PROGRAMAÇÃO:
07/04 – SÁBADO
SEMINÁRIO DE JORNALISMO
Local: Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF - SIG Quadra 2, Lotes 420/430/440, Brasília - DF
Horário: 9h às 17h30
Ajuda Humanitária em Pauta: como cobrir conflitos armados, desastres naturais e epidemias
As diversas questões que envolvem a cobertura de crises humanitárias serão discutidas por
profissionais de MSF, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e jornalistas convidados.
As vagas são limitadas e as inscrições, gratuitas. Veja como participar aqui.

07/04 a 26/04
EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA “CONEXÕES”
Local: Terraço Shopping (área dos cinemas) - Octogonal, Brasília – DF
Horário: de segunda a sábado de 10h às 22h e domingo e feriado de 14h às 20h
Imagens convidam o público a enxergar de forma verdadeira e profunda situações negligenciadas
vividas por pessoas que enfrentam a invisibilidade. O trabalho de Médicos Sem Fronteiras envolve,
além da oferta de ajuda médico-humanitária a essas populações, comunicar as crises esquecidas nas
quais atuamos. Esta exposição fotográfica traz a invisibilidade como questão, o silêncio como meio e a
sensibilização como resposta.

07/04 a 21/04
EXPOSIÇÃO “PESSOAS EM MOVIMENTO”
Local: Pátio Brasil Shopping - Setor Comercial Sul Quadra 07 Bloco A - Asa Sul, Brasília – DF
Horário: de segunda a sábado de 10h às 22h e domingo e feriado de 14h às 20h
E se a sua vida dependesse de uma única escolha? Para quem vive em meio a zonas de conflito e locais
onde há perseguição por razões políticas, religiosas, ou ligadas à orientação sexual, não há alternativa
senão deixar tudo para trás em busca de sobrevivência. A exposição “Pessoas em Movimento”, de
MSF-Brasil, convida seus visitantes a escaparem de um labirinto cujos caminhos ilustram as
dificuldades extremas enfrentadas por milhões de refugiados, deslocados internos e solicitantes de
asilo no mundo todo. No fim, a certeza que resta é a de que voltar para casa, definitivamente, não é
uma opção.

10/04 – TERÇA-FEIRA
ABERTURA

Local: Museu Nacional do Conjunto Cultural da República - Setor Cultural Sul Lote 02 - Esplanada dos
Ministérios, Brasília – DF
Horário: 19h
Para marcar a chegada do Conexões Brasília, haverá uma apresentação da banda Patubatê. Na
sequência, teremos uma sessão de cinema a céu aberto com o filme “Caminhos da Vacina”, seguido
por um debate com o médico Paulo Reis e a psicóloga Vanessa Cardoso. A mediadora será a jornalista
Lígia Formenti. Caso chova, o evento será transferido para a área interna do museu.

11/04 – QUARTA-FEIRA
CONVERSAS
Debate: AMPLIANDO O ACESSO AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO PARA A DOENÇA DE CHAGAS NO
BRASIL
Local: Faculdade de Medicina da UnB, Auditório 3, Prédio Ciências da Saúde do Campus Universitário
Darcy Ribeiro - Asa Norte, Brasília - DF
Horário: 15h
A proposta é fazer um debate aberto ao público para discutir a doença de Chagas como um problema
de saúde pública atual. O objetivo é pensar formas de ampliação do acesso a diagnóstico e
tratamento, para promover uma mudança substancial na história dessa doença centenária. No
momento, menos de 10% das pessoas afetadas pela Doença de Chagas conhece sua condição.

12/04 – QUINTA-FEIRA
EXIBIÇÃO DO FILME “FOGO NAS VEIAS”
Local: Caixa Cultural - Sala Multimídia - Setor Bancário Sul Q. 4 Lotes 3/4 - Asa Sul, Brasília - DF
Horário: 19h
O infectologista Rafael Sacramento e um convidado especial responderão às perguntas do público
após a sessão.

13/04 – SEXTA-FEIRA
TRABALHE COM MSF
Local: Faculdade de Medicina da UnB, Prédio Ciências da Saúde do Campus Universitário Darcy Ribeiro
- Asa Norte, Brasília – DF
Horário: 14h
Local: Livraria Cultura - SGCV Shopping Casa Park, Lote 22, Piso 2, Loja 4 - Zona Industrial, Brasília - DF
Horário: 19h
Tem vontade de trabalhar com Médicos Sem Fronteiras, mas não sabe como funcionam os processos
de recrutamento? Tem curiosidade de ouvir sobre como é a vida em um projeto no terreno
diretamente de alguém que vivenciou isso? Uma das atrações do Conexões MSF é justamente uma
conversa com profissionais experientes de MSF, para responder aos questionamentos do público.
O recrutador Vicente Brison e profissionais que trabalharam em campo com MSF responderão a
dúvidas sobre o processo de recrutamento e o trabalho no terreno com MSF.
As vagas são limitadas. Veja como participar aqui.

14/04 – SÁBADO
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
Local: Terraço Shopping - Octogonal, Brasília - DF
Horário: 16h
Essa atividade voltada para as crianças apresenta enredos adaptados e inspirados no trabalho de MSF
pelo mundo. As histórias serão apresentadas pela contadora de histórias Nyedja Gennari.

DIÁRIO DE ARTE
Local: Parque da Cidade
Horário: 11h30
Baseado em relatos de profissionais de MSF sobre suas experiências em projetos nos quais atuaram
pelo mundo, o Diário de Arte consiste em transformar essas memórias em intervenção urbana, a partir
do talento de artistas convidados. Com isso, os relatos ganham forma e cor e contextualizam as
realidades enfrentadas, os desafios existentes e as conquistas alcançadas.
No Conexões Brasília, o grafite será inspirado em relatos de profissionais de MSF que trabalharam em
projetos voltados para o diagnóstico e atendimento de pessoas que vivem com Chagas. A produção
será de Daniel Toys e Omik.
O público está convidado a conferir o resultado final do diário de arte e compartilhar suas impressões
com os artistas e profissionais de MSF que estarão no local.

EXIBIÇÃO DO FILME “TB: O RETORNO DA EPIDEMIA”
Local: Museu Nacional dos Correios - Setor Comercial Sul Q. 4, Bloco A, Edifício Apollo - Asa Sul, Brasília
– DF
Horário: 18h30
O infectologista Rafael Sacramento e convidado especial responderão às perguntas do público após a
sessão.

