
  Jean Phillipe Chippaux
APRESENTA CONFERÊNCIA SOBRE EPIDEMIOLOGIA 
DOS ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS

As discussões desta quarta-feira, dia 4 
de setembro, no I Encontro Internacio-
nal Vital para o Brasil sobre Animais 

Peçonhentos, começam com a conferência do 
pesquisador Jean Phillipe Chippaux, do L’Insti-
tut de Recherche pour le Développement – IRD, 
de Benin, África. Intitulada Epidemiologia dos 
Acidentes por Animais Peçonhentos, a palestra 
abre a programação de um dia que ainda terá 
discussões acerca de sistemas nacionais de 
informação, ensaios clínicos em toxinologia e 
latrodectismo.
 De acordo com o pesquisador, o envenena-
mento é um grande problema de saúde públi-
ca em países tropicais, sob retudo em países 
emergentes dos continentes africano e asiáti-
co. Os dados atuais são alarmantes, pois reve-
lam que todos os anos mais de 110 mil pessoas 
morrem por envenenamentos provenientes de 
picadas de serpentes. No caso dos escorpiões, 
são mais de um milhão de picadas, com saldo, 
em média, de 2500 mortes.
 “Quero convencer os meus interlocutores de 
que não é possível organizar o tratamento de 
pacientes corretamente se não se sabe exata-
mente a situação”, explica Chippaux. O pesqui-
sador ressalta a necessidade de ter informações 
detalhadas sobre o assunto, como o número 
de acidentes, onde ocorrem, a gravidade dos 
casos e a necessidade de antivenenosos: “Um 

melhor conhecimento da epidemiologia deve 
promover uma melhor gestão dos casos”, completa.
  Chippaux explica que a sua conferência tem 
outros dois objetivos. Um deles consiste em 
explicar sobre uma técnica que está sendo 
desenvolvida para avaliar dados epidemi-
ológicos. Segundo ele, o modelo permite a 
modulação das variáveis epidemiológicas, 
como incidência, mortalidade, população em 
risco, circunstâncias dos acidentes, tratamen-
tos e outras coisas, a depender da importân-
cia relativa de cada estudo, medida pela sua 
representatividade e pela população coberta 
por ele.
 Já o segundo objetivo é ressaltar como os 
serviços de saúde, os fabricantes e distribui-
dores de soros antiveneno, empresas que 
empregam pessoas em risco e até mesmo as 
próprias vítimas dos acidentes podem colabo-
rar para melhorar a acessibilidade ao trata-
mento com soros antiveneno.
 O pesquisador também participa, no mesmo 
dia, da mesa intitulada Ensaios Clínicos em 
Toxinologia. Na ocasião, falará sobre um novo 
método de estudo clínico dos antivenenos. A 
ideia é fazer uma comparação deste método 
com os ensaios clínicos randomizados para 
mostrar como a nova técnica pode ser mais 
simples e econômica para determinar qual é 
o tratamento mais benéfi co para os pacientes. 

Informativo oficial do I Encontro Internacional 
Vital para o Brasil sobre Animais Peçonhentos
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Pesquisador pertence ao L’Institut de Recherche pour le Développement, no Benin, África

Quero convencer os meus interlocu-
tores de que não é possível organi-

zar o tratamento de pacientes corre-
tamente se não se sabe exatamente 
a situação. Um melhor conhecimen-
to da epidemiologia deve promover 

uma melhor gestão dos casos

Jean Phillipe Chippaux
L’Institut de Recherche pour le Développement

Benin, África
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       Discussões sobre ensaios clínicos em toxinologia abrem 
programação vespertina do Encontro nesta quarta-feira
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Foto da Capa 
A aranha da Foto da Capa pertence ao acervo de imagens do Instituto Vital Brasil. Trata-se de 
uma das espécies brasileiras de aranha viúva negra, cujo nome científico é Latrodectus cura-
caviensis. Estas aranhas, embora muito bonitas, são animais com veneno extremamente ativo 
sobre o corpo humano. Suas neurotoxinas provocam manifestações clínicas dolorosas que se 
prologam por muito tempo devido à alta afinidade por diferentes receptores nas células ner-
vosas. Apesar de ser um animal muito pequeno, chama atenção devido ao sofrimento inten-
so causado nas pessoas acometidas por suas picadas. São encontradas em todos os estados 
do Brasil, com maior concentração nos dos litoral. Com teias irregulares, possuem a grande 
capacidade de ocupar ambientes peridomiciliares. Apesar da beleza de suas cores, passam 
despercebidas propiciando o acidente. O nome popular viúva negra vem da observação sobre 
a reprodução da espécie norteamericana, chamada Latrodectus mactans, que é totalmente 
negra. Ao copular, os machos quebram seu órgão sexual dentro do corpo da fêmea e morrem 
logo em seguida. Na verdade, este comportamento tem o objetivo de impedir que outros 
machos fecundem a sua parceira. 

  Queridos professores, pesquisadores, alunos 
de graduação e pós-graduação,

  Em nome da Comissão Organizadora e da 
Comissão Científi ca, gostaria de dar-lhes as 
boas vindas ao “I International Meeting Vital 
para o Brasil”. Agradeço a generosa hospitali-
dade do Instituto Vital Brazil, em especial, do 
seu Presidente Dr. Antônio Joaquim Werneck 
de Castro, e ao Dr. Luís Eduardo Ribeiro da 
Cunha, Diretor Científi co do IVB pela confi ança 
depositada.
  Estendo também, um especial agradecimento 
a todos os que trabalharam com generosidade 
para o sucesso deste evento. Destaco aqui, o 
incansável trabalho da equipe organizado-
ra liderada pelo querido Érico Vital Brazil e a 
Profa. Dra. Rejane Lira, coordenadora da Rede 
Vital para o Brasil. Uma especial referência 
precisa ser feita à Profa. Dra. Júlia Prado-Fran-
ceschi, presidente de honra deste Encontro. 
Esta é uma justa homenagem a uma profes-
sora e pesquisadora que se dedica, há anos, 
ao aperfeiçoamento do ensino e da pesquisa 
sobre os animais peçonhentos e seus venenos 
no Brasil.
 Em sua primeira edição, nosso Encontro 
apresenta 3 conferências, 9 mesas redondas, 
81 pôsteres e cerca de 300 participantes. A 
presença de numeroso contingente de impor-
tantes cientistas de países da América Latina, 
dos Estados Unidos, da África e da Europa dá 
testemunho do caráter internacional deste 
Encontro e revela o crescente respeito que a 
Rede Vital para o Brasil adquiriu no meio uni-
versitário e científi co.
  É com grande honra que me apresento como 
Presidente deste evento, pois sou natural de 
Botucatu, cidade onde nosso grande cientista 
Vital Brazil iniciou seus estudos acerca da so-
roterapia específi ca dos antivenenos peçon-
hentos, e termino aqui hoje, diante de vocês 
para ajudar na realização de nosso Encontro, 
em Niterói, cidade onde ele escolheu para viver 
e fundar um Instituto que leva seu nome.
  Devo salientar que os acidentes por animais 
peçonhentos têm alcançado números preocu-
pantes nos últimos anos, tendo crescido cerca 
de 300% e já registrando em torno de 250 
mortes anuais. Assim, a ampla discussão de 
diferentes temas interdisciplinares desde a 
coleta da dados epidemiológicos, reconheci-
mento dos acidentes e dos animais agressores, 
da capacitação médica e de profi ssionais da 
saúde, até a realização de ensaios clínicos 
ocorrerão durante nosso evento.
  A maior aproximação da ciência gerada na 
Academia aos Laboratórios Soroprodutores é 
um dos objetivos da Rede Vital para o Brasil. 
A realização de um evento internacional com 
esta envergadura, somente denota do que 
este grupo é capaz! 

Muito obrigado a todos os palestrantes e par-
ticipantes que atenderam a nosso convite e 
ajudaram no sucesso deste primeiro Encontro.

Rui Seabra Ferreira Jr 
Presidente de I Encontro da Rede Vital para o 

Brasil sobre Animais Peçonhentos
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A primeira mesa redonda da tarde des-
ta quarta-feira, 04 de setembro, terá 

a presença de pesquisadores de institu-
ições brasileiras e estrangeiras. Com tema 
principal “Ensaios Clínicos em Toxinolo-
gia”, a discussão terá os proferimentos dos 
pesquisadores Jean Chippaux, do L’Institut 
de Recherche pour le Développement – IRD, 
de Benin, África, Adolfo Roodt, da Facultad 
de Medicina, Universidad de Buenos Aires, 
e Benedito Barraviera e Carlos Antônio 
Caramori, ambos da Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquisa Filho (UNESP).
  O pesquisador da UNESP, Carlos Antônio 
Caramori, afirma que trocar experiências so-
bre o desenvolvimento de ensaios clínicos 
em toxinologia no Brasil e em outros países 
permite que os pesquisadores encontrem 
soluções comuns para superar barreiras na 
criação de novos produtos para a saúde: “O 
mercado internacional nessa área é muito 
promissor e pode representar para o Brasil 
uma possibilidade imensa de desenvolvi-
mento científico, tecnológico e de inovação, 
repercutindo diretamente em crescimento 
industrial e econômico”, explica. 
  Segundo o professor, a pesquisa clínica 
está atualmente acoplada à indústria inter-
nacional de medicamentos, o que tornou 
deficitária a balança comercial brasileira 
na área de medicamentos, e isso representa 
um grande problema na assistência à saúde 
pública. Outros problemas apontados são a 
precariedade de infraestrutura, a falta de 
recursos humanos qualificados, a ausên-
cia de setor de serviços especializados e a 
burocracia no sistema regulatório. Mesmo 
assim, pela sua riqueza natural, o Brasil apre-
senta um potencial praticamente inexplora-

do no desenvolvimento de medicamentos 
biológicos, fitoterápicos e produtos oriun-
dos de toxinas. 
  Benedito Berraviera, do Centro de Estudos 
de Venenos e Animais Peçonhentos - Unesp, 
também concorda que o intercâmbio de ex-
periências sobre o assunto no I Encontro Vi-
tal para o Brasil sobre Animais Peçonhentos 
é de suma importância: “É a primeira vez que 
se convida uma mesa redonda de nível inter-
nacional para discutir o assunto”, afirma. 
O pesquisador explica que é necessário 
conscientizar os cientistas da importân-
cia de transformar as descobertas em ver-
dadeiros produtos para a população. Isso 
porque produtos gerados e considerados 
como não rentáveis não fazem parte do 
escopo dos laboratórios farmacêuticos, e a 
consequência disso é que, mesmo que se-
jam estratégicos para a população, não sairão 
do laboratório. “Os refl exos estão apenas se 
iniciando. Temos muito por fazer, e a conscien-
tização de todos é o primeiro passo”, conclui.
  A experiência argentina será trazida por 
Adolfo Roodt, da Universidad de Buenos Ai-
res. O pesquisador explica que a sua palestra 
tratará das pesquisas de laboratório realizadas 
sobre os antivenenos e as utilidades e limitações 
do seu uso terapêutico em casos de acidentes. 
Roodt ressaltou a importância de trazer a ex-
periência para ser discutida com pesquisadores 
brasileiros: “O Brasil é um exemplo a respeito da 
investigação sobre esses temas e sobre tudo o 
mais a respeito da produção de antivenenos e da 
atenção a pacientes. Sempre aprendemos muito 
com os colegas do Brasil, tanto do ponto de vista 
técnico e científi co, quanto médico e assisten-
cial”, afi rma.
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Aranhas Venenosas

Mesa redonda aborda o tema Latrodectus 
e Latrodectismo, discute impasses nacio-
nais e relata experiências internacionais
A mesa redonda, intitulada “Latrodec-

tus e Latrodectismo”, encerra a pro-
gramação do segundo dia do I Encon-

tro Internacional Vital para o Brasil sobre 
Animais Peçonhentos. Na ocasião, Daniel 
Rebouças, do Centro de Informações An-
tiveneno da Bahia (CIAVE – BA), e Cláudio 
Souza, do Instituto Vital Brazil, estarão pre-
sentes junto aos pesquisadores de fora do 
país, Jeremy Miller, da University of Massa-
chusetts, EUA, e Alda González, do Centro 
de Estudios Parasitologicos y de Vectores, 
Argentina.
  A moderação da atividade está a cargo da 
professora Tania Brazil, da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). De acordo com a 
pesquisadora, a ideia é que as pessoas ex-
ponham alguns pontos dos seus trabalhos 
com o gênero Latrodectus, tendo em vista 
que pouquíssimas pessoas trabalham com 
este tipo de aranha no Brasil e em todo o 
mundo. Embora façam parte de um gru-
po antigo, são apenas 31 espécies oficial-
mente registradas na literatura, sendo três 
destas espécies registradas no Brasil.
  Para Tania Brazil, existem lacunas em vários 
pontos do que hoje se sabe sobre a Ladrodec-
tus. A identifi cação desse gênero, conhecido 
popularmente como Viúva Negra, Flamen-
guinha ou Janduin, em diferentes lugares 
do Brasil, é um processo dificultoso. Em 
casos de acidentes, é difícil levar o animal 
para ser identificado pelo seu tamanho e 
pela maneira como se esconde, e a ausência 
de uma equipe de saúde direcionada a aci-
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dentes com animais peçonhentos complica 
ainda mais essa identificação: “Os próprios 
biólogos têm dificuldade de identificá-la. 
Se for uma pessoa sem formação e tre-
inamento é quase impossível reconhecer, 
porque os sintomas também não são facil-
mente identificáveis”, explica.
  Cláudio Maurício Souza, do Instituto Vital 
Brazil, explica, por outro lado, o que essas 

dificuldades de identificação dos acidentes 
com Latrodectus reflete para as questões 
de distribuição do soro. Hoje, o IVB é a úni-
ca instituição produtora de soro contra o 
veneno da viúva negra no Brasil.
  Segundo o pesquisador, atualmente, as 
exigências para distribuição do soro mu-
daram. Passou-se a exigir um ensaio clínico 
desses soros. No entanto, a tarefa é vista 
como um impasse, tendo em vista que a 
casuística destes acidentes é pouco conhe-
cida. Os esforços agora estão voltados a 
encontrar uma maneira para resolver o 
impasse: “Estamos preparando junto com 
parceiros aqui do Rio de Janeiro a descrição 
de casos de acidentes com Latrodectus com   
e sem a utilização do soro para fazer uma 
comparação, além de continuar defenden-
do a utilização deste antídoto”, explica.
  Serão relatadas também na mesa redonda 
experiências internacionais. Será o caso dos 
proferimentos de Jeremy Miller, da Univer-
sity of Massachusetts, EUA, e Alda González, 
do Centro de Estudios Parasitologicos y de 
Vectores, Argentina. Alda afirma que falará 
sobre o status taxonômico do gênero Latro-
dectus na Argentina, com dados biológicos 
e epidemiológicos sempre referenciados ao 
seu país. A pesquisadora concorda que o inter-
câmbio de informações entre diferentes países 
é importante: “Considero importante esse 
evento para haver relação entre outros pesqui-
sadores e comparar realidades entre países 
que compartilham da mesma problemática”, 
conclui.

A difícil identificação do gênero conhe-
cido porpulamente como viúva negra é 

um dos principais motivos para a lacuna 
de conhecimento e falta de visibilidade 

sobre a biologia destas aranhas

       Coodernadores do Sinan,Abracit e Sinitox compõem mesa de 
palestras e discussões sobre Sistemas Nacionais de Informação

Coordenadores do Sistema de Infor-
mação de Agravos de Notificação 
(SINAN), da Associação Brasileira de 

Centros de Informação e Assistência Toxi-
cológica (ABRACIT) e do Sistema Nacional de 
Informações Tóxico Farmacológicas (SINITOX) 
participam da primeira mesa redonda desta 
quarta-feira no I Encontro Internacional Vi-
tal para o Brasil sobre Animais Peçonhen-
tos. O momento será um espaço de relatos 
de experiência e discussões sobre esses 
sistemas nacionais de informação.
  Em linhas gerais, estes sistemas possuem 
objetivos em comum. A Abracit atribui como 
seu principal objetivo a representação dos 
centros de informações toxicológicas e seus 
profissionais frente a órgãos e conselhos 
governamentais executivos e legislativos, 
na tentativa de aumentar a valorização e o 
reconhecimentos destes centros. O Sinan, 
por sua vez, sendo um sistema informa-
tizado de bases de dados gerenciado pelo 
Ministério da Saúde e alimentado a partir 
de informações coletadas pelas Unidades 
de Saúde e transferidas para o nível munici-
pal, estadual e federal, descreve como meta 
principal facilitar a formulação e avaliação 
das políticas, planos e programas de saúde, 

para dar suporte ao processo de tomada de 
decisões e contribuir para a melhoria da 
situação da saúde da população.
  O Sinitox trabalha com a coordenação, co-
leta, compilação, análise e divulgação de 
casos de intoxicação e envenenamento no-
tificados no país. Todos os registros são re-
alizados pela Rede Nacional de Centros de 
Informação e Assistência Toxicológica (Re-
naciat), localizada em 19 estados brasile-
iros. De acordo com a pesquisadora e co-
ordenadora no Sinitox, Rosany Bochner, os 
sistemas de informações são importantes à 
medida que contribuem para a construção 
do conhecimento. 
  No entanto, ainda que o Brasil possua qua-
tro sistemas nacionais de informação em 
saúde que contemplam o registro de aci-
dentes por animais peçonhentos – Sinan, 
Sinitox, Sistema de Informações Hospita-
lares do SUS (SIH-SUS) e o Sistema de In-
formação sobre Mortalidade (SIM), ainda é 
constatada uma grande dificuldade para dar 
conta da magnitude desse agravo à saúde 
do país: “É necessário a geração de infor-
mações que permitam surpreender o mais 
precocemente possível as mudanças nos 
padrões de morbidade e mortalidade e in-

dicar as medidas de prevenção e controle 
pertinentes”, explica a pesquisadora. Além 
de outros pontos, a mesa intitulada “Siste-
mas Nacionais de Informação” esclarecerá 
aos congressistas como funciona cada um 
destes sistemas, para discutir suas dificul-
dades e vantagens de forma que seja pos-
sível a proposição de melhorias.

É necessário a geração de 
informações que permitam 

surpreender o mais precoce-
mente possível as mudanças 
nos padrões de morbidade 
e mortalidade e indicar as 
medidas de prevenção e 

controle pertinentes.

Rosany Bochner
Coordenadora do Sinitox
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Pesquisadores brasileiros e estrangeiros têm recepção caloro-
sa no primeiro dia do Encontro Internacional Vital para o Brazil

Retrospectiva

O primeiro dia de realização do I Encontro 
Internacional Vital para o Brasil sobre 
Animais Peçonhentos, ocorrida na man-

hã do dia 3 de setembro, no Salão Orizzonte 
do Hotel Mercure, em Niterói, foi marcado pela 
reunião de diversos representantes de institu-
ições especializadas nesta temática, além de 
familiares do pesquisador Vital Brazil Mineiro 
da Campanha, um dos benfeitores da humani-
dade, cuja obra foi uma das principais fontes 
de inspiração para a realização do evento. Des-
taque para a apresentação da jornalista Valéria 
Monteiro, primeira mulher a apresentar o Jor-
nal Nacional, da Rede Globo, que atuou como 
Mestre de Cerimônia do encontro.
  Na mesa de abertura estiveram presentes o 
presidente do Encontro, Rui Seabra, do Centro 
de Estudos de Venenos e Animais Peçonhetos 
(CEVAP); a coordenadora da Rede Vital para 
o Brasil (RVB) e professora da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), Rejâne Lira; o repre-

sentante do Centro de Pesquisa e Produção 
de Imunobiológicos, da Secretaria de Saúde 
do Estado do Paraná, João Carlos Minozzo; o 
secretário de Saúde do município de Niterói, 
Chico D’Ângelo; a Subsecretária de Atenção 
a Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Mônica 
Almeida; o presidente do Instituto Vital Brazil 
(IVB), Antônio Joaquim Wenerck de Castro; o 
presidente da Fundação Ezequiel Dias (Funed), 
Augusto Monteiro Guimarães; a representante 
do presidente do Instituto Butantan, Fan Hui; 
além do representante da família Vital Brazil, 
Eglon Vital Brazil. 
  Durante seu pronunciamento, Rui Seabra in-
formou que é natural de Botucatu, cidade onde 
Vital Brazil iniciou os estudos sobre Animais 
Peçonhetos. Seabra informou estar honrado 
em presidir o encontro, que assume um caráter 
internacional a partir deste ano. “Pretendemos 
realizar uma ampla discussão de temas inter-
disciplinares”, disse.

  Para Rejâne Lira, fazer parte da organização 
do I Encontro Internacional da Rede Vital para 
o Brasil sobre Animais Peçonhetos consti-
tui-se como uma grande realização pessoal e 
profi ssional. Ela lembrou que possui profunda 
admiração pela família Vital Brazil, tendo, in-
clusive, sido orientada por Tania Brazil, neta 
do renomado cientista. “Ao longo do meu tra-
balho, pude acompanhar de perto as pessoas 
que foram acometidas por estes acidentes. 
Sabemos que há necessidade de informar a 
população sobre os riscos e tratamentos e tam-
bém chamar atenção do poder público para a 
questão”, afi rmou.
  Já o presidente do IVB, Antônio Werneck, 
ressaltou o bom relacionamento que a institu-
ição possui com os Ministérios da Saúde e da 
Ciência, Tecnologia & Inovação e parabenizou 
os presentes pelo Dia do Biólogo. Além disto, 
lembrou a todos que a parceria com a Casa de 
Vital Brazil impulsionou a criação da Rede Vi-
tal para o Brasil, em 2010. Isto foi fundamental 
para retomar as agendas de pesquisadores e 
instituições em torno do tema. 
  CONFERÊNCIA MAGNA – Na plateia, os partici-
pantes, aprendizes, profi ssionais experientes, 
herdeiros do legado científi co e humanístico 
desse importante cientista, puderam con-
ferir a Conferência Magna intitulada “A Obra 
Científi ca de Vital Brazil Mineiro da Campanha 
(1865-1950)”, apresentada pelas pesquisado-
ras Júlia Prado-Franceschi, da Unicamp, e Re-
jâne Lira, da UFBA. Dividida em duas seções, a 
primeira parte da conferência fi cou a cargo da 
professora da UFBA e teve como tema “O Início 
do Ofi dismo no Brasil: Otto Wuckerer e Vital 
Brazil”. Já a pesquisadora da Unicamp apresen-
tou “Vital Brazil Mineiro da Campanha and his 
Scientifi c Contribuition”.
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A fundadora da Sociedade Brasileira de Toxino-
logia (1988), Doutora Júlia Prado-Franceschi, 
com 81 anos, foi a grande homenageada do I 
Encontro Internacional Vital para o Brasil, no 
dia 3 de setembro. À pesquisadora foi concedi-
da a Medalha Vital Brazil pelo reconhecimento 
e importância de suas atividades acadêmi-
co-científi cas e postura ética para com a socie-
dade, tendo sido responsável pela formação 
de diversas gerações de pesquisadores no 
campo de sua especialidade. Confi ra a seguir 
depoimento da pesquisadora sobre este emo-
cionante momento do Encontro!
  “A manhã do dia 3 de setembro de 2013 foi para 
mim muito emocionante. Inicialmente, tivemos a 
cerimônia de abertura em que os vários represen-
tantes dos centros produtores de soro usaram da 
palavra reiterando seus compromissos para com 

a solução dos problemas relativos à produção e 
distribuição de soro antipeçonhento no país. A se-
guir, primeira sessão histórica na qual a professo-
ra doutora Rejâne Lira resgatou a impressionante 
contribuição de Otto Wucherer aos primórdios 
dos estudos do ofi dismo no Brasil, estabelecendo 
um paralelo entre as vidas de Wucherer e Vital 
Brazil, realçando a admiração de Vital Brazil pela 
obra de Wucherer, ilustrada por suas numerosas 
citações à obra do médico e herpetólogo alemão.
  Coube-me a honra de relembrar a importância 
científi ca da obra de Vital Brazil Mineiro da Cam-
panha, tarefa que me é sempre muito agradável. 
Para terminarmos a manhã, fui agraciada com a 
Medalha Vital Brazil. Esta medalha possui o peso 
simbólico que eu gostaria de compartilhar não só 
com as mulheres cientistas da Rede Vital para o 
Brasil, como também, com as demais cientistas 
do país. Ser mulher e cientista no Brasil não é fá-

cil agora e nunca foi. Em um mundo comandado 
por homens, a ausência de uma mulher do seu lar 
sempre ocasionará demandas e reclamações da 
família, fi lhos e marido, que sempre perguntam: 
onde está agora esta mulher? No caso presente é 
fácil responder: Está na REDE. E embora estejam 
na REDE, estas mulheres não são peixes não. São 
amigas e companheiras em que todos os colegas 
podem confi ar!”

Membros da Rede Vital para o Brasil e autoridades políticas reuniram-se para iniciar
a programação do Encontro Internacional. Abertura contou com a participação

da jornalista Valéria Monteiro como Mestre  de Cerimônia.
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Medalha Vital Brazil é concedida à pesqui-
sadora Júlia Prado-Franceschi

DEPOIMENTO

Rejâne Lira, Júlia Franceschi e Rui Seabra.
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Júlia Prado-Franceschi


