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O Centro Paula Souza (CPS) a partir de 
agora é um dos parceiros do Polituris-
mo.Edu – Programa de Incentivo à Edu-
cação & Inovação em Turismo do Estado 
de São Paulo. O acordo foi assinado pela 
diretora-superintendente do CPS, Laura 
Laganá, e pelo secretário de Turismo e 
Viagens, Vinicius Lummertz, durante a 
reunião anual do Conselho Gestor de 
Turismo, realizada na terça-feira (24), 
no Palácio dos Bandeirantes. O evento 
contou com as presenças do governador 
Rodrigo Garcia e da secretária de De-
senvolvimento Econômico, Zeina Latif, 
além de líderes das principais empresas 
do setor.
Com objetivo de favorecer o diálogo en-
tre o trade turístico e o ambiente aca-
dêmico, a parceria pretende aproximar 

a teoria da sala de 
aula às prá-

ticas das empresas, bem como apoiar a 
construção de modelos de ensino co-
nectados às novas tecnologias nos cur-
sos da área de Turismo, Hospitalidade e 
Lazer. Estão previstas ainda a realização 
de iniciativas de fomento a startups.
“O programa trará uma série de benefí-
cios, tanto para os estudantes, que terão 
novas oportunidades de ganhar expe-
riência na prática, quanto para o meio 
empresarial, que terá à disposição pro-
fissionais qualificados e com alto poder 
de promover a inovação”, afirmou a di-
retora-superintendente do CPS.
O secretário de Turismo destacou a im-
portância da adoção de novas estraté-
gias para facilitar a inserção dos jovens 
no mercado de trabalho. “O caminho 
para a construção de um turismo rele-

vante do ponto 
de vista econô-
mico, gerador 
de emprego e 
renda começa 
pela educação 
de qualidade”, 
disse Lum-
mertz.

CPS fecha parceria com 
Programa de Incentivo à 
Educação & Inovação em 

Turismo do Estado de São Paulo

Laura Laganá, durante assinatura do acordo, ao lado dos secretários Zeina Latif e Vinícius Lummertz
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As novas tecnologias aplicadas aos pro-
cessos de hidráulica e saneamento am-
biental estarão em evidência até sexta-
feira (27) na Faculdade de Tecnologia 
do Estado (Fatec) São Paulo, na Capital. 
A programação acontece em função do 
Dia Mundial do Meio Ambiente, come-
morado no próximo 5 de junho. Aber-
ta aos alunos, a Semana de Tecnologia 
e Meio Ambiente, que será gravada e 
posteriormente ficará disponí-
vel no Youtube, vai reunir 
ex-alunos bem colo-
cados no mercado de 
trabalho, docentes, 
engenheiros e par-
ceiros da faculdade.
Participam do even-
to seis egressos da 
Fatec. Entre eles es-
tão Daniel Callegaro, 
hoje funcionário da 

Saint-Gobain, que discorre sobre a evo-
lução tecnológica do ferro, fabricação 
dos tubos, aplicação, conexões e mon-
tagem; Patrícia Moreno e Olìvia Gavioli 
trazem para a pauta o Objetivo de De-
senvolvimento Sustentável (ODS) 6, da 
Organização das Nações Unidas (ONU), 
que enfoca os objetivos em relação à 
água potável e ao saneamento; e Rafa-
el Rosa, atuando na Tigre, que será res-

ponsável pela oficina Soluções Tigre 
Água Fria, Água Quente e Esgo-

to.   
Recomposição de pavimen-
tos com o uso de materiais 
recicláveis e métodos ino-
vadores de recuperação 
da tubulação mais anti-
ga, retardando a sua tro-

ca, estão entre os assuntos 
abordados.

Fatec São Paulo promove 
semana de Tecnologia e

Meio Ambiente
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Nos dias 23 e 24/05/2022, na sala 
Cult do Shopping Paineiras, em Jundiaí, 
aconteceu o 11º Encontro de Tecnologia 
e Cultura, promovido pela Faculdade de 
Tecnologia do Estado (Fatec) Jundiaí. 
Nesta edição, os palestrantes deba-
teram sobre a Modernidade e Cultura 
e o Direito à Cidade – tema da edição 
inspirado no livro Quarto de Despejo, 
de Carolina Maria de Jesus. “O intuito 
desse encontro é refletir a respeito da 
nossa estrutura social e ações que po-
dem ajudar no combate da desigual-
dade de gênero, social e racial. Temas 
como esses são pertinentes na obra da 
autora e também integram os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU)”, comenta Adriana Perroni Bal-
lerini, professora do curso superior de 
tecnologia de Eventos e integrante do 
Conselho do Patrimônio Material e Ima-
terial (Compac), como representante da 

Fatec.
No bate-papo, convidados também co-
mentaram sobre os 100 anos da Sema-
na da Arte Moderna, além de contar com 
a participação da atriz, diretora, drama-
turga e presidente-fundadora do Centro 
de Desenvolvimento Cultural e Social 
do Negro, Dirce Thomaz – que viveu a 
autora Carolina Maria de Jesus no mo-
nólogo “Eu e Ela: Visita a Carolina Maria 
de Jesus”.
O Encontro de Tecnologia e Cultura é 
uma realização da Fatec Jundiaí com o 
objetivo de articular o ensino, a pesquisa 
e a extensão com atividades para os dis-
centes e docentes das unidades.  A pro-
gramação foi organizada pelo Núcleo 
de Estudos de Tecnologia e Sociedade 
(Nets) e pelo Programa de Extensão e 
Cultura (PEC) e conta com o apoio ins-
titucional da Neo Tech Empresa Junior 
da Fatec Jundiaí e de outros parceiros da 
região. 

Fatec Jundiaí realiza 11º 
Encontro de

Tecnologia e Cultura

Carolina Maria de Jesus antes de embarcar para o Uruguai | Foto: Correio da Manhã Fund, Arquivo Nacional
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No dia 6 de junho, das 9 às 12 horas, 
será realizado o 1º Fórum de Logísti-
ca do Centro Paula Souza (CPS), com 
transmissão ao vivo pelo Youtube. Vol-
tada para estudantes e professores das 
Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de 
Tecnologia (Fatecs) estaduais, a progra-
mação é composta de quatro palestras 
sobre tendências, cenários e futuro da 
logística na indústria, comércio e agro-
negócio. Ao final de cada palestra have-
rá interação com os participantes.
Responsável pelo fórum, o professor e 
coordenador de projetos da Cetec Ca-
pacitações, Marcos Henrique Yamakawa, 
lembra que os últimos anos de pande-
mia mudaram o cenário e trouxeram 
impactos ainda sentidos no setor de lo-
gística. “Qualquer elo quebrado numa 
cadeia impacta mais à frente, em um 
efeito cascata. No final do processo, a 
onda é sempre maior”, enfatiza.

Programação:

 Abastecimento agroalimentar: os 
desafios para levar o alimento do cam-
po à mesa
José Carlos de Faria Cardoso, enge-
nheiro agrônomo com MBA em Gestão 
de Agronegócios.

 A Logística para o agronegócio
Emilio Bocchino Neto, mestre em Ci-
ências e especialista em Gestão de 
Marketing e Vendas.

 Logística da pandemia e logística 
com aspecto fundamental no e-com-
merce
Sandra Façanha, doutora e mestra em 
Administração e mestra em Logística e 
Distribuição.

 A Logística na pandemia de Co-
vid-19
Roberto Gardesani, pós-doutor em 
Administração na área de Gestão da 
Logística Reversa influenciada pela 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e 
Doutor e Mestre em Administração de 
Empresas.

CPS realiza seu 1º Fórum de 
Logística no mês de junho
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Boa parte do que acontece nas Escolas 
Técnicas Estaduais (Etecs) e Faculdades 
de Tecnologia (Fatecs) acaba reverbe-
rando fora do campus. Um bom exem-
plo é a Fatec de Marília, no sudoeste do 
Estado, que desde 2007 é responsável 
pelo Banco de Leite Humano (BLH) que 
atende 62 cidades da região. Os pro-
fessores Alice Yoshiko Tanaka e Paulo 
Sérgio Marinelli encabeçam as análi-
ses microbiológica e físico-química do 
leite coletado, somando, em média, 5 
mil análises realizadas por ano. A ne-
cessidade de suprir tantas cidades com 
o alimento manteve o Banco de Leite 

ativo mesmo durante a pandemia, en-
quanto a Fatec funcionou de forma re-

Fatec Marília mantém Banco de 
Leite que atende 62 cidades
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Os professores Alice Yoshiko Tanaka e Paulo Sérgio Marinelli lideram as análises do leite coletado.
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mota.
O laboratório trabalha com insumos fornecidos pela Prefeitura, que também dis-
ponibilizou uma biomédica para atuar com os professores em tempo integral. 
“Contamos com o espaço físico da Fatec e com o know-how 
dos nossos professores”, conta Alice, que trabalha com 
análise de leite humano desde os anos 1980. E a 
expertise é um patrimônio importante na fa-
culdade. Marinelli lembra que cerca 95% dos 
professores da Fatec Marília são doutores.
A coleta do leite pode ser feita diretamente 
na casa das mulheres que têm mais leite do 
que os seus bebês conseguem consumir. 
Depois de analisado, ele é encaminhado 
aos recém-nascidos prematuros ou com 
baixo peso. “O leite materno é o alimento 
perfeito”, conta Alice. “Ele age diretamente 
sobre o sistema imunológico da criança, tem 
gordura e ácidos graxos essenciais”. E enfati-
za: “Não existe leite materno fraco. No máximo, 
pode haver uma variação calórica. Seja 
qual for a idade ou a condição física 
da parturiente, ele deve ser oferecido 
ao bebê.”

Brasil na linha de frente

Em 2015, foi instituído o 19 de maio 
como o Dia Mundial de Doação de 
Leite Humano, uma ação capaz de di-
minuir a mortalidade infantil nos pa-
íses onde é devidamente adotada. De 
acordo com a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), o Brasil é referên-
cia internacional no assunto, com a 
maior rede de Bancos de Leite Huma-
no (rBLH) do mundo, com 224 bancos 
e 216 postos de coleta distribuídos 
por todo o país, além da coleta domi-
ciliar. Há 36 anos, a rBHL nasceu por 
iniciativa de João Aprígio de Almei-
da, pesquisador da Fiocruz, a quem a 
OMS concedeu, em 2020, o Prêmio 
Dr. Lee Jong-wook de Saúde Pública, 
um dos mais conceituados da área de 
saúde.
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