bilhões.  

Segundo dados do Banco Central divulgados nesta 

quarta-feira (4), em dezembro de 2011 o saldo do fluxo 

cambial foi negativo em US$ 1,943 bilhão, o que não afetou 

a balança do ano passado. O resultado geral de 2011 

também foi bastante superior ao verificado em 2010, quando 

o saldo positivo foi de US$ 24,354 bilhões.  

A entrada de dólares, que na teoria poderia forçar a 

queda da cotação da moeda, não teve este efeito porque foi 

o próprio Banco Central que ficou com a maior parte dos 

dólares que entraram no país. Em 2011, as reservas do BC 

tiveram crescimento de 21,98%, passando de US$ 288,585 

bilhões para US$ 352,012 bilhões.  

O segmento financeiro (registro de investimentos em 

títulos, ações, remessas de lucros e dividendos ao exterior, 

entre outras operações) registrou saldo negativo de US$ 

3,625 bilhões em dezembro e acumulou no ano resultado 

positivo de US$ 21,329 bilhões. O fluxo comercial 

(relacionado a operações do comércio exterior) ficou positivo 

em US$ 1,681 bilhão no mês e em US$ 43,950 bilhões em 

2011.  

O Banco Central também informou que a posição de 

câmbio dos bancos ficou vendida, o que indica aposta na 

queda do dólar, em US$ 1,583 bilhão, em dezembro. Em 

novembro, essa posição era comprada (indicando expectativa 

de alta do dólar) em US$ 1,031 bilhão. 
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Confúcio Moura, prefeito e atual governador de Ariquemes, cria a Lei 1.511, instituindo o Pólo Moveleiro e Industrial da Zona Franca de Manaus. 
 

Secretaria de Agricultura é responsável por expedir 

requerimento e o parecer técnico de viabilidade dos 

empreendimentos 

O pólo moveleiro de Ariquemes foi instituído em 1.992, 

com investimentos da Superintendência da Zona Franca de 

Manaus (SUFRAMA) e criado para ser referência na 

produção de móveis no estado. Na década de 90, a 

Prefeitura doou terrenos para serem utilizados pelos 

empresários do ramo, com o intuito de incentivar as atividades 

industriais no local. Muitos desses terrenos não foram 

ocupados. 

Para garantir o direito dos empresários que estão 

trabalhando no local, evitar a especulação imobiliária e 

garantir melhorias para o setor, em 2009 o então prefeito e 

atual governador, Confúcio Moura, propôs a criação da LEI. N. 

1.511 de 15 de dezembro de 2009, que institui o Pólo 

Moveleiro e Industrial, bem como, autoriza a regularização 

das indústrias existentes com o objetivo de fomentar o 

desenvolvimento industrial, gerar empregos e renda no 

município. 

A LEI prevê que a equipe técnica da Secretaria de 

Agricultura, Indústria e Comércio (SEMAIC) é responsável por 

expedir o requerimento e o parecer técnico comprovar a 

utilização efetiva dos terrenos com a utilização mínima da 

área de 50% (cinquenta por cento). E as construções devem 

atender as normas específicas da construção civil. Desde então 

a SEMAIC vem realizando um trabalho efetivo junto aos 

empresários do Pólo. 

Em 2011 a Secretaria acompanhou a regularização e 

encaminhou 25 empresas pararealização da escritura pública. 

E mais, foi realizada a doação do terreno e encaminhamentos 

para seis empresas, entre elas a Boutique dos Colchões 

Ortobom. Outros 20 processos foram aprovados e estão na 

segunda fase de regularização informou Gilva Fernandes, da 

Secretaria de Agricultura. 

O prefeito Márcio disse as ações da Secretaria de 

Agricultura realizadas no Pólo é de fundamental importância 

para o desenvolvimento do setor bem comoa geração de 

renda no município. 

  

Fonte: Acessoria/pma notícias 
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Multinacionais poderão pagar menos tributos 
 

As multinacionais que operam no Brasil receberam 

licença para reajustar em 11% o valor dos produtos 

exportados para pagar menos tributos. 

A mudança contábil reduzirá o Imposto de Renda e a 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a serem 

pagos pelas companhias. 

O índice de correção, definido pelo ministro da 

Fazenda, Guido Mantega, no final do ano passado, foi 

regulamentado ontem pela Receita Federal. 
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Governo cria sistema para monitorar gastos dos Ministérios 
 

Segundo a rádio Jovem Pan, o Governo Federal criou 

um sistema para monitorar gastos dos Ministérios. As pastas 

e demais órgãos da administração direta da União têm até o 

final deste mês para se adequar e participar do programa. 

A mudança tem o objetivo de reduzir as despesas, com 

análises de cruzamento de dados e comparações com custos 

similares na máquina pública.  
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SUFRAMA convoca candidatos para unidades descentralizadas 
 

Por: Andrés Pascal Os 27 candidatos aprovados no 

concurso da Superintendência da Zona Franca de Manaus 

(SUFRAMA) para atuarem no cargo de Agente Administrativo 

nas unidades descentralizadas da autarquia têm até o dia 21 

de janeiro para tomarem posse. Convocados no dia 23 de 

dezembro de 2011, os concursados precisam apresentar a 

documentação necessária e realizarem os exames exigidos 

pela instituição. Os candidatos aprovados atuarão nas sedes 

da SUFRAMA em Porto Velho, Ji-Paraná e na Área de Livre 

Comércio de Guajará-Mirim, ambas em Rondônia (RO), em 

Boa Vista (RR), na Área de Livre Comércio de Macapá e 

Santana (AP) e em Rio Branco (AC). A lista segue 

rigorosamente a ordem geral de classificação das localidades 

para onde os candidatos foram aprovados no concurso da 

autarquia realizado em 2008. A Coordenadoria Geral de 

Recursos Humanos da SUFRAMA (CGRHU) alerta para a 

proximidade no término do prazo, e coloca o serviço social do 

setor à disposição dos candidatos para todo tipo de 

esclarecimento.  

O número de contato e (92) 3321-7192, e, por 

intermédio dele, é possível realizar o agendamento na junta 

médica para a entrega dos exames. A lista de documentos e 

exames exigidos para a posse dos aprovados está disponível 

no site da autarquia. 

(http://www.Suframa.gov.br/Suframa_EditalConcurso.cfm). 

Lista dos convocados Conforme a Portaria nº 403 do 

Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior 

(Mdic) de 23 de dezembro de 2011, os convocados para 

atuarem em Guajará-Mirim, RO, são: Rosiane Carvalho de 

Jesus, Gustavo Carvalho de Souza, Luciano Camelo da Silva, 

Tania Maria Pereira Monteiro (Guajará-Mirim, RO). Para 

Macapá e Santana (AP), foram convocados Weber de Sá 

Diniz, Jaciara da Silva Cordeiro, Karina Pingarilho Paschoalin 

Castro. Para Ji-Paraná (RO), foram aprovados Patrícia Ribeiro 

Furtunato, Maria Elvira Oliveira Azambuja, Mariano Ribeiro 

Rodrigues, Sheila Graziela Albuquerque de Farias, Flávio 

Guilherme Morais da Silva, Cyro Freitas Uchôa, Fernanda 

Lemos Ribeiro, Junia Batista Heringer, Lilian Viana Fonseca e 

Éder Maik Silva Naim.  

Para Rio Branco (AC), foram nomeados Wenderson da 

Silva Gomes, Diana Dalva Teixeira e William da Silva Barros. 

Os nomeados para a capital rondoniense são: Rosana Alves 

Feitosa, Weverton Rodrigues Cardoso, Edinaldo Oliveira de 

Almeida e Gudemberg de Oliveira Rita. Roberto da Costa 

Diniz e Daniel Haggi Folhadela foram nomeados para Boa 

Vista (RR). Márcio Gallo Assessor de Imprensa 

CGCOM/SUFRAMA (92)3321-7042 
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Produtos em área de livre comércio poderão se livrar de PIS e Cofins 
 

SÃO PAULO – Está em análise na Câmara um projeto 

que isentam do PIS (Programa de Integração Social) e da 

Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social) os produtos importados que circularem na área de 

livre comércio nacional. 

De acordo com o Projeto de Lei 2336/11, o benefício 

será garantido às mercadorias que transitarem em Tabatinga 

(AM), Guajará-Mirim (RO), Boa Vista e Bonfim (RR), Macapá e 

Santana (AP), Brasileia e Cruzeiro do Sul (AC). 

Atualmente, a Lei 10.996/04 só garante essa isenção 

para as operações de venda de mercadorias destinadas ao 

consumo ou à industrialização nessas áreas, fato que, segundo 

o autor do projeto, deputado Raul Lima (PSD-RR), acaba por 

promover uma “concorrência desleal” entre os produtos 

nacionais e importados. 

Acordos internacionais 

Segundo Lima, o País é signatário de acordos 

internacionais que impedem a aplicação de regimes tributários 

diferentes entre mercadorias nacionais e estrangeiras. 

Conforme publicado pela Agência Câmara, Lima 

argumenta ainda que o princípio constitucional impede a 

União de “instituir tratamento desigual entre contribuintes que 

se encontrem em situação equivalente”. 

Tramitação 

A proposta, que tramita em caráter conclusivo, será 

analisada pelas comissões de Desenvolvimento Econômico, 

Indústria e Comércio, de Finanças e Tributação e de 

Constituição e Justiça e de Cidadania. 

 


