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Eventos gratuitos promovidos por Médicos Sem Fronteiras conectam 
Brasília com a ajuda humanitária 

Organização humanitária internacional apresenta exposições, filmes, debates e contação de 
histórias para diversos públicos; seminário de jornalismo discutirá cobertura de crises 

  
De 7 a 14 de abril, Brasília será sede do Conexões MSF, que leva a cidades brasileiras eventos sobre 
a organização internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF) e o tema da ajuda humanitária. Conexões 
MSF, organizado em colaboração com instituições, empresas e artistas locais, inclui exposições, 
filmes, conversas e um grafite dentre as intervenções artísticas. As atividades foram distribuídas em 
diferentes horários e locais para promover uma conexão entre os brasilienses e a ajuda humanitária.  
 
“O objetivo do Conexões MSF é aumentar o conhecimento do público sobre estas crises, o trabalho 
da organização e o sofrimento enfrentado pelas pessoas atendidas em nossos projetos”, explica a 
diretora de comunicação de MSF-Brasil, Ana Lemos.  
 
A ampla programação foi pensada para diferentes públicos, de crianças a profissionais 
especializados, incluindo sessões informativas – na Universidade de Brasília e na Livraria Cultura do 
CasaPark - sobre como trabalhar com MSF em mais de 70 países.  
 
Uma sessão de cinema a céu aberto será promovida em 10 de abril, às 19h, no Museu Nacional do 
Conjunto Cultural da República, para marcar a abertura oficial do Conexões MSF. A exibição do filme 
Caminhos da Vacina (classificação indicativa livre) será seguida de um bate-papo com Ana Lemos, o 
médico generalista Paulo Reis e a psicóloga Vanessa Cardoso. O evento contará com a mediação da 
jornalista Ligia Formenti e apresentação da banda Patubatê.  
  
Outros dois documentários – Fogo nas Veias (classificação 16 anos) e Tuberculose: o retorno da 
epidemia (14 anos) - serão exibidos na Caixa Cultural e no Museu Correios, respectivamente. Ambas 
sessões serão seguidas de bate-papos com profissionais de MSF e representantes de outras 
instituições com experiência nos temas abordados.  
 
Conexões também é o nome da exposição fotográfica montada no Terraço Shopping (Praça do 
Cinema). As 72 imagens sintetizam o trabalho de MSF, que atende pessoas em meio a conflitos 
armados, epidemias, desastres naturais ou sem nenhum acesso a cuidados de saúde. Essa ajuda é 
oferecida exclusivamente com base na necessidade das populações atendidas, sem discriminação 
de raça, religião ou convicção política, e de forma independente de poderes políticos e econômicos. 
Há registros feitos em mais de 20 países, incluindo Brasil, Afeganistão, Haiti, Iêmen, República 
Centro-Africana e Síria. Algumas imagens são interativas e colocam pessoas atendidas por MSF em 
evidência quando o visitante utiliza óculos infravermelhos.  
 
Na Praça Central do mesmo shopping, roteiros adaptados pela contadora de histórias Nyedja 
Gennari prometem despertar a solidariedade nas crianças com enredos que abordam temas como 
refugiados e doença de Chagas de forma lúdica. 
 
Já no Pátio Brasil Shopping (3º Piso, próximo à loja Centauro), é possível ver a mostra interativa 
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Pessoas em Movimento. Um labirinto cujos caminhos ilustram - com estímulos visuais, auditivos e 
táteis - as dificuldades extremas enfrentadas por milhões de refugiados, deslocados internos e 
solicitantes de asilo no mundo todo. No fim, o visitante terá a certeza de que voltar para casa, 
definitivamente, não é uma opção para essas pessoas. 
 
Atividade exclusiva para profissionais e estudantes de comunicação, o seminário de jornalismo 
Ajuda humanitária em pauta – como cobrir conflitos armados, desastres naturais e epidemias 
discutirá, no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal, o trabalho de organizações 
que atuam em meio às piores crises do mundo e dará dicas sobre como fazer as coberturas desses 
contextos.  
 
O Conexões MSF se propõe, ainda, a levar para as regiões visitadas uma intervenção artística 
duradoura para manter viva a lembrança da ajuda humanitária. A partir de relatos de profissionais 
de MSF sobre suas experiências em diversas situações, artistas convidados representam com sua 
arte o que interpretam dos textos. Em Brasília, a produção deste Diário de Arte será de Daniel Toys 
e Omik, inspirada em pessoas que vivem com doença de Chagas. O painel escolhido para o grafite 
fica no Parque da Cidade. A entrega da obra será no Dia de Luta Contra a Doença de Chagas, 14 de 
abril, às 11h30.  
 
Serviço 
O que: Conexões MSF – Brasília conectada com a ajuda humanitária, série de eventos gratuitos 
promovidos pela organização humanitária internacional Médicos Sem Fronteiras em colaboração 
com Artcans, Avianca, Avianca Cargo, Burburinho Cultural, Caixa Cultural Brasília, CargoSoft, Destak, 
Livraria Cultura, Metro, Museu Correios, Museu Nacional do Conjunto Cultural da República, Parque 
da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Pátio Brasil Shopping, Patubatê, Rádio Transamérica, Sindicato 
dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal, Terraço Shopping, Toys e Omik, Universidade de 
Brasília - Faculdade de Medicina.  
 
Quando: 07 a 14 de abril, em diversos horários e locais – verificar programação; a exposição Pessoas 
em Movimento permanecerá na cidade até 21 de abril; já a exposição fotográfica Conexões ficará 
até 26 de abril.  
 
A programação completa está disponível em conexoes.msf.org.br. 
 
Fotos de contexto em alta resolução, vídeos decupados para livre edição e textos de apoio estão 
disponíveis em https://bit.ly/2GyCG6o. Todas as pastas contêm também um arquivo com créditos, 
que devem ser registrados. O uso é autorizado somente para reportagens relacionadas à Médicos 
Sem Fronteiras.  O drive será atualizado com textos e fotos ao longo do evento. 
 
Na medida em que forem distribuídos, os comunicados de imprensa também serão disponibilizados 
em conexoes.msf.org.br/sala-de-imprensa. 
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