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Assunto:Startup oferece produtos com insumos naturais da Amazônia 
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Publicado no site da FAPEAM:            Data: 22/06/2016

 Para  oferecer  um  insumo  natural  autêntico,  de  caráter  totalmente  amazônico,  o 

microempreendedor  Diego  dos  Santos  Freitas  criou  a  startup  Amazon  Doors  Consultoria 

Técnico-científica. O projeto surgiu a partir de uma ideia inovadora submetida ao Programa 

Sinapse da Inovação, do Governo do Amazonas, via Fapeam, em parceria com a Fundação 

Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (Certi).

A  empresa  de  pequeno  porte  tem o  objetivo  de  prestar  consultoria  e  assessoria  para  o 

fornecimento de soluções tecnológicas para aquisição e utilização de insumos naturais a partir 

de espécies vegetais da Amazônia.

“Esse produto poderá ser utilizado na área de cosméticos, fitofármacos e alimentos. Para a 

sociedade, o impacto é a agregação de valor a essas matérias-primas regionais e o comércio 

justo com preços em conta”, disse Diego dos Santos Freitas.

Leia mais na integra:

http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/economia/startup-oferece-produtos-com-insumos-

naturais-da-amazonia/?

Sim

Não

Sim Não

http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/economia/startup-oferece-produtos-com-insumos-naturais-da-amazonia/
http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/economia/startup-oferece-produtos-com-insumos-naturais-da-amazonia/
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Assunto:Alunos de Manaus criam prancha ecológica com garrafas pet 
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- Negativo

Publicado no site da FAPEAM:            Data: 22/06/2016

Estudantes do ensino médio de escolas públicas de Manaus criaram pranchas SUP (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).

O professor de Química Obenésio Aguiar idealizou a prancha ecológica junto com os alunos. 
Ele explica que a ideia era desenvolver o projeto integrando as disciplinas de matemática, 
física e química com foco na sustentabilidade. “Como é um projeto para desenvolver a parte 
interdisciplinar, pegamos um problema: o problema ambiental. Como é química, trabalhamos 
com a PET, que é um processo de polimerização (reação química) dentro da química orgânica”, 
disse o professor.

Leia mais na integra:

http://educacaoeuapoio.com.br/2016/06/22/alunos-de-manaus-criam-prancha-ecologica-com-

garrafas-pet/

Sim

Não

Sim Não

http://educacaoeuapoio.com.br/2016/06/22/alunos-de-manaus-criam-prancha-ecologica-com-garrafas-pet/
http://educacaoeuapoio.com.br/2016/06/22/alunos-de-manaus-criam-prancha-ecologica-com-garrafas-pet/
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Um  grupo  de  trabalho  (GT)  estadual  foi  criado  nesta  quarta-feira,  22,  para  fazer  o 

monitoramento da qualidade do ar de Manaus e da Região Metropolitana. A formalização foi 

realizada com a assinatura de um termo de cooperação na Secretaria  de Estado do Meio 

Ambiente (Sema), na zona centro-sul. Oito instituições compõem o grupo que fará a medição 

da quantidade real de poluentes e nível de toxidade dos gases na atmosfera da região.

A iniciativa é estratégica para a execução do “Plano de prevenção, controle e combate às 

queimadas” do Governo do Estado, que será permanente. Diariamente, o GT emitirá boletins 

sobre  as  condições  da  qualidade  do  ar,  o  que  será  fundamental  para  adotar  medidas 

preventivas em setores prioritários como a Saúde, segundo explica o titular da Sema, Antonio 

Stroski.  “No caso das queimadas, será possível  identificar as áreas afetadas por fumaça e 

alertar os órgãos competentes para as devidas providências”, destacou Stroski.

Leia mais na integra:

http://www.amazonasnoticias.com.br/grupo-de-trabalho-estadual-fara-monitoramento-da-

qualidade-do-ar-de-manaus-e-da-regiao-metropolitana/

Sim

Não

Sim Não

http://www.amazonasnoticias.com.br/grupo-de-trabalho-estadual-fara-monitoramento-da-qualidade-do-ar-de-manaus-e-da-regiao-metropolitana/
http://www.amazonasnoticias.com.br/grupo-de-trabalho-estadual-fara-monitoramento-da-qualidade-do-ar-de-manaus-e-da-regiao-metropolitana/
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Publicado no site da FAPEAM:            Data: 22/06/2016

Um  grupo  de  trabalho  (GT)  estadual  foi  criado  nesta  quarta-feira,  22,  para  fazer  o 

monitoramento da qualidade do ar de Manaus e da Região Metropolitana. A formalização foi 

realizada com a assinatura de um termo de cooperação na Secretaria  de Estado do Meio 

Ambiente (Sema), na Zona Centro-Sul de Manaus. Oito instituições compõem o grupo que fará 

a medição da quantidade real de poluentes e nível de toxidade dos gases na atmosfera da 

região. As informações são da assessoria da Sema.

A iniciativa é estratégica para a execução do “Plano de prevenção, controle e combate às 

queimadas” do Governo do Estado, que será permanente. Diariamente, o GT emitirá boletins 

sobre  as  condições  da  qualidade  do  ar,  o  que  será  fundamental  para  adotar  medidas 

preventivas em setores prioritários como a Saúde, segundo explica o titular da Sema, Antonio 

Stroski. “No caso das queimadas, será possível identificar as áreas afetadas por fumaça e 

alertar os órgãos competentes para as devidas providências”, destacou Stroski.

Leia mais na integra:

http://www.acritica.com/channels/manaus/news/grupo-de-trabalho-fara-monitoramento-da-

qualidade-do-ar-de-manaus-e-da-regiao-metropolitana

Sim

Não

Sim Não

http://www.acritica.com/channels/manaus/news/grupo-de-trabalho-fara-monitoramento-da-qualidade-do-ar-de-manaus-e-da-regiao-metropolitana
http://www.acritica.com/channels/manaus/news/grupo-de-trabalho-fara-monitoramento-da-qualidade-do-ar-de-manaus-e-da-regiao-metropolitana
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Sim

Não

Sim Não
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Sim

Não

Sim Não
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Publicado no site da FAPEAM:            Data: 22/06/2016

Estudantes do ensino médio de escolas públicas de Manaus criaram pranchas SUP (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.

Leia mais na integra:

http://www.mariapreta.org/2016/06/alunos-de-manaus-criam-prancha_22.html

Sim

Não

Sim Não

http://www.mariapreta.org/2016/06/alunos-de-manaus-criam-prancha_22.html
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Assunto:Relação entre combate a pobreza a alteração dos ecossistemas da amazônia é discutida 
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Pesquisadores brasileiros e do Reino Unido estão reunidos em Manaus, até o dia 24, em workshop 

que analisa as relações entre os mecanismos de combate à pobreza e os estudos de alteração dos  

ecossistemas  da  Amazônia.

A pesquisadora Elenise Sherer (PPGSCA-UFAM), uma das coordenadoras dos trabalhos, pelo Brasil,  

afirma que o  encontro  deverá  resultar  em ações  de intercâmbios  entre  instituições  professores  e 

estudantes  de  instituições  de  ensino  e  pesquisa  do  Amazonas  e  do  Reino  Unido.

Três eixos de estudos estão sendo tratados nesse workshop: Experiências e reações à pobreza e 

Mudanças  nos  Ecossistemas;  Governança e  mecanismos  existentes  Lidando  com a  pobreza dos 

Atingidos  por  Riscos  ambientais;  e  Novos  sócio-ecológicos  e  respostas  políticas  inovadoras.  São 

patrocinadores do ciclo de estudos o British Council,  Fundo Newton,  e a Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Amazonas (Fapeam). 

Leia mais na integra:

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

option=com_content&view=article&id=20264:relacao-entre-combate-a-pobreza-e-alteracao-

dos-ecossistemas-da-amazonia-e-discutida&catid=68:mais-destaques&Itemid=969

Sim

Não

Sim Não

http://www.portaldopurus.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20264:relacao-entre-combate-a-pobreza-e-alteracao-dos-ecossistemas-da-amazonia-e-discutida&catid=68:mais-destaques&Itemid=969
http://www.portaldopurus.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20264:relacao-entre-combate-a-pobreza-e-alteracao-dos-ecossistemas-da-amazonia-e-discutida&catid=68:mais-destaques&Itemid=969
http://www.portaldopurus.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20264:relacao-entre-combate-a-pobreza-e-alteracao-dos-ecossistemas-da-amazonia-e-discutida&catid=68:mais-destaques&Itemid=969
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Sim

Não

Sim Não
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Assunto:Grupo de trabalho estadual fará monitoramento da quaidade do ar de Manaus e da Região 
Metropolitana 

Cita a 
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Matéria articulada pela assessoria  

Iniciativa do próprio veículo de comunicação

Conteúdo:
- Positivo 

- Negativo

Publicado no site da FAPEAM:            Data: 22/06/2016

Um  grupo  de  trabalho  (GT)  estadual  foi  criado  nesta  quarta-feira,  22,  para  fazer  o 

monitoramento da qualidade do ar de Manaus e da Região Metropolitana. A formalização foi 

realizada com a assinatura de um termo de cooperação na Secretaria  de Estado do Meio 

Ambiente (Sema), na zona centro-sul. Oito instituições compõem o grupo que fará a medição 

da quantidade real de poluentes e nível de toxidade dos gases na atmosfera da região.

Leia mais na integra:

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/06/grupo-de-trabalho-estadual-fara-monitoramento-

da-qualidade-do-ar-de-manaus-e-da-regiao-metropolitana/

Sim

Não

Sim Não

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/06/grupo-de-trabalho-estadual-fara-monitoramento-da-qualidade-do-ar-de-manaus-e-da-regiao-metropolitana/
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/06/grupo-de-trabalho-estadual-fara-monitoramento-da-qualidade-do-ar-de-manaus-e-da-regiao-metropolitana/



