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TCE suspende edital para doutorado na Universidade do Estado do Amazonas 
Da Redação 
MANAUS – Em decisão monocrática, o conselheiro Érico Desterro, do TCE (Tribunal de Contas do 
Estado do Amazonas), suspendeu o edital regular de seleção do projeto Doutorado Interinstitucional 
(Dinter) de 2019 da UEA (Universidade do Estado do Amazonas). Ele citou indícios de irregularidades. O 
Dinter, que oferece 25 vagas este ano, é realizado em parceria com a UFMG (Universidade Federal de 
Minas Gerais). A decisão será publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE nesta sexta-feira, 29. 
Segundo o relator, ainda que a UEA tenha a relativa liberdade ou autonomia didático-científica 
constitucionalmente garantida, as instituições de ensino não podem se distanciar de regras da própria 
Constituição, que estabelece princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e ainda a igualdade de condições, itens ignorados pelo edital. 
Uma das irregularidades citadas por Desterro é a ampla concorrência, que, injustificadamente, segundo 
avaliação do relator, destinou 20 vagas para docentes efetivos da UEA, duas vagas para docentes 
efetivos da Ufam (Universidade Federal do Amazonas) e três para interessados da Região Norte, uma 
flagrante ofensa à cláusula geral de amplo acesso ao ensino público superior, uma vez que a reserva à 
UEA é desproporcional à “ampla concorrência” ofertada. 
Outro questionamento feito ao edital é referente à realização do concurso em etapa única, com entrevista 
à banca examinadora, o que, segundo o relator, compromete o processo que deveria seguir critérios 
objetivos de julgamento, como ocorre como concursos públicos em geral e licitações públicas. 
O edital também não previu a gravação da etapa seletiva do certame em áudio e vídeo, como forma de 
garantir a isonomia, a publicidade e controle dos atos realizados. 
Érico Desterro justificou que a atuação do Tribunal de Contas é legítima, também neste caso, diante do 
interesse público envolvido e, notadamente, o envolvimento de recursos públicos estaduais no custeio do 
programa de doutoramento fora do Amazonas. Além de suspender imediatamente o processo seletivo, 
em cumprimento à decisão, a UEA tem o prazo de 15 dias para apresentar justificativas ao relator sobre 
as irregularidades apontadas na decisão monocrática.  
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Manaus ganha roteiro turístico inclusivo para pessoas surdas 
Projeto desenvolvido pelo curso de Turismo da UEA foi uma das iniciativas vencedoras do 1º Prêmio 

Nacional do Turismo 
 
Aplicativo já está disponível para download para celulares com 
sistema Android. Foto: Joelma Sanmelo / Ascom UEA 
Um roteiro inclusivo para turistas, com foco na acessibilidade 
para visitantes surdos, será lançado neste sábado (30) no 
Bosque da Ciência, que pertence ao Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (INPA), em Manaus. O bosque, que 
apresenta a fauna e flora da Amazônia, é um dos pontos 
turísticos mais visitados da capital. A visitação turística para 
surdos terá o suporte de celulares com base no sistema de 
inteligência artificial “Giulia – Mãos que Falam”, instrumento de 
tecnologia assistiva que utiliza a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras). 

O aplicativo tornará a visita aos atrativos turísticos do bosque autoguiada e já está disponível para download na 
Google Play Store (celulares com sistema Android). A partir deste sábado, mediante a retirada de um crachá na 
portaria do bosque, o visitante poderá acessar as informações dos atrativos em Libras, por meio da leitura de 
QRCodes. O app foi idealizado pelo professor Manuel Cardoso, da Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM), iniciativa inédita que contou com um projeto piloto realizado com alunos surdos de uma escola de 
Manaus.  
“O objetivo é romper as barreiras e dar acessibilidade aos espaços públicos de turismo e lazer, garantindo a 
participação plena e efetiva da pessoa surda em condições de igualdade na sociedade”, disse a professora 
Selma Batista, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A pesquisadora orientou o trabalho do curso 
de Turismo realizado com o apoio de uma startup de inovação tecnológica. O projeto da professora Selma foi o 
mais votado entre os profissionais que disputaram o 1º Prêmio Nacional do Turismo, na categoria Academia, 
realizado pelo Ministério do Turismo no ano passado. O bosque apresenta a fauna e flora da Amazônia. Foto: 

reprodução / Facebook / Bosque da Ciência 

Acessibilidade 
O Ministério do Turismo também disponibiliza o aplicativo do 
site Guia Turismo Acessível, que promove a inclusão social e o 
acesso de pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida aos atrativos e serviços turísticos do Brasil. O app é 
colaborativo e permite o cadastramento e avaliação de 
acessibilidade dos empreendimentos e pontos turísticos em 
todos os estados do país. O programa do Ministério do Turismo 
tem o objetivo de permitir o alcance e a utilização de serviços, 
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edificações e equipamentos turísticos com segurança e autonomia pelos turistas com deficiência ou dificuldade 
de locomoção. 
“O site e o App são uma ponte entre as pessoas com deficiência e os prestadores de serviços turísticos que 
estejam preparados para recebê-los com mais autonomia e segurança”, diz a coordenadora-geral de 
Sustentabilidade e Turismo Responsável do MTur, Gabrielle Nunes de Andrade. (Geraldo Gurgel – Ministério 
do Turismo).  
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Estudante de Administração prioriza profissionalização em aldeia 
A história de Danila foi contada por uma reportagem especial, produzida pelo jornalista Paulo Melo e                
realizada pelo Conselho Federal de Administração (CFA), no último mês 
Redação, CFA, 31 de março de 2019, às 10h00 

Divulgação CFA 
 

O CFAPlay foi a Parintins, no Amazonas, contar a         
história de Danila Feroye, 18 anos, que decidiu        
estudar Administração. Ainda jovem e pertencente à       
comunidade indígena Hixaryana, Danila decidiu     
morar tão longe de sua família, cultura e seus         
costumes nativos para aprender as ferramentas da       
profissão e aplicar o conhecimento adquirido na       
própria comunidade. 
“Pensei em cursar Administração por conta da minha        
comunidade, para ajudar nossa sociedade, atuando      
junto com os homens brancos na organização da        
aldeia em benefício dos indígenas”, disse a       

estudante. 
Atualmente, ela mora em uma república universitária e conta com benefícios do governo para estudar na                
Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Em entrevista, ela conta que já está se adaptando à nova                
moradia e gostando da convivência entre os “homens brancos”, como ela costuma chamar os colegas e                
professores. 
“Não é fácil [para o] indígena estudar, mas eu quero e vou ser administradora. Meus colegas me ajudam                  
muito, me respeitam e tratam bem”, ressaltou Danila. 
ADM em Pauta 
A história de Danila foi contada por uma reportagem especial, produzida pelo jornalista Paulo Melo e                
realizada pelo Conselho Federal de Administração (CFA), no último mês. Na ocasião, a equipe da               
autarquia esteve na aldeia e mostrou a realidade do local. Lá, foi possível compreender que o povo                 
indígena tem a necessidade de uma boa administração. 
“Para ter uma boa administração na aldeia, ela deve se situar em alguns pontos, como buscar as ideias                  
de todos como um todo, desde os professores, dos agentes de saúde, dos pajés, dos tuxauas e da                  
comunidade. Devemos buscar qualidade de vida e temos que trazer o benefício para a comunidade               
indígena por meio de de uma boa administração”, ressaltou o cacique da aldeia. 
Para a professora do curso de Administração da UFAM, Silvane Mascarenhas, “levar o conhecimento              
para dentro da aldeia vai ajudar a comunidade a organizar melhor as famílias. Para isso, é preciso contar                  
com uma visibilidade estratégica eficiente”, concluiu. 
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Os bastidores dessa história de superação e força de vontade você acompanha no CFAPlay, na editoria                
“ADM em Pauta”. Para assistir, basta clicar aqui!  

https://bit.ly/2Ci0xHv
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Estudo da Ufam investiga mortes de 101 onças atropeladas em rodovias no Brasil 
Pesquisa que iniciou em 2016 identificou que desmatamento e caça estão entre os fatores que mais 
influenciam para que felinos acabem trafegando nas estradas 

31/03/2019 às 07:55 - Atualizado em 31/03/2019 às 
12:36 
 
Foto: Euzivaldo Queiroz 
Izabel Guedes 

Manaus (AM) 

Vez ou outra alguém compartilha fotos ou notícias nas 
redes sociais sobre onças atropeladas nas rodovias. 
Um dos casos chamou bastante atenção no início do 
ano, quando uma onça-pintada foi encontrada morta 
com sinais de atropelamento, sem a cabeça e as 
patas em um trecho da rodovia BR-174, estrada que 
liga Manaus a Boa Vista. Este é mais um dos casos 

que poderia ter entrado na estatística de um estudo feito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), 
que realizou um mapeamento do aparecimento de onças por todo o País. 
O estudo, iniciado em 2016, está na fase final e contabilizou 101 mortes de felinos silvestres no Brasil entre 
os anos de 2017 e 2018. Na pesquisa, a onça parda ocupa o primeiro lugar no ranking dos atropelamentos 
nas rodovias federais de vários estados brasileiros. Os dados gerais do trabalho, que monitorou também os 
vestígios dos animais por diversos lugares do País, deve ser publicado no segundo semestre desse ano. 
O coordenador da pós-graduação em Ciências Ambientais e Florestais da Ufam, Rogério Fonseca, explica 
que a intenção do estudo era apenas mapear locais onde esses animais estavam aparecendo, com foco 
inicial na onça-pintada. Porém, com o tempo, eles foram recebendo por meio do aplicativo “Oia a Onça”, 
várias informações relacionadas a essas mortes e começaram a levantar esses dados. 
“Em virtude de uma dificuldade logística de estar levando a equipe de pesquisa para campo, resolvemos 
investir o tempo em um sistema computacional, por meio de aplicativo embarcado em celular, em que a 
sociedade pudesse participar conosco desse levantamento. Depois de gerado o aplicativo, a gente 
começou a receber, também,  fotos de onças atropeladas. Isso foi uma surpresa”, conta. 
Segundo ele, os registros, recebidos desde o começo de 2019, têm crescido assustadoramente. “Mesmo 
esses dados de 2019 não estando no estudo que vai ser publicado, a gente observou um crescimento. Foi 
um aumento de 30% quando comparamos o mesmo período dos anos anteriores. Isso no caso dos 
atropelamentos nas estradas. O que é muito preocupante visto que a nossa análise já mostra dados 
alarmantes”, esclarece. 
Possíveis causas e crime 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/estudo-da-ufam-identifica-101-mortes-de-oncas-em-rodovias-por-atropelamentos
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/estudo-da-ufam-identifica-101-mortes-de-oncas-em-rodovias-por-atropelamentos
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/estudo-da-ufam-identifica-101-mortes-de-oncas-em-rodovias-por-atropelamentos


 
O analista ambiental, Robson Czaban, que atua no setor de fauna do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), diz ser incomum essas ocorrências relacionadas ao animal 
sem cabeça e esclarece que comercializar ou até mesmo manter as partes do animal em casa é crime.  
“Nesse caso, provavelmente a onça foi atropelada, mas não se sabe se  a própria pessoa tirou as partes do 
animal ou foi alguém que passou depois e fez o ‘serviço’ para guardar isso como um troféu. Porém, se ela 
for tentar comercializar, estará infringindo a lei. Porque você não pode comercializar produtos da fauna. A 
fiscalização (quando identifica) pode ir ao local, apreender esse material e aplicar uma multa, que no caso 
de animal ameaçado é de R$ 5 mil”, esclarece. 
Para ele, o desmatamento e a caça são fatores que influenciam a ida desses felinos para as estradas. 
Assim como a morte do animal em outras situações.  “A gente vê a diminuição da floresta e o aumento da 
população. Infelizmente, sempre nessas comunidades, tem alguém que caça. Então o que a gente percebe 
é que as onças estão ficando sem lugar para  permanecerem e ao mesmo sem alimento, porque o que elas 
comem, coincide  justamente  com o que as pessoas caçam.  Então estão ficando sem comida e vão em 
busca de outros animais que são atropelados nas estradas também, o que facilita os incidentes”, explica. 
Risco de extinção 
A onça-pintada no Brasil já é considerada um animal em risco de extinção. No Estado, o Grupo de Pesquisa 
Ecologia e Conservação em Felinos na Amazônia (GP Felinos) do Instituto Mamirauá, faz um trabalho de 
monitoramento do animal para ajudar na conservação dos felinos. 
 “O projeto começou em 2004 e já vimos resultados positivos nesse sentido. O objetivo principal é entender 
a ecologia da onça-pintada nas florestas de várzea da Amazônia para subsidiar ações efetivas de 
conservação da espécie e melhorar a qualidade de vida das pessoas que convivem com este grande felino”, 
explicou o  diretor Técnico Científico do Instituto Mamirauá, Emiliano Ramalho. 
O grupo monitora as onças durante o ano inteiro onde tecnologias são aliadas para fazer o rastreamento 
dos animais nos mais de 11.000 quilômetros quadrados de reserva. 
Resgate 
Além dos atropelamentos, muitas vezes as onças são capturadas para venda. Em muitos casos, as 
denúncias chegam até os órgãos fiscalizadores que recuperam o animal e os encaminham até o Centro de 

Instrução de Guerra na Selva, o Cigs. 
 
No local, eles são tratados e quando não podem voltar à 
natureza ficam no espaço, onde recebem alimentação e 
cuidados veterinários. Atualmente 10 animais, entre 
onças pintadas, pardas e pretas, são mantidos no Cigs. 
São nove machos e uma fêmea tratados no local pelos 
veterinários do Centro de Instrução, mas apenas cinco 
ficam nos espaços de visitação do zoológico que 
funciona na área. 
Um dos veterinários responsáveis, tenente David 
Tamborini, explica que o local realiza esse trabalho de 
recebimento de animais em condições de risco há mais 
de 50 anos. Geralmente são animais sem condições de 
serem devolvidos imediatamente à natureza. “São 
oriundos de tráfico, que em alguns casos ficaram órfãos 

porque a mãe foi caçada, foi abatida, na maioria das vezes por caçadores, animais atropelados, 
eletrocutados ou apreendidos embarcando em voos para outros países. Eles vem sempre encaminhados 
pela autoridade ambiental competente”, explica. 
No espaço, o Exército tem uma estrutura de hospital veterinário direcionado para os animais silvestres, com 
uma equipe de veterinários, biólogos e engenheiros ambientais preparados para cuidar dos felinos e de 
outros animais que chegam na mesma situação. 
“Damos o suporte para as outras instituições nesse sentido. Em alguns casos esses animais podem 
permanecer aqui. Se a gente tiver espaço e um recinto adequado para essa espécie, solicitamos a 
autorização do Ibama ou da instituição competente naquela situação. Só aí ele passa a compor o plantel 
(disponível para visitação), antes disso ele só vem para tratamento médico”, explica. 
Orientação 



 
Sobre a questão dos atropelamentos e a retirada das partes dos animais, o especialista acredita que as 
pessoas podem estar fazendo isso para obter uma espécie de ‘troféu’, o que pode estar atrelado a um 
comportamento cultural. “O atropelamento em si, pode ser que tenha sido um acidente, pelo menos nesses 
dois casos específicos tudo indicou que de fato foi acidente. Se fosse um caçador que pegou para obter um 
troféu, ele não iria fazer isso no meio do asfalto e provavelmente iria levar todo o animal e não deixar à vista 
das pessoas”, disse.  
Ele orienta que quando se presenciar uma situação do tipo, o correto é chamar as autoridades 
competentes. “Se for uma rodovia federal, quem pode dar esse primeiro auxilio é a Policia Rodoviária 
Federal. Eles têm orientação para encaminhar adequadamente esse animal. Se for nas proximidades de 
Manaus, no caso de morto, esse animal vai ser encaminhado para a Universidade Federal, onde eles têm 
um estudo. Se o animal estiver vivo, vem para cá ou vai para o Ibama,  onde eles têm um centro de atenção 
emergencial para esses tipos de animais. E aqui a gente consegue dar uma apoio nesse sentido também”. 
No local, o animal mais recente, um filhote de suçuarana (onça parda) chegou em meados do segundo 
semestre do ano passado. O felino foi resgatado do município de São Gabriel da Cachoeira, a 858 
quilômetros de Manaus, ainda filhote. 
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Celebrar 31 de março gera repúdio e apoio 

Determinação do presidente Jair Bolsonaro para que as Forças Armadas rememorem a data causa 
polêmica, com ações e críticas de um lado e apoio de quem viu o golpe como necessário 
Manaus – O movimento militar de 31 de março 64, que resultou na deposição do então presidente João 
Goulart, é um assunto que gera repulsa e admiração por atuais correntes políticas antagônicas no País, 
um ambiente que ficou acirrado com recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre o tema. 
Bolsonaro sempre se mostrou simpático ao regime militar e, aos 55 anos do Golpe Militar, analistas 
avaliam, de seus pontos de vistas, o que gera tanta ‘paixão’ neste assunto. 
Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, Marco Aurélio Lima Choy, o 
pedido feito pelo presidente Bolsonaro ao Ministério da Defesa para que sejam feitas “comemorações 
devidas” a 31 de março de 1964, é desnecessário. 
“Estamos em um País de 13 milhões de desempregados, com preocupação em tratar da retomada do 
crescimento, temas muito importantes em pauta na República e entendemos que este ponto é 
absolutamente desnecessário, de rediscutir esta questão. De antemão, este é um tema superado da 
história e reabrir estas marcas com a declaração que foi feita é inoportuno”, afirmou Choy. 
O advogado Félix de Melo Ferreira, presidente do Movimento Mobiliza Amazonas, afirmou não é possível 
dizer o movimento de 64 foi positivo. “Vivemos outro momento, uma nova cultura e este assunto precisa 
ser visto do ponto de vista daquele momento. Não podemos ver com o olhar de hoje. Mas, a história 
precisa discutida, as pessoas precisam ter um posicionamento e conhecer sua história”, disse. 
Ferreira afirmou que a “Revolução” de 64 teve apoio de importantes setores da sociedade da época. 
“Dizer que foi algo totalmente negativo, não foi. Naquele momento, era o correto, a sociedade apoiou e 

se organizou. Obviamente, no decorre nos anos, 
houve excessos, todo mundo sabe disto”. 
 
Presidente Jair Bolsonaro alimenta discussão sobre 
regime militar (Foto: Marcello Casal Jr/ABr) 
Coordenador do programa de pós-graduação em 
Sociologia da Universidade Federal do Amazonas 
(Ufam), Marcelo Seráfico, afirmou que lembrar o 
“golpe militar” é importante para que casos 
semelhantes não se repitam. 
“A ditadura se inaugura com um ideário, 
supostamente, nacionalista, traduzidos em termos 
como ‘integrar para não entregar’, porém, a ditadura 
se alinha, de maneira sistemática a políticas 
favorecedoras da internacionalização de áreas da 

economia brasileira e favorecimento de grupos empresariais internacionais que passam a atuar de 
maneira muito intensa em nosso País”, disse. 
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Seráfico lembra que a gestão Bolsonaro, citado por ele, como um governo que cultiva admiração pela 
ditadura militar e pelas práticas daquela época. 
O coordenador estadual do Projeto 2020, que reúne militantes de tendência liberais, Cesar Augusto 
Marques da Silva, afirmou ser importante discutir o assunto, mas, sem o monopólio de uma ideia. “Eu 
acredito que, antes do movimento de 64, estamos entrando em um processo de ‘revolução do 
proletariado’ que iria transformar o Brasil no regime parecido com a China, a Cuba daquela época e a 
‘contrarrevolução’ militar sustentou para que não houvesse isto. Na minha opinião, esta contrarrevolução 
deveria ter durado pouquíssimo tempo”, afirmou. 
Para o presidente da Comissão de Reforma Política e Combate à Corrupção Eleitoral da OAB-AM, 
Carlos Santiago, não há como negar que houve uma ditadura no país durante o período militar. “Os 
poderes sofreram intervenções. Não tivemos liberdade. Juízes foram censurados, perseguidos. Os 
partidos políticos, a grande mola da democracia, foram extintos e criados alguns apenas para legitimar o 
sistema. Houve ditadura militar porque houve censura, acabou-se com a liberdade de expressão. Na 
democracia existe o Estado Democrático de Direito e, no regime militar, ele foi rasgado. Não era 
democracia porque as eleições foram interrompidas para governador, prefeitos, presidência da 
República”, disse. 
‘É imoral e inadmissível’, diz relator da ONU sobre comemoração 
Para a Organização das Nações Unidas (ONU), a intenção de comemorar o aniversário do golpe militar 
de 1964, citada pelo presidente Jair Bolsonaro, “é imoral e inadmissível em uma sociedade baseada no 
estado de direito”. A frase foi dita na sexta-feira, 29, pelo Relator Especial sobre a promoção da verdade, 
justiça, reparação e garantias de não-repetição da ONU, Fabián Salvioli. 
O relator também ressaltou que é dever de autoridades e da sociedade como um todo rejeitar ações 
similares. “Tentativas de revisar a história e justificar ou relevar graves violações de direitos humanos do 
passado devem ser claramente rejeitadas por todas as autoridades e pela sociedade como um todo. As 
autoridades têm a obrigação de garantir que tais crimes horrendos nunca sejam esquecidos, distorcidos 
ou deixados impunes”, afirmou. 
Para Salvioli, a impunidade aos envolvidos é fortalecida a partir do momento em que atribui-se um novo 
significado ao período da ditadura militar. “Quaisquer ações que possam justificar ou relevar graves 
violações de direitos humanos durante a ditadura reforçariam ainda mais a impunidade que os 
perpetradores desfrutam no Brasil, e enfraqueceriam a confiança da sociedade nas instituições públicas 
e no estado de direito”. 
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