Estratégias
José Arana Varela é o novo diretor-presidente
O físico José Arana Varela,
professor titular da Universidade
Estadual Paulista (Unesp),
é o novo diretor-presidente do
Conselho Técnico-Administrativo
(CTA) da FAPESP em substituição
a Ricardo Brentani, que morreu em
novembro. Varela era o primeiro
nome de uma lista tríplice enviada
pelo Conselho Superior da
Fundação ao secretário de
Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia, Paulo
Alexandre Barbosa, que
a encaminhou ao governador
Geraldo Alckmin para a escolha.
Professor do Departamento
de Físico-Química do Instituto
de Química de Araraquara,
Varela é o primeiro docente
da Unesp a assumir o cargo

de diretor-presidente do CTA.
Foi membro do Conselho Superior
da FAPESP e assumiu a
vice-presidência da Fundação
entre 2008 e 2010. Graduado em
física pela Universidade de São
Paulo (1968), fez mestrado em
física pelo Instituto Tecnológico
de Aeronáutica (1975) e doutorado
em materiais cerâmicos pela
Universidade de Washington
(1981). Autor de mais de 500
artigos em revistas internacionais,
sempre teve forte interesse na
questão da inovação. É diretor
executivo da Agência Unesp de
Inovação e foi diretor de inovação
do Centro Multidisciplinar para
o Desenvolvimento de Materiais
Cerâmicos, um dos 11 Centros
de Pesquisa, Inovação e Difusão

Varela:
professor
titular da
Unesp

1

(Cepid) apoiados pela FAPESP.
É membro do conselho da World
Academy of Ceramics, com sede
na Itália, membro do Conselho
Superior de Inovação
e Competitividade da Federação
das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp) e da Sociedade
Brasileira de Física, membro fellow
da American Ceramic Society
e membro da Materials Research
Society, ambas nos Estados Unidos.
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Fôlego para a pesquisa em astronomia
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Celso Lafer,
o ministro
Raupp, Eduardo
Krieger e Carlos
Henrique de
Brito Cruz, na
sede da FAPESP
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Raupp visita a FAPESP
Em visita à sede da FAPESP no dia
27 de fevereiro, o ministro da
Ciência, Tecnologia e Inovação,
Marco Antonio Raupp, deu como
certa a integração da Agência
Espacial Brasileira (AEB) com o
Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe). “A AEB foi criada
muito depois do Inpe e apenas para
mostrar ao mundo que o programa
brasileiro era civil. Mas não
atribuíram a ela o comando das
entidades tecnológicas. Isso
prejudicou muito o funcionamento
do sistema”, afirmou o ministro.
Seguindo a mesma linha,

o ministro pretende aumentar a
influência das outras agências e
secretarias ligadas ao Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI) sobre todos os institutos
de pesquisa federais. O objetivo
da visita à FAPESP, segundo o
ministro Raupp, foi “aumentar e
qualificar” os projetos realizados
em parceria com a Fundação.
O ministro ressaltou que alguns
dos projetos “mobilizadores da
política pública de ciência e
tecnologia” estão em São Paulo. “Já
temos parcerias bem estabelecidas
com a FAPESP nos institutos

federais, como a do
supercomputador instalado no
Inpe para pesquisas climáticas.
Mas queremos a participação da
FAPESP também nos projetos
novos”, afirmou Raupp. O
presidente da FAPESP, Celso
Lafer, destacou que a área de
ciência, tecnologia e inovação
é de interesse nacional. “É um
capítulo de política de Estado e
não de governo. Olhamos isso
com a perspectiva de São Paulo,
nossa base, mas como uma
questão do país, que nos cabe
cooperar e ajudar”, disse.
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