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Prefeito abre Semana do Meio Ambiente e institui grupo para criar sistema de áreas protegidas 

Na ocasião, também foi lançada a campanha anual de combate às queimadas urbanas, além da 
assinatura do decreto municipal que altera o nome da Área de Proteção Ambiental (APA) Ufam-
Acariquara para APA Floresta Manaós 

Com informações da assessoria / redacao@diarioam.com.br 
Publicado em 4 de junho de 2019 às 22:12 

Manaus – Ao abrir oficialmente a Semana do Meio Ambiente 2019, nesta terça-feira (4), o prefeito Arthur 
Virgílio Neto deu o pontapé inicial para a criação do Sistema Municipal de Áreas Protegidas. Durante a 
cerimônia, realizada no Parque Municipal do Mindu, localizado no Parque 10 de Novembro, zona centro-sul 
da capital, foi lançado o grupo de trabalho que se encarregará dos estudos para a oficialização do novo 
sistema. 

Na ocasião, também foi lançada a campanha anual de combate às queimadas urbanas, além da assinatura 
do decreto municipal que altera o nome da Área de Proteção Ambiental (APA) Ufam-Acariquara para APA 
Floresta Manaós, atendendo a uma sugestão do conselho gestor da APA, que pretende popularizar o 
conceito de Área de Proteção Ambiental junto à população. Tudo isso em alusão ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente, comemorado nesta quarta-feira (5). 

No ano passado, a prefeitura já havia criado a APA Sauim-de-Manaus, com a finalidade de proteger o 
primata ameaçado de extinção, aumentando o território protegido da cidade em 1.050 hectares, o 
correspondente a 10,05 milhões de metros quadrados. Agora, Manaus será a primeira cidade do Amazonas 
a ter o próprio Sistema de Gestão de Áreas Protegidas, atendendo a meta do Planejamento Estratégico 
Manaus 2030, de ampliar a cobertura vegetal urbana. 

“Isso é uma união da prefeitura com vários entes e instituições, para ampliarmos a defesa do sauim-de-
coleira e outras espécies de animais que vivem nessas áreas. A agregação dessa área, que pertence à 
universidade e que passa a ser de responsabilidade nossa, é um grande avanço. O nosso objetivo é fazer 
com que o sauim não seja mais um animal em extinção”, declarou o prefeito de Manaus. 

https://d24am.com/amazonas/prefeito-abre-semana-do-meio-ambiente-e-institui-grupo-para-criar-sistema-de-areas-protegidas/
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Durante a cerimônia, foi lançado o grupo de trabalho que se encarregará dos estudos para a oficialização do 
novo sistema (Foto: Mário Oliveira/Semcom) 

Para o procurador do Ministério Público Federal (MPF-AM), Leonardo Galeano, a criação do Sistema 
Municipal de Áreas Protegidas só enriquece a política ambiental desenvolvida na cidade de Manaus. 
“Olhamos com muitos bons olhos a existência desse sistema. Importante a formalização para que se 
possam estabelecer os planos de gestão, conselhos deliberativos e se inicie efetivamente o controle dessas 
áreas”, observou. 

Em relação à mudança do nome da APA Ufam, para APA Floresta Manaós, o reitor da Universidade Federal 
do Amazonas (Ufam), Sílvio Pulga, disse ser muito importante para a conscientização da sociedade a 
preservação da área. “Essa mudança é importantíssima, porque amplia um conceito de conscientização 
ambiental. A população vai entender que é dever de todos trabalharem permanentemente pela defesa do 
meio ambiente em nossa cidade”, destacou. 

O grupo técnico interinstitucional que discutirá o projeto de lei para a criação do Sistema Municipal de Áreas 
Protegidas de Manaus será composto por representantes de instituições públicas municipais, estaduais e 
federais, universidades e sociedade civil organizada. O sistema possibilitará organizar estrategicamente 
todas as ações voltadas para as áreas protegidas municipais, tornando-as permanentes e eficientes. 

Áreas verdes 

Um dos reflexos do novo sistema será o fortalecimento das estratégias de recuperação e preservação de 
áreas verdes, por meio do programa Espaço Verde na Comunidade, que vem implantando parques da 
Juventude em áreas verdes antes degradadas. Somente este ano, serão entregues cinco parques da 
Juventude: nos conjuntos Hileia 2, Monte Sinai, Colina do Aleixo, Jardim Primavera e Subtenentes e 
Sargentos, elevando para 11 o número de áreas verdes contempladas com ações para a requalificação 
ambiental na cidade. 

Com o sistema, a implantação de parques da Juventude se tornará um programa com diretrizes e metas, 
estabelecidas em lei, a serem cumpridas, independentemente de quem seja o gestor municipal, tornando-
se, assim, um legado da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto. Também será possível a criação de novas 
categorias, como bosques, parques lineares e jardins comunitários, possibilitando que esses passem a 
integrar a rede de proteção do patrimônio ambiental da cidade. 

Programação 

Ao longo da Semana do Meio Ambiente 2019, serão realizadas atividades de plantio e distribuição de, ao 
menos, 4,1 mil mudas em vários pontos da cidade. A primeira área contemplada com plantio de espécies 



 
florestais foi o Corredor Ecológico Urbano do Igarapé do Mindu, na manhã desta terça-feira, com o plantio 
de mil mudas. 

Nesta quarta-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, o secretário municipal de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade, Antônio Nelson, realiza palestra sobre o tema ‘Arboriza e Ornamenta Manaus – Políticas 
Públicas de Arborização e Paisagismo’, na sede do Ministério Público do Estado (MPE-AM), no Nova 
Esperança, zona oeste, onde serão feitas também doações de mudas. 

“Desde a semana passada estamos realizando palestras de programas ligados à educação ambiental e 
arborização da prefeitura  dentro de instituições. E vamos continuar esta semana com a entrega de 
paisagismo no Viver Melhor e outras ações em comemoração ao Mês do Meio Ambiente”, informou o titular 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antonio Nelson. 

Já na quinta-feira (6), será feita a entrega do paisagismo da rotatória do Viver Melhor 1, com plantio e 
doação de mudas aos moradores da área. Ambas as atividades começam a partir das 9h. Encerrando a 
programação, na sexta-feira (7), a Semmas realizará uma sensibilização contra a poluição sonora, no Centro 
Histórico de Manaus, e fará a entrega de mudas aos doadores de sangue na Fundação Hospitalar de 
Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), Chapada, zona centro-sul. 

Palestras também serão realizadas ao longo da semana, sempre à noite, a partir das 18h, por 
representantes da Semmas. As palestras acontecerão em instituições de ensino superior (UEA, Fametro e 
Ciesa), e na sede do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea-AM). 
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Pesquisa de professor da UFMT vira livro infantil; obra está disponível para download 

De forma didática e criativa, “Girinos da Amazônia” mostra importância dos anfíbios no ecossistema 

 
Maria Clara Cabral 

maria.clara@olivre.com.br 
04/06/2019 às 12:10 

Para despertar o interesse da criançada pelos anfíbios e realçar sua importância no ecossistema, 

“Girinos da Amazônia” parte de pesquisas do professor do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais (ICNHS) da Universidade Federal de Mato Grosso(UFMT), Campus de Sinop, Domingos de 

Jesus Rodrigues. O desafio é fazer ciência de forma criativa. 

 

A obra integra a coleção “Girinos do Brasil”, projeto que integra o Sistema Nacional de Pesquisa em 

Biodiversidade do Brasil (Sisbiota) do qual o professor é coautor. Este e outros livros sobre o tema 

podem ser baixados gratuitamente pela internet. 

 

Domingos explica a importância do público infantil em se familiarizar com a biodiversidade: “As crianças 

são mais sensíveis às causas ambientais. É importante que eles conheçam esses animais e a 

importância que eles têm na vida natural, afinal, os girinos se alimentam de larvas de insetos, e com 

isso, ajudam no equilíbrio ecológico e, consequentemente, no controle de algumas doenças”. 

https://olivre.com.br/pesquisa-de-professor-da-ufmt-vira-livro-infantil-obra-esta-disponivel-para-download/
https://olivre.com.br/pesquisa-de-professor-da-ufmt-vira-livro-infantil-obra-esta-disponivel-para-download/
https://olivre.com.br/author/maria-clara-cabral/
https://www.olivre.com.br/t/sinop
https://ppbio.inpa.gov.br/sapoteca/girinos


 

 

O livro também conta com páginas interativas, onde o público pode testar os conhecimentos adquiridos 

durante a leitura. 

A coleção é composta por seis volumes. O livro inicial “De girino a adulto: muita história para contar” 

descreve o início do projeto. Os outros estão destinados aos girinos que ocorrem em cinco dos seis 

biomas brasileiros: Amazônia, Pantanal e Chaco, Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. 

“Girinos da Amazônia” foi produzido juntamente com os pesquisadores da Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM), professor Marcelo Menin, e da Universidade Federal de Goiás (UFG), professora 

Flávia Pereira Lima. 

Conhecimento acessível  

Os livros apresentam dados por muito tempo restritos ao meio acadêmico. Agora, o conteúdo está 

disponível de forma gratuita a escolas da rede pública, privada e comunidade em geral. Além do 

download pela internet, exemplares impressos serão distribuídos para escolas e universidades do país. 

Para o professor Domingos Rodrigues, é um momento importante para divulgar os resultados de estudos 

acadêmicos à população diante das políticas federais de contingenciamento do orçamento da educação. 

Além disso, traduzir pesquisas à comunidade, de forma acessível, é, para ele, essencial para 

compartilhar informações corretas. 



 

A expectativa é que novos livros sejam publicados ainda este ano. Um deles sobre os anfíbios de Mato 

Grosso e outro sobre a Biodiversidade da Estação Ecológica Rio Ronuro. 
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CONGRESSO NORTE DE DIREITO PÚBLICO 

 
Congresso Norte de Direito Público começa nesta quinta em Manaus 

Grandes juristas como os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Reynaldo Soares da Fonseca 

e Mauro Campbell Marques, estão entre os palestrantes. 
EM TEMPO* 04 de junho de 2019 - 16:43 

Divulgação  
 
Manaus- Mais de 20 personalidades e operadores do direito de todo o Brasil participam, em Manaus, da 
primeira edição do Congresso Norte de Direito Público, nesta quinta (6) e sexta-feira (7), das 8h às 18h, 
no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado no bairro Flores, zona centro-oeste 
da capital amazonense. 
 
Profissionais e acadêmicos da área podem se inscrever através do site www.direitopublicoam.com.br  
ou presencialmente durante os dias de evento. 
 
Temática 
O congresso apresenta a temática “Novas Perspectivas na Advocacia Pública” e tem como proposta 
possibilitar à comunidade jurídica da Região Norte o contato com grandes nomes do Direito Público 
nacional, visando identificar, compreender e refletir sobre os desafios que marcam a administração 
pública atual. 
 
Ao todo, serão 20 horas de programação com palestras e mesas de debate sobre assuntos do direito do 
trabalho, constitucional, administrativo, processual civil, tributário, ambiental e arbitragem. 
 
Participações 
Grandes juristas como os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Reynaldo Soares da Fonseca 
e Mauro Campbell Marques, estão entre os palestrantes. Também participam juízes, advogados, 
defensores públicos e procuradores dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia, Pará, Bahia e 
Goiás. 
 
A iniciativa é da Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM), por meio do Centro de Estudos Jurídicos 
(Cejur) e da Associação dos Procuradores do Estado do Amazonas (Apeam), com apoio da OAB 
Amazonas, Imprensa Oficial, Amazonastur e Governo do Amazonas. 
 
Para a diretora do Cejur, procuradora Clara Lima, o congresso trará uma significativa contribuição para o 
estudo do direito público, com os olhos voltados para o futuro do país. “É um momento para repensar o 

https://d.emtempo.com.br/economia-cursos/149341/congresso-norte-de-direito-publico-comeca-nesta-quinta-em-manaus
https://d.emtempo.com.br/economia-cursos/149341/congresso-norte-de-direito-publico-comeca-nesta-quinta-em-manaus
https://d.emtempo.com.br/economia-cursos/149341/congresso-norte-de-direito-publico-comeca-nesta-quinta-em-manaus
http://www.direitopublicoam.com.br/


 
papel da advocacia de Estado em meio às transformações da sociedade, bem como divulgar a 
importância dos procuradores neste novo cenário”, destaca. 
 
Programação 
Operadores e estudiosos do direito, agentes do setor público e da iniciativa privada, dentre outros 
segmentos, terão uma oportunidade única de conhecer melhor o que há de mais atual na área do direito 
público. 
 
O procurador do Estado do Rio de Janeiro, Marco Antônio Rodrigues, abrirá o primeiro dia de evento 
com a palestra “Advocacia Pública, Casos Repetitivos e Precedentes Vinculantes”. Também entram em 
discussão temas como “Controle de Convencionalidade”, “Teoria das Procuraturas Constitucionais”, 
“Direitos Fundamentais e Reserva do Possível”, “Tribunal Multiportas como Instrumento de Pacificação 
Social dos Contratos”, “Aspectos do Controle da Administração Pública: a Legalidade, a Legitimidade e a 
Eficiência”, “Jurisdição do Brasil Ontem e Hoje” e “A Fazenda Pública e os Litígios de Massa”. 
 
Ainda na quinta-feira, a Zona Franca de Manaus (ZFM) vira pauta de debate na palestra “Guerra Fiscal e 
Zona Franca de Manaus: a LC 160/17 e o Convênio ICMS 190/17: Aspectos Polêmicos e Atuais da 
Substituição Tributária no ICMS”, que será proferida pelo diretor da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Amazonas (FD/UFAM) e procurador do Estado, Carlos Alberto de Moraes 
Ramos Filho. 
 
No segundo dia, o ministro Reynaldo Soares da Fonseca abre a programação com a palestra “Direitos 
Fundamentais no Brasil: em busca de concretização”. Já o ministro Mauro Campbell Marques, primeiro 
integrante do STJ que nasceu e desenvolveu toda a carreira profissional na Região Norte, fará a palestra 
solene de encerramento do congresso, a partir das 17h, com o tema “Considerações sobre a 
Consensualidade no Direito Sancionador Brasileiro”. 
 
*Com informações da assessoria 
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CONCURSO 
 
Dez universidades oferecem 442 vagas em concursos. Confira 

As oportunidades estão disponíveis em instituições de ensino em diversas regiões do país. Salários chegam a R$ 
9,6 mil 

 
 
REBECA BORGESrebeca.borges@metropoles.com 
05/06/2019 5:23,ATUALIZADO 05/06/2019 7:50 
 

Instituições de ensino federais em todas as regiões do pais estão com vagas para concursos públicos. 

São ao menos 442 oportunidades disponíveis em universidades. As chances são para os quadros de 

técnico administrativo e magistério, com salários que variam entre R$ 2,2 mil e R$ R$ 9,6 mil. Confira a 

lista preparada pelo Metrópoles. 

UFPI 

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) está com 29 vagas abertas para técnicos administrativos em 

educação. As inscrições começaram nessa segunda-feira (03/06/2019) e vão até 21/06/2019. O registro 

deve ser feito no site da Coordenadoria Permanente de Seleção (Copese) da UFPI, por meio deste link. 

https://www.metropoles.com/concursos-e-empregos/concurso/dez-universidades-oferecem-442-vagas-em-concursos-confira
https://www.metropoles.com/concursos-e-empregos/concurso/dez-universidades-oferecem-442-vagas-em-concursos-confira
https://www.metropoles.com/concursos-e-empregos/concurso/dez-universidades-oferecem-442-vagas-em-concursos-confira
https://www.metropoles.com/concursos-e-empregos/concurso
https://www.metropoles.com/author/rebeca-borges
https://www.metropoles.com/author/rebeca-borges
https://www.metropoles.com/concursos-e-empregos/confira-15-concursos-com-inscricoes-abertas-nesta-segunda-feira-3
https://www.metropoles.com/concursos-e-empregos/concurso/universidade-do-piaui-abre-29-vagas-para-tecnicos-administrativos
http://copese.ufpi.br/copese2/materias/index/mostrar/id/13814


 
As oportunidades para nível médio são na carreira de assistente em administração, com salário de R$ 

2,4 mil. 

Para quem tem ensino superior, há vagas nos cargos de arquiteto e urbanista, engenheiro civil, médico 

veterinário e odontólogo. A remuneração é de R$ 4,1 mil, exceto no cargo de médico veterinário, que 

tem vencimento de R$ 8,3 mil. 

UFAM 

Com 28 vagas disponíveis para os níveis médio, técnico e superior, a Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM) divulgou edital para novo concurso público. As inscrições vão de 24/06/2019 a 

15/07/2019, no site da instituição. 

Os salários variam de R$ 2,4 mil a R$ 4,1 mil. As oportunidades são para a área administrativa dos 

campi de Coari, Manaus, Itacoatiara e Humaitá. 

As vagas para níveis médio e técnico são nos cargos de assistente em administração, técnico em 

eletricidade, técnico de laboratório, técnico em contabilidade e tradutor e intérprete de linguagem de 

sinais. 

Para ensino superior, há postos nas carreiras de arqueólogo, assistente social, médico veterinário, 

enfermeiro, engenheiro civil e bibliotecário/documentalista. 

UFSM 

No sul do país, as oportunidades são para professores auxiliares e adjuntos. A Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM) oferece 12 vagas na área, com salários de R$ 2,4 mil a R$ 9,6 mil. 

A lotação será nos campi de Cachoeira do Sul e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. As inscrições vão 

até 03/07/2019, no site oficial da universidade. 

https://www.metropoles.com/concursos-e-empregos/concurso/universidade-do-amazonas-abre-28-vagas-com-salario-de-ate-r-4-mil
https://www.metropoles.com/concursos-e-empregos/concurso/universidade-do-amazonas-abre-28-vagas-com-salario-de-ate-r-4-mil
http://www.comvest.ufam.edu.br/
https://www.metropoles.com/concursos-e-empregos/concurso/ufsm-abre-12-vagas-para-professores-com-salario-de-ate-r-96-mil
https://www.metropoles.com/concursos-e-empregos/concurso/ufsm-abre-12-vagas-para-professores-com-salario-de-ate-r-96-mil


 
As vagas são destinadas para história da arquitetura e urbanismo, ciências da saúde, fisioterapia e 

terapia ocupacional. Também há postos para fonoaudiologia, espanhol, circuitos elétricos, magnéticos e 

eletrônicos, odontologia, ciências da saúde e economia. 

UFBA 

Na Universidade Federal da Bahia, são 56 vagas disponíveis. As inscrições estão abertas e vão até 

10/07/2019, no site da instituição. As oportunidades são nas carreiras de professor auxiliar, assistente e 

adjunto, com remunerações de R$ 2,4 mil a R$ 9,6 mil. 

UFG 

A Universidade Federal do Goiás (UFG) soma 159 vagas para o quadro técnico e magistérios do local, 

nos níveis médio, técnico e superior. O cadastro deve ser feito no site da instituição. 

No quadro administrativo, as oportunidades são em áreas como assistência em administração, técnica 

de laboratório em saúde, tecnologia da informação, contabilidade, segurança do trabalho, administração, 

economia e odontologia. Salários variam entre R$ 2,4 mil e R$ 4,1 mil. Para essas áreas, as inscrições 

vão de 7 a 24 de junho. 

Na carreira de magistério, os postos são de professores efetivos em áreas como pediatria, enfermagem 

em saúde da mulher, clínica médica, clínica veterinária, direito processual penal, neurocirurgia e teatro. A 

remuneração é de R$ 2,2 mil a R$ 9,6 mil, com cadastro até 24 de junho. 

UFPR 

As inscrições para o concurso da Universidade Federal do Paraná (UFPR) estão abertas para 15 vagas. 

O cadastro pode ser feito no site da instituição até 28 de junho. 

https://siscon.ufba.br/siscon/Welcome.do
http://www.cs.ufg.br/
http://portal.nc.ufpr.br/PortalNC/Home


 
As oportunidades são para os níveis médio e superior, em áreas como tradução e interpretação de 

linguagem de sinais, edificações e infraestrutura, administração, tecnologia da informação, 

biblioteconomia, medicina, pedagogia, psicologia, produção cultural e educação. As remunerações vão 

de R$ 2,4 mil a R$ 4,1 mil. 

UFU 

Em Uberlândia (MG), há 18 postos para cargos de técnico administrativos, com remunerações de R$ 2,9 

mil a R$ 4,3 mil. As inscrições começam nesta quinta-feira (06/06/2019) e vão até 21 de junho, no site da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 

No nível médio, as chances são para técnicos em eletrônica e nutrição e dietética. As vagas de ensino 

superior são para bibliotecário/documentalista, economista, farmacêutico, geógrafo, zootecnista e 

médico de diversas especialidades. 

UFCG 

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), na Paraíba, está com 86 vagas disponíveis para 

técnicos administrativos. As inscrições estão abertas e vão até 23 de junho, no site da Comissão de 

Processos Vestibulares (Comprov) da instituição. 

As vagas para nível médio e técnico são em cargos de assistente em administração, revisão de textos 

em braille, técnico de laboratório, técnico em música e técnico em estatística. A remuneração é de R$ 

2,2 mil. 

Para ensino superior, há oportunidades de administrador, analista de tecnologia da informação, 

contador, economista, médico, pedagogo e outros cargos. O salário é de R$ 4,6 mil. 

UFC 

https://www.sistemas.dirps.ufu.br/servicos/Edital/cronograma/917
http://www.ufcg.edu.br/comprov/


 
No Ceará, são 19 vagas disponíveis para os níveis médio, técnico e superior. O cadastro começa na 

próxima segunda-feira (10/06/2019) e vai até 14 de julho, no site da Universidade Federal do Goipas. 

Para ensino médio e técnico, há chances para técnico em enfermagem, em laboratório e em radiologia, 

com remuneração de R$ 2,9 mil. 

Os cargos de ensino superior são para de auditor, bibliotecário, engenheiro mecânico e médico 

otorrinolaringologista. O salário é de R$ 4,6 mil. 

UFAL 

Ainda no Nordeste, há vagas na Universidade Federal de Alagoas (UFAL). São 20 postos para os níveis 

médio, técnico e superior. As inscrições começam em 11 de junho e vão até 10 de julho, no site da 

instituição. 

Com salários de R$ 2,4 mil, as oportunidades de nível médio e técnico são para os cargos de assistente 

em administração, técnico em contabilidade, tradutor e intérprete de linguagem de sinais ou desenhista 

de artes gráficas. 

Para ensino superior, há vagas nas carreiras de odontólogo, engenheiro, psicólogo e médico psiquiatra, 

com remunerações de R$ 4,1 mil a R$ 4,6 mil. 

 

 

 

 

http://www.ccv.ufc.br/
http://www.copeve.ufal.br/index.php?opcao=concurso&idConcurso=406

