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Unesp de Araraquara orienta alunos para
criarem empresas de base tecnológica
Laboratório da
universidade é
especializado em
pesquisas de
nanotecnologia e
cerâmicas especiais

Acriação de novas empresas de base
tecnológica no Estado está entre
as iniciativas do Laboratório

Interdisciplinar de Eletroquímica e
Cerâmica (Liec) – parceria entre o
Instituto de Química (IQ) da Unesp, câm-
pus de Araraquara, e a Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar). O mode-
lo de negócio é supervisionado pelos pro-
fessores da universidade e tem como
empreendedores alunos de mestrado e
doutorado. O instituto trabalha com o
chamado sistema spin off,  tipo de parce-
ria comum nos países europeus, por meio
da qual o aluno não perde seu vínculo
com a universidade e, ao mesmo tempo,
presta serviços nos laboratórios da facul-
dade. De acordo com seus idealizadores,
o sistema traz benefícios para toda a
sociedade, como o desenvolvimento
regional e a geração de empregos e
renda.

O Liec trabalha atualmente com três
clientes nesse sistema: Science, Kosmo
Science e uma empresa em formação,
que apoiará as indústrias do município de
Pedreira, com o suporte da prefeitura
local. Um dos focos de estudo do labora-
tório são as cerâmicas e os compostos
produzidos com nanotecnologia, ramo
da ciência aplicado ao estudo e manuseio
de partículas muito pequenas, da ordem
de milionésimos de milímetro. A propos-
ta é miniaturizar peças, necessidade tec-
nológica das indústrias de componentes
elétricos, eletrônicos e de informática.
Quanto menor e mais pura for a partícu-
la da matéria-prima pesquisada, maior
será a sua chance de aplicação na ciência
e nos negócios.

Cerâmica especial – O Liec surgiu em
1988 e recebeu investimento inicial de R$
80 mil da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo
(Fapesp). Conta com 12 pesquisadores,
25 funcionários e 50 alunos, e mantém
convênios com instituições de pesquisa
de todas as regiões do Brasil.
Atualmente, o laboratório tem 70 contra-
tos assinados de prestação de serviço, 12
dos quais estão em operação. A carteira
de clientes inclui a Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN), White
Martins, Indústria Brasileira de Artigos
Refratários (Ibar), Companhia Brasileira
de Metalurgia e Mineração (CBMM) e o
Sindicato de Cerâmica Artística de Porto
Ferreira. No total, conseguiu US$ 97
milhões em rendimento e obteve o regis-
tro de 13 novas patentes com a CSN.

Uma cerâmica especial projetada no
Liec/Science tem propriedades solicitadas
pela indústria – é bactericida, possui
grande abrasão, dureza, durabilidade e
não enferruja. O segredo está na prepa-
ração do aço, que recebe tratamento
especial e é oxidado artificialmente com
titânio, o que antecipa em laboratório a
oxidação que ocorreria naturalmente
com o uso. Assim, torna-se ideal para

Piraju recebe
agência do
Banco do 
Povo Paulista

A Secretaria Estadual do Emprego e
Relações do Trabalho (Sert) inaugurou a
350ª unidade do Banco do Povo Paulista
em São Paulo, em Piraju. O município
pertence à região administrativa de
Sorocaba e o novo posto fica na Rua
Major Mariano, 560. O Programa
Estadual de Microcrédito visa à geração
de emprego e renda e atende empreen-
dedores de pequenos negócios, coopera-
tivas e associações de produção, que têm
dificuldades de acesso ao crédito tradi-
cional. O Banco do Povo Paulista é admi-
nistrado pela Sert e concedeu mais de R$
269 milhões em financiamentos, com
juros de 1% ao mês, destinados à aquisi-
ção de equipamentos fixos e ao capital
de giro.

Rogério Silveira
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revestir pinças e bisturis, recobrir eletro-
domésticos de linha branca (fogões e
geladeiras que não amarelam com o
tempo) e ser a base de louças baratas e
consistentes utilizadas pela cerâmica artís-
tica.

Outra destinação estratégica para as
cerâmicas é a utilização como combustí-
vel alternativo para produzir energia elé-
trica, a partir do uso do hidrogênio. Este
será utilizado em células cerâmicas de
alto desempenho. A tecnologia permite a
geração de energia para alimentar condo-
mínios, hospitais, veículos, celulares,
notebooks e máquinas fotográficas.

Limpeza de altos-fornos – A Science
Solution é uma empresa sediada em São
Carlos que pertence ao ex-aluno do IQ
Luiz Gustavo Simões e seus dois sócios.
Funciona no sistema spin off e concebeu
filme especial à base de aço, para revestir
as paredes de tubos utilizados na indús-
tria petroquímica, que facilita a limpeza
interna das tubulações. A aplicação pode
prolongar de 40 para 100 dias o tempo
entre as interrupções do serviço para
manutenção, sendo que cada dia de

paralisação do sistema custa aproximada-
mente US$ 1 milhão. O sistema desenvol-
vido pela Science já proporcionou econo-
mia de US$ 2 milhões anuais.

Sob medida – Simões conta que, em um
ano de existência, conseguiu o retorno do

investimento feito na abertura da empre-
sa. Além disso, está providenciando orça-
mentos para clientes interessados em
suas resinas cerâmicas, para recobrir bro-
cas odontológicas. Outro pedido é de um
fabricante suíço de relógios de pulso, que
deseja um vidro à prova de riscos e tam-
bém componentes internos que não oxi-
dem. 

Pedreira, cidade localizada na região
central do Estado, é um dos principais
pólos de produção de cerâmica artística
do País. Um contrato spin off entre a
Unesp e a prefeitura local possibilitou a
instalação de um núcleo local do Liec
para prestar consultoria e trazer inovação
em processos e produtos dos 24 fabri-
cantes locais. A medida procura respon-
der aos concorrentes chineses, presentes
no mercado nacional com preços compe-
titivos e itens de qualidade.

O professor Élson Longo, do Liec,
explica que há rica troca de experiências
entre os alunos empreendedores e seus
professores. "Esse modelo abre grandes
perspectivas para a universidade pública,
que passa a ser parceira do desenvolvi-
mento nacional e consegue também for-
mar e atrair profissionais qualificados
para trabalhar nos laboratórios acadêmi-
cos e em suas empresas de tecnologia",
destaca.

Outro aspecto positivo é o aporte de
recursos proveniente da prestação de ser-
viços à indústria. A receita é reinvestida
no Liec para comprar novos equipamen-
tos, manter os atuais e pagar o salário
dos técnicos especializados. Para as gran-
des empresas, surge a possibilidade de
encomendar com os professores o desen-
volvimento de materiais sob medida, do
ponto de vista físico, químico e mecâni-
co.

Rogério Silveira
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Ministério Público paulista organiza 
o seu terceiro congresso

Começa hoje o 3º Congresso do
Ministério Público de São Paulo, no Hotel
Blue Tree Convention Ibirapuera. O even-
to, que segue até o dia 27, reúne promo-
tores, procuradores, jornalistas, acadêmi-
cos e autoridades políticas de todo o
Brasil para discutir combate ao crime,
processo criminal, proteção de interesses
transindividuais, aperfeiçoamento institu-
cional, melhoria das relações do MP com
a sociedade e proteção dos direitos
humanos.

A organização do encontro recebeu
mais de uma centena de teses para ple-
nário de debates. O procurador-geral de
justiça de São Paulo salienta que a par-
ticipação de membros de todos os

SERVIÇO
3º Congresso do MP de São Paulo
Hotel Blue Tree Convention Ibirapuera
Avenida Ibirapuera, 2.927
Outras informações pelo telefone 
(11) 5574-5789 ou no site
www.mp.sp.gov.br/congresso/3congresso
mp.htm

O Instituto Dante Pazzanese de
Cardiologia, considerado um dos prin-
cipais centros cardiológicos do mundo,
está com inscrições abertas para curso
gratuito de atualização a médicos da
rede pública de todo o Estado.
Encontro de Atualização em Cardio-
logia Preventiva para a Mulher oferece
300 vagas e será realizado nesta sexta-
feira, das 8 às 13 horas. Inscrições para
o evento que objetiva atualizar os pro-
fissionais de saúde terminam amanhã.
"É importante o alerta porque o diag-
nóstico correto da doença cardiovascu-
lar pode ser determinante para evitar a
morte da mulher", afirma Leopoldo
Soares Piegas, diretor do instituto.
Médicos da rede pública receberão
gratuitamente orientações de cardiolo-

Pazzanese oferece 300 vagas gratuitas 
para atualização em cardiologia

Estados brasileiros "é bem-vinda e auxi-
lia no aperfeiçoamento e definição dos
paradigmas do MP em todo o País. O
congresso permitirá processo de refle-
xão a respeito de questões relevantes
para nossas instituições".
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gistas do Dante Pazzanese sobre os
principais sintomas cardiovasculares
em mulheres, como doenças arterial
coronária e arterial periférica, além de
derrames.

O evento também alerta sobre os
diferentes problemas cardíacos em
homens e mulheres. Nas pessoas do
sexo masculino, essas anomalias geral-
mente são manifestadas por dores no
peito e falta de ar. Entre as mulheres,
os sintomas mais comuns são náuseas,
dor abdominal e mal-estar geral, que
muitas vezes são confundidos com ten-
são pré-menstrual ou início da meno-
pausa. Tabagismo, diabetes, hiperten-
são, obesidade, sedentarismo e estres-
se são alguns dos fatores que levam as
mulheres a desenvolverem doenças

cardiovasculares. Em 90% dos casos,
medidas simples como caminhadas,
controle de peso e abandono do taba-
co podem evitar a morte.

Da Assessoria de Imprensa

da Secretaria da Saúde

SERVIÇO

Até amanhã, das 8 às 17 horas, os médicos
da rede pública interessados em participar
do evento podem se inscrever
gratuitamente pelo telefone (11) 5539-
4833 ou e-mail
avidapazzanese@hotmail.com. O Instituto
Dante Pazzanese de Cardiologia fica na
Avenida Doutor Dante Pazzanese, 500 – no
bairro do Ibirapuera, zona sul da cidade

Evento discute temas da Educação
e o Programa Escola da Família

Especialistas falam sobre inclusão social, encontro de
gerações, resgate de auto-estima, participação familiar,
cultura de paz e protagonismo juvenilP rofessores, agentes de ensino, dire-

tores de escolas, especialistas e
interessados em educação partici-

pam do 2º Congresso do Programa
Escola da Família, debatendo o tema
Reinventando a escola – a escola além da
sala de aula. O evento, patrocinado pela
Secretaria de Estado da Educação, come-
çou ontem e termina hoje, no Palácio de
Convenções do Anhembi, em São Paulo. 

O governo do Estado anunciou, no pri-
meiro dia, a liberação de R$ 48 milhões
para investir em 15 mil bolsas de estudos
para universitários. A verba destina-se ao
financiamento de curso superiores a jovens
que trabalham nos finais de semana nos
estabelecimentos estaduais de ensino, em
atividades do Escola da Família. Foi anun-
ciado também que o programa será esten-
dido às escolas da prefeitura da capital.

O Escola da Família recebeu prêmio de
reconhecimento pela inclusão digital, ofere-
cido pelo Instituto de Estudos Avançados da
Organização dos Estados Americanos (OEA).

Uma das primeiras palestras do encon-
tro foi da filósofa Márcia Tiburi, sobre O
olhar, o pensar e o agir. Entre os demais
palestrantes, estão o secretário de Estado
da Educação, Gabriel Chalita, com o tema
Reinventando a escola, o professor José
Manuel Moran a respeito de O equilíbrio
entre integração e mudança e do jornalista
Gilberto Dimenstein, que preparou a apre-
sentação A experiência do bairro-escola.

Hoje, serão abordados também rela-
tos das 89 Diretorias de Ensino do
Estado, apresentando experiências bem-
sucedidas nos quatro eixos de ação do
programa Escola da Família: esporte, cul-
tura, qualificação para o trabalho e
saúde. As inscrições para o congresso são
gratuitas e podem ser feitas pelo site
www.escoladafamilia.sp.gov.br.

Entre os temas em debate destacam-
se: inclusão social, encontro de gerações,
resgate de auto-estima, participação
familiar, integração da escola formal com
a informal, qualidade de vida, cultura de
paz e protagonismo juvenil.

Segundo ano – Os dois anos do Escola da
Família estão sendo comemorados, duran-
te os fins de semana de agosto, nos 5.306
estabelecimentos estaduais de ensino de
São Paulo. Na última semana do mês, os
eventos se concentrarão na capital.

Serão anunciados também os resultados
do Concurso Fotográfico Escola da Família –
o Olhar da Comunidade, dirigido aos fre-
qüentadores do programa. A comissão jul-
gadora, composta pelos fotógrafos Jorge
Araújo, José Luis da Conceição e Cezar
Itiberê, escolherá os melhores trabalhos.

Está prevista ainda a realização de
festa de congraçamento e publicação de
uma revista especial, com resultados des-
ses dois anos de funcionamento do
Escola da Família. 

Participação comunitária – Iniciado em
23 de agosto de 2003, o programa abre
as portas de todas as 5.306 escolas da
rede estadual paulista nos fins de sema-
na, com centenas de atividades de espor-
te, cultura, qualificação para o trabalho e
saúde. O Escola da Família chega ao
segundo ano batendo recordes de públi-
co, mais de 140 milhões de participações,
e de aceitação, com forte impacto na
redução dos índices de violência. 

É o resultado do comprometimento de
5.306 educadores profissionais, 30 mil
educadores universitários bolsistas, mais
de 40 mil voluntários, 5.306 diretores ou
vices, 89 supervisores de ensino, 89 assis-
tentes técnico-pedagógicos, 315 coorde-

nadores de área e 89 dirigentes regionais
de ensino.

O programa tem cooperação técnica
da Unesco e parcerias com o Instituto
Ayrton Senna, responsável pelo Game
SuperAção Jovem (presente em mais de

duas mil escolas), e o Faça Parte, entida-
de que congrega, prepara e capacita
voluntários. Participam ainda 335 institui-
ções particulares de ensino superior, que
integram o Bolsa Universidade, iniciativa
da Secretaria da Educação, que investe na
formação de jovens universitários que
fazem o trabalho comunitário nas escolas
nos finais de semana.

Redução da violência – Com a introdu-
ção do Escola da Família, a queda nas
ocorrências contra a pessoa e o patrimô-
nio alcançou 39,5% e houve redução de
46,5% nas agressões físicas e acima de
81% no porte de drogas nas escolas. O
mesmo ocorre nas vizinhanças das unida-
des de ensino, com redução de 36% nos
índices gerais de violência.

As depredações caíram em 34,6%, as
pichações 35,3% e invasões 37,2%. Nas
ocorrências contra pessoa, a redução é
também significativa: os homicídios caí-
ram 57,1%, os furtos (45,5%), o porte
ilegal de armas (38,1%), agressões físicas,
46,5%, e o porte de drogas, 81,3%.

Da Assessoria de Imprensa da Secretaria da Educação

Ex-aluno Simões, ao lado do prof. Longo, mostra no monitor o revestimento de ação bactericida

Equipamentos usados para determinar a perda de massa em materiais nanoestruturados

Vidro revestido pela Science
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Palestra da filósofa Márcia Tiburi durante o Congresso do Programa Escola da Família
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