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Evento: 298ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Suframa 

Data: 30/06/2021 

Local: videoconferência transmitida pelo canal do Youtube da Suframa 

(https://www.youtube.com/watch?v=CQbLTsiWvuY) 

 

 

Nesta reunião eu estou praticamente comemorando um ano à frente da 

Suframa, que ocorreu no último dia 17 de junho. E foi um ano com muitos desafios, 

onde nós pudemos observar muita resiliência por todos pertencentes ao nosso 

ecossistema e onde nós vemos várias entregas aqui por parte da Suframa.  

 

Mas, antes de comentar das entregas, eu gostaria de dizer que o voo nunca é 

solo. Se a gente consegue fazer alguma coisa, é graças a, primeiramente ao governo 

federal, que adotou uma série de medidas, particularmente pelo Ministério da 

Economia, e muitas delas pela Sepec, que acabaram refletindo positivamente aqui no 

ecossistema. E isso reflete no resultado do nosso trabalho.  

 

Reconhecer o trabalho, o apoio e essa forma construtiva de nós buscarmos as 

soluções para os problemas por parte de todos os conselheiros e de todos os atores 

externos da Suframa, que têm contribuído muito para que a gente realmente busque 

otimizar as coisas, melhorar o ambiente de negócios e buscar transformar nossa 

Amazônia.  

 

E, particularmente, reconhecer o trabalho de todos os colaboradores da nossa 

Suframa, que têm feito um trabalho realmente magnifico aqui. Já foi falado, mas dou 

meu testemunho. Para esta Resolução 101, nós tivemos muita gente trabalhando até 

tarde da noite e muita gente trabalhando final de semana para cumprir os prazos 

https://www.youtube.com/watch?v=CQbLTsiWvuY


 
 
 

 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Superintendência da Zona Franca de Manaus 
SUFRAMA 

 
 

exíguos para que nós conseguíssemos rapidamente consolidar essa proposição e 

pudéssemos aprovar na reunião de hoje.  

 

Gostaria de destacar alguns feitos deste um ano de gestão, e repito que não fiz 

sozinho. Eu fiz graças a um trabalho conjunto e um trabalho integrado de muita gente.  

 

Como destaques deste um ano de gestão à frente da SUFRAMA, gostaria de 

elencar: 

 

- A aprovação em reuniões do CAS de 179 Projetos Industriais ou 

agropecuários, com expectativa de geração de 16.800 postos de trabalho para os 

próximos 3 anos; 

 

- Atualização de cinco Resoluções em reuniões do CAS; 

 

- Redução significativa do passivo de PPBs, com a aprovação de 132 Portarias; 

 

- Redução significativa do passivo de Relatórios Demonstrativos de PDI; 

 

- Promoção de 9 Projetos de Desenvolvimento Regional em fases de maior ou 

menor maturação; e a  

 

- Revitalização do DI de Manaus avançando a olhos vistos, envolvendo uma 

parceria muito importante com a Prefeitura Municipal e com diversos outros atores. 

 

 Nesta reunião, além de continuarmos a mostrar a força do nosso 

ecossistema e as expectativas positivas da economia, com a aprovação de mais 33 

Projetos, viabilizamos a alteração da Resolução 101, que agora passará a ser 

chamada de 102, criando mecanismos que certamente irão dar continuidade na 
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melhoria do ambiente de negócios do PIM. Reconheço e agradeço o empenho e a 

dedicação de todos aqueles que colaboraram para o sucesso de mais essa 

empreitada. 

 

Gostaria de aproveitar a oportunidade para divulgar alguns eventos importantes 

para nosso ecossistema: 

 

Nesta semana, de 30 de junho a 02 de julho, a Suframa, juntamente com 

coordenadores de Programas Prioritários, estará realizando importante evento de 

ligação de ICTs a Financiadoras de Projetos na Amazônia Ocidental. Na oportunidade, 

empresas, incubadoras, aceleradoras e ICTs farão interação dinâmica voltada para 

dinamizar o ambiente da Indústria 4.0, Bioeconomia e Empreendedorismo de 

Inovação. É o Amazon Investiment and Inovation. 

 

No tocante a bioecomomia, no período de 12 a 15 de julho está prevista a 

realização da rodada internacional de negócios "Business Connection Brazil: 

Amazônia", promovida em parceria por diversas entidades, dentre elas o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Apex Brasil, a Confederação Nacional 

da Indústria e tantos outros, com apoio do Centro de Biotecnologia da Amazônia 

(CBA). O evento terá como objetivo conectar empresas da região que forneçam 

produtos típicos da nossa biodiversidade com potenciais compradores e investidores 

de todo o mundo, fomentando a geração de bionegócios e o desenvolvimento 

sustentável regional. Destaco que o prazo de inscrição para este evento se encerra 

no dia de hoje. 

 

Além disso, coerente com nosso Planejamento Estratégico, em breve 

lançaremos editais de licitação de lotes no Distrito Agropecuário (DAS) e no Distrito 

Industrial. Ambos têm como objeto a Concessão de Direito Real de Uso - CDRU, a 

título oneroso, para fins de implantação de projetos agropecuários, agroindustriais, 
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industriais e de serviços. Serão lançados dois editais referentes ao DAS com, 

aproximadamente, 108 lotes na Gleba Manaus e 159 lotes na Gleba Rio Preto da Eva, 

totalizando 267 lotes rurais, e um edital com lotes no Distrito Industrial com, 

aproximadamente, 16 lotes urbanos no PIM. No contexto do DAS, estimula-se 

empreendimentos que utilizem matéria-prima regional e com características voltadas 

a bioeconomia e a agroindústria. 

 

No que se refere a incentivos fiscais, no período de 9 a 13 de agosto, em 

parceria com a Receita Federal, o SEBRAE, as Secretarias da Fazenda dos estados 

do Amazonas e de São Paulo, e a Junta Comercial do Amazonas, será realizado, por 

meio de plataforma virtual, um ciclo de palestras denominado I Jornada de Incentivos 

Fiscais da Zona Franca de Manaus, com o objetivo de disseminar conteúdo 

informativo relacionado ao usufruto dos incentivos fiscais administrados pela 

SUFRAMA, sendo direcionado às empresas que desejam comercializar com a Zona 

Franca de Manaus, áreas de Livre Comércio e a Amazônia Ocidental. 

 

No tocante à atração de investimentos internacionais, a SUFRAMA – em 

coordenação com a Apex-Brasil – está fomentando a participação dos Estados 

Amazônicos e dos diversos atores locais na Expo Dubai, durante a semana de 06 a 

12 de março de 2022. Tal exposição universal, com público estimado de 25 milhões 

de visitantes e cerca de 190 países participantes, será uma grande oportunidade para 

atrairmos potenciais investidores para a região, apresentarmos o sucesso de nossos 

projetos sustentáveis e divulgarmos o cuidado diuturno dos amazônidas com a 

conservação da floresta e de nossas riquezas. 

 

Maiores informações sobre todos esses eventos podem ser obtidas no site da 

Suframa ou por meio da nossa Comunicação Social. 
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Finalizando minhas palavras, considero oportuno e justo reconhecer e 

agradecer o trabalho de todos os servidores e colaboradores da SUFRAMA que tem 

viabilizado a consecução dos nossos objetivos e, da mesma forma, agradecer a todos 

aqueles atores que, direta ou indiretamente, tem contribuído para o sucesso das 

nossas jornadas. 

 

Selva!!! 

 

ALGACIR ANTONIO POLSIN 

SUPERINTENDENTE  


