


Veículo:Facebook Confap Editoria: Pag: 

Assunto: A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas está promovendo mais um Prêmio 
de Jornalismo Cientifico 

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: 15/06/2016

 

Sim

Não

Sim Não



Veículo:Portal do Purus Editoria: Pag: 

Assunto: Substância do breu branco pode ser o segredo para o emagrecimento 
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: 14/06/2016

O estudo consiste em isolar uma substância do breu branco - uma resina que nasce do cerne do

tronco de uma árvore da floresta Amazônica - que é capaz de inibir enzimas digestivas, degradar e

digerir carboidratos e lipídios. A inibição dessas enzimas faz com que esses carboidratos ou esses

lipídios não sejam absorvidos e, assim, reduzir a hiperglicemia (aumento do açúcar no sangue) ou a

lipidemia (presença de gordura saturada no sangue) de animais ou de pacientes em tratamento com

essa substância. 

Leia mais na integra:

http://portaldopurus.com.br/index.php?

option=com_content&view=category&id=39&Itemid=942

Sim

Não

Sim Não

http://portaldopurus.com.br/index.php?option=com_content&view=category&id=39&Itemid=942
http://portaldopurus.com.br/index.php?option=com_content&view=category&id=39&Itemid=942


Veículo:D24 AM Editoria: Pag: 

Assunto: Fapeam é autorizada a ser sócia de empresas e investir em fundos 
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: 17/06/2016

 A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam)  está autorizada a

participar, minoritariamente, do capital de empresas privadas e a aplicar recursos em fundos

públicos e privados.  Esses aportes estão atrelados ao orçamento de R$ 100,7 milhões da

instituição.

A autorização foi dada pela Lei nº 4.340 de 10 de junho, publicada na edição do Diário Oficial

do Estado do Amazonas da última sexta-feira (10), que traz a criação do Fundo Estadual para

o Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação (Funecti). Esse Fundo é vinculado à

Fapeam.

Segundo a lei, a Fapeam pode participar minoritariamente do capital de empresa privada de

propósito específico, que vise ao desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos para

obtenção de produto ou de inovação, como contrapartida do fomento concedido.

Leia mais na integra:

http://new.d24am.com/noticias/economia/fapeam-autorizada-socia-empresas-investir-

fundos/153723

Sim

Não

Sim Não

http://new.d24am.com/noticias/economia/fapeam-autorizada-socia-empresas-investir-fundos/153723
http://new.d24am.com/noticias/economia/fapeam-autorizada-socia-empresas-investir-fundos/153723


Veículo: Amazonas + Editoria: Pag: 

Assunto: Fapeam é autorizada a ser sócia de empresas e investir em fundos 
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: 17/06/2016

A Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do  Amazonas  (Fapeam)  está  autorizada  a

participar, minoritariamente, do capital de empresas privadas e a aplicar recursos em fundos

públicos e privados.  Esses aportes estão atrelados ao orçamento de R$ 100,7 milhões da

instituição.

A autorização foi dada pela Lei nº 4.340 de 10 de junho, publicada na edição do Diário Oficial

do Estado do Amazonas da última sexta-feira (10), que traz a criação do Fundo Estadual para

o Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação (Funecti). Esse Fundo é vinculado à

Fapeam.

Segundo a lei, a Fapeam pode participar minoritariamente do capital de empresa privada de

propósito específico, que vise ao desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos para

obtenção de produto ou de inovação, como contrapartida do fomento concedido.

Leia mais na integra:

http://amazonasmais.com.br/fapeam-e-autorizada-a-ser-socia-de-empresas-e-investir-em-

fundos/

Sim

Não

Sim Não

http://amazonasmais.com.br/fapeam-e-autorizada-a-ser-socia-de-empresas-e-investir-em-fundos/
http://amazonasmais.com.br/fapeam-e-autorizada-a-ser-socia-de-empresas-e-investir-em-fundos/


Veículo: Portal A Critica Editoria: Pag: 

Assunto: Irregularidades levam a suspensão de bolsas de pesquisa Fapeam 
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: 17/06/2016

Auditoria realizada pelo Governo do Amazonas na Fundação de Amparo a Pesquisa (Fapeam)

resultou  no  cancelamento  de  12  bolsas  de  pesquisa  e  na  suspensão  de  outras  66  por

irregularidades que iam do acúmulo indevido de pagamentos a descoberta de bolsista que

atuava como assessor parlamentar no Congresso Nacional.Essas informações constam do de

uma decisão da promotora de Justiça Delisa Vieiralves Ferreira, publicada no Diário Eletrônico

do  Ministério  Público  Estadual  (MP-AM)  arquivando  um  pedido  de  representação  de

improbidade  administrativa  motivado  pela  suspensão  de  vários  pagamentos  de  bolsas  da

Fapeam no final do ano passado.A investigação realizada por uma comissão de secretários

estaduais foi determinada em outubro de 2015 por ato do governador José Melo (Pros) sob o

argumento de que havia diversas pessoas recebendo verbas da fundação sem estar estudando

ou fazendo pesquisa. Em entrevista para A CRÍTICA no dia 9 de outubro, Melo citou como

exemplo  das  irregularidades  pessoas  que  residiam  em  estados  como  o  Rio  de  Janeiro,

recebendo da Fapeam sem estudar.Relatório assinado pelos titulares da Casa Civil, secretarias

estaduais de Administração e Gestão, de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia

e Inovação, Procuradoria-geral do Estado e da  Fapeam apontaram, segundo a promotora,

“intransigências”  à norma de concessão do benefício  que demonstram perigo ao interesse

geral e público aos recursos destinados aos referidos bolsistas. O documento do MP-AM não

cita os nomes dos bolsistas que infringiram as regras de concessão das bolsas de estudo.

Leia mais na integra: http://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/irregularidades-levam-

a-suspensao-de-bolsas-de-pesquisa-da-fapeam

Sim

Não

Sim Não

http://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/irregularidades-levam-a-suspensao-de-bolsas-de-pesquisa-da-fapeam
http://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/irregularidades-levam-a-suspensao-de-bolsas-de-pesquisa-da-fapeam


Veículo: Econoamazônia Editoria: Pag: 

Assunto: Manaus recebe workshop internacional para debater ecossistema sustentável 
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: 17/06/2016

Nos  dias  20  a  24  de  junho  deste  ano  será  realizado  em Manaus  o  workshop  “Apoiando
Ecossistema Sustentável para o Alívio da Pobreza na Amazônia”, realizado pelo governo do
Amazonas por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) em
parceria com o Instituto British Council, do Reino Unido.    
 O evento ocorrerá no Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL), da Universidade Federal
do Amazonas (Ufam), e faz parte do programa Researcher Links Workshops, que conta com
recursos  do  Fundo  Newton,  da  Fapeam.O  workshop  é  coordenado  pela  doutora  Elenise
Scheerer, da Ufam, e pelo doutor Sergei Shubin, da Universidade de Swansea, e tem como
objetivo  discutir  as  novas  abordagens  e  métodos  de  compreensão  das  ligações  entre  os
mecanismos e os efeitos das mudanças nos ecossistemas para a redução da pobreza e o
auxílio às comunidades na Amazônia brasileira.
O  encontro  contará  com a participação  de  pesquisadores  brasileiros  e  britânicos,  como o
professor Paul Cloke, da Universidade de Exeter, e dos doutores Antônio Loris, da Universidade
de Edimburgo, Lucilene Melo e Tatiana Schor, da Ufam.  O evento é voltado para doutores
formados no período de 2006 a 2015, do Reino Unido ou do Brasil.

Leia mais na integra:
http://www.ecoamazonia.org.br/2016/06/manaus-recebe-workshop-internacional-debater-
ecossistemas-sustentaveis/

Sim

Não

Sim Não

http://www.ecoamazonia.org.br/2016/06/manaus-recebe-workshop-internacional-debater-ecossistemas-sustentaveis/
http://www.ecoamazonia.org.br/2016/06/manaus-recebe-workshop-internacional-debater-ecossistemas-sustentaveis/


Veículo: Jornal Diário do Amazonas Editoria: Economia Pag: 10

Assunto: Fapeam é autorizada a ser sócia de empresas e investir em fundos 
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: 17/06/2016

Sim

Não

Sim Não



Veículo: Cenapro Nacional Editoria: Pag: 

Assunto: Pesquisador busca método molecular para diagnóstico rápido da dengue 
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: 16/06/2016

Uma pesquisa desenvolvida com apoio do Governo do Amazonas, via Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), pelo estudante de Ciências Biológicas Arlesson
Viana, do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), está analisando um método simplificado com
potencial utilização pela rede básica de saúde para diagnóstico molecular da dengue.

De acordo com o estudante,  hoje  em dia,  a  dengue é diagnosticada apenas  por  técnicas
sorológicas e, em virtude do vírus zika estar circulando na região e estar próximo do vírus da
dengue, pode haver uma reação cruzada.  Ele explicou que se o antígeno do zika reagir, por
exemplo, e pensarmos que é dengue, é possível haver uma confusão de resultados.

“Quando trabalhamos com o teste molecular, estamos trabalhando com material genético do
vírus e temos certeza que aquela espécie de vírus é a que foi amplificada através da técnica de
Loop  Mediated  Isothermal  Amplification  (Lamp).  Isso  ajuda  no  tratamento,  na  questão
epidemiológica no nosso país e a diferenciação de qualquer arbovirose circulante na nossa
região”, disse o estudante.

Leia mais na integra:
http://www.cenapro.com.br/noticias-detalhes.asp?codigo=943

Sim

Não

Sim Não

http://www.cenapro.com.br/noticias-detalhes.asp?codigo=943


Veículo: Metropolitano Editoria: Pag: 

Assunto: Ferramenta irá avaliar o efeito do medicamento em pacientes com malária

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: 17/06/2016

Uma pesquisa desenvolvida com apoio do Governo do Amazonas por meio da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) pela estudante em biomedicina, Thays
Souza dos Santos, está analisando a utilização de um equipamento para avaliar a ação dos
antimaláricos em pacientes infectados com malária.

A ferramenta denominada de citometria de fluxo, já existe no mercado, é utilizada para avaliar
as células, tamanho e espessuras. Na pesquisa, a estudante pretende desenvolver uma nova
função no equipamento: a avaliação e validação de antimalárica para monitorar a presença da
resistência do parasita a antimaláricos. A iniciativa embasará, futuramente, a descoberta de
novos antimaláricos.

A  pesquisa  está  sendo  desenvolvida  no  Instituto  Leônidas  e  Maria  Deane  (ILMD/Fiocruz
Amazônia).  De  acordo  com  a  estudante,  atualmente  os  parasitas  da  malária  da  espécie
falciparum são resistentes a quase todos os medicamentos, já a espécie vivax, em algumas
partes do mundo, são resistentes a antimaláricos.

Leia mais na integra:
http://metropolitano.info/ferramenta-ira-avaliar-o-efeito-do-medicamento-em-pacientes-com-
malaria/

Sim

Não

Sim Não

http://metropolitano.info/ferramenta-ira-avaliar-o-efeito-do-medicamento-em-pacientes-com-malaria/
http://metropolitano.info/ferramenta-ira-avaliar-o-efeito-do-medicamento-em-pacientes-com-malaria/


Veículo: MZ DA NOTICIA Editoria: Pag: 

Assunto: Encontrada substância na Amazônia que pode emagrecer

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: 16/06/2016

Comer sem engordar é sonho de muita gente. Se depender dos resultados preliminares de
uma pesquisa realizada no Amazonas, esse sonho pode se concretizar. A amirina, substância
presente no breu branco, uma resina da Amazônia, pode ser eficaz no combate ao aumento de
peso.  Os  testes foram feitos  em camundongos  com uma dieta  com alto  teor  de  calorias,
utilizando leite condensado, biscoito e chocolate como alguns dos alimentos.

“Nós dividimos em dois grupos: um com os camundongos que foram induzidos a desenvolver
uma obesidade e outro com camundongos normais, bem magros. Esse processo durou quatro
meses até eles adquirirem um peso já compatível com a obesidade e, a partir desse momento,
nós começamos a tratar os camundongos obesos com a substância isolada do breu branco”,
explica o farmacêutico e professor da Universidade Federal  do Amazonas (Ufam) Emerson
Silva Lima.

Os animais continuaram com a dieta de calorias e ao mesmo tempo em tratamento com a
substância que inibe o aumento do peso do animal. Segundo o estudo, os camundongos que
estavam em dieta com a substância perderam peso. “Isso é um resultado muito interessante
porque realmente são poucas as moléculas que tem esse efeito de evitar um ganho de peso. O
que é mais curioso é que além da redução do ganho de peso, ela também teria uma atividade
de diminuição da glicose, ou seja, do açúcar no sangue”, disse Lima.

Leia mais na integra:
http://mzportal.com.br/?p=22935

Sim

Não

Sim Não

http://mzportal.com.br/?p=22935


Veículo: Site Jornal do Commercio Editoria: Pag: 

Assunto:Resina da floresta para inibir peso 
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: 16/06/2016

Quem anda pela floresta, em meio às árvores amazônicas, se costuma prestar atenção em
detalhes, com certeza já observou uma resina que sai do caule de determinadas árvores. É o
breu branco, há tempos largamente usado na indústria cosmética e que agora, a partir de
pesquisas realizadas nos laboratórios da Ufam, poderá também ser um produto a mais das
indústrias farmacêuticas como aliado na inibição do aumento de peso.
Quem  está  à  frente  das  pesquisas  dessa  nova  utilidade  do  breu  branco  é  o  bioquímico
acreano/amazonense, e professor da Ufam, Emerson Silva Lima. Emerson, que é coordenador
do Laboratório de Atividades Biológicas da Universidade, não sabe exatamente o porquê de as
árvores expelirem tal resina, mas acredita que seja uma forma de autodefesa ao sofrer algum
tipo de agressão ao seu caule, quem sabe um tipo de bálsamo natural.
Com financiamento da Fapeam (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas), as
pesquisas de Emerson fazem parte de um projeto da tese de doutorado da aluna do PPG-
Bionorte, Rosilene Silva, e foi desenvolvido juntamente com o grupo de pesquisa do professor-
doutor do Departamento de Química da Ufam, Valdir Veiga Júnior.
"Em nosso laboratório estudamos as atividades de substâncias e produtos naturais específicos
para combater o diabetes e a obesidade e descobrimos que da amirina, produto natural isolado
do breu branco, poderíamos fazer a amirona, um produto oxidado capaz de inibir o aumento
do peso", explicou. "Apesar de a amirona atuar queimando gordura, isso não quer dizer que a
pessoa poderá sair comendo à vontade e não irá engordar", adiantou.

Leia mais na integra:
http://www.jcam.com.br/noticias_detalhe.asp?n=45034&IdCad=3&IdSubCad=49&tit=Resina
%20da%20floresta%20para%20inibir%20peso

Sim

Não

Sim Não

http://www.jcam.com.br/noticias_detalhe.asp?n=45034&IdCad=3&IdSubCad=49&tit=Resina%20da%20floresta%20para%20inibir%20peso
http://www.jcam.com.br/noticias_detalhe.asp?n=45034&IdCad=3&IdSubCad=49&tit=Resina%20da%20floresta%20para%20inibir%20peso


Veículo: Fato Amazônico Editoria: Pag: 

Assunto:Livro do Pesquisador da Ufam, Odenei Ribeiro, 'tradição e modernidade no 
pensamento de Leandro Tocantins ..

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: 19/06/2016

A Diretoria do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, o Programa de Pós Graduação
Sociedade e Cultura na Amazônia, o Programa de Pós Graduação em Sociologia/UFAM e a
Fundação de Amparo a Pesquisa/FAPEAM, têm a honra de convidar Vossa Excelência, para
participar  do  lançamento  do  livro  Tradição  e  Modernidade  no  pensamento  de  Leandro
Tocantins  da autoria do Prof. Dr. Odenei de Souza Ribeiro, a ser realizado dia 25 de junho de
2016 (sábado), no Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas.
 
O livro é resultado da tese de Doutorado, elaborada e defendida no ano de 2012 pelo autor, no
Programa de Pós Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia (PPGSCA) da  Universidade
Federal do Amazonas (UFAM), cuja orientação foi feita pela Profa. Dra. Marilene Corrêa da
Silva.
 
Resumo da obra
 
Os ciclos dialéticos de expansão/contração do capitalismo na Amazônia durante o século XX
deixaram marcas indeléveis na esfera cultural e social. O período da borracha constituiu um
dos momentos mais significativos desse processo, os valores econômicos transacionados no
apogeu  da  exploração  borracha  transformaram  Manaus  e  Belém  em  modernos  centros
urbanos, dotadas de infraestrutura de serviços que só mais tarde chegariam a outras cidades
brasileiras.
 
O curto espaço de tempo entre o ápice e o declínio do extrativismo da borracha foi marcado
por uma vigorosa produção intelectual, indo de uma visão otimista em relação ao futuro da
região ao pessimismo do abandono da Amazônia pelo poder público da União. Nascido em
1928, Leandro Tocantins, procurou compreender os processos sociais de mudança que levaram
ao declínio a economia regional e ao mesmo tempo assinala uma estratégia política para pôr a
região na agenda política nacional. 
Leia mais na integra:
http://fatoamazonico.com/site/noticia/livro-do-pesquisador-da-ufam--odenei-ribeiro--tradicao-e-
modernidade-no-pensamento-de-leandro-tocantins-e-lancado-em-manaus/

Sim

Não

Sim Não

http://fatoamazonico.com/site/noticia/livro-do-pesquisador-da-ufam--odenei-ribeiro--tradicao-e-modernidade-no-pensamento-de-leandro-tocantins-e-lancado-em-manaus/
http://fatoamazonico.com/site/noticia/livro-do-pesquisador-da-ufam--odenei-ribeiro--tradicao-e-modernidade-no-pensamento-de-leandro-tocantins-e-lancado-em-manaus/


Veículo:Correio da Amazônia Editoria: Pag: 

Assunto: Pesquisador da Ufam lança livro sobre economia da Região Amazônica 
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: 16/06/2016

A Diretoria do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, o Programa de Pós Graduação
Sociedade e Cultura na Amazônia, o Programa de Pós Graduação em Sociologia/UFAM e a
Fundação de Amparo a Pesquisa/FAPEAM, têm a honra de convidar Vossa Excelência, para
participar  do  lançamento  do  livro  Tradição  e  Modernidade  no  pensamento  de  Leandro
Tocantins da autoria do Prof. Dr. Odenei de Souza Ribeiro, a ser realizado dia 25 de junho de
2016 (sábado), no Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas.

O livro é resultado da tese de Doutorado, elaborada e defendida no ano de 2012 pelo autor, no
Programa de Pós Graduação  Sociedade e  Cultura  na  Amazônia  (PPGSCA) da Universidade
Federal do Amazonas (UFAM), cuja orientação foi feita pela Profa. Dra. Marilene Corrêa da
Silva.
Leia mais na integra:

http://www.correiodaamazonia.com.br/pesquisador-da-ufam-lanca-livro-sobre-economia-da-
regiao-amazonica/

Sim

Não

Sim Não

http://www.correiodaamazonia.com.br/pesquisador-da-ufam-lanca-livro-sobre-economia-da-regiao-amazonica/
http://www.correiodaamazonia.com.br/pesquisador-da-ufam-lanca-livro-sobre-economia-da-regiao-amazonica/
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FAPEAM: Release da assessoria        

Release de outra instituição
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Conteúdo:
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- Negativo

Publicado no site da FAPEAM:            Data: 19/06/2016

Sim

Não

Sim Não



Veículo: Portal A Critica Editoria: Pag: 

Assunto: Pesquisadores afirmam que cim ou sem crise, criatividade vai continuar na 
Amazônia 

Cita a
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Release de outra instituição
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Publicado no site da FAPEAM:            Data: 19/06/2016

O Amazonas tem grandes oportunidades no campo da produção científica assim como também
muitos empecilhos para a realização dos estudos. Mas se fazer pesquisa já não era algo fácil,
agora  ficou  mais  complicado.  A  atual  crise  econômica  do  país  tem  provocado  reduções
significativas  nos  recursos  destinados  às  instituições  de  pesquisa  do  Estado  e  deixado  os
pesquisadores preocupados com os rumos da ciência e tecnologia na região.

O  pesquisador  da  Empresa  Brasileira  de  Pesquisa  Agropecuária  (Embrapa)  –  Amazônia
Ocidental –, Lindomar Silva, relata que desde 2014 a Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado  do  Amazonas  (Fapeam)  não  lançou  mais  novos  editais.  Os  próprios  editais  do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) estão cada vez mais escassos e difíceis
de sair, conforme ele.

“Há uma preocupação muito grande nossa porque muitas pesquisas, processos de organização
e  de  popularização  da  ciência  vinham a  partir  do  apoio  da  Fapeam.  Fazer  pesquisa  na
Amazônia não é fácil e se não tiver o aporte do Estado fica pior ainda. Isso cria um enorme
impacto para quem produz que acaba não tendo um fator essencial que é o recurso. Imagina a
dimensão do Amazonas, os custos amazônicos ninguém consegue mensurar ainda”, destaca
Silva.
Leia mais na integra:
http://www.acritica.com/channels/governo/news/domingo-dinamica-da-ciencia-feita-na-
amazonia
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Para os pesquisadores, a revista, que contém produção científica, é um meio para difundir e
levar à comunidade informações que vão ajudar a resolver seus problemas 

Aumentar a integração entre quem faz pesquisa na Amazônia de forma que possa ser criada
uma sinergia (cooperação) entre os pesquisadores para ampliar a divulgação do conhecimento
produzido. Essa é a finalidade da revista Terceira Margem Amazônia, cuja 5ª edição foi lançada
ontem (17) durante o Workshop Produção Científica: Desafios da Pesquisa, Ensino e Extensão
para a Sociedade Amazônica.

A publicação foi elaborada pela Embrapa Amazônia Ocidental em parceria com o Núcleo de
Socioeconomia  da  Faculdade  de  Ciências  Agrárias  da  Universidade  Federal  do  Amazonas
(Ufam) e traz trabalhos oriundos de estudos, pesquisas e experiências sociais relacionados à
Amazônia.  “A  produção  científica  é  a  forma  pela  qual  se  presta  contas,  mostrando  os
resultados e a relevância das pesquisas desenvolvidas”, disse o pesquisador Lindomar Silva.

Conforme  ele,  que  é  editor  desta  edição  e  coordenador  do  workshop,  a  revista  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.  “Nós
conhecemos muito pouco da região e nossa produção interna ainda é pequena. A ideia da
revista é promover esse debate sobre a produção cientifica na Amazônia”, frisou.
Leia mais na integra:
http://www.portaldopurus.com.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=20233:evento-debate-ciencia-e-apresenta-revista-
terceira-margem-amazonia&catid=68:mais-destaques&Itemid=969
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“Nossa  proposta  é  ver  como os  medicamentos  atingem a nutrição  dos  pacientes,  se  eles
engordam ou emagrecem, ou seja, como alteram o seu metabolismo”, disse a universitária.
Com o tema “Nutrição e Adis: uma proposta de avaliação nutricional e classificação de risco”, o
estudo é desenvolvido na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVT)
no âmbito do Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic).
Atualmente,  7,2  mil  pacientes  recebem  tratamento  na  unidade,  conforme  dados  da
coordenação estadual DST-Aids e Hepatites Virais da Secretaria de Estado de Saúde (Susam).
No primeiro trimestre deste ano, foram registrados 377 novos casos de Aids no Estado.

Leia mais na integra:
http://portaldoamazonas.com/estudo-analisa-relacao-do-tratamento-da-aids-com-nutricao-
dos-pacientes
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Universidade Federal do Amazonas (Ufam) lançou, nesta quinta-feira (16), a primeira edição da revista

“Terceira Margem Amazônia”. O lançamento foi realizado durante o workshop de produção científica

no Centro de Ciências do Ambiente da Ufam.

A publicação recebeu aporte do governo do Amazonas por meio do Programa de Apoio a Publicações 

Científicas (Biblos) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). A diretora

técnico-científica da Fundação, Andrea Waichman, participou do lançamento da revista. Na 

oportunidade, ela fez parte de uma mesa redonda na qual foram discutidos os desafios da pesquisa, 

ensino e extensão para a sociedade.

De acordo com o coordenador do workshop e editor da revista, Lindomar Silva, a publicação busca 

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

publicação 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.
Leia mais na integra:
http://chatscience.blogspot.com.br/
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