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Suframa tem mais de 60% dos recursos contingenciados em 2012 
 

O Superintendente da Superintendência da Zona 

Franca de Manaus (Suframa), Thomaz Nogueira, revelou, 

durante reunião da Fieam, que do total de R$ 514 milhões 

destinados à Suframa em 2012, R$ 309 milhões já estão 

contingenciados pelo Governo Federal 

Manaus, 09 de Fevereiro de 2012 

CHARLES FERNANDES 

O Superintendente da Superintendência da Zona 

Franca de Manaus (Suframa), Thomaz Nogueira, revelou, 

durante reunião da Federação das Indústrias do Estado do 

Amazonas (Fieam), que do total de R$ 514 milhões 

destinados à Suframa em 2012, R$ 309 milhões já estão 

contingenciados pelo Governo Federal. 

De acordo com o Superintendente, mais de 60% do 

orçamento destinado à Suframa para este ano já estão 

contingenciados e não vão poder ser utilizados em prol de 

convênios e projetos para o fortalecimento do Polo Industrial 

de Manaus (PIM). “Isso deve ser um questionamento contínuo 

da sociedade, porque na verdade são recursos aqui gerados 

e que não retornam para a sociedade. Impactam a 

competitividade e a gente não consegue fazer os 

investimentos”, lamentou. Thomaz disse que apesar das 

dificuldades considera positiva a tentativa de um diálogo com 

o Governo Federal para resolver a questão. “Estou 

extremamente otimista de alguns entendimentos da utilização 

dos recursos para obras de infraestrutura. Isso não caiu do 

céu, mas é fruto que a sociedade faz desse mecanismo do 

contingenciamento”, afirmou. 

O valor contingenciado foi o principal assunto 

abordado durante a primeira reunião realizada pela Fieam 

nesta quinta-feira (10). 

A reunião contou com a participação do vice-

governador José Melo (PMDB) e vários empresários das 

indústrias. Durante o encontro, o presidente da Federação das 

Indústrias do Amazonas, Antônio Silva destacou também o 

aumento do faturamento do PIM de R$ 40 bilhões em 2011e 

a manutenção de mais de 128 mil empregos no Distrito 

Industrial. Ainda na reunião, os empresários criticaram as 

constantes mudanças na legislação federal com propósito de 

atacar a Zona Franca de Manaus (ZFM), como a MP dos 

Tablets e a PEC da Música. Os empresários se comprometeram 

em apoiar as ações do Estado nos diálogos com o Governo 

Federal. 

O encontro foi realizado com o objetivo de fazer um 

balanço dos resultados da indústria amazonense obtidos em 

2011 e as projeções para 2012. 
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Nota à Imprensa – Reunião Brasil-México sobre o ACE-55 
 

Em seguimento à conversa telefônica entre a 

presidenta Dilma Rousseff e o presidente Felipe Calderón, 

realizou-se em Brasília, de 7 a 9 de fevereiro, reunião de 

consulta entre o Brasil e o México sobre o Acordo de 

Complementação Econômica nº 55 (ACE-55). 

A reunião contribuiu para o esclarecimento de pontos 

relevantes a respeito da evolução e das perspectivas do 

relacionamento comercial bilateral no setor automotivo.  

Ambos os países estão empenhados em buscar solução 

satisfatória que atenda aos interesses das duas as partes. 

Está prevista a realização de diálogo contínuo em nível 

técnico e de novo encontro nos dias 28 e 29 de fevereiro, na 

Cidade do México, para avançar nas negociações. 
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Castro cobra do Governo medidas para fortalecer Pólo de Duas Rodas 
 

O deputado estadual Luiz Castro (PPS) está cobrando 

do Governo do Estado medidas para defender o 

fortalecimento e garantir a permanência do Pólo de Duas 

Rodas do Distrito Industrial de Manaus. Para Castro, o 

Executivo estadual tem o dever de perceber com 

antecedência as ameaças ao PIM e efetivar ações rápidas 

para combater os perigos ao nosso modelo industrial. 

“O Governo precisa exercer a sua política industrial, 

atentando para as ameaças advindas da importação direta 

de motocicletas e motonetas da China e da instalação de uma 

fábrica chinesa em Pernambuco, que, devido à sua vantagem 

logística, vem produzindo motocicletas com preço inferior”, 

disse. 

O parlamentar está convocando o Secretário de Estado 

de Planejamento, Airton Claudino, e o Secretário de Estado da 

Fazenda, Isper Abrahim, para discutir a questão em audiência 

pública a ser realizada na Assembléia Legislativa do 

Amazonas. “Nós apresentamos indicação para a realização 

da audiência e contamos com o apoio de todos os deputados 

para que isto aconteça”, informou.  

Castro ainda destacou que o Pólo de Duas Rodas é 

hoje o setor que mais adensa a cadeia produtiva do PIM e 

gera mão-de-obra, empregando mais de 15 mil 

trabalhadores. “É um segmento importante, responsável por 

20% do faturamento do Pólo Industrial”, observou. 

Ainda de acordo com Castro, a adoção de medidas 

fiscais tradicionais, como a ampliação da alíquota de IPI e o 

aumento do imposto sobre peças e motonetas importadas, 

daria uma sobrevida maior ao Pólo de Duas Rodas do Distrito 

Industrial de Manaus. “O Governo precisa dar mais atenção 

ao setor e tomar medidas urgentes para evitar que um 

segmento tão importante não seja derrotado e destruído”, 

alertou o parlamentar. 
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Morre Abraham Kasinski, fundador da Kasinski Motos 
 

Faleceu ontem, em São Paulo, o empresário Abraham 

Kasinsky, fundador da Cofap e da marca de motos 

Kasinski, de uma parada cardíaca, aos 94 anos, em São 

Paulo.  

Depois de fundar e presidir durante quatro décadas a 

Cofap, maior indústria de autopeças brasileira, vendeu suas 

ações da empresa em 1997 por US$ 25 milhões para a 

empresa italiana Magneti Marelli.  

"Ninguém queria comprar peça nacional. Corri o Brasil, 

cidade por cidade, para catequizar os mecânicos", lembrava. 

No início dos anos 90, a Cofap chegou a empregar 18 mil 

trabalhadores e exportar para 97 países, com faturamento 

anual de US$ 1 bilhão.  

Depois disso, comprou uma fábrica na Zona Franca de 

Manaus, passou a produzir motocicletas e emprestou o 

sobrenome (trocando o "y" por "i"), "para dar credibilidade 

aos veículos de duas rodas".  

Descendente de imigrantes russos, Kasinsky permaneceu 

no comando da empresa de motos até 2009, quando decidiu 

vender a Kasinski (empresa) para o grupo CR Zongshen 

(parceria do empresário brasileiro Claudio Rosa e da 

fabricante de motos chinesa).  

O enterro está programado para essa sexta-feira 

(10/02) no Cemitério Israelita, no bairro do Butantã, Zona 

Oeste de São Paulo.  
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Aumenta demanda empresarial em busca de parcerias com o CBA 
 

09/02/2012 - O Centro de Biotecnologia da 

Amazônia (CBA) tem registrado um crescimento na 

demanda de empresas que buscam a instituição para 

desenvolver produtos e processos oriundos da diversidade 

amazônica. A área de maior interesse para pesquisa gira 

em torno dos alimentos funcionais, que contêm substâncias 

ativas capazes de fortalecer o organismo, prevenindo e 

combatendo doenças. Também são destaques a área de 

cosméticos, fitomedicamentos e biomedicamentos. 

A procura pelo Centro acontece tanto por grandes 

corporações estrangeiras quanto por empresas locais, destaca 

o coordenador-geral de implementação do CBA, Imar César 

de Araújo. “Esse é o tipo de reconhecimento que nós estamos 

preparados para trabalhar. Diferente do que se pensa, o 

CBA não é um centro de pesquisa. Ele é um centro de 

inovação tecnológica que se propõe a transformar 

conhecimento em produtos e processos. Já temos dois produtos 

concluídos para empresas. Existe uma série de trabalhos 

prestados à comunidade em forma de análises físico-químicas 

e bioquímicas. Só para se ter uma ideia, algumas dessas 

análises antes precisavam ser feitas em São Paulo ou nos 

Estados Unidos”, afirmou o coordenador.  

Siga a FAPEAM no Twitter e acompanhe também no 

Facebook 

Para exercer toda sua potencialidade e atender às 

demandas do mercado, o CBA aguarda um novo modelo de 

gestão, em que possa se  tornar uma entidade com identidade 

jurídica própria. A definição deve partir do Governo Federal, 

que administra o Centro por meio da Superintendência da 

Zona Franca de Manaus (Suframa). Além disso, a 

expectativa é que o Centro possa contar com um corpo 

profissional efetivo de pesquisadores. 

Com o objetivo de realizar um processo de mobilização 

para que o CBA cumpra seus objetivos em sua totalidade, o 

titular da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do 

Amazonas (Sect-AM), Odenildo Sena, realizou visita ao CBA, 

na última terça-feira (07/02). Ele fortaleceu o discurso sobre 

a necessidade de o Brasil entender a importância do órgão e 

assumir o compromisso de oferecer as condições legais para 

seu funcionamento efetivo. 

Confira os detalhes da mobilização em prol do CBA, 

aqui.  

Perspectivas para o futuro     

O coordenador afirmou que, no futuro, a injeção de 

recursos financeiros para investimentos no CBA poderá ser 

proveniente dos projetos especiais administrados pelo Centro. 

Entre as pesquisas estratégicas em execução está o projeto 

Curauá, que consiste na utilização de mudas desta planta 

amazônica, da família do abacaxi, para produzir a partir da 

cultura de tecidos em laboratório fibras vegetais mais 

resistentes, com  o objetivo de aumentar a escala de plantios 

experimentais, ocupando principalmente áreas já desmatadas. 

O carauá é empregado pela indústria para substituir 

fibra de vidro, materiais plásticos e peças pré-moldadas, 

utilizadas na fabricação de automóveis, por exemplo. A 

construção civil é também um grande usuário. A alternativa é 

reciclável, reduz o consumo de matéria-prima não renovável e 

causa menor risco à saúde, vantagens que têm atraído a 

atenção para novas aplicações industriais, como fabricação 

de postes e até paletas das torres de energia eólica. 

Parceria 

Desde 2003 a Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Amazonas (FAPEAM) contribui, por meio de 

convênios, com ações para promover a realização de 

pesquisas e a formação de recursos humanos na área de 

atuação do CBA. Ao todo, já foram firmados três convênios 

que juntos somam mais de R$ 13 milhões oriundos do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e o 

Governo do Estado do Amazonas, por meio da FAPEAM. 

A partir destes investimentos, no período de 2005 a 

2010 foram realizadas atividades de qualificação dos 

bolsistas, por meio de cursos para operação em laboratórios 

de alta complexidade, seminários, palestras, incluindo 

atividades em outros Estados. No total, foram mais de 90 

eventos como conferências, workshops, treinamentos, simpósios 

e apresentação de trabalhos em congressos que envolveram 

mais de 230 bolsistas. 

Anália Barbosa - Agência FAPEAM 
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Por Lisângela Costa, Superintendência da Zona 

Franca de Manaus 

quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012 

Nesta quinta (09) e sexta-feira (10), a 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) 

realiza evento para integração de novos servidores com o 

objetivo de proporcionar aos funcionários recém-chegados a 

ampliação dos conhecimentos acerca do funcionamento da 

autarquia. Um número total de 36 servidores deve participar 

do evento, sendo a maioria oriunda das unidades 

descentralizadas situadas nas cidades de Guajará-Mirim (RO), 

Porto Velho (RO), Ji-Paraná (RO), Vilhena (RO), Rio Branco 

(AC),  Boa Vista (RR), e Macapá (AP). 

Serão realizadas palestras sobre a trajetória da Zona 

Franca de Manaus (ZFM) como modelo de desenvolvimento 

de sucesso e o processo de internamento de mercadorias, com 

ênfase no aspecto operacional. Outro destaque da 

programação será a palestra Conduta Ética no serviço 

público, a ser proferida pelo presidente da Comissão de Ética 

da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e 

instrutor/colaborador da Comissão de Ética Pública da 

Presidência da República, Raimundo Nonato da Silva.  

 


