
5/2/2016 Um brinde à informação - ACidade ON - Ribeirão Preto - Informação IN, você ON.

http://www.acidadeon.com/ribeiraopreto/cotidiano/cidades/NOT,2,2,1168410,Um+brinde+a+informacao.aspx 1/4

PUBLICIDADE

Mini Projetor Uc40
Hdmi Até 130 Po...

R$ 560

Um brinde à informação
Festival Pint of Science escolhe cervejarias de Ribeirão Preto para levar pesquisas científicos ao público
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Todo mundo já inventou uma desculpa para ir ao bar: uma cerveja nova para experimentar, reencontrar os amigos, uma nota de R$ 20 que você achou na calça, falar sobre ciência.

Peraí: falar sobre ciência?

Isso mesmo. Realizado pela primeira vez em 2013, na Inglaterra, o festival Pint of Science foi criado para divulgar trabalhos científicos e facilitar o diálogo dos cientistas
e pesquisadores com o público geral – como o pessoal que frequenta o bar.

Abordando genética, neurociência, bioinformática e outros assuntos, o evento será realizado pela primeira vez em Ribeirão Preto. “São Carlos trouxe o festival para o
país de forma experimental em 2015. Acabou dando tão certo que neste ano serão sete cidades participantes”, comenta o analista de comunicação e organizador, João
Henrique Rafael.

Durante os dias 23, 24 e 25 de maio, 12 países diferentes realizarão o evento gratuito. Na cidade, o Pint será sediado em três cervejarias da cidade – Invicta,
Cervejarium e Lund. “As cervejarias fazem parte da cidade, então foi importante realizar o Pint em um local que representa Ribeirão Preto”, explica o gestor de difusão
da CTC (Centro de Terapia Celular) e organizador do evento, Eduardo Vidal.

E os estabelecimentos também aprovaram a ideia.

Gerente da Invicta, Edson Siqueira explica que grande parte dos consumidores da cervejaria são estudantes universitários, portanto, os assuntos abordados serão de
interesse dos clientes – além de atrair um público diferente. “Esse projeto é uma ótima ideia para expandir nosso público e atrair novos consumidores. Estamos sempre
buscando novas oportunidades de negócio”, explica.
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Pint of Science une cervejarias de Ribeirão Preto com o poder da informação (Foto: Milena Aurea / A Cidade)

Fusão de sucesso

De acordo com o gestor de difusão do Crid (Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias) e organizador do Pint, Juan Azevedo, o evento em Ribeirão Preto conta
com o apoio da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), que financia os dois centros de pesquisa que organizam o evento. “Um dos intuitos
dos centros de pesquisa é promover a difusão científica e educacional e o Pint é o que a gente entende como ideal.”

Além de derrubar a barreira física, saindo da universidade e chegando às cervejarias, o Pint também busca quebrar a barreira da linguagem. “Procuramos cientistas
que não só estão fazendo pesquisas relevantes, mas que conseguem explicar o assunto para o público geral”, afirma João.

Uma dessas cientistas é Rita Tostes, professora titular da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Coordenando o debate “Genética do Câncer,
Bioinformática e outros petiscos”, sua mesa se focará nas pesquisas do câncer, terapia celular e as recentes descobertas sobre a doença. “Queremos explicar o que é
o câncer, como se desenvolve, a busca da cura. São assuntos que o público busca informações”, diz.
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