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VAGAS

Ufam lança concursos para níveis Superior e Médio com salários de até R$ 4.180
Provas acontecem na capital e interior no dia 15 de setembro. Inscrições começam no próximo mês

OSWALDO NETO 29/05/2019 ÀS 11:35

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) lançou dois concursos públicos para preenchimento de
vagas nos níveis Superior e Médio. As oportunidades são para Manaus, Itacoatiara, Humaitá e Coari. Os
salários variam de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66 com acréscimo de benefícios. As provas acontecem no
dia 15 de setembro na capital e nos municípios do interior.

A execução dos concursos será realizada pela Comissão Permanente de Concursos da Ufam, que
poderá solicitar a participação de outros setores da universidade. As inscrições para os dois certames
iniciam no dia 24 de junho e vão até 15 de julho. Todas as funções exigem dos aprovados 40 horas
semanais.

Para o concurso nível superior Classe E, o concurso oferece seis vagas com lotação em Manaus e uma
para Itacoatiara. A taxa de inscrição desse nível tem o valor de R$ 110. O salário é de R$ 4.180,66, além
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de benefícios como auxílio creche e pré-escolar de R$ 321, auxílio-alimentação de R$ 458 e vale-
transporte.

Neste concurso, a Ufam procura candidatos para os cargos de Assistente Social, Médico Veterinário,
Enfermeiro, Engenharia Civil, Bibliotecário/Documentalista e Arqueólogo. Para o cargo de assistente
social, a vaga é para o município de Itacoatiara.

O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 10 de outubro.

Nível Médio
Para o nível médio, outro concurso traz 21 vagas para os municípios de Manaus, Coari, Humaitá e
Itacoatiara. Os salários são de R$ 2.446,96 e benefícios. Neste edital, há 19 vagas de ampla
concorrência e duas vagas para PCD e negros. As provas acontecem no dia 15 de setembro em Manaus
e nos interiores onde o concurso oferece oportunidades.

Veja os cargos para o nível médio:
Assistente em Administração – 5 vagas para Manaus e 1 para Itacoatiara

Técnico em Eletricidade – 1 vaga para Manaus

Técnico de laboratório (Biologia) – 1 vaga para Manaus

Técnico de laboratório (Física) – 1 vaga para Humaitá

Técnico de laboratório (Química) – 1 vaga para Coari e 1 vaga para Humaitá

Técnico de laboratório (Química) – 1 vaga para Manaus

Técnico de laboratório (Informática) – 1 vaga para Manaus

Técnico de laboratório (Industrial) – 1 vaga para Manaus

Técnico em Tecnologia de Informação – 3 vagas para Manaus

Técnico em Contabilidade – 1 vaga para Itacoatiara

Técnico em Eletromecânica – 1 vaga para Coari

Tradutor e Intérprete de linguagem de sinais – 1 vaga para Manaus

Técnico em Nutrição e Dietética – 1 vaga para Manaus
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Todo o processo de homologação e posterior nomeação deverá ser acompanhado pelo candidato por
meio de publicação no Diário Oficial da União (D.O.U.), bem como pelo
site http://www.comvest.ufam.edu.br/ e https://progesp.ufam.edu.br/crs/concurso-tae.html.

to: Arquivo/AC
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Edital UFAM: SAIU! 28 vagas e iniciais de até R$ 4 mil!

DeTauana Silva
Equipe de Comunicação do Gran Cursos Online
Postado em 29/05/2019 14:04

Edital UFAM publicado! Vagas para níveis médio/técnico e superior!

A Universidade Federal do Amazonas (Edital UFAM) publicou dois editais com um total de 28 vagas
para a carreira de Técnico Administrativo em áreas de níveis médio/técnico e superior.
As inscrições estarão abertas entre os dias 24 de junho e 15 de julho de 2019 por meio do site:
http://www.comvest.ufam.edu.br/. A taxa de inscrição será de R$ 110,00 para cargos de nível superior e
de R$ 85,00 para cargos de nível médio/técnico.

Edital UFAM: cargos e benefícios
Nível superior (7 vagas)

 ASSISTENTE SOCIAL
 MÉDICO VETERINÁRIO
 ENFERMEIRO
 ENGENHEIRO/ÁREA:CIVIL
 BIBLIOTECÁRIO/DOCUMENTALISTA
 ARQUEÓLOGO

A remuneração inicial para estes cargos será de R$ 4.180,66.

Nível médio/técnico (21 vagas)
 ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
 TÉCNICO EM ELETRICIDADE
 TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: BIOLOGIA
 TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA:FÍSICA
 TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA:QUÍMICA
 TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: INFORMÁTICA
 TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: INDUSTRIAL
 TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
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 TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA
 TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS
 TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

A remuneração inicial para estes cargos será de R$ 2.446,96.

Além do vencimento, os aprovados no concurso UFAM terão direito aos seguintes benefícios:
1. Percentual de Incentivo à Qualificação para os candidatos que possuam escolaridade superior à

exigência para ocupação do cargo;
2. Auxílio Creche e Pré-Escolar no valor de R$ 321,00 para dependentes com idade inferior a 06

anos;
3. Auxílio Alimentação, estipulado em R$ 458,00
4. Vale Transporte

Etapas do Edital UFAM
Os candidatos de todas as áreas serão submetidos a prova objetiva marcada para o dia 15 de setembro
de 2019. As avaliações serão realizadas pelo sistema de múltipla escolha, devendo o candidato
assinalar, no Cartão-Resposta, uma das alternativas propostas para cada questão, através das letras a,
b, c, d ou e.
As questões serão de acordo com as seguintes disciplinas:

 Língua Portuguesa
 Legislação
 Conhecimentos Específicos ao cargo

Detalhes do Edital UFAM
 Concurso: Universidade Federal do Amazonas (Edital UFAM)
 Banca organizadora: comissão própria
 Cargo: Técnico-Administrativos em Educação
 Escolaridade: níveis médio/técnico e superior
 Número de vagas: 28
 Remuneração: até R$ 4.180,66.
 Data das inscrições: de 24 de junho a 15 de julho de 2019
 Taxa de inscrição: R$ 85 ou R$ 110
 Data da prova: 15 de setembro de 2019

Edital – nível superior
Edital – nível médio
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Ufam divulga editais de concurso para técnico-administrativos
29 de maio de 2019 em Economia

Os candidatos aprovados serão lotados nas Unidades Acadêmicas da Ufam em Coari, Humaitá,
Itacoatiara e Manaus (Foto: Divulgação)

Da Redação

MANAUS – A Ufam (Universidade Federal do Amazonas) divulga editais voltados ao provimento de
vagas para cargos de Técnico-administrativo em Educação da Universidade. Os editais foram publicados
nesta quarta-feira, 29, no Diário Oficial da União.

Editais
O Edital 44 é voltado ao provimento de cargos de nível médio (Classificação D) e oferece 21 vagas. Os
candidatos aprovados serão lotados nas Unidades Acadêmicas da Ufam em Coari, Humaitá, Itacoatiara
e Manaus, conforme especificações do edital.

Assistente em administração, Técnico em Eletricidade, Técnico de Laboratório, Técnico em
Contabilidade e Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais são alguns dos cargos oferecidos pelo
edital 44. O vencimento básico inicial dos cargos que exigem o Ensino Médio é de R$ 2.446,96.

O edital 45 é voltado a prover cargos de nível superior (Classificação E) nas Unidades Acadêmicas de
Itacoatiara e Manaus (AM). O edital oferece 7 vagas para os cargos de Classificação E, entre elas a de
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29 de maio de 2019 em Economia

Os candidatos aprovados serão lotados nas Unidades Acadêmicas da Ufam em Coari, Humaitá,
Itacoatiara e Manaus (Foto: Divulgação)

Da Redação

MANAUS – A Ufam (Universidade Federal do Amazonas) divulga editais voltados ao provimento de
vagas para cargos de Técnico-administrativo em Educação da Universidade. Os editais foram publicados
nesta quarta-feira, 29, no Diário Oficial da União.

Editais
O Edital 44 é voltado ao provimento de cargos de nível médio (Classificação D) e oferece 21 vagas. Os
candidatos aprovados serão lotados nas Unidades Acadêmicas da Ufam em Coari, Humaitá, Itacoatiara
e Manaus, conforme especificações do edital.

Assistente em administração, Técnico em Eletricidade, Técnico de Laboratório, Técnico em
Contabilidade e Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais são alguns dos cargos oferecidos pelo
edital 44. O vencimento básico inicial dos cargos que exigem o Ensino Médio é de R$ 2.446,96.

O edital 45 é voltado a prover cargos de nível superior (Classificação E) nas Unidades Acadêmicas de
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arqueólogo, assistente social, médico veterinário, enfermeiro, engenheiro civil e
bibliotecário/documentalista. O vencimento básico inicial dos cargos que exigem o nível superior é de R$
4.180,66.

Benefícios
Além do vencimento básico para todos os cargos, níveis de classificação e capacitação, a Ufam oferece
os seguintes benefícios: a) Percentual de Incentivo à Qualificação para os candidatos que possuam
escolaridade superior à exigência para ocupação do cargo b) Auxílio Creche e Pré-Escolar no valor de
R$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais) para dependentes legais com idade inferior a 6 anos; c) Auxílio-
Alimentação, estipulado em R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais) e Vale Transporte,
conforme legislação vigente.

Inscrições
As taxas de inscrição são R$ 85,00 para cargos de nível médio e R$ 110,00 para nível superior. As
inscrições podem ser realizadas no site da Comissão Permanente de Concursos no período de 24 de
junho a 15 de julho de 2019. Candidatos interessados em solicitar isenção da taxa de inscrição devem
preencher o formulário de solicitação de isenção disponível no site da Comissão Permanente de
Concursos, a partir das 10h do dia 4 de junho até as 17h do dia 5 de junho.

Cronograma
A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 15 de setembro de 2019 e a divulgação do
resultado final está previsto para ser divulgado no dia 10 de outubro de 2019.

Mais informações podem ser acessadas nos editais disponíveis em anexo.
Anexos:https://ufam.edu.br/2013-04-29-19-37-05/arquivo-de-noticias/9887-ufam-divulga-editais-de-
concurso-para-tecnico-administrativos-de-nivel-medio-e-superior
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CONFIRA OS EDITAIS
Ufam divulga editais de concurso com 28 vagas e salários de até R$ 4,1 mil
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Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) divulgou dois editais de concurso público
voltados ao provimento de vagas para cargos de técnico-administrativo em educação. Os editais foram
publicados nesta quarta-feira, 29, no Diário Oficial da União; confira abaixo.

Editais
O Edital 44 é voltado ao provimento de cargos de nível médio (Classificação D) e oferece 21 vagas. Os
candidatos aprovados serão lotados nas Unidades Acadêmicas da Ufam em Coari, Humaitá, Itacoatiara
e Manaus, conforme especificações do edital. Assistente em administração, Técnico em Eletricidade,
Técnico de Laboratório, Técnico em Contabilidade e Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais são
alguns dos cargos oferecidos. O vencimento básico inicial dos cargos que exigem o Ensino Médio é de
R$ 2.446,96.

O edital 45 é voltado a prover cargos de nível superior (Classificação E) nas Unidades Acadêmicas de
Itacoatiara e Manaus. O edital oferece 7 vagas para os cargos de arqueólogo, assistente social, médico
veterinário, enfermeiro, engenheiro civil e bibliotecário/documentalista. O vencimento básico inicial dos
cargos que exigem o nível superior é de R$ 4.180,66.

Benefícios
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Além do vencimento básico para todos os cargos, níveis de classificação e capacitação, a Ufam oferece
os seguintes benefícios: a) Percentual de Incentivo à Qualificação para os candidatos que possuam
escolaridade superior à exigência para ocupação do cargo b) Auxílio Creche e Pré-Escolar no valor de
R$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais) para dependentes legais com idade inferior a 6 anos; c) Auxílio-
Alimentação, estipulado em R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais) e Vale Transporte,
conforme legislação vigente.

Inscrições
As taxas de inscrição são R$ 85,00 para cargos de nível médio e R$ 110,00 para nível superior. As
inscrições podem ser realizadas no site da Comissão Permanente de Concursos no período de 24 de
junho a 15 de julho de 2019. Candidatos interessados em solicitar isenção da taxa de inscrição devem
preencher o formulário de solicitação de isenção disponível no site da Comissão Permanente de
Concursos, a partir das 10h do dia 4 de junho até as 17h do dia 5 de junho.

Cronograma
A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 15 de setembro de 2019 e a divulgação do

resultado final está previsto para ser divulgado no dia 10 de outubro de 2019. Mais informações podem
ser acessadas nos editais disponíveis em anexo.
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PARINTINS

Ufam abrem as portas da universidade para comunidade, em Parintins

Essa iniciativa faz parte da mobilização nacional em defesa da educação pública
EM TEMPO* 29 de maio de 2019 - 15:27

Foto: Divulgação

Parintins- Um dia todo de portas abertas para a comunidade parintinense, esse é o objetivo do evento
intitulado “Ufam de portas abertas para a comunidade parintinense”, está sendo organizado pelos
acadêmicos dos sete cursos existentes no Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ)
da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Essa iniciativa faz parte da mobilização nacional em
defesa da educação pública.

No dia (30), quinta-feira, estudantes de todo o país irão às ruas para manifestar contra os bloqueios
feitos pelo ministro da educação nas verbas destinadas às Universidade Federais.
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Para o líder estudantil, Arcenildo Souza, esse é um momento muito importante, pois a classe acadêmica
chama a comunidade parintinense para conhecer os laboratórios de pesquisas, projetos de extensão,
que existem no ambiente acadêmico.

Arcenildo Souza, afirma que essa programação do dia 30 de maio é parte do planejamento para a
grande greve nacional que está sendo organizada para o dia 14 de junho em todo o Brasil. "Esse 30, nós
abrimos as portas da UFAM/Parintins, para acolher os alunos das redes municipal e estadual que serão
os futuros universitários, assim já terão essa oportunidade de conhecer a instituição que brevemente os
receberá como membros no seu corpo discente". Afirma.

Esse evento está sendo planejado pelos próprios acadêmicos da UFAM, com apoio dos alunos da
Universidade do Estado Amazonas (UEA), Instituto Federal do Amazonas (IFAM) e estudantes
secundaristas de Parintins, além de professores.

*Com informações da assessoria
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MPF investiga faltas e concessão de atestados a servidores da Ufam
29 de maio de 2019 em Dia a Dia.

MPF investiga supostas irregularidades na Faculdade de Medicina da Ufam (Foto: Divulgação)

Da Redação

MANAUS – O MPF (Ministério Público Federal) abriu inquérito para investigar suposta falta de controle
na frequência de servidores e concessão de atestados médicos na Faculdade de Medicina da Ufam
(Universidade Federal do Amazonas).

Segundo denúncia do servidor público da Ufam, Ivan Tramujas da Costa e Silva, ao MPF, há
desinteresse da Administração Superior em instalar pontos eletrônicos que a Faculdade de Medicina já
possui. Além disso, o servidor alega também falta de rigor na avaliação de atestados médicos que
permitem afastamentos prolongados do trabalho.

Confira a decisão na íntegra:
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ACNUR lança na quinta (30) estudo sobre perfil socioeconômico de refugiados no Brasil

Publicado em 29/05/2019
Atualizado em 29/05/2019

A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e a Cátedra Sérgio Vieira de Melo (CSVM) lançam na
quinta-feira (30), em Brasília (DF), pesquisa inédita sobre o perfil socioeconômico dos refugiados no
Brasil. Elaborado por professores associados à CSVM por meio de entrevistas domiciliares, o estudo é
um marco na produção do conhecimento sobre o tema do refúgio no Brasil e da integração social,
educacional e econômica de uma população altamente vulnerável.

A fim de analisar as variáveis sociodemográficas e laborais, foram conduzidas entrevistas com cerca de
500 pessoas refugiadas reconhecidas pelo Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) e que hoje
residem no Brasil. O relatório traz dados a respeito de escolaridade, perfil laboral, integração social,
obstáculos à integração e perspectivas futuras da população pesquisada. O trabalho de campo foi
realizado entre junho de 2018 e fevereiro de 2019.

Refugiados residentes em São Paulo. Foto: ACNUR/L. Leite
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O perfil será lançado no auditório da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU, Setor de
Grandes Áreas Sul 604), a partir das 10h. As inscrições para o evento são gratuitas e limitadas, podendo
ser feitas pelo endereço https://forms.gle/nyimh5TsTKpsbNV86.

A mesa de abertura contará com a presença do representante do ACNUR no Brasil, José Egas, do
coordenador-geral do CONARE, Bernardo Laferté, do secretário de Planejamento e Projetos da ESMPU,
Volker Egon Bohne, e a da diretora do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, Rozana Reigota
Neves. Os dados gerais do estudo serão apresentados pelo professor Marcio Sergio Batista Silveira de
Oliveira, da Universidade Federal do Paraná, coordenador nacional da pesquisa.

O evento também contará com a exposição de dois painéis sobre as perspectivas locais dos oito estados
contemplados pela pesquisa – São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal,
Santa Catarina, Minas Gerais e Amazonas – que concentram 94% dos refugiados sob a proteção do
governo brasileiro.
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Os professores e acadêmicos envolvidos na pesquisa são vinculados à Universidade Federal do Paraná,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Estadual de Campinas, Fundação Casa Rui
Barbosa, Universidade de Brasília, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Universidade
Federal do Amazonas e Universidade Federal de Santa Catarina.

Sobre a Cátedra Sérgio Vieira de Melo

Desde 2003, o ACNUR implementa a Cátedra Sérgio Vieira de Mello em cooperação com centros
universitários nacionais e com o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE). A CSVM visa difundir o
ensino universitário, a pesquisa e a extensão acadêmica sobre temas relacionados ao refúgio, promover
a formação acadêmica e a capacitação de professores e estudantes, além de apoiar diretamente
refugiados em projetos comunitários.

Sobre refugiados no Brasil

De acordo com os dados do CONARE, do Ministério da Justiça, até o fim de 2018 o Brasil já havia
reconhecido 10.522 refugiados provenientes de 105 países, tais como Síria, República Democrática do
Congo, Colômbia, Palestina e Paquistão.

O reconhecimento como refugiado é fundamentado por situações de fundado temor, perseguição
relacionada a raça, religião, nacionalidade, pertencimento a determinado grupo social ou opinião política.
Destes, 5.134 continuam no país na condição de refugiado, sendo que 52% moram em São Paulo, 17%
no Rio de Janeiro e 8% no Paraná. Atualmente, a população síria representa 35% da população
refugiada com registro ativo no Brasil.

Serviço

Lançamento do Perfil Socioeconômico dos Refugiados no Brasil
Local: Auditório Pedro Jorge I, Escola Superior do Ministério Público da União, SGAS II St. De Grandes
Áreas Sul 604 – Brasília
Data: 30 de maio de 2019
Horário: das 10h às 14h
Link de inscrição: https://forms.gle/nyimh5TsTKpsbNV86
As inscrições são gratuitas e limitadas.

Contatos de imprensa: Unidade de Informação Pública do ACNUR Brasil (61) 3044-5744 /
brabrpi@unhcr.org
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DEBATE

Grupo de trabalho discute estratégias para proteção dos periquitos na Efigênio Salles
A comissão é coordenada pela Sema e conta com a participação de representantes de 9 instituições e
do Condomínio Efigênio Salles

Foto: Arquiv
PORTAL A CRÍTICA 30/05/2019 ÀS 07:38

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) reuniu, nesta quarta-feira (29), os membros do recém-
criado Grupo de Trabalho (GT) para discutir medidas e estratégias para proteção dos Periquitos-de-asa-
branca (Brotogeris versicolurus) que revoam na avenida Efigênio Salles, Zona Centro-Sul de Manaus.

O GT foi criado como parte da estratégia da Sema de criação de políticas para garantir o bem-estar
animal. Em 2014, 200 periquitos foram mortos por envenenamento criminal na avenida Efigênio
Salles, o que causou revolta de grande parte da população em Manaus.
Os animais passaram a ser mais encontrados na zona urbana da capital a partir de 2011, e nos períodos
de novembro a março utilizam as árvores da avenida para dormir. O periquito é uma espécie da várzea e
estima-se que 12 mil pássaros passem pelo local.

De acordo com a assessora de Educação Ambiental da Sema, Dayse Campista, o grupo iniciará as
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Grupo de trabalho discute estratégias para proteção dos periquitos na Efigênio Salles
A comissão é coordenada pela Sema e conta com a participação de representantes de 9 instituições e
do Condomínio Efigênio Salles

Foto: Arquiv
PORTAL A CRÍTICA 30/05/2019 ÀS 07:38

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) reuniu, nesta quarta-feira (29), os membros do recém-
criado Grupo de Trabalho (GT) para discutir medidas e estratégias para proteção dos Periquitos-de-asa-
branca (Brotogeris versicolurus) que revoam na avenida Efigênio Salles, Zona Centro-Sul de Manaus.

O GT foi criado como parte da estratégia da Sema de criação de políticas para garantir o bem-estar
animal. Em 2014, 200 periquitos foram mortos por envenenamento criminal na avenida Efigênio
Salles, o que causou revolta de grande parte da população em Manaus.
Os animais passaram a ser mais encontrados na zona urbana da capital a partir de 2011, e nos períodos
de novembro a março utilizam as árvores da avenida para dormir. O periquito é uma espécie da várzea e
estima-se que 12 mil pássaros passem pelo local.
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atividades com a definição de uma estratégia viável para preservação da espécie. “Buscaremos medidas
para diminuir o atropelamento e reverter esse quadro negativo de maneira educativa”, explicou.

Campanha educativa
Entre os encaminhamentos discutidos na reunião estão a promoção de campanha educativa para a
conscientização da população, placas para redução de velocidade na avenida, além da manutenção das
árvores através de podas frequentes.

Órgãos integrantes
O grupo de trabalho é coordenado pela Sema e conta com a participação de representantes do Instituto
de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa), Instituto Municipal de
Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), Comissão de Meio Ambiente, Recursos Naturais,
Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Amazônia da Câmara Municipal de Manaus (Commaresv),
Wildlife Conservation Society (WCS), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
(Semmas), Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Caama/Aleam),
Condomínio Efigênio Salles e Universidade Federal do Amazonas (Ufam).
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Hidrogel de gengibre criado por pesquisador brasileiro evita amputação em diabéticos

Nada é tão eficaz em melhorar a vida de quem mais precisa do que o estudo, a pesquisa e a ciência.
Mais uma prova concreta de tal máxima veio diretamente do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas
da Amazônia – mais precisamente das mãos e do trabalho de Carlos Cleomir de Souza Pinheiro,
pesquisador do instituto. Há 20 anos que Carlos vem desenvolvendo um hidrogel à base de gengibre
amargo, capaz de evitar amputações das extremidades em pacientes que sofrem de diabetes – e o
produto chegará ao mercado ainda esse ano.

O pesquisador Carlos Cleomir de Souza Pinheiro entre mudas de gengibre amargo

De acordo com Carlos, doutor em Biologia e Recursos Naturais, seu hidrogel foi testado em 27 pacientes
diabéticos que sofriam com úlceras nos pés indicadas para amputação – e alcançou a cura em 95% dos
casos. Segundo o pesquisador, a cura se dá a partir do potencial cicatrizante, anti-inflamatório,
analgésico e vasodilatador que o gengibre amargo oferece. O produto vem sendo desenvolvido e testado
desde 2004 e, segundo pacientes que utilizaram o hidrogel, a cura veio em menos de dois meses de
uso.
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Para produção do medicamento, Carlos criou a Biozer da Amazônia, empresa incubada no INPA, a fim
não só de produzir o gengibre amargo como de possibilitara chegada do hidrogel ao mercado. Trata-se
de um trabalho desenvolvido em parceria com a Unicamp, a Faculdade de Medicina do ABC, a
Universidade Federal do Amazonas, Universidade do Estado do Amazonas e a Fundação de Controle da
Oncologia do Estado do Amazonas. O produto já teve sua patente requerida, e está agora aguardando
liberação Anvisa. A comercialização deve começar em no final do ano, mas, para além da incrível
notícia, trata-se de um exemplo concreto do tipo de avanço que o investimento em pesquisa e ciência
como um todo é capaz de promover.

Carlos com a Medalha de Ouro Deodato de Miranda Leão, outorgada pela Câmara Municipal de Manaus
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‘Tendência é acontecer muito mais crimes, dentro e fora dos presídios’

29/05/19 por Arthur Stabile

Especialista no sistema prisional do Amazonas, sociólogo Ítalo Lima explica que massacre com
55 presos mortos faz parte de histórico violento nas prisões e reflexo será ainda mais violência

Em seu mestrado, Ítalo abordou a realidade prisional de unidades em Manaus, e explica como
massacres atuais dialogam com histórico do sistema | Foto: Arquivo pessoal

Os 55 assassinatos em série dentro de presídios privados (administrados pela empresa Umanizzare) de
Manaus, capital do Amazonas, podem ser lidos como uma repetição de outro massacre recente, com 56
mortos há dois anos e meio. O sociólogo Ítalo Lima, que fez mestrado sobre a situação carcerária
manauara pela Universidade Federal do Amazonas, explica que a nova matança, terceira maior no
sistema prisional brasileiro, é apenas mais um capítulo sangrento no histórico do regime prisional local,
uma síntese de desigualdades sociais que vem desde a formação da capital, como explica.

Em entrevista à Ponte, Lima, que atualmente trabalha no LEV (Laboratório de Estudos da Violência) da
UFC (Universidade Federal do Ceará), avalia que a privatização do sistema, ocorrida em 2006, agravou
a crise já existente nas prisões, com massacres registrados no início do século. Como o Estado
terceirizou a responsabilidade e não combateu a violência, levou a população a considerar que se pode
matar sem problemas. “Manaus vive um cenário de intensificação dos conflitos”, sustenta. O pesquisador
aponta o surgimento de milícias e o aumento da violência entre as facções que atuam no território: CV
(Comando Vermelho), FDN (Família do Norte), e PCC (Primeiro Comando da Capital).
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Confira a entrevista:

Ponte – Especialistas ouvidos pela Ponte consideram que o poder público poderia evitar tanto o
massacre de 2017 como o deste ano. De fato, essas mortes eram esperadas?

Ítalo Lima – Com certeza. O que aconteceu no domingo e segunda é mais um capítulo da violência das
prisões do Amazonas. Em pesquisa de campo que fiz, quanto mais se vai pesquisando sobre os
históricos das prisões, mais se encontra esse tipo de acontecimento. Exemplo: em 2002 teve uma
chacina que matou 13 pessoas no seguro da unidade prisional. Naquele momento, o governo e a
sociedade identificaram que o sistema prisional estava falido, seja por corrupção interna por parte de
funcionários, seja pelo comando de xerifes do crime em pavilhões e unidades, e o permanente estado de
insegurança. O Compaj, em 2017, já era uma unidade de segurança máxima.

Ponte – Então a contratação de empresas terceirizadas visava acabar com esta crise. Por qual
motivo não deu certo?

Ítalo Lima – Em 2003, logo em resposta ao massacre, começa o processo de terceirização. A primeira
empresa assumiu em caráter de urgência, sem processo licitatório. Fica fácil entender o motivo de não
dar certo. Já tivemos várias empresas neste processo de terceirização no Amazonas. A ideia era de ser
mais flexível com as questões trabalhistas e ter impacto na condição geral, mas o que acontece é que,
logo depois que se teve a licitação, em 2006, relatórios do ano seguinte feitos por instituições de controle
social, detectam que a terceirização não cumpriu o papel de imediato.

Ponte – A política pública pelo governo do estado tem influência neste cenário?

Ítalo Lima – Sim. As próprias polícias tiveram concursos no fim dos anos 2000, sofisticaram a ação nas
ruas, que refletiram em programas, como o ronda do bairro, um modelo já de 2011. Esse programa é
conhecido pela produtividade em termo de prisões. Ou seja: o policial prendia e ganhava até um 14º
salário. Algumas prisões eram mais valorizadas, como de entorpecente, de usuário de drogas e
traficantes, o que passava a sensação de que coisas estavam no rumo certo. Mas a situação nas prisões
estavam piorando cada vez mais.

Ponte – Qual reflexo dessa política de encarceramento?

Ítalo Lima – Temos denúncias feitas constantemente por servidores e associações dos agentes. A
superlotação estava cada vez maior e, ao mesmo tempo, a terceirização tem impactos severos na
situação trabalhista. Os agentes terceirizados vivem uma discrepância salarial enorme em relação aos
contratados pelo governo. Além das ameaças contantes que eles recebem dentro das unidades, das
condutas autoritárias dos presos. As empresas dão pouca segurança para eles, tanto salarial, quanto
atendimento psicológico. Alguns sofrem da Síndrome de Burnout (esgotamento físico e mental em
decorrência do trabalho) dentro das unidades. Um trabalhador terceirizado começou a suar frio falando
comigo, por exemplo, dizendo “nós trabalhamos sob constante ameaça todos os dias”. Não existe
garantia para eles.

Ponte – Os presídios do amazonas estavam em normalidade desde o massacre de 2017?

Ítalo Lima – Não, esse massacre de agora é um massacre que vem em um período de intervenção, não
de estado de normalidade no sistema. A força nacional estava no entorno das unidades, os mecanismos
foram aprimorados, mas não foi o suficiente para conter a escala de violência que vimos. Manaus vive
um cenário de intensificação dos conflitos. Há o avanço de milícias, como acontece no Rio de Janeiro,
temos aumento da violência entre as facções, CV (Comando Vermelho), FDN (Família do Norte), e PCC
(Primeiro Comando da Capital).

Ponte – Então os massacres recentes não são isolados, integram um histórico similar?

Confira a entrevista:

Ponte – Especialistas ouvidos pela Ponte consideram que o poder público poderia evitar tanto o
massacre de 2017 como o deste ano. De fato, essas mortes eram esperadas?

Ítalo Lima – Com certeza. O que aconteceu no domingo e segunda é mais um capítulo da violência das
prisões do Amazonas. Em pesquisa de campo que fiz, quanto mais se vai pesquisando sobre os
históricos das prisões, mais se encontra esse tipo de acontecimento. Exemplo: em 2002 teve uma
chacina que matou 13 pessoas no seguro da unidade prisional. Naquele momento, o governo e a
sociedade identificaram que o sistema prisional estava falido, seja por corrupção interna por parte de
funcionários, seja pelo comando de xerifes do crime em pavilhões e unidades, e o permanente estado de
insegurança. O Compaj, em 2017, já era uma unidade de segurança máxima.

Ponte – Então a contratação de empresas terceirizadas visava acabar com esta crise. Por qual
motivo não deu certo?

Ítalo Lima – Em 2003, logo em resposta ao massacre, começa o processo de terceirização. A primeira
empresa assumiu em caráter de urgência, sem processo licitatório. Fica fácil entender o motivo de não
dar certo. Já tivemos várias empresas neste processo de terceirização no Amazonas. A ideia era de ser
mais flexível com as questões trabalhistas e ter impacto na condição geral, mas o que acontece é que,
logo depois que se teve a licitação, em 2006, relatórios do ano seguinte feitos por instituições de controle
social, detectam que a terceirização não cumpriu o papel de imediato.

Ponte – A política pública pelo governo do estado tem influência neste cenário?

Ítalo Lima – Sim. As próprias polícias tiveram concursos no fim dos anos 2000, sofisticaram a ação nas
ruas, que refletiram em programas, como o ronda do bairro, um modelo já de 2011. Esse programa é
conhecido pela produtividade em termo de prisões. Ou seja: o policial prendia e ganhava até um 14º
salário. Algumas prisões eram mais valorizadas, como de entorpecente, de usuário de drogas e
traficantes, o que passava a sensação de que coisas estavam no rumo certo. Mas a situação nas prisões
estavam piorando cada vez mais.
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Ítalo Lima – Um histórico de matança, de conivência com a situação do sistema penitenciário. Quando
se olha o nível de desigualdade social no estado e na capital, como em termos de saneamento básico,
distribuição de renda, a própria ocupação da cidade, nós observamos um histórico de violação social. E
as prisões têm a função de castigar, exclusivamente, e aprofunda essa desigualdade. São pessoas
privadas de relações, por exemplo. As pessoas que morreram, algumas estão relacionadas às facções,
mas nem todas. Agora, o governo de Wilson Lima (PSC) diz que não vai indenizar as famílias que
tiveram seus familiares massacrados sob a tutela do estado. O estado assume a situação de miséria, é
incapaz de melhorar o quadro, e deixa matar e deixa morrer. O recado é esse. Em 2017, no massacre de
Compaj, o poder público declarou que ali ‘não tinha nenhum santo‘. As consequências de violências nas
prisões são sentidas nas ruas. Alguns bairros são completamente conflagrados pelas facções, como
União, o Centro, o Mutirão. Neles já se observa uso ostensivo de armas de fogo. Há maior circulação de
armas na cidade e, ao mesmo tempo, as polícias são levadas à lógica de guerra e extermínio.

Ponte – A letalidade policial aumentou desde o massacre de 2017?

Ítalo Lima – Temos exemplos: houve um assalto à uma lotérica de Manaus, feito por uma quadrilha de
ligação com FDN. Eles fizeram um cordão humano dentro da lotérica, pela avenida Grande Circular de
Manaus, e entraram atirando numa rua de bairro popular. E a 1,5 km dali, a polícia exterminou essas
pessoas. É um caso emblemático na história: a polícia pegou as armas, e saiu em passeata pela
avenida. Dezenas de pessoas aplaudiram a situação que acabara de acontecer e ainda estavam
gritando “Bolsonaro”. O esvaziamento que o governo estadual faz, em termos do que deveria ser a
conduta pública, o que deveria ser isso, virou um aviso de que as pessoas poderiam resolver os seus
problemas de forma autoritária e violenta.

Ponte – Como avalia a política pública nos presídios do Amazonas?

Ítalo Lima – A avaliação é que as prisões, no Brasil em um geral, estão distante da ressocialização, mas
no Amazonas a política de segurança penitenciária foi conivente com a repressão. A medida que o
próprio estado fortalece liderança desses grupos organizados, com atuação extremamente autoritária, a
população carcerária fica em situação complicada. Por um lado, as lideranças oportunamente dizem que
lutam pelos direitos e contra opressões, por outro, usam esse tipo de ação como a de domingo para
justificar intervenções autoritárias. Temos aqui no Ceará, onde atuo hoje, a tortura sendo relativizada
dentro do sistema, ela não é combatida. Os agentes daqui estão entre os que farão parte da força-tarefa
do ministro Moro que irão para Manaus. E, na agenda da segurança do Ceará, os direitos humanos
saíram de modo muito preocupante.

Ponte – Alguns dos candidatos colocaram nas eleições de 2018 a privatização dos presídios
como política pública, seja nacional ou estadual. Como o exemplo do Amazonas contribui nesse
debate?

Ítalo Lima – As condições no sistema penal não se modificaram. Na verdade, pioraram. As
consequências são sentidas com os massacres. Geralmente, o modus operandi que essas empresas
colocam nas crises evidenciam que estes fatos representam um projeto. No Espírito Santo já aconteceu
situação similar. De modo geral, o Ceará também. As rebeliões, fugas, mortes… Com a terceirização, a
empresa se isenta de responsabilidade. Em 2017 foi a mesma situação, a Umanizzare se isentou e
utiliza como artificio o suposto segredo como requisito para a segurança e, por isso, não oferece
informações. O controle social sobre a atuação das empresas é muito frágil. Não temos exatidão sobre o
número de trabalhadores em serviço, sobre suas condições de trabalho. Temos controle de dinheiro
gasto e, nos últimos cinco anos, foram mais de 50 milhões [números obtidos pelo site Brasil de
Fato apontam para mais de R$ 836 milhões pagos pelo governo do Amazonas]. O artifício da não
responsabilização é de que o dever era do estado, que ele não cumpriu a sua função, e no fim ninguém
é responsável pelas mortes. Uma parte da culpabilidade foi para as pessoas que cometeram os atos,
mas o estado não entra como responsável e indutor da situação.

Ponte – Há algum reflexo imediato com o novo massacre?
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Ítalo Lima – Vão fazer um novo processo de licitação para conseguir uma nova empresa para
administrar os presídios. Existe uma forte tendência de que as privatizações relativizem a relação
trabalhista, que dificultem o controle social, a recusa para termos acesso às informações – supostamente
baseado na segurança- e, pelo que nós sabemos, a terceirização está muito distante de conseguir suas
missões. São poucas garantias aos trabalhadores, por exemplo, muitos deles estão adoecendo.

Ponte – Há um direcionamento do motivo para esse matança?

Ítalo Lima – Provavelmente, é decorrente e levará a diversos acontecimentos fora das prisões, até
mesmo fora de Manaus. A hipótese é que existiu um racha interno na Família do Norte, mas isso não é
uma novidade. A relação entre esses grupos, com décadas de tramas, são frágeis. Com cada nova
situação de conflito entre as facções e aumento da truculência policial, tudo pode mudar muito
rapidamente. São muitos indícios de disputa interna, mas em processo. As consequências começam a
ser observadas com mais tempo, mas, de forma quase imediata, realmente é o aumento dos conflito. As
disputas vão se intensificando na medida que os eventos vão acontecendo. Certamente, vamos ver que
outros assassinatos têm relações com essas brigas de facções. A tendência é acontecer muito mais
crimes, dentro e fora dos presídios.

Ponte – Tem sido recorrente no Amazonas o uso do WhatsApp como ferramenta para divulgar
casos violentos, como o próprio massacre de 2017. Isso contribui para o clima de insegurança?

Ítalo Lima – O uso de celulares nas prisões não é novidade, já ocorre há mais de 20 anos. Temos em
Manaus desde 2000. Hoje, o acesso à informação e a internet móvel têm trazido a qualidade de
acompanhar em tempo real praticamente tudo, infelizmente esses casos também. Em Compaj, nos
assassinatos de 2017, os boatos em WhatsApp eram terríveis. A cidade estava apavorada, pois a
ascensão das facções contou com um tipo de capacidade de mobilização pro WhatsApp. Após os crimes
no Compaj, havia boatos de que a polícia ia sair matando por causa das mortes dos presídios e as
pessoas teriam que ficar em casa. O uso de celulares nas prisões não é novidade, já ocorre há mais de
20 anos. Temos em Manaus desde 2000. Hoje, o acesso à informação, a internet móvel, têm trazido a
qualidade de acompanhar em tempo real praticamente tudo, infelizmente esses casos também. Em
Compaj, nos assassinatos de 2017, os boatos em WhatsApp eram terríveis. A cidade estava apavorada,
pois a ascensão das facções contou com um tipo de capacidade de mobilização pro WhatsApp. Após os
crimes no Compaj, havia boatos de que a polícia ia sair matando por causa das mortes dos presídios e
as pessoas teriam que ficar em casa.

Ponte – Aconteceu antes do massacre de 2017?

Ítalo Lima – Teve um final de semana sangrento em 2015, quando um assaltante cometeu latrocínio
contra um suboficial da polícia que estava em bico um de segurança ao sacar dinheiro para um
empresário e acabou morto pelo assaltante. O que aconteceu? A polícia e os grupos de
extermínio promoveram uma série de assassinato naquele fim de semana. Só que as pessoas, quando
descobriram quase em tempo real a morte do policial, já sabiam o que aconteceria em seguida. É algo
histórico ter os grupos de extermínio agindo assim. As pessoas sabiam do revide e, de fato, aconteceu.
A disseminação de boatos fez com que a série de assassinatos, mais de 30, fossem creditados à Família
do Norte. No sábado daquele fim de semana, a facção lançou um comunicado dizendo que não eram
eles os responsáveis por todas as mortes. Que eles eram responsáveis por algumas, mas não todas.
Depois foi-se saber por uma operação da PF (Polícia Federal) que os eventos do fim de semana
sangrento era por causa desses grupos de extermínio.

Ponte – As milícias locais atuam como as do RJ?

Ítalo Lima – Não temos informações precisas ainda. Tivemos uma operação recente, a Cidade das
Trevas [comandada pela Secretaria da Segurança Pública local]. Mas os grupos são muito novos para
saber a dinâmica.

Ítalo Lima – Vão fazer um novo processo de licitação para conseguir uma nova empresa para
administrar os presídios. Existe uma forte tendência de que as privatizações relativizem a relação
trabalhista, que dificultem o controle social, a recusa para termos acesso às informações – supostamente
baseado na segurança- e, pelo que nós sabemos, a terceirização está muito distante de conseguir suas
missões. São poucas garantias aos trabalhadores, por exemplo, muitos deles estão adoecendo.

Ponte – Há um direcionamento do motivo para esse matança?

Ítalo Lima – Provavelmente, é decorrente e levará a diversos acontecimentos fora das prisões, até
mesmo fora de Manaus. A hipótese é que existiu um racha interno na Família do Norte, mas isso não é
uma novidade. A relação entre esses grupos, com décadas de tramas, são frágeis. Com cada nova
situação de conflito entre as facções e aumento da truculência policial, tudo pode mudar muito
rapidamente. São muitos indícios de disputa interna, mas em processo. As consequências começam a
ser observadas com mais tempo, mas, de forma quase imediata, realmente é o aumento dos conflito. As
disputas vão se intensificando na medida que os eventos vão acontecendo. Certamente, vamos ver que
outros assassinatos têm relações com essas brigas de facções. A tendência é acontecer muito mais
crimes, dentro e fora dos presídios.

Ponte – Tem sido recorrente no Amazonas o uso do WhatsApp como ferramenta para divulgar
casos violentos, como o próprio massacre de 2017. Isso contribui para o clima de insegurança?
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