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Servidores dos 17
institutos de pesquisa vin~

culados à administração

direta do Estado aguar-

dam decisão do governa-

dor Geraldo Alckmin so-

bre a criação do Sistema de

Recrutamento, Aprimora-

mento e Fixação de Pesso-

al. de Apoio à Pesquisa Ci-

entífica e Tecnológica. Há

exatamente um ano, a Co-

missão para a Valorização da

Carreira de Apoio à Pesqui-

noló,sa Científica e Tec gica

realizou um evento cha-

mado "Som da ConsCiên-

cía", no Horto Florestal de

São Paulo, para chamar a

atenção do público e das

autoridades a respeito do

assunto. Leia mais, nas

páginas 4 e 5 Servidores de apoio e pesquisadores, em frente ao Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo
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Em entrevista ao novo ciclo de atuação, a democratizar mais ain-

Meio & Pesquisa, o pre- partir da vigência das da a APqC, ao colabo-

sidente da Associação alterações estatutárias rar na divulgação, no le-

dos Pesquisadores Cien- aprovadas em novem- vantamento de proble-

tíficos do Estado de São bro de 1999 e regula- mas e como fontes de

Paulo (APqC), Nelson mentadas este ano. "Os sugestões e críticas", diz

Braga (foto à esquerda), núcleos de associados o dirigente.

disse que, em 2002, a en- voluntários de cada ins-
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tidade vai inaugurar umw= tituto, por exemplo, vão

Líder do Governo na Alesp

acoolhe manifes-tacão pelo

cumprúnento da Loí 859,199

a0 líder do Governo n,

Assembléia Legislativa do

Estado de São Paulo, depu-

tado Duarte Nogueira, rece-

beu recentemente em seu

gabinete uma,comissão de

pesquisadores científicos

com nova manifestação pela

plena vigência do espírito da

Lei Complementar n' 859199,

que restabeleceu a equiva-

lência salarial entre pesqui-

sadores científicos e docen-

Deputado tes universitários. Leia mais

Duarte Nogueixa nas páginas 5 e 6

os,fliérápsedesaffi.o doProgra-ina

Estadual de Microbacim Hidrográficías
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Implantado em 2000, graças a um empréstimo

concedido pelo Banco Mundial, o Programa Estadual

de Microbacias 1-Edrográficas visa beneficiar 90 inil pro-

dutores ru . rais, em seis anos - Página 09
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0 governo de São Pau-

lo promoveu, em 1998, refor-

mas institucionais no âmbito

da Secretaria de Agricultura

e Abastecimento (SAA). En-

tre estas, especificamente, a

que transformou os respec-

tivos institutos de pesquisa

(AgronÔmico, Biológico,

Zootecnia, Tecnologia de Ali-

mentos, de Pesca e Economia

Agrícola) em unidades orça-

mentárias próprias. As refe-

ridas reformas não foram

implementadas. A gestão su-

cedânea da SAA irresponsa-

velmente permitiu que os

valores propostos para os

orçamentos dessas institui-

ções, a vigorar em 1999, fos-

sem escandalosamente adul~

terados,'sem nenhuma inici-

ativa de corrigi-los. Foi pre-

ciso que a APqC (Associação

dos Pesquisadores Científi-

cos do Estado de São Paulo)

tomasse a iniciativa junto ao

relator do projeto orçamen-

tário, deputado Roberto En-

gler (PSDB), e incentivando

emendas de autoria do de-

putado Jamil Murad (PC do

Nelson Braga

B), para restabelecer os pata-

mares equivalentes aos execu-

tados no ano anterior. Os ini-

migos dos institutos de pes-

quísa não fica-ram aí. Em 2 de

setembro de 1999, engendram

no Palácio dos Bandeirantes

um decreto que recria a

Coordenador
'

ia de Pesquisa

dos Agronegócios (CPA), re-

vogando a autonomia conce-

dida pelo governador Mário

Covas aos institutos de pes-

quisa no ano anterior. Essa

coordenadoria foi batizada

em, 11 de maio de 2000 com

nova nomenclatura: Agência

Paulista de Tecnologia dos

Agronegõcios (APTA),

man-tendo, no entanto, as atribui-

ções de coordenadoria. Em 24

de agosto de 2000, é enviado

à Assembléia Legislativa um

projeto de lei de inserção des-

sa nova nomenclatura no ar -

figo 2' da Lei Complementar

n' 125/75, em que se relacio-

nam as instituições de pesqui-

sa abrangidas por esta lei que

trata da Carreira do Pesqui-

sador Científico, como se a tal

APTA já tivesse sido criada

como instituição de pesquisa.

Na mensagem adulterada do

projeto de lei 65, retificada às

vésperas de sua aprovação,

depois da denúncia em plená-

rio pela deputada Mariângela

Duarte (PT), após mais de 200

dias de tramitação, sustenta-

se que a APTA havia sido cri-

ada pelo decreto que, na rea-

lídad-e, apenas alterou a de-

signação da CPA. Esta coor-

denadoria, apelidada de

APTA, foi inserida indevida-

mente como se fora institui -

cão de pesquisa, driblando

regimento interno da Assem-

bleía Legíslativa, para evitar

discussão de mérito, sem áe-

nhum escrúpulo, pelo lobby

montado no Poder Legisla-

tivo. Após essa aprovação es-

candalosa do PLC 65, denun-

ciada pela APqC, SBPC e por

diversos parlamentares, di-

fundiu-se que um decreto

definindo suas estruturas e

até mesmo um projeto de lei,

convertendo a APTA em au-

tarquia, seriam iminentes (o

que acabou não acontecendo

até o momento). Um calendá-

rio foi divulgado para agili-

zar o envio ao Palácio dos

Bandeirantes do formato da
11 nova" instituição de pesqui-

sa, uma das maiores do mun-

do tropical, segundo seus

marqueteíros.

"Os centros de

excelência são chama-

dos, ironicamente, de

institutos de pesquisa,

pelos arquitetos da

APTA"

Para 2001, anunciou-se

um incremento de recursos

graças à nova entidade, que

fortaleceriam os "centros de

excelência", como ironica-

mente são chamados os insti-

tu tos de pesquisa pelos arqui-

tetos da APTA. 0 iminente

colapso das atividades, devi-

do ao esgotamento dos par-

cos recursos disponibilizados

aos "centros de excelência",

que efetivamente realizam

pesquisas científicas e tecno-

lógicas, dá visibilidade a esse

trágico cenário de precariza-

ção inconseqüente de institui-

ções consagradas.

0 seqüestro de suas au-

tonomias deve ser criminali-

zado e reparado pela Justiça.

Os responsáveis pelo aban-

dono, desmantelamento, pe-

las perdas ir reparáveis de

acervo histórico, científico e

das próprias imagens institu-

cionais devem ser identifica~

dos.

Resta ao atual governo

pouco tempo para sanar a si-

tuação criada- No próximo

ano, os virtuais candidatos à

sucessão haverão de interes-

sar-se em conhecer a que foi

reduzida a tradicional Secre-

taria de Agricultura e Abas-

tecimento do Estado de São

Paulo, outrora respeitada

pela sua inquestionável con-

tribuição ao pujante desen-

volvimento do Estado de São

Paulo.

Nelson R. Braga, pesquisador cí-

entífico do instituto Agronômico de

Carapinas (IAC), é presidente da

Associação dos Pesquisadores

Científicos do Estado de São Paulo

(APqC) e diretor -executivo do

Meio & Pesqiaisa
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Nascido em Amparo
(SP), em 5 de agosto de 1907,

Paulo da Cunha Nóbrega era

filho de José de Souza Nó-

brega e Maria da Cunha

Nóbrega. Em 1931, formou-

se médico pela Faculdade de

Medicina de São Paulo. Dois

anos depois, ingressou no

Instituto Biológico como as-

sistente de Ornitopatologia,

efetivando-se no ano seguin-

te.

Nos anos de 19â8 e 1939,

especializou-se no Instituto

Bacteriológico de Zeissler,

Hamburgo, no Instituto Ro-

bert Kock e na Universidade

de Berlim, na Alemanha.

Em 1942, foi nomeado

para o cargo de chefe da Se-

ção de Ornitopatologia do

próprio Instituto Biológico.

Três anos depois, em 1945, foi

designado membro da Co-

missão Permanente do Regi-

me de Tempo Integral
(CPRTI), chegando a ocupar

a presidência deste órgão por

duas vezes: de 1967 a 1969 e

de 1969 a 1971.

Em 1957, foi efetivado

como diretor -geral do Insti-

t-uto Biológico, permanecen-

do neste cargo por 18 anos.

Afastou-se apenas para ocu-

par cargos mais elevados.

Nóbrega chegou a co-

mandar até a Coordenadoria

da Pesquisa e Experimentação

-mais tarde, denominada

-Coordenadoria da Pesquisa

[ o r o a 1,8 kqlli É h 9 Ellia,2 liz 1 r -ai=

Agropecuária (CPA-. Isso

aconteceu de 1967 a 1971.

Além disso, foi membro de

inúmeras bancas examina-

doras de concurso, de co-

missões técnicas e adminis-

trativas. Integrou, também,

várias missões técnicas e fez

parte de diversas associa~

ções. científicas de renome.

Nóbrega ainda achava tem-

po para proferir conferênci-

as e publicar dezenas de ar-

tigos científicos (colaborou

e orientou, inclusive, ínúme-

ros trabalhos técnico -cientí-

ficos).

Com a colaboracão de

José Reis, em 1953, publicou

aquela que foi considerada a

sua mais. importante obra:

"Tratado de Doenças das

Aves" -consulta obrigatória a

todos os pesquisadores da

área.

Gestão histórica

Paulo da Ci-mha Nóbrega

foi o diretor que teve a gestão

mais longa do Instituto Bioló-

gico (18 anos).

Além de suas qualidades

pessoais, Nóbrega ainda tinha

uma habilidade política e ad-

ministrativa admirável, Seus

estudos na área de Doenças

das Aves (cólera aviária e

pulorose) contribuíram muito

para o avanço da avicultura

brasileira. junto com José Reis;

Rafael Castro Bueno, Anita S.

Reis e M. Giovannoi traba~

lhou no aperfeiçoamento da

vacina contra espiroquetose e

do controle sanitário dos avi-

ários, aperfeiçoando, assim, o

desenvolvimento da avicultu-

ra.

As relações de Nóbrega

com o governo também foram

profícuas. 0 governo de Jânio

Quadros assumiu uma atitude

mais favorável à resolução das

dificuldades por que passavam

os institutos científicos, dentre

elas, a perda do regime de tem-

po integral. Constitui-se, en-

tão, uma comissão especial que

realizou um levantamento com-

pleto da situação das institui-

cões de pesquisa. Das discus-

sões ocorridas na comissão,

foi estabelecido um Conselho

Superior dos Institutos e De-

partamentos Científicos, com

o propósito de promover de-

bates e examinar os proble-

mas desses institutos. Nóbre-

ga participou ativamente de

ambos. No último, exerceua

presidência, quando então

dirigiu a representação ao

governador Jânio Quadros

na. qual apontava a necessida-

de urgente do restabeleci-

mento do Regime de Tempo

Integral (RTI). A reivindica-

ção levou à elaboração de um

novo e mais completo proje-

to sobre o RTI, feito pela Co-

missão Permanente de Tem-

po Integral (CPTI), transfor-

mado em lei. Além disso, o

Conselho Superior dos Insti-

tutos ainda reivindicou a re-

gulamentação do Fundo de

Pesquisas, obtendo a aprova-

ção da lei ni` 5224, de 13 de

janeiro de 1959, que finalmen-

te criou os Fundos de Pesqui-

sas nas instituições de pesqui-

sa do Estado de São Paulo. 0

Fundo constituía recursos ex-

tra -orçamentários. As rendas

próprias dos institutos cien-

tíficos passaram a constituir

suas receitas e eram destina-

dos a amparar e ampliar os

trabalhos das instituições.

0 Fundo de Pesquisas

do Instituto Biológico, por

exemplo, era formado pelas

rendas próprias da institui-

ção, representadas pela ven-

da dos produtos veterinários

fabricados na sede de São

Paulo e na Fazenda Experi-

mental Mato Dentro, pelas

análises quín-úcas e biológicas

e pela venda das publicações.

A contribuição de Nó-

brega foi importantíssima

também nesse aspecto, pois,

sem o Fundo de Pesquisas, a

execução dos programas de

trabalho dos institutos e de

seus técnicos encontrariam

sérias dificuldades. Afinal,

graças à redução do tempo de

liberação de verbas e à agili-

dade na sua movimentação, a

missão institucional realizava-

se de forma mais dinâmica.

Quem administrava o Fundo

de Pesquisas era o próprio

diretor da instituição, que ti -

i -Lha a liberdade de aplicar os

recursos disponíveis após ou-

vir o Conselho Superior. As-

sim, as aquisições poderiam

ser feitas diretamente ou,

caso julgasse conveniente, por

meio da Comissão Central de

Compras do Estado.

Com sua morte súbita,

em 1974, Nóbrega encerrouo

suas atividades como um ho-

mem. da Ciência, mas deu em

vida inúmeros exemplos de

sabedoria e dedicação ao de-

senvolvimento científico e

tecnológico do Estado e do

próprio País.
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Servidores dos 17instítutos depesquísa aguardam decisão do governador Geraldo Al~in sobrea criação do Sístema de

Recrutamento, Aprimoramento e Fixação de Pessoal de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica

A Comissão para a Valori-
zação da Carreira de Apoio à
Pesquisa Científica e Tecnológi-
ca (CVCAP), ao comemorar o seu
primeiro ano de atividades, em
2000, realizou, juntamente com
a Associação dos Pesquisadores
Científicos do Estado de São
Paulo (APqC), no Horto Flores-
tal de São Paulo, o "Sorn da
ConsCiência". Esse evento lan-
çou publicamente o Movimento
pela Valorização e Revittalização
dos Institutos de Pesquisa. Ago~
rã em setembro, essa mesma co-
missão está completando o se-
gundo ano de atividades, moti-
vo pelo qual entrevistamos o seu
coordenador, Luiz Barreto, para
comentar sobre as ações já reali-
zadas e o futuro do Movimento.
Confira.

Meio & Pesquisa - Agora
em setembro, a CVCAP comple-
ta dois anos de atividades. Al-
guma comemoração?

Barreto - "Acredito que a
CVCAP já comemorou seus dois
anos de atividades. Na realida-
de, antecipamos em dois meses
essa comemoração, ao realizar~
mos diante do Palácio dos Ban-
deirantes, em 5 de julho último,
um novo'Sorn da ConsCiência'.
Este ano, substituímos o trorn-
pete e o oboé pelo apito. Opta-
mos por fazer o que ficou conhe-
cido por 'Apitaço da ConsCi-
ência'-a maior mobilização de
funcionários já realizada dentro
do Sistema de Ciência e Tecno-
logia. Esse dia foi 'de lavar a
alrna'dos servidores de apoio à
pesquisa. Cada um colocou para
fora a sua indignação, o seu des-
contentamento com-relação à fal-
ta de uma política adequada de
recursos humanos para os 17

Do lado de fora do Palácio dos Bandeirantes, a movimentação do
pessoal de apoio era enorme e organizada

Pessoal de apoio e pesquisadores: justas reivindicações

institutos de pesquisa abrangi-
dos pela Lei Complementar
,125/75. E tudo através de faixas
ou palavras de ordem. Cobra-
mos e continuamos a cobrar das
autoridades governamentais
uma posição firme em relação ao
nosso projeto de lei. Aliás, o pro-
jeto está no Palácio dos Bandei-
rantes desde setembro de 1999.
Esse ato cívico foi uma forma de
comemoração e respeito à nossa
dignidade, enquanto cidadãos e

sei vidores públicos".
Meio & Pesquisa -É ver-

dade que autoridades do gover-
no chegaram a elogiar a forma
como foi feita essa mobilização?

Barreto - "Ficamos saben-
do, pela Casa Civil, que muitos
elogiaram a organização do
evento. Tivemos a preocupação
de agir de modo profissional e
responsável, não só durante a
divulgação, mas sobretudo no
ato em si. Tudo foi pensado no

sentido de garantir ordem e se-
gurança a todos. Levamos equi-
pa-inentos e pessoal treinado em
segurança, com o firme propósi-
to de monitorar tudo o que ocor-
ria diante do Palácio. Até mes-
mo pequenos detalhes foram
pensados. A Casa Militar fez
questão de nos parabenizar pelo
fato de termos comunicado com
antecedência os pontos de ecíri-
centração de pessoal e até mes-
mo a nossa preocupação em dei-
xar o passeio público completa-
mente limpo depois da inobili-
zação. É preciso registrar, po-
rém, que sempre recebemos, ao
longo desses anos, elogios pela
nossa conduta, tanto no Palácio
dos Bandeirantes como na As-
sembléia Legislativa. Elogios, no
entanto, não resolvem o proble-
ma. 0 que queremos, de fato, é
que o elogio se transforme em
atos concretos, levando~nos ao
governador, para que o chefe do
Executivo paulista possa assu-
mir, com coragem e determina-
ção, uma posição definitiva com.
relação ao projeto de lei que cria
o Sistema de Recrutamento,

Aprimoramento e Fixação de
Pessoal de Apoio à Pesquisa Ci-
entífica e Tecnológica".

Meio &Pesquisa -Em sua
opinião, o que falta para isso
acontecer?

Barreto - "Nós já fizemos
a nossa parte. Agora, cabe ao
governo fazer a dele. 0 Manifes-
to que dístribuímos em junho e
que já foi publicado na última
edição deste jornal responde a
essa pergunta. Creio que agora
só depende da vontade política
do governador. É claro que
estarnos agirido no sentido de
catalizar esse processo de deci-
são política. Sabemos que exis-
tem outros interesses em jogo.
Alguns elementos, dentro e fora
do governo, tentam obstaculízar
este Movimento. Nosso projeto
de lei incomoda aqueles que têm
projetos pessoais.e defendem um.
modelo de Estado-rnínimo, em
vez de Estado -necessário. Tal-
vez na esperanca de que os sis-
temas administrativos e de con-
trole de gastos públicos fiquem
na mão de poucas pessoas. Nos -

(continua na pág. 05)

De longe, policiais militares observam funcionários de apoio à pesquisa
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so projeto de lei tambémmicomo~
da aqueles que, sob a égide de
interesses corporativistas, se ali-
mentam da desgraça dos cole-
gas mais humildes e que ainda
não têm condições de avaliar
com precisão a problemática em
questão. Esses, vemos com mai-
or tristeza, pois não percebem
que estamos abrindo caminho
para novas frentes de atuação".

Meio & Pesquisa - Dia 5
de julho último, o chefe da Casa
Civil estabeleceu um prazo de 40
dias, a partir daquela data, para
equacionar o problema. Esse
prazo obviamente já se expirou
algum tempo atrás. Como você
vê isso? Ainda há esperança
num posicionamento claro do
governo?

Barreto - "É preciso que
todos saibam que o deputado
Edinur Mesquita, do PSDB, e o
secretário João Caramez, entre
outros parlamentares, sempre
demonstraram apoio à nossa
causa. É natural surgir algurn
contratempo de caráter político
e que, eventualmente, pode re-
tardar os entendimentos. É pre-
ciso, também, ter uma certa dose
detolerãncia com tudo isso. Tan-
to eu como Dr. Nelson Braga,
presidente da APqC, estamos
recebendo urna sinalização cla-
ra de avanço nas negociações.
fá fomos, inclusive, várias vezes
ao Palácio dos Bandeirantes,
desde aquele dia da mobiliza-
ção. Os entendimentos continu-
am, e estão prosperando. Os co-
legas. devem entender que es-
tamos na reta final. E éjustamen-
te por causa disso que estão sur-
gindo reações desesperadas por
parte de elementos contrários a
nossa causa. Eles sempre tentam
retardar as negociações -com o
governo. Felizmente, já identifi-
camos quem são esses elemen-
tos. Há o caso marcante, por
exemplo, de um deputado que
reconhecidamente defende inte-

Exclusívo

Servidores de vários institutos de pesquisa caminham até ç)
Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo

0 chefe da Casa Civil, João Caríamez (ao centro) recebe
membros da CVCAP - -

-

resses estranhos à causa públi-
ca e, sem qualquer ética, vem
agindo até mesmo dentro do seu
partido político. Esse elemento
tentou por duas vezes dividir o
nosso movimento. iludindo al-
guns dos nossos colegas com
falsas promessas. 0 que nós
estamos fazendo é responder,
com muita ética, a essas tentati-
vas desesperadas de retardar a
nossa vitória. Vimos tudo isso
com muita tranqüilidade, pois
o desespero do oponente é uin
sinal claro de que estamos che-
gando ao nosso objetivo maior".

Meilo & Pesquisa - Você
disse que, mesmo tendo a sen-
sação de ter cumprido a sua par-
te, a CVCAP ainda continua
catalizando, o processo de deci-
são política. É possível, então,

adiantar o que o Movimento vem
fazendo nesse sentido?

Barreto - "Estamos no fi-
nal de uma grande batalha tra-
vada num território traiçoeiro,
em que já estão identificados os
atores que compõem esse qua-
dro. É evidente que, por se tratar
de um movimento que incomo-
da interesses pessoais, não é
prudente adiantar muita coisa.
Posso garantir, no entanto, que
quem não estiver conosco, vai
amargar profundamente depois.
Muitos já perceberam que a co-
munidade científica e de apoio
à pesquisa terá participação ati-
va nas próximas eleições. Que-
remos deixar claro que não
estamos apenas defendendo os
nossos ideais e aguardando,
confiantes, a decisão dos nossos

govemantes. Temos um plano
de ação que visa estimular os en-

orendimentos finais com o ver-
nador Geraldo Aickinin-Está
checrando a hora da mais estu-
penda mobilização feita pelos
funcionários desses institutos de
pesquisa. Através de urna reu-
nião com os coordenadores re-
gionais, estabelecemos o prazo
até 30 de setembro para uma si-
nalização clara do governo so-
bre a nossa questão. Depois dis-
so, nos sentiremos livres para
realizar uma nova mobilizacão

diante do Palácio dos Bandei-
rantes. Estaremos, assim, pron-
tos para cobrar do governo Lima
decisão firme, que possibilite a
implantação de um verdadeiro
sistema de carreira, que abrirá
caminhos para a tão sonhada
valorização e revita-lizacão dos
17 institutos de pesquisa abrari-
gidos pela lei complementar
125/75. Como você pode ver,
está chegando a hora da verda-
de. Está nas mãos do governa-
dor Geraldo Alckmin o futuro do
Sistema Paulista de Ciência e
Tecnología".

Líder do Governo acolhe

manifestação de pesquisadores pela

vigência plena da LC 859199
Científicos do Estado de São
Paulo (APqC), Nelson Braga,
pelo assessor -jurídico vitalí-
cio da comunidade científica
dos institutos de pesquisa,

-t, e peDr. Bernardo Goldmai -

los pesquisadores científicos
S.õnia França Correia Barbo -
sã e Emilco lkejiri Inomata, do
Instituto Adolfo Lutz; Este

a,
vão de Camargo Passos, do
Instituto Pasteur; Percy Cor -

Duarte Nogueira rea Vieira, do Instituto Geo-
0 líder do Governo na lógico, e Manoel Carlos Mar -

Assembléia Legislativa do ques, do Instituto Biológico.
Estado de São Paulo (Alesp), Em 26 de junho último,
deputado Duarte Nogueira o deputado Duarte Noguei-
(PSDB), recebeu recentemen- rã já havia mediado a entre-
te em seu"gabinete uma co- ga do documento elaborado
missão de pesquisadores ci- pela APqC, ínterpretativo da
entíficos com nova manifes- referida lei, ao governador
tação pela plena vigência do Geraldo -A-Ickmin e ao secre-
espírito da Lei Complemen- tário de Governo e Gestão
tar rV 859 / 99, sancionada pelo Estratégica, Antonio Angari-
-Overnador Mário Covas, em ta. Ern face à resposta recen-
21 de setembro de 1999, que te, alegando restrições finan-
restabeleceu a equivalência ceiras para atender às impli-
salarial entre pesquisadores cações do cumprimento da
científicos e docentes univer- LC 859/99, foi preparada far-
sitários. A comissão foi inte- ta documentação, que de-
grada pelo presidente da As- monstra a produção atual das
sociacão dos Pesquisadores (continua na página 06)



"0 IAC vai lançar ainda este ano outra variedade mais resistente às doenças"

A cotonicultura nacional

está ameacada pelo agrava -

z;

2` a O pá a S

deLíder do Governo acolhe manifestação
mento de doenças, provoca -

pesquisadores pela vigência plena da LC 859199
do pela importação desorde-

instituições de pesquisa abran- damente esclarecida na res-
nada de sementes. 0 alerta é gidas pela Lei Complementar n' pectiva Mensagem n 107, de 23

dos engenheiros agrônomos 125/75, bem como a qualifi- de agosto de 1999, foi conferir

Edivaldo Cia e Milton Geral- cação acadêmica da comunida- aos vencimentos,da série de das -

do Fuzatto, do Instituto A-
de ativa dos pesquisadores cien- ses de pesquisador científico

tíficos, atestada pela Comissão valores iguais, aos dos venci-

gronômico de Campinas Permanente do Regime de Tem- mentos percebidos pelos do-

(IAC). po Integral (CPRTI). 0 documen- centes das universidades; (3) ...

Num amplo estudo, eles Plantação de algodão: importação desordenada de
to "Institutos de Pesquisas do

Estado de São Paulo - Ativí-

a Lei Complementar n859/99,

por suas finalidades,teve em re-
pesquisaram 250 variedades sementes pode causar grandes perdas

dades em Deserivolvimento" e lação a todos os integrantes da

e concluíram que só 12 têm diversos anexos foram en- série de classes de Pesquisador

resistência múltipla às princi- importação das 800 mil tone- americano Deltaopal foi exce- tregues na oportunidade. Científico, ativos e inativos, o

pais doenças. No Centro- ladas de fibra de algodão que ção, pois revelou resistência
A nova argumentação

gerada pela APqC sustenta,

mesmo efeito que tiveram as de -

cisões judiciais favoráveis aos

Oeste, Sudeste e Sul, o pro- consome e precisa produzir", múltipla a parasitas, embora entre outras assertivas, o se- pesquisadores científicos que

blema atinge quase todas as diz Cia. 0 Brasil já foi expor- se mostrasse suscetível a do- guinte: obtiveram, no Poder judiciário,

variedades. "Os agricultores tador, mas, há cinco anos, as encas secundárias como a ra- (1) "...cesse a solução de

continuidade que está ocor-

o reconhecimento do direito à

equivalência salarial com os
e as empresas que plantam no doenças derrubaram a colhei- mulária. Os agrônomos anun-

rendo em relação aos efeitos da docentes das universidades

Mato Grosso só conseguem ta para 350 mil toneladas anu- ciaram. que o IAC vai lançar Lei Complementar n? 859, de 21 estaduais. Para estes, a garantia

manter a produtividade alta ais e o restante foi importa- ainda este ano a variedade de setembro de 1999, e que está permanente da equivalência é

-3000 kg de algodão em ca- do. Hoje, já produz 700 mil IAC 23 e que outras linhagens
reconduzindo de fato a questão

salarial dos pesquisadores

conseqüência da coisa Mgada,

a sentença judicial transitada em

roço colhidos por hectare, toneladas anuais, com o cres- com características de resis~ científicos à situação que se julgado; para os demais, a mes-

contra 2400 kg em São Paulo cimento do plantio no Mato tência às doencas estão em verificava anteriormente à ma equivalência foi assegurada

- porque controlam as doen- Grosso, que colheu 335,8 mil fase final de testes. promulgação dessia lei; (2) ...que em caráter permanente pelo ato

ças com o uso excessivo de toneladas na safra passada.
f -

Nota da Redação - Esta matéria oi
o então governador Mário
Covas... documentadamente

jurídico perfeito, que é a lei com-

plementar decretada pela As -

inseticidas e fungicidas", diz "As variedades importadas publicada na revista Pesquisa Fapesp
informado de que, com funda- sembléia Legislativa e promul-

Fuzatto. são introduzidas no Brasil
(agosto/2001, ft' 67, pág. 52).

mento no artigo Y da Lei Com- gada pelo governador, (4) trata -

Dos genótipos estuda- sem respeito às regras técni-
plementar 727, de 15 de setem-

bro de 1993, pesquisadores

se de direitos individuais esta-

belecidos; na Constituição Fede

dos, só três do Instituto A- cas", salientou Cia. Paralela - científicos ativos e inativos e, ral em um mesmo artigo, o 5',

gronômico, de Campinas - mente a instituições públicas também, pensionistas de pes- inciso XXXV1, onde se lê: "a lei

1AC RR -97/ 86, IAC 20 -RR 740 como Embrapa, Instituto A- quisadores científicos haviam não prejudicará o direito adqui-

e IAC RR -97/86-847- têm re- gronômico do Paraná (lapar),
obtido nos tribunais o reco

nhecimento do direito de equi-

rido, o ato jurídico perfeito e a

coisa julgada; (5) a propósito da

sistência múltipla e seguran- Empresa de Pesquisa Agro- valência de vencimentos com os Lei Complementar n' 101, de

ça satisfatória para as doen- pecuária: de Minas Gerais J professores universitários em 04/05/2000 (federal), também

ças mancha -angular, murcha ffipamig) e LAC, surgiram vá-
RDIDP, equivalência cuja ma-

nutenção era uma de suas pro~

conhecida como Lei de Respon-

-se q iesabilidade Fiscal, verifica 1

de Fusarium,,nematóides, rias empresas privadas que messas de campanha, expres- o reajuste ou adequação de

ramulose e viroses. "Se não vendem novas variedades. samente afirmada em seu Pro- remuneração derivado de sen-

houver desenvolvimento de As importadas, na maioria, grama de Governo, encaminhou

à Assembléia Legislativa o

tença judicial ou de determina -

ção legal. Ou seja, derivado de

cultivares resistentes às do- são resistentes só à mancha-
Projeto de Lei Complementar n ato jurídico perfeito ou de coisa

enças, o País gastará cerca de angular e suscetíveis a. outras 16, de 1999 (convertido na LC julgada, foram excetuados das

US$ 1 bilhão por ano com a doenças. 0 cultivar norte- Fuzatto e Cia: alerta geral 859/99), cuja finalidade, devi- limitações por ela impostas.



0 Instituto Biológico é
um órgão da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo. Sua
missão é gerar e transferir co-
nhecimentos científicos e
tecnológicos para o agrone-
gócio, nas áreas de sanidade
aninal e vegetal, visando a
melhoria da qualidade de
vida da população e a preser-
vação do meio ambiente. Para
tanto, participa ativamente
da geração do conhecimento
por meio da atuação direta
nos seguintes programas:

1) aumento da competiti-
vidade da agroindústria de
exportação; 2) elevação da
competitividade das cadeias
de produção de grãos e fi-
bras; 3) incremento da com-
Petitividade das cadeias de
produção de proteína animal;
4) estímulo à expansão de
agronegócios especiais; 5)
impulsionamento das cadeias
de produção da horticultura
de mesa.

Além disso, também par-
ticipa na transferência do co-
nhecimento através de está-
gios, exposições, cursos e dias
de campo oferecidos, além de
promover as Reuniões Anu-
ais do Instituto Biológico.

Esse evento tem por fi-
nalidade apresentar temas
determinados pela demanda
pertinente às áreas de sanida-
de animal, sanidade vegetal
e proteção ambiental, além
das áreas correlatas comple-
mentares como recursos hu-
manos e informática.

A Reunião Anual do Ins-
tituto Biológico (RAIB) é um
evento aberto à participação
da comunidade.científica, de
pesquisa, extensão, uníversi-

Sílvia Regina Galleti

a

Fachada do Instituto Biológico, em São Paulo

dades, iniciativa privada e
também aos produtores -usu-
ários das tecnologias geradas
pela pesquisa agropecuária.

A RAIB visa, através de
suas mesas-redondas, confe-
rências, palestras, seminários,
wo rkshops, mini -cursos e cur-
sos, promover o encontro de
pesquisadores, docentes, es-
tudantes de graduação e pós-
graduação das entidades ci-
entíficas e de ensino correla-
tas, produtores, extensio-
nistas e demais interessados.
Discutem-se e permutam-se
informações científicas e
tecnológicas. Para isso, são
convidados, além dos especi-
alistas do Instituto Biológico,
profissionais renornados de
outras instituições públicas e
privadas. Assim, tem-se a
garantia de uma elevada qua-
lidade e abrangência duran-

mos apresentados durante o
evento.

Cabe ressaltar, ainda,
que Arquivos do Instituto Bi-
ológico é uma revista cientí-
fica indexada internacional-
mente por periódicos de re-
ferencia.

Os dados expostos refle-
tem, diretamente, a confian-
ça que profissionais de diver~

sãs áreas e de diferentes es-
tados e países vêm depositan-
do nas RAIBs, consolidando-
as ainda mais no cenário de
eventos de cunho científico
no Brasil.

Sílvia.Regina Galleti, pesquisa ci-
entífica, é a coordenadora da 14'
RAIB

À Programação Preliminar
Conferência -"As novas fronteiras comerciais frente às sã-

nidades animal e vegetal*
Fórum -"II Fórum Nacional sobre Pragas Urbanas: Mosqui-

M

tos Vetores"

te o evento.
As Reuniões Anuais do

Instituto Biológico vêm mos-
trando ascendência tanto no
número de inscritos que par-
ticipam do evento, passando
de 234, em 1988, quando
ocorreu a ja RAIB, a 667, em
2000, quanto ao número de
trabalhos apresentados na
forma de painéis. Pode-se,
também, ressaltar que o nú~
mero de trabalhos apresenta-
dos por profissionais de ou-
tras instituições e localidades
continua crescendo.

Entidades de ensino,
pesquisa e empresas de vári-
os Estados brasileiros enviam
resumos e representantes
para apresentarem os seus
trabalhos. A publicação ofi-
cial da RAIB é a revista Ar-
quivos do Instituto Biológico,
onde são veiculados os resu-

Mesas-Redondas
Agricultura, Meio Ambiente e Saúde/ -Os diferentes meios

de divulgação científica/ -Doenças e pragas emergentes em gran-
des culturas/ -Febre affosa e doenças vesiculares/o Avanços na
gertõnÚca. e transgênia/ *Panorama atual da suinocultuxa paulista
e as implicações no cenário das exportações/ *Animais exóticos:
riscos da importação e doenças/ *Campanha de bracelose e tu-
berculose - PNCEBT/ *Tratamento e disposição de resíduos

Palestras
*Vaca Louca - Doenças dos animais e do homem causa-

das por príons / o Fungos e basidiomicetos como agentes de
biodegradação de organopoluentes/,DDioxina: um alerta/

*Noções de filogenia / o Riscos de acidentes e de doenças
ocupacionais nos locais de trabalho

Seminário
-Plantas exóticas e suas implicações

Mini-cui-sos
-DNA: manipulação, aplicações e implicações na socieda-

de moderna/ -Coleópteros - diversidade, biologia e identifica-
ção / o Fundamentos básicos de crornotografia / - Comparações
estatísticas na pesquisa: teste t/ *Fundamentos de validação e
BPL em cromatografia/ -Desenvolvimento pessoal e a auto~
imagem 1/ *Desenvolvimento pessoal e a auto -imagem II/

*Prevenção de acidentes de trabalho/ -Qualidade X 150 9000
Curso

-Epidemiología quantitativa aplicada à saúde animal
Workshop

-Pesquisa científica e internet
Programas Especiais

-Coquetel de abertura/ -jantar de confraternização, por
adesão



Lieio & Pesquisa

A futura gestão da As-
sociação dos Pesquisadores
Científicos do Estado de São
Paulo (A-PqC), a iniciar no
próximo ano, vai inaugurar
um novo ciclo de atuação da
entidade, com a vigência em
sua plenitude -das alterações
estatutárias aprovadas em
novembro de 1999 e regula-
mentadas este ano. Nesta
edição, Meio & Pesquisa
conversou com o seu presi-
dentei Nelson Braga, a fim de
esclarecer alguns pontos des-
sa nova estrutura organiza-
cional. Leia, a seguir, os prin-
cipais trechos da entrevista:

Meio & Pesquisa - Co-
mo vai ficar a nova estrutura
diretiva da APqC, a partir de
2002?

Braga - "A vigência do
atual estatuto e sua nova ré-
gulamentacão vão viabilizar
uma nova direção e urna nova
sistemática da entidade. A
Diretoria Executiva deverá
contar com a contribuição do
Conselho Deliberativo, simul-
taneamente eleito, como ór-
gão de discussão e tomada de
demões a serem cumpridas.
Os núcleos de associados vo-
luntários de cada instituto, ao
colaborar na divulgação, rio
levantamento de problemas e
como fontes de sugestões e
críticas, inclusive com direito
a voz nas reuniões do Conse-
lho Deliberativo, vão demo-
cratizar ainda mais a atuação
da APqÇ. 0 Centro de Estu-

ma gestão da APqC?
Braga - "A futura dire-

ção deverá apresentar uma
plataforma que seja coerente
com os objetivos consagrados
no estatuto da entidade, és-
pecificando as metas concre-
tas que buscarão nos dois
anos de mandato. De modo
geral, nenhuma plataforma
pode deixar de contemplar a
defesa da Carreira do Pesqui-
sador Científico, a.integrida-
de da Lei Complementar ri'
125/75 e os demais itens da

0.presidente da A_PqQ Nelson Braga legislação pertinente, bem
dos "José Re -is", desafio, a ser fio que haveremos deenfren~ como o seu aprimoramento,
implementado na próxima tar já nas próximas eleições, incluindo a normalidade da
01estão, constituirá em fonte a realizar-se em novembro ou atuação da C PRTI (Comissão
de subsídios à atuação com- dezembro próximos. Teremos Permanente do.Regime de
petente da direção da entida- que estimular o surgimento Tempo Integral), corno órgão
de. Com seu acervo de docu- de novos quadros, que terão vital à estabilidade e dinâmi-
mentos e seus bancos de da- de motivar-se para ceder uma ca da população de pesquisa-
dos, prestará relevantes ser- fração de seu tempo à cons- dores científicos. A luta pela
viços, inclusive a eventuais trução de um instrumento vi- revitalização das instituições
usuários externos (parlamen- tal para nossa comunidade e públicas de pesquisa científi-
tares, entidades congêneres, instituições, que vivem hoje ca e tecnológica, seriamente
etc.). Será, assim, uma espé- momentos decisivos. No pró- ameaçadas nesta conjuntura
cíe de instância consultiva, ximo ano, essencialmente po- pelo "fundamentalismo neo-
pelo caráter doutrinário de lítico-eleitoral, teremos de -

o

liberal", que aponta mísseis
destruidores às instituições
públicas e nacionais, como se
estas não fossem as verdadei-
ras fábricas de soluções para
o nosso País. A solidarieda-
.de aos servidores de apoio à
pesquisa, companheiros im~
prescindíveis na realização da
pesquisa científica, deverá
traduzir-se em participação
ativa na luta pela conquista de
um sistema de carreiras, de
modo a consolidar uma ges-
tão de recursos hurnanos in-
teligente, pois permite recru-
tar, formar, estabilizar e mo-
tivar a força de trabalho que
garante a existência produti-
va de nossas instituições. As
questões de valorização sala-
rial são obrigatórias e. inevi-
táveis, numa época em que os
governos priorizam o paga-
mento de dívidas crescentes
e irnpagá-veis, em detrimen-
to de gastos sociais".

sua atuação. intercâmbio
com entidades, como o Nú-

contar com uma nova e m s
eficaz atuação junto aos po- w ^a
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Ên
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Ações juniciais de, !w uu 1
cleo José Reis, da USP, a As- deres constituídos, aos parti-
sociação Brasileira de Divul- dos e suas lideranças, bem

A APqC apoiará a formação de novos grupos de
gação Científica (ABRADIC), como junto a outras lideran-
a Sociedade Brasileira para o ças ativas da sociedade, todos associados, regulares com a entidade, para ações

Progresso da Ciência (SBPC), interessados nos resultados judiciais, visando assegurar direitos rela tivos à vi-

etc., ampliará a dimensão da da Ciência e Tecnologia que
gência das leis complementares 727193 e 859199. Os

própria APqC". - repercutem no desenvolvi -
Meio & Pesquisa - Co- _mento do Estado de São Pau- interessados deverão dirigir-se à APqC, pelos diver-

mo materializar uma estrutu- lo e do próprio País". sos meios possíveis. Informações: (11) 5058-5535 ou

ra que exige maior participa- Meio & Pesquisa -
pela caixa postal 12997 - CEP 04010-970, São Paulo

ção de associados?
Braga - "Este é o desa-

Quais os objetivos centrais
que deverão nortear a próxi- (SP). Ou, ainda, pelo site. www.apqc.org.br



eio & Pesquisa Desenvolvimento Rural 9

Implantado em 2000, o
Programa Estadual de Micro -

bacias Hidrográficas aconte-
ceu graças a um empréstimo
concedido pelo Banco Mun-
dial (Bird) ao governo do Es-
tado de São Paulo, interme-
diado pela Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento.
Com um orçamento de US$
124 milhões, esse programa
visa beneficiar 90 mil produ-
tores rurais, em seis anos.
Pretende-se desenvolver
ações e implantar tecnologias
que proporcionem o desen-
volvimento rural sustentável,
com melhor qualidade de
vida para a população a quem
se destina. Sua execução ficou
sob a incumbência da Coor-
denadoria de Assistência Téc-
nica Integral (Cati). Até o
momento, pouco mais de 200
bacias hidrográficas foram
beneficiadas.

Os méritos atribuídos ao
programa são indiscutíveis.
Merecem destaque os seguin-
tes itens: (1) ações integradas
envolvendo a sociedade civil
organizada, ONGs (organiza-
ções não- governamentais),
empresas privadas e institui-
ções públicas municipais, es~
taduais e federais; (2) essas
ações objetivam. garantir ren-
tabilidade aos agricultores,
geração de empregos e mai-
or arrecadação de tributos
aos municípios, prevenindo a
exclusão social e o êxodo ru-
ral, além de preservar o meio
ambiente, incluindo ainda a
quantidade e a qualidade de
água e a recuperação de áre-

#-Mv;
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as degradadas; (3) as famíli-
as dos produtores rurais de
cada microbacia comparti-
lham os recursos naturais e,
.em conjunto, buscam a solu-
ção de problemas lintitantes
de seu desenvolvimento.

0 alcance das metas ide-
alizadas depende da eficácia
da entidade executora (Cati)
em assegurar a qualificação e
o preparo de suas equipes,
manter a continuidade de sua
atuação para concretizar e
concatenar os projetos defini-
dos nos limites de -cada mi-
crobacia. Neste ponto, resi-
dem os principais desafios ao
êxito do programa, que exi-
ge contrapartidas do gover-
no estadual, incompatível
com sua política de retração
de seus recursos humanos

Hidro róficas:

próprios e permanentes, min-
guados nos últimos 10 anos,
pela inexistência de concursos
públicos e pelo aviltamento
de salários (estes não foram
devidamente corrigidos nos
últimos sete anos, concorren-
do para o encolhimento da
força de trabalho permanen-
te).

A municipalização dos
recursos humanos, que trans-
fere para as prefeituras a con-
tratação de pessoal, desca-
racteriza a identidade ffis-
titucional. dos técnicos. Moti-
vo: a obrigatoriedade. clã
contratação a cada ano gera
dependência de vínculos ad-
ministrativos com o prefeito
que os contrata e subordina -
cão técnica com a instituição
que os treina e instrui (a Cati,

no caso),
Atualmente, a Cati con~

ta com menos de 200 Casas
de Agricultura com técnicos
proprros (menos de 1/3 do
total das Casas de Agricultu-
ra existentes em todo o Esta-
do de São Paulo). Em quase
400 municípios, as atividades
sob responsabilidade da Cati
,ficam. dependentes das pos-
sibílidades de cada municipio
de contratar o engenheiro
agrônomo,.inédico veterinâ-

'.-fio 011.0 zootecnista. Apesar
do baixo salário (pouco mais
de R$800,00 por mês), muitos
municípios não dispõem de
recursos para assumir mais
esse encargo. Neste caso, as
metas previstas de atingir 1,5
mil microbacias hidrográficas,
ao final de seis anos, previs-
tas no acordo com o Banco
Mundial, ficam inviabilizadas,
a persist ir a política governa-
mental de compressão de gas-
tos com pessoal e de encolhi-
mento da rede de atuação da
Cati com quadro de pessoal
próprio.

Desse modo, o interes-
sante Programa Estadual de
Microbacias Hidrográficas e
o seu compromisso com a
qualidade de vida ficam de-
pendendo da qualidade da
política de recursos humanos
do governo estadual com
seus servidores, especialmen-
te os vinculados à Cati -ór-
gão gerenciador e executor
do programa.

Quern pode
Participar

Poderão participar do
programa todos os municípi-
os do Estado de São Paulo
que tenham o Conselho Mu~
nicipal de Desenvolvimento
Rural legalmente formaliza-
do. Para isso, só é preciso
manifestar interesse apresen-
tando uma proposta de ade-
são.

As propostas serão ana-
lisadas pelos Conselhos Regi-
onais de Desenvolvimento
Rural, que definirão a ordem
de prioridade para o atendi-
mento dos municípios inte-
ressados. Prioritariamente,
serão atendidos os municípi-
os que apresentarem maiores
níveis de degradação dos re-
cursos naturais e pobreza ru-
ral.

Os Maioros
bOneficiados
As famílias dos produ-

tores rurais da microbacia
hidrográfica compartilham os
recursos naturais e devem
buscar em conjunto a solução
dos problemas que impedem
o desenvolvimento da comu-
nidade.

Com a implantação do
Programa Estadual de Micro -
bacias Hidrográficas, os pro-
blemas de degradação de re-
cursos naturais são enfrenta-
dos de forma global e inte-
grada. Assim, a erosão, pre-
sente na maioria das propri-
edades agrícolas, controlada
de maneira conjunta, garante
a conservação do solo e do
seu potencial produtivo em
toda a área da microbacia.
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Excelência em Recursos Humanos

Pos~graduacao do IAC destaca~se

na fonnacão de recursos humanos
Implantado no Instituto

Agronômico de Campinas
em 1999, o programa de

pós-graduação autônomo com

regimento próprio instituiu o

Curso de Mestrado em Agri-
cultura Tropical e Subtropical,

nas áreas de Gestão de Recur-

sos Agroambientais, Melhora-

mento Genético Vegetal e
Tecnologia da Produção Agrí-

cola. 0 coordenador e atual

secretário -executivo da Co-

missão de Pós-graduação é

Dr. Altino Aldo Ortolani, pes-

quisador científico vinculado

ao núcleo de pesquisas em
Climatologia Agrícola. Em
entrevista ao Meio & Pesqui-

sa, ele abordou o processo his-

tórico de criação desse novo

espaço institucional, que per-

mite dar visibilidade à exce-

lência das pesquisas conduzi-

das pelo LAC, em seus 114 anos

de existência, apesar da escas-

sez de recursos orçamentári-

os. Confira.

Meio & Pesquisa - Co-
mo surgiu a pós-graduação do

IAC?
Dr. Altino - "Desde

1968, com a criação da pós-

graduação formal da Univer-

sidade de São Paulo (USP), o

IAC vem colaborando de vá-

rias formas, através de orien-

tações, co-orientacões, disci-

plinas, execução de experi-

mentos, arquivos de dados
para projetos de pesquisa,
além de outras contribuições.

Esses intercâmbios, benéficos

sob todos os pontos de vista,

nunca chegaram a ser forma-

lizados através de convênios

ou programas oficiais multi-

institucionais.

Meio & Pesquisa -
Como o senhor avalia o de-

sempenho dos pesquisadores
do IAC neste período de co-

laboração com entidades uni-

versitárias?

Dr. Altino - "Ao longo

0 coordenador e secretário -executivo da Comissão de Pós-graduação do LAC,

Dr. Altino Aldo Ortolani, e docentes da instituição de pesquisa

desses anos, apesar das fases

difíceis que abalaram as ins-

tituicões de pesquisa do Es-

tado de São Paulo, o IAC foi

construindo massa crítica de

pesquisadores com forte vín-

culo à formação de recursos

humanos junto ao sistema
universitário oficial -1 adqui-

rindo razoável experiência

em Educação. Nos últimos
10 anos, os pesquisadores do

IAC orientaram cerca de 150

teses de mestrado e douto-

rado, todas publicadas pelas

universidades".

Meio & Pesquisa -
Qual era o envolvimento ins-

titucional nessas atividades

docentes dos pesquisadores?

Dr. Altino - "Essas co-

laborações nunca atingiram

seus objetivos plenos, pois o

IAC não dispunha de instru-

mentos e organizaçao inter-

na para colaborar com efici-

ência junto ao sistema univer-

sitário. Esta colaboração sem-

pre foi individual, sem víncu-

lo institucional e com baixo

índice de retorno ao cresci-

mento do IAC".

Meio & Pesquisa -
Qual é o envolvimento atual

da instituição nesse programa

de pós-graduação?

Dr. Altin - " Este pro-

grama envolve 100 pesquisa-

dores orientadores e oito pro-

fessores convidados, num sis-

tema que reduz a carga de

atividade didática, através da

co-participação de orientado-

res e responsáveis por disci-

plinas, sem prejudicar os ob-

jetivos institucionais, centra-

lizados na execução de pes-

quisa. Para tanto, foi adota-

do o regime de bienalidade.

Ou seja, a entrada de novos

mestrandos e a oferta de dis~

ciplinas a cada dois anos. 0

número de estudantes tam-

bém está moldado às carac-

terísticas de uma instituição

de pesquisa, não ultrapassan-

do 30% do total de pesquisa-

dores"

Meio & Pesquisa - Que

aspectos positivos podem ser

destacados após quatro se-

mestres já realizados da pós-

graduação no IAC?
Dr. Altino - "Um deles

é uma maior interação com
recém -graduados de diferen-

tes centros de ensino e pro-

fissionais da atividade priva-

da. Outro é a constante atua-

lização dos seus pesquisado-

res, além de novos compro-
missos perante à sociedade.

Um outro aspecto é uma mai-

or disponibilidade de recur-

sos humanos qualificados
para desenvolvimento de hi-
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póteses e execução das dife-

rentes fases de projetos de

pesquisa. Uma avaliação sis-

temática por comissões exter-

nas, segundo padrões inter~

nacionais, também é outro

aspecto importante. Houve,

ainda, um aumento significa-

tivo da produtividade cientí-

fica, através de publicações e

produtos. Ainda aumentou o

intercâmbio com organismos

nacionais e internacionais e

também o recrutamento de

pesquisadores com maior po-

tencial, entre outros".

Meio & Pesquisa -
Nessa conjuntura de mitiga -

cão orçamentária pelo Tesou-

ro do Estado, como a pós-gra-

duação do IAC tem se manti-

do?

Dr. Altino - Além da

Capes e da Fapesp, a pós-gra-

duação do IAC tem recebido

apoio de várias empresas,

através de doação de materi-

ais, equipamentos e paga-

mento de bolsas a mestran-

dos. Dos 28 alunos do primei-

ro ciclo, cinco são bolsistas da

Capes, 17 da Fapesp e outros

cinco mantêm vínculo empre-

gatício, com salários pagos

pelas respectivas empresas".

Meio & Pesquisa -
Qual a importância de pro-

gramas de pós-graduação

fora do âmbito universitário?

Dr. Altino - "No Bra-

sil, são consagrados os exem-

plos dos cursos de pós-gra-

duação da Fundação Oswal-

do Cruz, do Instituto Nacio-

nal de Pesquisas Espaciais e

do Centro de Energia Nucle-

ar na Agricultura. Nesse sên-

tido, há projetos em anda-

mento nas secretarias do

Meio Ambiente e da Saúde,

no Estado de São Paulo".
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Uma equipe de pesqui-

sadores científicos, liderada

por Neuza Satomi Sato -dou-

tora em Análises Clínicas, da

Seção de Sorologia. da Divi-

são de Biologia Médica, do

Instituto Adolfo Lutz-e inte-

grada por Dr. Tsutomu. Su-

zuki, da Universidade de Tó-

quio (Japão), e por Dr. Mário

ffiroyuki ffirata, da Univer-

sidade de São Paulo (USP),

recebeu o prêmio "Dr. José

Pinheiro 2000", da Sociedade

Brasileira de Patologia Clíni-

ca. A premiação foi entregue

durante o 35' Congresso Bra-

sileiro de Patologia Clínica e

Medicina Laboratorial e 5'

Congresso de Gestão Labo-

ratorial (o trabalho foi publi-

cado no jornal Brasileiro de

Patologia e Medicina Labora-

torial, vol. 36, ri' 3, julho/

agosto/setembro de 2000).

Deve ser destacado que

a sífilis ainda é um problema

de saúde pública, no Brasil,

apesar dos esforços empreen-

didos para a sua prevenção e

a existência de tratamento

eficiente, Os testes sorológi-

cos são fundamentais para o

diagnóstico da doença. 0 tra-

baiho premiado descreveu

uninovo teste de immunoblot

(IB-rTp), que utiliza três an-

tígenos recombinantes de

Treponema pallid-um-agente

etiológico da enfermidade.

0 teste mostrou-se efi-

ciente pela alta especificidade

e facilidade de execução.

Além disso, ainda não requer

absorção prévia do soro, sen-

do de utilidade como teste

confirmatório de sífilis. Veri-

ficou-se concordância de

100% entre o IB-rTp e os tes-

tes convencionais.

Os demais integrantes

da equipe foram os pesquisa-

dores científicos Rosário Do-

mingos Crespo Hirata (USP),

Takuya Ueda (Universidade

de Tóquio) e Kimitsuna Wa-

tariabe, Lia Carmen Monteiro

da Silva Zerbini, Edilene

Peres Real Silveira, Carmem

Sílvia de Melo e Mirthes

Ueda, do Instituto Adolfo

Lutz.

_Av d elucida efeitosIdefitfi01 e virus

adversos da vacina contra febre- noi.-Pela

Trabalho publicado na

revista The Lancet, de 14 de

julho último, com a participa-

ção de pesquisadores do Ins-

tituto Adolfo Lutz e de ou~

tras instituições brasileiras e

do exterior, relata casos as-

sociados aos efeitos adversos

da vacina contra a febre ama-

rela (Serious adverse events

associated with yellow fever

17DD vaccine in Brazil: a report

of two cases, The Lancet, vol.

358:91-97m 2001).

A identificação do vírus Lutz, foi de importância fun-

foi feita por testes de fixacão damenta-1 para a elucidação

de complemento e neutraliza- desses casos associados corri

ção, enquanto o agente obti- a vacina. A pesquisadora ci-

do em cultura de células por entífica Terezinha L. Coimbra

imunofluorescência indireta. isolou o vírus em cérebro de

A caracterização final foi ob- camundongo e Iray M. Rocco

tida pelo
.

seqüenciamento em cultura de células C6/36.

completo do genoma que in- A pesquisadora científica Ce-

dicou que o vírus isolado era cília L. Santos efetuou o

idêntico à cepa vacinal 17131). seqüenciamento completo do

Esse estudo, com a participa- genoma viral e Venâncio

cão de pesquisadores cientí~ Alves realizou os ensaios

ficos do Instituto 'Adolfo histoquínúcos.

Pesquisador da Embrapa solidariza-se

pela revitalização do IAC

0 pesquisador da Empre-

sa Brasileira de Pesquisa Agro-

pecuária (Embrapa) Pedro Luiz

de Freitas, em solidariedade aos

colegas do Instituto Agronômi-

co de Campinas (IAC), enviou

um manifesto ao governador
Geraldo Alckmin enaltecendo a

importância dessa instituição

centenária e pedindo sua urgen-

te revitalização. Em um dos tre-

chos, disse: "No momento em
que o Estado de São Paulo se

prepara para dar o passo deci~

sivo em direção à sustenta-
bilidade de sua agricultura,

alavancando a adoção de siste-

mas modernos de manejo con-

servacionista, baseados no
Plantio Direto e na Integração

Lavoura -Pecuária, é lamentável

saber que, por alguma razão que

não conhecemos, o Instituto

Agronômico de Campinas en-
contra-se em situação financei-

ra dehcadíssima". E ainda res-

saltou que "o profissionalismo

e a mudança de comportamen-

to dos agricultores, decorrentes

da adoção do Sistema de Plan-

tio Direto serão decisivos para

mostrar à sociedade e aos elei-

tores o prejuízo que representa

uma instituição de pesquisa

como o IAC, sem condições mí-

nímas para executar o seu vali-

oso e indispensável trabalho".
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Fachada do IAC, na Avenida Barão de Itapura

Desde o início des-

te ano, quando foi di

vul(yado o orcamento

para os institutos de

pesquisa da APTA
(Agência Paulista de

Tecnologia dos Agrone-

gócios), da Secretaria de

Agricultura e Abasteci-

mento do Estado de São

Paulo (SAA), ficou evi-

dente que os recursos

disportíbilizados seriam

insuficientes. Este fato

foi reconhecido inclusi-

ve pelo próprio coorde-

nador da APTA, Sidney

Gonçalves, apesar dos

insistentes pronuncia~

mentos do secretário da

Pasta, João Carlos Mei-

relles, declarando que

,os institutos de pesqui-

sa nunca tiveram tantos

recursos".

Mas, hoje, é impos-

sível desmentir os nú-

meros: o IAC, em 2000,

teve R$ 4.212.314,00

para custeio, sornando-

se dotação inicial e su-

plementação e, este ano,

apenas R$ 2.518.694,00,

nesse mesmo item. 0

coordenador da APTA

estabeleceu que se gas-

tasse todo o recurso

previsto até a metade

do ano, para depois ne-

gociar, na Secretaria do

Planejamento, uma su-

plementacão orçamen-

tária para terminarmos

o ano. Isso levou a ='-

tituição a uma situação

inédita e absurda: os

seis institutos de pesqui-

sa da SAA ficaram sem

recursos financeiros nos

meses de julho e- agos-

to.

0 IAC e os demais

institutos de pesquisa

da SAA estão depen-

dendo de suplemen-

tação que, segundo a

APTA, foi aprovada,

porém ainda não dispo-

nibilizada, num valor

bem inferior do que as

instituições de fato ne-

cessitam para fechar o

presente ano- 0 que sig-

nifica isso, no IAC? Sig-

nifica que as 20 unida-

des regionais estão sem

combustível para iniciar

os trabalhos de campo

da safra de 2001/2002.

Além disso, não há diá-

rias nem combustível

para viagens de pesqui-

sadores- A manutenção

dos veículos e tratores

não é feita há tempos -

o que poe em risco os

equipamentos e a pró-

pria segurança de quem

os utiliza. Muitos servi-

ços essenciais, como a

vigilância do patrimõ-

nio, que é feita com ver-

ba de serviço para pes-

soa física, estão parali-

sados.

Alguns fatos históricos

com a participaçãodo IAC

oA agricultura é res~

ponsável por 37% do P -TB do

País. 0 Estado de São Paulo

é o mais produtivo graças,

em grande parte, às soluçEes

,geradas no IAC, seja pela

oferta de novas variedades,

seja por novas tecnologias de

manejo das culturas

-0
Projeto Genoma da

Xy11ela, da Fapesp, por exem-

plo, na procura de solução de

uma grave doença em laran-

jeir-as (amarelinho ou CVC)

com resultados de repercus-

são mundial, teve a partici-

pacão direta de dois labora-

tórios do IAC: Centro de

Citricultura e Centro de Ge-

nética. 0 Centro de Citricul-

tura, que é referência mun-

dial em pesquisa citrícola,

realiza excepcional transfe-

rência de tecnologia através

de inúmeros eventos técni-

cos para agrônomos e pro-

dutores, com destaque para

a Semana da Citricultura,

que recebe cerca de 20 mil

visitantes.

*Cerca de 80% do café

cultivado no Brasil são vari-

edades oriundas do IAC,

com novas variedades que

incorporam fatores de resis-

tência às pragas e doenças,

reduzindo os custos de pro-

dução e o impacto ambien-

tal, pelo baixo uso de agrotó-

xicos

0 Estado de São Pau-

lo tornou-se o maior produ-

tor de látex do Brasil, não por

acaso- 0 IAC desenvolve o

Programa de Pesquisa com

Seringueira havia mais de 50

anos, disponibilizando culti-

vares específicos para São

Paulo e introduzindo moder-

nas tecnologias de produção

90 Curso de Pós-gra-

duação do IAC, em Agricul-

tura Tropical e Subtropical,

desenvolve tecnologias de

ponta, de interesse da pró-

pria. SAA.

Pesquisadores do -Instituto Biológico: importância crucíal

no desenvolvimento do Estado de São Paulo

A minuta de decreto que organizou a APTA

(Agência Paulista de Tecrtologia dos Agronegócios),

elaborada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimen-

to do Estado de São Paulo, se revestiu, como um todo,

de enorme importância pelas profundas alterações que

introduziu a maior parte dos problemas, se não todos,

sofridos pelos institutos de pesquisa, no
.

cumprimento

de seu papel junto à sociedade. A origem real desses

problemas reside na falta de recursos humanos, finan-

ceiros e na autonomia gerencial. dos institutos de pes-

quisa, evidenciada em inúmeros e detalhados estudos

anteriores, que não foram solucionados até hoje.

0 Instituto Biológico não foi contemplado com as

melhorias prometidas pela nova forma de gerenciamen-

to da SAA, que propôs uma revitalização dos recursos

humanos e agilizacão dos recursos orçamentários para

a manutenção das atividades institucionais. 0 modelo

imposto e engendrado "entre as quatro paredes" da

SAA, sem qualquer participação e discussão com o cor-

po técnico e a sociedade como usuária, apenas
desestiuturou a organização dos institutos de pesqui-

sã.

0 gerenciamento inconseqüente da SA-A trouxe

apenas uma situação de penúria que se reflete direta-

mente no material para prestação de seivicos aos usuá-

rios e às atividades de pesquisa, tais como: materiais

básicos de laboratório para a realizacão de diagnósti-

cos de doenças de animais e vegetais e atendimento ao

produtor no campo.

Outra das implicações negativas do modelo im-

posto pela SAA é a criaão dos Pólos Regionais como

centros multidisciplinares focados nas cadeias de pro-

dução -o que implica a necessidade de multiplicar o

número de especialistas das diversas áreas e a infra-

estrutura para cada um deles. 0 número de pesquisa-

dores necessários para tal estrutura é ir -racional, pois

não há, atualmente, um mínimo de recursos humanos

para tal, além de ficarem pulverizados pesquisadores

com a mesma competência, em diferentes pólos.

Nossa análise é que essa situação está ocorrendo

como fruto da administração centralizadora da SAA,

em franca oposição ao programa de Ciência &
Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo.

Desta forma, gostaríamos de chamar a atenção

para as ações e os resultados obtidos pelos institutos de

pesquisa da SAA em benefício da sociedade e protestar

pelo modo atual de gerenciamento desses institutos.

São Paulo, 24 de setembro de 2001
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Restabéled.Mento da equiparação

salarial entre pesquisadores e docentes

Em 21 de setembro de
1999, a comunidade dos pes-
quisadores científicos dos ins-
titutos de pesquisa das secre-
tarías de Agricultura, Saúde
e Meio Ambiente viu concre-
tizada sua meta de reconquis-
tar a eqüidade salarial com os
docentes universitários. Em
histórica solenidade, o gover-
nador Mário Covas sancio-
nou a Lei Complementar ri'
859/99.

Uma longa e perseveran-
te luta foi conduzida pela As-
sociação dos Pesquisadores
Científicos do Estado de São
Paulo (APqC) pela isonomia
salarial, praticada com des-
continuidade por mais de du-
as décadas, inclusive com a
conquista da LC 727/93 no
governo Fleury. Entretanto,
acumulou-se, entre 1994 e
1999, defasagem salarial va-
riando de 60% a 75%. Inúme-
ras ações judiciais nesse perí-
odo foram realizadas, mas
apenas três foram julgadas
procedentes, envolvendo 166
pesquisadores, incluindo pen-
sionistas, contemplados com
a.ecluiparação salarial.

Durante esse tempo,
membros da diretoria da
APqC tentaram múltiplas for-
mas para sensibilizar o gover-
no quanto à necessidade do
restabelecimento da histórica
ínsonomia salarial entre os
dois ambientes de geração de
ciência e tecnologia. 0 pri-
meiro programa de governo
do então candidato Mário
Covas incluiu diversos itens
pela revitalização dos institu-
tos de pesquisa, inclusive o
que tratava da equiparação
salarial entre pesquisadores

Geraldo -Alckn-Lin, Mário Covas e Edmur Mesquita (da esq. p/ dir.)

científicos e docentes univer-
sitários.

Durante a última campa-
nha, em p . ronunciamentos
públicos, o ex-governador
reconheceu o débito que seu
governo tinha com os pesqui-
sadores científicos. Após uma
seqüência de passos articula-
dos envolvendo políticos de
diversos partidos, empresári-
os e mobilizações na Assem-
bléia Legislativa e até no Pa-
lácío dos Bandeirantes, a de-
cisiva audiência de 5 de julho
de 1999, mediada pela depu-
tada federal Luiza Erundina
(PSB), envolveu uma pauta de
reivindicações contemplando
o cumprimento da Lei Com-
plementar n' 727/93, a cria -
cão do sistema de carreiras
de apoio, fundos de pesqui-
sa, etc. Diversos aspectos da
crise, enfim, que envolvem os
institutos de pesquisa.

0 cumprimento da deci-
são do governador exigiu do
mesmo uma determinação fir-
me a alguns membros de seu
governo que resistiam àque-
la decisão. 0 projeto de lei
encaminhado à Alesp ganhou
regime de urgência e foi

aprovado celeremente. Em 21
de setembro de 1999, a comu-
nidade dos pesquisadores ci-
entíficos pode comemorar,
em meio a medidas restriti-
vas de contenção de astos9
públicos, denominada "ajus-
te fiscal", a recuperacão do
poder aquisitivo aviltado du-
rante os cinco anos anterio-
res.

São Paulo, 23 de
agosto de 1999

Senhor Presidente
Tenho a honra de encami-

nhar, por intermédio de Vossa
Excelência, à elevada delibera-
ção dessa nobre Assembléia, o
incluso projeto de lei comple-
mentar alterando a Lei Comple-
mentar n' 727, de 15 de setem-
bro de 1993, que dispõe sobre os
vencimentos da série de classes
de Pesquisador Científico.

A propositura ora encami-
nhada, decorrente de estudos
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-C e salarial

preocupa a categoria

Após dois anos, o pro-
cesso de corrosão e defasa-
gem já acumula cerca de 30%,
comparativamente aos pes-
quisadores científicos que ti-
veram a isonornia com os do-
centes universitários, con-
quistada por decisão da Jus-
tiça.

Um documento susten-
tando o restabelecirriento dos
efeitos permanentes da Lei
Complementar n' 859/99, de
modo a superar as disto

-

r-
ções salariais dentro da cate-
goria dos pesquisadores cien-
tíficos, foi encaminhado pela
APqC por intermédio do lí-
der do Governo na Assem-
bléia Legislativa, deputado
Duarte Nogueira, em junho
último. Os pesquisadores ci-
entíficos já se preocupam com
o processo de desgaste sala-
rial e com a quebra da hierar-
quia salarial assegurada pela
Lei Complementar ri' 125/75

realizados no âmbito da Secre-
taria de Governo e Gestão=Estra-
tégica, tem como objetivo essen-
cial conferir aos vencimentos da
série de classes em apreço valo-
res idênticos aos dos vencimen-
tos percebidos pelos docentes
das universidades estaduais.

Com essa medida, procu-
ra-se, dentro das Possibilidades
do erário, propiciar aos integran-
tes dessa categoria funcional
nível de retribuição compatível.
com a complexidade e a respon-
sabilidade de suas atribuições,
cuja importância, no cenário ci-

vigente, que trata da Carrei-
ra do Pesquisador Científico
e restabelece o processo de
ingresso e acesso de seus in-
tegrantes.

A Secretaria de Gover-
no e Gestão Estratégica ad-
mite o mérito do pleito for-
mulado pela APqC, mas ale-
ga falta de recursos e ensinua
a Lei de Responsabilidade
Fiscal para não atender aos
pesquisadores que reivindi~
cam apenas o seu direito à
eqüidade salarial. Na realida-
de, o montante a ser dispen-
dido pa-ra corrigir as distor-
ções existentes é da ordem de
R$ 2,5 milhões mensais, não
alterando significativamente
o patamar de gastos do go-
vemo do Estado. 0 não -aten-
dimento pelo governo pro-
move o retomo à situação que
a Lei Complementar 859/99,
sancionada pelo então gover-
nador Mário Covas, preten-
deu superar.

entífico nacional, não precisa ser
ressaltada.

Trata-se, pois, de provi-
dência de inegável interesse pú-
blico, merecendo acolhimento
por parte dessa Casa de Leis.

Enunciados, assim, os as-
pectos fundamentais do projeto,
reitero a Vossa Excelência os
protestos de minha elevacia con~
sideração.

Mário Covas
GOVERNADOR DO ESTADO
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volta a roç
Cyro Gonçalves Teixeira

No Brasil, com área de
dimensão continental, é in-
concebível e vergonhoso que
parte considerável da popu-
lação sofra o fla

Ó

elo da
subnutrição. Recente levanta-
mento efetuado pelo Centro
de Políticas Sociais da Funda-
ção Cetálio Vargas revela que
o País tem hoje 50 milhões de
pessoas (29,3% da população)
em situação de indigência,
com renda abaixo de R$80,00
mensais.

Como conseqüência, va-
mos nos deparar com sérios
problemas de desnutrição,
uma vez que a população não
conta com recursos financei-
ros suficientes para atender às
suas necessidades alimenta-
r_es.

0 problema alimentar
agravou-se ainda mais com o
êxodo desordenado das po-
pulações rurais para os gran-
des centros urbanos, que as
fascinavam, onde esperavam
ver concretizadas todas as
suas aspirações. Esse êxodo
resultou no surgimento dos
enormes bolsões de miséria,
vivendo em condições subu-
manas na periferia das gran-
des cidades, em ambiente in-
salubre, criando situações fa-
voráveis para a contaminação
pelos mais diversos agentes.

Atualmente, mais de
80% da população vivem na
zona urbana, agravando ain-
da mais os problemas de sa-
neamento básico, habitação,
alimentação e de saúde públi-
ca- Assim, soma aprecÁável de
recursos é destinada a pro-
gramas de socorro a essa po-
pulação doentia.

Para reverter esse qua-
dro com que nos deparamos,

esforços devem ser concentra-
dos objetivando o retorno de
grande parte dessa população
para a zona rural, criando
condições para atraí -Ia. Para
tanto, precisamos adotar me-
didas que permitam aos inte-
ressados maiores incentivos,
a fim de atrai-los para enfren-
tarem o árduo trabalho de la-
vrar a terra. Isso será possí-
vel com a adoção de uma po-
lítica agrícola que premie o
produtor rural, de modo a re-
compensar os esforços dis-
pendidos. Os produtores ru-
rais são vistos como pedintes,
enquanto em outros países
são abonados com substanci-

globalização, se tomam de-
tentores de tecnologias de
ponta na área agronômica,
que constituem uma arma
poderosa para impô-las aos
países menos desenvolvidos,
indiferentes à geração de
tecnologias autóctones, mui-
to mais apropriadas parwas
condições edafoclimáticas
neles reinantes.

Sem promovermos o de-
senvolvimento da nossa agri-
cultura, torna-se muito difí-
cil criar mecanismos que pos-
sibilitem um retomo acelera-
do das populações para as
zonas rurais, onde possam
desfrutar melhores condições

ais subsídios. Maior incenti- de vida.
vo deve ser dados aos pe~
quenos e médios produtores,
responsáveis pela produção
de grande parte dos alimen-
tos básicos. Ademais, um
maior apoio deve ser dirigi-
do aos programas de pesqui-
sa que procurem oferecer ao
produtor rural tecnologias
que resultem em um maior
aproveitamento da terra, com
o emprego de técnicas mo-
dernas, a fim de resultar em
melhor produtividade. Além
disso, a produção de alimen-
tos de alto valor nutritivo e
sadios, sem provocar sérios
problemas de agressão ao
meio ambiente.

Países desenvolvidos,
com agricultura altamente
tecnificada, como os Estados
Unidos, a Franca, Holanda,
Alemanha, entre outros, des-
tinam recursos significativos
para desenvolver pesquisas
nas áreas de Ciência e
Temologia, que representam
cerca de 1 a 2% do PIB. As-
sim, em uma política de

"Atualmente,

mais de

urbana"

Sem dúvida alguma, o
grande potencial do Brasil
reside na exploração racional
da atividade agrícola, em ba-
ses sólidas e com retorno eco-
nÔmico atraente. Atualmen-
te, o produtor rural encontra
grandes obstáculos para rea-
lizar suas atividades, criando
um ambiente de desânimo e
descrença. Os produtos ali-
mentícios, explorados conve-
nientemente, podem se tor-

nar uma poderosa ferramen-
ta para que possarnos aten-
der à demanda de um Mun-
do ávido por alimentos, pro-
movendo o nosso desenvol-
vimento econõn-Lico e social.

0 PNUD (Programa das
Nações Unidas para o Desen-
volvimento), em seu relatório
2001, apresenta um. manifes-
to em favor da parceria entre
tecnologia e desenvolvimen-
to, como uma solução para
reduzir a pobreza. Infeliz-
mente, no estudo realizado
pela Organização das Nações
Unidas (ONU), entre 72 paí-
ses, o Brasil ocupa a 43a posi-
ção com relação ao Indice de
Conquistas Tecnológicas, ín-

dicando que um maior esfor-
ço deve ser concentrado nas
pesquisas tecno16SIcas.

Conforme já foi verifica-
do através da história, a
tecnologia tem sido uma po-
derosa promotora do desen-
volvimento humano e da re~
ducão da pobreza.

Cyro Gonçalves Teixeira é pesqui-

sador científico aposentado do 1n5~

tituto de Tecnologia de Alimentos,

da Secretaria de Agricultura e Abas-

tecimento do Estado de São Paulo

e ex-consultor técnico da Embrapa

(Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária)
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( useu-tir o %,psuno. doç,,; 17 institIMos de pes quisu à
vLI-

Em 16 de setembro, o

presidente da Associação dos

Pesquisadores Científicos do

Estado de São Paulo (APqC),

Nelson Braga, enviou ofício

ao governador Geraldo Alck-

n-ún solicitando uma audiên-

cia entre o chefe do Executi-

vo paulista e membros da en-

tidade. 0 objetivo principal

do encontro é discutir o des-

tino dos 17 institutos de pes-

quisa do Estado de São Pau-

lo, vinculados à administra-

ção direta do Estado, nas áre-

as de Agricultura, Saúde e

Meio Ambiente e Planejamen~

to.

Especificamente, os as-

suntos a serem tratados di-

zem respeito à gestão de re-

cursos humanos e execução

orçamentária.

0 presidente da APqC

destacou a necessidade impe-

riosa de implementar um sis-

tema de carreiras para o pes-

soal de apoio à pesquisa ci-

entífica e tecnológica, que

viabilize o recrutainente, a fi-

xacao, o treinamento e a va-

lorização desses servidores -

imprescindíveis à sustentação

das atividades dos pesquisa --

dores científicos e à missão

institucionalde cada uma das

instituições a que estão vin-

culados. Por enquanto, esse

assunto tem sido mediado

pelo atual secretário da Casa

Civil, João Caramez.

Outro assunto em pauta

refere~se à Lei Complemen-

tar n` 859/1999, já com dois

anos de vigência, A referida

lei deve ser restaurada em

seus efeitos, para prevenir

eventuais distorções salariais

dentro da categoria dos pes-

quisadores científicos. Caso

contrário, vão gerar anorma-

lidades administrativas com

quebra de hierarquia salari-

al, com base na legislação vi-

gente (LC 125/75 e outras).

Essa questão, no momento,

está sendo mediada pelo de-

putado Duarte Nogueira, lí-

der do Governo na Assem-

bléia Legislativa do Estado

de São Paulo (Alesp).

0 dirigente da APqC

também ressaltou no docu-

mento enviado ao governa-

dor que os institutos de pes-

quisa vinculados à Secretaria

de Agricultura e Abasteci-

mento, especificamente, "vi-

vem hoje um estado de esgo-

tamento de recursos orça-

mentários e de carência de

pessoal, com perda absoluta

de sua autonomia à centrali-

zação imposta pela APTA

(Agência Paulista de Tecno-

logia dos Agronegócios)".

Como exemplo, Braga citou o

caso do Instituto Agronômi-

co de Campinas (IAC), que,

após 114 anos de existência,

não dispõe atualmente de re-

cursos mínimos necessários

sequer para conduzir suas ati-

vidades experimentais em

campo. "É iminente a decisão

de suspensão de todas as ati-

vidades em suas unidades de

experimentação, por impossi-

bilidade material", adverte

o dirigente. Não há combus-

tível, recursos para serviços

de terceiros (falta pessoal de

apoio da. própria instituição),

material de consumo obriga-

tório, entre outros.

Braga finaliza o docu-

mento expondo ao governa-

dor que "é preciso fazer cum-

prir a Lei Orçamentária vi-

gente e conferir a sua execu-

ção, pois os recursos não es-

tão chegando nas unidades

que efetivamente realizam

inissões institucionais".

0 Instituto Florestal foi um

dos vencedores do "Prêmio von

Martius" de Meio Ambiente.

Embora ainda haja quem

questione a capacidade instala-

da nos institutos de pesquisa, es-

te é o quarto prêmio que o Insti-

tut.o Florestal conquista com essa

equipe, nos últimos três anos.

0 "Prêmio von Martius',
neste ano em sua segunda ver-

são, foi instituída pela Câmara

Brasil - Alemanha e homenageia

o botânico, médico e etnólogo

Karl Friedrich Phillipp von

Martius, que realizou expedição

ao Brasil, no século 19, em com-

panhia do zoólogo Johann
Baptist von Spix, da qual resul-

tou um dos principais trabalhos

de referência sobre a flora do

país, denorninado "Flora Brasí-

]Áensis".

Segundo matéria publica-

da pela revista da Câmara Bra-

sil -Alemanha, o certame tem por

reconhecer iniciativas

de empresas, do poder público,

de indivíduos, de organizações

não governamentais e da socie-

dade civil com respeito ao meio."

A sessão solene de entrega

do prêmio teve lugar no Clube

Transatlântico, em São Paulo,

no dia 10 de agosto último.

Concorreram nesse certa-

me 195 projetos, que foram divi-

didos em três categorias: "Hu-

manidade", "Tecnologia" e
"Natureza".

Na área de "Tecnología",

o "1'Prêmio" coube à Cetrel. S.A.

- Empresa de Tratamento Am-

biental, com o projeto "Cetrel

Central de Tratamento"; o "2'

Prêmio" ao Instituto Florestal, da

Secretaria de Meio Ambiente do

Estado de São Paulo, com o pro-

jeto "Geoprocessamento no Le-

vantamento da Vegetação e no

Suporte ao Gerenciamento das

0 diretor -geral do Instituto Florestal, Luís Alberto Bucci- (à dir), recebe o_

prêmio das mãos do presidente da Câmara Brasil -Alemanha, Ingo Plõger

Unidades de Conservação" e o Bucci, recebe o material gerado

"3' Prêmio", ao Centro Nacional que tem sido fundamental palrá

de Pesqiiisa em Agrobiologia da o planejamento e estabelecimen-

EMBRAPA, com o projeto "Re- to de políticas públicas ligadas

cuperação de Áreas Degradadas ao setor florestal e às questões

com Espécies Vegetais Associa- ambientais, já que possibilita a

das a Microorganismos". quantificacão e a qualificação

0 trabalho do Instituto Flo~ dos maciços de florestas natu-'

restal premiado relata as ativi- rais e implantadas, assim como

dades de Levantamento da Ve- a sua distribuição pelas diferen-

getação Natural e do Refloresta- tes regiões do Estado. Ainda re-

mento no Estado e as referentes centemente, a revista "Pesquisa"

à Estruturação de Base Digital da FAPESP, divulgou a contri-

das Unidades de Conservação, buição da equipe do Instituto

constituídas pelos Parques Es- Florestal no "Sistema de Infor~

taduais e Estações Ecológica, mação Ambienta -1 do Programa

além das Estações Experimen- Biota-Fapesp (SiriBiota), que re-

tais e das Florstas Estaduais. úne os dados de mais de 4 mil

São parceiros nesse traba- espécies de plantas, animais e

lho a Universidade Estadual de microrganismos registrados no

Campinas (Unicamp) e a Escola Estado. No artigo "Bases do Sin-

Superior de Agricultura "Luiz Biota já em Operação", do nú-
de Queiroz", da USP - Campus

mero 66 dessa revista, encontra -
de Piracicaba.

Na parte do reflorestamen-
mos o seguinte registro do coor-

to, houve participação das em- denador do projeto, professor

presas do setor de celulose, pa- Carlos Alfredo Joly, da Uni-

pel e chapas, com envolvimento camp: 'Por si só, a criação de
direto da Sociedade Brasileira de

uma base cartográfica digital
Silvicultura (SBS).

Na foto, o diretor-gerà do
para o Estado já é um passo gi-

Instituto Florestal, Luís Alberto gantesco para a pesquisa".

I j



Conta o professor postos pelo engenheiro investimentos serão feitos disponibilidade m =a", Acrisejác_hegou-Fin

Ignacy Sachs, que com tan- José A. Padilha. nos próximos anos. Na Pe- ou de alerta (demanda en- grande parte, pormá ges~

to brilho escreve quinze- Na verdade, os dra- nínsula de Shandong, já se tre 30% e 50%). Como situ- tão, como costuma dizer o

nalinente aos sábados no ise jáA cr' mas gerados pela crise da estabeleceram cotas de ação mais grave, a da ba professor Aldo Rebouças,
caderno de Economia des- chegou.E água, que a Unesco come- 1500 litros/mês por pes- cia do Alto Tietê, que res- da USP.
te jornal (0 Estado de São çou a anunciar no fim da soa (50 litros/dia), com ponde por parte do abas- Mas não precisamos
Paulo), que um de seus não década de 80, já constitu- penas pecuniárias altas tecimento da região metro -

esperar outra década para
mestres na Polônia costu- precisamos

em pouco mais de uma para quem as exceder. In- politaila. de São Paulo,
demanda é nos movermos. Podemos

mava dizer que uma idéia década depois, o cardápio dústrias poluidoras da onde a quatro
huplantar imediatamente

nova precisa do tempo de esperar. nosso de cada dia, dentro água a montante de Pe- vezes maior que a oferta de

duas gerações para firmar- e fora do País. quim serão fechadas e os água no território (o res- program as de conserva -

se. Seja porque os tempos outra Começando por on- irrigantes estimulados a tante é captado fora, a até ção, de reutilização, de re~

mo dernos são cada vez
deoc-adei

de essa instituição primei- mudar para métodos mais 100 km de distância). tencão provisória de à -
.mais velozes, ou porque

para
xo diagnosticou a crise, ecoi-iõn-dcos. Mais recentemente, guas. Podemos eliminar o

nossas crises são cada vez nos Iraque e Síria enfrentam Para completar, o divulgou-se que o Sistema desperdício na irrigação
mais graves, a aceitação movermos. uma situação "de gravi- presidente George W. Bush Cantareira, responsável (tem custo,

.

mas precisará
para novas idéias parece dade igual à do desma- anuncia que pretende ini- pelo abastecimento de 9 ser pago). Podemos fazer
estar exigindo menos tem- tarnento da Amazônia ou ciar entendimentos com o milhões de pessoas, e sta

muitas coisas -se a socie-
po, em muitos casos. à secagem do Mar de Canadá para impor

.

tar
.

rã em outubro próximo
dade exigir, se nossas po-

Por exemplo: em
Não por acaso, dizem ou-

Aral", no dizer do Progra-m áo-ua. com apenas 6% de suas
líticas públicas começa-1993, o então ministro do ma das Nações Unidas pa- reservas -mesmo com o

tras notícias ue neste --- - --]-cai essas coisasMeio Ambiente, Ruberis -1 1

momento, a vazão na foz
ra o Meio Ambiente. Con-

Ricúpero, dizia que o Ri_o seqüência da construcão
São Francisco já estava do rio está com menos de de barragens pela Turquia
ameaçado de deixar de ser 50% da habitual. nos rios Eufrates e Tigre,
permanente, para trans Embora se anuncie mas também da drenagem
formar-se rio que o projeto continuará executada por Saddam
no, por causa do desmata- constando do programa Hussein após enfrentar
mento e do assoreainento Avança Brasil, melhor se- rebelião na área.
de seus afluentes, em es- ria sepultá-lo de vez- No vizinho Israel, a
pecial nas regiões que vi- Como já se mostrou em crise parece mais grave
nham sendo ocupadas por vários fóruns, na verdade, que nunca. Já foi reduzida
novas culturas de grãos; muito pouco do projeto em 50% a água para irri-
na semana passada, mi_ atenderá aos milhões de gacão e se planeja mais, ao
ni,t,. do Meio Ambiente nordestinos atingidos tempo em- que se
confirmou que o estú_rdio pela seca: a maior parte da criam multas pesadas pa-
projeto de transposição água transposta destinar- ra cidadãos que a desper-
das áL7uas do São Francis- se -ia a projetos de irriga- dirarem (o consumo mé-

Programa de uso Racio-
nal da Água permitindo, no centro e no início de
nos seis primeiros meses todo e qualquer planeja-
do ano, economizar 10% mento, em qualqiieÉ área.
do consumo. PS - No Fõrum dos

A estiagem na bacia Leitores, de 2 de agosto
do Rio Paraffia do Sul é a último, o engenheiro
maior das últimas déca-

Fernando Penteado Car-
das. A cidade de Jacarei já
impõe cotas por pessoa doso considera "um exa~

(2500 litros/mês, 80 li- gero o número de 1 bilhão

tros/dia) em alguns bair- de toneladas/ano para
ros. perda de solo motivada

0 Consórcio dos rios pelas atividades agrope-
Piracicaba, Capivari e cuárias", mencionado
Jundiaí estima que preci- neste espaço em 27 de ju-
sarn ser renlantados 200

co está por ora arquivado ção voltados para a expor- dio por habitante no país milhões de árvores no seu
ino uitimo. irata-se cle

1 ro consta de do -nume
-exatamente porque des- tacão. é de 350 litros por dia,

.

Não estamos sozi- território para enfrentar o
que

cumentos oficiais dos mi-matamentos e assorea- Continua assim, quando os órg ãos interna- nhos, portanto, nos nossos assoreamento e a perda de
mentos exigem que, pri- sendo indispensável que cionais sugerem 150). dramas -postos em tanto água. nistérios do Meio Ambien-

meiro, o rio seja "revitali- se trabalhe em outro pro- 0 norte da China en- relevo pela "crise de e_ner- Ainda assim, o siste- te e da Agricultura, além

zado"; já foi até mandado jeto, para assegurar águas frenta 'a pior seca desde gia". Já einjunho, oRelató- ma de abastecimento da da Agenda 21 e outras
ao Congresso projeto que a essas populações -nú- 1949. Mais de 20 milhões rio da Situação dos Recursos Grande São Paulo conti- fontes.
destina a esse fim R$70 croprojetos localizados, de pessoas e 14,5 milhões Hídricos no Estado de São nua a perder 92% da água. Washington Novaes, jornalis-

milhões, a serem apl.ica- como os de barragens sub- de cabeças de
.

gado não Paulo dizia que metade E os sistemas de irrigação ta, escreveu esta matéria para

dos na recuperação de terrâneas ou os de barra- dispõem do rráúmo neces- das 22 bacias estava em por pivos seguem desper- o jornal 0 Estado de São Pau -

matas ciliares e da vegeta- gens encadeadas e referti- sário. Em Pequim e nas situação crítica, "com de- diçando quase 50% da lo, edição de 10 de agosto de

cão próxima às nascentes. lizacão de patamares, pio- províncias vizinhas, foi tes manda superior a 50% da água. 2001


