
 
 

Médicos Sem Fronteiras leva exposição interativa gratuita ao Pátio Brasil Shopping  
Pessoas em Movimento estará em exibição de 07 a 21 de abril 

 

Chega ao Pátio Brasil Shopping a exposição interativa Pessoas em Movimento, promovida pela 

organização humanitária internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF). A mostra poderá ser 

visitada gratuitamente de 07 a 21 de abril, de segunda a sábado, das 10h às 22h e, aos domingos 

e no feriado das 14h às 20h, no 3º Piso, próximo à loja Centauro.  

Pessoas em Movimento é um labirinto cujos caminhos ilustram as dificuldades extremas 

enfrentadas por milhões de refugiados, deslocados internos e solicitantes de asilo no mundo.  

 

“O objetivo é gerar reflexão acerca da necessidade de cada ser humano de agir diante da ameaça 

à vida. Para além de terem suas necessidades básicas atendidas, é preciso que lhes seja 

assegurada a dignidade”, explica a diretora de comunicação de MSF-Brasil, Ana Lemos.  

 

Estímulos visuais, auditivos e táteis são produzidos por textos, fotos, vídeos, sons que marcam 

os caminhos perigosos percorridos por quem é forçado a se deslocar, além de objetos que 

reproduzem a realidade dos contextos abordados. No fim, o visitante a certeza de que voltar 

para casa, definitivamente, não é uma opção para essas pessoas. 

Pessoas em Movimento integra a série de eventos Conexões MSF. Organizada em colaboração 

com instituições, empresas e artistas locais, também inclui filmes, conversas, contação de 

histórias e intervenções artísticas. As atividades foram distribuídas em diferentes horários e 

locais para promover uma conexão entre a população de Brasília e a ajuda humanitária. A 

programação completa está disponível em conexoes.msf.org.br. 

Ficha técnica 

Idealização e coordenação: Médicos Sem Fronteiras Brasil 

Criação e Design: Adabliu | Realização: Burburinho | Vídeos: Asteroide | Fotos: acervo MSF 

Classificação indicativa: 14 anos 

 
Quem somos - A Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária internacional que leva cuidados 

de saúde a pessoas afetadas por conflitos armados, desastres naturais, epidemias, desnutrição ou sem 

nenhum acesso à assistência médica. Oferece ajuda 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. Também é missão da MSF chamar a atenção para as dificuldades 

enfrentadas pelas pessoas atendidas em seus projetos. 

 

Serviço 
O que: Exposição Pessoas em Movimento, promovida por Médicos Sem Fronteiras 
Onde: Pátio Brasil Shopping, 3º Piso, próximo à loja Centauro – Setor Comercial Sul, Quadra 07, 
Bloco A - Asa Sul 
Quando: De 07 a 21 de abril, de segunda a sábado, das 10h às 22h e, aos domingos e no feriado 
das 14h às 20h. Grátis. 
Apoio: Burburinho, CargoSoft, FS e Pátio Brasil Shopping 
Informações à imprensa: Damaris Giuliana | damaris.giuliana@rio.msf.org | (21) 98595-8044.  
Fotos, filmagens e entrevistas necessitam de agendamento prévio com MSF para liberação do 
shopping. 

https://conexoes.msf.org.br/
mailto:damaris.giuliana@rio.msf.org

