
Apoio e incentivo à ciência 
 
O governador José Serra inaugurou, nesta quinta-feira o museu científico Catavento, instalado 
no Palácio das Indústrias, no Centro. O espaço estará aberto ao público a partir das 9h de 
sábado. Dividido em quatro seções universo, vida, engenho e sociedade, o museu possui 250 
instalações diferentes, incluindo aquários com peixes de água salgada, cinema em três 
dimensões e atrações interativas. Segundo as secretarias estaduais da Educação e da Cultura, 
a construção do museu consumiu R$ 20 milhões. Estimativa apresentada pelo governador 
indica que até 700 mil pessoas devem visitar anualmente o local. "É um grande centro de 
aprendizado, de aperfeiçoamento da educação pública em São Paulo", disse Serra. "Esperamos 
que iniciativas como essa se multipliquem pelo Brasil". 
 
O governador aproveitou o passeio inaugural para se divertir. Nas atrações interativas, como a 
cadeira giratória em que o visitante regula a velocidade ao abrir os braços, Serra sorria e 
esbanjava bom humor aos monitores do espaço. 
 
Entre as atrações voltadas a crianças e adultos estão uma parede de escalada, uma maquete 
do Sol, uma cidade em miniatura, além de um meteorito real que pode ser tocado. O público 
também irá adorar a "casa maluca", uma sala onde ilusões de ótica desafiam a percepção, e 
uma bola carregada de eletricidade estática, que deixa os cabelos das pessoas literalmente em 
pé. 
 
Apenas em um momento o governador mostrou-se desconfortável. Durante entrevista 
coletiva, Serra foi questionado a respeito da Operação Castelo de Areia, da PF (Polícia 
Federal). Visivelmente desconfortável, o governador deu as costas aos jornalistas e encerrou a 
coletiva. 
 
Conforme as investigações da PF, sete partidos, incluindo o PSDB, teriam recebido repasses 
ilegais da construtora Camargo Corrêa. O partido nega as acusações. 
 
INVESTIMENTO 
 
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) tem previstos R$ 96 milhões de investimentos, 
segundo o diretor-presidente do instituto, João Fernando Gomes de Oliveira. Do total previsto, 
R$ 57 milhões serão destinados pelo governo do estado. Outros R$ 27 milhões foram 
contratados com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o 
desenvolvimento do laboratório de estruturas leves em São José dos Campos. O valor será 
aplicado em modernização, treinamento e expansão da capacidade laboratorial. 
 
Há também R$ 12 milhões de outras fontes. De acordo com Oliveira, o montante previsto para 
2009 corresponde ao investimento de 20 anos, já que a média histórica anual é de R$ 5 
milhões. A cooperação internacional firmada com dois institutos da Alemanha o Fraunhofer 
Gesellschaft (FhG) e o Bundesanstalt Für Materialforshung und Prüfung (BAM) ajudará a definir 
estratégias de investimento, explica Oliveira. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27, 28 e 29 mar. 2009, Primeiro 
Caderno, A-19.   


