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Convênio cria centro de excelência 
em aviação agrícola no interior de SP
Centro vai funcionar na
Fazenda Ipanema,
em Iperó, com aval da
Esalq; inscrições para os
cursos de piloto e técnico 
já começaram

Convênio assinado entre a Escola
Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (Esalq), da USP, em

Piracicaba, e o Ministério da Agricultura
possibilitará a criação de um centro de
excelência em aviação agrícola na
Fazenda Ipanema, em Iperó, interior pau-
lista, pertencente so Ministério da
Agricultura. Também foram assinados ter-
mos de cooperação do Ministério com a
Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a
Universidade Estadual Centro-Oeste do
Paraná (Unicentro) relacionados ao tema.

Para o professor Casimiro Dias
Gadanha Júnior, coordenador do projeto
pela Esalq, o convênio reativará os cursos
de aviação agrícola que eram oferecidos
na Fazenda Ipanema. "O centro servirá
como suporte para disciplinas de gradua-
ção e pós-graduação da Esalq e propor-
cionará prestação de serviços ao públi-
co", explica.

A retomada – As instalações da Fazenda
Ipanema, desativadas em 1990, foram
recuperadas pelo Ministério, com auxílio
do Departamento de Aviação Civil (DAC),
e tem 167 hectares de área. Conta com
duas aeronaves em operação e duas que
estão sendo recuperadas, a fim de obter
condições para ministrar os cursos para
pilotos agrícolas. Tem heliponto com área
de 2,5 mil metros, pátios de descontami-
nação, com área 225 metros quadrados,
e de abastecimento, com capacidade
para distribuir 40 mil litros de combustí-
vel e três hangares.

"A retomada das atividades na
Fazenda Ipanema é de fundamental
importância, diante da necessidade de se

ter um pólo nacional de irradiação da tec-
nologia aeroagrícola tanto para os alunos
como para universidades, colégios técni-
cos, institutos de pesquisa e desenvolvi-
mento, centrais cooperativistas e órgãos
ligados a atividades agropecuárias. Serão
feitos pesquisas e testes operacionais de
aeronaves agrícolas e equipamentos de
aplicação aérea, como o atomizador rota-
tivo (tipo de pulverizador para aplicação de
inseticidas, fertilizantes, sementes, produ-
tos químicos e líquidos em forma de spray,
pó e granulados), que ainda não é homo-
logado no Brasil", diz o professor da Esalq.

SERVIÇO
Outras informações poderão ser obtidas
na Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (Esalq), em Piracicaba, pelos
telefones (19) 3429-4165, ramal 222, e
(19) 3417-6600 ou pelo e-mail
aviacao@esalq.usp.br. Na Fazenda
Ipanema, por meio dos telefones 
(15) 3266-9044 e 3266-9191 ou e-mail
tiagovilasboas@agricultura.gov.br.

Cursos – O Centro de Excelência oferece-
rá cursos para coordenador e executor em
aviação agrícola, formação, rechecagem e
reciclagem de pilotos agrícolas, padroniza-
ção de instrumentos de vôo e validação de
certificados de habilitação técnica. As ins-
crições já se iniciaram e os interessados
poderão fazê-las na Fazenda Ipanema, em
Iperó, e na Esalq, em Piracicaba. "Há, no
Brasil, grande demanda por pilotos e téc-
nicos, mas existem poucos cursos do
gênero", informa Casimiro.

"Os alunos de agronomia terão nova
habilitação profissional complementar,

pois os aviões só podem decolar com a
responsabilidade de um coordenador de
vôo, de formação superior prévia em
engenharia agronômica e florestal, que
terá também o encargo de realizar a ope-
ração de aplicação do insumo agrícola",
enfatiza Casemiro.

No local há equipamentos de dinamo-
metria (medida de força), antigamente utili-
zados para certificação de máquinas agríco-
las. Posteriormente, esses aparelhos servirão
para ensaios de motores, tratores agrícolas
e equipamentos pulverizadores terrestres.

Entre 1965 e 1990, o Curso de
Aviação Agrícola, na Fazenda Ipanema,
proporcionou a formação de 1.083 pilo-
tos, 725 coordenadores e 286 executores
em aviação agrícola, além de 15 profes-
sores de universidades federais.  

Por outro lado, os termos de coopera-
ção assinados pela Unesp e Unicentro
com o Ministério da Agricultura prevêem
o intercâmbio de equipamentos, cursos e
pesquisas entre as três instituições. A
Unesp terá uma escola-base em Botucatu
para formar pilotos e criar técnicas e pro-
dutos para combater incêndios florestais,
utilizando aviões agrícolas, além de novas
tecnologias para aplicação de agroquími-
cos. Em Guarapuava (PR), a Unicentro vai
montar uma clínica de calibragem para
aviões e equipamentos e estudará o uso
de aparelhos agrícolas para repovoamen-
to de rios, lagos e florestas.

Hamilton Nascimento

Da Agência Imprensa Oficial

Fatec de Mococa abre curso de informática para 240 estudantes
O governo do Estado inaugurou sábado a

Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Mococa. A
nova unidade, que absorveu R$ 2,5 milhões
em investimento, vai atender a 240 alunos
nos cursos de informática, com ênfase em
Gestão de Negócios. As Fatecs são adminis-
tradas pelo Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza, responsável tam-
bém pelas Escolas Técnicas Estaduais, as ETEs.

O Centro Paula Souza prevê inaugurar
este ano três ETEs, em Birigüi, Taubaté e
Capão Bonito, e três Fatecs, na zona sul da
capital, em São Bernardo do Campo e em
Carapicuíba. Vinculado à Secretaria de Estado
da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento
Econômico e Turismo, o centro dispõe de 17
Fatecs, que atendem a 15 mil alunos, e 108
ETEs, com 90 mil estudantes matriculados.

O governo do Estado aumentou, suces-
sivamente, o repasse de recursos ao Centro
Paula Souza nos últimos anos. Em 2003,
foram R$ 195 milhões. No ano seguinte, R$
224 milhões. Para 2005, estão previstos
investimentos de R$ 260 milhões.

Da Agência Imprensa Oficial

Escola da
Juventude
prorroga prazo
de inscrição

O prazo de inscrição para o pro-
grama Escola da Juventude, da
Secretaria da Educação, foi prorroga-
do até sábado, dia 12. O início das
aulas também foi alterado: está pre-
visto para 19 de março.

Lançado em janeiro, o programa
vai oferecer o ensino médio gratuito,
com aulas aos sábados e domingos,
preferencialmente para jovens e adul-
tos na faixa etária dos 18 aos 29
anos. Serão ao todo 30 mil vagas divi-
didas nas 300 escolas estaduais inte-
grantes do Escola da Família.

Para participar é necessário ter
concluído o ensino fundamental,
estar na faixa etária determinada e
efetuar matrícula diretamente nas
escolas participantes, inclusive nos
finais de semana. Para se matricular
basta apresentar RG, certificado de
reservista ou certidão de nascimento
e o histórico escolar do ensino funda-
mental.

Módulos – Com material didático
totalmente gratuito, o Escola da
Juventude ainda irá oferecer, por
meio do Projeto Ação Jovem, da
Secretaria Estadual de Assistência
Social, uma bolsa mensal de R$ 60,00
aos alunos de até 24 anos que preen-
cherem os requisitos exigidos.

Além de oferecer aulas aos sába-
dos e/ou domingos, uma vez que fun-
cionará dentro do Programa Escola da
Família, outra novidade do Escola da
Juventude diz respeito às aulas, as
quais terão uma dinâmica diferencia-
da dos cursos tradicionais, com a uti-
lização de novas tecnologias da infor-
mação para acelerar o processo de
aprendizagem.

Laboratórios de informática, salas
de vídeos e um portal na Internet
serão alguns dos ambientes utilizados
nas aulas. Como o curso está dividido
em módulos, os interessados poderão
escolher os segmentos. A avaliação
será contínua, com provas bimestrais
e, no final do semestre, exame para a
conclusão do módulo. A certificação
será dada após a aprovação em todos
os módulos, que devem durar 18
meses.

Da Assessoria de Imprensa da Secretaria da

Educação

Motorola e IPT são novos parceiros na
informatização da Polícia Científica

Novos laboratórios digitais irão auxiliar peritos a
identificar, guardar e comparar on-line provas e indícios
de crimesASecretaria Estadual da Segurança

Pública (SSP), o Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT) e a

Motorola firmaram convênio para coo-
peração técnica na área da segurança
pública. De acordo com os termos da
parceria, a  empresa vai transferir tecno-
logia, doar equipamentos e treinar pro-
fissionais para implementação de tecno-
logias avançadas nesse setor. O ato foi
assinado na sede da Superintendência da
Polícia Técnico-Científica (SPTC). 

A Motorola destinou R$ 1,4 milhão
para a iniciativa, que não trará custos
para o Estado. O recurso será direcionado
para a implantação no IPT do Laboratório
de Desenvolvimento de Tecnologias
Avançadas em Segurança Pública (LDTA)
e, na sede da Polícia Científica, será cons-
truída a Unidade Avançada, que ficará
interligada on-line ao LDTA.

Papel dos parceiros – A SPTC é o maior
centro brasileiro na produção de perícias
forenses e indicará as necessidades de
desenvolvimento dos laboratórios.
Segundo Celso Perioli, coordenador da
SPTC, a aliança de dois órgãos de cunho
técnico e científico com uma grande
empresa multinacional vai contribuir
muito para o aprimoramento das perícias
realizadas no Estado.

"A nova parceria estende o acordo
firmado em 2003 entre a SPTC e o IPT. E
tem por objetivo continuar colocando a
ciência e o conhecimento a serviço da
justiça e da sociedade", ressalta. E expli-
ca que a proposta é desenvolver na
Unidade Avançada um sistema informa-
tizado de provas com identificação indi-
vidual por radiofreqüência, ou por outros
meios tecnológicos ainda em estudo.

"Trata-se de oferecer uma nova abor-
dagem para a guarda de materiais, subs-
tâncias, instrumentos e objetos que já
foram periciados, estão com perícia em
andamento, ou ainda, serão objeto de
perícia. Vamos assim nos equiparar aos
sistemas equivalentes existentes nos paí-
ses de primeiro mundo", avalia. 

"Em abril, será colocado em execu-
ção um novo sistema de gestão da pro-
dução de laudos. Além disso, foram
adquiridos novos computadores e será
realizada a expansão da rede interna
(Intranet) da SSP. E outro destaque, será
a distribuição de 250 maletas especiais
para serem utilizadas pelos peritos em
cenas de crimes", finaliza Perioli.

Integração – Segundo Guilherme Ary
Plonski, diretor-superintendente do IPT, a
parceria proporcionará um salto de qua-
lidade nos serviços de investigação em
todas as regiões do Estado. "Os pesqui-
sadores do IPT trabalharão na construção
e manutenção de programas de bancos
de dados (softwares). Serão sistemas
inteligentes capazes de identificar, guar-
dar e comparar provas e indícios - funda-
mentais para esclarecer dúvidas como o
dia e a hora de um crime".

As informações selecionadas para os
bancos de dados serão enviadas por
ondas de rádio. Os dados transmitidos
em tempo real podem ser imagens, sons,
vídeos ou qualquer outro tipo de arqui-
vo. E ficam guardados e disponíveis para
consulta on-line em qualquer horário
pelos policiais. 

"Quando estiver em funcionamento,
o sistema será uma poderosa ferramenta
de apoio para os policiais. Com a vanta-
gem de ser de fácil integração com outros
sistemas de gestão e com indicadores de
desempenho", explica Plonski.

Parceiro privado – Líder mundial no for-
necimento de tecnologias e infra-estrutu-
ra para telecomunicações, a Motorola
inaugurou, em 1999, seu câmpus indus-
trial em Jaguariúna, base de manufatura e
exportação de produtos para o País e para
o Mercosul. "Acreditamos que o investi-
mento no tripé segurança, educação e
desenvolvimento ambiental contribuirá
para o desenvolvimento sustentado do
País. Vamos construir junto com o IPT o
mais moderno centro de tecnologias
avançadas do País. E estamos prontos para
atender a qualquer necessidade na área
de segurança pública, principalmente no
que diz respeito a manufatura de equipa-
mentos em território nacional", disse Luiz
Carlos Cornetta, diretor-geral da empresa.

Tendência irreversível – O secretário
estadual da Segurança, Saulo de Castro
Abreu Filho, disse que o primeiro objetivo
da parceria é melhorar o atendimento ao
cidadão. E lembrou que há grande poten-
cial de contribuição com as novas tecno-

logias, já que os processos judiciais são
baseados em provas. 

"A informatização da SSP é uma ten-
dência irreversível. Em breve, os novos
laboratórios estarão interligados ao cen-
tro de inteligência da polícia para tornar
mais efetivo o fluxo de informações no
Estado", informou. 

O secretário também comentou a
experiência do programa Centro de
Operações da Polícia Militar Digital
(Copom) implantado em São José dos
Campos. 

"Nesse sistema, a tela do computador
informa a localização de cada viatura
policial e o tempo de atendimento de
uma ocorrência. Se um policial demora
mais de quatro minutos, um alerta é emi-
tido para o Centro de Operações, que
verifica se há algum problema", explicou. 

A experiência realizada no Vale do
Paraíba é pioneira no País e tem como
vantagem não permitir escuta ilegal das
comunicações da polícia, já que as men-
sagens são codificadas. "O Copom Digital
também permite que outros órgãos aces-
sem as imagens e informações, o que per-
mite maior integração entre o Estado,
prefeituras e governo federal", finalizou.

Rogério Silveira

Da Agência de Notícias Imprensa Oficial

SERVIÇO
Informações sobre as escolas estaduais
participantes e os respectivos endereços
podem ser obtidas na Central de
Atendimento da Secretaria da Educação
pelo telefone 0800-7700012 ou no site
www.escoladajuventude.sp.gov.br
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Durante o evento o secretário da Segurança anunciou modernização da polícia

Polícia Científica será beneficiada com a parceria entre SSP, IPT e Motorola

Um dos aviões que serão utilizados na reativação do Curso de Aviação Agrícola

A Fazenda Ipanema abrange 167 hectares A fazenda tem heliponto e três hangares

A Facultade de Tecnologia de Mococa, inaugurada sábado: informática com ênfase em gestão de negócios


