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A  Embrapa  Amazônia  Ocidental  realiza,  nesta  terça-feira  (15),  o  curso  “Renda,  trabalho, 
formas organizativas e gestão da unidade de produção familiar”. A atividade, que acontece em 
Iranduba, no Assentamento PDS Nova Esperança, é realizada com apoio do governo do Estado 
por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) para abordar 
os  aspectos  de  gestão  e  organização  social,  visando  à  geração  de  renda  e  melhoria  da 
qualidade de vida dos agricultores familiares – público-alvo do evento.
Entre  os  temas  estão  na  programação  do  curso:  caracterização  da  unidade  de  produção 
familiar; sistemas de produção e subsistemas; renda agrícola;  produção para consumo da 
família; remuneração do trabalho; formas organizativas, instrumentos de financiamento das 
atividades e gestão; e estratégias de desenvolvimento comunitário.
No  Amazonas,  mais  de  92%  dos  estabelecimentos  rurais  são  familiares.  Conforme  o 
pesquisador da Embrapa e um dos coordenadores do curso,  Gilmar Antônio  Meneghetti,  a 
atividade  servirá  para  orientar  os  agricultores  sobre  o  processo  de  geração  de  renda,  a 
organização social e a gestão da unidade de produção familiar.
“Os pequenos agricultores encontram dificuldades das mais diversas para gerar renda. Com 
muita frequência,  as  atividades desenvolvidas geram pouca renda,  remunerando de forma 
muito precária o trabalho das famílias. As propriedades rurais, de um modo geral, carecem de 
um sistema de gestão que ajude a melhorar o desempenho das atividades. A organização da 
geração da renda,  do trabalho,  do aspecto social  da gestão e financiamento é importante 
porque melhora a eficiência das atividades produtivas, com consequente melhoria da renda 
das famílias”, disse Meneghetti.

Leia a matéria na íntegra:
http://metropolitano.info/renda-organizacao-social-e-gestao-da-propriedade-sao-temas-de-
curso-no-amazonas/
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http://metropolitano.info/renda-organizacao-social-e-gestao-da-propriedade-sao-temas-de-curso-no-amazonas/
http://metropolitano.info/renda-organizacao-social-e-gestao-da-propriedade-sao-temas-de-curso-no-amazonas/
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Capacitação

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e em parceria com a 

Associação  Nacional  de  Entidades  Promotoras  de  Empreendimentos  Inovadores  (Anprotec) 

realiza até 10 março, o curso de planejamento e implantação de incubadoras. A capacitação 

está sendo feita na Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, no 

âmbito  do  Programa  de  Apoio  às  Incubadoras  (Pró-Incubadoras)  da  Fapeam.  Participam 

pequenos e micro empreendedores do Amazonas e outros interessados.

Leia a matéria na íntegra:

https://pedrinhoaguiar.wordpress.com/
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Não

Sim Não

https://pedrinhoaguiar.wordpress.com/
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Para potencializar o tratamento de pacientes com câncer, o pesquisador Miguel Negreiros está 

desenvolvendo  um estudo  com apoio  do  Governo  do  Estado,  via  Fundação  de  Amparo  à 

Pesquisa  do  Estado  do  Amazonas  (Fapeam),  para  utilização  de  pulsos  elétricos  de  curta 

duração de alta tensão que irão auxiliar na penetração de fármacos ou outras substâncias de 

interesse  nos  tratamentos  gênicos.A  pesquisa  está  em  andamento  e  é  desenvolvida  no 

Departamento  de  Engenharia  Elétrica  e  Instituto  de  Engenharia  Biomédica  (IEB)  da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) com apoio Fapeam, via Programa de Apoio à 

Formação de Recursos Humanos Pós-Graduandos do Estado do Amazonas (RH-Mestrado).A 

técnica  é  chamada  de  eletroporização  que,  segundo  o  pesquisador,  pode  auxiliar  no 

tratamento do câncer.“O fenômeno da eletroporação ainda não é completamente conhecido, 

existem inúmeros protocolos que apresentam níveis de tensões, correntes, duração de pulso, 

distâncias entre eletrodos entre outros parâmetros que conferem uma gama de combinações a 

este  estudo.  Buscar  um  protocolo  com  maior  efetividade  representaria  potencializar  os 

resultados desse tratamento”, explicou Miguel Negreiros.

Leia a matéria na íntegra:

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/03/equipamento-ira-potencializar-tratamento-de-

pacientes-com-cancer-no-amazonas/

Sim

Não

Sim Não

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/03/equipamento-ira-potencializar-tratamento-de-pacientes-com-cancer-no-amazonas/
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/03/equipamento-ira-potencializar-tratamento-de-pacientes-com-cancer-no-amazonas/
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Para potencializar o tratamento de pacientes com câncer, o pesquisador Miguel Negreiros está 
desenvolvendo  um  estudo  da  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do  Amazonas 
(Fapeam) para utilização de pulsos elétricos de curta duração de alta tensão que irão auxiliar 
na penetração de fármacos ou outras substâncias de interesse nos tratamentos gênicos.

A pesquisa está em andamento e é desenvolvida no departamento de Engenharia Elétrica e 
Instituto de Engenharia Biomédica (IEB) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
com apoio Fapeam via Programa de Apoio à Formação de Recursos Humanos Pós-Graduandos 
do Estado do Amazonas (RH-Mestrado).

A  técnica  é  chamada  de  eletroporização  que,  segundo  o  pesquisador,  pode  auxiliar  no 
tratamento do câncer. “O fenômeno da eletroporação ainda não é completamente conhecido, 
existem inúmeros protocolos que apresentam níveis de tensões, correntes, duração de pulso, 
distâncias entre eletrodos entre outros parâmetros que conferem uma gama de combinações a 
este  estudo.  Buscar  um  protocolo  com  maior  efetividade  representaria  potencializar  os 
resultados desse tratamento”, explicou Miguel Negreiros.

Leia a matéria na íntegra:

http://www.redetiradentes.com.br/ronaldotiradentes/equipamento-ira-potencializar-tratamento-de-
pacientes-com-cancer-no-amazonas/

Sim

Não

Sim Não

http://www.redetiradentes.com.br/ronaldotiradentes/equipamento-ira-potencializar-tratamento-de-pacientes-com-cancer-no-amazonas/
http://www.redetiradentes.com.br/ronaldotiradentes/equipamento-ira-potencializar-tratamento-de-pacientes-com-cancer-no-amazonas/
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Manaus - A previsão de cheia do Rio Negro para este ano, no entorno do Porto de Manaus e áreas 
próximas, ficará abaixo da média histórica, devendo alcançar uma média de 26,80 metros. A 
previsão é baseada em modelos matemáticos feitos pelo pesquisador do Instituto Nacional de 
Pesquisas  da  Amazônia  (Inpa)  Jochen  Schongart,  do  grupo  de  pesquisa  Ecologia, 
Monitoramento e Uso Sustentável de Áreas Úmidas (Maua). A margem de erro do modelo de 
previsão é de 30 centímetros para mais ou para menos, variando entre 26,50 metros e 27,10 
metros. As informações são da assessoria de imprensa do Inpa.
A  média  histórica  do  Rio  Negro  é  de  27,79m,  com  base  nos  dados  de  1903  a  2015 
disponibilizados  pela  Agência  Nacional  de  Águas  (ANA)  e  Superintendência  Estadual  de 
Navegação,  Portos  e  Hidrovias  (SNPH).  “Depois  de  quatro  anos  de  cheias  severas,  que 
causaram grandes prejuízos econômicos, este ano, não se espera ter grandes impactos sociais 
na zona urbana e rural ao redor de Manaus”, diz o pesquisador. Em 2015, o nível do rio atingiu 
29,66 metros, em 2014 e 2013, foram registradas as marcas de 29,33 metros e 29,50 metros, 
respectivamente, e, em 2012, as águas chegaram a 29,97 metros, a maior cheia já registrada.
Segundo Schongart, é importante ressaltar que, pelo que se observa, no aumento das cheia 
dos últimos 20 anos, um ano como este, que tem uma previsão de cheia menor, não quer 
dizer  que  essa  tendência  de  grandes  cheias  esteja  interrompida.  “Temos  que  continuar 
monitorando essas variações nos níveis de água para ver como o rio se comportará”, ressalta.
O pesquisador afirma que, com uma cheia prevista nesse patamar, a região da capital pode 
não representar preocupação para os órgãos públicos, como a Defesa Civil, porém, em outras 
regiões, a situação pode ser diferente. “Nosso objetivo é expandir essa modelagem também 
para outras bacias para poder fornecer essas informações com antecedência”, conta.
Schongart atribui a previsão ao fenômeno climático El Niño oriundo do Pacífico Equatorial, que 
provocou  a  diminuição  das  chuvas  na  maioria  das  cabeceiras  do  Rio  Amazonas  e  seus 
afluentes e afetou fortemente a região Norte da bacia amazônica. Muitos eventos de El Niño, 
como  nos  anos  de  1906,  1912,  1926,  1964,  1980,  1992  e  este  ano,  apresentam níveis 
máximas inferiores comparados com o valor médio das máximas históricas com um repiquete 
pronunciado durante o período de janeiro a março.
 Leia a matéria na íntegra:
http://new.d24am.com/amazonia/meio-ambiente/estudo-preve-cheia-negro-ficara-abaixo-media-
historica/1486
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Sim Não

http://new.d24am.com/amazonia/meio-ambiente/estudo-preve-cheia-negro-ficara-abaixo-media-historica/148683
http://new.d24am.com/amazonia/meio-ambiente/estudo-preve-cheia-negro-ficara-abaixo-media-historica/148683
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