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Publicado no site da FAPEAM:            Data: 23/06/2016

 

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

microempreendedor Diego dos Santos Freitas criou, com apoio do Governo do Amazonas, por 

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

Leia mais na integra:

http://www.acritica.com/channels/governo/news/com-apoio-da-fapeam-startup-oferece-

produtos-com-insumos-naturais-da-regiao-amazonica

Sim

Não

Sim Não

http://www.acritica.com/channels/governo/news/com-apoio-da-fapeam-startup-oferece-produtos-com-insumos-naturais-da-regiao-amazonica
http://www.acritica.com/channels/governo/news/com-apoio-da-fapeam-startup-oferece-produtos-com-insumos-naturais-da-regiao-amazonica


Veículo: Portal do Amazonas Editoria: Pag: 
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naturais da Região Amazônica 
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Publicado no site da FAPEAM:            Data: 23/06/2016

Para  oferecer  um  insumo  natural  autêntico,  de  caráter  totalmente  amazônico,  o 
microempreendedor Diego dos Santos Freitas criou, com apoio do Governo do Amazonas, por 
meio  da  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do  Amazonas  (Fapeam),  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.

Leia mais na integra:
http://portaldoamazonas.com/com-apoio-do-governo-do-amazonas-via-fapeam-startup-
oferece-produtos-com-insumos-naturais-da-regiao-amazonica

Sim

Não

Sim Não

http://portaldoamazonas.com/com-apoio-do-governo-do-amazonas-via-fapeam-startup-oferece-produtos-com-insumos-naturais-da-regiao-amazonica
http://portaldoamazonas.com/com-apoio-do-governo-do-amazonas-via-fapeam-startup-oferece-produtos-com-insumos-naturais-da-regiao-amazonica
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Conteúdo:
- Positivo 

- Negativo

Publicado no site da FAPEAM:            Data: 23/06/2016

Todos os serviços da Fundação agora estão hospedados na nuvem da PRODAM Utilizando com 
sucesso uma técnica inédita chamada Live Migration, ou “migração a quente”, que permite 
mover máquinas físicas e virtuais sem qualquer interrupção, a partir do anel d..
Leia mais na integra:

http://brazil.shafaqna.com/PT/BR/1879644

Sim

Não

Sim Não

http://brazil.shafaqna.com/PT/BR/1879644
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Todos os serviços da Fundação agora estão hospedados na nuvem da PRODAM

Utilizando com sucesso uma técnica inédita chamada Live Migration, ou “migração a quente”, 
que permite mover máquinas físicas e virtuais sem qualquer interrupção, a partir do anel de 
fibra óptica do estado, a empresa Processamento de Dados Amazonas S/A – PRODAM realizou 
a migração, para o seu Data Center, da hospedagem de todo o ambiente de tecnologia da 
informação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas –FAPEAM.

Leia mais na integra:

http://www.amazonasnoticias.com.br/prodam-faz-migracao-inedita-de-parque-computacional-
da-fapeam/

Sim

Não

Sim Não

http://www.amazonasnoticias.com.br/prodam-faz-migracao-inedita-de-parque-computacional-da-fapeam/
http://www.amazonasnoticias.com.br/prodam-faz-migracao-inedita-de-parque-computacional-da-fapeam/
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Insumos poderão ser utilizados na área de cosméticos, fitofármacos e alimentos, e terão preços 
acessíveis  à  população  Para  oferecer  um  insumo  natural  autêntico,  de  caráter  totalmente 
amazônico,  o  microempreendedor  Diego  dos  Santos  Freitas  criou,  com  apoio 

leia mais na integra:
http://brazil.shafaqna.com/PT/BR/1880293

Sim

Não

Sim Não

http://brazil.shafaqna.com/PT/BR/1880293
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Leia na integra:
http://manauense.com.br/blog/author/ada-lima-agencia-fapeam/

Sim

Não

Sim Não

http://manauense.com.br/blog/author/ada-lima-agencia-fapeam/
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Utilizando com sucesso uma técnica inédita chamada live migration, ou “migração a quente”, 
que permite mover máquinas físicas e virtuais sem qualquer interrupção, a partir do anel de 
fibra óptica do estado, a empresa Processamento de Dados Amazonas S/A (Prodam) realizou a 
migração,  para  o  seu data  center,  da  hospedagem de  todo  o  ambiente  de  tecnologia  da 
informação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

Com o uso da estrutura e dos serviços da Prodam, a Fapeam prevê maior segurança das 
informações,  além  da  redução  de  cerca  de  30% nos  custos  anuais  com  manutenção  de 
equipamentos,  aquisição  de  licenças,  energia  e  tecnologias,  dentre  outras  vantagens.  “O 
negócio da Prodam é a inteligência na área, é a empresa mais qualificada, e nós poderemos 
nos desvincular da necessidade de nos preocuparmos com a parte de tecnologia da informação 
para centrarmos foco na nossa atuação, que é produzir pesquisa, ciência e inovação”, afirma o 
assessor da presidência da Fapeam, Dércio Luiz Reis.

Leia mais na integra:
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/06/prodam-faz-migracao-inedita-de-parque-
computacional-da-fapeam/

Sim

Não

Sim Não

http://www.amazonas.am.gov.br/2016/06/prodam-faz-migracao-inedita-de-parque-computacional-da-fapeam/
http://www.amazonas.am.gov.br/2016/06/prodam-faz-migracao-inedita-de-parque-computacional-da-fapeam/
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- Negativo

Publicado no site da FAPEAM:            Data: 23/06/2016

 As inscrições para a 7ª edição do Prêmio Fapeam de Jornalismo Científico foram prorrogadas 
para até o dia 30 de junho, em Manaus. O prêmio vai reconhecer trabalhos jornalísticos que 
tenham contribuído, em 2015, para a divulgação e a popularização da Ciência, Tecnologia e 
Inovação nos meios de comunicação do Amazonas.

Leia mais na integra:
http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/ciencia-e-tecnologia/inscricoes-para-premio-de-
jornalismo-cientifico-sao-prorrogadas-em-manaus/?
cHash=4ea0ee8b1d45c4aaf4ded65e6dddf5d1

Sim

Não

Sim Não

http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/ciencia-e-tecnologia/inscricoes-para-premio-de-jornalismo-cientifico-sao-prorrogadas-em-manaus/?cHash=4ea0ee8b1d45c4aaf4ded65e6dddf5d1
http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/ciencia-e-tecnologia/inscricoes-para-premio-de-jornalismo-cientifico-sao-prorrogadas-em-manaus/?cHash=4ea0ee8b1d45c4aaf4ded65e6dddf5d1
http://portalamazonia.com/noticias-detalhe/ciencia-e-tecnologia/inscricoes-para-premio-de-jornalismo-cientifico-sao-prorrogadas-em-manaus/?cHash=4ea0ee8b1d45c4aaf4ded65e6dddf5d1
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- Negativo

Publicado no site da FAPEAM:            Data: 23/06/2016

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.

Leia mais na integra:
http://www.mundoamazonia.com.br/arquivos/relacao-entre-combate-a-pobreza-e-alteracao-dos-
ecossistemas-da-amazonia-e-discutida/

Sim

Não

Sim Não

http://www.mundoamazonia.com.br/arquivos/relacao-entre-combate-a-pobreza-e-alteracao-dos-ecossistemas-da-amazonia-e-discutida/
http://www.mundoamazonia.com.br/arquivos/relacao-entre-combate-a-pobreza-e-alteracao-dos-ecossistemas-da-amazonia-e-discutida/
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Publicado no site da FAPEAM:            Data: 23/06/2016

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://amazonia.org.br/2016/06/relacao-entre-combate-a-pobreza-e-alteracao-dos-ecossistemas-da-
amazonia-e-discutida/

Sim

Não

Sim Não

http://amazonia.org.br/2016/06/relacao-entre-combate-a-pobreza-e-alteracao-dos-ecossistemas-da-amazonia-e-discutida/
http://amazonia.org.br/2016/06/relacao-entre-combate-a-pobreza-e-alteracao-dos-ecossistemas-da-amazonia-e-discutida/
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- Negativo

Publicado no site da FAPEAM:            Data: 23/06/2016

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.

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://metropolitano.info/grupo-de-trabalho-estadual-monitora-qualidade-do-ar-de-manaus-e-da-
regiao-metropolitana/

Sim

Não

Sim Não

http://metropolitano.info/grupo-de-trabalho-estadual-monitora-qualidade-do-ar-de-manaus-e-da-regiao-metropolitana/
http://metropolitano.info/grupo-de-trabalho-estadual-monitora-qualidade-do-ar-de-manaus-e-da-regiao-metropolitana/
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Publicado no site da FAPEAM:            Data: 23/06/2016

Criado  ontem  (22),  em Manaus,  um Grupo  de  Trabalho  Estadual,  destinado  a  realizar  o 
monitoramento da qualidade do ar de Manaus e  da Região Metropolitana,  de acordo com 
formalização efetivada com a assinatura de um termo de cooperação na Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente (Sema). São Oito instituições que comporão 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.correiodaamazonia.com.br/grupo-de-trabalho-no-am-vai-monitorar-qualidade-do-ar-na-
capital-e-rm/

Sim

Não

Sim Não

http://www.correiodaamazonia.com.br/grupo-de-trabalho-no-am-vai-monitorar-qualidade-do-ar-na-capital-e-rm/
http://www.correiodaamazonia.com.br/grupo-de-trabalho-no-am-vai-monitorar-qualidade-do-ar-na-capital-e-rm/
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 Está comprobado: la contaminación ambiental urbana producida en la ciudad de Manaos (la capital 
del estado brasileño de Amazonas) tiene una influencia directa –y potencialmente perjudicial– sobre 
la biogeoquímica de la selva amazónica. Por donde pasa, la pluma de polución interfiere en los 
mecanismos  de  producción  de  partículas  de  aerosoles,  con  consecuencias  a  su  vez  sobre  los 
mecanismos de formación de nubes, su evolución y la producción de lluvias. La interacción de la 
pluma urbana con las emisiones naturales de la selva produce ozono en niveles que pueden ser 
fitotóxicos para la vegetación.
 
Esto  es  lo  que  muestra  el  artículo  intitulado  “La  fotoquímica  del  isopreno  sobre  la  Selva 
Amazónica”,  que  ha  salido  publicado  en  la  revista  Proceedings  of  the  National  Academy  of 
Sciences (PNAS).

Leia mais na integra:
http://www.dicyt.com/noticias/la-polucion-en-la-amazonia-inhibe-la-fotosintesis-y-perjudica-la-
formacion-de-lluvias

Sim

Não

Sim Não

http://www.dicyt.com/noticias/la-polucion-en-la-amazonia-inhibe-la-fotosintesis-y-perjudica-la-formacion-de-lluvias
http://www.dicyt.com/noticias/la-polucion-en-la-amazonia-inhibe-la-fotosintesis-y-perjudica-la-formacion-de-lluvias
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Sim

Não

Sim Não
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Sim

Não

Sim Não
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Sim

Não

Sim Não
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Assunto:Empresa cria plataforma agroextrativa 
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Matéria articulada pela assessoria  
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Conteúdo:
- Positivo 

- Negativo

Publicado no site da FAPEAM:            Data: 24/06/2016

Sim

Não

Sim Não
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Assunto:Startup Amazon Doors Consultoria Técnico científica 
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Sim

Não

Sim Não
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Assunto:Prodam faz migração inédita de parque computacional da fapeam 
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Iniciativa do próprio veículo de comunicação

Conteúdo:
- Positivo 

- Negativo

Publicado no site da FAPEAM:            Data: 24/06/2016

Utilizando com sucesso uma técnica inédita chamada live migration, ou “migração a quente”, 
que permite mover máquinas físicas e virtuais sem qualquer interrupção, a partir do anel de 
fibra óptica do estado, a empresa Processamento de Dados Amazonas S/A (Prodam) realizou a 
migração,  para  o  seu data  center,  da  hospedagem de  todo  o  ambiente  de  tecnologia  da 
informação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

Com o uso da estrutura e dos serviços da Prodam, a Fapeam prevê maior segurança das 
informações,  além  da  redução  de  cerca  de  30% nos  custos  anuais  com  manutenção  de 
equipamentos, aquisição de licenças, energia e tecnologias, dentre outras vantagens.

Leia mais na integra:
http://www.amazonianarede.com.br/prodam-faz-migracao-inedita-de-parque-computacional-
da-fapeam-2/

Sim

Não

Sim Não

http://www.amazonianarede.com.br/prodam-faz-migracao-inedita-de-parque-computacional-da-fapeam-2/
http://www.amazonianarede.com.br/prodam-faz-migracao-inedita-de-parque-computacional-da-fapeam-2/

