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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber:

“Art. As pessoas jurídicas fabricantes dos produtos
classificados nas posições 40.11 (pneus novos de borracha)
e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha) que utilizarem, no
processo
de
industrialização,
em
estabelecimentos
implantados na Zona Franca de Manaus, segundo processo
produtivo básico fixado na forma da legislação aplicável,
borracha natural produzida por extrativismo não madeireiro
na Região Norte, estarão isentas das contribuições de
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as operações de
vendas desses produtos.”

JUSTIFICAÇÃO
A região norte do Brasil, é a região mais carente dos pais,
nela habitam os povos da floresta que por estarem em uma
região protegida não podem se utilizar de seus recursos
naturais para seu sustento.
Pensando no desenvolvimento da região o SIMEFRE (Sindicato
Interestadual
da
Indústria
Materiais
Equipamentos
Ferroviários e Rodoviários) apresentou ao Governo Federal
um projeto de desenvolvimento de um polo produtivo de
veículos, partes e peças de duas rodas na Zona Franca de
Manaus.
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Proposição
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SIMEFRE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO MAIO/2011

*

Melhor competitividade do setor
Redução de custo
Avanço tecnológico
Aumento de produtividade

*

Aumentar a escala de produção
Incentivo para formação de Polo Produtivo
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*
Objetivos do Projeto de desenvolvimento de um
polo produtivo:

Esse projeto, considerado de interesse nacional, tem como
principio adensar a cadeira produtiva local levando o
desenvolvimento e gerando renda para a região, além de
promover um ganho de competitividade para o setor.
Um dos principais elos desta cadeira é a produção de pneus
e câmaras para bicicletas e motocicletas.
Esses produtos se utilizam de borracha natural na sua
composição e o Brasil produz menos da metade da demanda por
este insumo, sendo que, 97% da produção é feita por cultivo
no sul do País.
Restou para a Amazônia, de onde a borracha é
ínfima parte desse mercado, cerca de 3%.

oriunda,

Com o intuito de resgatar a produção de extração natural da
Amazônia, reduzir as importações, dando aos povos da
floresta uma fonte digna de renda, desenvolvimento regional
de forma sustentável e protegendo a floresta. Neste mesmo
sentido o MDA constatou através do seminário realizado em
Dezembro de 2012, que o extrativismo obtinha menos renda
que o cultivo.
Para reverter esse quadro o Governo Federal, Estadual,
Municípios e Indústrias se engajaram nessa empreitada e
hoje, segundo a ADS (Agencia de Desenvolvimento Sustentável
do Amazonas), 2.502 famílias já se beneficiam da venda da
borracha natural para a indústria de pneus.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

Cadeia Produtiva do SETOR 2 RODAS na Zona Franca de Manaus
FATURAMENTO
2011

2012

2013

71.362

209.856

4.150

USINA DE BENEFICIAMENTO DE BORRACHA

FABRICANTES PNEUS E CÂMARAS

CADEIA da BORRACHA
FAMÍLIA DE SERINGUEIROS
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14.453.485 13.523.136 13.650.000

21.122

20.138

20.733

COOPERATIVAS EXTRATIVISTAS

FABRICANTES de MOTOCICLETAS e BICICLETAS
TOTAL GERAL

14.453.485 13.594.498 13.859.856

21.220

26.084

Fontes: Suframa, Neotec, ADS
Nota 1: emmpregos famílias de seringueiros estimados pela Neotec em 4x fámília
Nota 2: faturamento 2013 fabricantes motocicletas e bicicletas estimados pela Neotec

- Como se observa os empregos salta de 21.220 para 31.378
com introdução da cadeia de borracha.
Mais famílias poderiam ser beneficiadas, tendo uma renda
digna, trazendo mais desenvolvimento para a região, gerando
riquezas e protegendo a floresta não fossem as importações
predatórias provenientes da Ásia, principalmente da China e
que podem comprometer esse projeto.

31.378
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220%

- Isto porque a China exportada para o Brasil produtos cujo
o preço de vendas esta abaixo do custo das matérias primas
que os compõem, conforme quadro abaixo:
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Plotados custo de Matéria Prima, preços de vendas e volumes
de importação pode-se observar o aumento das importações
quando os preços de venda se reduzem em comparação a
matéria prima.

Por se tratar de compromisso eco social, a indústria
localizada na Zona Franca de Manaus que contam com custos
locais e logística complexa não consegue competir contra
essa concorrência desleal.

Portanto, solicito apoio dos nobres pares na aprovação
desta emenda.

ASSINATURA
DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES
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Sendo assim, para que haja isonomia competitiva e se
restabeleça o equilíbrio no mercado essa indústria pleiteia
que as vendas dos pneus e câmaras de bicicleta e
motocicleta produzida na Zona Franca de Manaus, e cumpram o
PPB e se utilizem de borracha natural proveniente de
extração natural da Amazônia sejam isentos do PIS/COFINS
monofásico

