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Médicos Sem Fronteiras promove eventos gratuitos que conectam 
Belo Horizonte com a ajuda humanitária internacional 

 
Organização humanitária internacional apresenta exposições, filmes, debates e contação de 

histórias para diversos públicos; seminário de jornalismo discutirá cobertura de crises 
  
Belo Horizonte será a sede de Conexões MSF, evento que acontece de 08/08 a 11/08 para levar a 
cidades brasileiras informações sobre a organização internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF) e 
atividades culturais gratuitas que abordam o trabalho de ajuda humanitária. Conexões MSF trará 
para a capital mineira exposições, filmes, conversas e um grafite entre as intervenções artísticas. As 
atividades foram distribuídas em diferentes horários em seis locais da cidade para promover uma 
conexão entre os mineiros e a ajuda humanitária. O evento é organizado em colaboração com 
instituições, empresas e artistas locais. 
 
“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-geral de MSF-Brasil, Ana de Lemos.  
 
A ampla programação gratuita foi pensada para diferentes públicos, de crianças a profissionais 
especializados, incluindo sessões informativas na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e 
no Teatro do Pátio Savassi sobre como trabalhar com MSF nos cerca de 70 países onde a 
organização atua. 
 
Na quarta-feira (08/08), Conexões MSF abre o calendário da série de atividades com uma 
apresentação da Cia de Teatro Luna Lunera, que interpretará experiências dos profissionais de MSF. 
Na sequência, será exibido o curta-metragem “Desculpe, me afoguei”, de Hussein Nakhal e David 

Habchy. O filme de animação, criado pelo Estúdio Kawakeb, de Beirute, e por Médicos Sem 
Fronteiras (MSF), é inspirado em uma carta supostamente encontrada no corpo de alguém 
que se afogou no Mediterrâneo devido às políticas cínicas que prevalecem em nossos dias.  
 
A abertura contará com a presença da diretora-geral de MSF-Brasil, Ana de Lemos, que vai 
apresentar o trabalho da organização e os projetos de ajuda humanitária desenvolvidos ao redor do 
mundo. 
 
“Conexões” também é o nome da exposição fotográfica, exibida de 08/08 a 11/08, no piso GG do 
Shopping Cidade. As 72 imagens sintetizam o trabalho de Médicos Sem Fronteiras, 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. 
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Já no shopping Pátio Savassi, Conexões MSF apresenta a exposição “Pessoas em Movimento”, que 
convida os visitantes a vivenciarem a experiência de um refugiado por meio de óculos de realidade 
virtual. A mostra interativa acontece próxima à entrada do Teatro Pátio Savassi de 08/08 a 22/08 e 
traz 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. 
 
No dia 09/08, às 10h, a Faculdade de Medicina da UFMG abrigará o debate “Desafios na atenção 
em saúde para a doença de Chagas”, que traz a presença de especialistas no tema. 
O encontro busca debater os desafios para a ampliação do acesso ao diagnóstico e tratamento da 
doença de Chagas na atenção básica de saúde. A doença afeta de 2 a 5 milhões de brasileiros e cerca 
de 80% das pessoas infectadas não têm acesso ao diagnóstico ou ao tratamento. 
 
No mesmo dia, às 17h, pesquisadores de diversas áreas se reúnem no Prédio 1 da PUC Minas para 
tratar do tema “Os Limites da Escolha: A Emergência dos Fluxos Migratórios Mistos no Contexto 
Latino-Americano”. Serão discutidos o panorama atual da mobilidade humana na América Latina e 
as dificuldades crescentes em discernir as migrações forçadas daquelas tradicionalmente chamadas 
“voluntárias”. Nesse sentido, pretende-se debater quais os desafios que os fluxos mistos e de que 
forma os países vem adaptando mecanismos de proteção para as novas categorias de pessoas 
deslocadas. 
 
No dia 09/08, Conexões MSF exibe às 19h30 no Teatro do Pátio Savassi o documentário 
“Affliction”, de Peter Casaer, filmado em meio a maior epidemia de Ebola na África Ocidental. O 
filme explora diferentes aspectos do surto do vírus nos três países mais afetados: Serra Leoa, Guiné 
e Libéria. Chefes de aldeia, pacientes, sobreviventes e trabalhadores humanitários falam sobre o 
medo, a rejeição, o estigma, o impacto da quarentena, a mortalidade, as falhas da resposta 
internacional e a falta de tratamento médico adequado para uma das doenças mais letais da 
atualidade. A equipe de filmagem teve acesso ilimitado às instalações de Médicos Sem Fronteiras 
e mostra as adversidades dos profissionais em campo. 
 
Após a sessão, profissionais de MSF responderão a perguntas do público sobre o trabalho 
desenvolvido no local durante a epidemia. 
 
Uma das atrações de Conexões MSF é o encontro promovido com o público interessado em 
trabalhar com MSF. Serão duas oportunidades para mostrar as oportunidades de atuação na 
organização e de interação com profissionais de MSF que estiveram em campo. Os encontros 
acontecerão no dia 10/08: às 14h na UFMG e às 19h30 na no Teatro do Pátio Savassi. Para participar, 
é necessário efetuar a inscrição pelo site. 
 
Para as crianças, Conexões MSF apresenta no Shopping Del Rey uma sessão às 16h de sábado, 
11/08, de Contação de Histórias. De forma lúdica e serena, os contadores irão abordar histórias 
belas de ajuda humanitária no mundo. 
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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 Belo Horizonte, a produção deste Diário de Arte será da 
artista mineira Criola, que traz à luz as violências sofridas pelas mulheres refugiadas. O local e 
entrega da obra ainda serão definidos. 
 
Em atividade anterior à abertura de Conexões MSF, haverá o seminário de jornalismo “Ajuda 
humanitária em pauta – como cobrir conflitos armados, desastres naturais e epidemias”, evento 
exclusivo para jornalistas e estudantes da profissão. O evento se propõe a debater, no dia 04/08, no 
Sesc Palladium, o trabalho de organizações que atuam em meio às piores crises do mundo e dará 
dicas sobre como fazer as coberturas desses contextos. Para este evento será necessário fazer 
inscrição pelo site. 
 
Conexões MSF encerrará as atividades em 11 de agosto, mas as exposições Pessoas em Movimento 
e Conexões permanecerão na cidade até 22 de agosto. Esta é a 7ª edição do evento, que já esteve 
em Campinas, Recife, Fortaleza, Salvador, Vitória-Vilha Velha e Brasília. 
 
Serviço 
O que: Conexões MSF – Belo Horizonte conectada com a ajuda humanitária, série de eventos 
gratuitos promovidos pela organização humanitária internacional Médicos Sem Fronteiras em 
colaboração com Avianca Cargo, Pátio Savassi, Shopping Cidade, Shopping Del Rey, Burburinho 
Cultural, Criola, Luna Lunera, Sesc, LKP, Cargo Soft, Rádio Transamérica, Rádio Super Notícia, O 
Tempo, Jornal Metro, Faculdade de Medicina da UFMG, Ouro Minas Palace Hotel, Instituto Cultural 
Abrapalavra, Quintal e Agência Métrica. 
 
Quando: 08 a 11 de agosto, em diversos horários e locais. A programação completa está disponível 
em conexoes.msf.org.br. 
 
Na medida em que forem distribuídos, os comunicados de imprensa também serão disponibilizados 
em conexoes.msf.org.br/sala-de-imprensa. 
 
Quem somos - 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. 

 
Médicos Sem Fronteiras 
Assessoria de Comunicação 
Pilar Magnavita 
Assessora de Comunicação  
pilar.magnavita@rio.msf.org 
imprensa@rio.msf.org 
+ 55 21 98595-8044 

https://conexoes.msf.org.br/
https://conexoes.msf.org.br/sala-de-imprensa/

