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Concede a medalha Ruy Araújo ao Sr. 
Luís Alberto Saldanha Nicolau, 

empresário e administrador. 
 

 
 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
RESOLVE: 

 
 

Art. 1º Fica concedido a Medalha Ruy Araújo ao Sr. Luís Alberto 
Saldanha Nicolau, empresário e administrador, pelos relevantes serviços 

prestados em prol do Estado do Amazonas. 
 

Parágrafo Único A entrega da referida Medalha será realizada em 
Sessão Solene a ser previamente convocada pelo Presidente da Assembleia 

Legislativa. 
 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

SALA DE REUNIÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, em Manaus, 16 de fevereiro de 2021. 
 

 
 

 
 

 
Prof. SINÉSIO CAMPOS 

Deputado Estadual – Líder do PT/AM 
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JUSTIFICATIVA 

 
 

O presente Projeto de Resolução Legislativa tem por objetivo 
condecorar com a medalha Ruy Araújo ao Sr. Luís Alberto Saldanha Nicolau, 

empresário e administrador, nascido em 20 de agosto de 1974, na cidade de 
Manaus/Amazonas. 

 
Casado com a Sra. Jeane Cristine Simões Mendonça e pai de três 

filhos: Julianne Cristine Mendonça Nicolau, Luiza Fernanda Mendonça Nicolau 
e Luís Alberto Saldanha Nicolau Filho. 

 
Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Nilton 

Lins e com MBA Executivo em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio 

Vargas (FGV). Atualmente presidente do Grupo Samel. 
 

Filho do médico neurologista Luiz Fernando Sarmento Nicolau e da 
Sra. Sônia Santoro Saldanha Nicolau, e tendo como irmãos: ex-vereador 

Hiram Nicolau; deputado estadual Ricardo Nicolau; Luiz Fernando Nicolau 
Junior; Zaira Nicolau e Luís Felipe Nicolau.  

 
Outrossim, Sr. Luís Alberto se interessou pelos negócios da família 

ainda muito jovem, e iniciou sua carreira profissional aos 17 anos ao lado do 
pai, Dr. Luiz Fernando, na presidência do Grupo Samel. 

 
Em sua trajetória marcada por incontáveis desafios à frente de um 

dos maiores grupos de assistência médico-hospitalar da Região Norte do 
Brasil, Luís Alberto tem se dedicado ao crescimento da Samel, que é 

detentora de importantes certificações de qualidade, como a Certificação 

“Acreditado em Excelência” pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), 
entre outras de grande relevância, e dedica-se, também, à expansão do 

grupo, que possui três unidades na região central de Manaus, uma na 
Avenida Álvaro Maia, bairro Adrianópolis, dois centros médicos nas zonas 

leste e norte da capital, e outra unidade hospitalar que está em construção 
no bairro Aleixo.  

 
Além disso, o atual presidente do Grupo Samel está em constante 

busca de novas tecnologias em saúde para auxiliar no tratamento de diversas 
doenças, inaugurando em 12 de março de 2020, o Samel Health Tech, 

primeiro laboratório de desenvolvimento de tecnologias voltadas para a área 
de saúde do Norte e Nordeste do Brasil. 

 
O mais recente desafio enfrentado por Luís Alberto Nicolau foi o 

combate à pandemia em decorrência do novo corona vírus que assolou o 

Amazonas a partir de março de 2020, onde o Grupo Samel, como empresa 
genuinamente amazonense, não mediu esforços para socorrer a população. 
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Insta destacar que o Grupo Samel, presidido por Luís Alberto 

desenvolveu em tempo recorde um chatbot de triagem de sintomas do novo 
coronavírus:o Serviço de Telemedicina, que permite consultas online com 

médicos de diversas especialidades a fim de evitar o deslocamento do 
paciente até uma unidade hospitalar sem a real necessidade, além da 

aglomeração de pessoas; a Cápsula Vanessa, método que permite o uso de 
Ventilação Não Invasiva (VNI) desenvolvida pela Samel em parceria com o 

Instituto Transire, empresa do Polo Industrial de Manaus, que foi usado não 
somente nas unidades do grupo, como no Hospital Municipal de Campanha 

Gilberto Novaes, como também em mais de 40 municípios do Estado do 
Amazonas, e em vários estados, tais como: Pernambuco, Acre, Pará e 

Roraima, entre outros, e até no exterior, como na Bolívia e Colômbia. 
 

Como parte das ações de combate à pandemia de COVID-19, em 

09 fevereiro de 2021 o Grupo Samel apresentou os resultados preliminares 
de um estudo realizado pelos médicos Flávio Cadegiani, fundador e diretor 

médico do Instituto Corpometria e Ricardo Ariel Zimerman, ex-presidente da 
Associação Gaúcha de Profissionais em Controle de Infecção e Epidemiologia 

Hospitalar, sob a coordenação de  Andy Goren, CMO (Chief Medical Officer) 
da Applied Biology, empresa de biotecnologia especializada no 

desenvolvimento de medicamentos para doenças capilares, que testou o uso 
do medicamento Proxalutamida em pacientes acometidos pela COVID-19 

internados nos Hospitais Samel.  
 

Durante 14 dias, pacientes considerados graves e hospitalizados 
por até 72 horas receberam doses diárias do medicamento, e os primeiros 

resultados indicam redução no tempo médio de internação, no número de 
mortes e na realização de intubações. 

 

Com os resultados iniciais positivos, o estudo continuará sendo 
realizado em pacientes internados na Samel até que sua eficácia seja 

efetivamente comprovada. 
 

 Dessa forma, à frente do Grupo Samel, Luís Alberto Nicolau se 
destaca, mais uma vez, como uma das figuras mais atuantes do estado que 

está na luta pelo bem-estar e pela saúde da população amazonense. 
 

Amazonense de grande valor trouxe muitos benefícios a nossa 
população pela sua dedicação e serviço prestado. 

 
Luís Alberto Saldanha Nicolau sempre foi um homem dedicado e 

cumpridor de seus deveres e obrigações, merecendo, por parte da sociedade.  
 

Como se pode notar, tem se dedicado à construção de uma 

trajetória de vida, marcada pelo bem, pela dedicação, responsabilidade e 
amor à sociedade amazonense. 
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Seja como cidadão ou no exercício de sua função profissional, 

jamais se negou a servir àqueles que mais precisam e ajudar o Estado do 
Amazonas. 

 
Logo, a essas pessoas que efetivamente ajudam o nosso povo, 

contribuem com a melhoria de vida de nossa gente, temos que saber 
agradecê-las. 

 
E a nossa forma mais sincera, honrosa, dignificante e plausível de 

agradecimento, é condecorá-lo oficialmente com esta honrosa homenagem, 
concedendo-lhe, pelas mãos do Soberano Plenário, a nossa maior comenda, 

ou seja, a Medalha Ruy Araújo. 
 

Portanto, como representante do povo nesta Douta Casa, orgulho-

me em pleitear a outorga, com sentimento de reconhecimento e gratidão 
pelos relevantes serviços prestados à população amazonense, a Medalha Ruy 

Araújo ao Sr. Luís Alberto Saldanha Nicolau. 
 

Pelas razões expostas, por considerar relevante à sociedade 
amazonense a implementação de tal medida legislativa, rogo o apoio dos 

Nobres Pares, a fim de que, no mais breve, o Soberano Parlamento conceda 
a esta iniciativa a merecida aprovação. 

 
 

S.R. da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 16 de fevereiro de 2021. 

 
 

 
Prof. SINÉSIO CAMPOS 

Deputado Estadual – PT/AM 
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Luís Alberto Saldanha Nicolau 

Data de Nascimento: 20 de agosto de 1974   
Natural: Manaus/Amazonas 

 
 

 
Formação Acadêmica: 

 

 Nível Superior Completo- Bacharel em Administração de Empresas 
pela Universidade Nilton Lins 

MBA Executivo em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) 

 
Destaque: 

 
Casado com a Sra. Jeane Cristine Simões Mendonça e pai de três 

filhos: Julianne Cristine Mendonça Nicolau, Luiza Fernanda Mendonça Nicolau 
e Luís Alberto Saldanha Nicolau Filho. 

 
Filho do médico neurologista Luiz Fernando Sarmento Nicolau e da 

Sra. Sônia Santoro Saldanha Nicolau, e tendo como irmãos: ex-vereador 
Hiram Nicolau; deputado estadual Ricardo Nicolau; Luiz Fernando Nicolau 

Junior; Zaira Nicolau e Luís Felipe Nicolau.  

 
Resumo: 

 
Em sua trajetória marcada por incontáveis desafios à frente de um 

dos maiores grupos de assistência médico-hospitalar da Região Norte do 
Brasil, Luís Alberto tem se dedicado ao crescimento da Samel, que é 

detentora de importantes certificações de qualidade, como a Certificação 
“Acreditado em Excelência” pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), 

entre outras de grande relevância, e dedica-se, também, à expansão do 
grupo, que possui três unidades na região central de Manaus, uma na 

Avenida Álvaro Maia, bairro Adrianópolis, dois centros médicos nas zonas 
leste e norte da capital, e outra unidade hospitalar que está em construção 

no bairro Aleixo.  
 

Além disso, atual presidente do Grupo Samel está em constante 

busca de novas tecnologias em saúde para auxiliar no tratamento de diversas 
doenças, inaugurando em 12 de março de 2020, o Samel Health Tech, 

primeiro laboratório de desenvolvimento de tecnologias voltadas para a área 
de saúde do Norte e Nordeste do Brasil. 

 
O mais recente desafio enfrentado por Luís Alberto Nicolau foi o 

combate à pandemia em decorrência do novo corona vírus que assolou o 
Amazonas a partir de março de 2020, onde o Grupo Samel, como empresa 

genuinamente amazonense, não mediu esforços para socorrer a população. 
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Insta destacar que o Grupo Samel, presidido por Luís Alberto 
desenvolveu em tempo recorde um chatbot de triagem de sintomas do novo 

coronavírus:o Serviço de Telemedicina, que permite consultas online com 
médicos de diversas especialidades a fim de evitar o deslocamento do 

paciente até uma unidade hospitalar sem a real necessidade, além da 
aglomeração de pessoas; a Cápsula Vanessa, método que permite o uso de 

Ventilação Não Invasiva (VNI) desenvolvida pela Samel em parceria com o 

Instituto Transire, empresa do Polo Industrial de Manaus, que foi usado não 
somente nas unidades do grupo, como no Hospital Municipal de Campanha 

Gilberto Novaes, como também em mais de 40 municípios do Estado do 
Amazonas, e em vários estados, tais como: Pernambuco, Acre, Pará e 

Roraima, entre outros, e até no exterior, como na Bolívia e Colômbia, 
levando para outros países o exemplo das experiências exitosas realizados. 

 
Como parte das ações de combate à pandemia de COVID-19, em 

09 fevereiro de 2021 o Grupo Samel apresentou os resultados preliminares 
de um estudo realizado pelos médicos Flávio Cadegiani, fundador e diretor 

médico do Instituto Corpometria e Ricardo Ariel Zimerman, ex-presidente da 
Associação Gaúcha de Profissionais em Controle de Infecção e Epidemiologia 

Hospitalar, sob a coordenação de  Andy Goren, CMO (Chief Medical Officer) 
da Applied Biology, empresa de biotecnologia especializada no 

desenvolvimento de medicamentos para doenças capilares, que testou o uso 

do medicamento Proxalutamida em pacientes acometidos pela COVID-19 
internados nos Hospitais Samel.  

 
Durante 14 dias, pacientes considerados graves e hospitalizados 

por até 72 horas receberam doses diárias do medicamento, e os primeiros 
resultados indicam redução no tempo médio de internação, no número de 

mortes e na realização de intubações. 
 

Com os resultados iniciais positivos, o estudo continuará sendo 
realizado em pacientes internados na Samel até que sua eficácia seja 

efetivamente comprovada. Dessa forma, à frente do Grupo Samel, Luís 
Alberto Nicolau se destaca, mais uma vez, como uma das figuras mais 

atuantes do estado que está na luta pelo bem-estar e pela saúde da 
população amazonense. 

 

Diante do exposto, estas e muitas outras ações marcam a trajetória 
deste profissional em território amazonense, principalmente em ações em 

combate a pandemia do corona vírus. 
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