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eguem abertas, até o dia 31, as ins-
crições para a quarta edição do Prê-
mio Acessa São Paulo, programa de 
inclusão digital da Secretaria Esta-
dual de Gestão Pública. Neste ano, a 
premiação é dividida em quatro 
categorias: Rede de Projetos, Moni-
tor Destaque, Prefeito Parceiro do 
Acessa SP e Vereador Digital. 

Prêmio Acessa SP recebe inscrições

Quarta edição do concurso 
anual celebra as melhores 
iniciativas de 2012 do 
programa paulista de 
inclusão digital 

S

A divulgação dos ganhadores 
será no dia 26 de setembro, em 
local e horário ainda a serem defini-
dos. Na categoria Rede de Projetos, 
a seleção dos melhores projetos se 
dará em duas etapas: Na primei-
ra, serão avaliados 20 inscritos, de 
açordo com os seguintes critérios: 
caráter inovador, uso de tecnologia 
da informação, relevância, produção 
de conhecimento, desenvolvimento 
de parcerias e documentação. Daí 
sairão os finalistas, que apresentarão 
seus projetos a uma banca julgado-
ra, que classificará os três indicados 
para a fase final. 

Neste ano, além de evidenciar 
o trabalho dos monitores, uma das 
novidades da premiação é o reconhe-
cimento do empenho de prefeitos e 
vereadores. Os que mais se destaca-
rem serão contemplados, de acordo 
com o cumprimento do convênio 
com o Estado e do incentivo dado ao 
desenvolvimento da inclusão digital 
e do Acessa SP. 

Os gestores do Acessa SP irão expan-
dir o programa para mais 80 municípios 
paulistas, ainda sem agência, até o final do 
primeiro semestre de 2014. Em média, cada 
nova unidade do programa custa R$ 46,2 
mil. As cidades a serem contempladas são: 

Águas de São Pedro; Alumínio; Ara-
çariguama; Arujá; Atibaia; Auriflama; 
Avanhandava; Barbosa; Barueri; Bento de 
Abreu; Boa Esperança do Sul; Brejo Ale-
gre; Cândido Rodrigues; Catiguá; Clemen-
tina; Colina; Dobrada; Embaúba; Embu; 
Estrela d’Oeste; Guaraçaí; Icém; Igaratá; 
Ipiguá; Irapuã; Itajobi; Itapira; Jambei-
ro; Jandira; José Bonifácio; Luiziânia; 
Magda; Marapuama; Meridiano; Mon-

ções; Monteiro Lobato; Motuca; Neves 
Paulista; Nipoã; Nova Aliança; Nova 
Castilho; Nova Europa; Nova Luzitânia; 
Novais; Óleo; Orindiúva; Oscar Bressane; 
Palmares Paulista; Paraibuna; Paraíso; 
Pariquera-Açu; Paulínia; Paulo de Faria; 
Poloni; Porto Feliz; Praia Grande; Ribei-
rão Bonito; Rinópolis; Rubiácea; Sales; 
Saltinho; Santa Branca; Santa Cruz da 
Esperança; Santa Lúcia; Santana da Ponte 
Pensa; Santo Antônio de Posse; Santo 
Antônio do Aracanguá; São Francisco; 
São João das Duas Pontes; Sud Menucci; 
Tabapuã; Tanabi; Tremembé; Ubarana; 
Uchôa; Uru; Valentim Gentil; Valinhos; 
Vista Alegre do Alto; Vitória Brasil.

Acessa SP em expansão Acessa São Paulo – O Acessa SP 
conta mais de 1,2 mil monitores nos 704 
postos em funcionamentos distribuídos em 
549 municípios paulistas. Em sua Rede de 
Projetos, os monitores de todo o Estado 
criam iniciativas que visem a melhorar o 
andamento no posto onde trabalham e tam-
bém em sua comunidade. E também tro-
cam experiências e recebem dicas de como 
executar suas ideias.

Rogério Mascia Silveira

Da Agência Imprensa Oficial e Assessoria 

de Imprensa da Secretaria de Gestão Pública

SERVIÇO
Para fazer a inscrição acesse o site 
http://rede.acessasp.sp.gov.br/premio2013/

SERVIÇO
Prêmio Josué de Castro - www.consea.sp.
gov.br/premio2013. e-mail de remessa 
dos arquivos: consea@consea.sp.gov.br

Um selante de fibrina, espécie de 
cola biológica desenvolvida pelo Centro 
de Estudos de Venenos e Animais Peço-
nhentos (Cevap) da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), apresentou sucesso em 
testes para a cicatrização de úlceras crô-
nicas e como substituto ou adjuvante de 
sutura em cirurgias.

Com base nisso, em breve será criado 
o Laboratório de Produção de Selante de 
Fibrina. Na semana passada, foi assinado 
contrato para o desenvolvimento dos pro-
jetos executivos dirigidos à sua construção 
com a empresa vencedora do processo 
licitatório, na diretoria da Faculdade de 
Medicina de Botucatu/Unesp (FMB). A 
Conceito Projetos Integrados de Engenha-
ria, que apresentou o orçamento de R$ 
170 mil, ficou responsável por elaborar o 
projeto em 90 dias. 

O selante de fibrina é um bioproduto 
nacional, feito a partir da mistura de uma 
enzima extraída do veneno da cascavel (Cro-
talus durissus terrificus) com fibrinogênio de 
sangue de grandes animais (bubalinos, equi-
nos, bovinos ou ovinos). Sua ação é baseada 
no princípio natural da coagulação. No labo-
ratório, será testado em fase 2, com verba de 
R$ 4,45 milhões do Departamento de Ciência 
e Tecnologia do Ministério da Saúde, repas-
sados por meio do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e 
de R$ 2 milhões da Unesp. O projeto integra 
linha de financiamento destinada a identifi-
car produtos estratégicos de tecnologia nacio-
nal para o SUS (Sistema Único de Saúde). 

Uso no SUS – O ensaio clínico em 
fase 1, realizado pela Faculdade de Medicina 
da Unesp e pela Universidade Sagrado 
Coração (USC), avaliou o uso da cola bio-
lógica em 24 pacientes com úlceras venosas 
nas pernas. Onze receberam a terapia con-
vencional, conhecida como bota de Unna, 
que consiste no uso de bandagens impregna-
das de óxido de zinco. Os demais, além desse 
tratamento receberam antes as aplicações da 
cola de fibrina nas lesões. 

“A cicatrização foi muito mais rápida 
e melhor nos indivíduos que receberam o 
selante”, conta Silvia Regina Barraviera, 
orientadora dessa tese de doutorado. “A 
equipe prepara-se para testar o produto 
em uma escala bem maior que a das pes-
quisas já feitas”, explica. O financiamento 
do Ministério da Saúde garantiu a verba 

Cicatrização mais rápida

para a realização desse estudo multicên-
trico sobre a aplicação do adesivo bioló-
gico no tratamento da úlcera venosa em 
humanos e, também, para a instalação do 
laboratório. 

A expectativa é que, após a conclusão 
do estudo e da realização de novos tes-
tes, na Fundação Oswaldo Cruz, o selante 
de fibrina receba a aprovação da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária para uso 
em humanos “A ideia é abastecer a rede 
do SUS e tornar o Cevap autossustentável 
financeiramente”, afirma o diretor do cen-
tro, Benedito Barraviera. “Estamos fazendo 
pesquisa focada e responsável, para ajudar 
a solucionar problemas nacionais”.

Da Agência Imprensa Oficial e 

Assessoria de Imprensa da FMB/Unesp

Prêmio Josué de 
Castro incentiva 
combate à fome

Reconhecer iniciativas de combate à 
fome e à desnutrição. Esse é o objetivo do 
Prêmio Josué de Castro, promovido pelo 
Conselho Estadual de Segurança Alimentar 
e Nutricional Sustentável (Consea). O con-
curso destinará prêmios em duas catego-
rias: Melhor Pesquisa Científica e Melhor 
Programa ou Projeto de Política Pública. 
Podem participar universidades, instituições 
de pesquisa públicas ou privadas e órgãos 
públicos municipais e estaduais do Estado.

O prazo de inscrição vai até 23 de agosto 
e requer cópia (download) da ficha no site do 
concurso, que também informa o regulamen-
to. Depois de preenchido no computador, o 
arquivo no formato Word deverá ser remeti-
do por e-mail, assim como o trabalho e docu-
mentações específicas, de acordo com o perfil 
de cada concorrente (ver endereços abaixo). 
Na avaliação dos trabalhos, o júri de seleção 
adotará quatro critérios: estímulo à organi-
zação e à participação da comunidade ou de 
segmentos sociais; efeito multiplicador; exer-
cício de soluções inovadoras e criativas; resul-
tados alcançados na melhoria da qualidade 
de vida. O resultado sai no dia 11 de outubro 
e a cerimônia de premiação será no dia 16.

Da Agência Imprensa Oficial

Projetos de quatro 
categorias concorrem 
ao Prêmio Acessa SP

Produto nacional: o selante de fibrina é extraído de uma enzima produzida pela cascavel 
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