
 
 
 
 

 

Porto Alegre recebe seminário de jornalismo sobre 
a cobertura de imprensa das ações de ajuda humanitária 

 

“Ajuda Humanitária em Pauta - como cobrir conflitos armados, desastres naturais e 
epidemias” é o tema do seminário de jornalismo que será realizado em 10 de novembro, das 
10h às 19h, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon Country. O evento gratuito, promovido 
pela organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), é exclusivo para profissionais e estudantes de 
comunicação. As vagas são limitadas e as inscrições são feitas pelo site conexoes.msf.org.br. 

Entre os convidados, há jornalistas com ampla experiência nesse tipo de cobertura e 
representantes do setor humanitário. O objetivo é compartilhar experiência de campo, 
entender contextos e conceitos e dar dicas sobre como promover uma cobertura diferenciada.  

O seminário de jornalismo faz parte da série de eventos Conexões MSF, que visa sensibilizar o 
público de diversas cidades brasileiras sobre crises humanitárias e sobre o trabalho de MSF por 
meio de diferentes atividades gratuitas. São exposições, filmes, debates científicos, contação de 
histórias e debates abertos ao público em pontos estratégicos de Porto Alegre em colaboração 
com parceiros locais. 

Conexões MSF vai de 07/11 a 10/11, com uma ampla programação em seis locais diferentes na 
cidade. A programação completa de todas as atividades pode ser conferida aqui! 

Serviço 
Local: Livraria Cultura do Shopping Bourbon Country 
Horário: de 9h às 17h30 

 
PROGRAMAÇÃO 

 
10h – 10h30 | Recepção das pessoas inscritas e credenciamento de lugares vagos 
 
10h30 – 10h40 | Avisos gerais 
 
10h40 – 12h | O trabalho de Médicos Sem Fronteiras (MSF) 
Palestrante: Nira Torres, diretora de Comunicação de MSF-Brasil 
 
12h – 13h20 | Palestrante convidado 
Palestrante: Miguel Pachioni (ACNUR) 
Miguel Pachioni é formado em comunicação, com especialização em marketing social e 
sociologia urbana, e mestre em comunicação. Atuou profissionalmente em organizações 
ambientais, instituições culturais e agências humanitárias no Brasil, Inglaterra e Bulgária. 
Atualmente é assistente sênior de informação pública do ACNUR, em São Paulo. 
 
13h20 – 14h20 | Almoço 
 
14h20 – 16h | A comunicação em MSF – Como funciona a relação com a imprensa e de que 
forma é possível apoiar o trabalho em campo 
Palestrante: Paulo Braga 
Paulo Braga é coordenador de Relações com a Imprensa de MSF-Brasil. É responsável pelo 
atendimento e distribuição de conteúdo à imprensa brasileira e por facilitar entrevistas com 
porta-vozes da organização. Trabalhou nos jornais Folha de S. Paulo e Valor Econômico e 
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comandou a assessoria de imprensa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). 
 
16h – 17h20 | Exibição de vídeos 
Sônia Bridi conta exclusivamente para o seminário os bastidores da reportagem do Fantástico 
em um campo de refugiados em Uganda. 
 
17h20 – 17h30 | Intervalo 
 
17h30 – 18h50 | Cobertura de crises humanitárias e cobertura de conflitos 
Palestrante: Humberto Trezzi 
Humberto Trezzi é formado em Jornalismo pela PUCRS e é jornalista do Zero Hora desde 1988. 
Além de cobrir tráfico de drogas e ações de facções criminosas no Rio e em São Paulo, Trezzi 
acompanhou guerras e operações de paz em diversos países da América e da África, a Primavera 
Árabe e chegou a ser ferido na cobertura do início da guerra civil da Líbia.  Durante mais de três 
décadas de jornalismo, seus trabalhos tratam de violência, Ditadura Militar, guerras, Direitos 
Humanos, e cidades.  Em 2013, ele venceu o Esso de Jornalismo Nacional e publicou o livro Em 
Terreno Minado – Aventuras de um repórter Brasileiro em áreas de guerra e conflito. 
Atualmente, o jornalista integra o Grupo de Investigação (GDI) da RBS. 
 
18h50 – 19h | Encerramento 
 
Regras de inscrição 
O evento é exclusivo para profissionais e estudantes de comunicação, com prioridade para 
jornalistas e outros profissionais de mídia, assim como estudantes de Jornalismo e Rádio e TV. 
Seguindo estes critérios, as vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Os formulários 
serão recebidos até as 22h de 31 de julho, mesmo que já tenhamos preenchido todas as vagas, 
pois haverá lista de espera. As confirmações serão enviadas por e-mail após o encerramento 
das inscrições. 

Informações: 
Pilar Magnavita 
Assessora de Comunicação  
pilar.magnavita@rio.msf.org 
+ 55 21 98595-8044 
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