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Etec e Fatec da capital 
têm nova denominação

O Governo do Estado assinou decre-
tos que dão nova denominação a duas 
unidades do Centro Paula Souza, na capi-
tal. Escola Técnica Estadual (Etec) Santa 
Ifigênia – a sugestão do nome para a 
unidade partiu da Câmara de Dirigentes 
Lojistas da Santa Ifigênia. Ao receber a 
solicitação, a diretora superintendente 
do Paula Souza, Laura Laganá, solicitou 
à direção da escola que consultasse a 
comunidade acadêmica sobre a mudan-
ça do nome. A resposta foi favorável. 
Assim como o parecer da Coordenadoria 
de Ensino Médio e Técnico da institui-
ção e da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia.

Já a Faculdade de Tecnologia (Fatec 
Itaquera) Prof. Miguel Reale – O jurista 
e ex-reitor da USP empresta seu nome à 
terceira faculdade de tecnologia localiza-
da na zona leste. 

Alternativa ecológica
para controle de fungos

Tecnologia desenvolvida por pes-
quisadores da Unesp de São José do Rio 
Preto propõe um biofungicida natural. 
Composto de matéria-prima abundan-
te e renovável e com baixa toxicidade 
(bastante abaixo dos fungicidas quími-
cos), o produto é biodegradável e pode 
ser aplicado facilmente sobre os grãos 
armazenados, evitando a contaminação 
e proliferação de fungos. A produção e 
armazenamento de amendoim, milho, 
soja, feijão é gravemente afetada por 
fungos patogênicos. Estatísticas mos-
tram que a contaminação do amendoim, 
por exemplo, nas regiões Sul e Sudeste 
do Brasil apresenta 49% de suas amos-
tras contaminadas, com mais de 30 μg/
kg de aflatoxinas (substâncias tóxicas, 
produto do metabolismo de fungos).

O pedido de patente da tecnologia 
foi depositado pela Agência Unesp de 
Inovação (Auin). Ainda não há previsão 
de comercialização. Mais informações 
em http://unesp.technologypublisher.
com/technology/10776 ou contate a 
agência auin@unesp.br.

Papel com a casca do
coco verde é o vencedor

Amanda da Costa, Cainã de Oliveira 
e Sabrina Dorta, alunos do curso técnico 
de Química da Escola Técnica Estadual 
(Etec) Dr. Adail Nunes da Silva, de 
Taquaritinga, venceram o Prêmio CRQ 
IV 2013, promovido pelo Conselho 
Regional de Química 4ª Região. O pro-
jeto Obtenção de Celulose a partir da 
Casca do Coco Verde, orientado pela 
professora Célia Abud, concorreu com 
27 trabalhos na modalidade química 
nível médio. Além de certificado, os 
alunos serão premiados com R$ 10 mil 
em dinheiro. A orientadora receberá 
R$ 4,6 mil. A cerimônia de entrega da 
premiação será em setembro na sede do 
Conselho, em São Paulo.

A descoberta de que é possível fazer 
papel com a casca do coco verde surgiu 
durante o TCC dos estudantes, que se 
formaram no 2º semestre de 2012. “Os 
alunos encontraram alto teor de celulo-
se no produto quando pesquisavam as 
utilidades dos resíduos da casca”, conta 
Célia. A professora explica que é possível 
usar os restos do coco para fabricar, por 
exemplo, ornamentos e suportes para 
plantas. O fruto, típico em país tropical 
como o Brasil, foi escolhido como obje-
to de estudo devido a sua abundância e 
grande consumo entre a população.

Abertas à participação 
de todos, as audiências 
públicas são canal do 
Estado para consultar 
a sociedade e decidir 
sobre o orçamento

A hora de ouvir o cidadão
auditório da Fatec São José dos 
Campos foi palco da 11a audiên-
cia pública do total de 19 que 

encaminharão sugestões para a 
redação da Proposta para a Lei Or -
ça men tária Anual (LOA) de 2014. 
Promo vidos pela Secretaria Esta-
dual de Pla  nejamento e Desen vol-
vimento Regional, esses encontros 
são realizados anualmente e con-
templam todas as regiões admi-
nistrativas do Estado.

A audiência pública é um canal 
aberto à sociedade para reivindi-
car, de modo geral, recursos ou 
ações governamentais para solução 
de problemas localizados ou regio-
nais. É medida prevista na Lei de 

Responsabilidade Fiscal e aberta à parti-
cipação de todo cidadão. Visa a garantir 
transparência e participação popular na 
elaboração do orçamento do Estado. Caso 
alguém queira oferecer propostas e não 
possa comparecer, basta enviar a sugestão 
pela internet, preenchendo formulário no 
site da Secretaria do Planejamento. (ver 
link abaixo).

O Governo paulista tem três instru-
mentos integrados de planejamento finan-
ceiro: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 
Orçamentária Anual (LOA). A meta con-
junta deles é aperfeiçoar a gestão pública. 
E definir, com relação às despesas, onde, 
como, quanto e quando gastar. 

Nas audiências, os debates com a 
população têm o áudio gravado e os pedi-
dos são encaminhados às secretarias de 
Estado responsáveis. O atendimento das 
solicitações está condicionado à disponibi-
lidade de recursos e à definição de priori-
dades pelo Governo estadual.

Depois de encerrado o calendário anual 
de audiências (fase de consulta pú  blica), a 
proposta de orçamento (LOA) segue para 
debate e aprovação pelos deputados esta-
duais na Assembleia Legislativa. A etapa 
final é a sanção do governador.

Projetando 2014 – No calendário 
2013, as duas últimas audiências que defi-
nirão o orçamento de 2014 serão realizadas 
em Mairiporã, hoje (3); e em Santo André, 
no dia 10; ambas com início às 10 horas. A 
primeira será no Auditório da Secretaria da 
Educação em Mairiporã, na Avenida Tabelião 
Passarela, 850. E a última, no Auditório do 
Consórcio Intermunicipal Grande ABC, na 
Avenida Ramiro Colleoni, 5.

Maurício Hoffmann, assessor técnico 
do Planejamento, comanda os encontros. 
“Minha função é identificar demandas e 
também levar todas as solicitações para o 
Palácio dos Bandeirantes”.

Em cada encontro, Hoffmann abre os 
trabalhos com uma análise do Governo 
paulista sobre o Estado e a região admi-
nistrativa sede do evento. Na exposição, 
destaca carências e potencialidades eco-
nômicas, com indicadores demográficos 
(longevidade, escolaridade da popula-
ção), perfil e potencial econômico (distri-

buição da renda em serviços, indústria, 
agropecuária), etc. 

Na sequência, revela previsão de gas-
tos com temas diversos, de acordo com o 
perfil de cada região, considerando, porém, 
as ações de todos os órgãos e secretarias de 
Estado nos municípios. 

Depois da exposição, o microfone 
é aberto. E os presentes têm chance de 
reivindicar. A plateia congrega, na maio-
ria das vezes, além de cidadãos comuns, 
também prefeitos, vereadores, represen-
tantes de hospitais, santas casas, reito-
res, líderes de associações de bairro, de 
ONGs e representantes de diversas cate-
gorias profissionais. 

O Vale do Paraíba – Em São 
José dos Campos, a audiência da Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte reuniu 20 representantes da cida-
de e de municípios próximos – Jambeiro, 
Tremembé, Ubatuba, Taubaté e Santo 
Antônio do Pinhal, entre outros. A região 
abriga 2,3 milhões de pessoas, aproxima-
damente 5% da população paulista, que é 
de 42 milhões de habitantes. 

A lista de pedidos genéricos foi varia-
da. Incluiu pedidos ligados a saneamento, 
transportes, preservação do patrimônio 
ambiental e cultural, expansão e melho-
ra da rede física escolar e administrativa, 
reformas e ampliações da malha rodoviá-
ria, estímulo e desenvolvimento de estân-
cias e programas de formação profissional 
e tecnológica, entre outros assuntos.

Já os pedidos localizados incluíram 
solicitações de instalação e reforma de 
posto policial, corpo de bombeiro, hospi-
tal e leitos, contratação de médicos, pro-
fessores, criação de rotatórias, recapea-
mento de estradas vicinais, programas de 
empreendedorismo e instalação de postos 
Poupatempo, Banco do Povo, Acessa SP, 
escolas, Fatec, Etec, etc.

Rogério Mascia Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

SERVIÇO
Participação eletrônica nas audiências 
do Orçamento – http://www.
planejamento.sp.gov.br/LOA_2014/
publica.php

ORÇAMENTO 2013
(em R$ bilhões)

Despesas valor
Pessoal e encargos 61,574
Custeio 37,208
Transferência a municípios 35,933
Investimentos 18,965
Serviços da dívida 13,676
Gastos previdenciários 3,778
Sentenças e acordos judiciais 2,304
Reserva de contingência 10
TOTAL 173,448 

Receitas valor 
Receitas próprias 116,223
ICMS cota-parte do Estado 85,368
Transferência a municípios 35,993
Outras receitas 25,457
Receitas vinculadas 11,796
Operações de crédito 5,718
Receitas de autarquias, fundações 
e empresas dependentes 5,398
Receita previdenciária 3,778
TOTAL 289,671
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Hoffmann (em pé) comanda audiência pública da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte


