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Atualidades da Ciência

Reunião anual do IRD no Brasil

De 12 a 17 de Novembro, ocorreu a reunião anual do IRD no Brasil, uma oportunidade
de reunir pesquisadores do IRD e os parceiros científicos e institucionais para falar da
estruturação da pesquisa levada a cabo pelo Instituto neste país.
Ao longo deste ano, após os encontros de 2020, através de consultas frequentes junto
aos pesquisadores, a nossa governança e aos nossos parceiros institucionais,
estruturamos a animação científica do IRD no Brasil em três grandes temas prioritários: a
Amazônia, o Nordeste, e as Desigualdades. A reunião de 2021, definida de acordo com
estes temas, teve o objetivo de apresentar a estruturação da pesquisa aos nossos
principais parceiros institucionais e recolher suas opiniões e orientações para o ano de
2022.

Missão em Geomorfologia no Nordeste

Realizou-se uma missão de geomorfologia, levada a cabo por Lionel Siame e seus
parceiros brasileiros, com o objetivo de estudar a evolução do relevo através da
quantificação dos processos de desnudação pelo método nuclídeo cosmogénico, e
muitos campos de tese foram completados: a de José de Oliveira (UFPR-URCA), Danielle
Lopes (UECE), Francielle Gonçalves (UFG) na Serra Geral de Goias e Willian Bortoloni
(UFPR) no Paraná. 
Uma missão realizada em parceria entre a UFC, a UECE, a URCA, a UFG, UFPR e o IRD.

Missão de paleoclimatologia no Piauí

A paleoclimatologia, ciência que estuda climas do passado, foi novamente para o campo
no âmbito do projeto #SESAME. A campanha de coleta no Piauí destina-se à
amostragem de material sedimentar para rastrear o ambiente dos primeiros humanos

do sub-continente, uma presença registrada há cerca de 40.000 anos, no estado do
Piauí, graças à escavações arqueológicas na Serra do Capivara.

https://www.youtube.com/channel/UCoV6J24qg5SZKVHAQzqhIUg
https://www.facebook.com/oIRDnoBrasil
https://twitter.com/ird_fr
https://www.linkedin.com/company/ird_2/mycompany/
https://bresil.ird.fr/
https://pt.ird.fr/reuniao-do-ird-no-brasil
https://www.facebook.com/oIRDnoBrasil/photos/pcb.1913805478824312/1913801948824665/
https://anr.fr/en/funded-projects-and-impact/funded-projects/project/funded/project/b2d9d3668f92a3b9fbbf7866072501ef-5192c75cd7/?tx_anrprojects_funded%5Bcontroller%5D=Funded&cHash=1c373e2ca0261c0ced1a59677069f5eb


Missão hidrologica no estuário do rio Amazonas

A missão “Dinâmica Fluvial / AMAZEST-2”, liderada pelo IRD, a CPRM e a UnB foi un
sucesso!

Esta campanha, a 2ª da série, cobriu milhares de km no estuário do rio Amazonas, e
permitiu que as estações de marégrafo implantadas durante a campanha anterior no
início de 2020 fossem coletadas, e que 6 novas estações fossem recolocadas nos
mesmos locais.

Pela 1ª vez, pesquisadores instrumentaram o Lago Maracu, um dos grandes lagos de
inundação ao longo da baixa Amazônia, para entender seu papel na dinâmica da
propagação da maré oceânica e na mitigação de eventos extremos de nível d'água.

Outro objetivo foi alcançado: os cientistas coletaram topografias precisas de margens propensas a inundações em áreas chave ao
longo do rio, utilizando drones. Também foi realizado um nivelamento absoluto da linha de água e da batimetria. Estas
observações permitirão que as correções finais sejam feitas e que a plataforma de modelagem digital hidrodinâmica desenvolvida
como parte do projeto H2020 EOSC-SYNERGY se torne operacional.

Ciencias sociais: o projeto GENgiBRe no campo

Isabelle Hillenkamp realizou uma pesquisa de campo com as suas parceiras brasileiras

no âmbito do projeto GENgiBRE. Como pesquisa-ação, esse projeto visa contribuir para
denunciar desigualdades e transformar situações de exploração sócio-ambiental. Esta
contribuição para a mudança social baseia-se em vários processos: a criação de espaços
e tempos para a produção de conhecimento com mulheres agricultoras; parcerias com
organizações do movimento agro-ecológico e feminista; e reflexões e debates mais
amplos nos municípios envolvidos e em certas áreas da sociedade civil e da
universidade.

Reunião da rede GDRI ARID entre Brasil e África

De 22 a 25 de novembro, a reunião da rede GDRI ARID e do programa de treinamento
PSF ARID foi realizada em Nouakchott (Mauritânia), com uma delegação da UFC e da
FUNCEME do Brasil. Foi a oportunidade para os membros da rede trocar sobre questões
relativas à gestão dos recursos hídricos nas zonas áridas e semiáridas. Os participantes
do encontro, na Mauritânia e remotamente, também definiram as ações a serem
realizadas no próximo ano, tanto em termos de intercâmbio científico quanto do
desenvolvimento de recursos digitais para uso educacional. Os dois últimos dias foram
dedicados a visitas de campo na cidade de Nouakchott e arredores, que está ameaçada
pela elevação do lençol freático.

 Alguns pesquisadores na frente de um dos bairros de Nouakchott afetados pelas
águas subterrâneas.

Seminários

Conferência : Experimentos aleatório

controlados na área de desenvolvimento

No

dia 4

de

A cultura popular na Unirio:

o “Guerreiros de Alagoas”

No 10

de

https://web.facebook.com/458200321051509/videos/935335844065096
https://gengibre.org/
http://www.funceme.br/arid/


novembro teve lugar a conferência online “Experimentos
aleatório controlados na área de desenvolvimento: perspectivas
críticas com foco no setor de microcrédito”, um evento para
falar sobre o método dos expérimentos randomizados da
medicina, aplicados à economia, e as problématicas que traz
essa aplicação.
Organização: IE/UFRJ, o IRD e o CEDE.
Moderação: Valéria Pero (IE/UFRJ e CEDE), Romero Rocha
(IE/UFRJ)

Apresentação do livro: François Roubaud (IRD e pesquisador
visitante IE/UFRJ) e Isabelle Guérin (IRD)
Palestras: Angus Deaton (Princeton University e Prêmio Nobel
de Economia 2015); Florent Bédécarrats (Agência
Metropolitana de Nantes); Fábio Waltenberg (UFF e CEDE);
Lauro Gonzalez (EAESP/FGV e Centro de Estudos de

Microfinanças e Inclusão Financeira).

novembro, se realizou o seminário online sobre a performance
cultural do “Guerreiros de Alagoas”, com a artista e
pesquisadora francesa Christine Douxami (UMR IMAF) em

missão com o IRD, o fotógrafo alagoano Celso Brandão e o
especialista e músico do Guerreiro Gustavo.

Dominando a natureza, naturalizando as

dominações. Qual é a natureza da natureza?

Hélène Guétat-Bernard,
Héloïse Prévost e Isabelle
Hillenkamp (IRD)

apresentaram a problemática
e a metodologia de pesquisa

do projeto GENgiBRe no

âmbito do encontro
"Dominando a natureza,

naturalizando as

dominações" que aconteceu
no Campus Condorcet em

Aubervilliers (França) nos
dias 2 e 3 de novembro, num

trabalho intitulado: "Cultivar

a natureza. Agroecologia e

mobilizações ecofeministas
no Brasil".

Evento: Patrimônio Agrícola Mundial,

Conhecimento dos Agricultores e Práticas

Agrícolas Atuais

O intuito desse evento nos dias 3 & 4 de dezembro 2021, foi de

reunir agentes, atores e intelectuais que atuam diretamente nos

territórios que foram patrimonializados, estão em fase de
declaração ou promovem articulações e projetos que têm o
Conhecimento Agrícola e as Práticas como alvo de reflexão, de
valorização ou ponto de partida de lutas e reivindicações, desde
as instituições públicas (governamentais e universidades) ou
desde os seus próprios coletivos.
(Re)ver no Canal YouTube IFCH-Unicamp.

Workshop sobre Hidrologia espacial

Organizado no âmbito da rede de cooperação científica
França-Nordeste brasileiro, o workshop “Hidrologia espacial:
novas perspectivas e missão SWOT”, nos 24 e 25/11,
apresentarou a futura missão espacial internacional SWOT
(Surface Water Ocean Topography) com lançamento previsto
para novembro de 2022. Fruto de cooperação entre França,
Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, o SWOT é um satélite
dedicado ao estudo da topografia dos oceanos e da dinâmica
dos corpos d’água superficiais terrestres, e irá abrir novas
perspectivas para as áreas da oceanografia, hidrologia, entre
outras.

Organização e apoio: IRD, CNES, UMRG, FUNCEME, UFC, Eollab
Labomar e Consulado Geral da França em Recife

Projeto SAGEMM: Cycle de conférences

A pesquisa biográfica e a sua utilização nas ciências sociais foi
o tema do ciclo de palestras online que teve lugar do 22 ao 24

de novembro.

O projeto SAGEMM, por Social activities, gender, markets and

mobilities from below – Latin America se debruça sobre a
conjunção de transformações no âmbito do trabalho, família e
políticas sociais e de assistência, bem como suas ancoragens
urbanas. O projeto abarca questões de gênero, estruturas
familiares, processos de concepção e implementação de
políticas sociais, problematizando a dinâmica dessa conexão
com relação aos desafios impostos pela mundialização.
(Re)ver no canal YouTube do PPGS-UFMG.

https://cutt.ly/vRxUlit
https://lamop.pantheonsorbonne.fr/evenements/dominer-nature-naturaliser-dominations-quelle-est-nature-nature
https://www.youtube.com/channel/UCVWWOSjigr1jgPUKROEYhjQ
https://cria.org.pt/en/patrimonio-agricola-mundial-conhecimento-dos-agricultores-e-praticas-agricolas-atuais
https://www.spatial-hydrology.com/
https://www.youtube.com/channel/UCcgNI9wCMYo4B_UuSHfvN6g
https://cutt.ly/bTE9sbY


Ciência para todos

FrancEcoLab Brasil 2021

Após meses de preparação, as turmas do Fundamental e Ensino médio e os
participantes do “LAB Jovens” foram recompensados e premiados por seus trabalhos e

projetos no âmbito do projeto de sensibilização contra a poluição dos rios e oceanos
“FrancEcoLab”. Pela ocasião, todos as e os finalistas se encontraram no Rio de Janeiro
para 3 dias de um programa concebido à medida e trocas entre o eixo escolar e o eixo
joven. A mostra "Materiais plásticos, vidas selvagens" do IRD esteve no Centro Reserva
Cultural de Niterói, onde acolhimos os jovens no último dia do seminário, para uma
visita didática da exposição.
Você jà viu? Depois de estar em Belém no Cinema Líbero Luxardo, a exposição está
atualmente em Salvador no Museu Nautico da Bahia até o 5 de dezembro e em Belo

Horizonte no Parque Gentil Diniz até o 31/12.
Queremos agradecer a Embaixada da França no Brasil e a rede da diplomacia Francesa pela oportunidade de ter participado desse
projeto, assim como expressar a nossa gratidão aos parceiros do projeto: a rede de Alianças Francesas no Brasil, a União Europeia
no Brasil, a Fondation Tara Océan, o Fundo Casa Socioambiental, o Instituto Serrapilheira, o Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente, a UNESCO Brasil, a CCI França-Brasil.

1º encontro do projeto “Rios On Line”

O 1º seminário Rios On Line Durante a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, entre 8
e 12 de Outubro, o encontro do projeto de Ciência Cidadã Rios On Line teve lugar na
cidade de Novo Airão, no estado de Amazonas, com mesas redondas, mini-cursos,
palestras de estudantes e exposição de fotografias do projeto num restaurante da cidade.
Rios On Line é um projeto de divulgação científica e ciência cidadã concebido em 2005
por pesquisadores e estudantes da UFAM, do INPA e da UEA. É apoiado pelo observatório
HYBAM, a CPRM (Serviço Geológico do Brasil - SUREG/Manaus), a Agência Nacional de
Águas, o ICMBio (Instituto Chico Mendes para preservação da Biodiversidade) e a
Embaixada da França no Brasil. Nasce da vontade de fazer dialogar a ciência e as
populações da Amazônia, um público particularmente vulnerável face às mudanças
climáticas.

Anne Justino: uma pesquisadora engajada pelo oceano

Pesquisadora da UFRPE e membro do LMI Tapioca (UFRPE, UFPE, IRD), Anne Justino acaba

de concluir o doutouramento - com sucesso - em biologia marinha, sobre os

microplásticos. Além disso, Anne é excelente divulgadora da ciência e participou do
projeto FrancEcoLab, disponibilizando seu tempo para as turmas participantes do

projeto, para ser membro do juri do concurso escolar para vir com a gente no seminário
de encerramento, no Rio de Janeiro.

Agradecemos muito a sua contribuição !

 

5º Congresso Nacional do Samba

Por ocasião do Dia do Samba no 2 de dezembro, a Unirio organizou o
5º Congresso Nacional sobre a Genealogia do Samba, com o objetivo de refletir sobre a

genealogia, a cartografia e a cronologia dessa manifestação cultural brasileira, presente em
muitos ritmos, vertentes e gêneros da diáspora musical africana encontrados em diversas
regiões do país. O evento contou com a participação da pesquisadora Christine Douxami,
titular no UMR IMAF e em missão com o IRD no Brasil.
O Congresso foi organizado pelo programa de extensão Memorável Samba, vinculado ao
Laboratório de Preservação e Gestão de Acervos Digitais (Labogad) da UNIRIO, em parceria com

https://www.spatial-hydrology.com/
https://www.instagram.com/labjovens/
https://pt.ird.fr/francecolab-brasil-proteger-os-rios-e-oceanos
https://sites.google.com/view/rios-on-line/
https://sites.google.com/view/rios-on-line/
https://cutt.ly/KRWuUxn
https://web.facebook.com/oIRDnoBrasil/photos/pcb.1928853177319542/1928850470653146/
https://cutt.ly/mYeiiYQ


o Projeto Samba Global, do Centro de Referência e Informação em Artes e Cultura Brasileira
(Criar).

Publicação em destaque

IRD le Mag’: Experimentos Aleatórios Controlados na Área de Desenvolvimento: revolução ou

miragem?

Em 2009, 3 economistas receberam o Prêmio Nobel de Econonia pela sua abordagem
experimental para aliviar a pobreza global através dos RCTs ou Experimentos aleatório
controlados. Mas ainda for útil en alguns casos, podemos considerar esse método uma
receita mágica? O “Point De Vue” traz a expertisa dos especialistas Gulzar Natarajan, do
Global Innovation Fund, Jonathan Murdoch, da NYU e François Roubaud, do IRD.

Falam de nós

No Midi Libre "Sète: Arnaud Bertrand,

pesquisador de, volta de uma missão na foz

do rio Amazonas"

17/10/2021 - "[Os dados coletados] podem ser utilizados

como base concreta para refinar a previsão do impacto das
mudanças climáticas à escala mundial", conta Arnaud Bertrand,
um dos cientistas que lidera a campanha oceanográfica
AMAZOMIX, que navegou na foz do rio Amazonas até o 8/10

No Valor Econômico, “Jovens, geração

sacrificada na pandemia”

25/10/2021 - “Para enfrentar dificuldades enfrentadas pelxs
jovens brasileirxs no mercado de trabalho, propostas do

governo vão na direção de maior flexibilidade e redução de
direitos trabalhistas” Segun analise de João Saboia da UFRJ e
Francois Roubaud do IRD, falando sobre o estado do mercado

de trabalho após crise sanitária.

Últimas Publicações

Ciências marinhas

Afonso G. V. F., Di Dario F., Eduardo L. N., Lucena-Fredou F., Bertrand Arnaud, Mincarone M. M.. Taxonomy and distribution of

deep-sea bigscales and whalefishes (Teleostei : Stephanoberycoidei) collected off Northeastern Brazil, including seamounts and

oceanic islands. Ichthyology and Herpetology, 2, 2021.

Queffelec B., Bonnin Marie, Ferreira B., Bertrand Sophie, Da Silva S. T., Diouf F., Trouillet B., Cudennec A., Brunel Adrien, Billant

O., Toonen H.. Marine spatial planning and the risk of ocean grabbing in the tropical Atlantic. ICES Journal of Marine Science, 4,

2021.

Arnault Sabine, Thiria S., Crepon M., Kaly F.. A tropical Atlantic dynamics analysis by combining machine learning and satellite

data. Advances in Space Research, 2 No Spécial, 2021.

Saúde

Makunin A., Korlevic P., Park N., Goodwin S., Waterhouse R. M., von Wyschetzki K., Jacob C. G., Davies R., Kwiatkowski D., St

Laurent B., Ayala Diego, Lawniczak M. K. N.. A targeted amplicon sequencing panel to simultaneously identify mosquito species

and Plasmodium presence across the entire Anopheles genus. Molecular Ecology Resources, 2021.

Yainna S., Negre N., Silvie Pierre, Brevault T., Tay W. T., Gordon K., dAlencon E., Walsh T., Nam K.. Geographic monitoring of

insecticide resistance mutations in native and invasive populations of the fall armyworm. Insects, 5, 2021

Boëte Christophe. Outbreaks of arboviruses, biotechnological innovations and vector control: facing the unexpected , 6.
Wageningen (NLD) : Wageningen Academic Publ. (Ecology and Control of Vector Borne Diseases), 2021.

Wichit S., Gumpangseth N., Hamel Rodolphe, Yainoy S., Arikit S., Punsawad C., Missé Dorothée. Chikungunya and Zika viruses:
co-circulation and the interplay between viral proteins and host factors. Pathogens, 4, 2021.

Meio ambiente

https://www.youtube.com/watch?v=sMTDOn7tEYU
https://pt.ird.fr/experimentos-aleatorios-controlados-na-area-de-desenvolvimento-revolucao-ou-miragem
https://cutt.ly/HRzph7V
https://cutt.ly/MRIFrOY


Braganca D., Oliveira F., Macario K., Nunes V., Muniz M., Lamego F., Abril Gwenaël, Nepomuceno A., Solis C., Rodriguez-Ceja M..
Establishing water sample protocols for radiocarbon analysis at LAC-UFF, Brazil. Radiocarbon, 4, 2021.

Cotovicz L. C., Knoppers B. A., Regis C. R., Tremmel D., Costa-Santos S., Abril Gwenaël. Eutrophication overcoming carbonate
precipitation in a tropical hypersaline coastal lagoon acting as a CO2 sink (Araruama Lagoon, SE Brazil). Biogeochemistry, 2021.

Eberhardt D. N., Marchao R. L., Vendrame P. R. S., Corbeels M., Filho O. G., Scopel E., Becquer Thierry. Effect of Savanna windrow

wood burning on the spatial variability of soil properties. Pesquisa Agropecuaria Tropical, 2021.

Odonne G. (ed.), Molino Jean-François (ed.). Methods in historical ecology : insights from Amazonia. New York (USA) : Routledge
(New Frontiers in Historical Ecology), 2021.

Guzman L. M., Trzcinski M. K., Barberis I. M., Cereghino R., Srivastava D. S., Gilbert B., Pillar V. D., de Omena P. M., MacDonald A.

A. M., Corbara B., Leroy Céline, Bautista F. O., Romero G. Q., Kratina P., Debastiani V. J., Gonialves A. Z., Marino N. A. C., Farjalla V.
F., Richardson B. A., Richardson M. J., Dezerald O., Piccoli G. C. O., Jocque M., Montero G.. Climate influences the response of

community functional traits to local conditions in bromeliad invertebrate communities. Ecography, 3, 2021.

Brousseau Louise, Fine P. V. A., Dreyer E., Vendramin G. G., Scotti I.. Genomic and phenotypic divergence unveil microgeographic

adaptation in the Amazonian hyperdominant tree Eperua falcate Aubl. (Fabaceae). Molecular Ecology, 5, 2021.

Blanco Julien, Bellon B., Barthelemy L., Camus B., Jaffre L., Masson A. S., Masure A., Roque F. D., Souza F. L., Renaud P. C.. A novel

ecosystem (dis)service cascade model to navigate sustainability problems and its application in a changing agricultural

landscape in Brazil. Sustainability Science, 2021.

Satge Frédéric, Pillot Benjamin, Roig H., Bonnet Marie-Paule. Are gridded precipitation datasets a good option for streamflow
simulation across the Jurua river basin, Amazon?. Journal of Hydrology, 2021.

Invernón V.R., Tisserand R., Jouannais P., Navarrete Gutiérrez D.M., Muller S., Pillon Yohan, Echevarria G., Merlot S.. La découverte
de nouvelles espèces végétales hyperaccumulatrices de métaux dans les herbiers. Londres : ISTE Editions (Encyclopédie
Sciences. Biologie : Systématique, Phylogénomique et Taxonomie), 2021.

Sociedade

Rougier E., Combarnous F., Fauré Yves-André. Political turnover, public employment, and local economic development: new
empirical evidence on the impact of local political dynasties in the Brazilian "Nordeste". European Journal of Development

Research, 2021.

Ciavolella R. (ed.), Melenotte Sabrina (ed.), Rebucini G. (ed.), Wittersheim E. (ed.). Beyond political anthropology. Conditions

Humaines / Condition Politiques : Revue Internationale d'Anthropologie du Politique, 2021.

Emperaire Laure. A chacun sa biodiversité et ses savoirs : instruments globaux et savoirs locaux. Marseille (FRA) : IRD ; Paris
(FRA) : MNHN (Objectifs Suds), 2021.

Atta-Krah K. (coord.), Chotte Jean-Luc (coord.), Gascuel C. (coord.), Gitz V. (coord.), Hainzelin E. (coord.), Hubert B. (coord.),

Quintero M. (coord.), Sinclair F. (coord.). Agroecological transformation for sustainable food systems : insight on France-CGIAR

research, 26. Montpellier (FRA) : Agropolis International (Dossiers d'Agropolis International), 2021.

Rebaï N., Bilhaut A.G., Suremain Charles-Edouard de, Katz Esther, Paredes M.. Introducción, 48. Lima (PER) : IFEA ; Marseille
(FRA) : IRD (Actes et Mémoires de l'Institut Français d'Etudes Andines), 2021.
Rebaï N. (ed.), Bilhaut A.G. (ed.), Suremain Charles-Edouard de (ed.), Katz Esther (ed.), Paredes M. (ed.). Patrimonios alimentarios
en América Latina : recursos locales, actores y globalización, 48. Lima (PER) : IFEA ; Marseille (FRA) : IRD (Actes et Mémoires de
l'Institut Français d'Etudes Andines), 2021.
Emperaire Laure, Fausto C., Freitas F., Mendes dos Santos G., Goulart Bustamente P.. Agrobiodiversidade e roças, 7. São Paulo
(BRA) : SPBC, 2021.

Emperaire Laure. Gerar, cuidar e manter a diversidade biológica : introdução. São Paulo (BRA) : SBPC, 2021.
Emperaire Laure (coord.), Carneiro da Cunha M (ed.), Barbosa Magalhães S. (ed.), Adams C. (ed.). Povos tradicionais e
biodiversidade no Brasil : contribuições dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais para a biodiversidade,
políticas e ameaças. Seção 7 : Gerar, cuidar e manter a diversidade biológica. São Paulo (BRA) : SBPC, 2021.
Ciavolella R., Melenotte Sabrina, Rebucini G., Wittersheim E. . Au-delà de l'anthropologie politique : introduction : étudier et
questionner le pouvoir au XXIe siècle. Conditions Humaines / Condition Politiques : Revue Internationale d'Anthropologie du
Politique, 2021.

Aubertin Catherine, Kalil de Jesus L. M. . A contribuição do Brasil na COP21 : o agronegócio do futuro. Revista Terceira Margem
Amazônia, 16, 2021. Campos L., Paquette Catherine. Arte y cultura en la transformacion de barrios populares en América Latina.
IdeAs : Idées d'Amériques, 2021.

Représentation de l'IRD au Brésil
Héloïse BENOIT
Chargée de communication et culture scientifique

Campus Universitário Darcy Ribeiro Av. L3 Norte, Ed. Finatec – Asa Norte
Brasília
Tel : +55 61 3248-5323

Pour vous désabonnez, merci de contacter heloise.benoit@ird.fr

https://www.facebook.com/oIRDnoBrasil
https://twitter.com/ird_fr?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Aird_fr&ref_url=https%3A%2F%2Fen.ird.fr%2F
https://bresil.ird.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCoV6J24qg5SZKVHAQzqhIUg
https://www.linkedin.com/company/ird_2/mycompany/

