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editorial
Antonio Carlos da Silva (Presidente do Sistema FiEAM)

EEstamos pagando um alto preço por não termos feito 
no passado as reformas necessárias para a criação de 
um ambiente propício à retomada do desenvolvimento 

sustentável, com crescimento socioeconômico e políticas 
públicas compatíveis, que assegurem a competitividade da 
indústria brasileira. A Agenda Legislativa da Indústria em 2015, 
apresentada na CNI,  em março, propõe a eliminação das 
fontes de insegurança jurídica, a construção da estabilidade 
macroeconômica e um diálogo com o Congresso, necessários 
para superar o clima de pessimismo gerado por uma 
expectativa negativa da capacidade de recuperação do país. 
Essa Agenda oferece ao debate 128 propostas descritas em 42 
documentos defendidos pela indústria, que trazem avanços 
para a redução da burocracia, simplificação da tributação, 
modernização das relações do trabalho e a melhora de 
marcos legais que ofereçam maior segurança jurídica para o 
investimento público e privado. Algumas dessas propostas 
estão em estágio avançado de tramitação no Congresso e, em 
sendo aprovadas, contribuirão para que a indústria do Brasil 
se torne mais competitiva. Esse é o desejo de todos nós para 
superar mais uma crise e sairmos fortalecidos, sabendo que 
a união de esforços é a única opção de sucesso. A indústria 
brasileira carrega um encargo pesado de tributação, que 
onera os custos de produção e mina a competitividade, por 
isso é inconcebível a criação de mais impostos e taxas.
Assim como a indústria do país, também a da Zona Franca de 
Manaus não mais suporta ser onerada em seus custos, com a 
criação de contribuições ou fundos, que, ao invés de melhorar 
o seu desempenho, enfraquece a sua competitividade não 
só frente aos produtos importados do exterior, mas também 
a alguns produtos similares produzidos em outros locais 
do país. Sempre estivemos e continuamos disponíveis 
para discutir com nossos representantes legislativos 
todos os assuntos que possam interferir no desempenho 
socioeconômico do Estado do Amazonas e de toda a Região 
Amazônica, oferecendo explicações e subsídios que possam 
tirar dúvidas e esclarecer os mais complexos assuntos, 
pois possuímos estrutura necessária com profissionais 
experientes que labutam diariamente nessas áreas. Estamos 
sempre dispostos a oferecer a nossa contribuição a todos os 
parlamentares que queiram discutir suas ideias conosco. A 
propósito, temos comparecido sempre que necessário aos 
Ministérios e Entidades do Governo Federal, acompanhados 
de alguns dos nossos parlamentares, para reivindicações que 
reputamos de grande interesse, não só para a indústria, mas 
para toda população, como por exemplo, para destravar o 
projeto de recuperação da BR 319. Necessitamos da união de 
todos para desobstruir o montante arrecadado pelas Taxas de 
Administração da SUFRAMA, recursos provenientes do setor 
privado que são suficientes para financiar a infraestrutura de 
toda a Amazônia Ocidental.

A indústria 
brasileira carrega 
um encargo 
pesado de 
tributação, que 
onera os custos de 
produção e mina 
a competitividade, 
por isso, é 
inconcebível a 
criação de mais 
impostos e taxas 

Endereços no Twitter
@fieam
@sesiamazonas
@senaiamazonas
@ielamazonas

Acesse o perfil do Sistema FIEAM no 
Facebook

Canal do Sistema FIEAM no YouTube
youtube.com/user/fieam

Tiragem desta edição: 2.300 exemplares
Impressão: Grafisa

28 
Indústria de 
Alimentação 
mostra 
resistência 

Miguel Ângelo/CNI

Fotos: Heider Betcel/FIEAM
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Dotar os sindicatos patronais 
da indústria de uma organi-
zação, para que desenvol-
vam suas atividades com 

melhor estrutura, tanto na assessoria 
quanto no apoio à legislação fiscal, 
tributária e jurídica. Essa é uma das 
propostas que já estão sendo imple-
mentadas pela nova gestão do Depar-
tamento de Relações do Trabalho (DRT) 
da Federação das Indústrias do Estado 
do Amazonas (FIEAM).

De acordo com o novo diretor do 
Departamento, Jonas Martins Neves, 
a ideia é dar apoio integral aos sindi-
catos, principalmente aos 16 sediados 
no prédio da FIEAM, na Avenida Joa-
quim Nabuco, 1919, Centro. Os outros 
11 – no total, são 27 os sindicatos que 
formam a Federação - também podem 
se beneficiar das medidas, tanto que 
todos são convidados a participar das 
reuniões que visam o crescimento indi-
vidual e coletivo dessas entidades.

Jonas Neves assumiu o DRT em no-
vembro de 2014, e, após conhecer o 
trabalho realizado até então, pretende 
oferecer mais condições para que os 
sindicatos desenvolvam suas 
atividades de forma mais 
organizada. A primeira 
etapa, segundo ele, já 
está sendo conduzi-
da, com as medidas 
para que os sindi-
catos desfrutem de 
melhor estrutura or-

ganizacional. Ele ressalta que a direto-
ria de cada sindicato está sendo ouvida 
e participando das decisões sobre o 
Departamento.

Segundo Jonas, nessa fase, perce-
beu-se que os presidentes de sindica-
tos precisam passar por uma recicla-
gem, a começar pelos cursos de gestão 
oferecidos pela Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) e FIEAM, como 
os do Programa de Desenvolvimento 
Associativo (PDA), desenvolvidos por 
meio do Departamento de Assistência 
à Média e Pequena Indústria (DAMPI) 
e destinados aos líderes sindicais, que 
recebem capacitações, consultorias e 
diagnóstico dos segmentos represen-
tados e que visam munir os partici-
pantes de informações e habilidades 
necessárias para gerir e organizar os 
sindicatos, estreitando a base empre-
sarial.

Para Jonas, é importante que os 
presidentes, mas também toda a dire-
toria dos sindicatos, passem por essa 
reciclagem para que a categoria possa 
se fortalecer e beneficiar a base que é 
formada pelos associados e, assim, te-

nham condições de receber os 
benefícios oferecidos pelo 

Sistema Indústria.
Também serão ofe-

recidos treinamentos 
de planejamento es-
tratégico, segundo 
Jonas Neves, uma 
área importante em 

Sob nova 
direção

2015 
Marca o início da mudança  

no Departamento de 
Relações do Trabalho, 

na FIEAM

DRT 
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qualquer atividade. Ele alerta que es-
tão sendo criadas duas comissões, uma 
de Marketing e outra de Finanças para 
fortalecer o setor com a captação de 
recursos por meio de parcerias, como 
a realização de eventos e comercializa-
ção de outros produtos, como ocorre 
com o Sindicato da Panificação, justifi-
cando que hoje o sindicato paga mui-
tos impostos e recolhe uma mensalida-
de simbólica.

Organização

Formado em contabilidade, Jonas 
Martins Neves identificou alguns pro-
blemas nas áreas estatutária e contábil 
do Departamento  de Relações do Tra-
balho da FIEAM e já tomou providên-
cias para organizar a primeira parte, 
referente aos registros (estatutos). Em 
relação à segunda, ele diz que será con-
tratado um escritório de contabilidade 
para estabelecer um padrão contábil 
para todos os sindicatos, o que não vi-
nha ocorrendo.

“O sindicato é uma pessoa jurídica 
como qualquer empresa e tem suas 
obrigações estabelecidas em lei”, diz 
Jonas Neves. Para ele, o empresário tem 
que fazer um esforço para se organizar 
e dedicar uma parte do seu tempo ao 
sindicato, hoje voltado basicamente 
para as convenções coletivas de traba-
lho. O diretor explica que a convenção 
é bilateral, e que, na mesa de negocia-
ções, o sindicato obreiro chega com 
sua reivindicação e o sindicato patronal 
tem que colocar as suas propostas, não 
apenas salarial, mas também de condi-
ções de trabalho, melhorando o chão 
de fábrica até com medidas que não 
constam da legislação, o que contribui 
para um bom  relacionamento entre as 
partes.

“A negociação tem que atender as 
partes interessadas, mas é preciso que 
pessoas capacitadas participem das 
convenções coletivas de trabalho”, dis-
se Jonas, acrescentando que, às vezes, 
o presidente não é um especialista na 



área e que é necessário olhar o acordo 
coletivo com outros olhos, como um 
negociador. O trabalhador, segundo 
ele, é o capital da empresa e tem que 
ser valorizado, com ganho positivo 
para o sindicato patronal e para o sin-
dicato obreiro. “O presidente de 
sindicato é acima de tudo 
um voluntário, mas seu 
trabalho exige dedica-
ção”, diz.

Outra propos-
ta anunciada pelo 
dirigente é de au-
mentar o número 
de associados aos 
sindicatos, tanto 
dos trabalhadores 
quanto patronal, 
que hoje correspon-
de a 25% das empresas 
em atividade. Jonas esclarece 
que o DRT tem um papel importante 
para o aumento desse percentual.

Ocupando todo o 5º andar do edifí-
cio-sede da FIEAM, o Departamento de 
Relações do Trabalho atua no apoio lo-
gístico e  assessoramento jurídico não 
apenas aos sindicatos patronais à Fe-
deração, mas também às empresas não 
organizadas em entidades sindicais.

A DRT tem como principais ativida-
des o acompanhamento dos processos 
eleitorais dos sindicatos e a orientação 
sobre  as negociações coletivas de tra-
balho, atuando entre o Departamento 
Jurídico da FIEAM  e as categorias tra-
balhistas e patronais. 

O Departamento divide espaço 
com 16 sindicatos industriais dos seg-
mentos de Alimentação, Artefatos de 
Borracha e Recauchutagem, de Bebi-
das e Fiação e Tecelagem, entre outros 
(veja relação completa dos 27 sindi-
catos da FIEAM na  página 7).

Panificação
 
Empresário do setor de panificação 

desde 1975, Jonas Martins Neves, 59, 
começou seu envolvimento sindical 
em 1985, passando por todos os cargos 
até assumir a presidência do Sindicato 
da Panificação e Confeitaria do Amazo-

Jonas 
Neves, que 
assumiu 
o DRT, da 
FIEAM, em 
janeiro, é 
ligado ao 
segmento 
de 
panificação 
do 
Amazonas 
há 30 anos    

nas, pela primeira vez, em 1995, onde 
permaneceu por 12 anos.

Na FIEAM, já ocupou vários cargos 
e exerce, na atual gestão, a função de 
tesoureiro. Jonas é advogado militan-
te com especialização em direito do 
trabalho e pós-graduação em audi-

toria contábil, e sempre demonstrou 
muita preocupação com o coletivo. 
Apaixonado por tênis, Jonas pratica a 
modalidade no Bosque Clube e ainda 
encontra tempo para a tradicional pe-
lada aos sábados, no Jardim das Amé-
ricas.

6

O presidente 
de sindicato é, 
acima de tudo, um 
voluntário, mas seu 

trabalho exige 
dedicação
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DRT – Sindicatos com sede na 
Federação das Indústrias do Estado 
do Amazonas 

Sindicato das Indústrias de 
Alimentação de Manaus
Presidente: Carlos A. Rosas Monteiro
Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1919 – 
5º andar – Centro
Fone/Fax: (92) 3233-8591 e 3186-
6523/6525
E-mail: drt@fieam.org.br

Sindicato das Indústrias de Artefatos 
de Borracha e Recauchutagem do 
Estado do Amazonas
Presidente: Sebastião Montefusco 
Cavalcante Júnior

Sindicato da Indústria de Bebidas em 
Geral de Manaus
Presidente: Luiz Carvalho Cruz

Sindicato das Indústrias de Fiação e 
Tecelagem de Manaus
Presidente: Sebastião do Nascimento 
Guerreiro

Sindicato das Indústrias Gráficas do 
Estado do Amazonas
Presidente: Roberto de Lima Caminha 
Filho

Sindicato das Indústrias de Gravuras 
e Encadernação do Estado do 
Amazonas
Presidente: Augusto César Costa da 
Silva

Sindicato das Indústrias de 
Instalações Elétricas, Gás, Hidráulicas 
e Sanitárias de Manaus
Presidente: Agostinho de Oliveira 
Freitas Júnior

Sindicato das Indústrias de Madeiras 
Compensadas e Laminadas no Estado 
do Amazonas
Presidente: Moyses Benarros Israel

Sindicato da Indústria de Marcenaria 
de Manaus
Presidente: Roberto Benedito de 
Almeida

Sindicato da Indústria de Massas 
Alimentícias e Biscoitos de Manaus
Presidente: Américo Augusto Souto 
Rodrigues Esteves

Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e de Material Elétrico de 
Manaus
Presidente: Athaydes Mariano Félix

Sindicato da Indústria de Olaria do 
Estado do Amazonas
Presidente: Hyrlene Batalha Ferreira

Sindicato das Indústrias Químicas e 
Farmacêuticas de Manaus
Presidente: Antonio Carlos da Silva

Sindicato das Indústrias de Relojoaria 
e Ourivesaria de Manaus
Presidente: Nelson Azevedo dos Santos

Sindicato da Indústria de Serrarias e 
Carpintarias no Estado do Amazonas
Presidente: Moyses Benarros Israel

Sindicato das Indústrias de 
Confecções de Roupas e Chapéus, 
Material de Segurança e Proteção do 
Estado do Amazonas
Presidente: Ana Paula Franssinette 
Sarubi Perrone

DRT – Sindicatos com sede própria

Sindicato da Indústria de Aparelhos 
Elétricos, Eletrônicos e Similares de 
Manaus
Presidente: Wilson Luiz Buzato Périco
Endereço: Praça Francisco Pereira da 
Silva, s/nº (SENAI) – DI

Sindicato da Indústria de Brinquedos 
do Estado do Amazonas
Representante: Odorico Antonio Simão 
Zamprogno
Endereço: Av. Buriti, nº 3.001 – Distrito 
Industrial

Sindicato da Indústria de Calçados de 
Manaus
Presidente: Aldimar José Diger Paes
Endereço: Rua Duque de Caxias, 378 – 
Praça 14

Sindicato da Indústria da Construção 
Civil do Estado do Amazonas
Presidente: Eduardo Jorge de O. Lopes
Endereço: Av. Djalma Batista, 1.151 – 
Edifício Atlantic Tower – Torre Business – 
sala 709/710 – Chapada – CEP: 69.050-
010 – Manaus/AM

Sindicato da Indústria da Construção 
Naval, Náutica, Offshore e Reparos do 
Amazonas
Presidente: Mateus de Oliveira Araújo
Endereço: Av. Joaquin Nabuco 1846   – 
Bl. B – Apto 1 – Centro - Cep: 69020.031

Sindicato das Empresas Jornalísticas 
do Estado do Amazonas
Presidente: Sócrates Bomfim Neto
Endereço: Av. Santa Cruz Machado, 170 
– Japiim

Sindicato da Indústria de Extração da 
Borracha do Estado do Amazonas
Presidente: Carlos Astrogildo B. Cruz
Endereço: Av. São Jorge (Altos Da Drog. 
Nazaré), S/Nº – São Jorge

Sindicato das Indústrias de Material 
Plástico de Manaus
Presidente: Celso Zilves
Endereço: Av. Penetração II, 1.460, Conj. 
31 de Março, Cond. 2 Irmãos – Japiim II

Sindicato das Indústrias de Meios 
Magnéticos e Fotográficos do Estado 
do Amazonas
Presidente: Amauri Carlos Blanco
Endereço: Av. Santa Cruz Machado, Rua 
13, 299 – Japiim

Sindicato das Indústrias de 
Serralheria, Pequenas Metalúrgicas, 
Mecânicas e Similares do Estado do 
Amazonas
Presidente: Antonio Julião de Souza
Endereço: Rua Tito Bittencourt, 419 – 
São Francisco

Sindicato das Indústrias de 
Panificação e Confeitaria  do 
Amazonas
Presidente: Williams Teixeira Barbosa
Endereço:  Av. Joaquim Nabuco, 2074, 
5º Andar - Centro
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Ajustecomequilíbrio  

Empresários 
e dirigentes 
de 
federações  
de todo o 
País reunidos 
na sede da 
CNI para o 
lançamento 
da Agenda 
Legislativa 
da Indústria

O presidente 
da CNI, 
Robson 
Andrade, 
discursa no 
lançamento 
da Agenda 
Legislativa 
da Indústria,  
onde 
defendeu 
o setor 
produtivo 
frente o ajuste   
fiscal

O reequilíbrio das contas públi-
cas e o controle da inflação 
devem ser perseguidos, desde 
que o necessário ajuste não 

asfixie o setor produtivo e, em especial, 
a indústria brasileira. A afirmação foi feita 
pelo presidente da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), Robson Braga de 
Andrade, no lançamento da Agenda Le-
gislativa da Indústria 2015.  O presidente 
da Federação das Indústrias do Estado 
do Amazonas (FIEAM), Antonio Silva, e o 
presidente do Centro da Indústria do Es-
tado do Amazonas (CIEAM), Wilson Péri-
co, que estavam entre os representantes 
da região, no evento, cumpriram 
agenda paralela em Brasília 
(leia na página 10).

No discurso, Robson 
Andrade disse que a 
adoção de medidas 
que elevam a carga 
tributária é um passo 
na contramão do cres-

cimento, do desenvolvimento da econo-
mia e do emprego brasileiro.  Ele cobrou 
atenção à qualidade do ajuste fiscal e 
destacou as medidas defendidas pela 
indústria para melhorar o ambiente de 
negócios, sem comprometer o processo 
de ajuste fiscal. 

Em sua 20ª edição, a Agenda Legis-
lativa da Indústria priorizou propostas 
que atacam, de forma frontal, os princi-
pais problemas da competitividade, sem 
comprometer as medidas de reequilíbrio 
fiscal. O presidente da CNI pediu ousadia 
ao Congresso Nacional para avançar na 
discussão dos projetos. “Não há espaço 

para timidez. Chegamos a um 
patamar em que melhoras 

marginais não são mais 
suficientes”, disse.

Durante o evento, 
o presidente do Se-
nado Federal, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), 
destacou a importân-

Política

1996 
Neste ano, foi lançada 

a primeira Agenda 
Legislativa da 

Indústria
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cia da Agenda Legislativa da Indústria 
para o debate no Congresso Nacional e 
pregou união de esforços para melhorar 
o ambiente de negócios no país. Ele afir-
mou que os parlamentares continuarão 
a negociar os ajustes fiscais para equa-
cionar os impactos sobre a sociedade. “É 
um erro querer ajustar as contas públicas 
em prejuízo dos trabalhadores e do setor 
privado”, afirmou.

O ministro do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior, Armando 
Monteiro Neto, que também participou 
do lançamento da Agenda, destacou a to-
tal compatibilidade da agenda da indús-
tria com o momento atual da economia. 
A defesa feita pela indústria pelo aprimo-
ramento de marcos regulatórios, aperfei-
çoamento das instituições e de redução 
da burocracia, disse, são estratégicas para 
consolidar um ambiente mais propício à 
retomada do crescimento da economia 
no futuro próximo.

Pauta Mínima

As propostas da Agenda Legislativa 
representam um importante reforço para 
o processo de ajuste das contas públicas 
em curso. Em especial, as 18 proposições 
listadas na Pauta Mínima, conjunto de te-
mas prioritários e de maior impacto sobre 
o ambiente de negócios. Ciente da im-
portância da recuperação da saúde fiscal 
e atual momento da economia, a indús-
tria brasileira atribuiu maior urgência aos 
temas que atacam problemas estruturais, 
sem impor pressão adicional aos gastos 
públicos.

Dos 18 projetos listados na Pauta Mí-
nima, alguns são considerados urgentes 
para a indústria em 2015:

- Terceirização (PL 4330/2004)
-Norma Regulamentadora 12 (PDC 

1408/2013)
- Acesso ao patrimônio genético e ao 

conhecimento tradicional associado (PLC 
02/2015)

- Crédito financeiro do IPI (PL 
6530/2009).

- Convalidação de incentivos fiscais de 
ICMS (PLS-C 1300/2014)

(Com informações da CNI)

Desde que foi criada, em 1996, 
a Agenda Legislativa da Indústria 
foi importante para a conquista de 
leis que ajudaram a modernizar e 
aprimorar o ambiente de negócios 
brasileiro. Em 2014, dois itens 
importantes da Pauta Mínima foram 
aprovadas:

- Limitação à substituição 
tributária de MPEs e inclusão de 
novas categorias no Simples (Lei 
Complementar nº 147/2014)

A aplicação da substituição 
tributária às MPEs por estados 
reduzia sensivelmente os benefícios 
trazidos pelo regime de tributação 
oferecido pelo Simples Nacional. A 
proposta foi importante, ainda, por 
incluir novas categorias no regime 
simplificado e reduzir a burocracia 
para abertura, registro, alteração e 
baixa da MPE nas juntas comerciais.

- Prorrogação do Reintegra (Lei nº 
13.043/2014)

Criado em 2012, o Regime 
Especial de Reintegração de Valores 
Tributários para as Empresas 
Exportadoras (Reintegra) devolve 
às empresas parte dos impostos 
incidentes sobre produtos 
exportados.

Outros importantes avanços 
recentes da Pauta Mínima

• Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas (2008)

• Lei do Gás (2009)
• Cadastro Positivo (2011)
• Contribuição Social da Saúde 

(2011)
• Nova Lei da Concorrência (2011)
• Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (2011)

 Conquistas da Agenda

Fotos: Miguel Ângelo/CNI
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Conceder aos portos da Amazônia Le-
gal a mesma política de incentivos fiscais 
vigente em outros Estados, para entrada 
de insumos e bens de capital importados 
para as atividades industriais, e eliminar a 
cumulatividade tributária ao longo da ca-
deia produtiva. Essas foram algumas das 
propostas entregues pelo presidente da 
FIEAM, Antonio Silva, ao ministro Armando 
Monteiro Neto, do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior   
(MDIC), em Brasília, du-
rante  lançamento da 
Agenda Legislativa da 
Indústria 2015 pela  
CNI.

Algumas das 
propostas foram 
discutidas preli-
minarmente, em 

fevereiro, na primeira audiência, com Mon-
teiro Neto, da Ação Pró-Amazônia, grupo 
coordenado por Antonio Silva e formado 
pelos presidentes de federações das indús-
trias dos nove  Estados da Amazônia Le-
gal – Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, 
Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e 
Tocantins.

Para Antonio Silva, o fortalecimento 
da indústria é de fun-
damental importância 
para o desenvolvimen-

to e crescimento 
socioeconômico 
sustentável da 
Amazônia Legal. 

“Nossa missão é fa-
zer a indústria mais 

forte”, disse.
Ele enumerou gargalos, 

como a infraestrutura logística de multi-
modalidades de transportes, de telecomu-
nicações, de energias alternativas e de pre-
paração da mão de obra, como obstáculos 
que afetam a competitividade e anulam os 
resultados proporcionados pelos incentivos 
fiscais que são concedidos à região.

Antonio Silva diz que foram apresen-
tadas ao ministro propostas consideradas 
prioritárias para a região tanto no âmbito 
do MDIC quanto no de outros ministérios.

Do MDIC pedem a criação de estímu-
los fiscais e operacionais ao comércio ex-
terior na Amazônia Legal; a eliminação 
de cumulatividade tributária ao longo da 
cadeia produtiva; e a concessão aos portos 
da Amazônia Legal da mesma política de 
incentivos fiscais vigente em outros Estados 
para entrada de insumos e bens de capital 
importados para as atividades industriais.

Apresentamos 
ao ministro 

propostas 
consideradas 

prioritárias para a 
região

Antonio 
Silva, ao lado 
dos outros 
membros da 
Ação Pró-
Amazônia, 
na audiência 
com o ministro 
Armando 
Monteiro Neto, 
do MDIC, em 
fevereiro deste 
ano

‘Ação Pró-Amazônia’
tem agenda no MDIC
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Presidente 
da FIEAM, 
Antonio Silva, 
em audiência 
com o ministro 
Armando 
Monteiro Neto, 
do MDIC, a 
quem a Ação 
Pró-Amazônia 
entregou 
a carta da 
indústria

Propostas

Entre as questões para as quais pede 
a intermediação do MDIC, a Ação Pró-
-Amazônia sugere que o Conselho Na-
cional de Política Fazendária, o Confaz, 
conceda aos Estados a isenção do ICMS 
na aquisição de bens de capital que farão 
parte do ativo das empresas industriais. 
Pede também apoio na implantação 
de novos portos e terminais públicos e 
privados a fim de torná-los compatíveis 
com a movimentação de cargas.

As principais propostas consideradas prioritárias pela 
Ação Pró-Amazônia:

1. Criar estímulos fiscais e operacionais ao comércio 
exterior na Amazônia Legal, em especial a questão 

relacionada ao Reintegra, devolvendo diretamente às 
empresas exportadoras de produtos manufaturados na 
magnitude de 5% do faturamento para ressarcir tributos 
cobrados ao longo da cadeia produtiva;

2.   Eliminar a cumulatividade tributária (“efeito cascata”)  
ao longo da cadeia produtiva;

3. Conceder para os portos localizados na Amazônia 
Legal, a mesma política de incentivos fiscais vigente em 

outros Estados, para entrada de insumos e bens de capital 
importados para as atividades industriais;

4.  Modernizar os procedimentos aduaneiros e harmonizar 
a atuação  dos órgãos de governo intervenientes na 

movimentação de cargas nos portos e aeroportos;

5.    Nas solicitações de incentivos fiscais e financiamentos 
federais, considerar válidas as certidões negativas, desde 

a data do protocolo até a finalização do pleito;

6.    Criar linha especial de crédito a juros subsidiados 
de médio e longo prazo para saneamento de passivos 

financeiros das empresas industriais,  visando habilitá-las a 
novos financiamentos;

7.   Propor a implantação de escritório regional do BNDES 
na Amazônia Legal, nos moldes dos já existentes em 

Recife e São Paulo, visando facilitar o acesso ao crédito para 
as indústrias regionais;

8. Criar/Reestruturar e modernizar as estruturas 
aduaneiras nos Estados fronteiriços, melhorando e 

simplificando procedimentos;

9.  Disponibilizar para os Estados e/ou municípios 
recursos financeiros para investimentos na infraestrutura 

dos distritos industriais;

10.   Criar Áreas de Livre Comércio em Estados que ainda 
não dispõem  dessa modalidade na Amazônia Legal;

11. Estimular mecanismos que induzam a aplicação de 
parte dos recursos federais destinados às pesquisas 

acadêmicas, para os projetos que promovam a inovação a 
partir  das demandas industriais  da Amazônia Legal;

12.   Elaborar estudo de viabilidade de Hubs nos 
Estados da Amazônia Legal e, em caso positivo,  

contemplar a sua implantação no Plano Nacional de 
Comércio Exterior;

13.  Operacionalizar o Centro de Biotecnologia da 
Amazônia (CBA), definindo sua personalidade 

jurídica institucional, a fim de que, como centro de 
pesquisas possa gerar modelos de desenvolvimento 
regional, tendo por base o uso sustentável da 
biodiversidade amazônica.  
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O vice-presidente da FIEAM, Nelson 
Azevedo dos Santos, disse que as 128 
propostas priorizadas pela indústria bra-
sileira, na Agenda Legislativa 2015, foram 
selecionadas pela capacidade de dinami-
zar os ambientes de negócios e ampliar 
a competitividade das empresas, ou no 
sentido contrário, por representar amea-
ça à modernização, mediante aumento 
dos custos e da burocracia.

“O Congresso Nacional tem gran-
des desafios para manter o crescimento 
econômico e atender aos anseios da so-
ciedade”, disse Azevedo. “É preciso ga-
rantir competitividade às empresas, pos-
sibilitando a oferta de produtos e serviços 
a preços acessíveis aos consumidores e a 
geração de mais e melhores empregos”. 
Para o empresário, as leis são determi-
nantes e definem aspectos diretamente 
relacionados a: 

- Regulamentação da economia 
– o funcionamento eficiente do setor pri-
vado pressupõe a extinção de normas 
claras e estáveis que tragam segurança 
ao investimento, de modo a permitir uma 
previsibilidade sobre o retorno dos inves-
timentos realizados;

- Questões institucionais – as notó-
rias fragilidades e disfuncionalidades do 
sistema político nacional impõem a sua 
ajustada reformulação. A excessiva frag-
mentação partidária dificulta a formação 
de maioria homogênea e consensual que 
reflitam, com equilíbrio, as demandas da 
sociedade nas políticas públicas. A indús-
tria reivindica a intensificação do debate 
sobre reformas das instituições políticas, 
na implementação de princípios como os 
de legitimidade, moralidade, transparên-
cia e eficiência. A reforma do Judiciário 
é fundamental, pois o acesso à justiça é 
caro, moroso e repleto de obstáculos que 
dificultam a eficaz prestação jurisdicio-
nal;

- Meio ambiente – a atuação do Po-
der Legislativo na área do meio ambiente 
e de recursos hídricos deve estar direcio-
nada à promoção do desenvolvimento 
sustentável que busque o crescimento 
econômico e a geração de emprego no 
setor produtivo, incentivando a competi-
tividade da indústria brasileira. O aperfei-
çoamento de um marco legal doméstico 
estável é essencial à garantia do fluxo de 
investimento no país e ao justo cumpri-

mento das obrigações 
legais que recaem so-
bre a indústria.

- Legislação tra-
balhista – o sistema 
de relações de traba-
lho no Brasil, caracte-
rizado por forte marco 
regulatório, instiga ao 
conflito, compromete 
a competitividade das 
empresas e aumen-
ta a informalidade. 
A tradição de muita 
legislação e pouca 
negociação e mais 
desse sistema. Revela-
-se estratégica para o 
Brasil a ampliação do 
espaço, a fim de que 
a negociação coleti-
va seja o meio eficaz 
para adequar a legis-
lação trabalhista aos 
casos concretos; 

- Infraestrutura 
– os investimentos em infraestrutura são 
fundamentais para o desenvolvimento 
econômico, o bem-estar social e o maior 
dinamismo das exportações. A disponibi-
lidade, os custos e a qualidade na oferta 
desses serviços afetam diretamente a 
competitividade do produto nacional e a 
atração de novos investimentos. O Brasil 
possui elevado déficit no setor de infra-
estrutura. Existem sérios problemas na 
oferta dos serviços de energia elétrica, gás 
natural, porto  s, transporte ferroviário, 
rodoviário e hidroviário, e no sistema de 
saneamento básico.

- Sistema tributário – o sistema tri-
butário brasileiro é o principal elemento 
do “Custo-Brasil” em virtude das distor-
ções por ele provocadas. O sistema atual é 
complexo, iníquo, inibidor de investimen-
tos e exportações, e da própria atividade 
produtiva, na medida em que a taxação 
é concentrada, com alíquotas elevadas, 
sobre o setor produtivo da economia. Tem 
um claro viés anticompetitividade, sendo 
um dos obstáculos fundamentais a con-
secução da isonomia competitiva com os 
produtos importados, pois difere substan-
cialmente dos padrões mundiais.

O vice-
presidente da 
FIEAM, Nelson 
Azevedo 
(esquerda), 
durante o 
lançamento 
da Agenda 
Legislativa, 
ao lado de 
Antonio Silva 
(centro) e 
Wilson Périco    

‘É preciso garantir
 a competitividade’
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D  isciplina, determinação e 
visão empreendedora são 
algumas das características 
que fazem do amazonense 

Agostinho Oliveira Júnior, 55, um em-
presário bem-sucedido e um 
líder de visão estratégica 
contribuindo para o for-
talecimento do Sindi-
cato das Indústrias de 
Instalações Elétricas, 
Gás, Hidráulicas e 
Sanitárias de Ma-
naus.

Engenheiro eletri-

cista, graduado em 1982, pela Escola 
de Engenharia Veiga de Almeida, do 
Rio de Janeiro (RJ), e Mestre pela Es-
cola de Engenharia Elétrica de Itajubá, 
Minas Gerais, com ênfase em Sistema 

de Potência, Agostinho tomou 
posse como presidente do 

Sindicato em maio de 
2012 e, de lá pra cá, já 
tomou várias medi-
das para dotar o sin-
dicato de uma nova 
estrutura, principal-
mente nas áreas es-

tatutária e contábil, 

que passam por auditoria objetivando 
regularizar toda documentação. “O 
Sindicato surgiu em razão da necessi-
dade que as empresas têm de nego-
ciar nas Convenções Coletivas, com o 
Sindicato dos Trabalhadores”, disse.

Depois de dois mandatos como vi-
ce-presidente, Agostinho Júnior teve 
que assumir a presidência em razão 
do falecimento de seu pai, que dirigiu 
o Sindicato desde a sua criação em 
1989. Ele ressalta que ainda se consi-
dera em regime de aprendizado, prin-
cipalmente nas questões relacionadas 
às Convenções Coletivas, mas que as 

Visãoempreendedora

Sindicato das Instalações
FICHA
Sindicato das 
Indústrias de 
Instalações 
Elétricas, Gás, 
Hidráulicas e 
Sanitárias de 
Manaus
PRESIDENTE: 
Agostinho de 
Freitas Oliveira 
Júnior
NÚMERO DE 
ASSOCIADAS:
20 empresas
ENDEREÇO: Av. 
Joaquim Nabuco, 
1919 – Sala 502 – 
Centro
CONTATO: Fone/
Fax: (92) 3233-
8591 – E-mail: 
drt@fieam.org.br
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 Foi o ano de fundação do 
Sindicato das Indústrias 

de Instalações 
Elétricas
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serviços do segmento. O 
Sindicato, segundo ele, 
surgiu paralelamente 
ao seu desenvolvi-
mento profissional 
e que a sua expe-
riência de traba-
lho começou na 
concess ionár ia 
de energia elé-
trica Eletronorte, 
que serviu de  es-
cola,  e onde colocou, 
mais tarde, em prática, 
a sua visão empreendedora 
criando a empresa Arcoma, que presta 
serviços no setor eletromecânico para 
várias empresas do Polo Industrial de 
Manaus.

Para o empresário, a mudança de 

foco da empresa, 
migrando da pro-

dução de postes 
elétricos para 
a fabricação de 
pré -moldados, 

em um processo 
que teve início em 

1997 e se consolidou em 
2007, foi  seu grande mo-

mento como empreende-
dor. Ele destaca que  a  Arco-

ma mudou de  conceito e teve 
um crescimento  em cinco anos 

bem superior aos outros 15 anos de 
funcionamento, saindo de uma área 
aberta para uma área coberta de  10 
mil metros quadrados  com todo o sis-
tema de produção mecanizado  e  que 
todas as peças de pré-moldados são 

lições deixadas por seu pai estão sen-
do importantes. Desde que assumiu, 
ele já passou por três negociações 
desse tipo, e diz que a cada participa-
ção ganha mais experiência. Uma das 
metas de Agostinho é aumentar o nú-
mero de associados, que ele já conse-
guiu dobrar, de 10 para 20.

De acordo com Agostinho, a ten-
dência mundial é a industrialização na 
construção civil, com a montagem de 
pré-moldados de concreto na própria 
obra, reduzindo custos com a mecani-
zação, além de reduzir prazos de en-
trega da obra. Segundo o presidente 
do Sindicato, o segmento tem grande 
importância para o Polo Industrial de 
Manaus e atua em complemento à 
construção civil na parte estrutural da 
obra, com a produção, principalmen-
te, de pré-moldados de concreto. “A 
parte estrutural representa cerca de 
25% de uma obra”, diz o engenheiro.

Crise e sobrevivência

Imediatista, como ele mesmo se 
define, Agostinho Oliveira Júnior diz 
que este ano, como empresário, tra-
çou algumas estratégias para sobrevi-
ver ao momento de crise da economia 
brasileira, reduzindo custos, aumen-
tando a produtividade e criando me-
tas de trabalho, além de contratar pro-
fissionais capacitados para melhorar a 
eficiência da empresa.

Segundo Agostinho, em época de 
grandes demandas no Polo Industrial 
de Manaus, fica difícil a contratação 
de profissionais especializados, como 
engenheiro soldador, mecânico e ele-
tricista. Ele diz que há muitos profis-
sionais qualificados fora do mercado 
de trabalho, demitidos por grandes 
empresas, mas que poderão, depois 
de passar por uma reciclagem, ser in-
seridos novamente no mercado para 
melhorar a eficiência da empresa.

Agostinho Júnior diz que uma ca-
racterística sua como dirigente sin-
dical é a constante busca por novos 
clientes, e que, quando recebe infor-
mação sobre alguma necessidade 
do mercado, vai ao local e oferece os 

Operários 
em 
atividade na 
Arcoma da 
Amazônia, 
empresa 
que existe 
no PIM há 
21 anos 
e da qual 
Agostinho 
Júnior é 
diretor 

Se o Brasil 
crescer entre 3% 
e 4%, nos próximos 
anos, enfrentará uma 

crise por falta de 
energia 
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Agostinho  
Júnior, que, 
além de 
presidente  
do 
Sindicato, 
representa 
a FIEAM 
em três 
conselhos, 
o de micro 
empresas, 
na CNI, no 
Ifam e no 
das conces- 
sionárias 
de energia 
elétrica do 
Amazonas  

transportadas para o local da obra. O 
segmento de pré-moldado, segundo 
ele, cresceu 500% em 2014, e, se con-
seguir o mesmo nível de crescimen-
to em 2015 será uma grande vitória. 
Agostinho alerta que, no caso de o 
Brasil crescer nos próximos anos entre 
3% e 4%, enfrentará uma crise por fal-
ta de  energia, o que não afeta o Ama-
zonas que tem energia sobrando.

Agostinho reconhece que Manaus 
é um polo de atração para as empre-
sas do Brasil e do exterior, mas diz que 
é preciso a regularização de todas as 
pendências que a Suframa tem com os 
recursos retidos. Ele afirmou que nos 
anos 1970, as indústrias chegavam a 
Manaus e encontravam um Distrito 
Industrial todo urbanizado, o que hoje 
não acontece porque faltam investi-
mentos em logística em áreas, como 
a do bairro Puraquequara, zona Les-
te,  para que as empresas possam ser 
instaladas.  “Hoje os terrenos benefi-
ciados  com energia e água são comer-
cializados por um preço muito alto por 
particulares, dificultando a instalação 
de empresas”, disse.

Além de suas atribuições como 
presidente do Sindicato e diretor da 
Arcoma da Amazônia, há 21 anos,  
Agostinho representa a Federação 
das Indústrias Estado do Amazonas 
em três conselhos: na Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), como con-
selheiro de pequenas e micro empre-
sas, no Conselho Superior do instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia do Amazonas (Ifam) e no Con-
selho das Concessionárias de Energia  
Elétrica do Amazonas. Com tantas atri-
buições, Agostinho diz que consegue 
recarregar as baterias nos fins de se-
mana que passa com a família, no sítio 
de sua propriedade localizado no bair-
ro Tarumã- Açu, zona Centro-Oeste.

Agostinho traz no currículo uma 
passagem vitoriosa no esporte ama-
dor do Amazonas, no final dos anos 
70 e início dos anos 80, defendendo a 
equipe de voleibol do Atlético Rio Ne-
gro Clube, nas categorias infantil, ju-
venil e adulto, além de participação na 
seleção amazonense da modalidade.



Nosso projeto é fazer
a indústria mais forte 

DAMPI

Criado há 43 anos, com a mis-
são de apoiar a indústria, com 
oferta de treinamentos e con-
sultorias, o Departamento de 

Assistência à Média e Pequena Indústria 
(DAMPI) preza pela excelência nos ser-
viços oferecidos ao empresário e a toda 
cadeia produtiva. O departamento é 
responsável por coordenar cursos, pro-
jetos direcionados aos sindicatos patro-
nais da FIEAM e ao Programa Qualidade 
Amazonas (PQA).

A administradora Maria Salete Braga, 
que está há 20 anos à frente do DAMPI, 
diz que vem contribuindo com a elabo-
ração de programações sugeridas pela 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) que são alinhadas à demanda do 
Polo Industrial de Manaus (PIM).

“Nosso desafio, no DAMPI, é orga-
nizar e fortalecer o departamento para 
disponibilizar serviços de qualidade ao 
PIM, estimulando nossos clientes a me-
lhorar a gestão e aumentar os recursos 
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de seus negócios”, destaca Salete.
Com foco em propor soluções para 

a problemática na administração fabril, 
o DAMPI executa dois grandes proje-
tos nacionais, o Programa de Apoio à 
Competitividade das Micro e Pequenas 
Indústrias (Procompi) e o Programa de 
Desenvolvimento Associativo (PDA). 
Ambos atuam na preparação do seg-
mento produtivo para se tornar forte e 
competitivo, através de metodologias 
da qualidade e da adequação do am-
biente de trabalho, modificando-o para 
um espaço organizado e com funcioná-
rios que tenham habilidades de criar e 
tomar decisões assertivas.

Desde o ano 2000, o Pro-
compi já beneficiou nove 
setores industriais com a 
oferta de consultorias, ofi-

cinas, missões técnicas e capacitações 
voltadas ao aumento da produtividade 
e da competitividade. O programa tra-
balha dois anos com o setor contem-
plado em edital, sendo subsidiado pelo 
convênio entre CNI, Sebrae (nacional e 
estadual) e FIEAM.

Os setores de embalagem, constru-
ção civil, movelaria, gráfica, alimentos e 
bebidas, metalmecânica, eletroeletrô-
nica, cerâmica vermelha e panificação 
já receberam as ações do Procompi, 
que oferece às empresas organização, 
padrões de excelência, melhoria da 
qualidade de vida dos colaboradores, 
aumento da produtividade, absorção 

de tecnologias e respeito ao meio 
ambiente.

Segundo Salete, um dos 
“cases” de sucesso em relação 
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Ênfase na qualidade

A prática da gestão da qualidade, 
amplamente difundida no Amazonas 
e conhecida nacionalmente, coorde-
nada pelo DAMPI, é a principal ca-
racterística do Programa Qualidade 
Amazonas que, desde a década de 
1990 vem estimulando organizações 
comerciais, de serviços, turismo, edu-
cacionais, hospitalares, públicas e in-
dustriais a aderirem a metodologias 
de excelência em processos produti-

vos e em gestão.
O resultado 

do empenho no 
desenvolvimento 
do PQA ao longo 
de mais de duas 
décadas é a difu-
são das ações de 
melhoria da qua-
lidade implanta-
das nas organiza-
ções vencedoras 
do Prêmio Quali-
dade Amazonas.

Para 2015, o 
PQA propõe o 
tema “Juntos va-
mos mais longe!”, 

propondo a união das organizações 
do Amazonas em prol da qualidade, 
satisfação dos clientes, e com foco na 
sustentabilidade dos negócios, sociais 
e ambientais.

“O instrumento de avaliação da 
modalidade Processo foi refinado, 
para o ciclo de 2015, visando estimu-
lar cada vez mais as organizações a 
empreenderem esforços em projetos 
que aumentem a qualidade de produ-
tos e processos bem como sua com-
petitividade. A modalidade permane-
ce com os três temas: Resolução de 
Problemas ou Implementação de Me-
lhorias; Inovação e Desenvolvimento 
Sustentável. As duas grandes mudan-
ças foram diminuição na quantidade 
de páginas do relatório de processo 
e a nova faixa de corte para as parti-
cipantes da modalidade, deixando o 
instrumento mais exigente”, revelou 
Salete Braga.

ao aproveitamento das informações e 
ensinamentos disseminados pelo pro-
grama, é da Oiram Sabores, empresa do 
segmento de alimentação e bebidas,  
que cresceu em melhoria na gestão e nos 
resultados de seu negócio.

“O Procompi entrou na história da 
Oiram em 2008, quando proporcionou 
à empresa oportunidade de desenvolver 
seus processos produtivos e de gestão, 
além de aperfeiçoar os serviços e produ-
tos oferecidos por meio de capacitações 
e consultorias direcionadas para suas 
necessidades”, destacou Salete, revelan-
do que desde 2012, a Oiram trabalha na 
implementação do Sistema de Gestão da 
Qualidade com base na NBR ISO 9001 e 
conta com o acompanhamento da equi-
pe do DAMPI que realiza consultorias 
para torná-la apta à certificação.

As ações realizadas pelo Procompi, na 
Oiram e demais empresas assistidas, pro-
movem a melhoria do clima organizacio-
nal, implementação de procedimentos 
e registros para realização do produto, 
medição, análise e melhoria do produto, 
ação de controle na gestão de estoques, 
entre outros benefícios”, explicou Salete.

 De acordo com o proprietário da Oi-
ram Sabores, Mário Fogaça, a empresa 
saiu da condição de “empresa familiar” 
para a de negócio profissional, com a 
ampliação do portfólio de produtos e 
mercado. “A coordenação do Procompi 
nos auxiliou na mudança de visão da Oi-
ram. Agora somos uma empresa evoluí-
da em gestão e em produtos, após aderir 
às sugestões de melhorias das consulto-
rias dos programas do DAMPI”, avaliou 
Fogaça.

Sindicatos organizados

Outro programa desenvolvido pelo 
DAMPI, o PDA, foi criado pela CNI para 
fortalecer os sindicatos do Sistema In-
dústria. A proposta do PDA é contribuir 
com a ampliação da representatividade 
e sustentabilidade dos sindicatos indus-
triais, promovendo projetos e treina-
mentos para modernizar, otimizar ofer-
tas de produtos e serviços, e estimular a 
competitividade entre as indústrias, por 
meio da atuação integrada da FIEAM, 

Adélia 
Menezes e 
Mário Fogaça, 
da Oiram 
Sabores, 
empresa 
premiada 
pelo PQA, do 
DAMPI, em 
2012, com 
troféu Prata

SESI, SENAI e IEL.  
O programa é ministrado aos líde-

res sindicais que recebem capacita-
ções, consultorias e diagnóstico dos 
segmentos representados. Toda a ação 
que envolve o programa visa munir os 
participantes de informações e habilida-
des necessárias para gerir os sindicatos, 
organizá-los, fortalecê-los e estreitar a 
base empresarial.

“O PDA é desenvolvido em duas 
frentes: os projetos ‘Associa Indústria’ e 
‘Avança Sindicato’. O primeiro estimula 
a ação empresarial coletiva com iden-
tificação de dificuldades e prospecção 
de desafios das micro e pequenas in-
dústrias, e o segundo, além de orientar, 
provê ferramentas para estruturação, 
planejamento e gestão dos sindicatos, 
desenvolvendo a competência dos líde-
res sindicais e aprimorando a comunica-
ção e relacionamento dos segmentos e 
sua liderança”, diz Salete.
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Sindicato de Calçados

Desafios 
para voltar 
a crescer 
A indústria de calçados do Es-

tado do Amazonas teve sua 
época áurea nas décadas de 
1950 a 1970 quando a maté-

ria-prima, principalmente, borracha e 
couro, era abundante no mercado lo-
cal. O presidente do Sindicato da Indús-
tria de Calçados de Manaus, Aldimar 
José Diger Paes, lembra do segmento 
econômico aquecido quando seu pai, 
Alcides Ramos Paes, dirigia uma das 
principais fábricas de sapatos da cida-
de, a Calçados Ideal.

Diger Paes revela que, com o fecha-
mento das fábricas de borracha e de 
curtume, no Amazonas, o segmento 
perdeu mercado para a concorrência 
das fábricas do Nordeste, Sul e Sudes-
te do país. Nas últimas décadas, po-
rém, a produção de calçado em todo o 
país também começou a sofrer com a 
escassez dos produtos naturais e pas-
sou a usar borracha química e couro 
sintético.

Os produtos alternativos adotados 
na fabricação de calçados represen-
ta outro problema para fabricantes e 
lojistas do Amazonas, pois se trata de 

materiais inferiores e mais suscetíveis 
à degeneração devido às altas tempe-
raturas e umidade do clima da Região 
Norte.

“O solado de poliuretano (PU), um 
produto químico de menor qualidade 
que a borracha, tem duração reduzida 
e por isso o prazo para venda do calça-
do à base de PU é de seis meses. Após 
esse período, o solado fica propício a se 
desfazer”, explica o presidente do Sin-
dicato de Calçados. Ele também revela, 
no caso dos lojistas amazonenses, que 
o prazo de comercialização desses sa-
patos de PU deve ser ainda menor para 
que o consumidor não compre calçado 
em má condição de uso.

Para impulsionar o segmento de 
calçado, Aldimar Paes acredita que 
o governo estadual deve implantar 
normas para que as fábricas do Polo 
Industrial de Manaus (PIM) e segmen-
tos escolares adquiram calçados pro-
duzidos no Amazonas, diminuindo a 
concorrência com os Estados vizinhos 
que aplicam preços mais competitivos 
por terem mão de obra barata e acesso 
às matérias-primas locais. Outro ponto 

PERFIL
Sindicato da 
Indústria de 
Calçados de 
Manaus

PRESIDENTE: 
Aldimar José 
Diger Paes

ENDEREÇO:  Rua 
Duque de Caxias, 
378 – Praça 14
(92) 3633-6804 
E-mail: ajdpaes@
yahoo.com.br/
ajdp@yahoo.
com.br
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destacado pelo presidente do sindicato 
é a concorrência desleal com os calça-
dos chineses, problema que poderia 
ser diminuído com a implantação de 
impostos específicos para a entrada 
dessas mercadorias no país.

“É necessário um esforço político 
para que a indústria de calçados se le-
vante. Como presidente do sindicato, 
pretendo sensibilizar o segmento para 
que os artesãos e sapateiros do nosso 
Estado tenham uma visão mais indus-
trial da produção de calçados, mostran-
do os benefícios que temos ao sermos 
vinculados à Federação das Indústrias, 
tendo o apoio do SENAI, SESI e IEL”, des-
tacou Aldimar.

Chinela Perereca, herança de família 

A Calçados Ideal é uma indústria de 
referência no Amazonas, principalmen-
te quando teve forte contribuição na 

geração de emprego e 
renda no Estado. O pro-
cesso de fabricação 
de calçados da Ideal 
era 90% regional, 
utilizando borracha, 
couro e até a cola 
originada da queima 
da sola com a gasolina, 
reduzindo os custos com 
a compra de produtos de 
outros pontos do país. 

“Éramos competitivos, pois contá-
vamos com fábricas de beneficiamen-
to de borracha e de curtume. Com as 
matérias-primas em abundância quase 
não dependíamos de fornecedores de 
fora do Estado. Meu pai chegou a ter 
mais de 300 funcionários e nesse perío-
do criou a Chinela Perereca, um produ-
to que nos fez reerguer após as cinzas”, 
recorda Aldimar.

Em 1984, um incêndio destruiu qua-

se toda a fábrica e loja da 
Calçados Ideal, localiza-

da na Avenida Duque 
de Caxias, Centro. 
Nesse mesmo ano, 
Aldimar assumiu os 
negócios da família e 

conseguiu recuperar 
parte do patrimônio, re-

tomando a fabricação do 
principal produto da empre-

sa, as Chinelas Pererecas.
“Continuo produzindo e vendendo 

as Chinelas Perereca, que foi um marco 
para a empresa Ideal, por ter se torna-
do uma marca conhecida. Explorei a 
vantagem de ser conhecida e da boa 
qualidade da nossa sandália para le-
vantar a empresa após tantas perdas. A 
Perereca é uma marca patenteada pela 
Calçados Ideal e dos anos 50 até hoje 
temos fabricação para atender nossa 
clientela”, disse Aldimar.

O 
empresário 
e sindicalista 
Aldimar 
Diger Paes 
mostra as 
famosas 
Chinelas 
Pererecas, 
ainda hoje 
o principal 
produto da 
Calçados 
Ideal

90% 
Esse era o percentual de 
processos regionais na 

fabricação dos Calçados 
Ideal 



Sinduscon

O setor da construção civil 
tem sido um dos mais afe-
tados pela crise da eco-
nomia brasileira, o que se 

refletiu no número recorde de de-
missões em todo o Brasil. Menos no 
Amazonas, onde os canteiros de obras 
vivem um clima de estabilidade. A 
prova está no Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (Caged), 
que registrou mais de 250 mil demis-

Unidade e força
na construção civil

sões na construção em todo o Brasil, 
de outubro de 2014 a fevereiro deste 
ano, enquanto no Estado esse número 
não chegou a 2.500, menos de 1% do 
total de operários demitidos com car-
teira assinada.

O presidente do Sindicato da In-
dústria da Construção Civil do Ama-
zonas (Sinduscon/AM), Eduardo Jorge 
Oliveira Lopes, confirma que o baixo 
número de demissões de trabalhado-

res da construção civil no Estado, com 
relação ao montante do país, é reflexo 
da estabilidade do setor local. 

“Sempre tivemos custos elevados 
de insumos no nosso processo produ-
tivo, mas agora, com o aumento geral 
dos preços em todo o país, passamos 
a igualar os valores dos investimentos 
de obras imobiliárias e de infraestru-
tura”, explica o engenheiro civil.

Eduardo Lopes defende os interes-
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ses da classe produtora local que em-
prega diretamente 75 mil trabalhado-
res e conta com mais de 300 empresas 
regulamentadas. Dentre os impactos 
que retardam o avanço no setor, o 
presidente do Sinduscon/AM desta-
ca a falta de crédito tanto para novos 
investimentos quanto para o cliente, 
além da carga tributária pesada. Por 
isso, a reforma fiscal é tão ansiada pe-

los empresários,  em especial os que 
possuem negócios na Zona Franca de 
Manaus. 

 “Queremos segurança jurídica, 
mas, além disso, devemos ter caute-
la com os novos investimentos, pois 
a atual crise de insegurança cresce, 
mantendo-nos vigilantes quanto à 
maneira como a economia brasileira 
vai se comportar”, diz. 

Crise de confiança

Para o presidente 
da Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção 
(CBIC), José Carlos Martins, o 

Brasil vive uma crise diferente, 
definindo-a como uma crise de 

confiança, ocasionada pela jun-
ção das crises política e econômica.
“Não podemos prospectar novos 

investimentos, sabendo que a situação 
do governo e da própria economia é 
de insegurança”, disse Martins, que es-
teve em Manaus, em 23 de março, para 
participar do Fórum Norte Nordeste da 
Construção Civil, realizado na sede da 
FIEAM.

Na avaliação do presidente da CBIC, 
as empresas afiliadas aos Sindicatos da 
Indústria da Construção Civil são mais 
resistentes às crises, pois contam com o 
apoio do grupo empresarial que se une 
num mesmo objetivo de lutar e defen-
der os interesses comuns do setor. “Ser 
do sindicato é sobrevivência, pois a 
cada dia a situação se torna mais difí-
cil, complexa e complicada. Sabemos 
que existe o jogo de forças para todos 
os lados e se o empresário não estiver 
em uma entidade organizada, ele não 
é nada e não adianta reclamar, pois es-
tará sozinho”, ressaltou Martins.

Eleito presidente do Fórum Norte 
Nordeste da Construção Civil, o pre-
sidente do Sinduscon/AM, Eduardo 
Lopes, foi empossado na ocasião para 
representar a classe industrial nos de-
bates e discussões em Brasília e nas de-
mandas locais.

Lopes está à frente do Sindicato 
pelo segundo mandato (2009/2012 e 
2012/2015). O Sinduscon possui 138 
empresas afiliadas das mais de duas 
mil organizações que executam obras 
públicas e privadas no Amazonas.

De acordo com dados do Departa-
mento de Relações do Trabalho (DRT) 
da FIEAM, o setor é o terceiro em con-
tribuição sindical, atrás apenas do me-
talúrgico e eletroeletrônico. A indústria 
conta com 336 empresas que recolhem 
a contribuição sindical.

FICHA
Sindicato da 
Indústria da 
Construção Civil 
do Estado do 
Amazonas
PRESIDENTE: 
Eduardo Jorge 
de Oliveira Lopes
NÚMERO DE 
ASSOCIADAS:
138 empresas
ENDEREÇO: Av. 
Djalma Batista, 
1.151 – Torre 
Business – Sala 
709/710 - Centro
CONTATO: Fone/
Fax: (92) 3633-
1691 – E-mail: 
contato@
sinduscon-am.
org.br

Queremos 
segurança 

jurídica, mas 
devemos ter cautela 

com novos 
investimentos 
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O
Sinduscon 

conta com uma 
programação 
de fortalecimento 
sindical oferecida 

pela FIEAM

Aluno do 
curso de 
pedreiro da 
Escola SENAI 
Demóstenes 
Travessa, 
onde são 
oferecidos 
20 cursos 
para 
formação de 
mão de obra 
voltada à 
construção 
civil 

Educação e capacitação

Sindicato associado à Federação 
das Indústrias do Amazonas (FIEAM), 
o Sinduscon conta com toda a pro-
gramação de fortalecimento sindical 
oferecida pela entidade de classe que 
além de capacitação dos líderes sin-
dicais e associados, também oferece 
o portfólio de serviços das casas in-
tegrantes do Sistema Indústria, o Ser-
viço Social da Indústria (SESI), 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (SE-
NAI) e o Instituto Eu-
valdo Lodi (IEL).

O Sistema FIE-
AM possui uma 
unidade especí-
fica de educação 
profissional do 
trabalhador da 
construção civil, 

a Escola SENAI Demóstenes Travessa, 
no Distrito Industrial, onde são ofere-
cidos mais de 20 cursos para forma-
ção da mão de obra ao setor produti-
vo. Dentre os cursos mais procurados 
por jovens, trabalhadores e empre-
sários estão os de pedreiro, eletricis-
ta instalador, pintor, entre outros. A 
programação é divulgada a cada três 
meses e é aberta ao público geral.

Na escola do SENAI também são 
d i s p o n i b i l i z a d o s 
serviços de certifi-
cação de pessoas, 

consultorias e 
serviços técnicos 
e tecnológicos 
para construto-

ras. A proposta 
do SENAI é atender 

o segmento na capa-
citação de profissionais e 
em soluções industriais.

Já o SESI apresenta uma progra-
mação de educação básica voltada 
para os trabalhadores da construção 
civil com cursos de alfabetização de 
jovens e adultos e dos ensinos funda-
mental e médio que são ministrados 
no Centro Integrado do Trabalhador 
Dolores Garcia, localizado no bair-
ro Alvorada, podendo também ser 
ministrados no próprio canteiro de 
obra, caso a empresa solicite a educa-
ção básica do SESI, que vai até o local 
por meio de unidades móveis.

O Sistema FIEAM oferece ainda a 
educação articulada, com ensino si-
multâneo da educação básica do SESI 
e educação profissional do SENAI, o 
EBEP.  Esse curso é oferecido na Esco-
la SENAI Demóstenes Travessa, onde 
jovens com até 21 anos podem par-
ticipar do programa que inclui tam-
bém estágio em uma construtora de 
Manaus.
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Educação

Vamos estudar na Biblioteca?
Com mais de 15 mil atendimen-

tos ao longo de 2014, a maior 
parte deles formada por estu-
dantes em preparação para o 

vestibular, a Biblioteca Raimar Aguiar, 
da Federação das Indústrias do Estado 
do Amazonas, vê crescer a cada ano sua 
cota na aprovação de vestibulandos 
nas universidades públicas do Amazo-
nas. No último concurso, foram 22 os 
aprovados que “bateram ponto”, de se-
gunda a sábado, no 3º andar do Edifício 
Raimar Aguiar, anexo da sede da FIEAM.

Dona de um acervo de 5 mil títulos, 
a Biblioteca fundada há oito anos para 
atender, inicialmente, o público interno 
do Sistema FIEAM, não atrai os estu-
dantes de fora só pelos livros. Ali, eles 
encontram um conjunto de condições 
favoráveis ao estudo e à pesquisa: am-
biente confortável e acolhedor, aten-
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Vamos estudar na Biblioteca?
dimento especializado e localização 
central, mas distante do burburinho do 
centrão de Manaus. Resultado: as va-
gas no salão e nas cabines individuais 
de leitura são bem disputadas.

Gyorlan Alfaia, de 23 anos, Flávio 
da Costa, de 20, Mirely Marcelino, 19, 
e Raul dos Santos, 18, fazem parte do 
grupo de dez estudantes aprovados 
este ano em medicina, um dos cursos 
mais concorridos da Universidade Fe-
deral do Amazonas (Ufam) e da Univer-
sidade do Estado do Amazonas (UEA). 
No início de março, eles se reencon-
traram para comemorar, compartilhar 
a emoção das primeiras semanas do 
curso e render suas homenagens à bi-
blioteca, onde passaram por uma nova 
experiência em relação aos hábitos de 
estudo.

(Continua nas páginas 26 e 27)
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Para Mirely Marcelino, a biblioteca 
foi mais um apoio para deixar de lado 
outros assuntos que não fossem as dis-
ciplinas de ciências biológicas no perío-
do em que se debruçou nos estudos. A 
estudante dedicava-se à leitura e revi-
são dos assuntos aprendidos de segun-
da a sexta, quatro a cinco horas por dia.

“Estudar na Biblioteca Raimar Aguiar 
me fez ter disciplina e me ajudou a se-
parar um tempo para os estudos. Ao 
me aproximar do local já entrava no cli-
ma de concentração e só me desviava 
disso na hora de sair”, revelou Mirely.

Raul dos Santos também descobriu 
a Biblioteca ao procurar um local de es-
tudos onde mantivesse o foco no ves-
tibular. Ele conta que até julho do ano 
passado ainda estava disperso quanto 
aos horários que deveria reservar para 
estudar. Depois de muito adiar, resol-
veu que após a Copa do Mundo teria 
mais responsabilidade nos estudos.

“Decisão, essa palavra combina com 
a Biblioteca Raimar Aguiar, pois no pri-
meiro dia em que a visitei decidi parar 
com as festas e distrações da Copa do 
Mundo e focar nos estudos para passar 
em medicina. Decidi e alcancei meu ob-
jetivo”, lembra Raul.

A facilidade de ter um lugar organi-
zado, com acesso ao livro físico e virtual 
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pela internet, água e cafezinho à dispo-
sição, foram os atrativos que levaram 
Mariana Cacau, 18, a escolher a Biblio-
teca da FIEAM, onde teve espaço cativo 
por um ano. Ali, a hoje caloura do curso 
de direito da UEA exercitou a concen-
tração que tornou possível o bom resul-
tado no vestibular. 

“Somos 12 pessoas em minha casa 
e estudar lá, sem perder a concentra-
ção, é meio complicado. Encontrei si-
lêncio e tranquilidade nesta biblioteca 
e isso fez a diferença. A motivação do 
local também trouxe influência, pois 
ao olhar para os lados via outras pes-
soas concentradas e com os mesmos 
objetivos que eu: de estudar”, contou 
Mariana.

Estudar para concurso

Depois de quase três anos como 
usuário habitual da Biblioteca Raimar 
Aguiar, o estudante de direito Rodrigo 
Nascimento, 22, conseguiu aprova-
ção no concurso público do Centro de 
Educação Tecnológica do Amazonas 
(Cetam), na ocupação de agente ad-
ministrativo. Ele começou a frequentar 
a biblioteca por influência dos colegas 
quando estudava para o vestibular de 
medicina.

“No início, meu foco era a medicina, 
mas depois percebi que o tempo pas-
sava e como já estava numa faculdade, 
decidi focar nos conteúdos para con-
cursos públicos. Comecei a frequentar 
por meio período e, no final, passei a 
abrir e fechar a biblioteca junto com 
as funcionárias do local”, brinca o estu-
dante.

Rodrigo recorda que alguns amigos 
que frequentaram a biblioteca 
tornam-se exemplo para ele 
devido à determinação 
e total entrega à pre-
paração para o con-
curso. “Chegou um 
tempo em que 
passei a ouvir de 
outras pessoas 
que eu era exem-
plo para eles. A 

aprovação, meu exemplo de dedicação 
aos estudos e o resultado que conquis-
tei após esses anos nesta biblioteca me 
deixam feliz”, diz o recém-funcionário 
público.

Proposta bem-sucedida

Idealizador e principal incenti-
vador da Biblioteca Raimar Aguiar, o 
empresário Moyses Israel diz que o 
espaço foi criado para atender alunos, 
estagiários do IEL (Instituto Euvaldo 
Lodi) e colaboradores do Sistema FIE-
AM. “A proposta de criar um local de 
leitura foi bem-sucedida e os nossos 
frequentadores estão obtendo êxito 
nas provas e sendo admitidos nas uni-
versidades do Amazonas”, diz Israel, 
que é conselheiro fiscal da FIEAM.

Em 2014, o ambiente foi bastan-
te frequentado pelos vestibulandos, 
mas também acomodou concursei-
ros, estudantes e funcionários do SESI, 
SENAI, IEL e FIEAM, de acordo com o 
monitoramento da coordenadora da 
biblioteca, Selene Moreira.

A Biblioteca abre de segunda a 
sexta, de 8h às 19h, e aos sábados, das 
8h às 12h, e está localizada no 3º an-
dar do Edifício Raimar Aguiar, na Ave-
nida Joaquim Nabuco, 1919, Centro.

O acervo abrange mais de 40 áre-
as do conhecimento, além de revistas, 
jornais e produtos multimídia. A bi-
blioteca também conta com oito ca-
bines com acesso à internet para que 
os frequentadores consultem e tirem 
suas duvidas nos temas estudados.

Os interessados em frequentar a 
Biblioteca Raimar Aguiar, se colabora-
dores do Sistema FIEAM, devem apre-

sentar apenas o seu 
crachá funcional. 
Para a comunidade, 

basta fazer o ca-
dastro, apresen-
tando  uma foto, 
RG e comprovan-

te de residência 
original. Mais infor-

mações pelo telefone 
(92) 3186-6599.

  A proposta 
de criar um local 
de leitura foi bem-
sucedida, e os nossos 
frequentadores estão 

obtendo êxito
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A resistência
dos pequenos 
grandes negócios  
Com 16 empresas associadas, 

o Sindicato das Indústrias 
de Alimentação de Manaus, 
uma das 27 entidades 

afiliadas à Federação das Indústrias do 
Estado do Amazona (FIEAM), surgiu do 
desmembramento do antigo Sindicato 
das Indústrias de Bebidas, Refrigerantes 
e Produtos Alimentícios de Manaus. 
Para o empresário Carlos Alberto Rosas 
Monteiro, 63, que está na presidência 
do Sindicato há pelo menos nove anos, 
a divisão do setor foi para melhorar o 
atendimento da área de alimentação.

Sócio gerente da Virrosas Ltda, 
empresa familiar de médio porte, com 
mais de 100 anos de atividades na 
região, Carlos Alberto Monteiro diz que 
o mercado para a indústria local do ramo 
de alimentos poderia ser maior se os 
incentivos para o setor também fossem 
maiores.      

Esse foi o motivo, segundo o 
sindicalista, que levou as empresas de 
café, por exemplo, a ver definhar sua 
produção. A maioria delas 
realizava os procedimentos 
de moagem em Manaus, 
e hoje, prefere importar 
o café já moído por 
sair mais barato 
o custo  final. “O 
Café Manauara, 
por exemplo, teve 
que expandir seu 

negócio para continuar no mercado 
local, diversificando seus produtos, 
para atender a toda a população, de 
acordo com sua condição financeira. 
Isso acontece porque todo produto 
importado não paga tributo algum para 
entrar na Zona Franca de Manaus (ZFM), 
mas as empresas locais sim”, frisa Carlos.

Segundo o sindicalista, para as 
empresas de grande porte não é 
viável instalar-se em Manaus, mesmo 
recebendo os incentivos, pois elas terão 
que cobrar mais caro para arcar com as 
despesas.

Para Carlos Monteiro, 2014 não foi 
tão bom quanto todos esperavam, 
principalmente com relação ao 
crescimento do consumo com a Copa do 
Mundo, pelo menos para o Amazonas. 
Em termos gerais, segundo ele, o evento 
foi bom para a indústria porque gerou 
mais emprego com o aumento da 
fabricação de televisores, com a maior 
parte das vendas em Manaus. “Quando o 

Distrito Industrial está 
empregando, para 
nós do segmento de 

alimentos é ótimo, 
porque sabemos 
que o nosso 
consumidor está 
em condições de 

comprar nossos 
produtos”. Segundo 

o sindicalista, mesmo com 

toda a crise enfrentada pela indústria, o 
resultado em 2014 ainda foi melhor que 
o de 2013.

Carlos Monteiro diz que 2015 será 
de dificuldades para o Polo Industrial de 
Manaus, principalmente, com relação ao 
polo de duas rodas, um dos carros-chefe 
da indústria local. O impacto vem com 
as dificuldades que o consumidor está 
encontrando para  comprar a motocicleta, 
sem as facilidades que eram oferecidas, 
como por exemplo, parcelamento do 
produto e mais tempo para pagar, o que 
faz cair as vendas e força a indústria a 
paralisar a mão de obra.

“O segmento alimentício sofre as 
consequências, já que a incerteza desses 
empregados em permanecer em seus 
empregos faz diminuir os gastos com  
alimentação, forçando o consumidor a 
comprar apenas o necessário para a sua 
sobrevivência”, diz o empresário.

Carlos explicou que a crise é sempre 
uma oportunidade para melhorar um 
produto existente, ou mesmo oferecer o 
mesmo produto de forma diferenciada, 
ao alcance de todos. Ele cita como 
exemplo a crise hídrica vivida pelo Estado 
de São Paulo. “Enquanto eles sentem 
dificuldades de produzir por falta de 
água, aqui temos o que eles precisam, 
com facilidades tributárias, para não parar 
sua produção e com isso não ter prejuízo,  
além de gerar emprego e renda para a 
população local.

Quando 
o Distrito 

Industrial está 
empregando, para 
nós, do segmento de 

alimentos,
é ótimo 

Indústrias de Alimentação
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As paralisações nas fábricas de São 
Paulo também afetam o PIM, disse Carlos, 
citando o exemplo da Virrosas, que utiliza 
tampas produzidas naquele Estado. A 
empresa paulista, que,  antes trabalhava 
em três turnos, hoje trabalha em apenas 
um, dificultando o andamento da linha 
de produção local.

“Esse problema também está 
afetando as vendas do óleo comestível, 
assim como as do vinagre, pois a tampa 
é a mesma para ambos, e a tendência é 
essas grandes empresas se deslocarem 
para a região Sul, por estar mais  próxima 
de São Paulo”, explica.

No decorrer de 2015, o Sindicato 
pretende batalhar junto com os 
demais sindicatos e a nova direção 
do Departamento de Relações do 
Trabalho (DRT), da FIEAM, para contratar  
profissionais nas áreas contábil e 
trabalhista, principalmente, para atender 
as necessidades dos sindicatos afiliados, 
inclusive àqueles que são dependentes 
dos serviços de assessoria do DRT e 
que precisam de consultorias e demais 
serviços para solucionar questões fiscais 
e tributárias. “Precisamos de assessoria 
para atender os nossos problemas, que 
funcione de maneira mais abrangente, 
com profissionais adequados que nos 
auxiliem de acordo com as nossas 
dificuldades”, frisa o presidente.

(Continua nas páginas  30 e 31)
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1913 
esse foi o ano oficial de 

fundação da Fábrica 
Virrosas, indústria 

familiar

Fábrica Virrosas

Fundada em 1913, mas funcionando 
desde 1905, a Fábrica Virrosas é uma 
das empresas amazoneses mais sólidas, 
líder do mercado de vinagres no 
Amazonas, Rondônia e Roraima, além 
de dominar parte do mercado  do Acre 
e do Pará.  Além do sindicalista Carlos 
Alberto Rosas Monteiro, a empresa é 
dirigida pelo  irmão mais novo deste, 
Paulo Sérgio Monteiro, 60. A fábrica 
foi fundada pelo avô, Virgílio Rosas, 
que repassou os conhecimentos da 
fabricação de vinagres para o pai e este 
para os netos. “Já estamos preparando 
a quarta geração para assumir os 
negócios da fábrica”, disse Carlos 
Alberto.

O empresário iniciou sua trajetória 
profissional na Virrosas aos 14 anos, 
mas, aos 21, foi trabalhar fora de 
Manaus,  primeiro no Rio de Janeiro 
(RJ), depois em São Paulo (SP), no ramo 
da hotelaria, e nas áreas financeira e de 
consórcios, na empresa Mercedes Benz.

Nascido em Manaus, filho de pai 
português e mãe amazonense, Carlos 
é casado e tem dois filhos, Pedro e 
Luiz Felipe. Segundo ele, como 
outras famílias tradicionais  
de Manaus, a sua 
também teve que abrir 
mão do Centro da 
cidade, onde morava 
e mantinha a Fábrica 
Virrosas. A partir 
da década de 1970, 
com  o advendo 
da Zona Franca de 
Manaus, as indústrias 
que funcionavam ali - de 
borracha, de juta e de vinagre,  
entre outras, tiveram que deixar o local, 
assim como as famílias, para dar lugar 
ao comércio de importados da ZFM.

A Virrosas hoje está localizada no 
bairro da Compensa, zona Oeste, e além 
de atender ao Estado do Amazonas, 
fornece seus produtos para os estados 
de Rondônia, Roraima, Acre, e também 
a região do baixo-Amazonas, com o 

município de Santarém no Estado 
do Pará, onde a movimentação dos 
produtos é favorável para continuar 
investindo.

A Fábrica Virrosas tem capacidade 
para produzir até 1,2 milhão de 
unidades de produtos por mês, dos 
variados tipos de vinagre aos molhos 
de pimenta. A produção mensal hoje 
está em torno de 900 mil unidades, o 
que, segundo o empresário, é resultado 
do investimento em equipamento, que 
fez dobrar o resultado anterior.

O empresário diz que o 
investimento em pessoal é de grande 
importância para a empresa, daí 
porque oferece plano de saúde, cesta 
básica e premiação aos destaques do 
mês, o que faz com que o funcionário 
se empenhe em fazer a diferença 
para o crescimento da empresa e em 
seu próprio benefício. Com isso, o 
faturamento cresceu, apesar da crise,  
cerca de 6%, descontada a inflação,  de 
2013 para 2014.

Para atender a demanda do 
mercado local e de outros Estados da 
região, a Fábrica Virrosas conta com 
aproximadamente 30 funcionários, 

capacitados para manusear 
os equipamentos 

automatizados da 
empresa. “O lado 

ruim das empresas 
estarem investindo 
em equipamento 
automatizado é que 
acaba diminuindo o 
número de pessoal”, 

diz Carlos. 
Os equipamentos da 

Virrosas seguem a Norma 
Regulamentadora 12 (NR12), 

que diminui o acesso do operador às 
máquinas evitando acidentes. Com 
isso, aumenta a necessidade de mão 
de obra especializada, principalmente 
com conhecimento em informática.

Os funcionários recebem 
treinamentos, inclusive através de 
parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI 
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A Fábrica 
Virrosas 
investiu em 
maquinário 
moderno para  
continuar 
atendendo 
bem o 
mercado 
consumidor 
de vinagre na 
região Norte

Amazonas), com os cursos direcionados 
à área de logística, e em curso específico 
para a função na fábrica.

“É difícil encontrar cursos que 
atendam a demanda da empresa 
externamente. Quando a empresa 
necessita precisamos buscar 
capacitação em outro local. De acordo 
com o empresário quando há aquisição 
de novo maquinário, a empresa 
aproveita para treinar um grande 
número de funcionários com o técnico 
oferecido pelo fornecedor. “Nossos 
funcionários estão aprimorando seus 
conhecimentos, em cursos como 
administração e engenharia de 
produção, entre outras graduações 
para melhor atender ao mercado de 
trabalho”, diz Carlos Alberto.

Assim como teme o aumento 
do diesel, porque encarece o frete 
da matéria-prima que vem de São 
Paulo, Carlos Alberto Monteiro fica 
preocupado quando se depara com  
entraves, como a recente paralisação 
da fábrica fornecedora de tampas para 
os produtos da Virrosas, localizada no 
Estado de São Paulo.

“A matéria-prima quase toda é 
de São Paulo, e os nossos produtos 

dependem de frete, e o aumento do 
diesel vai encarecer o frete, gerando um 
preço mais elevado, isso nos assusta”, 
explica Carlos.

O preço do diesel afeta 
principalmente o transporte dessa 
carga, que em sua maioria é hidroviário, 
o que vai tornar mais caro o produto 
importado, não pelo produto em 
si, mas pelo transporte. No caso do 
vinagre, a fábrica tem condições de 
atender, mas se o custo se tornar mais 
elevado, a prioridade será dada a 
necessidade local. Carlos fala que no 
caso de produtos, como macarrão e 
bolacha não tem outro jeito, tem que 
importar, pois a indústria local não 
tem como atender a necessidade da 
demanda local.

Para Carlos o diferencial de uma 
empresa é conseguir formar uma 
equipe que contribua para o seu 
desenvolvimento, sendo o trabalhador 
o principal capital de investimento. 
“Hoje a probabilidade de um 
funcionário permanecer em uma única 
empresa é mínima, pois o mercado é 
mais flutuante, e o funcionário fica na 
empresa que paga mais e que tenha 
mais oportunidades de crescimento”.

Fotos: Heider Betcel/FIEAM
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Coordenadorias Operacionais
COORDENADOR GERAL
Nelson Azevedo dos Santos
Empresa: Poliamazon Polimentos da 
Amazônia Ltda
Endereço: Av. Buriti, 1850 – Distrito 
Industrial  – Manaus/AM

Subcoordenador Geral: Diretor Adjunto 
João Ronaldo Melo Mota                   
Empresa:  Centro da Indústria do Estado do 
Amazonas – CIEAM
Endereço: Rua Acre, 26, 4º andar – Vieiralves 
– Nossa Senhora das Graças
CEP: 69053-130 – Manaus/AM

Diretor Executivo: Empresário
Flávio José Andrade Dutra                                                                
Empresa:  Federação das Indústrias do 
Estado do Amazonas – FIEAM
Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1919 – 
Centro – Manaus/AM

1 – Coordenadoria de COMÉRCIO 
EXTERIOR – CCE
Coordenador: Diretor Adjunto Roberto 
Rezende Campos                                            
Empresa: Reck Aduaneira da Amazônia 
Ltda.
Endereço: R. Pará, 901 –  N.S. das Graças
CEP: 69053-070 – Manaus/AM
Subcoordenador: Diretor Adjunto:
José Cambeiro da Cunha Júnior                           
Empresa: Microsoft Mobile Tecnologia Ltda
Endereço: Av. Torquato Tapajós, 7200, Lote 
A – Colônia Terra Nova  –  Manaus/AM

2 – Coordenadoria de MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS – CMA
Coordenador: Diretor Adjunto Matheus
Elias San Martin                                        
Empresa:  Sony Brasil Ltda
Endereço: Rua Ministro João Gonçalves de 

Araújo, 1274 – Distrito Industrial
Subcoordenadora: Diretor Adjunto: Elen 
Carlen Meneses da Cunha                                       
Empresa: Moto Honda da Amazônia Ltda
Endereço: Rua Juruá, 160  – Distrito 
Industrial
CEP:  69075-120  –  Manaus/AM

3 – Coordenadoria
NIPO-AMAZÔNICA – CNA
Coordenador: Diretor Adjunto Iuquio 
Ashibe                                                            
Empresa: NLA Fides Consultoria 
Empresarial Ltda
Endereço: Rua Belo Horizonte, nº 93, Sala 
01 – Centro Empresarial Adrianópolis – 
Adrianópolis
Câmara de Comércio e Indústria Nipo-
Brasileira do Amazonas
Endereço: Rua Teresina, 95, Sl C.01 – 
Adrianópolis – Manaus/AM
Subcoordenador: Diretor Adjunto: 
Matheus Elias San Martin
Empresa: Gerente Administrativo da Sony 
Brasil Ltda
Endereço: Rua Ministro João Gonçalves de 
Araújo, 1274 – Distrito Industrial
 – Manaus/AM

4 – Coordenadoria de ASSUNTOS 
LEGISLATIVOS E TRIBUTÁRIOS – COAL
Coordenador: Diretor Adjunto Moisés 
Ferreira da Silva                                               
Empresa: Coimpa Industrial Ltda.
Endereço: Av. Rodrigo Otávio, 3047 – 
Distrito Industrial – Manaus/AM
Subcoordenadora: Diretora Adjunta Joice 
da Silva Nunes                                            
Empresa: Yamaha Motor da Amazônia Ltda
Endereço: Rua Rio Jaguarão, 2452 – Distrito 
Industrial  – Manaus/AM
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5 – Coordenadoria de POLÍTICA 
ECONÔMICA E DESENVOLVIMENTO 
INDUSTRIAL – CPDI
Coordenador: Diretor Adjunto Raimundo 
Lopes
Subcoordenador:  Diretor Adjunto Mario 
Sussumu Okubo                                
Empresa: Moto Honda da Amazônia Ltda
Endereço: Rua Juruá, 160 – DI– Manaus/AM

6 – Coordenadoria de CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – CTI
Coordenador: Diretor Adjunto Walter 
Barros Martins                                            
Empresa: WBM Assessoria & Consultoria 
Empresarial
Endereço: Rua Rio Javari, 264 – Bairro N.S. 
das Graças - CEP 69053-110 - Manaus-AM
Subcoordenador: Diretor: David Cunha 
Nóvoa
Empresa: Nóvoa Cerâmica Ltda
Endereço:  Estrada Manuel Urbano- Distrito 
de Cacau Pirêra -  Iranduba/AM
                                                          
7 – Coordenadoria de RELAÇÕES DO 
TRABALHO E EMPREGO – CRTE
Coordenador: Diretor Adjunto José Wilson 
Falcão da Costa 
Empresa:  Moto Honda da Amazônia Ltda
Endereço: Rua Juruá, 160 – Distrito 
Industrial – Manaus/AM
Subcoordenador: Diretor: Genoir Pierosan
Empresa: Yamaha Motor da Amazônia Ltda
Endereço:  Rua Rio Jaguarão, 2452 - Distrito 
Industrial – Manaus/AM

8 – Coordenadoria de SISTEMA DE 
TRANSPORTE E LOGÍSTICA – CSTL
Coordenador: Diretor Adjunto: Augusto 
César Barreto Rocha                                      
Empresa: Fio de Água Lavanderias Ltda
Subcoordenador: Diretor Adjunto:
Lúcio Flávio Morais de Oliveira                            
Empresa: São Jorge Transportes Especiais
Endereço: Rua Constelação de Gêmeos, 532 
C, Conj. Petros – Aleixo – Manaus – AM

9 – Coordenadoria de 
RESPONSABILIDADE SOCIAL – CRS
Coordenador: Diretor da FIEAM Carlos 
Alberto Marques de Azevêdo                        
Empresa: Panificadora Emme Ltda/
SINDPAN
Endereço: Rua Dr. Edson Stanislau Afonso, 
109 – São Jorge – Manaus/AM
Subcoordenador: Diretor Adjunto: Mauro 
Martinez Marques                                          
Empresa: Gerente de Comunicação da 
Petróleo Brasileiro S/A
Endereço: Av. Darcy Vargas, 645 – Parque 
10 - Manaus/AM

10 – Coordenadoria de ENERGIA E 
TELECOMUNICAÇÕES – CETEL
Coordenador: Diretor Adjunto:
Ely Freitas Paixão e Silva
Empresa: Amazon Motion do Brasil Ltda/
Pelmex
Endereço: Av. Ministro João Gonçalves de 
Araújo, 4506 – Distrito Industrial – Manaus/
AM
Subcoordenador: Diretor Adjunto: Paulo 
Alexandre Macedo de Almeida
Empresa:  Breitener Tambaqui S.A.                                                       
Endereço:  Avenida Solimões, 2257 – Bairro 
Mauazinho
CEP - 69075-200 - Manaus/AM

11 – Coordenadoria do POLO DE 
CONCENTRADOS DO AMAZONAS
Coordenador: Diretor Adjunto: Francisco 
de Assis Mourão                                          
Empresa: Concentrados Paraná Ltda
E-mail: assis@mouraoconsultores.com.br 
/ assismourao@hotmail.com
Subcoordenador: Diretor Adjunto: Gentil 
César Paixão                                          
Empresa:   Brasil Kirin Logistica e 
Distribuiçao Ltda
Endereço: Rua Alfeneiro, N° 236 -
CEP 69075-520 - Manaus - AM






