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Brasil terá certificação para cidades 
inteligentes

Controle biológico e novas 
variedades de plantas no combate a 

pragas da cana-de-açúcar

Para reduzir a utilização 
de defensivos agrícolas 
de base química, a BP 
Bunge Bioenergia - uma 
das maiores companhias 
do setor sucroenergético 
do País - tem investido em 
pesquisa, desenvolvimento 
e na aquisição de alternati-
vas para o uso de controle 
biológico de pragas ou de 
variedades de cana-de-
açúcar resistentes às ame-
aças à cultura vegetal. 

Esse é o caso da vespa 
Cotesia Flavipes, utilizada 
nos canaviais para o controle 
biológico da broca-da-cana, 
espécie de larva de mariposa 
que provoca grandes perdas 
de produtividade na cultura 
da cana-de-açúcar. Inclu-
sive, as larvas da cotesia, 
que combatem a praga se 
alimentando da broca-da-
cana, são depositadas em 

recipientes e lançadas no 
canavial por Drones, a partir 
de um planejamento geor-
referenciado para a melhor 
eficiência de localização, ga-
rantindo resultados adequa-
dos ao manejo biológico. 

Já para o combate à ci-
garrinha, inseto que suga 
a seiva das raízes da cana, 
injetando uma toxina que re-
duz a produtividade da plan-
ta, a empresa utiliza o fungo 
Metarhizium Anisopliae. 

Também um outro gran-
de desafio é combater o 
Sphenophorus levis, ou 
bicudo da cana-de-açúcar. 
Para enfrentar esta praga, 
a BP Bunge é pioneira 
no uso da tecnologia dos 
nematoides entomopatogê-
nicos (Heterorhabditis bac-
teriophora), com resultados 
promissores. 

“Sempre que possível, 

O Parque Tecnológico 
São José dos Campos 
desenvolve a Certificação 
Nacional  para Cidades 
Inteligentes, Resilientes 
e Sustentáveis - iniciativa 
inédita no país -, em par-
ceria com a Associação 
Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT) e a Prefeitu-
ra Municipal de São José 
dos Campos. 

Com o processo de cer-
tificação, gestores públicos 
terão acesso a dados pa-
dronizados e auditados por 
organismo independente, 
que serão usados para pau-
tar decisões de gestão, pla-

nejamento e investimento. 
“As cidades necessitam 

de indicadores padroniza-
dos, consistentes e que 
possam ser comparáveis 
para mensurar seu desem-
penho. A ABNT participou 
de maneira ativa na elabo-
ração e disseminação das 
normas NBR ISO 37.120, 
37.122 e 37.123 e está de-
senvolvendo, em parceria 
com o Parque Tecnológico 
São José dos Campos e 
com a Prefeitura Municipal 
de São José dos Cam-
pos, a primeira certifica-
ção nacional para cidades 
intel igentes, garantindo 

um processo totalmente 
independente de qualquer 
setor público ou privado”, 
afirma Mário William Esper, 
presidente da ABNT. 

Metodologia - A metodo-
logia leva em consideração 
indicadores de serviços 
urbanos, qualidade de vida, 
cidades inteligentes e ci-
dades resilientes definidos 
com base nas normas NBR 
ISO citadas anteriormen-
te, que são usadas para 
caracterizar cidades e co-
munidades sustentáveis, e 
com base nos Objetivos de 
Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) da ONU. 

priorizamos as alternativas 
biológicas para combater 
as pragas que causam per-
das às lavouras de cana-
de-açúcar. A evolução das 
pesquisas tem ampliado o 
leque de alternativas aos 

tradic ionais defensivos 
agrícolas, o que é bom 
para o setor e melhor para 
o meio ambiente”, afirma 
Rogério Bremm, diretor 
Agr íco la  da BP Bunge 
Bioenergia. 

BP Bunge Bioenergia investe em alternativas para reduzir utilização 
de defensivos químicos em suas lavouras
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Parque Tecnológico de São José dos Campos, Prefeitura Municipal de São José dos Cam-
pos e ABNT desenvolvem critérios para ajudar gestores públicos a tomar decisões mais as-

sertivas na gestão, planejamento e investimento
O projeto faz parte do 

conjunto de iniciativas do 
Arranjo Produtivo Local de 
Tecnologias da Informação 
e Comunicação (APL TIC 
Vale), programa do Par-
que Tecnológico São José 
dos Campos que tem uma 
vertical focada em cidades 
inteligentes. 

“A certificação criará um 
contexto valioso para aju-
dar as administrações na 
condução de estratégias 
municipais, com evidências 
baseadas em normas inter-
nacionais para cidades in-
teligentes”, declara Marcelo 
Nunes.
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Monte Verde (MG) volta à onda vermelha 
e turismo retoma com 50% da capacidade

Programa de 
Estágio BP Bunge 
Bioenergia 2021 

oferece 124 vagas 
para universitários

Estão abertas as inscrições para 
o Programa de Estágio BP Bunge 
Bioenergia 2021. A iniciativa, volta-
da à formação de profissionais que 
poderão iniciar atuação futura nos 
quadros de colaboradores como 
assistentes ou analistas da com-
panhia, é destinada a graduandos 
de diversas áreas de formação, 
que tenham previsão de concluírem 
seus cursos entre julho de 2022 e 
julho de 2023. 

Como pré-requisitos para par-
ticiparem do processo seletivo 
do Programa de Estágio 2021, 
os candidatos deverão: 

• Possuir bons conhecimentos do 
Pacote Office; 

• Cursar a graduação no perío-
do noturno para cumprir a carga 
horária do estágio (6h ao dia, 30h 
semanais, com tempo hábil para 
deslocamento entre a residência, 
a localidade onde atuará como es-
tagiário e a universidade) ao longo 
dos períodos da manhã e tarde; e 

• Ter disponibilidade de residir na 
cidade ou próximo às localidades 
onde atuarão. 

“O objetivo principal é oferecer um 
programa de desenvolvimento de 
estudantes do ensino superior que 
tenham interesse em conhecer e 
atuar no setor sucroenergético para 
ocupar inicialmente posições como 
assistentes ou analistas nas nossas 
operações das áreas da indústria, 
agrícola, administrativas e corpora-
tivas”, explica Cesar Augusto Bres-
ciani, diretor de Recursos Humanos 
da BP Bunge Bioenergia. 

Os candidatos às 124 vagas 
para as 11 unidades agroindustriais 
presentes em 5 Estados (Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
São Paulo e Tocantins) e o centro 
administrativo da companhia na 
cidade de São Paulo devem estar 
cursando graduação em um dos 
seguintes cursos: Bacharelado em 
Química, Administração de Em-
presas, Ciências Contábeis, Eco-
nomia, Psicologia e Engenharias 
Agronômica, Agrícola, Mecânica, 
Elétrica, Química, de Energia, de 
Produção, de Alimentos, entre ou-
tras formações superiores afins. 

“Oferecemos a todos os partici-
pantes do programa uma trilha de 
aprendizagem bastante robusta 
para que os estagiários possam 
se desenvolver nos aspectos téc-
nicos e comportamentais, além de 
garantir uma imersão profunda no 
negócio da BP Bunge Bioenergia”, 
afirma Cesar Augusto Bresciani. 

“A empresa se compromete tam-
bém a oferecer igualdade de opor-

tunidades e diversidade na seleção, 
buscando pessoas que se identi-
fiquem com o trabalho ligado ao 
campo, com as operações do setor 
de açúcar, etanol e bioenergia, com 
nossos valores, com nossa cultura 
e que também estejam dispostas 
a atuar longe dos grandes centros, 
já que é onde estão as nossas 
unidades agroindustriais”, conclui 
o diretor de RH. 

As inscrições vão até 16 de abril 
de 2021 e os estagiários aprovados 
no processo seletivo iniciarão sua 
atuação no mês de maio deste ano. 
O Programa de Desenvolvimento 
de Estagiários tem duração de um 
ano, podendo ser estendido por 
mais um ano. 

Para se inscrever, os interes-
sados devem visitar o seguinte 
endereço eletrônico: https://linktr.
ee/estagiobpbunge . 

A BP Bunge Bioenergia possui 
um centro corporativo na cidade 
de São Paulo e suas 11 unidades 
agroindustriais estão localizadas 
nos municípios de Edéia e Itum-
biara, em Goiás; Frutal, Itapagipe, 
Ituiutaba e Santa Juliana, em Minas 
Gerais; Orindiúva, Ouroeste e Pon-
tes Gestal, em São Paulo; Pedro 
Afonso, no Tocantins; e Ponta Porã, 
no Mato Grosso do Sul. 

Serviço 
Programa de Estágio BP Bun-

ge Bioenergia 2021 
O que é: 124 vagas para gradu-

andos (com perspectiva de conclu-
são de curso entre julho de 2022 e 
julho de 2023). 

Formação: nos cursos de Ba-
charelado em Química, Adminis-
tração de Empresas, Ciências 
Contábeis, Economia, Psicologia 
e Engenharias Agronômica, Agrí-
cola, Mecânica, Elétrica, Química, 
de Energia, de Produção, de Ali-
mentos, entre outras formações 
superiores afins. 

Pré-requisitos: possuir bons 
conhecimentos do Pacote Office; 
cursar a graduação no período 
noturno para cumprir a carga ho-
rária do estágio (6h ao dia, 30h 
semanais, com tempo hábil para 
deslocamento entre a residência, 
a localidade onde atuará como es-
tagiário e a universidade) ao longo 
dos períodos da manhã e tarde; 
e ter disponibilidade de residir na 
cidade ou próximo às localidades 
onde atuarão.
Prazo para inscrições: até 16 de 
abril de 2021. 
Informações e inscrições: https://
linktr.ee/estagiobpbunge . 

Após permanecer 31 dias com 
comércio e turismo fechados, 
Monte Verde (MG) volta, a partir 
deste sábado (16), à onda verme-
lha do plano Minas Consciente 
e retoma o funcionamento dos 
setores com 50% da capacidade 
de atendimento. A decisão foi 
anunciada pelo Governo do Es-
tado de Minas Gerais hoje (15). 
Em conjunto com 17 associações 
comerciais de destinos turísticos 
mineiros, a MOVE (Agência de 
Desenvolvimento de Monte Verde 
e Região) elaborou uma carta-
manifesto defendendo o turismo 
consciente, que foi entregue ao 
Estado na última segunda-feira 
(12). “Com base no que vivemos 
no nosso distrito nos últimos me-
ses, entendemos que é possível 
retomar de forma responsável, 
consciente e com segurança, 
sem uma radicalização prejudi-
cial aos meios de sobrevivência 
da população. Em reunião com 
o secretário estadual de Cultura 
e Turismo, Leônidas de Oliveira, 
ele afirmou que o modelo ado-
tado por Monte Verde durante 
a pandemia deverá ser utilizado 
como referência às demais loca-
lizações”, afirma a presidente da 
agência, Rebecca Wagner. 

A estimativa é que o período 
de portas fechadas tenha causa-
do um prejuízo de cerca de R$ 
15 milhões ao distrito, que conta 
com, aproximadamente, 740 
empresários, sendo 80% deles de 
pequeno porte. Para minimizar as 
perdas, que se acumulam desde 
o ano passado, a MOVE desen-

volveu um pacote de ações que 
auxiliam na sobrevivência dos 
negócios locais. 

“Criamos protocolos dife-
renciados de atendimento em 
todos os nossos estabeleci-
mentos, seguindo regras e 
decretos elaborados pelos 
poderes executivo, legislativo 
e judiciário, das esferas mu-
nicipal, estadual e federal, no 
que tange à salvaguarda das 
vidas dos nossos moradores, 
trabalhadores e visitantes. A 
higienização e o distancia-
mento, principalmente, foram 
amplamente respeitados, e 
continuaremos seguindo as 
orientações das autoridades 
de saúde para manter o fun-
cionamento do setor em plena 
segurança”, ressalta.

 
Onda vermelha 

Nesta fase do Minas Cons-
ciente, a onda vermelha permite o 
funcionamento de todas as ativi-
dades, porém, com as seguintes 
regras: 

• Funcionamento dos es-
tabelecimentos com 50% da 
capacidade de ocupação; 

• Máximo de 30 pessoas por 
evento; 

• Capacidade de 10m² por 
pessoa; 

• Distância linear de três me-
tros entre as pessoas. 

Sobre a MOVE 
Entidade associativa, apar-

tidária e sem fins lucrativos, a 
MOVE (Agência de Desenvolvi-
mento de Monte Verde e Região) 

foi criada no início de 2020 para 
promover o desenvolvimento 
econômico sustentável e ético 
do distrito de Monte Verde, polo 
turístico que pertence ao muni-
cípio de Camanducaia (MG). A 
agência atua com o objetivo de 
fortalecer e dar voz ao empre-
sariado, a fim de potencializar 
a vocação turística local sob os 
seguintes escopos: hotelaria, 
comércio, receptivos, alimenta-
ção, ambiental, social, industrial, 
esportivo, artístico e cultural. 
Tem, ainda, como valores a 
participação da sociedade na 

tomada das decisões e o cuidado 
e valorização da paisagem e da 
cultura local. Atualmente, com 
140 associados, a MOVE apoia 
e oferece auxílio estratégico a 
empresas, poder público e co-
munidade para o enfrentamento 
de desafios comuns; identifica, 
fomenta e divulga oportunida-
des de investimentos; promove 
novos negócios e parcerias; 
apoia, produz e viabiliza eventos 
turísticos na região; e promove 
turismo diversificado e economia 
de alternativas para negócios 
sustentáveis. 

Eleva Educação inicia processo seletivo 
para escola de Diretores 2021

Podem se inscrever profissionais de diferentes formações acadê-
micas, mesmo sem experiência prévia na gestão de escolas

   O Eleva Educação inicia o 
processo seletivo para a edição 
2021 da Escola de Diretores. A 
inscrição pode ser realizada no 
site do programa por profissionais 
com bacharelado ou licenciatura 
em diferentes áreas, sem neces-
sidade de expertise prévia em 
gerenciamento de instituições 
de ensino. As oportunidades 
estão disponíveis em 9 Estados 
e Distrito Federal: Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná, Minas Ge-
rais, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Brasília, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e Santa Ca-
tarina. O processo seletivo dura 
cerca de 4 meses com análise 
curricular, bem como entrevistas 
coletivas e individuais. 

Os aprovados no processo 
seletivo passam por formação 
de 12 meses no total. A primeira 
etapa da formação abrange um 
treinamento instrucional com 19 

encontros - aproximadamente, 
2 meses - junto aos maiores 
especialistas do Eleva Educação 
em liderança e cultura, tomada 
de decisão, conhecimentos 
pedagógicos, administrativos e 
comerciais, além de uma imer-
são em uma unidade do Grupo 
com a supervisão de um diretor 
sênior. Os participantes devem 
alcançar a performance de 70% 
nas atividades e presença de 
80% nos encontros para serem 
aprovados para a próxima etapa. 
A Escola de Diretores começou 
em 2015 e já formou mais de 138 
profissionais, incorporados, hoje, 
às operações do Grupo Eleva 
Educação. 

Na fase seguinte, com dura-
ção de 6 meses, o novo diretor 
participará de uma mentoria 
com o objetivo de continuar de-
senvolvendo os temas acima. 
Os participantes passarão pela 

experiência do encerramento 
e início do período letivo, além 
do ciclo de matrículas, sempre 
acompanhados por diretores 
mais experientes. 

“Buscamos candidatos que 
sempre tenham foco na excelên-
cia do ensino e no potencial para 
liderar pessoas, além do interesse 
por aprender e ensinar com a mis-
são de transformar vidas por meio 

da educação. Nossa iniciativa, no 
ano passado, mesmo em meio à 
pandemia, formou 34 novos dire-
tores”, analisa Iasmim Brandão, 
responsável pelo programa. Os 
principais diferenciais desejados 
nos candidatos são: cursar ou 
ter cursado pós-graduação em 
Gestão Escolar e disponibilidade 
para morar em diferentes cidades 
e estados do Brasil.  

Novas regras passam a valer a partir deste sábado (17/04)

Extrato de Aviso
Processo n° 065/2021 - Tomada 

de preço n° 003/2021
Objeto: Contratação de em-

presa especializada em constru-
ção civil para fornecimento de 
materiais e mão de obra para 
Reforma, Ampliação e Moderni-
zação de Infraestrutura Esportiva 
(obras da Quadra Poliesportiva 
Coberta), conforme Convênio n° 
863162/2017 - Contrato de Repas-
se n.º 1044995-75/2017. Entrega 
de Envelopes e Sessão Pública 
dia 05/05/2021. Horário 09hs. In-
formações: licitacao@andrelandia.
mg.gov.br ou (35) 3325-1432. Aline 
Rizzi – 15/04/2021.

PROCESSO LICITATÓRIO 
066/2021 – PREGÃO PRESEN-

CIAL 024/2021
AVISO DE LICITAÇÃO
Registro de Preço para futuras 

e eventuais contratações de micro-
empresas, empresas de pequeno 

porte e equiparadas, para forne-
cimento de gêneros alimentícios 
para o hospital municipal. Entrega 
de Envelopes e Sessão Pública dia 
30/04/2021, com início às 09:00 ho-
ras. Informações e-mail licitacao@
andrelandia.mg.gov.br ou Tel.: (035) 
3325-1432. Pregoeira: Aline Rizzi. 
Andrelândia - MG, 16/04/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 067/2021, 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
018/2021

A Prefeitura de Andrelândia, 
por intermédio de sua Pregoeira 
e Equipe de Apoio, torna público, 
para conhecimento dos interes-
sados, que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, tipo 
Menor Preço

por Item, em sessão pública 
eletrônica a partir das 09:00 horas 
(horário de Brasília- DF) do dia  
03/05/2021, através do site ht-
tps://www.bll.org.br/, destinado  a 

Registro de preços para eventuais 
e futuras aquisições de medica-
mentos. O Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no en-
dereço citado abaixo ou nos sites 
https://www.bll.org.br/ e também 
pelo site www.andrelandia.mg.gov.
br. Andrelândia, 16/04/2021. Aline 
Rizzi – Pregoeira.

PROCESSO 068/2021 – PRE-
GÃO ELETRÔNICO  019/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Andrelândia, 

por intermédio de sua Pregoeira 
e Equipe de Apoio, torna público, 
para conhecimento dos interes-
sados, que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, 
tipo Menor Preço por Item, em 
sessão pública eletrônica a par-
tir das 13:00 horas (horário de 
Brasília- DF) do dia  03/08/2021, 
através do site https://www.bll.
org.br/, destinado  a Registro 
de Preços para eventuais e 

futuras aquisições de materiais 
de informática para a atender a 
administração municipal. O Edi-
tal e eus anexos encontram-se 
disponíveis no endereço citado 
abaixo ou nos sites https://www.
bll.org.br/ e também pelo site 
www.andrelandia.mg.gov.br. An-
drelândia, 16/04/2021. Aline Rizzi 
– Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo n° 069/2021, Pregão 

Pres. nº 025/2021.
Objeto: Registro de Preços para 

futuras e eventuais contratações 
de empresas especializadas na 
confecção de uniformes e roupa 
de cama hospitalar para atender 
as Secretarias do município de 
Andrelândia. Entrega de Envelopes 
e Sessão Pública dia 04/05/2021, 
com início às 09:00 horas. Informa-
ções Tel.: (035) 3325-1432. Pre-
goeira: Aline A. Rizzi, Andrelândia 
- MG, 16/04/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
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Regional Brasil terá certificação para 
cidades inteligentes

GeraisGerais

Livro de psicoterapeuta 
é o retrato da 

mentalidade coletiva 
atual

O que antes era chamado 
de Histeria Coletiva, Posses-
são Coletiva e outros termos, 
agora é aprofundado pelo 
Psicoterapeuta Junguiano 
Leonardo Torres em seu 
livro, “Contágio Psíquico: a 
loucura das massas e suas 
reverberações na mídia”. O 
autor, que também é Doutor 
em Comunicação e Cultura 
e Especialista em Psicologia 
Junguiana, parte da afirma-
ção de que a humanidade 
nunca foi inteiramente lúci-
da. “O ser humano é o único 
animal que chora de felici-
dade; ri de ódio; diz ‘eu te 
amo’ sem amar; diz ‘eu não 
me importo’ importando-se 
demasiadamente”, explica. 

O livro é um tratado so-
bre a loucura coletiva desde 
a Idade Média até o século 
XXI e que elucida, pelo viés 
da Psicologia, Antropologia e 
dos estudos da Comunicação, 
fenômenos como o levante do 
nazifacismo, o negacionismo e 
outros que eclodiram recente-
mente. Mas não somente isso: 
para Leonardo Torres, trazen-
do estudos da Neurociência, 
o contágio psíquico ocorre a 
todo momento, variando seu 
nível de impacto. Por exem-
plo: o contágio pode ocorrer 
desde indivíduos bocejando 
até casos graves de violência, 
como nos linchamentos. 

O autor mergulha na His-
tória da Humanidade e na sua 
necessidade de pertencimento 
para entender como grupos, 
sociedades e nações, fisica-
mente ou on-line, contagiam 
entre si emoções, sentimentos 
e pensamentos, promovendo 

comportamentos absurdos: de 
danças coletivas que levam à 
morte; freiras miando para a 
lua; linchamentos em plena 
atualidade; desmaios coletivos 
e muitos outros. 

“Com a paixão de quem 
se entrega ao seu objetivo, 
o autor nos oferece uma 
reflexão provocativa e bem 
construída, fruto do duro 
trabalho de pesquisa, alia-
do a uma intuição afinada. 
Enfim, um livro generoso 
que faz valer o tempo que 
a ele dedicamos”, comenta 
Malena Contrera, Doutora 
em Comunicação e Semió-
tica pela PUC-SP e líder do 
Grupo de Pesquisa Estudos 
do Imaginário pela Universi-
dade Paulista.  

O psicoterapeuta Jun-
guiano Leonardo Torrres, 
que lança o livro: “Contágio 
Psíquico: a loucura das mas-
sas e suas reverberações 
na mídia”

Sobre o livro

Título: Contágio Psíquico: 
a loucura das massas e suas 
reverberações na mídia 

Autor: Leonardo Torres, 
Psicoterapeuta Junguiano, 
Doutor em Comunicação e 
Cultura e Especialista em 
Psicologia Junguiana 

Editora: Eleva Cultural 
Número de páginas: 256 
Onde encontrar? Na plata-

forma Amazon e também no 
site: https://www.elevacultural.
com 

Preço: De R$ 65,00 por 
R$ 55,00 (promoção de lan-
çamento) 

Doutor em Comunicação e 
Cultura e Especialista em

Psicologia Junguiana, Leonardo 
Torres lança “Contágio Psíquico: 

a loucura das massas e suas 
reverberações na mídia”

Parque Tecnológico de São José dos Campos, Prefeitura Municipal 
de São José dos Campos e ABNT desenvolvem critérios para aju-
dar gestores públicos a tomar decisões mais assertivas na gestão, 

planejamento e investimento

um mapa de diretrizes para que 
a administração pública possa 
realizar um planejamento de mé-
dio e longo prazo, explorando 
soluções inteligentes, modernas 
e ambientalmente sustentáveis”, 
afirma Alberto Alves Marques Filho, 
secretário de Inovação e Desenvol-
vimento Econômico de São José 
dos Campos. 

A cidade faz parte do projeto 
piloto de certificação, onde a me-
todologia será testada e ajustada 
nos próximos meses. 

Sobre o Parque Tecnológico 
São José dos Campos 

O Parque Tecnológico São José 
dos Campos foi criado em 2006 e 
é um dos maiores complexos de 
inovação e empreendedorismo do 
Brasil. Tem a missão de promover 
ciência, tecnologia, inovação e o 
empreendedorismo, visando ao 
desenvolvimento competitivo e 
sustentável das empresas e ins-
tituições vinculadas. Ocupa uma 
área de 188 mil m², onde estão 
instaladas 152 empresas, 5 insti-
tutos de ciência e tecnologia e 10 
institutos de ensino e pesquisa. 

Sobre a ABNT 
A ABNT é o único Foro Nacional 

de Normalização, por reconhe-
cimento da sociedade brasileira 
desde a sua fundação, em 28 de 
setembro de 1940, e confirmado 
pelo Governo Federal por meio 
de diversos instrumentos legais. É 
responsável pela elaboração das 
Normas Brasileiras (NBR), desti-
nadas aos mais diversos setores. 
A ABNT participa da normalização 
regional na Associação Mercosul 
de Normalização (AMN) e na Co-
missão Pan-Americana de Normas 
Técnicas (Copant) e da normaliza-

ção internacional na International 
Organization for Standardization 
(ISO) e na International Electrote-
chnical Commission (IEC). 

Desde 1950, atua também na 
área de certificação, atendendo 
grandes e pequenas empresas, 
nacionais e estrangeiras. Possui 
atualmente mais de 400 progra-
mas de certificação, destinados a 
produtos, sistemas e verificação 
de gases de efeito estufa, entre 
outros. A sociedade identifica na 
Marca de Conformidade ABNT a 
garantia de que está adquirindo 
produtos e serviços em confor-
midade, atendendo aos mais ri-
gorosos critérios de qualidade. A 
ABNT Certificadora tem atuação 
marcante nas Américas, Europa e 
Ásia, realizando auditorias em mais 
de 30 países. 

FAQ/Contexto 
1) Qual a importância de uma 

certificação nacional para cida-
des inteligentes? 

O Brasil tem 5.570 municípios 
com uma população estimada de 
212 milhões de habitantes que 
necessitam de condições bási-
cas para o seu desenvolvimento. 
Portanto, as cidades precisam de 
indicadores para mensurar seu 
desempenho de forma a serem 
padronizados, consistentes, e que 
possam ser comparáveis para 
garantir qualidade de vida e sus-
tentabilidade na implantação de 
políticas, programas e projetos. O 
atendimento a padrões normativos 
poderá ser avaliado por meio de um 
processo de certificação. 

2) Como esta certificação po-
derá ajudar as administrações 
públicas? 

O conceito de “cidades inteligen-
tes” é relativamente novo, sendo 

O Parque Tecnológico São José 
dos Campos desenvolve a Cer-
tificação Nacional para Cidades 
Inteligentes, Resilientes e Susten-
táveis - iniciativa inédita no país 
-, em parceria com a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) e a Prefeitura Municipal de 
São José dos Campos. 

Com o processo de certificação, 
gestores públicos terão acesso a 
dados padronizados e auditados por 
organismo independente, que serão 
usados para pautar decisões de ges-
tão, planejamento e investimento. 

“As cidades necessitam de indica-
dores padronizados, consistentes e 
que possam ser comparáveis para 
mensurar seu desempenho. A ABNT 
participou de maneira ativa na ela-
boração e disseminação das normas 
NBR ISO 37.120, 37.122 e 37.123 
e está desenvolvendo, em parceria 
com o Parque Tecnológico São José 
dos Campos e com a Prefeitura Mu-
nicipal de São José dos Campos, a 
primeira certificação nacional para 
cidades inteligentes, garantindo um 
processo totalmente independente 
de qualquer setor público ou pri-
vado”, afirma Mário William Esper, 
presidente da ABNT. 

Metodologia - A metodologia 
leva em consideração indicadores 
de serviços urbanos, qualidade 
de vida, cidades inteligentes e 
cidades resilientes definidos com 
base nas normas NBR ISO citadas 
anteriormente, que são usadas 
para caracterizar cidades e comu-
nidades sustentáveis, e com base 
nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU. 

O projeto faz parte do conjunto 
de iniciativas do Arranjo Produtivo 
Local de Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação (APL TIC Vale), 
programa do Parque Tecnológico 
São José dos Campos que tem 
uma vertical focada em cidades 
inteligentes. 

“A certificação criará um contexto 
valioso para ajudar as administra-
ções na condução de estratégias 
municipais, com evidências ba-
seadas em normas internacionais 
para cidades inteligentes”, declara 
Marcelo Nunes, coordenador do APL 
TIC Vale. 

São José dos Campos é parte 
do piloto - Para fazer parte da me-
todologia da certificação, a Smart 
Frees - consultoria especializada 
em cidades inteligentes - realizou 
um diagnóstico prévio de São José 
dos Campos (SP), avaliando os 
projetos e soluções aplicados no 
município. Na avaliação prévia, a 
cidade foi classificada com boas 
notas, em conformidade com as 
normas. 

“A certif icação nacional para 
cidades inteligentes servirá como 

o alicerce para a discussão sobre 
o conceito de desenvolvimento 
sustentável. É importante que 
indicadores como governança, ad-
ministração pública, planejamento 
urbano, meio ambiente, economia, 
segurança, saúde, educação, den-
tre outros, forneçam uma resposta 
às necessidades sociais e econô-
micas da população. 

Como meta, o processo de cer-
tificação pode ajudar as cidades a 
atrair investimentos e impulsionar 
o desenvolvimento econômico com 
dados comparativos globais, medir 
o desenvolvimento urbano susten-
tável, informar os investimentos 
em infraestrutura com resultados 
mensuráveis, medir a gestão de 
desempenho de serviços urbanos e 
qualidade de vida ao longo do tem-
po e facilitar a troca de informações 
e projetos. Por meio do comparti-
lhamento de informação, é possível 
gerar aprendizado a partir da com-
paração por de uma vasta gama de 
medidas de desempenho. 

3) Por que a ABNT é parte do 
processo de certificação? 

A ABNT é uma associação civil 
sem fins lucrativos fundada em 
1940, considerada de utilidade 
pública pela lei 4150/6. É membro 
fundador da International Organi-
zation for Standarlization (ISO), 
sendo sua representante exclusiva 
no Brasil. Em sua trajetória de 
mais de 80 anos, a ABNT responde 
pela elaboração e o fomento de 
normas técnicas para os diversos 
setores da sociedade. 

As normas da série ABNT NBR 
ISO 37.120 - Desenvolvimento 
sustentável de comunidades- in-
dicadores para serviços urbanos 
e qualidade de vida, ABNT NBR 
ISO 37.122- Cidades e comuni-
dades sustentáveis - indicadores 
para cidades inteligentes e ABNT 
NBR ISO 37.123 - Cidades e co-
munidades sustentáveis - cidades 
resilientes são exemplos do esforço 
da ABNT para elaboração e disse-
minação de documentos de grande 
importância para o país. 

Como Organismo Certificador 
acreditado pelo Sistema Brasilei-
ro de Avaliação da Conformidade 
(SBAC), a ABNT possui credibi-
lidade para realizar certificações 
em todo o terr i tór io nacional , 
atendendo aos diversos segmen-
tos da indústria, comércio e ser-
viços. O processo de certificação 
é conduzido por uma entidade 
de terce i ra  par te ,  to ta lmente 
independente de setor público 
ou privado. 

Assessoria de Imprensa 
Monalisa Zia 
monalisa.zia@abnt.org.br 
(11) 3017 3660 

Controle biológico e novas variedades de plantas no combate 
à pragas da cana-de-açúcar

BP Bunge Bioenergia investe em alternativas para reduzir utilização de defensivos químicos em suas lavoura
Para reduzir a utilização de de-

fensivos agrícolas de base química, 
a BP Bunge Bioenergia - uma das 
maiores companhias do setor su-
croenergético do País - tem inves-
tido em pesquisa, desenvolvimento 
e na aquisição de alternativas para 
o uso de controle biológico de 
pragas ou de variedades de cana-
de-açúcar resistentes às ameaças 
à cultura vegetal. 

Esse é o caso da vespa Cotesia 
Flavipes, utilizada nos canaviais 
para o controle biológico da broca-
da-cana, espécie de larva de mari-
posa que provoca grandes perdas 
de produtividade na cultura da 
cana-de-açúcar. Inclusive, as larvas 
da cotesia, que combatem a praga 
se alimentando da broca-da-cana, 
são depositadas em recipientes e 
lançadas no canavial por Drones, a 
partir de um planejamento georrefe-
renciado para a melhor eficiência de 
localização, garantindo resultados 
adequados ao manejo biológico. 

Já para o combate à cigarrinha, 
inseto que suga a seiva das raízes 
da cana, injetando uma toxina que 
reduz a produtividade da planta, a 

empresa utiliza o fungo Metarhi-
zium Anisopliae. 

Também um outro grande desafio 
é combater o Sphenophorus levis, 
ou bicudo da cana-de-açúcar. Para 
enfrentar esta praga, a BP Bunge é 
pioneira no uso da tecnologia dos 
nematoides entomopatogênicos 
(Heterorhabditis bacteriophora), 
com resultados promissores. 

“Sempre que possível, prioriza-
mos as alternativas biológicas para 
combater as pragas que causam 
perdas às lavouras de cana-de-
açúcar. A evolução das pesquisas 
tem ampliado o leque de alterna-
tivas aos tradicionais defensivos 
agrícolas, o que é bom para o setor 
e melhor para o meio ambiente”, 
afirma Rogério Bremm, diretor Agrí-
cola da BP Bunge Bioenergia. 

Alternativas para a broca 
gigante 

O combate à broca gigante vem 
sendo estudado e a BP Bunge, 
juntamente com outros parceiros, 
está na linha de frente dessas pes-
quisas. Uma das linhas de estudo 
utiliza os nematóides entomopa-

togênicos, um tipo de verme do 
solo, no combate à broca gigante, 
já que se alimentam das larvas da 
broca, interrompendo seu ciclo de 
desenvolvimento. 

Outra alternativa que vem sendo 
testada pela companhia para o con-
trole da broca gigante é a utilização 
de variedades de cana-de-açúcar 

desenvolvidas pelo CTC - Centro 
de Tecnologia Canavieira, adotadas 
nessa fase de testes na Unidade 
Pedro Afonso (TO). 

Mudas Pré-Brotadas - MPB 
Outra alternativa para reduzir a 

ocorrência de pragas e doenças em 
seus canaviais, com menor uso de 

defensivos de base química, está no 
manejo do plantio, pelo uso de Mudas 
Pré-Brotadas (MPB) a partir de varie-
dades desenvolvidas especificamente 
para cada uma das 11 unidades da 
companhia, de acordo com as carac-
terísticas geográficas, geológicas e 
climáticas de cada região. 

Para isso, a BP Bunge possui o 
Núcleo de Produção de MPB na 
unidade Moema, em Orindiúva (SP), 
que produz cerca de 3,4 milhões de 
mudas de cana-de-açúcar ao ano. 

O desenvolvimento das novas 
variedades de mudas é feito pelos 
parceiros da empresa, como o IAC 
(Instituto Agronômico de Campi-
nas), CTC (Centro de Tecnologia 
Canavieira) e Ridesa (Rede Interu-
niversitária para o Desenvolvimento 
do Setor Sucroenergético), a partir 
de técnicas de melhoramento ge-
nético, que considera também a 
resistência a pragas. 

Essa produção própria tem inú-
meras vantagens para garantir: a 
sanidade da planta, que foi produ-
zida em um ambiente controlado; 
a rastreabilidade e confiança da 
origem do material e da produção 

de qualidade a partir de testes 
feitos no viveiro; e a tendência de 
crescimento mais rápido, pois, caso 
a muda MPB seja plantada em um 
regime adequado de chuvas, a 
evolução chega a ser 20% maior 
em comparação a outros métodos 
de plantio. 

“Atualmente, ainda não é possível 
dispensarmos o uso de defensivos 
agrícolas tradicionais, pois enfrenta-
mos em alguns casos pragas muito 
agressivas, com danos potenciais 
e que não são completamente 
eliminadas por agentes biológicos. 
Mas continuamos dedicados às 
pesquisas científicas que possuem 
avanços muito rápido, são dinâmi-
cas e tendem a evoluir muito rápido, 
trazendo novas alternativas mais 
eficientes”, diz Bremm. 

Em terras próprias, a companhia 
também promove o manejo e a ro-
tação com outras culturas vegetais, 
como crotalária, soja, amendoim 
etc., além de outras práticas mecâ-
nicas para eliminação das pragas de 
solo, o que contribui no combate a 
pragas e na renovação do solo para 
o replantio da cana-de-açúcar. 
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VAQUINHA VIRTUAL “AMIGOS DO MUSEU”
Essa campanha tem o objetivo de mobilizar os amantes de Patrimônio Cultural. Cultura Arte 

e Solidariedade para arrecadação de recursos visando a manutenção das atividades do 
Museu da Liturgia de Tiradentes, em um ano que está sendo muito difícil

   O Museu da Liturgia 
de Tiradentes completou 
9 anos ontem dia 14 de 
Abril. Nesse ano não pu-
demos comemorar com 
eventos devido a pande-
mia, mas aproveitamos 
a data comemorativa 
para criarmos uma cam-
panha de arrecadação 
de recursos “Vaquinha 
Amigos do Museu” segue 
em anexo um release da 
campanha, pequeno his-
tórico do museu e fotos 
de divulgação de autoria 
de Jomar Bragança.

O custo para operação 
mensal é bastante ele-
vado. Para isso, temos 
um projeto aprovado 
para captação na Lei 
Rouanet, porém até o 
momento não conse-
guimos a captação de 
recursos. Estamos so-
brevivendo de recursos 
remanescentes de outros 
projetos, mas que não 
serão suficientes para 
manutenção do Museu 

em médio prazo. Outro 
agravante é que, com o 
momento que estamos 
vivendo da pandemia, 
estamos impossibilitados 
de receber visitas. Com 
isso não entram recursos 
de bilheteria. Estamos 
mantendo todos os servi-
dores contratados e rea-
lizando serviços internos 
de manutenção predial, 
jardinagem e de acervo, 
além de profissionais de 
segurança, vídeo mo-
nitoramento, pois nos-
so acervo é composto 
totalmente por peças 
tombadas pelo IPHAN e 
carecem de constante vi-
gilância e manutenção.

Sabemos que o mo-
mento está difícil para 
todos, mas acreditamos 
que a união e a mobili-
zação é a melhor forma 
de mantermos o Museu 
funcionando. Precisa-
mos de muitas pessoas 
como você para atingir-
mos nosso objetivo! 

Colabore! Divulgue em 
suas redes sociais e com 
seus amigos. Juntos man-
teremos esse patrimônio 
vivo para as próximas 
gerações.

O Museu da Liturgia

Sediado na cidade de 
Tiradentes Minas Gerais, 
o Museu da Liturgia é o 
único museu dedicado ao 
tema na América Latina, 
inaugurado em 14 de abril 
de 2012. Com um significa-
tivo conjunto de 430 peças 
sacras dos séculos XVIII 
a XX, entre prataria, ex-
votos, pinturas, esculturas, 
imagens, objetos em metal 
e madeira, paramentos, 
missais além de outros 
itens e artigos religiosos de 
diversas tipologias. Tomba-
do pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico 
Nacional, esse conjunto 
permaneceu guardado em 
sacristias durante longo 
período, sem os devidos 
cuidados necessários à 

Instituto de Engenharia lança estudo inédito 
sobre Amazônia e as oportunidades da 

bioeconomia no Brasil
Caderno foi elaborado com a participação de grandes nomes da academia, do mercado e da 

ciência com coordenação de Carlos Nobre

conservação de obras de 
arte. Hoje está restaurado 
e exposto para visitação no 
Museu da Liturgia. 

O histórico prédio que 
abriga a instituição também 
foi completamente recupe-
rado. A edificação, constru-
ída para uso residencial no 
começo do século XVIII, foi 
doada pelos fiéis à Paró-
quia de Santo Antônio em 
1893, tornando-se Casa 

Paroquial. Para a instala-
ção do Museu, todos os 
elementos característicos 
da construção (que sofreu 
três acréscimos durante 
o século XX, totalizando 
553 m2) foram mantidos 
ou recuperados, incluindo 
suas cores originais. Um 
novo anexo, com 185 m2, 
foi levantado ao fundo para 
abrigar a reserva técnica e 
o espaço educativo. 

O projeto museográfico 
criou um espaço de lingua-
gem e ambiência contempo-
râneas, com belas e sensí-
veis instalações audiovisuais 
que dialogam com os objetos 
expostos, potencializando ao 
visitante uma experiência de 
imersão cultural e transcen-
dência, levando a conhecer 
a fé do nosso povo.

Link da vaquinha: http://
vaka.me/1995166

O Instituto de Engenharia, 
entidade centenária nacional, 
acaba de lançar um estudo 
inédito: Amazônia e Bioeco-
nomia - Sustentada em ciên-
cia, tecnologia e inovação. 

O material completo pode 
ser baixado no https://www.
institutodeengenharia.org.br/
site/amazonia-e-bioecono-
mia/ e mostra como a Ama-
zônia e o investimento em 
bioeconomia pode levar o 
Brasi l  para uma onda de 
desenvolvimento econômico. 
Nele são indicados caminhos 
e condições para que o País 
alcance protagonismo nesta 
nova bioeconomia circular que 
se baseia na descarbonização 
das atividades econômicas. 

O caderno foi coordenador 
pelo cientista e engenheiro, 
Carlos Nobre e pelo conse-
lheiro e engenheiro do IE, 
George Paulus e teve a par-
ticipação do reitor da Univer-
sidade de São Paulo, Vahan 
Agopyan; Carlos Brito Cruz, 
VP sênior da Elsevier e ex- 
reitor da UNICAMP; Tatiana 
Schor, secretária-executiva 
de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação do Amazonas; Ana Eu-
ler, pesquisadora da Embrapa 
Amapá; Adalberto José Val, 
pesquisador do INPA e um dos 
integrantes do Conselho da 
Amazônia; Ary Plonski, diretor 
do IEA-USP; Ricardo Kenzo, 
VP de Relações Externas do 
IE e Victor Brecheret, conse-
lheiro do IE.

“Esse projeto representa 
uma contribuição do Instituto 
de Engenharia à discussão 
sobre as oportunidades e desa-

fios do Brasil na Bioeconomia. 
O nosso País precisa imagi-
nar, discutir e escolher que 
desenvolvimento quer e pode 
fazer acontecer, principalmente 
usando de forma sustentável 
os recursos encontrados na 
Amazônia”, afirma Eduardo 
Lafraia, presidente do IE. 

Durante a produção deste 
material ficou claro que o País 
precisa investir com qualidade 
em Educação, Ciência e Tec-
nologia para inovar e se apro-
priar de seu mais significativo 
diferencial para o século XXI, 
a Amazônia. “Manter o status 
quo de ocupação do território 
significa atrair um movimento 
migratório em que as pessoas 
mudam para Amazônia sem 
condições, e acabam numa 
situação de miséria”, comenta 
Tatiana Schor, secretária-exe-
cutiva de CT&I do Amazonas. 

Pautas para debate e ação no 
estudo 

Para que o País de fato se 
torne uma potência mundial da 
Bioeconomia, transformações 
importantes precisarão ser 
enfrentadas por nossa socie-
dade. Essas mudanças podem 
levar anos ou até décadas e 
não há tempo a perder para 
iniciá-las. A velocidade de 
implementação é sem dúvida 
o fator mais importante. Com 
isso, o IE defende: 

Centralidade Estratégica 
da Bioeconomia para o Brasil: 
essa estratégia deve assumir 
explicitamente uma relação 
de subordinação à biodiver-
sidade, que precisa estar no 

comando das atividades eco-
nômicas e promover um pro-
cesso de reindustrialização. 

Governança: o Estado 
brasileiro deve assumir o 
papel de criar e implementar 
uma Polít ica Nacional de 
Bioeconomia com a criação 
de um Conselho Nacional 
da Bioindústria. O conselho 
deve acelerar o avanço da 
bioeconomia nas seguintes 
questões: 

• Pesquisa, Desenvolvimen-
to e Inovação 

• Empreendedorismo com-
petitivo globalmente 

• Educação e capacitação 
profissional 

• Obtenção de financiamen-
to nacional e internacional 

• Acesso aos mercados 
globais 

• Comunicação com a so-
ciedade 

Desenvolvimento do siste-
ma de CT&I: é necessária a 
implantação de um programa 
de atração e fixação de pes-
quisadores e empresas para 
atuarem na região. Ao mesmo 
tempo é necessário estruturar 
e apoiar as instituições e enti-
dades de excelência, com foco 
em Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (CT&I) junto a parques 
tecnológicos que transformem 
as inovações em produtos e 
serviços de alto valor agrega-
do. Gargalos do sistema de 
CT&I a serem atacados: 

i. Investimento em educa-
ção 

ii. Investimento em infraes-
trutura básica 

iii. Investimento privado em 
CT&I 

iv. Recursos públicos para 
CT&I 

Fortalecimento das insti-
tuições de ensino e pesquisa: 
retomada dos investimentos 
nas instituições de pesquisa e 
ensino e com foco nos seguin-
tes pontos: 

i. Atualização da Formação 
em Engenharia para sustenta-
bilidade 

ii. Desenvolvimento da En-
genharia Biológica 

iii. Rede de Ciência, Tecno-
logia e Inovação 

Hub de excelência em 
CT&I da Amazônia: para que 
o Brasil alcance a autono-
mia na nova Bioeconomia é 
preciso que se desenvolva 
Capacidade e Conhecimen-
to nacional .  Assim como 
aconteceu nos casos das 
indústrias aeronáutica e do 
agronegócio, o País precisa 
agora de um agente de exce-
lência em CT&I, que assuma 
tanto a responsabi l idade 
pelo estímulo e coordenação 
das atividades de CT&I de 
ponta na Amazônia, como 
o desenvolvimento de polos 
tecnológicos que atraiam e 
capacitem empreendedores 
para levar as inovações ao 
mercado. E ainda articule os 
esforços das Universidade 
e Institutos de Pesquisa da 
região. 

Evolução populacional: 
estima-se que hoje 29,3 mi-
lhões de pessoas vivam na 
Amazônia Legal brasileira, 
com parte significativa abai-
xo da linha da pobreza. Como 
será a região quando chegar 

aos 40 milhões, 50 milhões 
de habitantes? Replicaremos 
os movimentos de faveliza-
ção de outras regiões? Qual 
desenvolvimento dos amazô-
nidas querem para região? 

“O modelo de desenvolvi-
mento do País dos últimos 500 
anos fatalmente comprometerá 
nossa biodiversidade. Precisa-
mos encontrar um novo modelo 
que garanta o acesso a saúde, 
educação e habitação, sem 
comprometer as oportunidades 
das gerações futuras. A meu ver, 
isso pode ser alcançado com o 
desenvolvimento científico e 
tecnológico no campo da bio-
economia circular”, argumenta 
George Paulus, coordenador do 
caderno e conselheiro do IE. 

Para Carlos Nobre, é pos-
sível conciliar desenvolvimento 
econômico, intelectual e social 
da Amazônia, com a simultâ-
nea conservação a floresta 

tropical. Durante pelo menos 
duas ou três décadas, apenas 
duas vertentes eram pensadas 
como possíveis, a primeira via, 
que afirma que há a necessida-
de de isolar completamente e 
garantir a preservação de gran-
des extensões da floresta, e a 
segunda via, baseada em uso 
intensivo de recursos naturais, 
por meio das atividades e ser-
viços da pecuária, agricultura, 
mineração e geração de ener-
gia. “A Terceira Via Amazônica 
representa uma oportunidade 
para desenvolver uma ‘eco-
nomia verde’ que aproveite 
todo o valor de uma ‘floresta 
produtiva permanente’ para, 
com a ajuda de novas tec-
nologias físicas, digitais e 
biológicas já disponíveis ou 
em evolução, estabelecer 
um novo mode lo  de  de-
senvolvimento econômico 
socialmente inclusivo”.


