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2022NOTÍCIAS
Boletim do Movimento 2022, o Brasil que queremos

Editorial
Prezados membros do 2022,
Inicialmente, gostaríamos de
agradecer a cada um de vocês,
mais uma vez, pelo apoio ao
Movimento. Agradecemos em
especial aos novos inscritos no
site, assim como aos
coordenadores e vicecoordenadores dos dez grupos
de estudos (GEs) do 2022 que
têm submetido seus artigos à
publicação no nosso portal, o
que tem contribuído
substancialmente para elevar o
debate interno e externo sobre
política, saúde, economia,
relações internacionais, entre
outros.

Isaac Roitman entrevista um
dos mais destacados
neurocientistas brasileiros
Sidarta Ribeiro foi o entrevistado
do 2022 desta semana, programa
produzido pela TV SUPREN, braço
de comunicação da OSCIP União
Planetária

O neurocientista brasileiro e diretor
do Instituto do Cérebro da
Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN), Sidarta Ribeiro,
concedeu entrevista ao Movimento
2022, o Brasil que queremos,
programa comandado pelo

Nesta edição de julho,
destacamos os painéis sobre
Ética e Saúde Pública do 2022 – o
Brasil que queremos, que foram
veiculados na TV SUPREN nesta
s e m a n a . Tra z e m o s a i n d a a
entrevista que fizemos com um
dos mais destacados
neurocientistas brasileiros.

professor emérito da Universidade

Boa leitura!

do sono para a consolidação de

Atenciosamente,
A s c o m 2 0 2 2 , o B ra s i l q u e
queremos
2022, O Brasil que queremos

de Brasília (UnB), Isaac Roitman.
Durante o diálogo, o neurocientista,
que realizou descobertas
importantes sobre processos neurais
ligados à memória e ao aprendizado,
entre outros, reforça a importância
lembranças e para o desempenho
intelectual, atrelado à prática regular
de exercícios físicos e bom hábito
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alimentar.

“A gente precisa fazer um foco, especialmente em países como o
Brasil, e em desenvolvimento ainda, um foco na biologia. Não
vou nem dizer a neurociência. Vou dizer a biologia como um
todo, antes da psicologia. Sempre que a gente discute
pedagogia, estamos discutindo psicologia humana. O que é
melhor? Que método funciona melhor para que as crianças
aprendam determinado tópico? Mas, essa discussão só pode vir
depois de uma discussão biológica ou fisiológica sobre o bemestar dos indivíduos. Então uma pessoa que não dormiu bem,
que não se alimentou bem, uma pessoa que não fez exercícios
físicos, ela vai ter muita dificuldade de aprender”, explica o
neurocientista brasileiro, lembrando, ainda, que atualmente “há
muitas evidências de que o exercício físico antes do aprendizado
em aula pode ser benéfico, porque oxigena o cérebro, ativa o
córtex pré-frontal e as funções executivas”.
2022, O Brasil que queremos
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Os principais desafios da pesquisa científica no Brasil também foram
comentados pelo pesquisador. Para ele, embora a ciência brasileira tenha
evoluído significativamente nas últimas décadas, ainda existem alguns vilões
que dificultam a realização de pesquisas no país.

“A ciência no Brasil é um copo meio cheio e meio vazio.
A gente pode olhar para trás e ver que nos últimos 50
anos, nos últimos 60 anos, o que o CNPq e a Capes
fizeram é admirável. E, por outro lado, a gente tem uma
situação, tem alguns gargalos que nunca se resolveram.
Para citar um, claro, o problema da exportação de
reagentes e equipamentos científicos, que é péssima no
Brasil”, ressalta.
Ele também lamentou a extinção do Ministério de Ciência, Tecnologia e
Inovação e falou de suas implicações para o desenvolvimento.

“Tem agora uma situação mais grave ainda, que é nesse
governo interino, o desmonte da estrutura para se fazer
ciência e da própria estrutura do MEC em muitos
aspectos, os próprios Institutos Federais de Educação
estão sob ataque, e isso afeta a ciência brasileira.
Considero muito importante que nós nos mobilizemos
para, por exemplo, voltemos a ter um Ministério da
Ciência dirigido por um cientista”, conclui.
Assista a entrevista com Sidarta Ribeiro na íntegra no site do Movimento
2022, o Brasil que queremos.

2022, O Brasil que queremos
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Saúde pública e seus gargalos são discutidos
no 2022
A saúde pública no Brasil é um problema que
mais afeta a vida dos brasileiros. O país é um
dos países em desenvolvimento que menos
investe na saúde, de acordo com pesquisas.
Mas, mesmo assim, ainda é o único país do
mundo com um Sistema universal, público e
gratuito de saúde que atende mais de 100
milhões de pessoas por ano

Depois

de entrevistar o médico e coordenador do Grupo de Estudo de

Saúde do Movimento 2022, o Brasil que queremos, o programa decidiu
aprofundar o diálogo sobre saúde pública em um painel de 45 minutos, que
será veiculado nesta semana pela TV SUPREN, no canal 2 da NET, em
Brasília. Na pauta, os convidados discutem os principais entraves nessa
pasta, que vão desde problemas estruturais e financeiros, à má gestão de
recursos e falta de oportunidades para capacitação de novos profissionais.

Painel Saúde Pública
2022, O Brasil que queremos
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Eles também falam dos avanços e desafios do Sistema Único de Saúde (SUS)
e apontam as principais prioridades para melhorar o atendimento à saúde
no Brasil.
Para tratar desses assuntos foram convidados o médico Geniberto Paiva
Campos, o consultor da UnA-SUS/Fiocruz, Marcos José Mandelli, e a médica
e membro do Observatório da Saúde no Distrito Federal, Hellem de Freitas.

“A melhoria do
estado geral de
saúde, ele não
depende de um
setor específico.
Ele não depende
exclusivamente
da saúde. Ele
depende da implantação de uma
série de políticas e ações de
natureza pública que tragam
impactos para a redução daquilo
que determina o problema de
saúde”, defende Marcos José
Mandelli.
De acordo com a produção do programa, o painel será veiculado nesta
terça-feira (02/08), às 22h, com reprise na quarta-feira (03/08), às 20h. Em
breve, o programa completo estará disponível no Youtube e no site www.
2022brasil.org.br.

2022, O Brasil que queremos
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Por um futuro ético no país é tema de painel
do 2022 veiculado nesta semana na TV
SUPREN
O programa foi ao ar nesta semana pela TV SUPREN, no canal 2 da NET,
em Brasília

Painel sobre Ética

Dando continuidade à série de painéis do Movimento 2022, o Brasil que
queremos, o apresentador Isaac Roitman trouxe nesta semana um programa
intitulado “Por um futuro ético no país”, que discutiu a ética e sua influência
na sociedade. Os convidados dessa edição foram o padre José Ernanne
Pinheiro, que é secretário-executivo do Centro Nacionalde Fé e Política dom
Helder Câmara (Cefep); a pastora Romi Márcia Bancke, secretária-geral do
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC); e o ex-reitor da Universidade
de Brasília, José Geraldo.

2022, O Brasil que queremos
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Logo no início do programa, os participantes analisaram a atual conjuntura
brasileira e discutiram as saídas para as crises que o país tem enfrentado
atualmente.

“Nós estamos vivendo um momento de crise. Não
viria propriamente como negativo… crise ética e,
talvez, crise da ética. Viria muito mais da perspectiva
do que os chineses chamam ‘no problema está a
solução’. Talvez a gente pudesse analisar como é que
se coloca essa crise para, depois, vermos quais são as
perspectivas de superação dessa crise no momento
atual do Brasil”, diz padre José Ernanne Pinheiro,
ressaltando, também, que a célere expansão urbana
no Brasil nos últimos cinquenta anos e a modernidade
podem ter “criado uma tensão entre uma ética
popular e uma ética da velhice, criando, então, uma
desigualdade muito grande que faz com que querer o
bem seja profundamente condicionado”.
Ao longo do painel, os convidados trouxeram ainda reflexões sobre o
papel da ética em setores vinculados à educação, religião e à política.
Eles também analizaram questões éticas associadas à mídia e sua
responsabilidade social.

Assista a outros vídeos do 2022 no site do Movimento ou no canal da TV
SUPREN no Youtube.

2022, O Brasil que queremos
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Novas adesões ao
Movimento 2022
Felipe saads Pereira Martins - Advogado - Brasília/DF
Marco A Amato - Professor universitário - Brasília/DF
Élia Martins Oliveira - Orientadora Educacional - Gama/DF
Francisca Mendes de Carvalho - Professora - Gama/DF
Amintas Angel Cardoso Santos Silva - Músico, psicólogo e
diplomata - Brasília/DF
Rodrigo Yugi Ikuta Tobisawa - Estudante - Mogi das Cruzes/SP
Cilene Rodrigues - Professor, pesquisador - PUC-Rio- Rio de
Janeiro/RJ

2022, O Brasil que queremos
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Expediente
Boletim elaborado pela
Assessoria de Imprensa do
Movimento 2022 O Brasil que
queremos
Jor nalista responsável:
Janaina Vieira
Te x tos : Is a a c Ro i t m a n e
Janaina Vieira

2022 na Web

Revisão: Isaac Roitman

Site: www.2022brasil.org.br

Diagramação: Janaina Vieira

Email: 2022brasil@gmail.com
Youtube: TVSuprenBrasilia
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