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Em 05/06/2019 10h52, atualizado em 05/06/2019 10h52 
UFAM: locais de prova do PSI 2019 estão disponíveis 

NOTÍCIAS 
A universidade está oferecendo mais de mil vagas para o ingresso em 2019. Provas serão nos dias 16 e 
17 de junho. Por Giullya Franco 

 
A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) informou na última terça-feira, 4 de junho, os locais de 
prova do Processo Seletivo para o Interior (PSI) 2019. As provas serão realizadas nos dias 16 e 17 de 
junho. 

Confira os locais de prova da UFAM 

As provas serão aplicadas nas cidades de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. A 
universidade informou que os portões das instituições onde serão aplicadas as provas serão fechados, 
impreterivelmente, às 8h. 

Provas 
A avaliação será realizada no período matutino, com as questões divididas entre os dois dias. Veja como 
será a aplicação das provas: 

1º dia (16/06 – 8h15 às 13h15): 60 questões de múltipla escolha, sendo 20 de Língua Portuguesa, 5 de 
Literatura Brasileira, 5 de Língua Estrangeira, 15 de Matemática e 15 de História; uma prova de redação; 

2º dia (17/06 – 8h15 às 12h15): 60 questões de múltipla escolha, sendo 15 de Geografia, 15 de 
Biologia, 15 de Física e 15 de Química. 
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O cronograma da instituição prevê que o gabarito preliminar das provas seja divulgado no dia 17 de 
junho e o gabarito definitivo no dia 25. Já o resultado final do processo seletivo será publicado a partir do 
dia 11 de julho. 

Vagas 
A UFAM está oferecendo 1.057 vagas para ingresso no segundo semestre de 2019. As vagas são 
destinadas às modalidades de ampla concorrência e reserva de vagas para os candidatos 
autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, estudantes de escolas públicas e pessoas com deficiências. 

As vagas são para os campus de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. 

Para mais informações acesse o Site da Comvest/UFAM ou consulte o edital. 
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Escolas da Prefeitura de Manaus participam da Semana do Meio Ambiente da Ufam 

6 de junho de 2019 

 

 

Mais de 20 unidades de ensino da Prefeitura de Manaus participaram na terça-feira, 4/6, da Semana do 

Meio Ambiente “Tecnologia e Ambiente, novos rumos para a sustentabilidade na Amazônia”, da 

Universidade Federal do Amazonas (Ufam), na zona Leste. Durante o evento, realizado no campus 

Norte, foram apresentados projetos relacionados à preservação do meio ambiente, reciclagem, entre 

outros. 

A atividade, que iniciou na segunda-feira, 3/6, e encerra na sexta-feira, 7/6, reservou o segundo dia para 

ações realizadas nas redes públicas de ensino e a Secretaria Municipal de Educação (Semed) levou 

projetos contemplados pelo Programa Ciência na Escola (PCE), trabalhos desenvolvidos por unidades 

de ensino e a Oca do Conhecimento, com seu trabalho com educação ambiental em espaços não 

formais. 

A coordenadora do evento, Ângela Brandão, apontou que a presença da Semed na feira é importante 

para realizar um intercâmbio entre as instituições. “O objetivo é a socialização de práticas exitosas. 

Trouxemos esses trabalhos para a Ufam justamente para fazer essa ligação entre a academia científica 

https://www.fatoamazonico.com/escolas-da-prefeitura-de-manaus-participam-da-semana-do-meio-ambiente-da-ufam/
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e o pedagógico. Os projetos são muito bons, ao serem convidados, os professores ficaram muito felizes 

em poder apresentá-los”, comentou. 

Uma das atrações apresentadas pela secretaria foi o trabalho desenvolvido pelas Ocas do 

Conhecimento Ambiental. Por trabalhar a educação ambiental em espaços não formais, o assessor das 

Ocas, Ewerton Nascimento, considerou importante a presença para demonstrar o que é realizado nesse 

âmbito. 

“Como a Oca trabalha diretamente com a educação ambiental na cidade de Manaus, tem tudo a ver 

porque estamos trazendo a ideia de sustentabilidade para a feira. Trouxemos materiais criados a partir 

do reaproveitamento de banners como bolsas, desenhos, um tapete, entre outras coisas, além de um 

tapete de TNT colorido, que serve como cantinho da leitura”, pontuou. 

Outro destaque foram algumas unidades que participam do PCE, realizado na Semed, em parceria com 

a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). Atualmente, a secretaria possui 

mais de 80 escolas contempladas com o programa, e o assessor Romualdo Caetano explicou que as 

escolas trabalham em diversos campos do conhecimento científico, mas sempre se voltam para as 

questões ambientais. 

“Existem diversos trabalhos nossos no PCE que são voltados à situação ambiental, por causa do 

ambiente em que vivemos. Nós temos uma equipe que visita as escolas e divulga para que os 

professores possam participar, facilitando a elaboração de projetos. Esses eventos são mais uma 

oportunidade de divulgar o trabalho desenvolvido nas escolas”. 

“Enchentes e Vazantes: um olhar socioambiental da Comunidade São Sebastião através da fotografia” 

foi um dos trabalhos apresentados, que foi desenvolvido em 2018 por estudantes da zona ribeirinha da 

escola municipal São Sebastião 2. 

“A ideia do projeto surgiu quando registramos o nosso entorno e fotografamos a paisagem onde 

moramos. Aí a gente tirou fotos das paisagens na cheia e na vazante. Aprendemos a valorizar o lugar 

onde vivemos. Eu sabia um pouco de fotografia e com esse projeto eu aprendi como mexer em uma 

câmera de fotografia”, contou o estudante Arthemio Barbosa, que participou do projeto. 
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Mostra de Teatro do Amazonas inicia nesta quinta-feira (6/6), em sua 13ª edição 

6 de junho de 2019 

 

A 13ª edição da Mostra de Teatro do Amazonas inicia nesta quinta-feira (6/6), a partir das 19h, no Les 

Artistes Café Teatro (avenida Sete de Setembro, 377, Centro). Com o tema “Tupi or not Tupi”, o evento 

conta com espetáculos infantojuvenis e adultos, além de atividades paralelas como oficinas, debates e 

lançamento de livro. Toda programação é gratuita e segue até o domingo (09/06). 

A curadoria da mostra ficou a cargo de Tércio Silva e Wallace Abreu, presidente e vice-presidente, 

respectivamente, da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam). Oito espetáculos foram selecionados: 

“O Palhaço de La Mancha”, da Cacompanhia de Artes Cênicas; “Interditado’, de Karine Magalhães; e 

“Algodão Doce”, da Cia Zona Cultural (infantojuvenis); “Quarto azul”, do Grupo Jurubebas de Teatro; 

“Caminhão à Galope”, da Panorando Produções; “Quantas histórias habitam suas memórias”, da 

Espatódea Trupe; “Ambrozhya e o Phantasma da Arte”, da Cia. Apareceu a Margarida; e “Helena”, do 

Ateliê 23 (adultos). 

“Tentamos trazer um panorama do que tem sido feito na cidade. Para tanto, reunimos espetáculos de 

companhias que estão iniciando, assim como companhias com mais de 20 anos de história. Dessa forma 

https://www.fatoamazonico.com/mostra-de-teatro-do-amazonas-inicia-nesta-quinta-feira-6-6-em-sua-13a-edicao/
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temos uma mostra da diversidade do trabalho no estado, de linguagens e escolhas artísticas”, comenta 

Tércio Silva. 

Esse ano, a homenageada da mostra – que tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria 

de Estado de Cultura (SEC) – é a dramaturga Nereide Santiago, da Companhia Teatral A Rã Qi Ri. 

Nereide é doutora em Estudos Românicos pela Université Stendhal Grenoble III e professora adjunta da 

Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Também receberão homenagens (em memória) os 

atores/diretores Luiz Vitalli e Selma Bustamante, expoentes do teatro amazonense, que faleceram em 

2019. 

“A Nereide tem feito um excelente trabalho como dramaturga e diretora há mais de 20 anos, à frente da 

A Rã Qi Ri. Nesse momento difícil em que vivemos, precisamos nos valorizar, o artista precisa ser 

valorizado, e com essa homenagem nos sentimos representados”, afirma Tércio. “Esse ano perdemos a 

Selma e o Luiz Vitalli, duas pessoas muito importantes para o teatro, que marcaram toda uma geração 

de artistas, que plantaram suas sementinhas na arte. A homenagem é o mínimo que podemos fazer”, 

completa. 

Os homenageados terão seus nomes imortalizados no Teatro Amazonas. “Com apoio da SEC, vamos 

colocar placas com o nome desses artistas na galeria de homenageados que fica no Café La Gioconda, 

no Teatro Amazonas”, conta. “Na abertura da mostra entregaremos uma placa simbólica, mas depois 

faremos uma cerimônia especial para colocar na galeria”. 

Abertura – Na noite de abertura haverá o lançamento do livro “Teatro e Resistência: A história no centro 

do palco”, do escritor Zemaria Pinto. O livro relata as discussões do ciclo de leituras dramáticas “Teatro e 

resistência”, promovido pela Cia Vitória Régia no início de 2019; e a apresentação do espetáculo “Quarto 

Azul”, do Grupo Jurubebas de Teatro. 

Além das apresentações, o festival contará com debates após algumas apresentações e com as oficinas 

“Teatro e Resistência”, com Nonato Tavares; e “Processos e perspectivas do fazer teatral”, com Débora 

Dubois. 

Confira a programação completa (*): 

Quinta-feira (6/6) 

19h – Lançamento do livro “Teatro e Resistência: A história no centro do palco”, de Zemaria Pinto 

20h – Cerimônia de abertura | Homenagens | Espetáculo adulto “Quarto Azul”, do Grupo Jurubebas de 

Teatro 



 

Sexta-feira (7/6) 

10h – Espetáculo infantojuvenil “O Palhaço de La Mancha”, da Cacompanhia de Artes Cênicas 

11h30 – Debate: “Quarto Azul” e “O Palhaço de La Mancha” 

14h – Oficina “Teatro e Resistência”, com Nonato Tavares 

20h – Espetáculo adulto “Caminhão a Galope”, da Panorando Produções 

Sábado (8/6) 

10h – Espetáculo infantojuvenil “Interditado”, de Karine Magalhães 

11h30 – Debate: “Interditado” e “Caminhão a Galope” 

14h – Oficina “Processos e perspectivas do fazer teatral”, com Débora Dubois 

20h – “Quantas Histórias Habitam suas Memórias”, da Espatódea Trupe 

Domingo (9/6) 

10h – Espetáculo infantojuvenil “Algodão Doce”, da Cia Zona Cultural 

11h30 – Debate: “Algodão Doce” e “Quantas Histórias Habitam suas Memórias” 

19h – Espetáculo adulto “Ambrozhya e o Phantasma da Arte”, da Cia. Apareceu a Margarida 

20h – Espetáculo adulto “Helena”, do Ateliê 23 
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Fapeam amplia bolsas de iniciação científica no Amazonas 

5 de junho de 2019 em Serviços 
 
Da Redação 
 
MANAUS – A Fapeam (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas) aumentou a cotas de 
bolsas para o Paic (Programa de Apoio à Iniciação Científica) no período 2019-2020. O investimento é 
de R$ 7 milhões. Serão 1.282 cotas de bolsas, distribuídas para estudantes de 14 instituições do Estado. 
Trata-se de 280 bolsas a mais que em 2018, o que representa um aumento de 28%. O valor da bolsa 
para estudante de iniciação científica corresponde a R$ 400, ao mês, por 12 meses. 

O financiamento ao acervo das entidades de pesquisa foi mantido com 12 bolsas exclusivas para essa 
finalidade. Foram beneficiados o Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas daAmazônia), UEA(Universidade 
do Estado do Amazonas), Ufam (Universidade Federal do Amazonas) e Instituto Leônidas & Maria 
Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia). 
 
“A Fapeam tem avaliado todas as possibilidades para atender às demandas postas pelas instituições de 
CT&I, sobretudo, dedicando-se estrategicamente no incentivo aos estudantes para que possam crescer 
nas atividades de pesquisa. O Paic possibilita aos estudantes de graduação o envolvimento com a 
ciência e qualificação, por meio da vivência em projetos de iniciação científica, bem como fortalece o 
cenário de formação de recursos humanos com uma possível continuidade acadêmica em nível de 
mestrado e doutorado”, disse a diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales. 

O Paic apoia instituições de Ciências e Tecnologias (ICTs), de natureza pública ou privada, sem fins 
lucrativos, sediadas no Estado do Amazonas, por meio da concessão de bolsas de Iniciação Científica e 
Tecnológica, sob forma de cotas. 
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Saium-de-Coleira: conheça o símbolo de Manaus ameaçado de extinção 

Segundo pesquisador, restam apenas 30 mil sauins-de-coleira em Manaus 

William Costa 
william.costa@portalamazonia.com 
Publicado em 05.06.2019 08:08 
Atualizado em 04.06.2019 11:09 

Ele é pequeno, pesa cerca de 500 gramas, tem uma calda longa, tem unhas e garras ao invés de dedos. 

Se alimenta de insetos, ovos e filhotes de aves, frutos, néctar de flores e goma de árvores. Vivem em 

grupos de dois a 13 indivíduos da mesma família. A espécie está ameaçada de extinção e é o símbolo 

da cidade de Manaus: o sauim-de-coleira (Saguinus bicolor). 

 

Foto:Divulgação/Agência Brasília 

Conhecido também por Sauim-de-Manaus, o primata é o único calitriquídeo na região de Manaus. 

Segundo o professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Marcelo Gordo, o pequeno animal e 
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sua distribuição geográfica é muito restrita. 

"A espécie é encontrada em parte dos municípios de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara, no 

Amazonas. A causa dessa distribuição geográfica restrita ainda é desconhecida, mas provavelmente tem 

relação com as mudanças ambientais e climáticas durante o último milhão de anos, além de interações 

com outras espécies que devem ter provocado seu isolamento nessa região. E os estudos sobre a 

distribuição geográfica, área de ocupação, estimativas populacionais e modelagens baseadas em dados 

atuais e passados demonstram que a espécie está diminuindo, e pode ser classificada dentro da lista de 

espécies ameaçadas", conta o professor. 

Atualmente, segundo levantamento do professor Marcelo Gordo e do Instituto Chico Mendes (ICMBio), 

são 30 mil exemplares dos Sauins-de-coleira em Manaus. E a sobrevivência dos filhotes na floresta é um 

dos problemas que levam à extinção. 

"Dentro do grupo apenas a fêmea dominante reproduz, dando à luz de um a dois filhotes por cria, 

eventualmente acontecendo duas crias por ano. A gestação dura cerca de quatro meses. A grande 

dificuldade é por conta de garantir a sobrevivência dos pequenos", disse. 

 

Foto: Diogo Lagroteria/ICMBio 

Além da ocupação do espaço dos primatas pelo homem, com a derrubada da floresta, e dos cães e 

gatos, outra espécie que tem ameaçado o sauim-de-coleira é o sagui-de-mãos-douradas, um outro mico 

que é o predador natural do animal, e compete entre si em busca de território e alimentação. 

Ações de Preservação 

Em 2016, a Prefeitura de Manaus e o Governo do Amazonas foram notificados pelo Ministério Público 

Federal para desenvolveram ações de proteção à espécie, como por exemplo, aumentar o rigor no 



 

licenciamento de obras e construções que afetem os fragmentos de florestas que ainda restam em 

Manaus. 

Em 2018, foi anunciado pela Prefeitura de Manaus, a criação de uma unidade de conservação com a 

finalidade de proteção do primata. Está prevista uma área de mil hectares, compreendida entre o 

Corredor Ecológico do Mindu, Parque estadual Sumaúma e a Reserva Ducke, na zona norte. 

Delimitados pelo igarapé do Geladinho e do Goiabinha, além de áreas verdes em conjuntos residenciais 

ao longo do percurso, que formarão um corredor para que o sauim-de-coleira possa circular livremente 

entre os fragmentos de florestas de Manaus. 

Além da ação de criação da Área de Proteção para o animal, o professor Marcelo, ressalta que outras 

atitudes precisam ser tomadas podem ajudar a manter a espécie longe da extinção. 

"A principal seria a criação de Unidades de Conservação com área suficiente para garantir populações 

viáveis, depois viriam ações como criar corredores ecológicos para conectar fragmentos florestais, 

ajustar a fiação elétrica para evitar choques, colocar passagens de fauna e redutores de velocidade em 

locais onde eles atravessam ruas, avenidas e estradas, além de continuar as pesquisas para entender 

assuntos diversos, como possíveis doenças que podem acometer os exemplares de sauim. Outra 

medida importantíssima é o plantio de árvores (preferencialmente nativas) em quintais, jardins, calçadas, 

praças, parques e áreas verdes", conta. 

 



 

 

Foto: Divulgação 

Pesquisa sobre a espécie 

A universidade do Estado do Amazonas (UEA), assim como a Universidade Federal do Amazonas 

(Ufam), possui grupos que estudam o sauim-de-coleira, e a partir das pesquisas realizadas sinalizam 

possibilidades para contornar a extinção do primata. 

Um dos projetos, é o Primatas (PPUEA), da UEA, que, coordenado pela professora doutora Luciane 

Lopes desenvolve atividades em conjunto com acadêmicos dos cursos de Biologia, Geografia, Letras e 

Matemática, no Parque do Mindu, no Museu da Amazônia (Musa) e no Zoológico do Cigs, todos em 

Manaus. 



 

O projeto atua nas escolas públicas com educação ambiental e de conscientização sobre a espécie, 

através de atividades lúdicas. 

 

Foto: Diogo Lagroteria/ICMBio 

Curiosidades 

Eulerson Xavier é acadêmico do curso de Biologia da UEA, e faz parte do Projeto Primatas. Ele conta 

que os sauins-de-coleira são cheios de curiosidades, e uma delas é que são comandados por fêmeas. 

"Eles são comandados por uma fêmea e somente ela reproduz. A reprodução das demais fêmeas é 

totalmente reprimida. Eles foram grupos familiares e não existe concorrência interna, no entanto, quando 

encontram outros grupos há brigas, por serem territorialistas. São também poligâmicos. Quando nasce 

um filhote, todo o grupo tem cuidar dele, e os mais velhos são os modelos dos mais novos. Outra 

curiosidade são as vocalizações. Eles emitem sons diferentes quando chamam outros membros, para 

avisar os outros de algo errado, fazem caretas e mostram os dentes quando se sentem ameaçados", 

conta o universitário. 

Locais para ver o sauim-de-coleira 

Há alguns locais públicos, como o Bosque da Ciência, no Inpa, o Parque Municipal do Mindu, o MUSA, e 

o Parque Estadual Sumaúma, em que os animais podem ser avistados mais facilmente. 
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Neutro    Outro     

Arthur Neto abre Semana do Meio Ambiente e institui grupo para criação do Sistema Municipal de 

Áreas Protegidas 

5 de junho de 2019 

 

Ao abrir oficialmente a “Semana do Meio Ambiente 2019”, na terça-feira, 4/6, 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 de Manaus, 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 de junho. 

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 
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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, que estava 

acompanhado da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro. 

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. 

Na quarta-feira, 5, 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). 


