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Tramita na Assembleia Legislativa do Amazonas, Projeto de Lei  do Executivo que objetiva 

facilitar a captação de recursos destinados ao desenvolvimento científico e tecnológico e, por 

conta  disso,  o  presidente  da  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do  Amazonas 

(FAPEAM), René Levy Aguiar, esteve na Casa para esclarecer alguns pontos do projeto, entre 

eles,  a  possibilidade  do  Estado  ter  participação  de  propriedade  sobre  as  pesquisas  que 

incentiva.

Durante uma Cessão de Tempo, em plenário, Aguiar explicou que a proposta cria o Fundo 

Estadual para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação que facilitará o aporte 

de recursos oriundos de P&D do percentual que as empresas são obrigadas a recolher quando 

precisam desenvolver ou tem incentivos relativos à pesquisa e desenvolvimento no Amazonas. 

“Em regra as empresas acabam por aplicar esses recursos em outros Estados porque assim a 

legislação permite”, afirmou.

Ainda  segundo  ele,  a  proposta  promove  ajustes  referentes  ao  Marco  Legal  da  Ciência, 

Tecnologia e Inovação, em vigor desde janeiro deste ano, que prevê entre outras coisas, a 

redução da burocracia  nas parcerias  entre  entes públicos e privados ligados a pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico.

Outra mudança prevista na matéria, segundo o diretor da Fapeam é a possibilidade do Estado 

ter participação de propriedade no produto das pesquisas que incentivou. “O que ocorre é que 

tanto Estados quanto União acabam por incentivar projetos, e depois pouco retorno econômico 

se têm disso”, afirmou. Ele explicou que hoje não existe  uma legislação estadual específica 
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que  permita,  por  exemplo,  que  a  Fapeam participe  da  propriedade  intelectual  daquela 

pesquisa ou produto desenvolvido a partir dos recursos empreendidos pelo Estado no apoio ao 

projeto.

Se aprovada a mudança, segundo Aguiar, o Estado através da Fapeam poderá participar do 

processo de propriedade intelectual e angariar recursos  que retornem aos cofres públicos no 

montante do que foi aplicado no decorrer desenvolvimento da pesquisa.

O líder  do governo na  Casa,  deputado  David  Almeida  (PSD),  informou que ainda não  há 

previsão para a proposta ser aprovada na Casa, mas avaliou que necessário uma nova reunião 

para mais esclarecimentos sobre a matéria.

 

Leia a matéria na íntegra:

http://www.correiodaamazonia.com.br/pl-pode-facilitar-captacao-de-recursos-para-incentivo-

a-pesquisa-no-am/

http://www.correiodaamazonia.com.br/pl-pode-facilitar-captacao-de-recursos-para-incentivo-a-pesquisa-no-am/
http://www.correiodaamazonia.com.br/pl-pode-facilitar-captacao-de-recursos-para-incentivo-a-pesquisa-no-am/
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O  1º  Simpósio  de  Organização  Social  e  de  Mercado  vai  suscitar  debates  sobre  a 

sustentabilidade  ambiental,  econômica,  política,  social,  territorial  e  cultural  na  região.  O 

evento, aberto ao público em geral, começa nessa quinta-feira (5) e segue até sexta (6), de 

8h às  18h,  na  Faculdade  de  Ciências  Agrárias  (FCA),  no  bairro  Coroado,  Zona Leste.  Na 

programação, palestras, oficinas, exposições e a feira Agroufam. A ideia é que ao final do 

encontro seja criada uma rede virtual de comercialização da agricultura familiar local.

De acordo com a coordenadora do Simpósio, Therezinha Fraxe, o objetivo do evento é criar um 

espaço de discussão, socialização e estudos da área de organização social, visando fortalecer 

as organizações e entidades, tais como cooperativas, associações e os atores envolvidos no 

processo  de  produção  como  professores,  alunos  e  técnicos  administrativos.  “Os  gargalos 

enfrentados  no  processo  produtivo  devem  ser  abordados  para  se  buscar  uma  solução”, 

destacou.

Conforme a professora, que também coordena o Núcleo Socioeconômico da Ufam (Nusec), o 

simpósio é oriundo de um projeto de três anos da Ufam em parceria com a Secretaria de 

Estado de Produção Rural (Sepror) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 

(Fapeam).  O  programa  trabalha  a  organização  do  mercado  em  comunidades  caboclas, 

ribeirinhas e indígenas e o resultado obtido nesse período será apresentando durante o evento.

Therezinha  adianta  que  um  desses  resultados  é  a  feira  Agroufam,  que  incentiva  a 

comercialização dos produtos da agricultura familiar e acontece no início de cada mês no hall 

da Faculdade de Ciências Agrárias. “A Agroufam está mudando vidas e é um exemplo de 

sustentabilidade.  A  Ufam  orienta  as  comunidades  em  todos  esses  aspectos  sustentáveis, 

levando em conta a cultura das populações. Mas precisamos ver onde mais podemos criar 
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espaços para o agricultor familiar”, disse a professora.

Feira

Paralelo ao Simpósio de Organização Social e de Mercado será realizado a 25ª edição da feira 

Agroufam.  Frutas,  verduras,  hortaliças,  artesanato,  ovos,  queijo,  mel  e  até  produtos 

medicinais podem ser encontrados na feira que é aberta ao público em geral e acontecerá no 

hall da Faculdade de Ciências Agrárias da Ufam (blocos 01 e 02), das 8h às 16h.

Leia a matéria na íntegra: 

http://www.acritica.com/channels/governo/news/quinta-feira-evento-vai-suscitar-debates-

sobre-sustentabilidade-ambiental-economica-politica-social-territorial-e-cultural-em-manaus

http://www.acritica.com/channels/governo/news/quinta-feira-evento-vai-suscitar-debates-sobre-sustentabilidade-ambiental-economica-politica-social-territorial-e-cultural-em-manaus
http://www.acritica.com/channels/governo/news/quinta-feira-evento-vai-suscitar-debates-sobre-sustentabilidade-ambiental-economica-politica-social-territorial-e-cultural-em-manaus
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Empreender  com sustentabilidade  tem sido  cada vez  mais  comum e  necessário.  Além da 

redução de custos na produção e para o consumidor final, encontrar soluções sustentáveis e 

inovadoras contribui para a preservação do meio ambiente, movimenta a economia e melhora 

a qualidade de vida de todos os envolvidos. Pensando nisso, pesquisadores da Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM) estão desenvolvendo telhas sustentáveis, produzidas a partir do 

reaproveitamento de resíduos de olarias locais, com argamassa e fibras vegetais da Amazônia.

O subcoordenador  do projeto  de pesquisa,  o  doutor  em engenharia  de  materiais  João  de 

Almeida, relata que as fibras naturais dão maior resistência ao material e a combinação dos 

compostos pode melhorar a sensação térmica nas residências. O processo de produção da 

telha consiste na prensagem (compressão) de uma argamassa constituída por cimento, areia, 

metacaulina (resíduos de cerâmica), água e outros elementos, reforçada com camadas de 

tecidos de fibra de juta e malva. Segundo o engenheiro, a metacaulina utilizada na produção 

da argamassa é o diferencial da telha, pois evita a degradação das fibras vegetais ao longo do 

tempo  e  reduz  o  consumo  de  cimento  em até  50%,  tornando  o  produto  mais  barato  e 

competitivo1600614.

Para a engenheira Daiana Góes, sócia no projeto inovador, a telha sustentável terá uma boa 

aceitação pelos consumidores pelo fato de que, além de resistente e seguro, o material será 

mais barato em comparação aos demais disponíveis no mercado. Segundo a pesquisadora, a 

utilização das fibras amazônicas contribui com a redução do consumo de energia elétrica na 

produção e estimula o trabalho dos produtores rurais e ribeirinhos.
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 “Estamos propondo a utilização de tecidos de fibras de malta e juta, que é natural, não se 

consome energia elétrica para sua produção. Além do fator ecológico, tem a questão do baixo 

consumo de energia, diferente das telhas com reforço sintético, que gastam bastante energia 

elétrica no processo de produção. O projeto de pesquisa também incentiva as comunidades 

ribeirinhas a produzirem mais fibras naturais e, consequentemente, auxilia na sobrevivência 

das famílias”, disse Daiana.

O pesquisador João de Almeida reforça a questão sustentável com o reaproveitamento do que 

seriam rejeitos das olarias, reduzindo a quantidade de cimento na composição da telha:

“No nosso caso, estamos utilizando um resíduo cerâmico. A metacaulinita é um tipo de argila 

queimada.  Na nossa  região  temos  esse  material  em grande  quantidade.  Temos  utilizado, 

principalmente,  resíduos  das  olarias,  pedaços  de  telhas  e  tijolos,  e  fazemos  o 

reaproveitamento desse material. Temos aproximadamente 60 olarias nas proximidades de 

Manaus, então, estaremos usando o rejeito dessas olarias” explica o engenheiro.

O projeto ganhou destaque em vários veículos de comunicação, inclusive Folha de São Paulo e 

revista Exame, repercutindo positivamente na mídia. A telha está sendo desenvolvida pela 

empresa Ecomateriais da Amazônia e o projeto foi um dos aprovados na Operação Piloto do 

Sinapse Amazonas, contando com o apoio do Governo do Estado do Amazonas via Fundação 

de  Amparo  à Pesquisa  do  Estado do Amazonas  –  FAPEAM.  O protótipo tem previsão  de 

conclusão em 12 meses e a expectativa dos empreendedores é que a tecnologia seja inserida 

no setor da construção civil.

Leia a matéria na íntegra:

http://sc.sinapsedainovacao.com.br/blog/

http://sc.sinapsedainovacao.com.br/blog/
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Durante workshop, será elaborado uma matriz e os respectivos prazos para que cada órgão 
assuma o compromisso MANAUS - A produção das fibras de juta e malva vem recebendo 
maiores  atenção  da  ciência  no  Amazonas.  Recentemente  o  pesquisador,  Aldenor  da  Silva 
Ferreira, desenvolveu um estudo intitulado "Fios dourados dos trópicos: a história da cultura 
de juta e malva no Brasil e de juta na Índia" com apoio da Fapeam e, nos dias 4 e 5 de maio, 
a Ufam realiza o 2° Workshop de Estratégias de Dinamização da Cadeia Produtiva de Malva e 
Juta  no  Estado.  “O  workshop  será  estruturado  com  palestras  sobre  o  contexto  atual  da 
produção  de  fibras  no  Amazonas,  além  de  oficinas,  painéis  e  espaços  para  discussão  e 
socialização do conhecimento. 

Ao final, será elaborada uma matriz com todos os encaminhamentos oriundos das discussões e 
os respectivos prazos para que cada órgão participante assuma o compromisso de contribuir 
com o segmento”, disse Albejamere Castro, coordenador do evento. As fibras destinam-se 
principalmente ao setor têxtil, que até meados do ano passado vinha mantendo os negócios 
em alta no Estado, principalmente na produção de sacarias destinadas ao agronegócio. 

Porém, a partir do segundo semestre de 2015, a forte demanda forçou o setor a importar 
parte das fibras da Ásia, devido à baixa produção regional.  Um dos fatos que resultou na 
desativação de uma das indústrias de tecelagem instalada no Polo Industrial de Manaus (PIM). 
E na busca de impulsionar a produção regional e melhorar a produtividade das fibras, que 
pesquisadores estão cada vez mais envolvidos.

 Com a proposta  de  analisar  o  processo  histórico-social  de  origem e desenvolvimento da 
cultura de juta e malva no país, o pesquisador Aldenor da Silva Ferreira, desenvolveu um 
estudo intitulado "Fios dourados dos trópicos: a história da cultura de juta e malva no Brasil e 
de juta na Índia" com apoio da Fapeam. A pesquisa busca ampliar o debate sobre o retorno 
efetivo da cultura de juta e malva na Amazônia, contribuindo para a retomada das pesquisas 
sociais,  econômicas e ambientais,  abandonadas com o declínio da atividade na década de 
1980. Bases de estudos no Pará, São Paulo e Índia De acordo com o pesquisador, a partir de 
dados  obtidos  por  meio  de  pesquisa  de  campo,  documental  e  bibliográfica  realizadas  nos 
Estados do Amazonas, Pará, São Paulo e no Estado de Bengala Ocidental (Índia) foi possível 
descrever a atividade nos dois países. 

“Descrevo as singularidades e especificidades do processo de trabalho e do campesinato onde 
é praticada essa modalidade agrícola, as diferenças nas políticas públicas de apoio ao setor, os 
fatores que possibilitaram desenvolvimento da indústria e as questões relacionadas ao status 
de matérias-primas ecologicamente corretas atribuído às fibras de juta e malva”, explica. Ele 
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informa que a questão ambiental ligada às embalagens produzidas a partir dessas fibras como 
sucedâneas das embalagens plásticas também são descridas no estudo. 

Conforme a pesquisa, a cultura da juta e, mais tarde, da malva no Amazonas fizeram do Brasil  
o único país fora da Ásia a fazer concorrência à produção indiana. Em 1960, mais de 60 mil  
famílias das áreas de várzea dos Estados do Amazonas e Pará viviam da extração das fibras de 
juta, além das fábricas e prensas que surgiram e outras que se transferiram para a região, 
fazendo o Brasil competir com a importação da fibra.
 “Um dos objetivos da pesquisa foi  a possibilidade de poder contribuir  de forma teórica e 
prática para o intercâmbio entre os Estados do Amazonas, Pará e Bengala Ocidental, no campo 
da  produção  de  fibras  vegetais  e  outros  temas  ligados  à  agricultura”,  disse  Ferreira,  ao 
destacar  que  os  indianos  possuem  dezenas  de  instituições  de  pesquisas  que  trabalham 
exclusivamente com a cultura da juta e fibras similares. Segundo ele, a ligação com o país se 
dá pela liderança mundial na produção de juta bruta e manufaturada, sendo praticada desde 
tempos imemoriais e por ser o local de origem das sementes trazidas para o Brasil. 
Para o pesquisador, outro ponto que motivou a pesquisa foi  a possibilidade de apresentar 
caminhos que auxiliassem na construção de políticas públicas para a retomada da atividade da 
juta e da malva no Estado do Amazonas e Pará. “Essa atividade tem grande capacidade de 
geração de empregos no campo e na cidade,  pois  trata-se de uma agroindústria”,  afirma 
Ferreira.  O  estudo  ainda  contribui  para  o  fortalecimento  da  agricultura  camponesa  no 
ecossistema da várzea nos dois Estados

Leia a matéria na íntegra:
http://www.agopa.com.br/pt-br/site.php?secao=boletins&tipo=&pub=16986

http://www.agopa.com.br/pt-br/site.php?secao=boletins&tipo=&pub=16986
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Uma pesquisa desenvolvida pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 
(Fapeam), está analisando as espécies botânicas amazônicas mais utilizadas pela população 
como fármacos naturais no tratamento da leishmaniose, doença causada por protozoários do 
gênero Leishmania e de outras doenças tropicais. De acordo com a pesquisadora do estudo, a 
doutora em Biotecnologia, pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Janaína Paolucci, 
entre  as  espécies  selecionadas  que  irão  para  pesquisa  in  vitro  estão:  sangue  de  dragão 
(Cróton  lechleri),  mulateiro  (Calycophyllum  spruceanum),  envira-dura  (Ephedranthus 
amazonicus) e Confrei (Symphytum officinale L.). “As espécies são usadas no tratamento de 
várias doenças pela comunidade de Humaitá e possuem atividades descritas na literatura como 
cicatrizante,  antitumoral,  anti-inflamatória,  antibacteriana,  antimicrobiana,  antifúngica, 
emoliente e anestésica”, disse a pesquisadora.

 

Leia a matéria na íintegra:
https://pedrinhoaguiar.wordpress.com/
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Uma pesquisa inédita da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) constatou que a bactéria Wolbachia 
reduz a transmissão do vírus Zika através do mosquito Aedes aegypti. O artigo, publicado hoje 
(4) na revista Cell Host & Microbe, é o primeiro estudo científico do mundo que comprova que 
a bactéria usada para tentar reduzir a propagação da dengue também tem eficácia contra o 
Zika.

Desde 2014, a Fiocruz testa os chamados "mosquitos do bem" como um meio natural  de 
controle  da  dengue.  O  pesquisador  Luciano  Moreira,  líder  do  projeto  Eliminar  a  Dengue: 
Desafio Brasil, diz que a nova experiência de laboratório mostrou que os mosquitos infectados 
com a bactéria Wolbachia não tem capacidade para transmitir o Zika.

Experiência

“Mostramos isso fazendo o seguinte experimento: tínhamos mosquitos que estavam infectados 
[com Zika],  divididos  em dois  grupos:  com Wolbachia  e  sem Wolbachia.  Depois  de  duas 
semanas,  coletamos a saliva dos mosquitos dos dois  grupos e a injetamos em mosquitos 
sadios, que nunca haviam visto o vírus [Zika]. Quando a saliva tem origem nos mosquitos com 
Wolbachia, a gente não consegue fazer infecção nos mosquitos [sadios], mostrando que a 
Wolbachia bloqueou a transmissão do vírus”, disse.

O uso de mosquitos com a bactéria  Wolbachia,  criados em laboratório para o controle de 
doenças, é testado em duas localidades do Rio de Janeiro: na Ilha do Governador, na zona 
norte da capital, e em Jurujuba, em Niterói. O projeto aguarda mais financiamento para se 
expandir.

Os pesquisadores defendem que essa é uma alternativa natural, segura e autossustentável 
para o combate da Dengue, Zika e Chikungunya.

Leia a matéria na íntegra:

http://www.acritica.com/channels/governo/news/infeccao-de-mosquitos-com-bacteria-pode-
reduzir-transmissao-do-zika-diz-fiocruz
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O Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, projeta que até 2040 haverá mais calor e menos 
chuva  na  Região  Amazônica,  ocasionando  aumento  de  1°C  na  temperatura,  com  isso, 
pesquisadores  da  Fundação  Oswaldo  Cruz  (Fiocruz  Minas),  responsáveis  para  avaliar  a 
vulnerabilidade à mudança climática no Amazonas, se reuniram na manhã desta terça-feira (3) 
com a equipe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), além de outras secretarias 
envolvidas com o tema, para apresentar uma proposta para minimizar os impactos.

Conforme  a  doutoranda  em  saúde  coletiva  da  FioCruz  Minas,  Julia  Menezes,  que  foi 
responsável  por  apresentar  a proposta  de  pesquisa,  disse  que é  possível  que a  mudança 
climática  também  tenha  impactado  no  fenômeno  da  subida  e  descidas  das  águas, 
principalmente quando se trata nas grandes cheias e das estiagens contínuas.

“É difícil determinar os impactos das mudanças climáticas ou dar uma certeza absoluta porque 
em tudo sempre há uma margem de erro. Mas, de qualquer forma, essas mudanças climáticas 
tem nos apresentado alguns dados bem mais presente no cotidiano. No caso do Amazonas, as 
secas têm estado mais presente e as inundações se tornaram um fenômeno mais comum de 
algumas décadas pra cá”, reforçou a pesquisadora.

Menezes informou que a preocupação maior  está com a vulnerabilidade humana.  “Com a 
ocorrência pertinente desses fenômenos como é o caso principalmente da presença constante 
das  grandes cheias  e  também das  grandes  vazantes,  precisamos focar  na vulnerabilidade 
humana. Com essa mudança do clima, podemos no futuro ter muitos impactos severos como 
na  saúde  e  na  segurança  alimentar.  As  pessoas  podem ter  menos  acesso  aos  meios  de 
subsistência como é o caso da população ribeirinha que estão dispostas a ter um número 
maior de doenças e pode haver maior mortalidade, pois a população pode ter menos meio de 
adaptação com esses fenômenos”, disse.

Projeto
Para que possa ser construído ações que ajudem a minimizar os impactos, os pesquisadores 
criaram um software chamado: Sistema de Vulnerabilidade Climático (Sis VuClima) que está 
sendo implantado em pelo menos cinco estados,  entre eles o Amazonas.  A ideia é que o 
sistema seja apresentado em agosto para as entidades envolvidas no projeto para que possam 
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ajudar a alimentar o sistema e com isso, ter realmente uma clareza da vulnerabilidade de todo 
o Estado.

Doenças que colocam em risco a saúde

A  preocurpação  dos  pesquisadores  da  FioCruz  Minas  é  totalmente  direcionado  para  as 
populações  de  risco  do  Estado.  De  acordo  com  os  dados,  no  Amazonasas  doenças  em 
evidências são a leishmaniose, leptospirose, dengue e malária. Mas, outro foco que também 
preocupa os pesquisadores é a disponibilidade do contato com animais peçonhentos, como é o 
caso de serpentes, aranhas e escorpiões. “É preciso também focar nessa vulnerabilidade da 
região. Precisamos conhecer essa realidade e entender todo este processo, para realizarmos o 
cenário. Precisamos entender as doenças que realmente colocam a população em risco e com 
o software vamos ter todas essas informações e assim poder evitar um impacto maior em 
2040  até  2070  quando  é  previsto  a  continuidade  das  mudanças  climáticas”,  explicou  a 
pesquisadora da FioCruz Minas, Carina Margonari. 

AM faz parte do projeto

Após a divulgação do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, o Ministério do Meio Ambiente 
solicitou que a FioCruz criasse um projeto que pudesse minimizar os impactos relacionados à 
mudança do clima. O Amazonas está entre os cinco estados que irão fazer parte do início do 
projeto.

Leia a matéria na íntegra:
http://www.acritica.com/channels/governo/news/mais-calor-e-menos-chuva-ate-2040
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Uma pesquisa desenvolvida com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), está analisando as espécies botânicas 
amazônicas  mais  utilizadas  pela  população  como  fármacos  naturais  no  tratamento  da 
leishmaniose, doença causada por protozoários do gênero Leishmania e de outras doenças 
tropicais.

O estudo, coordenado pela doutora em Biotecnologia, pela Universidade Federal do Amazonas 
(Ufam),  Janaína  Paolucci,  já  identificou  as  plantas  medicinais  regionais  utilizadas  no 
tratamento  de  leishmaniose  cutânea  e  listou  138  espécies  de  plantas  cultivadas  nas 
residências e 84 espécies de plantas comercializadas com fins  medicinais  no município de 
Humaitá (distante 591 quilômetros de Manaus).

De acordo com a pesquisadora, entre as espécies selecionadas que irão para estudo in vitro 
estão: sangue de dragão (Cróton lechleri),  mulateiro (Calycophyllum spruceanum), envira-
dura (Ephedranthus amazonicus) e Confrei (Symphytum officinale L.). “As espécies são usadas 
no tratamento de várias doenças pela comunidade de Humaitá e possuem atividades descritas 
na literatura como cicatrizante, antitumoral, anti-inflamatória, antibacteriana, antimicrobiana, 
antifúngica, emoliente e anestésica”, disse a pesquisadora.

Paolucci  contou  que  a  segunda  etapa  está  em  andamento  com  preparação  dos  extratos 
vegetais das espécies selecionadas. Após isso, será feita a identificação das substâncias ativas 
e análises cromatográficas e espectrométricas dos extratos mais promissores com atividade 
leishmanicida in vitro, a fim de identificar as substâncias ativas, puras ou em misturas.

Conforme  a  doutora,  o  estudo  contribuirá  para  o  resgate  e  valorização  do  conhecimento 
popular, pois além de compreender a classificação e a significação das plantas utilizadas para 
fins  medicinais  pela  população  de  Humaitá,  possibilita  também a perspectiva  de  manejos 
adequados com vistas a proporcionar a conservação das espécies.

“A  avaliação  da  atividade  leishmanicida  das  espécies  encontradas  na  flora  sul  Amazônica 
brasileira contribui com subsídios científicos para a formulação de um fitoterápico ou fármaco, 
potencialmente eficaz, no combate à leishmaniose”, disse Paolucci.

O estudo é desenvolvido no âmbito do Programa de Apoio à Pesquisa (Universal Amazonas), 
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da  Fapeam, que  apoia  financeiramente  atividades  de  pesquisa  científica,  tecnológica  e  de 
inovação, em todas as áreas de conhecimento, que representem contribuição significativa para 
o  desenvolvimento do  Amazonas.  “O apoio  da  Fapeam possibilita  o  desenvolvimento da 
pesquisa e a formação de recursos humanos”, disse a pesquisadora.

Leia a  matéria na íntegra:
http://www.acritica.com/channels/governo/news/estudo-analisa-especies-de-plantas-usadas-pela-
populacao-para-tratamento-da-leishmaniose

http://www.acritica.com/channels/governo/news/estudo-analisa-especies-de-plantas-usadas-pela-populacao-para-tratamento-da-leishmaniose
http://www.acritica.com/channels/governo/news/estudo-analisa-especies-de-plantas-usadas-pela-populacao-para-tratamento-da-leishmaniose


Veículo: Portal fio cruz /nacional Editoria: Pag: 

Assunto: Nova espécie de mosquito é descoberto por pesquisadores da fiocruz 
Cita a 

FAPEAM: Release da assessoria         

Release de outra instituição

Matéria articulada pela assessoria  

Iniciativa do próprio veículo de comunicação

Conteúdo:
- Positivo 

- Negativo

Publicado no site da FAPEAM:            Data: 27/04/2016

Pesquisadores da Fiocruz Rondônia, Amazonas e Rio de Janeiro publicaram artigo na revista 
Zookeys (em inglês) sobre uma nova espécie de mosquito maruim coletada no município de 
Porto Velho (RO). Identificada no gênero Culicoides, a nova espécie pode transmitir a febre do 
Oropuche e outras doenças normalmente transmitidas por insetos desse mesmo gênero, que 
são popularmente conhecidos como maruins ou mosquitos pólvora.

A espécie recém-descoberta foi  denominada de Culicoides hildebrandoi em homenagem ao 
pesquisador  Luiz  Hildebrando  Pereira  da  Silva,  parasitologista  da  Fundação,  que  dedicou 
muitos anos ao estudo de doenças tropicais como a malária e a doença de chagas.

O trabalho, que resultou na coleta do Culicoides hildebrandoi e de outras 20 possíveis novas 
espécies, foi desenvolvido pelo pesquisador da Fiocruz Rondônia, Jansen Fernandes Medeiros, 
pelo  doutorando  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Biologia  Experimental  da  Fundação 
Universidade Federal de Rondônia (Unir), Antonio Marques Pereira Júnior, em conjunto com os 
pesquisadores  Emanuelle  de  Sousa  Farias,  Felipe  Arley  Costa  Pessoa,  Maria  Clara  Alves 
Santarém e Maria Luiza Felippe-Bauer.

Os exemplares  do inseto foram depoisitados  na  coleção biológica  do  Rio  de  Janeiro  e  no 
laboratório de ecologia de doenças transmissíveis da Amazônia, em Manaus.

Leia a matéria na íntegra :
http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/nova-esecie-de-mosquito-e-descoberta-por-pesquisadores-da-
fiocruz
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Pesquisadores da Fiocruz Rondônia, Amazonas e Rio de Janeiro publicaram artigo na revista 
Zookeys (em inglês) sobre uma nova espécie de mosquito maruim coletada no município de 
Porto Velho (RO). Identificada no gênero Culicoides, a nova espécie pode transmitir a febre do 
Oropuche e outras doenças normalmente transmitidas por insetos desse mesmo gênero, que 
são popularmente conhecidos como maruins ou mosquitos pólvora.

hisdebrandoi_materia

A espécie recém-descoberta foi denominada de Culicoides hildebrandoi em homenagem ao 
pesquisador  Luiz  Hildebrando  Pereira  da  Silva,  parasitologista  da  Fundação,  que  dedicou 
muitos anos ao estudo de doenças tropicais como a malária e a doença de Chagas. O trabalho 
resultou  na  coleta  do  Culicoides  hildebrandoi  e  de  outras  20 possíveis  novas  espécies  de 
maruins. Os exemplares do inseto foram depositados na coleção biológica do Rio de Janeiro e 
no laboratório de ecologia dde doenças transmissíveis da Amazônia, em Manaus.

fiocruz

O estudo foi desenvolvido pelo pesquisador da Fiocruz Rondônia, Jansen Fernandes Medeiros, 
pelo  doutorando  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Biologia  Experimental  da  Fundação 
Universidade  Federal  de  Rondônia  (Unir),  Antonio  Marques  Pereira  Júnior.  Também 
participaram  do  estudo  os  pesquisadores  Emanuelle  de  Sousa  Farias,  Felipe  Arley  Costa 
Pessoa, Maria Clara Alves Santarém e Maria Luiza Felippe-Bauer.

Leia a matéria na íntegra:
http://www.apocalipsenews.com/brasil/fiocruz-descobre-nova-especie-de-mosquito-transmissor-de-
doencas/
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Os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Rondônia descobriram uma nova 
espécie de inseto que pode transmitir a febre de Oropuche, em Porto Velho. O nome do inseto 
é “Culicoides hildebrandoi”, o inseto recebeu este nome em homenagem ao parasitologista Luiz 
Hildebrando falecido no ano de 2014, o pesquisador trabalhou durante anos para a Fiocruz. O 
animal  foi  classificado como sendo da  Espécie  de Maruins do Brasil.  A Fiocruz  publicou a 
descoberta do inseto na revista, ‘Zookeys’, conhecida internacionalmente por cientistas.
De acordo com o pesquisador da Fiocruz, Jansen Medeiros, a pesquisa fui publicada, pois o 
inseto pode transmitir uma doença que afeta o dia-a-dia da população, dentre muitos vírus 
está à febre de Oropuche que têm sintomas parecidos com o da Dengue, a doença atinge 
principalmente moradores de locais alagados e da Zona Rural da cidade.

“Pelo fato de não conhecermos o inseto, temos que fazer mais coletas para conhecermos as 
espécies que existem e se existem possíveis espécies novas, que transmitam doenças aos 
seres humanos ou aos animais,” explicou Medeiros.

Conforme a Fiocruz,  além da coleta do “Culicoides hildebrandoi”, mais outros insetos foram 
coletados,  totalizando  cerca  de  20  espécies  ainda  não  identificadas  pela  instituição.   Os 
pesquisadores  da  Fiocruz  agora  procuram saber  quais  são  as  doenças  que  esses  insetos 
transmitem. O “Culicoides hildebrandoi”, também é chamado popularmente por Borrachudo ou 
mosquito Pólvora.

De acordo com o diretor do Centro de Pesquisa de Medicina Tropical (Cepem), Mário Toda, 
outros  mosquitos  podem transmitir  a  febre  de Oropuche  assim como o inseto  “Culicoides 
hildebrandoi”. “Essa situação nos preocupa, pois  mosquitos podem está infectando animais 
silvestres que podem promover doenças nos seres humanos,” informou Toda.

Os exemplares do inseto foram depositados na coelção da Fiocruz do Rio de Janeiro e no 
laboratório de ecologia de doenças transmissíves da Amazônia na sede instituição em Manaus.

Sintomas febre Oropuche
A Febre do Oropuche têm como sintomas como febre alta, dores na cabeça, região lombar e 
incômodo em relação à luz, os sintomas duram de quatro a cinco dias, porém na maioria dos 
casos o paciente pode ter uma recaída e os sintomas podem voltar por mais cinco dias, mas 
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não é uma doença muito grave, de acordo com Toda.

Leia a matéria na íntegra:
http://www.rondocristao.com.br/23/04/2016/inseto-que-transmite-febre-de-oropuche/
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Pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e outros pesquisadores 
do  País  tem se  dedicado  há  três  anos  para  a  criação  de  uma metodologia  do  índice  de 
vigilância do mercúrio que tem sido encontrado em altos teores nos ribeirinhos que vivem na 
bacia do Rio Negro. Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), o ser humano pode ter 
no máximo 14 partes por um milhão do elemento químico no corpo, mas desde 1995 foi 
constato que os ribeirinhos chegam ter até 70 partes por um milhão.

A descoberta da presença alta do mercúrio se deu há 15 anos, quando o especialista em 
ecossistemas  tropicais  fluviais  Bruce  Forsberg,  descobriu  que  o  elemento  químico  tem  a 
formação natural na composição do solo da região. Com o contato das águas do rio Negro, que 
possui o ph (que mede a acidez) menor que quatro, considerado um valor baixo, o mercúrio é 
oxidado e interage na cadeia alimentar. 

Como esses peixes se tornam a proteína do ribeirinho, são contaminados com o elemento 
químico. No caso das ribeirinhas que amamentam, foi constato a presença do teor de mercúrio 
no próprio leite materno que é repassado para o bebê no momento da amamentação.

Metodologia

Para  criar  uma  metodologia  de  índice  de  vigilância,  pesquisadores  do  Inpa  e  de  várias 
universidades do País participaram, nesta semana, do 3º Workshop do projeto “Biomarcadores 
de toxidade de mercúrio aplicados ao setor hidrelétrico na Amazônia”, que dará continuidade à 
pesquisa de Bruce, coordenado pelo professor Luiz Fabrício Zara, da Universidade de Brasília 
(UnB).  Ontem,  a  equipe  de  pesquisa  foi  visitar  a  comunidade  de  Nossa  Senhora  do 
Livramento, Zona Rural de Manaus, uma das comunidades que houve a coleta. Durante a 
visita foi entregue uma cópia dos resultados para a comunidade, onde no futuro possa pedir 
meios de políticas públicas para o combate do elemento químico. 

No percurso para a comunidade, o doutor em química ambiental, Pedro Fadine, que também 
colaborou na pesquisa de Bruce, explicou todo o processo de como foi encontrado o Mercúrio 
na região. “Este mercúrio que existe nesta área estuda, é de um processo natural não há a 
intervenção  do  homem  ou  de  outros  mecanismos.  O  elemento  químico  é  formado  pela 
composição do solo e esse metal se transfere para o rio. Como o ph do rio Negro é baixo, o 
mercúrio é oxidado e ele interage com a cadeia alimentar. Com a pesquisa encontramos um 
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alto índice do mercúrio até mesmo nos peixes predadores que vivem nesta área do rio Negro e 
os ribeirinhos que consomem os peixes como fonte de proteína são os que apresentaram o 
maior índice da presença do mercúrio no organismo”, reforçou.

Quando é detectado o mercúrio a cima de 14 parte por milhão, o elemento químico pode 
ocasionar muitos problemas que vai desde a perda da coordenação motora, visão, paralisação 
de  alguns  órgãos  vitais  e  há  situações  que  pode  gerar  até  a  morte.  Mas,  no  caso  dos 
ribeirinhos, os pesquisadores descobriram que mesmo a presença alta do mercúrio, não há 
uma reação relevante com a química. “Trouxemos até uma doutora em genética para verificar 
se  era  algo  relacionado  com  a  genética  desses  moradores,  mas  essa  possibilidade  foi 
descartada. É possível que o caso esteja relacionado a dieta alimentar. Aqui na região é muito 
comum comer castanha-do-pará que é rico em selênio que é um mineral com um alto poder 
antioxidante. Esta é a nossa hipótese, mas precisa de estudos para entender como ocorre 
isso”, explicou Fadine.

Gestante transmite até 80% do concentrado no corpo ao bebê

Durante a pesquisa foi descoberto que as mulheres ribeirinhas, quando gestantes, chegam a 
repassar quase 80% de todo o mercúrio presente em seus organismos aos filhos, pelo cordão 
umbilical,  mas a contaminação também se dá pelo aleitamento materno.  O associado do 
Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, Wilson Jardim, que também faz 
parte do projeto Biomarcadores de toxidade de mercúrio na Amazônia, disse que não se sabe 
o quanto isso pode afetar a população ribeirinha. “Precisamos gerar esses dados de alerta”, 
disse. Enquanto isso, Jardim orienta que se evite o consumo de peixes predadores. “Ainda ão 
conseguimos encontrar nenhum indivíduo com sintomas de  intoxicação. Mas aconselho evitar 
o consumo dos predadores, que são a fonte do elemento químico”.

Para o coordenador da pesquisa, Luís Fabrício Zara, alguns dos resultados são importantes. “Já 
identificamos  várias  metaloproteínas,  que  são  ligadas  ao  mercúrio,  forte  candidatas  a 
biomarcadores da toxicidade. Quando altera a concentração de mercúrio no ambiente, altera a 
concentração dessa substância no pescado. Isso nos cria um índice de vigilância fundamental 
para analisarmos os risco ao topo de cadeia, que somos nós”.

Garimpo foi o ‘alerta’

Em 1990 foi anunciada a instalação de balsas de garimpo nas proximidades do rio Negro. 
Preocupado  com a  contaminação,  o  especialistas  em ecossistemas  tropicais  fluviais  Bruce 
Forsberg resolveu iniciar a pesquisa sobre a presença do mercúrio nas águas do rio Negro, 
assim como as consequências para os peixes e a população.

Leia a matéria na íntegra:
http://www.acritica.com/channels/governo/news/quinta-alerta-nas-aguas?preview=true
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Uma pesquisa desenvolvida com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), está analisando as espécies botânicas 
amazônicas  mais  utilizadas  pela  população  como  fármacos  naturais  no  tratamento  da 
leishmaniose, doença causada por protozoários do gênero Leishmania e de outras doenças 
tropicais.

 O estudo, coordenado pela doutora em Biotecnologia, pela Universidade Federal do Amazonas 
(Ufam),  Janaína  Paolucci,  já  identificou  as  plantas  medicinais  regionais  utilizadas  no 
tratamento  de  leishmaniose  cutânea  e  listou  138  espécies  de  plantas  cultivadas  nas 
residências e 84 espécies de plantas comercializadas com fins  medicinais  no município de 
Humaitá (distante 591 quilômetros de Manaus).

De acordo com a pesquisadora, entre as espécies selecionadas que irão para estudo in vitro 
estão: sangue de dragão (Cróton lechleri),  mulateiro (Calycophyllum spruceanum), envira-
dura (Ephedranthus amazonicus) e Confrei (Symphytum officinale L.). “As espécies são usadas 
no tratamento de várias doenças pela comunidade de Humaitá e possuem atividades descritas 
na literatura como cicatrizante, antitumoral, anti-inflamatória, antibacteriana, antimicrobiana, 
antifúngica, emoliente e anestésica”, disse a pesquisadora.

Paolucci  contou  que  a  segunda  etapa  está  em  andamento  com  preparação  dos  extratos 
vegetais das espécies selecionadas. Após isso, será feita a identificação das substâncias ativas 
e análises cromatográficas e espectrométricas dos extratos mais promissores com atividade 
leishmanicida in vitro, a fim de identificar as substâncias ativas, puras ou em misturas.

Conforme  a  doutora,  o  estudo  contribuirá  para  o  resgate  e  valorização  do  conhecimento 
popular, pois além de compreender a classificação e a significação das plantas utilizadas para 
fins  medicinais  pela  população  de  Humaitá,  possibilita  também a perspectiva  de  manejos 
adequados com vistas a proporcionar a conservação das espécies.

 “A avaliação da atividade leishmanicida das espécies encontradas na flora sul  Amazônica 
brasileira contribui com subsídios científicos para a formulação de um fitoterápico ou fármaco, 
potencialmente eficaz, no combate à leishmaniose”, disse Paolucci.

 O estudo é desenvolvido no âmbito do Programa de Apoio à Pesquisa (Universal Amazonas), 
da  Fapeam,  que apoia financeiramente atividades de pesquisa científica, tecnológica e de 
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inovação, em todas as áreas de conhecimento, que representem contribuição significativa para 
o  desenvolvimento do  Amazonas.  “O apoio  da  Fapeam possibilita  o  desenvolvimento da 
pesquisa e a formação de recursos humanos”, disse a pesquisadora

Leia a matéria na íntegra:
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/05/estudo-analisa-plantas-utilizadas-pela-populacao-
para-tratamento-da-leishmaniose/

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/05/estudo-analisa-plantas-utilizadas-pela-populacao-para-tratamento-da-leishmaniose/
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/05/estudo-analisa-plantas-utilizadas-pela-populacao-para-tratamento-da-leishmaniose/
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O secretário-executivo substituto do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), Luiz 
Fernando  Fauth,  afirmou  que  está  sendo  preparada  um  consulta  pública  sobre  a 
regulamentação do Marco Legal da ciência, tecnologia e inovação (CT&I). A ideia é que a 
proposta seja disponibilizada no portal Participa.br.

A afirmação foi feita durante uma reunião entre os com os secretários da pasta, presidentes e 
dirigentes das agências e empresas públicas vinculadas ao órgão para debater as ações para 
impulsionar  o  desenvolvimento  científico  e  tecnológico  do  País.  No  encontro,  cada 
representante  apresentou  um  histórico  da  sua  agência  ou  empresa  ressaltando  ações 
importantes realizadas nos últimos anos, além das perspectivas do setor. 

Em sua apresentação, o secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento, 
Jailson de Andrade, destacou a elaboração da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (Encti 2016 - 2019), o Eixo de Desenvolvimento Tecnológico, Educação e Pesquisa do 
Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes aegypti e à Microcefalia e os estudos que avaliam a 
segurança e a eficácia da fosfoetanolamina sintética no tratamento do câncer.
Jailson enfatizou o trabalho de articulação da secretaria para ampliar a infraestrutura científica 
do  País,  a  exemplo  do  centro  de  educação  e  pesquisa  HidroEX,  do  Navio  de  Pesquisa 
Hidroceanográfico Vital de Oliveira e do Observatório de Torre Alta da Amazônia (Atto).

Já  o  secretário  de  Ciência  e  Tecnologia  para  Inclusão  Social,  Edward  Madureira  Brasil, 
ressaltou outras atividades de popularização, como as olimpíadas do conhecimento e unidades 
móveis de ciência, a capacitação promovida pelos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) e 
os programas de tecnologias assistiva e de segurança alimentar.

O secretário de Política de Informática, Manoel Fonseca, abordou iniciativas de planejamento 
estratégico e modernização da gestão, a Lei de Informática (nº 8.248/1991), os programas de 
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (Padis), da Indústria 
de Equipamentos para a TV Digital (PATVD) e do Setor de Tecnologias da Informação (PADSTI) 
e ações do Programa Estratégico de Software e Serviços de Tecnologia da Informação (TI 
Maior), como a nova etapa do Start-Up Brasil, e do projeto Veredas Novas, executado pela 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

O secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, Eron Bezerra, tratou do Programa 
Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e aos Parques Tecnológicos (PNI), do Sistema 
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Brasileiro de Tecnologia (Sibratec), do Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologia 
(SisNano) e de pesquisas com biodiesel, minerais e energia.
O presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Wanderley de Souza ressaltou a 
necessidade  de  "nacionalizar"  a  atuação  da  financiadora.  Segundo ele,  a  maior  parte  dos 
recursos da Finep concedidos às empresas concentra-se nas regiões Sul e Sudeste. Nesse 
sentido, ele revelou que a Finep pretende realizar workshops em diversos estados das regiões 
Centro-Oeste,  Norte  e  Nordeste  para  detalhar  a  atuação  da  financiadora  e  apresentar  as 
possibilidades de crédito.

Leia a matéria na íntegra :
http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8891%3Amcti-
prepara-consulta-publica-sobre-regulamentacao-do-marco-legal-de-ctai&catid=1%3Alatest-
news&Itemid=226

http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8891%3Amcti-prepara-consulta-publica-sobre-regulamentacao-do-marco-legal-de-ctai&catid=1%3Alatest-news&Itemid=226
http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8891%3Amcti-prepara-consulta-publica-sobre-regulamentacao-do-marco-legal-de-ctai&catid=1%3Alatest-news&Itemid=226
http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8891%3Amcti-prepara-consulta-publica-sobre-regulamentacao-do-marco-legal-de-ctai&catid=1%3Alatest-news&Itemid=226
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O secretário-executivo substituto do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), Luiz 
Fernando  Fauth,  afirmou  que  está  sendo  preparada  uma  consulta  pública  sobre  a 
regulamentação do Marco Legal da ciência, tecnologia e inovação (CT&I). A ideia é que a 
proposta seja disponibilizada no portal Participa.br.

A  afirmação  foi  feita  durante  uma  reunião  com  os  secretários  da  pasta,  presidentes  e 
dirigentes das agências e empresas públicas vinculadas ao órgão para debater as ações para 
impulsionar  o  desenvolvimento  científico  e  tecnológico  do  País.  No  encontro,  cada 
representante  apresentou  um  histórico  da  sua  agência  ou  empresa  ressaltando  ações 
importantes realizadas nos últimos anos, além das perspectivas do setor.

Em sua apresentação, o secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento, 
Jailson de Andrade, destacou a elaboração da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (Encti 2016 – 2019), o Eixo de Desenvolvimento Tecnológico, Educação e Pesquisa 
do Plano  Nacional  de  Enfrentamento ao  Aedes aegypti  e  à  Microcefalia  e  os  estudos  que 
avaliam a segurança e a eficácia da fosfoetanolamina sintética no tratamento do câncer.

Jailson enfatizou o trabalho de articulação da secretaria para ampliar a infraestrutura científica 
do  País,  a  exemplo  do  centro  de  educação  e  pesquisa  HidroEX,  do  Navio  de  Pesquisa 
Hidroceanográfico Vital de Oliveira e do Observatório de Torre Alta da Amazônia (Atto).

Já  o  secretário  de  Ciência  e  Tecnologia  para  Inclusão  Social,  Edward  Madureira  Brasil, 
ressaltou outras atividades de popularização, como as olimpíadas do conhecimento e unidades 
móveis de ciência, a capacitação promovida pelos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) e 
os programas de tecnologias assistiva e de segurança alimentar.

O secretário de Política de Informática, Manoel Fonseca, abordou iniciativas de planejamento 
estratégico e modernização da gestão, a Lei de Informática (nº 8.248/1991), os programas de 
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (Padis), da Indústria 
de Equipamentos para a TV Digital (PATVD) e do Setor de Tecnologias da Informação (PADSTI) 
e ações do Programa Estratégico de Software e Serviços de Tecnologia da Informação (TI 
Maior), como a nova etapa do Start-Up Brasil, e do projeto Veredas Novas, executado pela 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).
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O secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, Eron Bezerra, tratou do Programa 
Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e aos Parques Tecnológicos (PNI), do Sistema 
Brasileiro de Tecnologia (Sibratec), do Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologia 
(SisNano) e de pesquisas com biodiesel, minerais e energia.

O presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Wanderley de Souza ressaltou a 
necessidade  de  “nacionalizar”  a  atuação  da  financiadora.  Segundo ele,  a  maior  parte  dos 
recursos da Finep concedidos às empresas concentra-se nas regiões Sul e Sudeste. Nesse 
sentido, ele revelou que a Finep pretende realizar workshops em diversos estados das regiões 
Centro-Oeste,  Norte  e  Nordeste  para  detalhar  a  atuação  da  financiadora  e  apresentar  as 
possibilidades de crédito.

Leia a matéria na íntegra :
http://www.secti.pe.gov.br/?p=2757

http://www.secti.pe.gov.br/?p=2757
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 O secretário-executivo substituto do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), Luiz 
Fernando  Fauth,  afirmou  que  está  sendo  preparada  um  consulta  pública  sobre  a 
regulamentação do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). A ideia é que a 
proposta seja disponibilizada no portal www.participa.br.

A afirmação foi feita durante uma reunião entre os com os secretários da pasta, presidentes e 
dirigentes das agências e empresas públicas vinculadas ao órgão para debater as ações para 
impulsionar  o  desenvolvimento  científico  e  tecnológico  do  país.  No  encontro,  cada 
representante  apresentou  um  histórico  da  sua  agência  ou  empresa  ressaltando  ações 
importantes realizadas nos últimos anos, além das perspectivas do setor. 

Em sua apresentação, o secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento, 
Jailson de Andrade, destacou a elaboração da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (Encti 2016 - 2019), o Eixo de Desenvolvimento Tecnológico, Educação e Pesquisa do 
Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes aegypti e à Microcefalia e os estudos que avaliam a 
segurança e a eficácia da fosfoetanolamina sintética no tratamento do câncer.

Jailson enfatizou o trabalho de articulação da secretaria para ampliar a infraestrutura científica 
do  País,  a  exemplo  do  centro  de  educação  e  pesquisa  HidroEX,  do  Navio  de  Pesquisa 
Hidroceanográfico Vital de Oliveira e do Observatório de Torre Alta da Amazônia (Atto).

Já  o  secretário  de  Ciência  e  Tecnologia  para  Inclusão  Social,  Edward  Madureira  Brasil, 
ressaltou outras atividades de popularização, como as olimpíadas do conhecimento e unidades 
móveis de ciência, a capacitação promovida pelos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) e 
os programas de tecnologias assistiva e de segurança alimentar.

O secretário de Política de Informática, Manoel Fonseca, abordou iniciativas de planejamento 
estratégico e modernização da gestão, a Lei de Informática (nº 8.248/1991), os programas de 
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (Padis), da Indústria 
de Equipamentos para a TV Digital (PATVD) e do Setor de Tecnologias da Informação (PADSTI) 
e ações do Programa Estratégico de Software e Serviços de Tecnologia da Informação (TI 
Maior), como a nova etapa do Start-Up Brasil, e do projeto Veredas Novas, executado pela 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).
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O secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, Eron Bezerra, tratou do Programa 
Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e aos Parques Tecnológicos (PNI), do Sistema 
Brasileiro de Tecnologia (Sibratec), do Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologia 
(SisNano) e de pesquisas com biodiesel, minerais e energia.

O presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Wanderley de Souza ressaltou a 
necessidade  de  "nacionalizar"  a  atuação  da  financiadora.  Segundo ele,  a  maior  parte  dos 
recursos da Finep concedidos às empresas concentra-se nas regiões Sul e Sudeste. Nesse 
sentido, ele revelou que a Finep pretende realizar workshops em diversos estados das regiões 
Centro-Oeste,  Norte  e  Nordeste  para  detalhar  a  atuação  da  financiadora  e  apresentar  as 
possibilidades de crédito.

Leia a matéria na íntegra :

http://www.inovacao.ufrj.br/index.php/noticias

http://www.inovacao.ufrj.br/index.php/noticias
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O secretário de Estado de Planejamento Thomaz Nogueira pediu a colaboração de empresas e 
instituições  ao  projeto  de  construção  da  nova  Matriz  Econômica  Ambiental  do  Amazonas 
voltada para a diversificação e interiorização do desenvolvimento,  durante a realização da 
261ª  reunião  do  Conselho  de  Desenvolvimento  do  Estado  do  Amazonas  (Codam),  nesta 
quinta-feira,  na sede da Secretaria  de Estado de Planejamento,  Desenvolvimento,  Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Seplan_CTI).

 “Queremos fortalecer o Polo Industrial de Manaus e, paralelamente, buscar e tornar efetivas 
políticas públicas que apontem para o aproveitamento do vasto potencial de recursos naturais 
existentes no Estado em proveito de sua população”, resumiu Nogueira.

 A definição de ações estratégicas para a diversificação a economia local  vem sendo feita 
desde o início de abril com a realização, no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona 
centro-oeste da cidade, de uma série de oficinas de trabalho temáticas acerca de eixos de 
desenvolvimento em oito setores prioritários: aquicultura e piscicultura, fruticultura, produtos 
florestais  madeireiros e  cosméticos.  Também foram debatidas propostas  para as áreas de 
fármacos e turismo.

Essa fase de mapeamento de oportunidades será encerrada na próxima segunda e terça-feira, 
com os debates dos setores de energia e minérios, logística e comunicação.  As propostas, 
depois de sistematizadas,  serão apresentadas à sociedade pelo governador José Melo.  Em 
junho, o projeto será apresentado aos investidores, no município de Parintins (distante 360 
quilômetros em linha reta de Manaus).

O secretário Thomaz Nogueira também garantiu aos empresários a implantação,  até o início 
do  próximo  ano,  do  sistema  Porta  Única,  um  programa  de  atendimento  exclusivo  para 
empresas que reunirá todos os órgãos envolvidos no desembaraço de trâmites burocráticos 
como Semas, Jucea e Sefaz.

CODAM

O Codam aprovou na íntegra a pauta de 46 projetos industriais com valor estimado de R$ 1,5  
bilhão e 1.600 postos de trabalho no período de até três anos. Os destaques da pauta foram 
os projetos da BMW para a fabricação de motocicletas  com recursos de R$ 124 milhões. 
Também no setor de Duas rodas, será avaliado pelos conselheiros o projeto da RCL Veículos 
para a produção  de  motocicletas  e  ciclomotores com investimentos  aproximados  de R$ 9 
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milhões e 66 vagas no mercado de trabalho. Um projeto de diversificação incomum é o da Cis 
Eletrônica para a fabricação de tornozeleira eletrônica digital para pessoas sentenciadas.

Também foram aprovados projetos para a fabricação de detergentes e amaciantes de roupa 
que somam cerca de R$ 14 milhões. A Electrolux aprovou projeto para a fabricação de forno 
micro-ondas. A Flextronic encaminhou projeto para a fabricação de telefone celular digital com 
investimentos de R$ 88 milhões e 105 empregos.

Na expansão da atividade econômica, a Pinheiro&Rodrigues teve permissão para levar para 
Manacapuru (distante 98,2 quilômetros de Manaus, via rodovia AM-070) projeto de produção 
de picadinho, hambúrguer e filé de peixe com recursos de R$ 1,5 milhão, e a oferta de 120 
empregos.

 O Codam é a instância do Governo do Estado do Amazonas responsável pela execução da 
política de incentivos fiscais com vistas à geração de emprego e renda para a população. O 
Conselho é formado por 17 membros representantes de diversos segmentos como Suframa, 
Prefeitura de Manaus, entidades empresariais e sindicatos de trabalhadores.

A primeira reunião do Codam este ano foi realizada em fevereiro, quando foi aprovada na 
íntegra a pauta que relacionava 26 projetos com um total de investimento de R$ 493 milhões 
e mão de obra estimada em 850 vagas no período de até três anos.

Leia a matéria na íntegra :
http://www.revistatipo.com.br/local/codam-governo-pede-adesao-ao-projeto-de-nova-matriz-
economica-ambiental

http://www.revistatipo.com.br/local/codam-governo-pede-adesao-ao-projeto-de-nova-matriz-economica-ambiental
http://www.revistatipo.com.br/local/codam-governo-pede-adesao-ao-projeto-de-nova-matriz-economica-ambiental
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 O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) abriu nesta semana uma votação online 
para a escolha do desenho que vai inspirar a logomarca da 13ª Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia (SNCT 2016), que ocorre de 17 a 23 de outubro, com o tema "Ciência alimentando 
o Brasil". A votação será encerrada às 14h da próxima segunda-feira (9).

Seis imagens foram selecionadas entre 502 recebidas no concurso para definição da identidade 
visual para a SNCT 2016. Uma Comissão de Avaliação formada por professores e profissionais 
de  comunicação  seguiu  os  critérios  estabelecidos  no  edital  –  originalidade,  criatividade, 
impacto  visual,  coerência  com  o  tema,  qualidade  e  apresentação  –  para  selecionar  60 
trabalhos.

Segundo  o  diretor  de  Popularização  e  Difusão  da  Ciência  e  Tecnologia  do  MCTI,  Douglas 
Falcão, a comissão analisou essas 60 propostas com maior detalhamento. "Os sete avaliadores 
deram  notas,  dentro  de  um  conjunto  de  características  e  parâmetros,  e  cruzamos  os 
resultados a fim de ranquear os trabalhos", informa. "Dos seis melhores desenhos, cinco são 
de alunos do ensino médio e um da segunda fase do ensino fundamental."

Os seis finalistas são Amanda da Silva Rodrigues, de Brasília; Gabriela Barbosa Rêgo, de Betim 
(MG); Guilherme Mateus do Nascimento, de Guiratinga (MT); Lara da Silva Guzzo, de Cariacica 
(ES);  Vitor  Emanuel  Honorio  Silva,  de  Vitória  (ES);  e  Vitória  Aparecida  Amaral  Silva,  de 
Contagem (MG).

Inspiração

Falcão destaca que a imagem escolhida servirá de referência para a identidade visual da SNCT 
2016, impressa em cartazes,  painéis  e panfletos distribuídos em todo o país.  "O desenho 
vencedor não será automaticamente aplicado ao material de divulgação, mas vai inspirar a 
logomarca oficial, a ser desenvolvida ainda em maio, sem deixar de lado a essência da ideia 
mais votada", explica.

Como premiação, o campeão da disputa ganhará um notebook doado pela empresa Positivo 
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Informática. Já os seis finalistas, de acordo com o diretor do MCTI, receberão certificados e um 
kit de conteúdo científico.

Ainda nesta semana, o portal da SNCT deve publicar os 10 melhores colocados do ranking em 
cada uma das três etapas da educação básica, "com objetivo de mostrar à população que 
houve  outros  desenhos,  para que  boa parte  das  escolas  que participaram possam se  ver 
refletidas no processo".

Encontro

Organizadores regionais da SNCT em todo o Brasil devem participar de um encontro anual em 
18 e 19 de maio, no auditório do MCTI. "A ideia principal é avaliar a Semana Nacional 2015,  
que alcançou mais de 1.000 municípios, e apresentar e explorar a temática da edição 2016", 
antecipa o diretor. "Será um evento aberto a qualquer pessoa, professor ou representante 
institucional que queira conhecer a SNCT e nos ajudar nessa empreitada."

Para debater o papel da ciência na segurança alimentar, o evento prevê palestras e debates 
com especialistas do Centro  de Gestão e Estudos Estratégicos  (CGEE),  das  coordenações-
gerais de Cooperação Humanitária e Combate à Fome do Ministério de Relações Exteriores 
(MRE), e de Pesquisa e Desenvolvimento da Segurança Alimentar e Nutricional do MCTI, da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
e da Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa).

Leia a matéria na íntegra:
http://www.mcti.gov.br/noticia/-/asset_publisher/epbV0pr6eIS0/content/mcti-abre-votacao-para-
escolha-de-imagem-para-logomarca-da-
snct;jsessionid=A147E35998DF06AC095AABBAAB7D0520

http://www.mcti.gov.br/noticia/-/asset_publisher/epbV0pr6eIS0/content/mcti-abre-votacao-para-escolha-de-imagem-para-logomarca-da-snct;jsessionid=A147E35998DF06AC095AABBAAB7D0520
http://www.mcti.gov.br/noticia/-/asset_publisher/epbV0pr6eIS0/content/mcti-abre-votacao-para-escolha-de-imagem-para-logomarca-da-snct;jsessionid=A147E35998DF06AC095AABBAAB7D0520
http://www.mcti.gov.br/noticia/-/asset_publisher/epbV0pr6eIS0/content/mcti-abre-votacao-para-escolha-de-imagem-para-logomarca-da-snct;jsessionid=A147E35998DF06AC095AABBAAB7D0520
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