


Veículo: Facebook Pet-Pesca Iufam Editoria: Pag: 

Assunto: Estudo visa prolongar periodo de validade de alimentos a base de pescado 
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: 09/06/2016

 

Sim

Não

Sim Não



Veículo: Brazil News Editoria: Pag: 

Assunto: Livro reúne dados sobre cadeia produtiva de jacarés na Amazônia
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: 09/06/2016

Intitulada “Cadeia produtiva de jacarés da Amazônia: aspectos técnicos e comerciais”, a obra é

dividida em oito capítulos e conta com apoio do Governo do Estado, via Fapeam Após seu

apogeu, entre as décadas de 1950 e 1970, a cadeia produtiva de exploração.

Leia mais na integra:

http://brazil.shafaqna.com/PT/BR/1816246

Sim

Não

Sim Não

http://brazil.shafaqna.com/PT/BR/1816246


Veículo: Portal do Governo Editoria: Pag: 

Assunto: Fundação Alfredo da Matta está com inscrições abertas para selecionar bolsistas de iniciação 
científica

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: 09/06/2016

A  Fundação  Alfredo  da  Matta  (Fuam),  órgão  vinculado  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde

(Susam), lançou edital para seleção de bolsistas, projetos e orientadores para o Programa de

Apoio  a Iniciação Científica  –  PAIC/Fuam – 2016-2017.  As  inscrições,  que começaram no

último dia 6, deverão ser realizadas junto à Coordenação do PAIC/Fuam, até o dia 25 deste

mês,  através  do  eletrônico  paic@fuam.am.gov.br.O  interessado,  para  candidatar-se,  deve

anexar  ficha  de  inscrição  e  cópia  do  projeto  de  pesquisa.  Além  disso,  precisa  enviar

digitalizados todos os documentos exigidos no item 4.2 do referido Edital, disponível no site da

instituição  (www.fuam.am.gov.br).  Estão  sendo  oferecidas  8  bolsas  de  iniciação  científica,

fomentadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), por um

período  de  12  meses,  a  contar  a  partir  do  mês  de  agosto  de  2016.  Para  concorrer,  o

interessado deve ser estudante regularmente matriculado em curso de graduação reconhecido

pelo Ministério da Educação (MEC), no Estado do Amazonas, em área relacionada ao projeto

ao  qual  pretende  se  vincular.O  bolsista  deverá  dedicar-se  às  atividades  acadêmicas  e  de

pesquisa propostas pelo PAIC, não possuir vínculo empregatício nem ser beneficiário de bolsa

concedida por qualquer instituição de fomento, compromisso expresso na Declaração de não

acúmulo de bolsa (modelo também disponível no site), além de já ter cursado o 1º período de

seu curso e não estar cursando os dois últimos períodos do curso, na data de ingresso no

PAIC/FUAMLeia mais na integra:

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/06/fundacao-alfredo-da-matta-esta-com-inscricoes-

abertas-para-selecionar-bolsistas-de-iniciacao-cientifica/

Sim

Não

Sim Não

http://www.fuam.am.gov.br/
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/06/fundacao-alfredo-da-matta-esta-com-inscricoes-abertas-para-selecionar-bolsistas-de-iniciacao-cientifica/
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/06/fundacao-alfredo-da-matta-esta-com-inscricoes-abertas-para-selecionar-bolsistas-de-iniciacao-cientifica/


Veículo: Jornal Rondônia Vip Editoria: Pag: 

Assunto: Estudo avalia efeitos da Hidrelétrica Santo Antônio sobre morcegos

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: 11/06/2016

O  doutor  em  Genética,  Conservação  e  Biologia  pelo  Instituto  Nacional  de  Pesquisas  da

Amazônia (Inpa), Paulo Estefano Bobrowiec, desenvolve um projeto para analisar a influência

da Usina Hidrelétrica Santo Antônio, localizada no alto Rio Madeira, próximo a Porto Velho/RO,

sobre as assembleias de morcegos daquela região.

O estudo, desenvolvido no âmbito do Programa de Apoio à Fixação de Doutores no Amazonas

(Fixam),  pretende comparar  a composição  das  comunidades de morcegos antes e  após  a

barragem. Paralelo  a  essa pesquisa,  também está  sendo realizado  um estudo em grande

escala  na  Amazônia,  comparando a comunidade de morcegos da  UHE Santo Antônio  com

capturas realizadas ao longo da BR-319, Reserva Ducke e outras reservas.

Leia mais na integra:

http://www.jornalrondoniavip.com.br/noticia/estudo-avalia-efeitos-da-hidreletrica-santo-

antonio-sobre-morcegos,geral,50752.html

Sim

Não

Sim Não

http://www.jornalrondoniavip.com.br/noticia/estudo-avalia-efeitos-da-hidreletrica-santo-antonio-sobre-morcegos,geral,50752.html
http://www.jornalrondoniavip.com.br/noticia/estudo-avalia-efeitos-da-hidreletrica-santo-antonio-sobre-morcegos,geral,50752.html


Veículo: Portal Fator Brasil Editoria: Pag: 

Assunto: Agricultores orgânicos de cupuaçu conhecem plantios da Embrapa

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: 11/06/2016

Interessados  em  conhecer  as  pesquisas  da  Embrapa  Amazônia  Ocidental  com  plantas

medicinais,  aromáticas  e  condimentares,  cinco  produtores  orgânicos  de  cupuaçu,  da

comunidade Jardim Floresta, situada no km 126 da BR-174, em Presidente Figueiredo-AM,

visitaram no dia 8 de junho de 2016 (quarta-feira), o Campo Experimental da Unidade. A visita

fez  parte  das  atividades  do  projeto  “Pesquisas  e  Inovações  Tecnológicas  para  o

Desenvolvimento  da  Cultura  do  Cupuaçuzeiro  no  Estado  do  Amazonas”,  liderado  pela

pesquisadora Aparecida Claret, da Embrapa Amazônia Ocidental (Manaus/AM) que conta com

recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

Na comunidade  está  instalada  uma Unidade  Demonstrativa  (UD)  na  propriedade  de  dona

Isabel  Gomes  dos  Santos,  produtora  rural,  que  esteve  presente  na  visita.  Através  das

Unidades Demonstrativas que são modelos, os pesquisadores da Embrapa ministram cursos e

os produtores participantes servem de multiplicadores das tecnologias.

Leia mais na integra:

http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=321513

Sim

Não

Sim Não

http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=321513


Veículo: Jornal do Commercio Editoria: Negócios Pag: B5

Assunto: Estudo quer maior validade para alimentos à base de peixe 
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Sim

Não

Sim Não



Veículo: Jornal do Commercio Editoria: Economia Pag: capa 

Assunto: Labor5atório e tecnologias ao alcance de todos 
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Sim

Não

Sim Não



Veículo: Jornal do Commercio Editoria: Economia Pag: capa 

Assunto: Labor5atório e tecnologias ao alcance de todos 
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Sim

Não

Sim Não



Veículo: Jornal do Commercio Editoria: Economia Pag: A6

Assunto: Doutorado avança, mas deficit é grande 

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: 11/06/2016

Sim

Não

Sim Não



Veículo: Jornal do Commercio Editoria: Estilo de Vida Pag: caderno C

Assunto: Amazonas de volta ao topo da produção 
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: 11/06/2016

Sim

Não

Sim Não



Veículo: Jornal do Commercio Editoria:negócios Pag: caderno B

Assunto: Pesquisa presente e forte na Amazônia 
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Release de outra instituição

Matéria articulada pela assessoria  

Iniciativa do próprio veículo de comunicação
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Publicado no site da FAPEAM:            Data: 11/06/2016

Sim

Não

Sim Não



Veículo: Não oficial Editoria: Pag: 

Assunto: Estudantes de ensino médio de Manaus criam prancha ecologia com garrafas PET 
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- Negativo

Publicado no site da FAPEAM:            Data: 11/06/2016

Para viabilizar o projeto, cerca de 40 estudantes fizeram um mutirão que recolheu mil garrafas

PET das ruas e igarapés de Manaus

Estudantes do ensino médio de escolas públicas de Manaus criaram pranchas da modalidade

Stand Up Paddle com garrafas PET e outros produtos recicláveis, como CDs e canos de PVC. Os

praticantes da modalidade esportiva, que lembra o surf, ficam em pé na prancha e remam em

mares e rios. Os cientistas juniores, como são chamados, deram uma destinação sustentável a

esse material que é considerado lixo e geralmente descartado de forma inadequada no meio

ambiente.

O  trabalho  faz  parte  de  dois  projetos  desenvolvidos  na  Escola  Estadual  Senador  Petrônio

Portella:  o  Pró-Engenharias,  Programa  Estratégico  de  Indução  à  Formação  de  Recursos

Humanos  em  Engenharias  no  Amazonas  e  o  RH-TI,  Programa  Estratégico  de  Indução  à

Formação de Recursos Humanos em Tecnologia da Informação. As iniciativas contam com o

apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e da Secretaria

de Estado de Educação (Seduc).

Leia mais na integra:

http://naooficial.com.br/ler.php?id=538

Sim

Não

Sim Não

http://naooficial.com.br/ler.php?id=538


Veículo: Rondônia Dinâmica  Editoria: Pag: 

Assunto: Estudo avalia impactos da construção das hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio 
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Matéria articulada pela assessoria  

Iniciativa do próprio veículo de comunicação

Conteúdo:
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- Negativo

Publicado no site da FAPEAM:            Data: 11/06/2016

Para avaliar  os impactos das barragens Jirau e Santo Antônio nos estoques pesqueiros do

curimatã  (Prochilodus  nigricans),  o  doutor  em Biologia  de Água Doce  e  Pesca  Interior  do

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI) Michel Catarino está desenvolvendo

um estudo  que  pretende  propor  um modelo  mais  econômico  para  a  gestão  dos  recursos

pesqueiros do Amazonas.A pesquisa conta com aporte financeiro da Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), via Programa de Apoio à Fixação de Doutores

(Fixam),  e  deve  ser  concluída  em  2018.Segundo  o  pesquisador,  além  dos  estoques  de

curimatã, os impactos das barragens do rio Madeira sobre os estoques de outras espécies

importantes comercialmente, como os grandes bagres, também serão avaliados.“É um modelo

de avaliação que requer menor investimento financeiro e tempo para ir se configurando como

uma alternativa para a gestão de recursos pesqueiros na bacia  amazônica.  Nesse estudo,

pretendemos  aplicá-lo  para  avaliar  os  impactos  das  barragens  sobre  os  estoques  de

importantes  espécies  comerciais,  mas  também  divulgá-lo  como  ferramenta  de  gestão,

principalmente às instituições diretamente ligadas à pesca”, disse Catarino.

Leia mais na integra:

http://www.rondoniadinamica.com/arquivo/-estudo-avalia-impactos-da-construcao-das-

hidreletricas-de-jirau-e-santo-antonio%2c114252.shtml

Sim

Não

Sim Não

http://www.rondoniadinamica.com/arquivo/-estudo-avalia-impactos-da-construcao-das-hidreletricas-de-jirau-e-santo-antonio%2C114252.shtml
http://www.rondoniadinamica.com/arquivo/-estudo-avalia-impactos-da-construcao-das-hidreletricas-de-jirau-e-santo-antonio%2C114252.shtml


Veículo: Voz da Bahia Editoria: Pag: 

Assunto: Cientistas buscam ferramentas para bloquear a infecção da malária 
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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: 11/06/2016

Um grupo de  cientistas  está  investigando a interação  entre  o  parasita  Plasmodium vivax,

causador  da  maior  parte  dos  casos  de  malária  no  Brasil,  e  os  mosquitos  anofelinos,

hospedeiros  da  doença,  em  busca  de  meios  para  impedir  a  transmissão  da  infecção  a

humanos. “Nosso objetivo é tentar entender como o parasita que causa a malária interage

com o mosquito para, no futuro, criar ferramentas que possam bloquear essa transmissão”,

explicou o responsável da pesquisa Henrique Silveira. O pesquisador disse que os mosquitos

transmissores da doença, o Anopheles, têm mais sucesso em conter a infecção do que os seres

humanos. Evidências experimentais demonstram que o inseto pode desenvolver mecanismos

eficazes  para  interromper  o  ciclo  de  vida  do  parasita.  Os  cientistas  querem desvendar  o

transcritoma  do  mosquito,  ou  seja,  descobrir  quais  são  as  proteínas  produzidas  pelo

hospedeiro quando o parasita invade seu intestino. “Assim saberemos quais os mecanismos

ativados. O conhecimento das respostas do mosquito à infecção proporcionará uma ferramenta

poderosa para bloquear a transmissão da malária”, esclareceu Silveira. Ao longo do estudo,

desenvolvido  com  recursos  da  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do  Amazonas

(Fapeam), os mosquitos estão sendo infectados e depois dissecados, com o uso de uma lupa

e agulhas de disseção para coletar o material biológico e caracterizar os genes associados à

infecção. Após esta fase, os cientistas checam se há intervenção nos genes para analisar como

eles agem ao longo da infecção. 

Leia mais na integra:

http://www.vozdabahia.com.br/index/blog/?cat=296&ano=&mes=&inicio=13

Sim

Não

Sim Não

http://www.vozdabahia.com.br/index/blog/?cat=296&ano=&mes=&inicio=13


Veículo: Portal A Critica  Editoria: Pag: 

Assunto: Com agravo da crise, futuro do Instituto de desenvolvimento Mamirauá se torna encerto 
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Publicado no site da FAPEAM:            Data: 11/06/2016

O risco do Instituto de Desenvolvimento Sustentável  Mamirauá (IDSM) fechar as portas é

iminente. A crise econômica que também afetou a instituição no final de 2014 tem se agravado

e os impactos são evidentes: mais da metade das bases de campo foram fechadas em um ano,

passando de 12 para cinco.  Aproximadamente 42% do setor pessoal, entre doutores, bolsistas

e demais funcionários foram demitidos. Quem ficou, se vê obrigado a trabalhar até as 13h

para reduzir os gastos com energia elétrica, à mercê de salários atrasados. 

O Instituto é uma organização social fomentada e supervisionada pelo Ministério da Ciência,

Tecnologia e Inovação, que agora se fundiu com o de  Comunicações  (MCTIC). Desde o início,

desenvolve suas atividades por meio de programas de pesquisa, manejo e assessoria técnica

nas  áreas das  reservas  Mamirauá e  Amanã,  na  região  do Médio  Solimões,  no  Amazonas.

Juntas, as  reservas somam uma área de 3.474.000 hectares. 

Leia mais na integra:

http://www.acritica.com/channels/governo/news/com-agravo-da-crise-futuro-do-instituto-de-

desenvolvimento-mamiraua-se-torna-incerto

Sim

Não

Sim Não

http://www.acritica.com/channels/governo/news/com-agravo-da-crise-futuro-do-instituto-de-desenvolvimento-mamiraua-se-torna-incerto
http://www.acritica.com/channels/governo/news/com-agravo-da-crise-futuro-do-instituto-de-desenvolvimento-mamiraua-se-torna-incerto
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Assunto: Evento debate ciência e apresenta revista terceira margem Amazônia 
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Publicado no site da FAPEAM:            Data: 11/06/2016

A Embrapa Amazônia Ocidental promove, nos dias 16 e 17 de junho, na Universidade Federal

do  Amazonas  (Ufam),  o  Workshop  Produção  Científica:  Desafios  da  Pesquisa,  Ensino  e

Extensão para a Sociedade Amazônica.O evento, destinado a pesquisadores, professores e

alunos de graduação e pós-graduação, tem como objetivo debater a produção científica na

Amazônia e apresentar  a 5ª  edição da revista Terceira Margem Amazônia,  elaborada pelo

grupo de pesquisa Agricultura familiar, sustentabilidade e ruralidade.

Conforme  o  coordenador  do  evento  e  editor  desta  edição  da  revista  Terceira  Margem,

pesquisador  da  Embrapa,  Lindomar  de Jesus  de Sousa Silva,  a  publicação  busca  divulgar

trabalhos oriundos de estudos, pesquisas e experiências sociais relacionados à Amazônia. A

edição também pretende estimular o intercâmbio e o debate entre a comunidade acadêmico-

científica e atores sociais, de forma a contribuir para a produção de conhecimentos sobre a

região.

“A revista busca difundir e levar à comunidade informações que vão ajudar a resolver seus

problemas.  A  produção  científica  é  a  forma  pela  qual  se  presta  contas,  mostrando  os

resultados  e  a  relevância  das  pesquisas  desenvolvidas.  É  com  essa  perspectiva  que  os

organizadores da Revista Terceira Margem Amazônia promovem o evento, com propósito de

apresentar a produção e realizar uma mesa-redonda para debater a produção científica na

Amazônia”, explicou Lindomar.

Leia mais na integra:

http://www.amazonasnoticias.com.br/evento-debate-ciencia-e-apresenta-revista-terceira-

margem-amazonia/

Sim

Não

Sim Não

http://www.amazonasnoticias.com.br/evento-debate-ciencia-e-apresenta-revista-terceira-margem-amazonia/
http://www.amazonasnoticias.com.br/evento-debate-ciencia-e-apresenta-revista-terceira-margem-amazonia/
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