João Dória participa do Brazil Forum UK
O ex-governador de São Paulo, João Dória, participa do Brazil Forum UK, o maior
espaço de debate sobre o Brasil no Reino Unido, que ocorrerá na Universidade de
Oxford em 25 e 26 de junho. O evento acontece desde 2016, com realização e
curadoria feitas por estudantes brasileiros que fazem mestrados, doutorados e pósdoutorado em universidades em do Reino Unido.
O Painel acontece no dia 25/6,
sábado, das 11h30 às 13h30 (horário
de Brasília), na Universidade de
Oxford, na Inglaterra, na sede
Blavatnik School of Government
(BSG) e o tema será: Saúde,
qualidade de vida e combate a
pandemias – como o Brasil deve se
preparar? Além de Dória, participa
também o Ex-Ministro da Saúde do
Brasil, José Gomes Temporão.
Doria afirmou que “com investimento em ciência e tecnologia”, é possível se preparar
para uma pandemia ainda desconhecida e destacou que o Brazil Forum UK, “é um
qualificadíssimo espaço democrático, com respeito a todos os seus participantes e
ouvintes”. Veja abaixo na íntegra, a entrevista que Dória concedeu ao fórum.
É mesmo possível se antecipar e se preparar para pandemias ainda
desconhecidas?
As lições deixadas pela Pandemia de COVID-19 jamais serão esquecidas. O mundo
aprendeu grandes lições, como o respeito à ciência, as normas de saúde e,
principalmente, o respeito à vida. As pessoas ficaram mais resilientes e buscaram
formas de contornar as adversidades. Não sei se conseguiremos antecipar
catástrofes, mas com investimento em ciência e tecnologia, com pesquisa podemos
prever e nos prevenir com mais eficácia. Tenho fé que depois do impacto mundial do
coronavírus, estaremos mais atentos, preparados e vacinados.
Qual a importância de um espaço de discussão como o Brazil Forum UK?
O Brazil Forum UK é um qualificadíssimo espaço democrático, aberto ao diálogo, com
respeito a todos os seus participantes e ouvintes. E demonstra respeito e interesse
nas relações entre Brasil e Inglaterra. Em um momento tão deliciado politicamente
para o Brasil, em que há tanta conflagração, o diálogo é a principal arma contra o
obscurantismo.
Qual principal mensagem pretende levar para o evento?
Uma mensagem de esperança de dias melhores. Dias melhores para o Brasil, para a
nossa jovem democracia, para a preservação do meio ambiente, respeitos às
instituições, a diversidade e a ciência, que foi tão atacada. O Brasil e o mundo
merecem período de paz e entendimento.

Para quem quiser assistir, são 110 lugares e os ingressos estão à venda em aqui .
Também será transmitido via YouTube no canal: brazilforum, com intérpretes de
libras.
+ Brazil Forum UK
A sétima edição do evento acontece, nos dias 25 e 26 de junho, sábado e domingo,
marca a volta do evento para o presencial e acontece na Universidade de Oxford, na
Inglaterra, na sede Blavatnik School of Government (BSG). São painéis temáticos
sobre educação, segurança pública, política econômica, mídia e democracia, meio
ambiente e sustentabilidade, desenvolvimento econômico e renovação política.
Realizado em um ambiente livre, aberto e plural, o Fórum busca promover debates
interdisciplinares entre membros da sociedade civil, da academia, do poder público e
da iniciativa privada. Reúne lideranças reconhecidas para refletir sobre questões e
desafios contemporâneos brasileiros em um ambiente inclusivo em torno de temáticas
específicas.
As últimas edições contaram com a presença de convidados como Dilma Rousseff,
Fernando Henrique Cardoso, Teresa Cristina, Monique Evelle, Mônica Bergamo Ailton
Krenak, Drauzio Varella, Nath Finanças, Fernando Haddad, Marina Silva, Anielle
Franco, Leci Brandão, Erika Hilton, Cacique Xukuru dentre outros nomes de grande
relevância no contexto nacional, e internacional. Em seis edições, participaram mais
de 130 personalidades em debates atuais e necessários para o Brasil.
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