


Veículo: Instagram Governo do Amazonas Editoria: Pag: 

Assunto: Após conquistarem medalha de ouro no México, os estudantes vão encarar novo desafio 
internacional 

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: 26/06/2016

 

Sim

Não

Sim Não



Veículo: Twitter Governo do Amazonas Editoria: Pag: 

Assunto:Pesquisa com apoio do Governo do via 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: 26/06/2016

Sim

Não

Sim Não



Veículo: Portal A Critica Editoria: Pag: 

Assunto: Pesquisa da Embrapa está desenvolvendo o “super” açái da 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: 26/06/2016

O fruto mais popular da Amazônia ganhou o mundo. O açaí deixou de ser apenas um hábito 

alimentar  dos  amazônidas  para  integrar  as  prateleiras  de  supermercados,  restaurantes, 

lanchonetes e quiosques no Brasil e no exterior.

Em nível nacional é possível ver a matéria-prima do ‘berry’ (categoria do açaí) ser usada em 

barrinhas  de  cereais,  vitaminas,  biscoitos,  geleias,  doces,  nutracêuticos,  medicamentos 

fitoterápicos e até numa linha de sucos desenvolvido pela Coca-Cola Company.

Saiba mais na integra:

http://www.acritica.com/channels/governo/news/pesquisa-esta-desenvolvendo-o-super-acai-

da-amazonia

Sim

Não

Sim Não

http://www.acritica.com/channels/governo/news/pesquisa-esta-desenvolvendo-o-super-acai-da-amazonia
http://www.acritica.com/channels/governo/news/pesquisa-esta-desenvolvendo-o-super-acai-da-amazonia


Veículo: Prodam Editoria: Pag: 

Assunto: Prodam faz migração inédita de parque computacional conheça … 
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: 23/06/2016

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  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.prodam.am.gov.br/2016/06/23/prodam-faz-migracao-inedita-de-parque-

computacional-conheca-o-case-de-sucesso-da-fapeam/

Sim

Não

Sim Não

http://www.prodam.am.gov.br/2016/06/23/prodam-faz-migracao-inedita-de-parque-computacional-conheca-o-case-de-sucesso-da-fapeam/
http://www.prodam.am.gov.br/2016/06/23/prodam-faz-migracao-inedita-de-parque-computacional-conheca-o-case-de-sucesso-da-fapeam/


Veículo: Facebook Portal A Critica Editoria: Pag: 

Assunto: Pesquisa da Embrapa está desenvolvendo  o “super” açái da 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: 27/06/2016

Sim

Não

Sim Não



Veículo: Jornal A Critica Editoria: Dinheiro Pag: D

Assunto: Produtos naturais no mapa  
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: 27/06/2016

Sim

Não

Sim Não



Veículo: Jornal   A Critica Editoria: Cidades Pag: 

Assunto: Bom para produção de cosméticos 
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: 27/06/2016

Sim

Não

Sim Não



Veículo: Jornal A Critica Editoria: Cidades Pag: 

Assunto: O Super açaí da 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: 26/06/2016

Sim

Não

Sim Não



Veículo: Jornal A Critica Editoria: Cidades Pag: 

Assunto: Prêmio vem para o Amazonas 
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: 26/06/2016

Sim

Não

Sim Não



Veículo: Jornal A Critica Editoria: Bem Viver Pag: 

Assunto: Amazônia em foco 
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: 27/06/2016

Sim

Não

Sim Não



Veículo: Jornal A Critica Editoria: Cidades Pag: 

Assunto: Nova 'startup' valoriza os produtos regionais 
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: 27/06/2016

Sim

Não

Sim Não



Veículo: Cieam Editoria: Pag: 

Assunto: Indústrias da Zona Franca de Manaus enfrentam escassez de mão de obra 
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: 23/06/2016

Passados mais de 40 anos de sua criação, a Zona Franca de Manaus (ZFM) enfrenta a falta de 
força de trabalho com alta qualificação para as carreiras de gerentes e supervisores e para as 
atividades de inovação tecnológica. A situação de Manaus tem um agravante em relação ao 
quadro nacional. Por ser um pólo industrial, com alta participação de capital multinacional, 
muitas  das  soluções  tecnológicas  (que  agregam  valor  ao  produto,  como  o  design)  são 
elaboradas  fora da ZFM,  especialmente no  exterior,  na  sede da  matriz  ou onde estão  os 
centros de pesquisa e desenvolvimento.

As cinco maiores empresas instaladas dos três principais setores (pólo eletrônico, pólo de duas 
rodas e pólo químico) são de capital estrangeiro. Segundo o secretário-executivo do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Alessandro Teixeira, em média 35% dos 
componentes das mercadorias da ZFM vêm do exterior.

Leia mais na integra:
http://cieam.com.br/?u=industrias-da-zona-franca-de-manaus-enfrentam-escassez-de-mao-
de-obra

Sim

Não

Sim Não

http://cieam.com.br/?u=industrias-da-zona-franca-de-manaus-enfrentam-escassez-de-mao-de-obra
http://cieam.com.br/?u=industrias-da-zona-franca-de-manaus-enfrentam-escassez-de-mao-de-obra


Veículo: Zé Dudu Editoria: Pag: 

Assunto: Pesquisa da Embrapa está desenvolvendo o super açaí da 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: 23/06/2016

O fruto mais popular da Amazônia ganhou o mundo. O açaí deixou de ser apenas um hábito 
alimentar  dos  amazônidas  para  integrar  as  prateleiras  de  supermercados,  restaurantes, 
lanchonetes e quiosques no Brasil e no exterior.

Em nível nacional é possível ver a matéria-prima do ‘berry’ (categoria do açaí) ser usada em 

barrinhas  de  cereais,  vitaminas,  biscoitos,  geleias,  doces,  nutracêuticos,  medicamentos 

fitoterápicos e até numa linha de sucos desenvolvido pela Coca-Cola Company.

Pesquisadores da Amazônia Ocidental (Amazonas), sob a liderança do doutor e engenheiro 

agrônomo Edson Barcellos, estão desenvolvendo um estudo cujo objetivo é fazer o cruzamento 

genético de duas espécies distintas e trabalhar o melhoramento genético do fruto: o açaí do 

Amazonas (de terra firma) e o açaí do Pará (de várzea). A ideia é extrair a melhor parte de 

cada um, aumentar a escala produtiva enquanto cultura agrícola e resultar em um “super 

açaí”, mais nutritivo e saboroso das espécies.

Leia mais na integra:
http://www.zedudu.com.br/pesquisa-da-embrapa-esta-desenvolvendo-o-super-acai-da-
amazonia/

Sim

Não

Sim Não

http://www.zedudu.com.br/pesquisa-da-embrapa-esta-desenvolvendo-o-super-acai-da-amazonia/
http://www.zedudu.com.br/pesquisa-da-embrapa-esta-desenvolvendo-o-super-acai-da-amazonia/


Veículo: O Petróleo  Editoria: Pag: 

Assunto: Conheça as pedras no caminho da mineração do Amazonas 
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: 25/06/2016

Fruto do liberalismo econômico dos anos de 1940 (Era Vargas), a extração e transformação 
industrial de minérios na Amazônia só chegou à parte Ocidental amazônica anos depois, com a 
fundação da Mineração Taboca em 1969. A ‘novidade’ ainda faz com que o desenvolvimento 
que se espera que venha na esteira  desses  empreendimentos,  fique distante.  Apesar  das 
riquezas  do  solo  amazônico,  o  Estado é  fraco  em arrecadação proveniente  de  mineração, 
ocupando  um  modesto  14º  lugar.  Como  principais  entraves  identificados  para  o 
desenvolvimento se elenca um restrito capital intelectual, logística deficitária e restrições de 
ordem ambiental.

O  Amazonas  conta  atualmente  com três  projetos  de  exploração  mineral  em andamento: 
potássio  em  Autazes,  caulim  em  Rio  Preto  da  Eva  e  óleo  e  gás,  em  Tefé  e  Carauari, 
demonstrando o grande potencial mineral do Estado, disse o geólogo e presidente da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazona (Fapeam), Renê Levy. “Os recursos vindos do 
setor de petróleo e gás no Amazonas correspondem a 30% de todo o orçamento executado no 
âmbito da  Fapeam (cerca de R$ 20 milhões). Mas a busca da eficiência ainda precisa de 
formação de capital intelectual no setor e a solução de restrições de ordem ambiental, além de 
melhorias no sistema de logística”, disse Levy.

Leia mais na integra:
http://www.opetroleo.com.br/conheca-as-pedras-no-caminho-da-mineracao-do-amazonas/

Sim

Não

Sim Não

http://www.opetroleo.com.br/conheca-as-pedras-no-caminho-da-mineracao-do-amazonas/


Veículo:Blog Indústria AM Editoria: Pag: 

Assunto: Grupo de trabalho fará monitoramento da qualidade 
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: 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 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://blogdaindustriaam.com.br/?u=grupo-de-trabalho-fara-monitoramento-da-qualidade-do-ar-na-
regiao-metropolitana

Sim

Não

Sim Não

http://blogdaindustriaam.com.br/?u=grupo-de-trabalho-fara-monitoramento-da-qualidade-do-ar-na-regiao-metropolitana
http://blogdaindustriaam.com.br/?u=grupo-de-trabalho-fara-monitoramento-da-qualidade-do-ar-na-regiao-metropolitana


Veículo: Ufam Editoria: Pag: 

Assunto:HUGV prorroga edital do Paic 2016/2017
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: 23/06/2016

O Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), 
prorroga até a próxima terça-feira, 28, o Edital nº 01/2016 – GEP-HUGV/UFAM/EBSERH, 
que  torna  pública  a  inscrição  para  seleção  de  projetos,  orientadores  e  bolsistas,  além de 
colaboradores  e  voluntários,  ao  Programa  de  Apoio  à  Iniciação  Científica  (PAIC),  edição 
2016/2017. O programa é desenvolvido em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Amazonas (Fapeam). 

Leia mais na integra:
http://www.ufam.edu.br/noticias-bloco-esquerdo/5580-hugv-prorroga-edital-do-paic-2016-2017

Sim

Não

Sim Não

http://www.ufam.edu.br/noticias-bloco-esquerdo/5580-hugv-prorroga-edital-do-paic-2016-2017


Veículo: Portal do Movimento Popular Editoria: Pag: 

Assunto: Pesquisa da Embrapa está desenvolvendo o super açaí da 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: 26/06/2016

O fruto mais popular da Amazônia ganhou o mundo. O açaí deixou de ser apenas um hábito 
alimentar  dos  amazônidas  para  integrar  as  prateleiras  de  supermercados,  restaurantes, 
lanchonetes e quiosques no Brasil e no exterior.

Em nível nacional é possível ver a matéria-prima do ‘berry’ (categoria do açaí) ser usada em 
barrinhas  de  cereais,  vitaminas,  biscoitos,  geleias,  doces,  nutracêuticos,  medicamentos 
fitoterápicos e até numa linha de sucos desenvolvido pela Coca-Cola Company.

Leia mais na integra:
http://www.portaldomovimentopopular.com.br/c-t/pesquisa-da-embrapa-esta-desenvolvendo-
o-super-acai-da-amazonia/

Sim

Não

Sim Não

http://www.portaldomovimentopopular.com.br/c-t/pesquisa-da-embrapa-esta-desenvolvendo-o-super-acai-da-amazonia/
http://www.portaldomovimentopopular.com.br/c-t/pesquisa-da-embrapa-esta-desenvolvendo-o-super-acai-da-amazonia/


Veículo: Instituto Humanistas Editoria: Pag: 

Assunto: Relação entre combate à pobreza e alteração.. 
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: 26/06/2016

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 ...

Leia mais na integra:
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/556854-relacao-entre-combate-a-pobreza-e-alteracao-
dos-ecossistemas-da-amazonia-e-discutida

Sim

Não

Sim Não

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/556854-relacao-entre-combate-a-pobreza-e-alteracao-dos-ecossistemas-da-amazonia-e-discutida
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/556854-relacao-entre-combate-a-pobreza-e-alteracao-dos-ecossistemas-da-amazonia-e-discutida


Veículo: Noticias De la Ciência Editoria: Pag: 

Assunto: La polución en la Amazonia inhibe la fotosíntesis y perjudica la formación de lluvias
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: 26/06/2016

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.

Leia mais na integra:

http://noticiasdelaciencia.com/not/20122/la-polucion-en-la-amazonia-inhibe-la-fotosintesis-y-
perjudica-la-formacion-de-lluvias/

Sim

Não

Sim Não

http://noticiasdelaciencia.com/not/20122/la-polucion-en-la-amazonia-inhibe-la-fotosintesis-y-perjudica-la-formacion-de-lluvias/
http://noticiasdelaciencia.com/not/20122/la-polucion-en-la-amazonia-inhibe-la-fotosintesis-y-perjudica-la-formacion-de-lluvias/


Veículo: Blog Ciência Editoria: Pag: 

Assunto: La contaminación urbana de Manaos reduce la fotosíntesis y perjudica la 
formación de lluvia en la Amazonia

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: 26/06/2016

Lo que se sospechaba,  se  comprobó.  La contaminación ambiental  urbana producida en la 
ciudad de Manaos, 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.

Un experimento internacional

Leia mais na integra:
http://blogs.ciencia.unam.mx/cienciamundo/

Sim

Não

Sim Não

http://blogs.ciencia.unam.mx/cienciamundo/
http://blogs.ciencia.unam.mx/cienciamundo/2016/06/23/la-contaminacion-urbana-de-manaos-reduce-la-fotosintesis-y-perjudica-la-formacion-de-lluvia-en-la-amazonia/
http://blogs.ciencia.unam.mx/cienciamundo/2016/06/23/la-contaminacion-urbana-de-manaos-reduce-la-fotosintesis-y-perjudica-la-formacion-de-lluvia-en-la-amazonia/


Veículo: Brazil News Editoria: Pag: 

Assunto: Com apoio do Governo do Amazonas, via Fapeam, startup oferece produtos com insumos 
naturais 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: 26/06/2016

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


Veículo: Blog Arama Editoria: Pag: 

Assunto: Com apoio do Governo do Amazonas, via Fapeam, startup oferece produtos com insumos 
naturais 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: 23/06/2016

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 do 
Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 
(Fapeam), a startup

Leia mais na integra:
http://www.blogarama.com/journalism-blogs/198898-Amazonas-Notcias--A-reunio-das-
principais-not-Blog/4836329-com-apoio-governo-amazonas-via-fapeam-startup-oferece-
produtos-com-insumos-naturais-regio-amaznica

Sim

Não

Sim Não

http://www.blogarama.com/journalism-blogs/198898-Amazonas-Notcias--A-reunio-das-principais-not-Blog/4836329-com-apoio-governo-amazonas-via-fapeam-startup-oferece-produtos-com-insumos-naturais-regio-amaznica
http://www.blogarama.com/journalism-blogs/198898-Amazonas-Notcias--A-reunio-das-principais-not-Blog/4836329-com-apoio-governo-amazonas-via-fapeam-startup-oferece-produtos-com-insumos-naturais-regio-amaznica
http://www.blogarama.com/journalism-blogs/198898-Amazonas-Notcias--A-reunio-das-principais-not-Blog/4836329-com-apoio-governo-amazonas-via-fapeam-startup-oferece-produtos-com-insumos-naturais-regio-amaznica


Veículo: SBC Brasil Editoria: Pag: 

Assunto: Startup valoriza produtos amazônicos por meio da pesquisa 
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: 25/06/2016

Para  melhorar  a  produtividade  de  insumos  regionais  usados  nas  áreas  de  cosméticos, 
fitofármacos  e  alimentos,  o  mestre  em biotecnologia  Diego  dos  Santos  Freitas  criou  uma 
empresa de consultoria destinada a acompanhar todos os passos da produção de insumos 
naturais  e assim readequar os valores da matéria prima regional.
 
O serviço é inovador na região e no País.  Conforme o pesquisador, além de colaborar no 
controle de qualidade dos produtos, a consultoria ajudará a criar novas cadeias produtivas 
para atender a demanda do mercado. Essas cadeias devem ser criadas em municípios que não 
possuem um meio de renda estável, porém tem vocação para aquele produto.
 
Leia mais na integra:
http://www.sbcbrasil.com.br/noticias/conteudo/startup-valoriza-produtos-amazonicos-por-
meio-da-pesquisa/9773

Sim

Não

Sim Não

http://www.sbcbrasil.com.br/noticias/conteudo/startup-valoriza-produtos-amazonicos-por-meio-da-pesquisa/9773
http://www.sbcbrasil.com.br/noticias/conteudo/startup-valoriza-produtos-amazonicos-por-meio-da-pesquisa/9773


Veículo:Manauense Editoria: Pag: 

Assunto: Startup valoriza produtos amazônicos por meio da pesquisa 
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: 27/06/2016

Um dos sócios  da Amazônia  socioambiental  e  desenvolvedor  do projeto,  Diego 
Brandão, explica que a plataforma é, na verdade, um website participativo integrado 
ao Google Maps 

Leia mais na integra:
http://manauense.com.br/blog/2016/06/27/plataforma-floraup-criada-para-colocar-produtos-
naturais-no-mapa/

Sim

Não

Sim Não

http://manauense.com.br/blog/2016/06/27/plataforma-floraup-criada-para-colocar-produtos-naturais-no-mapa/
http://manauense.com.br/blog/2016/06/27/plataforma-floraup-criada-para-colocar-produtos-naturais-no-mapa/


Veículo: Portal do Amazonas Editoria: Pag: 

Assunto: Composto extraído do aipo combate a leishmaniose cutânea 
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: 27/06/2016

Uma  substância  extraída  do  aipo  pode  ser  a  base  para  o  desenvolvimento  de  novos 
medicamentos  contra  a  leishmaniose  cutânea.  Em  laboratório,  a  molécula  apigenina 
demonstrou ação contra o parasito Leishmania amazonensis – uma das espécies causadoras 
da doença – e conseguiu reduzir as lesões e a carga parasitária durante estudo com animais. 
Além de ser administrada por via oral, o que facilitaria seu uso em pacientes, a substância não 
apresentou  efeitos  tóxicos.  Coordenador  do  estudo,  Elmo  Almeida-Amaral,  pesquisador  do 
Laboratório de Bioquímica de Tripanossomatídeos do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), 
afirma que muitos testes ainda são necessários para que a apigenina se torne, de fato, um 
novo medicamento. Porém, os experimentos indicam que ela é uma substância promissora, 
que deve ser investigada como candidata para o desenvolvimento de novas terapias contra a 
leishmaniose cutânea. 

Leia mais na integra:
http://portaldoamazonas.com/composto-extraido-do-aipo-combate-a-leishmaniose-cutanea

Sim

Não

Sim Não

http://portaldoamazonas.com/composto-extraido-do-aipo-combate-a-leishmaniose-cutanea


Veículo: Confap Editoria: Pag: 

Assunto: Estudo pretende auxiliar no diagnóstico precoce da hanseníase
 

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: 27/06/2016

Bióloga da Fundação Alfredo da Matta (Fuam), Fabíola da Costa Rodrigues está desenvolvendo 
um estudo com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Amazonas (Fapeam), para elaborar um painel com marcadores genéticos que 
auxiliem a identificação precoce da pré-disposição dos pacientes à hanseníase.

Leia mais na integra:
http://confap.org.br/news/estudo-pretende-auxiliar-no-diagnostico-precoce-da-hanseniase/

Sim

Não

Sim Não

http://confap.org.br/news/estudo-pretende-auxiliar-no-diagnostico-precoce-da-hanseniase/


Veículo: Portal do Amazonas Editoria: Pag: 

Assunto: Governo do Amazonas, por meio da Fapeam divulga resultado final ..
 

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: 27/06/2016

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) divulgou a relação dos 
406 projetos aprovados no âmbito do Programa Ciência na Escola (PCE). Ao todo, o governo 
do Amazonas por meio da  Fapeam, irá investir R$ 2,8 milhões para apoiar a execução dos 
projetos de alfabetização científica, com a concessão de bolsas.Neste ano, foram recebidas 
671 propostas, número superior ao recebido em 2015. Além de Manaus, foram apresentadas e 
aprovadas propostas de professores da rede pública de Ensino de 40 municípios do interior do 
Estado, demonstrando a ampla inserção do Programa no interior  do Amazonas. Em 2016, 
houve um aumento de 22% no número de municípios que participam do PCE, e desta forma, o 
Programa está presenta em mais da metade dos municípios do estado.
Nesta edição, dentre as principais mudanças no PCE está, a concessão de uma bolsa de estudo 
adicional  aos  professores  como auxílio  para  publicação  de  artigos  com os  resultados  dos 
projetos.

Leia mais na integra:
http://portaldoamazonas.com/governo-do-amazonas-por-meio-da-fapeam-divulga-resultado-
final-do-programa-ciencia-na-escola

Sim

Não

Sim Não

http://portaldoamazonas.com/governo-do-amazonas-por-meio-da-fapeam-divulga-resultado-final-do-programa-ciencia-na-escola
http://portaldoamazonas.com/governo-do-amazonas-por-meio-da-fapeam-divulga-resultado-final-do-programa-ciencia-na-escola

