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MENSAJEROS DE LAS MALAS NOTICIAS
Tratado sobre imigração e sua relação com a cidade de São Paulo

Mesclando uma estética poética à linguagem jornalística, o vídeo artigo oferece 
um mergulho nos dilemas e dificuldades enfrentados pelos migrantes que buscam 
melhores oportunidades e condições de vida na maior metrópole da América Latina. 
Do tanzaniano morador de rua ao músico congolês, o documentário retrata os desafios 
cada vez maiores colocados aos governos das grandes cidades diante dos aumentos 
dos níveis de deslocamento de pessoas no mundo. Apesar das migrações serem parte 
fundamental da história da cidade de São Paulo, sendo responsável pela confluência de 
um raro patamar de diversidade cultural e étnica, a preocupação com a articulação de 
políticas públicas específicas para a população migrante que vive na cidade só tomou 
forma em 2013, com a criação da Coordenação de Políticas para Migrantes (CPMig) 
no âmbito da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) de São 
Paulo. O trabalho desenvolvido desde então, com incorporação da ótica de direitos 
humanos, tem tentado estabelecer uma mudança de paradigma no qual o tema da 
migração deixa de ser atrelado à questão da segurança nacional. Mas isso traz desafios. 
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BIA BITTENCOURT – Brasil

Bia Bittencourt, 29, ilustradora e editora de vídeo. Trabalhou na MTV, 
TV Folha e é a criadora da Feira Plana, a mais importante feira de 
publicações alternativas do Brasil.

ISADORA BRANT  – Brasil

Isadora Brant, 28, fotógrafa, trabalhou na TV Folha entre 2011 e 2016.  
É uma das sócias da editora Vibrant. Colabora com diversas publicações 
com fotografias e vídeos.

JOÃO WAINER – Brasil

João Wainer, 40, documentarista, colabora com o jornal Folha de 
S.Paulo desde 1996. Foi um dos criadores da TV Folha, projeto vencedor 
do prêmio Esso de Telejornalismo em 2013. Dirigiu os longas Pixo, 
(2009) e Junho (2014).

contato: joaowainer1@gmail.com

LUCAS FERRAZ – Brasil

Lucas Ferraz, 32, foi repórter e correspondente internacional da 
Folha de S.Paulo. Atualmente trabalha como jornalista freelancer 
colaborando com diversas publicações.

Recebido em Junho de 2016.
Original em português.
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