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Evento une ciência, cerveja e debate em bares de Ribeirão Preto
Entre esta segunda (14) e quarta-feira (16), o Pint of Science oferece gratuitamente palestras que abordam desde o futuro
da diabetes até os riscos das fake news
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Pint of Science leva discussões cientí cas para a mesa de bar (Foto: Divulgação)

Pelo terceiro ano consecutivo, Ribeirão Preto unirá por três dias a ciência com a... cerveja.
Realizado pela primeira vez em 2013, na Inglaterra, o Pint of Science (http://pintofscience.com.br/events/ribeiraopreto), realizado chegou a Ribeirão Preto em 2016 com
a proposta de divulgar trabalhos cientí cos e facilitar o diálogo dos cientistas e pesquisadores com o público geral como o pessoal que frequenta o bar. A ideia não só
funcionou, como continua crescendo.
Neste ano, segundo Eduardo Vidal, coordenador do Pint of Science em Ribeirão Preto, o Bar do Português fará parte dos quatro estabelecimentos da cidade que
participam do evento entre esta segunda (14) e quarta-feira (16). As palestras serão ministradas por pro ssionais de universidades particulares da cidade, USP e Senac,
enquanto os tópicos abordados neste ano abordam mais que apenas saúde assunto que costuma ser o foco do evento na cidade.
"Teremos temas mais ligados na sociedade. Vamos falar sobre fake news, os 100 anos do m da Primeira Guerra Mundial. Até mesmo a terceirização de trabalhadores,
já que existe um laboratório na USP que estuda apenas as relações de trabalho", comenta Eduardo.
E o sucesso do evento, que teve casa cheia em 2017, não cou apenas em Ribeirão. "O Pint expandiu e agora passamos de 22 para 56 cidades que realizam o evento. O
Pint estará do Amapá ao Rio Grande do Sul".
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Mas seja no Brasil ou fora, o propósito do Pint é sempre o mesmo. "Fizemos encontros com as cidades interessadas em ter o Pint e sempre explicamos da importância
de focar em uma linguagem mais acessível pela população, trazer assuntos que representam e interessam os moradores".
E como faz para participar do Pint? Só chegar cedo para garantir uma mesa no bar e estar pronto para aprender. "A entrada é gratuita, não precisa fazer inscrição. Só
chegar 19h30", conclui Eduardo.
Con ra a programação do Pint of Science em Ribeirão Preto:
Cervejaria Lund rua José Roberto Vitorazzi, 325 19h30 às 21h
Segunda-feira (14/5) - Fake News: os riscos nos meios digitais e o impacto na democracia
Terça-feira (15/5) - 100 anos do nal da 1ª Guerra Mundial: a Guerra Tecnológica
Quarta-feira (16/5) - Movimento Maker: da cerveja artesanal ao foguete sideral
Cervejaria Invicta avenida do Café, 1365 das 19h30 às 21h
Segunda-feira (14/5) - Atualizações em Febre Amarela: informar para salvar vidas!
Terça-feira (15/5) - A ciência da dor: aspectos cognitivos, emocionais e siológicos do quadro crônico
Quarta-feira (16/5) - A busca do Eldorado? Biomarcadores em transtornos psiquiátricos
Cervejarium avenida Independência, 3242 das 19h30 às 21h
Segunda-feira (14/5) - O futuro do diabetes: como estão as pesquisas com células-tronco
Terça-feira (15/5) - Sou terceirizado, e agora?
Quarta-feira (16/5) - Transgênicos: heróis ou vilões?
Bar do Português - rua Barão do Amazonas, 1884 - 19h30 às 21h
Segunda-feira (14/5) - O inimigo está onde menos se espera: análise da perícia criminal e da psicologia forense
Terça-feira (15/5) - Socorro: fui hackeado e o drone sumiu!
Quarta-feira (16/5) - Esporte e Estatística, uma parceria que dá jogo!
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