Ata da sexta reunião da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência
Data: 06 de agosto de 2018
Local: Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês - Rua Professor Daher
Cutait, 69 - Bela Vista - São Paulo, SP
Participantes: Matheus Steinheimer, Roxana Tabakman, Jaqueline Falcão, Mirtes Bogéa,
Diego Henrique Freire, Moura Leite Netto, Juliane Duarte, Cristiane Gonçalves Pinho,
Vanessa Martins Rodrigues, André Biernath, Henrique Kugler (via Skype) e Meghie
Rodrigues (via Skype)

Novo local para nossas reuniões
Após realizarmos nossas cinco primeiras reuniões da Beneficência Portuguesa de São
Paulo durante o primeiro semestre de 2018, temos uma nova casa para os cinco encontros
do segundo semestre: o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, também
na capital paulista (Rua Professor Daher Cutait, 69 - Bela Vista). As datas e as salas já
estão definidas:
06 de agosto – auditório 06
03 de setembro - auditório 06
01 de outubro – auditório 5
05 de novembro – auditório 05
03 de dezembro – a definir.

Posse do primeiro conselho
Na última reunião (ver ata aqui), sentimos a necessidade de criar um grupo que ficasse
mais responsável por tocar algumas áreas-chave do trabalho de construção da RBJCC.
Com isso, eu (André) fiquei responsável por pensar nos nomes e nos setores para esse
conselho. Meu critério foi o interesse e a participação nas reuniões e no grupo de Facebook.
Definimos, assim, nossa primeira diretoria, que ficará nos cargos provisoriamente até agosto
de 2019, quando serão realizadas eleições regulares a cada dois anos. Os nomes são:
Direção geral: André Biernath
Direção de Conteúdo: Cris Pinho
Direção Online: Moura Leite Neto
Direção de Redes Sociais: Juliane Duarte
Direção de Parcerias: Mirtes Bogea
Direção de Relações Internacionais: Roxana Tabakman, Meghie Rodrigues e
Henrique Kugler
Direção de Integração Nacional: Diego Henrique Freire e Helen Mendes
Colunas no Observatório da Imprensa
A primeira coluna da RBJCC no Observatório da Imprensa foi um sucesso absoluto e teve
uma ótima repercussão. Desde a sua publicação, o número de integrantes no grupo de
Facebook saltou de 293 para 394, com um acréscimo de 3 a 4 novos membros todos os
dias. Aproveitamos a sexta reunião para discutir os próximos temas. O segundo texto será
escrito pelo Moura e abordará o impacto das notícias falsas no tratamento do câncer.
Estamos abertos para novas sugestões para setembro em diante. Surgiu a ideia de chamar
alguém da antiga Associação Brasileira de Jornalismo Científico (provavelmente a Fabíola
de Oliveira) para escrever um texto que mostre como era a antiga ABJC e sirva como uma
passagem de bastão para a RBJCC. Outra proposta é do Henrique e da Helen escrevem
uma cobertura dos principais temas discutidos durante o ScienceWriters 2018, que
acontecerá em Washington, nos Estados Unidos. Uma última sugestão foi que o próprio
Henrique ou a Helen escrevessem uma coluna com dicas para os jornalistas brasileiros se
inscreverem em bolsas e oportunidades no exterior e serem bem-sucedidos no processo
seletivo.
Press release
Terminaremos esse documento para distribuirmos para os veículos que cobrem o jornalismo
e a divulgação científica. A Juliane ficará responsável por escrever e o Moura está
montando o mailing de distribuição.
Material institucional e estatuto
Nas últimas semanas, eu (André) escrevi uma pequena apresentação da rede. Todos
concordaram com o conteúdo, que será utilizado em nosso futuro site e, por ora,

colocaremos como um post fixo no grupo de Facebook, para que todos conheçam nossos
propósitos e objetivos.
Sobre o estatuto, a Cilene Victor nos encaminhou o documento relativo à antiga ABJC.
Concordamos em nos basear nele para produzir o nosso. Para isso, todos devemos ler o
estatuto para ver quais modificados faremos.
Um site para já
Ficou evidente para todos a clara necessidade que temos de criar um site. Precisamos ter
uma cara na internet que vá além de um grupo fechado no Facebook. Como um site
completo exige um certo investimento, decidimos começar com algo mais simples,
hospedado na plataforma Wordpress mesmo. Quando a RBJCC estiver institucionalizada
(ver o tópico abaixo), procuraremos parceiros que nos ajudem com os gastos de montar um
portal mais elaborado.
Nesse sentido, vamos trabalhar ao longo das próximas semanas para ter um nome mais
amigável da rede (pediremos sugestões no grupo do Facebook), criar um logotipo e um
pequeno projeto gráfico (André) e estruturar as seções iniciais do site (Moura e Juliane).
Criação de uma entidade jurídica
Pensando em projetos futuros, precisaremos registrar o nome da RBJCC e criarmos um
CNPJ, conta em banco e coisas do tipo. Para descobrir como se faz tudo isso, a Mirtes
entrará em contato com um advogado e a Jaqueline convidará um conhecido com expertise
na área para nos dar algumas dicas em nossa próxima reunião. Enquanto isso, eu (André)
vou entrar em contato com o pessoal da Jeduca para ver como eles se organizaram e estão
atuando.
Parcerias nacionais e internacionais
O Henrique trouxe a ótima notícia de que ele e a Helen participarão do ScienceWriters
2018, como descrito no tópico “Colunas no Observatório da Imprensa”. A ideia é que eles se
apresentem já como RBJCC e levem uma pequena apresentação para os colegas de fora.
Links para as atas anteriores:
●
●
●
●
●

Quinta reunião
Quarta reunião
Terceira reunião
Segunda reunião
Primeira reunião

