Ata da oitava reunião da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência
Data: 02 de outubro de 2018
Local: Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês - Rua Professor Daher
Cutait, 69 - Bela Vista - São Paulo, SP
Participantes: André Biernath, Luiz Philipe de Oliveira, Edson Duarte, Everton Souza,
Roxana Tabakman, Ana Luiza Sério, Cristiane Pinho, Juliane Duarte, Sylvia Maria Affonso
Silva, Moura Leite Netto, Samuel Antenor, Marcela Nunes, Henrique Kugler (via Skype),
Meghie Rodrigues (via Skype), Roberto Takata (via Skype), Graciele Oliveira (via Skype) e
Luiza Caires (via Skype).

1. Estatuto da rede
Por intermédio da Sylvia Maria Affonso, conseguimos o contato do advogado Luiz Philipe de
Oliveira, que tem um interesse especial pela área de divulgação científica. Após um contato
inicial por e-mail, ele topou nos ajudar voluntariamente nos meandros jurídicos da rede e vai
escrever a minuta de nosso futuro estatuto. Para isso, precisamos definir alguns pontos
essenciais que estarão neste documento:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Sede
Objetivos
Primeira diretoria e sua configuração
Quem serão os associados
Valor que cada associado vai pagar ao ano
Outras formas de captação de recurso

Aproveitamos a presença dele na reunião ontem para tirar todas as dúvidas em relação ao
assunto. Alguns pontos importantes:
-

Precisaremos definir uma sede, nem que seja nesse primeiro momento o endereço
residencial de alguém. Uma alternativa seria entrar em contato com a Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência e tentar desde já um apoio institucional deles
— quem sabe eles até nos oferecem uma sala para definirmos como sede e já
deixarmos esse ponto ajeitado.

-

Na configuração da primeira diretoria, o Luiz sugeriu que fizéssemos o mais enxuto
possível. Os cargos obrigatórios são presidente, secretário e tesoureiro. Podemos
pensar num número que acharmos interessante e também criarmos comissões
especiais, como de internet e redes sociais, ou relações internacionais.

-

Existem três formas principais de financiamento: a contribuição dos associados,
doações/heranças e patrocínios. Precisamos definir se cobraremos uma anuidade
de quem quer participar da rede ou se conseguimos nos bancar apenas com o apoio
de empresas privadas.

-

Para ajudar na definição desses pontos-chave, eu criei uma tabela com as
informações de como outras associações parecidas com a nossa (Abraji, Jeduca e a
antiga ABJC) definiram essas questões. Pode nos ajudar a tomar uma decisão mais
embasada. Vou compartilhar com vocês via e-mail.

-

Enquanto nós definimos essas questões, o Luiz já vai preparar a minuta do estatuto.
Assim, nas próximas duas reuniões, sentamos para definir os demais pontos-chave
para termos um estatuto finalizado até dezembro de 2018.

-

Com o estatuto formalizado, precisamos escolher um secretário-geral e um
secretário-adjunto, que ficarão responsáveis por tocar a parte burocrática da coisa,
com abertura de CNPJ, conta bancária e cartório.

-

A estimativa é que gastemos com essas burocracias algo em torno de 500 reais com
taxas de cartório e da prefeitura. A pergunta: como iremos bancar isso? A Juliane
sugeriu fazermos um crowdfunding, já estimando alguns outros gastos, como a
hospedagem do site, o template do Wordpress e o contador, que nos cobrará meio
salário mínimo.

2. Propostas de eventos
Ao longo do mês, surgiram duas possibilidades de eventos para a RBJCC. O primeiro deles
seria com o pessoal da pós-graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade de
São Paulo. A ideia dos professores, que entraram em contato com o Moura, é que os
alunos saiam da faculdade com uma noção melhor da importância da divulgação científica e
de como se comunicar com o público leigo. A ideia seria fazer o workshop em fevereiro de
2019. A princípio, a proposta pareceu bem interessante. O Moura já fez uma primeira

reunião com eles via Skype e agora marcaremos um segundo encontro presencial para
alinhar as expectativas e o formato.
A segunda oportunidade foi um contato da farmacêutica MSD, que pretende fazer um
evento para jornalistas sobre vacinação no Instituto Butantan e gostaria do apoio da
RBJCC. Eles pensaram num workshop de um dia no mês de novembro para pessoas que
trabalham em redações de todo o país. Como o prazo é bastante apertado, todos nós
ficamos um pouco receosos da viabilidade de fazer o evento. Em todo caso, eu (André)
mandei algumas dúvidas que foram levantadas durante a reunião e aguardo a resposta
deles para definirmos melhor o assunto. As perguntas foram:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Quantas pessoas poderiam participar do workshop?
Quantas poderiam vir de outras regiões do país além de São Paulo?
Qual a duração estimada do evento?
Qual seria o público-alvo?
Vocês têm em mente algum espaço específico do Instituto Butantan para
realizarmos o evento?
Vocês pretendem chamar mais gente do Sudeste? Ou seria possível vir gente de
todas as regiões?
Como definiremos os critérios para definir os jornalistas que viriam de outras
cidades?
Caso dê certo, os trâmites de passagem e hospedagem dos jornalistas que vierem
de fora seriam tocados inteiramente por vocês?
Como faríamos a definição dos palestrantes e dos temas a serem apresentados e da
grade do curso?
O formato seria palestras? Vocês pensam em algum outro tipo de atividade?
Quais seriam as responsabilidades da rede na construção do workshop?
A ideia é focar na vacinação de modo geral ou em algumas vacinas específicas?

3. Identidade visual
Após a primeira apresentação das possibilidades de logo, pedimos algumas alterações nas
cores e na tipologia. Tínhamos pensado em contratar um outro profissional para termos
mais opções. Porém, como teremos outros gastos pela frente, achamos melhor ficar com
algumas dessas opções por ora e mudar para uma outra identidade visual (se necessário)
nos próximos meses, quando estaremos com outras questões (estatuto, site e redes
sociais) já formalizados. Vou mandar as sugestões para vocês no grupo de e-mails e
batemos o martelo até a próxima segunda.
4. Coluna Observatório da Imprensa
Nosso próximo texto será a cobertura do Science Writers 2018 pela Helen Mendes e pelo
Henrique Kugler. Eles, aliás, vão aproveitar o evento para conversar com colegas do mundo
todo e falar do trabalho que estamos realizando aqui no Brasil. Outras ideias que surgiram
para as colunas de novembro, dezembro e janeiro:

●
●
●
●

As propostas de ciência e saúde do próximo presidente (que já estará eleito),
seguidas de uma análise de como o tema foi abordado na corrida eleitoral;
Chamar algum integrante da antiga ABJC para contar o histórico da associação e
como ele vê nossos esforços em criar a rede;
O jornalismo de ciência como um vendedor de promessas que, muitas vezes, não
são tão reais assim, para pegar o Nobel de medicina para a imunoterapia;
Uma discussão sobre vacinas com base no nosso possível evento de vacinação (se
rolar mesmo).

Links para as atas anteriores:
●
●
●
●
●
●
●

Sétima reunião
Sexta reunião
Quinta reunião
Quarta reunião
Terceira reunião
Segunda reunião
Primeira reunião

