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Visita oficial Política de C&T

Comitiva da SEDECT no IPEN
Pesquisas do IPEN impressionam Ana Abreu, 

subsecretária de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

(SEDECTI) do Estado de São Paulo, que veio 

conhecer o Instituto.

CNEN tem novo presidente

Renato Machado Cotta esteve no IPEN para 

uma apresentação formal aos servidores do 

Instituto. A recepção realizou-se no Espaço 

Cultural Marcello Damy, localizado na 

Superintendência do Instituto. Pág. 7

Pág. 3

Pág. 7

Pós-GraduaçãoCONVÊNIO IFRO

IPEN realiza workshop para professores de RO
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Claudinei de Oliveira, licenciado em 

Informática pela Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR), já definiu o doutorado 

no campo de gestão do conhecimento e 

destacou que o convênio com o IPEN é 

fundamental para o IFRO e para a região 

como um todo. "Nós temos muita 

carência de pessoal qualificado em 

Rondônia. Ter o IPEN como parceiro será 

fundamental", disse.

Para Gilmar Alves Lima Júnior, que 

representava o reitor Uberlando Tiburtino 

Leite, investir na capacitação do seu 

quadro docente é um compromisso da 

administração do IFRO. Segundo ele, dos 

940 servidores, 300 estão se qualificando 

em mestrado ou doutorado. "Temos feito 

um esforço grande nessa direção. 

Parcerias como essa com o IPEN são 

fundamentais para exercitarmos esse 

grande desafio que temos. Agradeço a 

oportunidade de estar aqui e posso dizer 

que estou me sentindo ´em casa´”.

O presidente da Comissão de Pós-

Graduação (CPG-IPEN/USP), Delvonei 

Alves de Andrade, fez uma apresentação 

geral sobre o Programa (suas linhas e 

números de titulados). 

O IPEN recebeu o pró-reitor de Pesquisa, 

Inovação e Pós-Graduação do Instituto 

Federal de Rondônia (IFRO), professor 

Gilmar Alves Lima Júnior, e o grupo de 34 

servidores selecionados para integrar o 

Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologia Nucelar IPEN/USP, em 2016. 

Eles vieram participar do Workshop de 

Apresentação do Convênio IPEN-IFRO, 

cujo objetivo era facilitar a elaboração    

do plano de trabalho que será 

desenvolvido pelos futuros alunos no 

mestrado ou doutorado. A visita ocorreu 

em 24 de novembro.

O superintendente do IPEN, José Carlos 

Bressiani, deu as boas-vindas ao grupo. 

Marcelo Linardi, diretor de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Ensino (DPDE) fez  

uma apresentação geral do organograma 

do Instituto, apontando as principais 

linhas de pesquisas, as publicações, os 

avanços no campo da inovaçãoi.

Entre os futuros alunos, é grande a 

expectativa. Antônio Bisconsin, mestre em 

Alimentos e Nutrição pela UNESP de 

Araraquara, afirmou que se sentiu 

motivado pelo fato de o IPEN ser 

referência nas suas áreas de atuação e de 

a Pós-Graduação em Tecnologia Nuclear 

ter conceito 6 na Capes. "São dois fatores 

que comprovam a excelência do IPEN, o 

que nos deixa bastante motivados”.

Workshop sobre corrosão

O IPEN, por meio do Centro de Ciência 

e Tecnologia dos Materiais (CCTM), e o 

Departamento de Engenharia 

Metalúrgica e de Materiais da Poli - 

USP, promoveram conjuntamente o 

"International Workshop on Corrosion 

and Electrochemical Methods in 

Corrosion Research". O evento, 

realizado em duas datas - 26 de 

novembro (CCTM) e 2 de dezembro 

(Poli) - contou com as presenças de 

renomados pesquisadores 

internacionais, como Vincent Vivier, 

Marie-Georges Olivier e Nadine Pebere 

entre outros. Dra. Isolda Costa, do 

CCTM e Dr. Hercílio G. de Melo, foram 

os coordenadores.

Interação IPEN-Senai

Os 40 alunos pré-selecionados pelo 

Senai para o curso de Pós-Graduação 

em Tecnologia Nuclear IPEN/USP 

estiveram no Instituto para participar 

do "I Workshop IPEN-SENAI". O evento 

inicia, de fato, a parceria formalizada no 

mês de agosto, com o objetivo de 

ampliar o intercâmbio técnico-científico 

entre as duas instituições e a indústria. 

A ideia do encontro, segundo o diretor 

de Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino 

(DPDE), Marcelo Linardi, foi promover 

uma primeira interação do grupo do 

Senai com pesquisadores do IPEN. 

"Queremos fazer deste um convênio 

exemplar”, declarou Delvonei Andrade, 

presidente da CPG. 

Nanotecnologia em pauta

IPEN, Instituto do Câncer do Estado de S. 

Paulo (ICESP) e Universidade do Missouri 

(UM) realizaram o "First Workshop on 

Green Nanotechnology, Molecular Imaging, 

Theranostics an Bio-Inspiration" nos dias 7 

e 8 de dezembro. O evento contou com as 

presenças internacionais de Kattesh V. 

Katti, da Universidade do Missouri, EUA, e 

Mariano Grasselli, da Universidade 

Nacional de Quilmes, Argentina. Dentre os 

palestrantes brasileiros, participaram José 

C. Meneghetti, do InCor - HCFMUSP, e 

Fernando Galembeck, da UNICAMP, entre 

outros. Na ocasião, foi assinada um acordo 

de parceria entre as instituições. Ademar 

Lugão, do CQMA, foi um dos 

coordenadores do workshop.
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Participantes do 

workshop, 

Claudinei de 

Oliveira (esq.) e 

Antônio 

Bisconsin
Irradiação de acervo histórico da City ajuda a 
preservar memória urbanística de São Paulo 

Págs. 4 e 5

IPEN recebeu 1.000 tubos 

contendo plantas 

arquitetônicas da cidade e  

mais 5500 caixas com 

documentos diversos, 
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totalizando 200m de 

material para 

descontaminação no 

Irradiador Multipropósito 

de Cobalto-60, do Centro de 

Tecnologia das Radiações 

(CTR). Essa atividade vem 

crescendo a cada ano, 

sendo uma das mais 

importantes contribuições 

do Instituto para a 

preservação de acervos 

históricos e culturais

Direção reúne servidores para ‘prestação de contas’
Denominada de "Encontro com a Direção", reunião também foi marcada pelo anúncio da nova 

versão da Intranet do Instituto, agora mais dinâmica e interativa, visando maior participação
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Editorial

Gestão com diálogo e transparência
funcional, trazendo várias novidades 

para facilitar a navegação e o acesso às 

informações. Se o Portal foi remodelado 

para mostrar, de fato, “a cara” da 

instituição para o mundo, no caso da 

Intranet, o mesmo conceito é aplicado 

aos servidores: quanto mais 

transparência e divulgação, melhor e 

mais conhecido será o Instituto (pág. 3).

O destaque desta edição fica para o 

importante serviço prestado pelo  à IPEN

sociedade: descontaminação de acervos 

históricos e culturais por radiação gama. 

Essa atividade é realizada no Irradiador 

Multipropósito de Cobalto-60, do 

Centro de Tecnologia das Radiações 

(CTR), coordenado pelo pesquisador 

Pablo Vásques.

Um desses trabalhos foi com o amplo 

acervo da Cia City, empresa britânica que 

em 1912 se instalou em São Paulo para 

trazer um novo conceito urbanístico para 

a cidade, criando os primeiros bairros-

jardim do país, o Jardim América – o 

pioneiro, e o Pacaembu. Dentro de cada 

pasta, há um histórico dos compradores e 

dos moradores e uma memória 

arquitetônica, com plantas e outros 

documentos que remetam a essas 

questões. O IPEN recebeu da Cia City 

nada menos que 1.000 tubos contendo 

plantas arquitetônicas e mais 5.500 

caixas com documentos, totalizando 
3200m  de material. Um patrimônio de 

grande valor para a cidade de São Paulo, 

para o Estado e para o Brasil. É o nosso 

Instituto usando a tecnologia da 

radiação para preservar a memória e a 

cultura brasileiras (págs. 4 e 5).

Uma gestão de sucesso requer 

disposição para o diálogo e atuação 

com transparência. Esses dois requisitos 

vêm sendo implementados mais 

fortemente pela atua direção do , a IPEN

fim de conhecer as expectativas dos 

servidores, ouvir suas críticas e também 

dar-lhes um retorno sobre tudo o que 

vem sendo realizado, em todos os 

campos da administração do Instituto.

Em uma iniciativa inédita, tivemos neste 

mês de dezembro o "Encontro com a 

Direção: Prestando Contas", evento em 

que o superintendente José Carlos 

Bressiani apresentou uma avaliação    

das atividades desenvolvidas na casa   

durante 2015. Os servidores que 

participaram do encontro puderam 

analisar os dados apresentados e as 

perspectivas para o próximo ano. 

A boa notícia é que, apesar das 

dificuldades enfrentadas pelo Instituto   

e mencionadas por todos os que se 

manifestaram no encontro, os 

indicadores mostram que o IPEN 

continua realizando pesquisas de 

qualidade e com publicações 

importantes nas diversas áreas. O 

desafio é manter esses índices,        

como bem apontou o diretor de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino, 

Marcelo Linardi.

Nessa mesma oportunidade, foi lançada 

a nova Intranet do Assim como IPEN. 

ocorreu em relação ao Portal, no ar 

desde fevereiro, havia muita expectativa 

em relação ao chamado "portal do 

servidor", agora mais moderno e 
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Gerentes e diretores do IPEN foram 

apresentados ao novo presidente durante 

uma reunião que se seguiu no Salão do 

Conselho do instituto. Ainda durante a 

manhã, o auditório do Instituto recebeu 

os servidores para o primeiro encontro 

com o atual presidente. Cotta comentou 

sobre sua carreira, o vínculo com a área 

nuclear e a decisão de aceitar o convite 

para assumir o cargo. 

O público presente passou a indagar 

sobre vários temas pertinentes como a 

preocupação com a perda de recursos 

humanos da área científica. Cotta se 

comprometeu a lutar para que o MCTI 

promova novo concurso, a fim de 

minimizar as perdas com aposentadorias 

de servidores. 

No período da tarde, Cotta e comitiva 

visitaram diversos Centros de Pesquisa 

do Instituto. 

PROJETO RMB EM PAUTA

O IPEN recebeu a professora Ana Abreu, 

subsecretária de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

(SEDECTI) do Estado de São Paulo, para 

uma apresentação formal das atividades 

do Instituto feita pelo superintendente 

José Carlos Bressiani. A visita aconteceu no 

dia 12 de novembro. Acompanhada dos 

assessores Fernando Batolla Junior e Vera 

Lúcia Hidalgo Secco, Ana Abreu visitou o 

Centro de Radiofarmácia (CR) e depois o 

Centro do Reator de Pesquisas (CRPq), e se 

disse "impressionada” com o que viu.

Recém-empossada no cargo, Ana Abreu já 

conhecia a Incubadora do IPEN, que fica 

no prédio do Centro de Inovação, 

Empreendedorismo e Tecnologia da 

Universidade de São Paulo (Cietec/USP), 

mas ainda não tinha tido a oportunidade 

de visitar os centros. O IPEN é uma 

autarquia gerida técnica e 

administrativamente pela CNEN/MCTI, mas 

é vinculada à SEDECTI, daí o interesse da 

segunda titular da pasta em conhecer 

melhor o Instituto e ampliar o diálogo com 

os gestores do IPEN.

"A visita foi extremamente positiva. A 

subsecretária Ana Abreu manifestou 

entusiasmo com a nossa produção de 

radiofármacos e deixou as portas abertas 

para qualquer necessidade que tenhamos. 

Ela ouviu nossas considerações no que diz 

respeito à Incubadora e a outras pautas, e 

vai relatar ao secretário [Márcio França], 

que deve vir aqui em breve”, afirmou 

Bressiani, referindo-se à reunião que se 

seguiu às visitas.

Subsecretária de C&T de São Paulo visita IPEN

Novo presidente da CNEN se apresenta a servidores em SP
O novo presidente da CNEN, Renato 

Machado Cotta (ao centro, na foto), 

esteve no IPEN em 16 de dezembro para 

uma apresentação formal aos servidores 

do Instituto. A recepção realizou-se no 

Espaço Cultural Marcello Damy, 

localizado na Superintendência do 

Instituto. José Carlos Bressiani, 

superintendente do IPEN, e José Augusto 

Perrotta, responsável técnico pelo projeto 

do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) 

e assessor da Presidência da CNEN, 

apresentaram a exposição "O IPEN e sua 

História". Isaac Obadia, diretor de 

Pesquisa e Desenvolvimento (DPD), 

também participou da visita. 

de um representante dos servidores e 

outro do MCTI, bem como a indicação de 

novos membros também foram abordados 

na reunião. "O mandato dos membros 

atuais se encerra neste final de ano e é a 

SEDECTI que nomeia os conselheiros. 

Quanto às duas possíveis novas 

representações, deve acontecer por meio 

de decreto estadual, e nós pedimos 

agilidade no processo”, explicou Bressiani.

Do IPEN, também estiveram presentes os 

diretores Wilson Calvo (Administração), 

Linda Caldas (Segurança), Marcelo Linardi 

(Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino), Jair 

Mengatti (Produtos e Serviços) e do 

coordenador técnico do Projeto RMB, José 

Augusto Perrotta.

A desapropriação do terreno para o 

Projeto Reator Multipropósito Brasileiro 

(RMB) foi um dos pontos de pauta da 

reunião. Segundo Bressiani, "o processo  

de desapropriação está sendo finalizado 

pelo Governo do Estado, enquanto que a 

gestão da comunicação e relacionamento 

com os futuros expropriados está sendo 

conduzida pela CNEN”. "Agora, caberá ao 

Estado a indenização, mas será necessário 

o ajuste do valor previsto inicialmente. E 

nós conversamos com a subsecretária 

sobre essa questão”, disse o 

superintendente.

A ampliação do número de representantes 

de seis para oito na composição do 

Conselho Superior do IPEN, com a inclusão 

CARTÃO 
DE VISITA

A pesquisadora  Suely Machado 

Carvalho, do IPEN, foi convidada 

pelo governo americano para atuar 

como co-presidente do Painel 

Internacional de Peritos do 

Programa "Alternative Refrigerant 

Evaluation for High-Ambient-

Temperature Environments: R-22 and 

R-410A Alternatives for Mini-Split Air 

Conditioners” (foto). A pesquisa foi 

realizada no Oak Ridge National 

Laboratory, em cooperação com o 

Departamento de Energia dos 

Estados Unidos e a Casa Branca.

O programa foi iniciado para 

atender a pedidos de países de alta 

temperatura ambiente, os quais 

precisam de equipamentos de ar-

condicionado residencial que 

apresentem melhor eficiência 

energética do que os 

comercializados. Devido às emissões 

e seus impactos no clima, a pesquisa 

também selecionou Gases 

Refrigerantes com menor potencial 

de efeito estufa do que os existentes 

atualmente no mercado.

Suely, que fez o acompanhamento e 

verificação dos testes e também o 

"peer review” do documento final 

produzido, apresentou o resultado 

final em Dubai, nos Emirados Árabes 

Unidos, durante a 27a Reunião da 

Partes do Protocolo de Montreal 

(MOP27) em novembro de 2015.

 "É com muito prazer que 

compartilho com o IPEN esse 

relatório. Como co-presidente, 

participei em diversas reuniões 

internacionais do Painel e de 

reuniões semanais com a Casa 

Branca e o Departamento de Energia 

dos EUA”, disse Suely, acrescentando 

que os resultados do relatório foram 

utilizados na ultima reunião da COP-

21, em Paris, para mostrar que 

existem tecnologias alternativas para 

o setor de climatizaçāo que podem 

ser iniciadas ajudando na agenda 

das ações de mitigação a serem 

implementadas pelos países que 

ratificarem o Acordo de Paris.
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Biotério do IPEN tem como foco as pesquisas desenvolvidas no próprio Instituto
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A subsecretária Ana, à direita, com o superintendente José Carlos Bressiani e a assessora Vera Lúcia Hidalgo 
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"PRESTAÇÃO DE CONTAS"JAIR MENGATTI

“Ciência exige dedicação de corpo e alma” Direção promove encontro com servidores
Em uma iniciativa inédita, a direção do 

IPEN promoveu, em 14 de dezembro, o 

"Encontro com a Direção: Prestando 

Contas", evento  em que o 

superintendente do Instituto, José 

Carlos Bressiani, apresentou uma 

avaliação das atividades desenvolvidas 

na casa, durante 2015. Os servidores 

que participaram do encontro puderam 

analisar os dados apresentados e as 

perspectivas  para o próximo ano. 

Alguns tópicos de destaque foram os 

recursos orçamentários, produção 

técnico-científica, pós-graduação, ações 

para a inovação, atividades 

desenvolvidas na área de comunicação 

para ampliar a visibilidade institucional, 

entre outros. O Projeto de Lei da 

Câmara (PLC) 77/2015, marco legal da 

Ciência, Tecnologia e Inovação, também 

foi discutido durante o encontro. 

"É nosso dever prestar conta de tudo 

que fizemos e também explicar o que 

deixamos de fazer. É uma maneira de 

mostrar aos nossos servidores a 

importância que eles têm para a casa, 

uma vez que, nesse momento, eles 

também podem se manifestar, 

expressando suas expectativas e 

frustrações. Sabemos que não apenas o 

IPEN, mas todos os institutos de 

pesquisa passam por um período difícil, 

então, essa "prestação de contas" se faz 

mais necessária ainda", declarou o 

superintendente Bressiani.

Para Marcelo Linardi, diretor de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino, 

apesar das dificuldades mencionadas 

por todos os que se manifestaram, os 

indicadores mostram que o IPEN 

continua realizando pesquisas de 

qualidade e com publicações 

importantes nas diversas áreas. "O 

desafio é manter esses índices", disse.

Outro ponto bastante questionado no 

encontro foi necessidade de concurso 

para reposição do quadro de pessoal. 

"Há muitos servidores se aposentando e 

não estamos conseguindo repor essas 

vagas. Corremos o risco de, muito em 

breve, não conseguirmos tocar algumas 

pesquisas e até mesmo laboratórios, por 

falta de técnicos", observou Paulo de 

Tarso, do Centro de Engenharia Nuclear.
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Até os dez anos de idade, ele

viveu na zona rural. Do Mobral

para o mais importante centro

de pesquisa nuclear do Brasil,

o químico Jair Mengatti é

exemplo de superação e deixa a

sua marca na história do IPEN e

da medicina nuclear no País.

Jair: “Minha missão é ajudar as pessoas”
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Assim como ocorreu em relação ao 

novo Portal do IPEN, no ar desde 

fevereiro, havia muita expectativa em 

relação à nova Intranet do Instituto. 

Na mesma linha, o chamado "portal 

do servidor" está mais moderno e 

funcional, e traz várias novidades 

parafacilitar a navegação e o acesso 

às informações. Se o Portal foi 

remodelado para mostrar, de fato, “a 

assumir o desafio. Assim como  

ocorreu com o Portal, a nova versão  

da  Intranet foi  um trabalho em 

equipe, e o sucesso se deve a esse 

esforço coletivo de todos”, destacou 

Willy Hoppe. O lançamento ocorreu 

durante o "Encontro com a Direção: 

Prestando Contas", em dezembro. Na 

ocasião, Silvio Rogério de Lucia, 

gerente de Desenvolvimento de 

Lançada a nova Intranet do Instituto

Silvio Rogério de Lucia, gerente de Desenvolvimento de Sistemas, apresenta a nova versão da Intranet do IPEN
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A etapa operacional da

Intranet ficou a cargo da

DPG. Willy Hoppe destacou

o esforço coletivo de todos

para o sucesso dessa

nova versão 

cara” da instituição 

para o mundo, 

revelando o que há 

de melhor e mais 

importante nas suas 

atividades, no caso 

da Intranet, o mesmo 

conceito é aplicado 

aos servidores: 

quanto mais transparência e 

divulgação, melhor e mais conhecido 

será o Instituto.

Pelo menos essa é a expectativa do 

diretor de Planejamento e Gestão 

(DPG), Willy Hoppe de Sousa. "A etapa 

operacional, que ficou a cargo da 

DPG, foi bem mais desafiadora, em 

razão da escassez de servidores na 

área. Porém, essa questão foi 

equacionada com muito esforço por 

parte dos que se dispuseram a 

Sistemas (GDS), 

apresentou aos 

servidores a nova 

versão da Intranet e 

suas funcionalidades, 

destacando as 

principais mudanças e 

inovações, sobretudo 

no campo dos serviços, 

queganham mais agilidade..

Na oportunidade, João Carlos 

Alexandria, gerente de Redes e Suporte 

Técnico (GRS) comentou sobre o 

desenvolvimento do novo Webmail 

institucional. "A plataforma anterior já 

não suportava mais o volume de 

usuários e mensagens", disse. "O 

próximo passo é manter a Intranet 

dinâmica, e isso vai depender muito de 

cada servidor fazer a sua parte, concluiu 

Willy Hope.
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O IPEN tem um importante trabalho 

social na recuperação de obras culturais 

sobre livros, pinturas e outros materiais 

para protegê-los da infestação por 

insetos, fungos e outros micro-

organismos. Essa atividade é realizada no 

Irradiador Multipropósito de Cobalto-60, 

do Centro de Tecnologia das Radiações 

(CTR) do Instituto. 

Um desses trabalhos foi com o amplo 

acervo da Cia City, empresa britânica que 

em 1912 se instalou em São Paulo para 

trazer um novo conceito urbanístico para 

a cidade, criando os primeiros bairros-

jardim do país, o Jardim América – o 

pioneiro, e o Pacaembu.

Dentro de cada pasta, há um histórico 

dos compradores e dos moradores e uma 

memória arquitetônica, com plantas e 

outros documentos que remetam a essas 

questões. Junto a isso, todo o acervo da 

empresa – administrativo, legal, de 

engenharia, jurídico etc. – foi mantido em 

conjunto com o acervo de cada lote, ou

 seja, a história de cem anos de uma 

empresa: a contabilidade, todos os atos 

administrativos praticados, as questões 

jurídicas ocorridas nesse período. 

Vale ressaltar que a City foi a maior 

anunciante no jornal O Estado de São 

Paulo, durante décadas, quando oferecia 

seus lotes para venda. Temos, portanto, a 

história da propaganda na cidade contida 

nesse acervo, com anúncios fabulosos 

voltados para os compradores. E como 

era na maioria imigrantes, a City 

anunciava em alemão, italiano e inglês.

Além da propaganda dos lotes, a City fez 

o benchmarking dos outros anunciantes, 

como Mapping, Ford, Chevrolet, Philips, 

entre outros. Assim, até o início da 

década de 1970, o acervo é constituído 

das plantas de cada loteamento, das 

plantas de cada casa e do histórico de 

cada lote, além desse histórico da 

propaganda.

Sementes da esperança

Referência

Entre 1911 e 1972, quando foi criado o 

Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado para regulamentar o uso e a 

ocupação do solo na cidade de São 

Paulo, a City fiscalizava cada obra e lote 

em todos os bairros que ela vendeu. E 

como essas restrições constavam do 

contrato e da matrícula, a companhia 

abriu pastas para cada comprador, com o 

histórico da compra, das restrições, e 

também com as aprovações da planta – a 

City as aprovava internamente, antes de o 

município fazê-lo. Esse foi um modelo 

que se replicou em toda São Paulo.    

Cada comprador e cada lote tinha um 

histórico das restrições, da construção da 

casa e das sucessivas reformas feitas 

naquela casa.

Até hoje a City é consultada em caso de 

demolição e construção de novas casas, 

ou em reformas, nesses bairros de São 

Paulo, que correspondem a 15 milhões de 

m 2 urbanizados. É a história da 

urbanização englobando várias cidades, 

durante cem anos. Não por acaso, a City 

faz parte de um programa curricular da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

(FAU-USP), a mais importante na área.

Por tudo o que representa, preservar o 

acervo da Cia City não é apenas uma 

questão de cuidado, mas, principalmente, 

de preservar a memória urbanística da 

cidade de São Paulo. “Precisamos cuidar 

com carinho do nosso valioso acervo, que 

é patrimônio para a cidade de São Paulo, 

para o Estado e para o Brasil. Temos 

plantas feitas em papel vegetal e em 

linho, que requerem um cuidado imenso 

para ser preservados. É bom saber que 

temos uma instituição como o IPEN para 

processar a higienização rápida e segura 

por meio da irradiação. Vida longa ao 

IPEN!”, declarou José Pereira Wilken 

Bicudo, presidente da Cia City.

“A parceria com a Cia City é muito 

interessante para o IPEN. Primeiro, pelo 

volume que está sendo tratado, uma vez 

que nosso Irradiador permite trabalhar 

com essa quantidade. Depois, porque é 

atividade multidisciplinar, que envolve 

profissionais de todas as áreas: física, 

engenharia, arquitetura, economia... que 

se juntam no bem comum de preservar 

um patrimônio cultural brasileiro de 

grande valor”, afirmou Pablo Vásquez, 

pesquisador do IPEN, coordenador do 

Irradiador Multipropósito.

TECNOLOGIA DAS RADIAÇÕES

Preservando a memória
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Tecnologia eficiente 
e segura para usuário
Toda obra ou produto que chega ao 

IPEN para ser desinfetado é 

devidamente embalado e não tem 

contato com material radiativo. No 

processo de descontaminação por 
60irradiação gama com Cobalto-60 ( Co), 

o trabalho que poderia leva meses para 

ser concluído é feito em questão de 

horas, devido à tecnologia e à 

capacidade do Irradiador Multipropósito 
60de Co do IPEN. Nesse procedimento, 

não sobra qualquer resíduo radioativo, e 

o material pode ser manuseado 

tranquilamente sem a necessidade de 

"quarentena" e sem apresentar qualquer 

risco para o usuário. Essa atividade 

integra a linha de pesquisa "Presercação 

de Patrimônio Cultural Utilizando 

Radiação Ionizante", liderada por    

Pablo Vásquez.

Ÿ Biblioteca Mario de  

     Andrade

Ÿ Escola de Comunicação

     e Artes/USP

Ÿ Instituto de

     Química/USP

Ÿ Sistema Integrado de

     Bibliotecas/USP (Sibi) e

     da Biblioteca

     Brasiliana/USP

Ÿ Centro Cultural São

     Paulo

Ÿ Arquivo Público do

     Estado de São Paulo

Ÿ Museu de Arte

     Moderna de São Paulo

     (MAM)

Ÿ Museu Afro Brasil, do

     Instituto Lina Bo & 

     Prieto Maria Bardi

Ÿ Restauradores 

     particulares

Instituições 

beneficiadas pela 

radiação do IPEN

"Precisamos cuidar com 

carinho do nosso valioso 

acervo, que é patrimônio para  

São Paulo e para o Brasil. Há 

plantas que requerem um 

cuidado especial. É bom saber 

que temos uma instituição 

como o IPEN para processar a 

higienização rápida e segura 

por meio da irradiação. Vida 

longa ao IPEN!”

José Pereira Wilken Bicudo, 
presidente da City

Documentos da Cia City antes de 

entrar na Câmara do Irradiador 

Multipropósito de Cobalto-60. 

Irradiação garante descontaminação 

de todo o material.

Jardim América, primeiro bairro urbanizado pela Cia. City. Acima, à esquerda, foto de 1915; ao lado, a planta do bairro; e como está hoje, na foto acima. As 
Residências deveriam seguir um modelo de ocupação do terreno e sua construção era supervisionada por arquitetos e engenheiros da Cia

O IPEN recebeu da Cia City 

1.000 tubos contendo plantas 

arquitetônicas e mais 5.500 

caixas com documentos, 
3totalizando 200m  de material. 

"Um patrimônio de grande 

valor", diz Pablo Vásquez, 

coordenador do Irradiador

Descontaminação de acervos históricos, como o da Cia City, por irradiação é 

um das mais importantes contribuições do IPEN para a sociedade brasileira



2

Editorial

Gestão com diálogo e transparência
funcional, trazendo várias novidades 

para facilitar a navegação e o acesso às 

informações. Se o Portal foi remodelado 

para mostrar, de fato, “a cara” da 

instituição para o mundo, no caso da 

Intranet, o mesmo conceito é aplicado 

aos servidores: quanto mais 

transparência e divulgação, melhor e 

mais conhecido será o Instituto (pág. 3).

O destaque desta edição fica para o 

importante serviço prestado pelo  à IPEN

sociedade: descontaminação de acervos 

históricos e culturais por radiação gama. 

Essa atividade é realizada no Irradiador 

Multipropósito de Cobalto-60, do 

Centro de Tecnologia das Radiações 

(CTR), coordenado pelo pesquisador 

Pablo Vásques.

Um desses trabalhos foi com o amplo 

acervo da Cia City, empresa britânica que 

em 1912 se instalou em São Paulo para 

trazer um novo conceito urbanístico para 

a cidade, criando os primeiros bairros-

jardim do país, o Jardim América – o 

pioneiro, e o Pacaembu. Dentro de cada 

pasta, há um histórico dos compradores e 

dos moradores e uma memória 

arquitetônica, com plantas e outros 

documentos que remetam a essas 

questões. O IPEN recebeu da Cia City 

nada menos que 1.000 tubos contendo 

plantas arquitetônicas e mais 5.500 

caixas com documentos, totalizando 
3200m  de material. Um patrimônio de 

grande valor para a cidade de São Paulo, 

para o Estado e para o Brasil. É o nosso 

Instituto usando a tecnologia da 

radiação para preservar a memória e a 

cultura brasileiras (págs. 4 e 5).

Uma gestão de sucesso requer 

disposição para o diálogo e atuação 

com transparência. Esses dois requisitos 

vêm sendo implementados mais 

fortemente pela atua direção do , a IPEN

fim de conhecer as expectativas dos 

servidores, ouvir suas críticas e também 

dar-lhes um retorno sobre tudo o que 

vem sendo realizado, em todos os 

campos da administração do Instituto.

Em uma iniciativa inédita, tivemos neste 

mês de dezembro o "Encontro com a 

Direção: Prestando Contas", evento em 

que o superintendente José Carlos 

Bressiani apresentou uma avaliação    

das atividades desenvolvidas na casa   

durante 2015. Os servidores que 

participaram do encontro puderam 

analisar os dados apresentados e as 

perspectivas para o próximo ano. 

A boa notícia é que, apesar das 

dificuldades enfrentadas pelo Instituto   

e mencionadas por todos os que se 

manifestaram no encontro, os 

indicadores mostram que o IPEN 

continua realizando pesquisas de 

qualidade e com publicações 

importantes nas diversas áreas. O 

desafio é manter esses índices,        

como bem apontou o diretor de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino, 

Marcelo Linardi.

Nessa mesma oportunidade, foi lançada 

a nova Intranet do Assim como IPEN. 

ocorreu em relação ao Portal, no ar 

desde fevereiro, havia muita expectativa 

em relação ao chamado "portal do 

servidor", agora mais moderno e 
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Gerentes e diretores do IPEN foram 

apresentados ao novo presidente durante 

uma reunião que se seguiu no Salão do 

Conselho do instituto. Ainda durante a 

manhã, o auditório do Instituto recebeu 

os servidores para o primeiro encontro 

com o atual presidente. Cotta comentou 

sobre sua carreira, o vínculo com a área 

nuclear e a decisão de aceitar o convite 

para assumir o cargo. 

O público presente passou a indagar 

sobre vários temas pertinentes como a 

preocupação com a perda de recursos 

humanos da área científica. Cotta se 

comprometeu a lutar para que o MCTI 

promova novo concurso, a fim de 

minimizar as perdas com aposentadorias 

de servidores. 

No período da tarde, Cotta e comitiva 

visitaram diversos Centros de Pesquisa 

do Instituto. 

PROJETO RMB EM PAUTA

O IPEN recebeu a professora Ana Abreu, 

subsecretária de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

(SEDECTI) do Estado de São Paulo, para 

uma apresentação formal das atividades 

do Instituto feita pelo superintendente 

José Carlos Bressiani. A visita aconteceu no 

dia 12 de novembro. Acompanhada dos 

assessores Fernando Batolla Junior e Vera 

Lúcia Hidalgo Secco, Ana Abreu visitou o 

Centro de Radiofarmácia (CR) e depois o 

Centro do Reator de Pesquisas (CRPq), e se 

disse "impressionada” com o que viu.

Recém-empossada no cargo, Ana Abreu já 

conhecia a Incubadora do IPEN, que fica 

no prédio do Centro de Inovação, 

Empreendedorismo e Tecnologia da 

Universidade de São Paulo (Cietec/USP), 

mas ainda não tinha tido a oportunidade 

de visitar os centros. O IPEN é uma 

autarquia gerida técnica e 

administrativamente pela CNEN/MCTI, mas 

é vinculada à SEDECTI, daí o interesse da 

segunda titular da pasta em conhecer 

melhor o Instituto e ampliar o diálogo com 

os gestores do IPEN.

"A visita foi extremamente positiva. A 

subsecretária Ana Abreu manifestou 

entusiasmo com a nossa produção de 

radiofármacos e deixou as portas abertas 

para qualquer necessidade que tenhamos. 

Ela ouviu nossas considerações no que diz 

respeito à Incubadora e a outras pautas, e 

vai relatar ao secretário [Márcio França], 

que deve vir aqui em breve”, afirmou 

Bressiani, referindo-se à reunião que se 

seguiu às visitas.

Subsecretária de C&T de São Paulo visita IPEN

Novo presidente da CNEN se apresenta a servidores em SP
O novo presidente da CNEN, Renato 

Machado Cotta (ao centro, na foto), 

esteve no IPEN em 16 de dezembro para 

uma apresentação formal aos servidores 

do Instituto. A recepção realizou-se no 

Espaço Cultural Marcello Damy, 

localizado na Superintendência do 

Instituto. José Carlos Bressiani, 

superintendente do IPEN, e José Augusto 

Perrotta, responsável técnico pelo projeto 

do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) 

e assessor da Presidência da CNEN, 

apresentaram a exposição "O IPEN e sua 

História". Isaac Obadia, diretor de 

Pesquisa e Desenvolvimento (DPD), 

também participou da visita. 

de um representante dos servidores e 

outro do MCTI, bem como a indicação de 

novos membros também foram abordados 

na reunião. "O mandato dos membros 

atuais se encerra neste final de ano e é a 

SEDECTI que nomeia os conselheiros. 

Quanto às duas possíveis novas 

representações, deve acontecer por meio 

de decreto estadual, e nós pedimos 

agilidade no processo”, explicou Bressiani.

Do IPEN, também estiveram presentes os 

diretores Wilson Calvo (Administração), 

Linda Caldas (Segurança), Marcelo Linardi 

(Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino), Jair 

Mengatti (Produtos e Serviços) e do 

coordenador técnico do Projeto RMB, José 

Augusto Perrotta.

A desapropriação do terreno para o 

Projeto Reator Multipropósito Brasileiro 

(RMB) foi um dos pontos de pauta da 

reunião. Segundo Bressiani, "o processo  

de desapropriação está sendo finalizado 

pelo Governo do Estado, enquanto que a 

gestão da comunicação e relacionamento 

com os futuros expropriados está sendo 

conduzida pela CNEN”. "Agora, caberá ao 

Estado a indenização, mas será necessário 

o ajuste do valor previsto inicialmente. E 

nós conversamos com a subsecretária 

sobre essa questão”, disse o 

superintendente.

A ampliação do número de representantes 

de seis para oito na composição do 

Conselho Superior do IPEN, com a inclusão 

CARTÃO 
DE VISITA

A pesquisadora  Suely Machado 

Carvalho, do IPEN, foi convidada 

pelo governo americano para atuar 

como co-presidente do Painel 

Internacional de Peritos do 

Programa "Alternative Refrigerant 

Evaluation for High-Ambient-

Temperature Environments: R-22 and 

R-410A Alternatives for Mini-Split Air 

Conditioners” (foto). A pesquisa foi 

realizada no Oak Ridge National 

Laboratory, em cooperação com o 

Departamento de Energia dos 

Estados Unidos e a Casa Branca.

O programa foi iniciado para 

atender a pedidos de países de alta 

temperatura ambiente, os quais 

precisam de equipamentos de ar-

condicionado residencial que 

apresentem melhor eficiência 

energética do que os 

comercializados. Devido às emissões 

e seus impactos no clima, a pesquisa 

também selecionou Gases 

Refrigerantes com menor potencial 

de efeito estufa do que os existentes 

atualmente no mercado.

Suely, que fez o acompanhamento e 

verificação dos testes e também o 

"peer review” do documento final 

produzido, apresentou o resultado 

final em Dubai, nos Emirados Árabes 

Unidos, durante a 27a Reunião da 

Partes do Protocolo de Montreal 

(MOP27) em novembro de 2015.

 "É com muito prazer que 

compartilho com o IPEN esse 

relatório. Como co-presidente, 

participei em diversas reuniões 

internacionais do Painel e de 

reuniões semanais com a Casa 

Branca e o Departamento de Energia 

dos EUA”, disse Suely, acrescentando 

que os resultados do relatório foram 

utilizados na ultima reunião da COP-

21, em Paris, para mostrar que 

existem tecnologias alternativas para 

o setor de climatizaçāo que podem 

ser iniciadas ajudando na agenda 

das ações de mitigação a serem 

implementadas pelos países que 

ratificarem o Acordo de Paris.
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Biotério do IPEN tem como foco as pesquisas desenvolvidas no próprio Instituto
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A subsecretária Ana, à direita, com o superintendente José Carlos Bressiani e a assessora Vera Lúcia Hidalgo 
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Visita oficial Política de C&T

Comitiva da SEDECT no IPEN
Pesquisas do IPEN impressionam Ana Abreu, 

subsecretária de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

(SEDECTI) do Estado de São Paulo, que veio 

conhecer o Instituto.

CNEN tem novo presidente

Renato Machado Cotta esteve no IPEN para 

uma apresentação formal aos servidores do 

Instituto. A recepção realizou-se no Espaço 

Cultural Marcello Damy, localizado na 

Superintendência do Instituto. Pág. 7

Pág. 3

Pág. 7

Pós-GraduaçãoCONVÊNIO IFRO

IPEN realiza workshop para professores de RO
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Claudinei de Oliveira, licenciado em 

Informática pela Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR), já definiu o doutorado 

no campo de gestão do conhecimento e 

destacou que o convênio com o IPEN é 

fundamental para o IFRO e para a região 

como um todo. "Nós temos muita 

carência de pessoal qualificado em 

Rondônia. Ter o IPEN como parceiro será 

fundamental", disse.

Para Gilmar Alves Lima Júnior, que 

representava o reitor Uberlando Tiburtino 

Leite, investir na capacitação do seu 

quadro docente é um compromisso da 

administração do IFRO. Segundo ele, dos 

940 servidores, 300 estão se qualificando 

em mestrado ou doutorado. "Temos feito 

um esforço grande nessa direção. 

Parcerias como essa com o IPEN são 

fundamentais para exercitarmos esse 

grande desafio que temos. Agradeço a 

oportunidade de estar aqui e posso dizer 

que estou me sentindo ´em casa´”.

O presidente da Comissão de Pós-

Graduação (CPG-IPEN/USP), Delvonei 

Alves de Andrade, fez uma apresentação 

geral sobre o Programa (suas linhas e 

números de titulados). 

O IPEN recebeu o pró-reitor de Pesquisa, 

Inovação e Pós-Graduação do Instituto 

Federal de Rondônia (IFRO), professor 

Gilmar Alves Lima Júnior, e o grupo de 34 

servidores selecionados para integrar o 

Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologia Nucelar IPEN/USP, em 2016. 

Eles vieram participar do Workshop de 

Apresentação do Convênio IPEN-IFRO, 

cujo objetivo era facilitar a elaboração    

do plano de trabalho que será 

desenvolvido pelos futuros alunos no 

mestrado ou doutorado. A visita ocorreu 

em 24 de novembro.

O superintendente do IPEN, José Carlos 

Bressiani, deu as boas-vindas ao grupo. 

Marcelo Linardi, diretor de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Ensino (DPDE) fez  

uma apresentação geral do organograma 

do Instituto, apontando as principais 

linhas de pesquisas, as publicações, os 

avanços no campo da inovaçãoi.

Entre os futuros alunos, é grande a 

expectativa. Antônio Bisconsin, mestre em 

Alimentos e Nutrição pela UNESP de 

Araraquara, afirmou que se sentiu 

motivado pelo fato de o IPEN ser 

referência nas suas áreas de atuação e de 

a Pós-Graduação em Tecnologia Nuclear 

ter conceito 6 na Capes. "São dois fatores 

que comprovam a excelência do IPEN, o 

que nos deixa bastante motivados”.

Workshop sobre corrosão

O IPEN, por meio do Centro de Ciência 

e Tecnologia dos Materiais (CCTM), e o 

Departamento de Engenharia 

Metalúrgica e de Materiais da Poli - 

USP, promoveram conjuntamente o 

"International Workshop on Corrosion 

and Electrochemical Methods in 

Corrosion Research". O evento, 

realizado em duas datas - 26 de 

novembro (CCTM) e 2 de dezembro 

(Poli) - contou com as presenças de 

renomados pesquisadores 

internacionais, como Vincent Vivier, 

Marie-Georges Olivier e Nadine Pebere 

entre outros. Dra. Isolda Costa, do 

CCTM e Dr. Hercílio G. de Melo, foram 

os coordenadores.

Interação IPEN-Senai

Os 40 alunos pré-selecionados pelo 

Senai para o curso de Pós-Graduação 

em Tecnologia Nuclear IPEN/USP 

estiveram no Instituto para participar 

do "I Workshop IPEN-SENAI". O evento 

inicia, de fato, a parceria formalizada no 

mês de agosto, com o objetivo de 

ampliar o intercâmbio técnico-científico 

entre as duas instituições e a indústria. 

A ideia do encontro, segundo o diretor 

de Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino 

(DPDE), Marcelo Linardi, foi promover 

uma primeira interação do grupo do 

Senai com pesquisadores do IPEN. 

"Queremos fazer deste um convênio 

exemplar”, declarou Delvonei Andrade, 

presidente da CPG. 

Nanotecnologia em pauta

IPEN, Instituto do Câncer do Estado de S. 

Paulo (ICESP) e Universidade do Missouri 

(UM) realizaram o "First Workshop on 

Green Nanotechnology, Molecular Imaging, 

Theranostics an Bio-Inspiration" nos dias 7 

e 8 de dezembro. O evento contou com as 

presenças internacionais de Kattesh V. 

Katti, da Universidade do Missouri, EUA, e 

Mariano Grasselli, da Universidade 

Nacional de Quilmes, Argentina. Dentre os 

palestrantes brasileiros, participaram José 

C. Meneghetti, do InCor - HCFMUSP, e 

Fernando Galembeck, da UNICAMP, entre 

outros. Na ocasião, foi assinada um acordo 

de parceria entre as instituições. Ademar 

Lugão, do CQMA, foi um dos 

coordenadores do workshop.
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Participantes do 

workshop, 

Claudinei de 

Oliveira (esq.) e 

Antônio 

Bisconsin
Irradiação de acervo histórico da City ajuda a 
preservar memória urbanística de São Paulo 

Págs. 4 e 5

IPEN recebeu 1.000 tubos 

contendo plantas 

arquitetônicas da cidade e  

mais 5500 caixas com 

documentos diversos, 
3 

totalizando 200m de 

material para 

descontaminação no 

Irradiador Multipropósito 

de Cobalto-60, do Centro de 

Tecnologia das Radiações 

(CTR). Essa atividade vem 

crescendo a cada ano, 

sendo uma das mais 

importantes contribuições 

do Instituto para a 

preservação de acervos 

históricos e culturais

Direção reúne servidores para ‘prestação de contas’
Denominada de "Encontro com a Direção", reunião também foi marcada pelo anúncio da nova 

versão da Intranet do Instituto, agora mais dinâmica e interativa, visando maior participação
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