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Unesp testa defensivo agrícola de baixo 
custo e de impacto ambiental quase nulo
Nas primeiras análises em
laboratório, produto
mostrou eficiência no
combate a vários tipos de
ácaros e insetos

Novo pesticida foi desenvolvido por
pesquisadores da Universidade
Estadual Paulista (Unesp) a partir

de reações químicas entre a sacarose da
cana-de-açúcar, o óleo de soja e um cata-
lisador. "Esse último é um produto quími-
co que simplesmente acelera a mistura
dos dois elementos, gerando um terceiro
produto conhecido como éster de sacaro-
se", explica Reinaldo José Fazzio Feres, um
dos coordenadores da pesquisa. Após a
reação química, a substância é dissolvida
em água em diferentes proporções,
dependendo da praga que se deseja elimi-
nar. "O segredo está em testar diferentes
concentrações do éster de sacarose antes
de utilizá-lo. É preciso definir a dosagem
para cada tipo de praga", esclarece Feres.

Resultados promissores foram obtidos
em laboratório no combate aos ácaros
Calacarus heveae, que contamina seringuei-
ras e Tetranychus ogmophallus, praga do
amendoim e de plantas ornamentais. Nos
dois casos, o produto apresentou eficácia de
até 93%. Nos testes com insetos, eliminou
entre 90% e 100% das populações da
lagarta-do-cartucho-do-milho e da mosca-
branca, que infecta mais de 700 espécies de
plantas. "Aparentemente, o produto é efi-
caz, mas apenas sucessivos exames de
campo poderão comprovar esses resultados,
por conta da existência de grande quantida-
de de abrigos no ambiente natural, como
galhos e folhas", diz Feres. "Uma primeira
aplicação foi feita num pomar comercial de

citros, e os resultados foram animadores".
O pesquisador conta que, após a apli-

cação, em teste no campo, numa propor-
ção de 5 gramas de éster por litro de
água, o índice de infestação do ácaro da
leprose dos citros (Brevipalpus phoenicis)
caiu de 7,5% para 2,5%. "O mais inte-
ressante foi que, com uma concentração
de 10 gramas de éster por litro, a infesta-
ção de 7,5% foi reduzida a zero", afirma. 

Vantagens do produto – Para Feres, além

dos bons resultados comprovados, outra
grande vantagem é seu baixo custo de pro-
dução. Com cerca de R$ 5,00 é possível
adquirir açúcar e óleo de soja em quantida-
des suficientes para produzir 1 quilo do
produto. "Ao ser diluído em água, esse
volume pode render até 200 litros", revela.
Outra característica favorável do produto é
a de não oferecer risco à saúde humana
nem afetar o desenvolvimento das plantas,
por ser composto basicamente por ésteres
de sacarose, substâncias naturais derivadas

O Centro de Saúde Geraldo de Paula
Souza, vinculado à Faculdade de Saúde
Pública (FSP) da USP, abre entre os dias 26 e
30 inscrições para o concurso que vai sele-
cionar quatro profissionais. Um médico da
área de clínica geral, com salário de R$ 2,6
mil. O regime de contratação é pela CLT e a
jornada de trabalho será de 24 horas sema-
nais. Além da vaga disponível para clínica
geral, há uma vaga de técnico de enferma-
gem, pelo regime da CLT, jornada de traba-
lho de 40 horas semanais e salário de R$ 1,3
mil. Há, ainda, uma vaga em aberto para o
cargo de especialista em laboratório, na área
de nutrição. O salário é de R$ 2,6 mil, o regi-
me de contratação é CLT e a jornada de tra-
balho é de 40 horas semanais.

O edital completo com todas as vagas

do açúcar utilizadas, por exemplo, na pro-
dução de alimentos sem gordura. As pes-
quisas foram realizadas por equipe coorde-
nada por Feres e pelo professor Maurício
Boscolo, do Instituto de Biociências, Letras e
Ciências Exatas (Ibilce), em São José do Rio
Preto, e Odair Aparecido Fernandes, da
Faculdade de Ciências Agrárias e
Veterinárias (FCAV), em Jaboticabal.

Thiago Romero

Da Agência Fapesp

USP abre quatro vagas para profissionais da área da saúde

Foi inaugurada em Guarujá mais uma
Central de Penas e Medidas Alternativas
(CPMA), a 17ª a entrar em funcionamento
no Estado. O objetivo das CPMAs é acom-
panhar e fiscalizar a aplicação das penas de
prestação de serviços à comunidade. Essas
penas aplicam-se a condenados a até qua-
tro anos por crimes dolosos sem violência –
como infrações de trânsito e porte de

entorpecentes –, no caso de não-reinciden-
tes, e a condenados por crimes culposos. O
programa de penas e medidas alternativas
funciona na Secretaria da Administração
Penitenciária desde 1997 e, nesse período,
passaram por acompanhamento 13,8 mil
condenados. Atualmente, cerca de 3,8 mil
casos estão sendo acompanhados nessas
unidades.

Entre as vantagens que as CPMAs pro-
porcionam aos beneficiários destacam-se a
manutenção do convívio social e familiar e,
conseqüentemente, a eliminação dos pro-
blemas causados pela convivência em
ambiente prisional. Além da unidade
recém-inaugurada, outras estão instaladas
nos municípios de Américo Brasiliense,
Araraquara, Avaré, Birigui, Bragança

Paulista, Campinas, Chavantes, Ipaussu,
Ribeirão Preto, Rio Claro, Santos, São
Bernardo do Campo, São Carlos, São
Paulo, São Vicente e Sorocaba. Para os pró-
ximos meses está prevista a inauguração de
CPMA em Marília.

Da Assessoria de Imprensa da

Secretaria de Administração Penitenciária

Guarujá ganha Central de Penas e Medidas Alternativas

do Centro de Saúde Geraldo de Paula
Souza foi publicado no Diário Oficial do
Estado, edição do dia 13 de setembro.
Todas as informações podem ser obtidas
pelo telefone (11) 3081-5091.
Entre os dias 26 e 30, a FSP abre também
as inscrições para uma vaga de farma-
cêutico (bioquímico), para atuar no
Serviço Especial de Araraquara (Sesa), sob
o regime da CLT em jornada de 40 horas
semanais de trabalho. O salário inicial é
de R$ 2.660,30. O edital foi publicado dia
14 de setembro no Diário Oficial do
Estado. Informações pelo telefone (11)
3081-5091.

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

Encontro Internacional de Percussão
reúne artistas internacionais em Tatuí
O encontro – o segundo
evento desse gênero
promovido pelo
conservatório da cidade –
oferecerá música erudita 
e popular 

OConservatório Dramático e
Musical Dr. Carlos de Campos, de
Tatuí, organiza entre os dias 29 de

setembro e 2 de outubro o 2º Encontro
Internacional de Percussão. É o quarto
evento de instrumentistas, de várias par-
tes do mundo, realizado pela escola este
ano. Os percussionistas vêm de Cuba,
Equador, Estados Unidos e Argentina. Em
Tatuí, esses profissionais participarão,
com estudantes de diferentes partes do
Brasil, de encontros denominados mas-
terclasses e workshops, programados
diariamente. 

O encontro oferecerá música erudita
e popular ao público. Na abertura, na
próxima quinta-feira, a Orquestra de
Sopros Brasileira apresenta-se sob a
regência de Max Ferreira. Os solistas
serão Eduardo Gianesella, John Boudler,
Angel Frette, Gilmar Goulart, Jefferson
Oliveira, Marco Xavier, Robson de
Moraes e Luis Marcos Caldana. Todas as
apresentações serão no teatro Procópio
Ferreira. Os ingressos custam R$ 3, ven-
didos no dia dos espetáculos, a partir das
9 horas e 17 horas, respectivamente,
para os eventos das 11 e das 20 horas.
Estudantes pagam meia-entrada. Mais
informações pelo telefone (15) 3251-
4311. As inscrições são gratuitas e o
regulamento encontra-se no site
www.cdmcc.com.br.

Da Assessoria de Imprensa

do Conservatório de Tatuí

Teatro Oswald de Andrade promove
curso sobre espetáculo de Shakespeare

A Oficina Oswald de Andrade está
com inscrições abertas para o Projeto
Canto de Shakespeare até amanhã.
Atores, cantores, instrumentistas, estu-
dantes e demais interessados podem
concorrer a uma das 25 vagas. As aulas
serão oferecidas às segundas, terças e
quintas-feiras, das 15 às 18 horas, de 29
de setembro até 15 de dezembro. O
curso, ministrado pela companhia Teatro
Promíscuo, aborda a etapa inicial do pro-
cesso de criação do espetáculo Timão de
Atenas, de Willian Shakespeare. Esta é a
primeira atração que a oficina preparou
em comemoração aos 100 anos do pré-

dio em que está instalada. A programa-
ção diversificada, que segue até o fim do
ano, inclui roteiro, cursos, exposições,
espetáculos e workshops gratuitos.

Canto de Shakespeare faz parte do
Projeto Viver com Arte, da Secretaria

Estadual da Cultura, ministrado gratuita-
mente pelas Oficinas Culturais de todo o
Estado, sob orientação da Associação
Amigos das Oficinas Culturais.

Da Agência Imprensa Oficial

Primeira oficina criada pela pasta da Cultura, em 1986, a
Oswald de Andrade recebeu inicialmente o nome de Oficinas
Culturais Três Rios por ter seu espaço localizado num dos edi-
fícios históricos do Bom Retiro. O prédio abrigava, desde
1905, a Escola Livre de Farmácia. Em 1990, ano do centenário
de nascimento do mais polêmico escritor do modernismo, a
oficina foi rebatizada com o nome de Oswald de Andrade.
Desde então, oferece programação ao público em artes plás-
ticas, cinema, dança, design, fotografia, história em quadri-
nhos, literatura, música, rádio, teatro e vídeo. Por ser pionei-
ra em novas metodologias de formação cultural, passou a ser-
vir de modelo na estruturação da rede de Oficinas Culturais
em todo o Estado.

Ao longo de seu funcionamento, concretizou propostas de
programações com milhares de artistas, técnicos e pesquisado-
res. Mais do que um local de iniciação, a Oswald de Andrade se
transformou num espaço de aprimoramento de jovens artistas e
profissionais da área.

Espaço do fazer artístico

SERVIÇO
A oficina Cultural Oswald de Andrade fica na Rua Três Rios, 363 – Tel. (11) 221 5558/222
2662 – e-mail oficina.oswald@uol.com.br
Inscrições para preenchimento das 25 vagas da Oficina Timão de Atenas – Projeto
Canto de Shakespeare serão recebidas até o dia 23. Seleção será feita por currículo e
entrevista, no dia 27.
Informações ou consulta de atividades com vagas em aberto nos sites
www.oficinasculturais.sp.gov.br e www.assaoc.org.br

Programação para
participantes

• Dia 30: Às 9 horas, no Salão Villa-
Lobos, haverá workshop com
Fernando Gonzalez sobre Ritmos
Cubanos. Às 15 horas, será a vez
de Angel Frete com o tema
Música Argentina para Percussão,
no Teatro Procópio Ferreira. Às 17
horas, no Villa-Lobos, Cléber
Almeida fará workshop sobre
Ritmos Brasileiros.

• Dia 1º/10: Três workshops progra-
mados (John Boudler sobre
Tímpanos, às 9 horas; Tribores
sobre o tema Tambores Escoceses
e suas Técnicas, às 15 horas; e
Zezinho Pitoco, às 17 horas, com
Percussão Brasileira).

• Dia 2/10: Percussão e suas Téc-
nicas (com Edu Leandro, às 9
horas), Vibrafone – Improvisação
(Victor Mendoza, às 15 horas) e
Percussão Sinfônica, com Tristan
Taboada, às 17 horas.

SERVIÇO
Conservatório Dramático e Musical 
Dr. Carlos de Campos
Rua São Bento, 415 – Tatuí – SP – Tel. (15)
3251-4573 – E-mail cdmcc@cdmcc.com.br

Atrações para o público
• Dia 30: Às 11horas, apresentação

do grupo Santa Maria (do Rio
Grande do Sul) e do Quito
Percussion Ensemble, do Equador.
Às 20 horas, será a vez do grupo
Piap e o Duo Contexto.

• Dia 1º/10: Às 11 horas, Tristan
Taboada e o grupo Durum mostra-
rão seus trabalhos. Às 20 horas,
apresentam-se G.P.C. e Victor
Mendonza e seus convidados.

• Dia 2/10: Exibição do Quarteto

Dínamo e da Casa de Marimbondo,
às 11 horas. Às 20 horas, o encerra-
mento do encontro, com o Grupo
de Percussão da Escola Municipal
de Música de São Paulo e de
Osvaldinho da Cuíca e seu grupo.

Concerto do Grupo Percoso, com a participação de Ted Piltzecker, no Iº Encontro Internacional de Percussão de Tatuí, no ano passado
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Pulverizador aplica o praguicida em pomar comercial da Fazenda Espigão da Boa Sorte, em Tanabi; os resultados são animadores
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Concurso que vai selecionar profissionais da área médica tem inscrições entre os dias 26 e 30


