
44 | Rio Pesquisa - nº 34 - Ano VIII

Num piscar de olhos, as novas Tecnologias da Comuni-
cação e Informação (TICs) vêm revolucionando a vida 
da sociedade. Para não perder o bonde da inovação, a 8ª 
edição do Encontros FAPERJ, evento promovido pelo 
Núcleo de Estudos em Políticas Públicas para Inovação 
(Neppi), convidou o coordenador do curso de Cinema 
e Audiovisual da Escola Superior de Propaganda e Ma-
rketing (ESPM Rio) e doutor em Comunicação Social 
pela UFF, Pedro Curi, a debater o assunto. O especia-
lista discutiu os desafi os e oportunidades que se abrem 
para a indústria criativa, em especial, a cadeia do audio-
visual, diante das múltiplas possibilidades de consumo 
e produção participativos, permitidos pelas novas TICs. 
O evento aconteceu na primeira quinzena de dezembro, 
excepcionalmente na sede da ESPM, no Centro do Rio, 
e mobilizou pesquisadores do IBGE, da UFF, do Insti-

tuto Gênesis da PUC-Rio, do INT, do Sebrae, além do 
Núcleo de Economia Criativa da ESPM Rio e do corpo 
técnico da FAPERJ.

Às vésperas de sediar os 
Jogos Olímpicos, o Rio re-
afi rma sua vocação natural 
como destino turístico. As 
belezas da cidade mara-
vilhosa, retratadas pelas 
lentes e pincéis de fotó-
grafos e artistas plásticos, 
sempre atraíram visitantes. 
Historicamente, o Rio é 

Um passo à frente das 
inovações do mundo digital

um importante destino das 
rotas de viagens, sejam 
marítimas ou aéreas. A 
partir do século XX, ele se 
reafi rmou no imaginário 
dos estrangeiros como um 
modelo de civilização tro-
pical, exótico e sofi sticado. 
Representações da imagem 
da cidade nesse período po-

O Rio de Janeiro como destino turístico: cartazes e história
dem ser observadas na ex-
posição “O Rio de Janeiro 
como destino: cartazes de 
viagens, 1910-1970 – Cole-
ção Berardo”, em cartaz no 
Museu Histórico Nacional 
(Praça Marechal Âncora, s/
nº, Centro) desde novem-
bro de 2015, que teve sua 
exibição prorrogada até o 
dia 20 deste mês de março. 
Com curadoria do historia-
dor Paulo Knauss, diretor 
do museu e pesquisador da 
UFF, e de Márcio A. Roi-
ter, do Instituto Art Déco 
Brasil, a mostra reúne 40 
cartazes que apresentam re-
tratos do Rio, criados para 
promover a cidade como 
destino para viajantes de 
todo o mundo. A exposição 
recebeu apoio da FAPERJ, 
por meio do edital Apoio à 
Celebração dos 450 anos da 
Cidade do Rio de Janeiro. 
Os cartazes – alguns quase 
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centenários – são verdadei-
ras relíquias. O acervo faz 
parte da coleção Comenda-
dor Berardo, um conhecido 
colecionador de arte portu-
guês que garimpou pérolas 
não identifi cadas, raras e de 
alto valor no mercado de 
bens culturais, nas grandes 
casas de leilão do mundo. 
Inicialmente desenhados 
com fi ns comerciais pelas 
companhias aéreas e maríti-
mas, eles ganharam elevado 
valor artístico. Inicialmen-
te, a base de criação era a 
pintura e o desenho, antes 
de a fotografi a ser utiliza-
da como base da criação 
gráfi ca. Com a evolução 
dos meios de comunicação 
de massa, depois dos anos 
1980, os cartazes de turismo 
foram perdendo a importân-
cia no mundo e hoje, diante 
das mídias digitais, não têm 
mais a presença de antes.

Pedro Curi, da ESPM-Rio: apresentação sobre os desafi os da 
indústria criativa atraiu interessados de outras instituições

O diretor do Museu Histórico Nacional, Paulo Knauss, diante de 
cartaz publicitário dos anos de 1930, sobre as belezas do Rio   
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Ciência unida 
contra Zika, 
chikungunya 
e dengue 

No início de fevereiro, no au-
ditório da Academia Brasilei-
ra de Ciências (ABC), a dire-
toria da FAPERJ anunciou a 
criação e o apoio a seis redes 
de pesquisa voltadas para o 
desenvolvimento de estudos 
sobre Zika, chikungunya e 
dengue. Com recursos de 
até R$ 12 milhões, a serem 
disponibilizados em dois 
anos, o programa Pesquisa 
em Zika, Chikungunya e 
Dengue no Estado do Rio de 
Janeiro – 2015 vai mobilizar 
cerca de 400 pesquisadores 
de importantes centros de 
ciência e tecnologia sediados 
em território fl uminense. 

O programa vai priorizar 

pesquisas que busquem tra-

zer respostas emergenciais 

sobre as doenças. Entre elas, 

o diagnóstico sorológico 

precoce do Zika vírus; ações 

mais efi cientes de controle 

do vetor, o mosquito Aedes 

aegypti; além da criação 

de métodos terapêuticos, 

como a imunização passiva 

e a possibilidade de vacina; 

e estudos que comprovem, 

cientifi camente, os efeitos 

ao sistema neurológico asso-

ciados ao Zika vírus, como a 

microcefalia e a síndrome de 

Guillain-Barré. “Esse edital 

representa a quebra de alguns 

paradigmas para atender a 

uma necessidade emergen-

cial do País. Refi ro-me não 

só à rapidez com que ele foi 

implementado e divulgado, 

mas ao princípio que o nor-

teia: o incentivo à formação 

de redes de pesquisadores”, 

afi rmou o presidente da FA-

PERJ, Augusto C. Raupp. “O 

trabalho conjunto entre várias 

universidades, que operarão 

para resolver ou mitigar os 

problemas causados por um 

mesmo vetor, o mosquito 

Aedes aegypti, vai permitir 

que tenhamos resultados 

rápidos, que poderão vir, até 

mesmo, antes do prazo fi nal 

do edital, que é de dois anos”, 

acrescentou. Ao longo dos 

últimos oito anos, a Fundação 

tem se dedicado ao fomento a 

pesquisas sobre doenças ne-

gligenciadas, como a dengue, 

e os investimentos realizados 

no período somaram R$ 36 

milhões.

 Com uma ampla progra-

mação nas dependências 

do Museu do Amanhã, com 

direito a palestra de um No-

bel da Física, a Academia 

Brasileira de Ciências (ABC) 

comemora, no mês de maio, 

seu centenário. Na ocasião, 

o físico Luiz Davidovich será 

empossado na presidência 

da instituição, no lugar de 

Jacob Palis.  

 O MagLev-Cobra, trem 

de levitação magnética que 

“fl utua” sobre os trilhos, 

deu início ao seu serviço de 

transporte de passageiros, 

em meados de fevereiro, no 

campus da Ilha do Fundão 

da UFRJ. Por ora, o trem 

está circulando em um limita-

do trajeto experimental. 

 Ronald Cintra Shellard 

tomou posse, no fi nal de 

janeiro, na direção do Cen-

tro Brasileiro de Pesquisas 

Físicas (CBPF), à frente do 

qual deve permanecer pelos 

próximos quatro anos. 

 Alexandre de Freitas Aze-

vedo e José Laílson Brito, do 

Laboratório Maqua, da Fa-

culdade de Oceanografi a da 

Uerj, foram vencedores, no 

mês de janeiro, do “Prêmio 

Faz Diferença”, na categoria 

Revista O Globo, pelo traba-

lho de monitoramento da po-

pulação de golfi nhos da Baía 

de Guanabara. 

Capes sedia Fórum do Confap
Convidados ilustres pres-

tigiaram a solenidade de 

abertura do Fórum Conselho 

Nacional das Fundações de 

Amparo à Pesquisa (Confap), 

na primeira quinzena de 

março, nas dependências da 

Coordenação de Aperfeiço-

amento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), em Brasí-

lia. Para a mesa de abertura, 

foram convidados o ministro 

da C,T&I, Celso Pansera, o 

governador do DF, Rodrigo 

Rollemberg, e o deputado 

Sibá Machado. O presidente 

da FAPERJ, Augusto C.

Raupp, participou da reunião. 

Na ocasião, foi assinado pro-

tocolo de cooperação entre 

Capes e Confap, que deverá 

abrir caminho para o lança-

mento de dois editais, sendo 

um sobre reuso de água nos 

centros urbanos, envolvendo 

a totalidade das FAPs, e o se-

gundo sobre a água no semi-

-árido brasileiro. 

A partir da esq.: Vania Paschoalin, o presidente Augusto C. Raupp, o 
subsecretário Tande Veira e o diretor Científi co, Jerson Lima Silva 
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Notas

O ministro da C,T&I, Celso Pansera, discursa durante o encontro que 
reuniu os principais dirigentes das fundações de amparo à pesquisa


