Brasil-Israel:

Tecnologia no século 21
Tecnologia está presente
na vida atual, ela move as
descobertas que a cada
dia trazem benefícios
ao Homem, seja na
Agricultura, na Medicina,
na Engenharia, na Arte e
outras manifestações. Sua presença é parte
da mola propulsora de países que procuram
estar na vanguarda em áreas fundamentais do
desenvolvimento. Para os jovens, a Tecnologia
é uma “amiga”, ela está junto em todos os
momentos, em todos os lugares.
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Porém, não foi sempre assim. Nos
últimos 50 anos, o mundo passou por uma
transformação maior do que em séculos de
sua história. E tudo devido à Tecnologia.
Brasil e Israel acompanham essa
“corrida tecnológica”. Nos jornais, nas rádios,
nas TVs, as notícias trazem novidades a todo
instante.
Em décadas recentes, Israel se posicionou
como um dos principais centros de tecnologia
e inovação no mundo. A área de Pesquisa &
Desenvolvimento (P&D) ganha espaços cada
vez maiores, colocando o país na dianteira

quando a relação é P&D/per capita. Há uma
explosão de startups (empresas iniciantes),
que acompanham o desenvolver de novas
etapas do conhecimento. São principalmente
jovens que iniciam sua vida empresarial e têm
a assessoria e o amparo para deslanchar no
futuro próximo.
Em diferentes áreas, tanto Israel como
Brasil estão voltados ao futuro que, hoje,
depende muito do conhecimento e do
desempenho dos jovens. Motivo que levou
à escolha do tema do Concurso Wizo 2015:
“Brasil-Israel: Tecnologia no Século 21”.

Professores têm a oportunidade de
incentivarem seus alunos a criar,
produzir e enviar trabalhos que mostrem
como esse termo “Tecnologia” evoluiu
e continua a evoluir cada vez mais,
contribuindo decisivamente na formação
das novas gerações, no Brasil, em Israel
e nos dois países atuando juntos. Vários
são os exemplos dessa parceria. Jovem, mãos
à obra, coloque sua criatividade à mostra.
Aguardamos o resultado de seu empenho.
Bem-vindo!
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produção científica brasileira começou, efetivamente,
nas primeiras décadas do século 19, quando a família
real e a nobreza portuguesa, chefiadas pelo prínciperegente Dom João de Bragança (futuro Rei Dom João
VI), chegaram ao Rio de Janeiro, fugindo da invasão do exército
de Napoleão Bonaparte em Portugal, em 1807.
Até então, o Brasil era uma colônia portuguesa, sem universidades
e organizações científicas, em contraste com as ex-colônias
americanas do império espanhol, que apesar de terem uma grande
parte da população analfabeta, tinham um número considerável de
universidades desde o século 16.
A pesquisa tecnológica no Brasil é em grande parte realizada
em universidades públicas e institutos de pesquisa. Alguns dos
mais notáveis polos tecnológicos do Brasil são os institutos
Oswaldo Cruz e Butantã, o Departamento de Ciência e Tecnologia
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Aeroespacial, a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e
o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE).
Quando se pensa em tecnologia brasileira,
logo vêm à mente a exploração do pré-sal, o
exoesqueleto e outras invenções modernas.
No entanto, o Brasil já foi responsável pela
invenção de produtos que revolucionaram o
mundo. Um deles foi a radiotransmissão.
O padre gaúcho ROBERTO LANDELL de
Moura é um dos responsáveis pelo invento
do rádio. Há muito tempo, em 1900, o padre
brasileiro fez a primeira transmissão de voz
através de uma máquina sem a ajuda de
fios, utilizando ondas eletromagnéticas e
modulação do som. A técnica era tentada por
cientistas de todo mundo, mas foi Landell o
primeiro a ter êxito.
Infelizmente, o
governo brasileiro não o
ajudou na continuidade
do projeto e apenas
algumas de suas patentes
foram reconhecidas em
seu próprio país e nos
Estados Unidos – ao
contrário do italiano
Marconi, considerado
mundialmente como o
inventor do rádio, que foi
devidamente financiado
e desenvolveu de vez a
tecnologia.
E se hoje a Embraer é
uma das grandes empresas
de construção de aviões
do mundo, o inventor
desse meio de transporte
também foi um brasileiro.

SANTOS DUMONT projetou, construiu
e voou nos primeiros balões dirigíveis com
motor a gasolina. Esse mérito lhe é garantido
internacionalmente pela conquista do Prêmio
Deutsch em 1901, quando em um voo
contornou a Torre Eiffel com o seu dirigível Nº
6, transformando-se em uma das pessoas mais
famosas do mundo durante o século 20.
Santos Dumont também foi o primeiro
a decolar a bordo de um avião impulsionado
por motor a gasolina. Em 23 de outubro
de 1906, voou cerca de 60 metros a uma
altura de dois a três metros com o “Oiseau
de Proie” (ave de rapina em francês), no
Campo de Bagatelle, em Paris. Menos de um
mês depois, em 12 de novembro, diante de
uma multidão de testemunhas, percorreu
220 metros a uma altura de seis metros
com o “Oiseau de Proie III”. Esses voos
foram os primeiros
homologados
pelo Aeroclube
da França de um
aparelho mais
pesado que o ar e,
possivelmente,
a primeira
demonstração
pública de um veículo
levantando voo por
seus próprios meios,
sem a necessidade
de uma rampa para
lançamento. Alguns
atribuem a ele também
a invenção do relógio
de pulso.
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invenções

história da alta
tecnologia brasileira
não se restringe
ao passado e,
nas últimas três décadas,
muitos dos inventos
que revolucionaram o
mundo surgiram aqui.
Por exemplo, a invenção
do BINA, o popular
identificador de chamadas,
criado pelo eletrotécnico
mineiro Nélio Nicolai.
Mundialmente utilizado,
o aparelho é capaz de rastrear
quem está efetuando a chamada através
da identificação de sinais e modulações
de frequência. Projetado e patenteado em
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1977, mas lançado só cinco anos
depois, o BINA significa que
“B (o receptor) identifica
o número de A (quem
está ligando)”. Ainda na
década de 1980, Nicolai
recebeu o reconhecimento
internacional pela
invenção. Em seguida,
entrou em uma polêmica
sobre direitos autorais com
operadoras brasileiras, que
vendiam seu aparelho sem a
devida autorização.

invenções

Embora para as novas gerações o som portátil seja sinônimo de iPOD, o aparelho inventado
pela norte-americana Apple, nas década de 1980, não era bem assim. Um aparelho portátil
da Sony, chamado Walkman, revolucionou a indústria fonográfica ao dar liberdade às
pessoas de ouvirem o que queriam com um aparelho que podia ser carregado no bolso. E
o que poucos sabem é que o Walkman tem suas origens em terras brasileiras. Nascido na
Alemanha e criado no Brasil, Andreas Pavel desenvolveu em 1972 o primeiro reprodutor
estéreo de áudio portátil (utilizando fitas cassete), sob o nome de Stereobelt.
Ele registrou a patente em vários países, mas a Sony iniciou a produção da novidade
anos depois sem a devida autorização ou realização de pagamentos a Pavel. Foi apenas na
década de 2000, após muita pressão sobre a empresa, que os royalties foram finalmente
concedidos ao brasileiro, legítimo inventor do aparelho.

esde o anúncio da existência de reservas de
petróleo e gás na faixa do subsolo oceânico
brasileiro que antecede a densa camada de sal
– o chamado pré-sal – muito se tem noticiado
sobre o tema.
A descoberta do “ouro negro” na bacia sedimentar
de Santos (RJ e SP) e no Parque das Baleias (ES –
pertencente à Bacia de Campos) data de 2006 e tem
chamado a atenção do mundo.
O petróleo encontrado se situa numa área de 800
quilômetros de extensão, entre os estados do Espírito
Santo e Santa Catarina, em profundidades que
ultrapassam os sete mil metros em relação ao nível do
mar, o que exige um domínio tecnológico avançado
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Mas o petróleo existente na camada pré-sal não é de fácil extração
e mesmo sua descoberta envolveu esforços significativos.

para que seja extraído e bem aproveitado.
As reservas do pré-sal ainda não foram
totalmente identificadas e mensuradas. Foram
anunciados os volumes de produção potencial
nas áreas de Tupi, Iara, Guará e Parque das
Baleias, o que já representa mais que o dobro
da produção originada pelas demais reservas
já conhecidas no País.
Os volumes totais previstos são de 10,6 a
16 bilhões de barris de óleo equivalente (boe
- que inclui petróleo e gás) recuperáveis. A
Petrobras prevê que esses campos produzirão
mais de 1,8 milhão de barris por dia em 2020.
Somando-se o restante da produção brasileira,
o país deverá gerar cerca de quatro milhões de
barris/dia. “Mas essas estimativas dependerão
também da taxa de sucesso atingida, que é
considerada alta quando o aproveitamento
das jazidas é de 70 a 80%”, explica José
Goldenberg, professor do Programa de
Pós-graduação em Energia do Instituto de
Eletrotécnica e Energia (IEE) da USP.
Toda a euforia em torno da descoberta do
petróleo no pré-sal explica-se no contexto de
previsões de aumento da demanda mundial e
de aproximação do prazo de esgotamento das
jazidas conhecidas, de extração mais fácil. Mas
o petróleo existente na camada pré-sal não
é de fácil extração e mesmo sua descoberta
envolveu esforços significativos. Graças
aos avanços na área de sísmica de reflexão
foi possível detectar jazidas abaixo de uma
camada salina que chega a dois mil metros de
espessura e com temperaturas muito elevadas.
Os materiais para prospecção e extração
são submetidos a variações de temperatura
superiores a 80º C. Atualmente, a geofísica é
capaz de oferecer novas tecnologias capazes de
melhorar o imageamento dos dados
em profundidade, como fontes
acústicas com maior potência,
coletas repetitivas (4D) e técnicas
wide azimuth para melhorar a
resolução do sinal sísmico no
reservatório.
A prospecção do petróleo
em grandes profundidades é
feita principalmente por meio de
atividades sísmicas, autorizadas somente com
a obtenção de licença do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama).
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Investidores da cadeia de energia eólica
terão, em Pernambuco, toda a produção de
equipamentos para a energia de captação de
ventos. A novidade é o início da construção
de uma fábrica que vai produzir torres
em Escada a partir de 2016. “É a primeira
planta no Nordeste a construir torres de
aço modulares ultra-altas, que captam o
vento acima de cem metros de altura. O que
faz de Pernambuco um estado que integra
todos os equipamentos para a formação
de parques geradores de energia do tipo”,
destaca o presidente da AD Diper, Jenner
Guimarães.
O polo eólico de Suape,
hoje com três fábricas em operação e
uma em construção, reúne 3,3 mil postos

O polo eólico
de Suape,
hoje com três
fábricas em
operação
e uma em
construção

O

de trabalho gerados. A fábrica será
construída no município de Escada,
situado no Território Estratégico de
Suape, que abrange oito cidades da Mata
Sul do Estado e do Grande Recife.
A geração de energia eólica
atenderá o Nordeste brasileiro. A nova
unidade terá uma planta de 25 mil
metros quadrados, gerando 400 postos
de trabalho na construção civil. Sua
operação está prevista para o fim de 2016,
quando deve gerar 180 empregos diretos.
Os moradores de Escada terão prioridade
para ocupar as vagas nos níveis
fundamental, médio, técnico e superior,
passando por qualificação oferecida pela
própria empresa.

conceito dos exoesqueletos
já existe há algum tempo e é
frequentemente explorado pelos
filmes de ficção-científica, porém,
na realidade, ele não é tão simples como é
visto nas telas de cinema. As funcionalidades
propostas pelos exoesqueletos são as mais
variadas e dependem bastante do modelo.
Inclusive, durante a abertura da Copa do
Mundo 2014, no Itaquerão, São Paulo, o
pontapé inicial foi dado por Juliano Pinto,
paraplégico, que fez uso de um exoesqueleto
produzido nacionalmente pelo pesquisador
Miguel Nicolelis e diversos outros cientistas.
Esse exoesqueleto, supostamente
comandado por sinais do cérebro, oferece
promessas futuras de mais conforto, mais
mobilidade e mais independência para pessoas
com deficiência física. A tecnologia tem
potencial para destrancar sonhos guardados no
campo do impossível. Tratar essa questão de
dentro para fora, como os experimentos com
células-tronco e estimulação elétrica, também
tem sido usado por cientistas brasileiros com
ótimos resultados.
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nasceu em Tel
Aviv, Israel, em
1947. Mudouse com a família para a França durante a
infância e, em seguida, para o Brasil, em 1955.
Devido ao tratamento precário de doenças
musculares no Brasil, Mayana fundou em 1981
a Associação Brasileira de Distrofia Muscular,
que trata afetados por distrofias musculares, e
onde ainda é diretora-presidente.
Em 1995, tornou-se pioneira ao localizar
um dos genes ligados a um tipo de distrofia
dos membros. Junto com Maria Rita PassosBueno e Eloísa de Sá Moreira também foram
responsáveis pelo mapeamento do gene
responsável pela síndrome de Knobloch.
Em 1996, Mayana foi recebida na Academia
Brasileira de Ciências.
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Em agosto
de 2000,
recebeu a grãcruz da Ordem Nacional do Mérito Científico
e, no mesmo ano, a Medalha de Mérito
Científico e Tecnológico do Governo do Estado
de São Paulo. Em 28 de fevereiro de 2001,
na cidade de Paris, recebeu o prêmio latinoamericano da L’Oréal-UNESCO para mulheres
em ciência. No mesmo ano, a Revista Claudia
ofereceu o Prêmio Cláudia. Em 2006, foi a
Personalidade do Ano da Ciência, segundo a
Revista ISTOÉ Gente.
Em 2009, ganhou o Prêmio México de
Ciência e Tecnologia. Em setembro do mesmo
ano, Mayana mereceu o Prêmio Walter
Schmidt, conferido pela empresa Fanem para
destacar personalidades que promovem o
desenvolvimento do setor da saúde brasileira.

A

cientista Mayana Zatz também está
à frente das pesquisas do projeto
Genoma no Brasil, principalmente no
que diz respeito à clonagem de genes
em laboratório. O Projeto Genoma
Humano (PGH) é um empreendimento
internacional, com vários objetivos,
entre eles identificar e fazer o
mapeamento dos cerca de 80 mil genes
que se calcula existirem no DNA das
células do corpo humano.
Outro objetivo do PGH é descobrir
todos os genes na sequência do DNA
e desenvolver meios de usar esta
informação no estudo da Biologia e
da Medicina, desenvolvendo assim a
melhoria e simplificação dos métodos
de diagnósticos de doenças genéticas,
otimização dos tratamentos e a
prevenção para essas doenças.

Em 2010, o mundo foi apresentado ao
Project Natal (rebatizado de Kinect),
tecnologia revolucionária para videogames.
Hoje, todo mundo conhece o que é possível
fazer com o Kinect: jogar seu game preferido
sem a ajuda de controles, utilizando apenas
comandos feitos pelos movimentos do corpo
do jogador, que é rastreado por um sensor
especial. O que pouca gente conhece é que
um brasileiro é a cabeça por trás do aparelho:
o engenheiro curitibano

KIPMAN

ALEX

, que vivia há mais de dez
anos nos Estados Unidos, teve a ideia para o
aparelho.
Essa ideia surgiu de uma forma curiosa:
durante as férias em Curitiba, onde nasceu,
Kipman se inspirou na vida sem tecnologia,
botões e aparelhos em excesso – e utilizou
esse pensamento para inovar na área e dar
controle total ao corpo do jogador. O “Natal”
escolhido como primeiro nome também não é
coincidência: a cidade é uma das favoritas de
Kipman, citado entre “os cem brasileiros que
mais influenciaram o País no ano de 2010”,
conforme a revista Época.
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BRASIL PENSA NO
Alguns projetos brasileiros de tecnologia, que ainda não foram viabilizados,
podem mudar o mundo. É o caso do trem Maglev Cobra. Embora, há alguns anos, os
trens Maglev já existam em outros países, até mesmo em escalas comerciais, como é o
caso da China, cientistas brasileiros estão apostando em uma versão mais sustentável
do veículo: o Maglev Cobra, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,
projeto promissor na área do transporte público.
Movimentando-se através de levitação magnética, os trens Maglev têm problemas
de consumo para manter-se fora do chão. É aí que entra o dedo dos cientistas
brasileiros: teoricamente, o projeto nacional não tem consumo algum, exceto um gasto
em nitrogênio no estado líquido, produto barato para universidades (cerca de R$ 0,80/
litro). Até a implantação do sistema tornar-se-ia mais em conta do que um sistema de
metrô, por exemplo.

Água potável
que vem da pessoa
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O problema da água é algo que tem assolado o Brasil e
diversos países do mundo. Pois um brasileiro inventou um
canudo que filtra a urina e a deixa própria para consumo (o
que pode ser usado em casos de emergência, por exemplo).
O canudo realiza duas filtragens, que eliminam resíduos e
substâncias da urina, além de uma purificação, que a deixa
livre de bactérias e outros organismos, eventualmente
prejudiciais. Seu uso principal é destinado a situações de
risco, como resgates, além de ser presença obrigatória em
kits de sobrevivência, como para trilheiros, escaladores e
fãs de esportes radicais. O curioso aparato é invenção do
jornalista e empresário brasileiro Ricardo Fittipaldi.
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ergipe, um Estado, tem 21.915
km2; Israel, o país inteiro,
tem 20.770 km2, ou seja, é mil
quilômetros menor do que
o menor Estado brasileiro.
Uma referência para entender
melhor a geografia israelense,
onde a maior parte do

território é ocupada pelo Deserto do Negev.
Seus vizinhos são: Síria, Líbano, Jordânia,
Cisjordânia, Faixa de Gaza e Mar Vermelho.
Ao contrário de seus vizinhos, Israel
não possui recursos naturais abundantes,
tem escassez de água e é o único país do
Oriente Médio importador de petróleo. As
desvantagens geográficas são amplamente
compensadas no dia a dia do israelense.
A inovação tornou-se um carro-chefe no
país, presente na capacidade de integração
na sociedade, visando a melhor qualidade de
vida de seus habitantes. Israel considera os
investimentos em ciência e tecnologia como
ferramentas para a competitividade no século
21.
A inovação faz de Israel um dos países
mais citados quando se fala em vanguarda
tecnológica. Ela está presente em setores
como alta tecnologia (high tech), aviônica,
telecomunicação, medicina e outras.
E essa história começou muitos anos atrás.
Quando Theodor Herzl (1860-1904), jornalista
judeu austro-húngaro fundador do moderno
Sionismo, falava da criação de um lar nacional
para os judeus, sua ideia era de transformar
a Terra de Israel, então estéril e cheia de
doenças, em um Estado moderno, um centro
espiritual, cultural e científico. Esse sonho se
tornou realidade no século 20.
Hoje, Israel é o lugar onde a inovação
floresce. É chamado “Vale do

Silício do Oriente Médio”,

em alusão ao avançado centro
tecnológico norte-americano.
No entanto, chegar a esse
patamar teve um caminho que
começou muitos anos antes de sua
independência. A infraestrutura
científica e tecnológica foi passo a
passo implantada na região desde
1870, ainda no século 19, com a criação
da Escola Mikve Israel destinada à
pesquisa agrícola; em 1921, foi criada em
Tel Aviv a Estação Agrícola, dando origem
ao Instituto Volcani, voltado à pesquisa e
ao desenvolvimento da agricultura. Em 1924
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surgiu o Instituto de Tecnologia Technion,
em Haifa, modelo reconhecido em sua
especialidade; um ano mais e foi fundada a
Universidade Hebraica de Jerusalém, seguida
do Hospital Hadassa, importante marco na
pesquisa médica. Apenas uma década depois
foi criado o Centro de Pesquisa Daniel Sieff,
que se tornou, em 1949, o Instituto Weizmann
de Ciências, hoje reconhecido mundialmente.
Em 1948, ano da Independência do
Estado de Israel, o país já contava com uma
infraestrutura científica e tecnológica que
impulsionou os anos vindouros. Hoje, várias
são as empresas multinacionais de renome que
têm centros de pesquisa e desenvolvimento
(P&D), laboratórios e fábricas em Israel.

Israel? Pela lista de carências e problemas,
Israel tinha tudo para ser apenas mais um
país atrasado e miserável. Mas, além de não
ser, o país transformou-se em um caso único
de inovação, tecnologia e desenvolvimento”,
escreveu José Pio Martins, economista e reitor
da Universidade Positivo.

Entre eles: Intel, Google,
Microsoft, Apple, IBM, Oracle,
Motorola, HP, Siemens.
De onde saem muitos dos produtos mais
modernos, usados universalmente.
“O que explica o extraordinário
desenvolvimento econômico e tecnológico de
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tecnologia NO

A

grande área de deserto fez de Israel
o exemplo de como o Homem
é capaz de inovar e suplantar
obstáculos. Somente 20% da
terra do país são aráveis. Para
responder a esse desafio foram criados os
kibutzim (plural de kibutz, colônia agrícola),
verdadeiros oásis distribuídos de norte
ao sul e responsáveis pela maior parte da
produção nacional de frutas, verduras,
frangos, ovos e... flores. Isso mesmo,
desde a kalanit, flor que surge no
meio da areia, no deserto, até as
mais lindas rosas coloridas, Israel
é produtor e exportador de flores,
principalmente para a Europa.
Tudo produzido através do
desenvolvimento de tecnologias.
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As mudanças climáticas, a diminuição
de áreas cultiváveis e o descuido do Homem
com a Natureza têm criado, ano após ano, um
desafio à segurança alimentar. A fome é um
mal no mundo em pleno século 21 e tende a se
agravar. Ciente desse problema fundamental
para o futuro, universidades e centros de
pesquisas israelenses destinam grande parte
de suas divisas a aplicações que aumentem
a produtividade das colheitas. Ali são
desenvolvidos sistemas que revolucionam e
colaboram para o aprimoramento
do setor, chegando à mesa,
exemplificado pelo delicioso
tomatinho-cereja, tão
apreciado no Brasil.
Nessa linha, o
Instituto Volcani
tem estudos sobre
o Licopeno e sua

influencia no cultivo do tomate. De
acordo com a quantidade presente
nesse fruto, ele pode ser utilizado
na cura de diferentes males que
acometem o ser humano.
Um dos setores mais pesquisado
em Israel é o da água. Quanto a esse bem
maior, hoje, 70% da água utilizada vem da
reciclagem. É o país líder em reciclar água
utilizada, com três vezes mais que
o percentual reciclado na Espanha, segundo
no mundo.
O reuso está presente em plantações,
indústrias entre outras utilizações no dia a dia
das pessoas.

no pequeno país). Outras
inovações nessa área são a
fertirrigação informatizada,
ou seja, a injeção automática de
fertilizantes através dos sistemas
de irrigação, o gotejamento por
gravidade para países em desenvolvimento
e avançados controles de temperatura e
umidade nos locais destinados ao plantio,
sejam eles grandes extensões
de terra, pequenos lotes ou estufas.
A tecnologia de irrigação
contra a fome tem intensificado a presença de
técnicos israelenses na África, China, Índia e
Indonésia, este o maior país muçulmano do
mundo. A tecnologia suplanta as diferenças
religiosas e políticas.

Entre as criações israelenses,
uma das mais difundidas pelo mundo é
o sistema de irrigação por gotejamento,
que leva a uma grande economia de água,
utilizado já na agricultura mundial, inclusive
em áreas cultiváveis
no Brasil, no Baixo
São Francisco, entre
outras de menor
porte, muitas vezes
por pequenos
agricultores, com
resultados elogiáveis.
Israel é líder em
agricultura no deserto
e dessalinização
(três das maiores
plantas industriais,
das quatro existentes
no mundo, estão
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Universidade de Tel Aviv faz as primeiras
experiências com uma vacina nasal para proteger
tanto da DOENÇA DE ALZHEIMER como de
derrames.
O Technion desenvolve um teste de sangue, simples, para
detectar diferentes males, inclusive o CÂNCER.
O Centro Ichilov isolou uma proteína para substituir,
com um simples exame de sangue, a COLONOSCOPIA na
detecção do câncer de cólon.
O laboratório CureLight desenvolveu uma forma de
curar a ACNE através da emissão de raios ultravioleta de alta
intensidade.
A Universidade Bar Ilan estuda um novo medicamento
para combater vírus transmitidos pelo sangue, como a hepatite,
o EBOLA e a AIDS.
Em fase de teste, os cientistas do Centro Médico
Hadassa tiveram um avanço considerável no primeiro caso de
ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA, praticamente
curado com um tratamento baseado no uso de células-tronco.
Endo-PAT é um dispositivo colocado nas pontas dos dedos
indicadores para medir o
estado das artérias do
paciente, prevenindo
as chances de
um ATAQUE
CARDÍACO
ocorrer nos sete
anos futuros.
Pesquisadores
da Universidade
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Ben-Gurion, no Negev, trabalham no
desenvolvimento de sistemas robóticos
para ajudar idosos em suas tarefas diárias.
Ajustados a situações específicas, eles atuam
no ritmo e nas habilidades de seus usuários e
de acordo com as características do ambiente
em que as pessoas vivem.
Dois professores do Technion
identificaram a proteína Ubiquitin, levando a
inovações na pesquisa do câncer e de doenças
degenerativas do cérebro, entre outras. Por
isso, ganharam o Prêmio Nobel de Química,
em 2004. Aliás, em 67 anos, desde sua
independência, Israel contabiliza dez prêmios
Nobel entregues a pessoas em áreas como a
Medicina, Química, Literatura e Paz.
A Given Imaging lançou uma PÍLULA
ENDOSCÓPICA com uma microcâmera,
minimamente invasiva. Ingerida pelo paciente,
ela identifica doenças do tubo digestivo,
principalmente do intestino, dificilmente
acessíveis pelos sistemas convencionais, como
a colonoscopia.
A Philips Brilliance é a criadora de um
scanner de tomografia computadorizada usado
na própria sala de emergência, fazendo um
diagnóstico abrangente do paciente em poucos
segundos, salvando vidas.

Outros inventos israelenses: o AZT
para tratamento da AIDS; o Copaxone
na ESCLEROSE MÚLTIPLA; o marcapasso que minimiza os TREMORES DO
PARKINSON; a pulseira que envia alertas,
usada por pacientes epilépticos; os aparelhos
para testes de apneia do sono; o sistema de
leitura baseado na intranet para casos de
dislexia; os cremes de esteroide usados nas
alergias de pele; o laser cirúrgico utilizado em
várias especialidades.

A israelense
Teva é a maior
no mundo
em remédios
genéricos
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Ideias desenvolvidas nos centros de
pesquisa são incorporadas no dia a
dia das pessoas no mundo, tornando
Israel uma verdadeira potência em
high-tech e exemplos não faltam
para chegar a essa dimensão.

O

laboratório da Motorola, em Haifa
(cidade no norte de Israel), é o
maior laboratório de Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D) do
mundo. De lá surgiu a tecnologia
do telefone celular, tão popular hoje nos cinco
continentes.
Foi do Laboratório de P&D da Intel, em
Haifa, que saiu o chip Centrino, presente em
quase todos os computadores do planeta.
No Centro de Pesquisas da IBM Israel
são realizados programas conjuntos com
instituições governamentais e sem fins
lucrativos para o desenvolvimento de
aplicações computadorizadas, usadas na
medicina, agricultura, irrigação e fertilização.
A Vocaltec é a responsável pelo lançamento
da telefonia através do protocolo IP.
Quatro jovens israelenses desenvolveram,
em 1996 (ainda século 20),
o programa de mensagens
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instantâneas ICQ na empresa Mirabilis,
permitindo o chat através da Internet.
Dois professores do Instituto Tecnológico
Technion criaram a tecnologia de compressão
ZIP.
A Msystems desenvolveu a memória
flash DiskOnKey e a DiskOnChip. Pioneira
no gerenciamento e armazenamento de
informações.
A Lumus Optical é a criadora dos vídeoóculos PD-20. Para assistir TV e vídeos em
qualquer lugar e usados até com telefones
celulares.
A Check Point é a empresa onde surgiu
o Firewall, planejado para monitorar dados
e bloquear comunicações computadorizadas.
Junto com o antivírus, essa tecnologia é a mais
importante linha de defesa da informação em
um computador.
Dois israelenses desenvolveram a
tecnologia usada pela NASA (Estados Unidos)

O empresário Dov Moran foi o
criador do Disk-on-key, conhecido
como Pen Drive, que se tornou
tão popular a ponto de, hoje, ser
parte do chaveiro das pessoas,
principalmente os jovens,
levado para todos os lados.
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AVANÇOS EM CARROS-ELÉTRICOS

PREVENÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL SÚBITA

PÍLULA-CÂMERA

ISRAEL:

TORNANDO A ÁGUA DO MAR POTÁVEL

O PEQUENO
GERADOR
DE INVENÇÃO
SALVANDO AS ABELHAS

DIAGNOSTICANDO A APNEIA DO SONO

CONGELANDO TUMORES MAMÁRIOS
NASCIMENTO DO FLASH DRIVE
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acordos

unem dois países
Israel é parceiro
econômico dos países
s
sul-americanos atravé
de acordo firmado com
r
o MERCOSUL, em vigo
10.
desde 28 de abril de 20

F

oi o primeiro ato dessa
natureza assinado pelo
Bloco do Cone Sul com
um país não-membro da
ALADI-Associação Latino Americana
de Integração.
Uma oportunidade para que Israel
e os países sul-americanos derrubem as
barreiras alfandegárias, incentivando
o maior trânsito de produtos entre os
países signatários.
Programas como o Inovativa
Brasil e a Cooperação Tecnológica
Brasil-Israel são apontados pelo
Governo brasileiro como um caminho
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a ser seguido. É intenção que empresários
de Israel participem do Inovativa como
mentores, seguindo o objetivo de apoiar
empreendedores na transformação de
projetos inovadores em realizações de
sucesso.
O programa de Cooperação Tecnológica
Brasil-Israel é coordenado pelo Ministério
de Indústria e Comércio e pela Agência de
Fomento ao P&D Industrial do Ministério da
Economia de Israel, o Matimop. E tem como
objetivo fazer com que empresas brasileiras
e israelenses submetam seus projetos para
o desenvolvimento de novos produtos ou
serviços aplicáveis na indústria.
O evento “High Tech Nation”, realizado
no Rio de Janeiro recentemente, reuniu
empresários e integrantes do governo
brasileiro com grandes especialistas de Israel.
Um dos palestrantes foi Dov Moran, inventor
do pen-drive, cuja mensagem foi: “Use o
que aprendeu para criar algo diferente;
abra os olhos, há tantas coisas para
melhorar, fazer, inventar”.

N

os últimos anos, empresas
israelenses têm fechado parcerias
com companhias brasileiras
em diversas áreas para o
desenvolvimento de tecnologia.
Dois exemplos são os contratos firmados
com grandes empresas nacionais de áreas
completamente distintas como a Embrapa e a
Embraer.
A Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) Algodão fechou
um contrato de pesquisa para o avanço
da cultura de mamona no Brasil com a
Evogene, companhia israelense líder em
genômica vegetal. A cooperação permitirá o
desenvolvimento de tecnologias para controle
de doenças específicas da mamoneira, bem
como práticas agrícolas para a rotação de

culturas entre a mamona e a soja.
Já a Embraer Defesa e Segurança
fechou uma parceria com a AEL Sistemas,
uma subsidiária da empresa israelense
Elbit Systems Ltd., para a criação de uma
nova empresa, Harpia Sistemas S.A., que
tem como foco a exploração do mercado
de veículos aéreos não tripulados, os
chamados Vant. Com sede em Brasília, as
atividades da Harpia envolvem marketing,
desenvolvimento, integração de sistemas,
fabricação, comercialização e suporte pósvenda de Vants, bem como simuladores e
atividades de modernização de sistemas
aviônicos. A empresa oferecerá soluções
mais abrangentes em sistemas complexos,
aumentando a oferta de produtos
genuinamente brasileiros nos mercados de
defesa e segurança.
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CONCURSO WIZO DE PINTURA E DESENHO 2015.
“BRASIL -ISRAEL: TECNOLOGIA NO SÉCULO 21”

REGULAMENTO
A Organização Feminina WIZO de São Paulo
expede o presente comunicado com o objetivo de
divulgar o Concurso WIZO de Pintura e Desenho
2015.

OBJETIVO:
a) Incentivar a criatividade e a produção artística
de alunos da rede pública de ensino do
Estado de São Paulo que, orientados por seus
professores, ampliarão seus conhecimentos
sobre dois povos separados pela distância,
porém próximos em suas afinidades e
diversidades;
b) Promover a apreciação artística e estética das
produções sobre o tema em questão;
c) Valorizar o desenho e a pintura como
importante canal de comunicação e expressão.

PARTICIPAÇÃO:
Alunos do Ensino Fundamental e Médio da Rede
Pública Estadual

TEMA PARA 2015:
“Brasil-Israel: Tecnologia no Século 21”
A Tecnologia está presente na vida atual,
ela move as descobertas que a cada dia trazem
benefícios ao ser humano, seja na Medicina, na
Engenharia, na Arte e outras manifestações.
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Sua presença é parte da mola propulsora de
países que procuram estar na vanguarda em áreas
fundamentais do desenvolvimento. Para os jovens, a
Tecnologia é uma “amiga”, ela está ao lado em todos
os momentos, em todos os lugares.
Porém, não foi sempre assim. Nos últimos
50 anos, o mundo passou por uma transformação
maior do que em séculos de sua história. E tudo
devido à Tecnologia.
Professores e alunos têm, no tema de 2015,
a oportunidade de criar, produzir e enviar trabalhos
que mostrem como esse termo “Tecnologia” evoluiu
e continua a evoluir cada vez mais, seja no Brasil ou
em Israel.

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS:
a) Produção individual de pintura ou desenho
em cartolina, papel ou tela sem moldura, sem
dobras ou rasuras, medindo no máximo
50 cm x 70 cm. Com exceção de colagens,
poderão ser utilizadas diversas técnicas como
óleo, acrílico, guache, aquarela, nanquim, lápis,
lápis de cera, mosaico, etc.
b) Os professores deverão entregar os trabalhos à
Diretoria da Escola na qual os alunos estudam.
A escola, por sua vez, selecionará até no
máximo 10 (dez) dos melhores trabalhos de sua
unidade e os remeterá à sede da Organização
Feminina WIZO, em São Paulo.

REGULAMENTO
IDENTIFICAÇÃO:
No verso de cada trabalho deverá ser colada uma
etiqueta com as seguintes informações:

selecionará 1 (hum) trabalho que receberá o
Prêmio Júri Aberto.

• DADOS DA ESCOLA:
Nome completo, endereço, CEP, número de
telefone com o código de área e indicação da
respectiva Diretoria de Ensino

c) Em 2014, alunos da EJA participaram do
Concurso, sendo criado o Prêmio EJA, uma
classificação especial para alunos adultos,
inscritos nesse programa da Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo.

• DADOS DO PROFESSOR:

SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO:

Nome completo e matéria que leciona

• DADOS DO ALUNO:
Nome completo, idade, série em curso, endereço,
CEP e telefone com código de área
• ATENÇÃO:
A falta de uma das informações acima levará à não
aceitação do trabalho enviado.

DATA E LOCAL DE ENTREGA
DOS TRABALHOS:
Os trabalhos deverão ser enviados
impreterivelmente até o dia 10 de outubro de 2015
para a Organização Feminina WIZO de São Paulo
à R. Minas Gerais, 36 - CEP 01244- 010 São Paulo
– SP. Telefone (11) 3257.0100 – FAX (11) 3256.3099
– email wizosp@terra.com.br

CLASSIFICAÇÃO DOS TRABALHOS:
a) O Júri Oficial, composto por um representante
da Secretaria de Estado da Educação, artistas
plásticos, membros e dirigentes da WIZO,
selecionará e classificará os 3 (três) trabalhos
vencedores, assim denominados 1º, 2º e
3º colocados. Poderão ainda ser selecionados
trabalhos para recebimento de Menção
Honrosa.
b) O Júri Aberto, composto por integrantes da
WIZO e convidados de outras organizações,

A Cerimônia de Premiação será realizada
no mês de novembro em data e local a serem
comunicados através de convite postal enviado a
todas as escolas participantes do Concurso WIZO e
anunciada no site da instituição www.wizosp.org.br
1º Prêmio: o aluno vencedor, escolhido pelo Júri
Oficial e o professor que orientou o trabalho,
receberão passagens áreas de ida e volta a Brasília –
DF, com hospedagem e visita por 3 (três) dias.
O aluno receberá também um aparelho eletrônico.
2º e 3º lugares, Júri Aberto e Menção Honrosa:
os alunos receberão 1 aparelho eletrônico.
Todos os premiados receberão medalhas e um Kit
de Pintura.
Os professores também serão agraciados com
prêmios.
Haverá ainda sorteios de prêmios entre os
alunos participantes do evento da premiação.

OBSERVAÇÕES:
Os casos omissos neste comunicado serão
resolvidos pela Comissão Organizadora do
Concurso.
Os trabalhos recebidos não serão devolvidos
e passarão a compor o acervo da Organização
Feminina WIZO de São Paulo com direitos de
reprodução, exposição e/ ou utilização conforme
critérios por ela considerados oportunos.
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ETIQUETA De IDENTIFICAÇÃO

(DEVE SER COLADA ATRÁS DO TRABALHO)

concurso wizo de pintura e desenho 2015
brasil-israel: tecnologia no século 21
Apoio Cultural: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

NOME DA ESCOLA: ......................................................................................................................................
ENDEREÇO: ....................................................................................................................................................
CEP: ................................................ CIDADE: ................................................................................................
TEL: (

) ................................................ EMAIL: .......................................................................................

PROFESSOR: ...................................................................................................................................................
MATERIA QUE LECIONA: ...........................................................................................................................
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO: ......................................................................................................
ALUNO: ...........................................................................................................................................................
IDADE: ........................................................... SERIE: .....................................................................................
ENDEREÇO: ....................................................................................................................................................
CEP: .............................................. CIDADE: ..................................................................................................
TEL: (

) ................................................ EMAIL: ........................................................................................

AUTORIZAÇÃO DE PAI OU RESPONSÁVEL
Aluno menor de 18 anos de idade deverá ter a autorização
do pai ou responsável para participar em todas as fases do
CONCURSO WIZO DE PINTURA E DESENHO 2015
BRASIL-ISRAEL:TECNOLOGIA NO SÉCULO 21
Apoio Cultural: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

AUTORIZO MEU (MINHA) FILHO (FILHA)............................................................................................
........................................................................, A PARTICIPAR DO CONCURSO WIZO DE PINTURA
E DESENHO 2015 E A CUMPRIR TODAS AS ETAPAS ESTIPULADAS NO REGULAMENTO.
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL: ..................................................................................................
RG: ......................................................................................................................................................................
TELEFONE: (

) ............................................................................................................................................

LOCAL: ..............................................................................................

DATA: ______/______/_______

________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
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Organização Feminina WIZO de São Paulo

Sugestões para
material de pesquisa
Brasil
• http://www.embraer.com/pt-BR/Paginas/Home.aspx
• http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-deatuacao/exploracao-e-producao-de-petroleo-e-gas/pre-sal/
• https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_
Ci%C3%AAncia_no_Brasil
• http://www.mcti.gov.br/
• http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/natural-sciences/scienceand-technology/science-and-technology-policy/
• www.embrapa.br
• http://www.brasilescola.com/biologia/projeto-genoma.htm
• http://hypescience.com/10-invencoes-que-sao-brasileiras-e-vocenao-sabia/
• https://www.algosobre.com.br/biologia/projeto-genoma.html
• www.fapesp.br (intercâmbio de pesquisas)
• http://agencia.fapesp.br/concurso_seleciona_bolsistas_
brasileiros_para_curso_no_instituto_weizman

Israel
• Instituto Weizmann - http://www.weizmann.ac.il/pages/
• Universidade Hebraica de Jerusalém -- http://new.huji.ac.il/en
• Missão Econômica de Israel no Brasil (SP) -- itrade.gov.il/brazil
• Universidade Ben-Gurion do Negev – in.bgu.ac.il/en
• topicos.estadao.com.br/universidade-ben-gurion-do-negev
• Instituto Tecnologico Technion -- http://www.technion.ac.il/en/
• Instituto Volcani - http://www.israelagri.com/?CategoryID=381
&ArticleID=739
• Universidade de Tel Aviv – www.tau.ac.il/
• Hospital Hadassa – www.hadassah-med.com/
• http://www.galilcol.ac.il/po/agriculture/contents/page.
asp?contentPageID=38
• http://www.estadao.com.br/noticias/geral,israel-ensina-acultivar-no-deserto,336869
• pt.slideshare.net/pletz/contribuies-de-Israel-para-o-mundo
• https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciencia_e_tecnologia_em_Israel
• eretzisraelmv.blogspot.com/.../israel-um-pais-com-tecnologiade-ponta.h...
• www.morasha.com.br/conteudo/artigos/artigos_view.
asp?a=698&p
• info.abril.com.br/.../tecnologias.../as-10-potencias-mundiais-emtecnologia
• revistagloborural.globo.com/...tecnologia/.../feira-em-israelexibe-agrot...
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