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1. Carta dos Diretores
Queridos delegados,
Bem-vindos a Agência de Comunicação do VIII IBMR MUN! Estamos muito
gratos por sua escolha e com muita alegria recebemos vocês para essa incrível experiência.
Os delegados de Imprensa durante a simulação atuarão como jornalistas,
desempenhando seu importante papel nos acontecimentos internacionais, observando e
acompanhando de forma crítica, com objetividade e precisão, sempre atento ao viés
editorial do jornal escolhido.
É importante saber que suas informações podem influenciar no debate entre os
delegados dos demais comitês, por isso, atente-se à veracidade dos fatos, mantendo o
profissionalismo e deixando de lado suas opiniões pessoais e ideologias que possam ter
efeito nas discussões e que sejam contrárias ao viés do seu jornal.
Por fim, gostaríamos de nos apresentar. Nós, Gustavo Alves e José Lourran,
diretores do comitê, estaremos juntos nessa cobertura, à disposição para auxiliá-los durante
toda a simulação.
Atenciosamente,
Gustavo Alves
José Lourran

Rio de Janeiro
2022

2. A Imprensa e sua Responsabilidade
A imprensa tem seu termo originado da “prensa móvel”, máquina inventada pelo
alemão Johannes Gutenberg em meados do século XV, sendo um marco na produção de
livros em massa, permitindo que seja feito rápido e em grandes quantidades, logo foi possível
a difusão da leitura. Séculos depois surgem pela Europa frequentes publicações periódicas
por toda a Europa, já com o intuito de informar a população, que mais tarde começaram a
representar o papel de influenciar a opinião pública.
Com o passar do tempo, ferramentas surgiram facilitando o acesso à informação,
fazendo o jornalismo passar por diversas transformações até os dias de hoje, na chamada “era
digital”, o qual sua maior característica é a possibilidade de fazer a notícia em tempo real e
em diversos veículos.
Mesmo com tantas transformações, a imprensa segue desempenhando a sua principal
função, mantendo sua importância e relevância nos conflitos, debates, posicionamentos,
discursos e decisões nos campos econômicos, sociais e políticos, sejam elas em escalas
nacionais ou mundiais.
Para aproximar os delegados de uma experiência mais próxima da realidade, a
Agência de Comunicação do IBMRMUN atuará seguindo este indiscutível papel através das
redes sociais, divulgando notícias e informes de todos os comitês em tempo real, com a
fidelidade do fatos e acontecimentos durante as sessões, assim, ajudando também a fomentar
as discussões dos debates. Além disso, para apurar e coletar informações, devem entrevistar
delegados sobre posicionamentos e afirmações proferidas em discursos em sessão, de modo a
refinar o conteúdo da notícia. Também será responsável por divulgar documentos e
comunicados oficiais das sessões.
É importante que o jornalista se mantenha imparcial e faça seu trabalho com
transparência e fidelidade a veracidade dos fatos, não deixando que suas crenças, visões e
opiniões interfiram no seu trabalho, como também é imprescindível que o delegado mantenha
postura e respeito durantes as sessões e com os demais diretores e delegados, sem interferir
nos debates
A partir do segundo dia de simulação cada jornalista deve entregar obrigatoriamente
uma matéria por dia, podendo entregar mais de uma, caso julgue plausível e/ou necessário.
As matérias devem ser submetidas ao EMAIL DA IMPRENSA até três horas antes do
encerramento da última sessão do dia. Antes de publicada, cada notícia será revisada pelos
diretores.
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Os e-mails enviados devem seguir o seguinte padrão:

Assunto do e-mail:

Nome do jornal - comitê (Ex.: Gustavo Alves - BBC)

Corpo do e-mail:

Nome do delegado - título da matéria
(Ex.: Gustavo Alves - Escravidão moderna dispara e
atinge 50 milhões no mundo, adverte a ONU.
(Fonte: BBC))

Ao final da matéria inserir:

Nome e sobrenome do delegado

3. Como Escrever uma Redação Jornalística
Durante todo o VIII IBMRMUN, a Agência de Comunicação será responsável por
ordenar e transmitir informações de forma fidedigna e concisa. As notícias são peças
essenciais no cotidiano, e suas informações, além de expandir nosso conhecimento acerca do
mundo, também suscitam a discussão e o pensamento crítico.
Ao redigirem um texto jornalístico, os delegados precisam se ater aos princípios
básicos que configuram uma notícia: notoriedade, proximidade e atualidade. Para além de
simplesmente informar, a reportagem precisa apresentar para o leitor também porque é
importante ele tomar conhecimento desse assunto, como ele repercute nacional ou
internacionalmente e, claro, transmitir essas informações o mais rápido possível, não
deixando a notícia “esfriar”.
O texto jornalístico, assim como todas as outras modalidades textuais, também possui
regras e padrões de escrita. Neste caso, os jornalistas devem priorizar a hierarquização de
informações, identificando os fatos mais importantes e os menos importantes para o
entendimento do leitor sobre o tema abordado.

3.1. Lead
Para começar qualquer texto jornalístico, os delegados devem elaborar o Lead, ou
Lide, o primeiro parágrafo do texto. Na abertura da notícia, eles deverão colocar as
informações mais importantes, respondendo as cinco grandes perguntas: O que? Quem?
Quando? Como? Por que?
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3.2. Pirâmide Invertida
Na estruturação de uma redação jornalística, o esquema da “pirâmide invertida” é o
mais difundido em jornais de todo o mundo. Fazendo referência à figura geométrica, esse
modelo se propõe a ordenar informações de acordo com seu grau de importância. Desta
forma, os dados mais relevantes devem vir ao topo da notícia, seguidos de elementos menos
significativos para o propósito da reportagem. Vale lembrar que as informações mais
importantes devem estar contidas no Lide (tópico 3.1).
Antes de produzir o texto jornalístico, os delegados devem analisar as informações e,
a partir disso, saber discernir quais são os fatos mais importantes e quais são os menos
importantes, mantendo a coerência.

3.3. O Título da Redação Jornalística
Depois de escrever a notícia, os jornalistas deverão colocar um título. Acima de tudo,
ele é o chamariz da reportagem. O título deve sintetizar o foco central do texto, indicando
qual assunto será abordado na notícia. Apesar de procurar atrair o leitor para o conteúdo, ele
também deve prezar pelo caráter sintético e, portanto, não deve ser muito extenso.

3.4. Linha Editorial
Escrever uma reportagem não é apenas transmitir informação. O jornalista também
deve estar atento à forma que ele redige seu texto. Todos os delegados devem se ater
invariavelmente ao ponto de vista do veículo de comunicação escolhido. Diante disso, em
suas reportagens, eles devem reiterar posicionamentos políticos, forma de enxergar o mundo
e pautas do interesse do seu jornal. Além disso, a linguagem empregada também pode ser
alterada de acordo com o viés que o jornalista deseja passar.
Vale ressaltar que, embora questões ideológicas dos meios de comunicação sejam
respeitadas a todo momento, os delegados não podem, em nenhuma circunstância, distorcer
os fatos nem criar informações em seus textos.
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4. Os Jornais
● Africa News - Fundada em 2014, a Africa News é uma rede de notícias multilíngue
francesa, anteriormente sediada em Pointe-Noire, República do Congo. Preocupações
orçamentárias causadas pelo coronavírus forçaram o canal a mudar permanentemente
as operações para uma pequena redação na sede do canal irmão Euronews na França.
Possui linha editorial mais progressista e liberal.
● Al Jazeera - Fundada em 1996, a Al Jazeera é uma emissora estatal com sede em
Doha, Catar, de propriedade da Al Jazeera Media Network. Inicialmente lançada
como um canal de televisão árabe via satélite de notícias e atualidades, a Al Jazeera
desde então se expandiu para uma rede com vários canais, incluindo a Internet e
canais de televisão especializados em vários idiomas. Apresenta uma face mais
moderada e ocidentalizada do que o jihadismo islâmico ou a rígida ortodoxia sunita.
● British Broadcasting Corporation (BBC) - Fundada em 1922, a BBC é uma
corporação pública de rádio e televisão do Reino Unido. Atualmente, o veículo é um
dos maiores jornais do mundo, com boa reputação e credibilidade editorial. O
periódico defende um viés liberal mais alinhado a pautas progressistas.
● People's Daily - Fundado em 1948, o People's Daily é o jornal oficial do Partido
Comunista da China e é declarado como órgão oficial do partido desde 1949. Durante
a Revolução Cultural, foi uma das poucas fontes de informação que os estrangeiros e
os próprios chineses contavam para saber o que o governo estava fazendo. Durante
este período, um editorial do Diário do Povo era considerado um comunicado
autorizado da política governamental. Linha editorial sob total supervisão do Estado
Chinês e com viés comunista.
5. As Plataformas
Com o avanço das tecnologias, a presença das mídias sociais no nosso cotidiano é
indiscutível. Assim como são ferramentas de interação social, elas também se tornam
peças-chave na difusão de informações em escala mundial, viabilizando cada vez mais um
contato em tempo real com a notícia. Dessa forma, a influência e a acessibilidade das
ferramentas digitais são qualidades aproveitadas também pelo jornalismo.
Os delegados do IBMRMUN terão acesso a três ferramentas: Twitter, Instagram e
Blog. Ao utilizar cada um desses meios de comunicação, deverão respeitar as regras de uso
estabelecidas por este documento, e a norma padrão da língua portuguesa deverá ser
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empregada em todos os textos. Todos os acessos serão disponibilizados aos delegados da
Agência de Comunicação no dia do evento.

5.1. Twitter
Criado em 2006, o Twitter é uma rede social no estilo microblog, e seu formato
permite que o usuário transmita mensagens curtas a seus seguidores, o tweet, com limite de
280 caracteres.
Durante a simulação, os delegados da Agência de Comunicação utilizarão o Twitter
para realizarem a cobertura em tempo real dos acontecimentos nos comitês. As notícias
deverão ser escritas de forma clara e sucinta, respeitando o limite de caracteres. Ao final de
cada tweet, os delegados devem colocar a hashtag do jornal que faz parte e a hashtag do
comitê que está cobrindo.
Jornais
Jornal

Hashtag

Africa News

#AN

Al Jazeera

#AJ

BBC

#BBC

People’s Daily

#PD

Comitês

Hashtag

United Nations Security Council

#UNSC

Organização dos Países Produtores de
Petróleo

#OPEP+

Conselho de Direitos Humanos

#CDH

Conselho de Paz e Segurança da União
Africana

#CPSUA

Comitês
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5.2. Spotted
O spotted é uma ferramenta que permite enviar mensagens “diretas” ou “indiretas”
anonimamente com comentários a respeito do evento ou de algum participante da simulação.
Com isso, permite o contato direto com as publicações dos jornais e facilita a interação com
demais participantes ao expor opiniões do público sobre a simulação e sobre delegados.
Os interessados em mandar recados deverão enviar as mensagens privadas via
Mensagem Direta para o Twitter da imprensa, e elas serão filtradas pelos delegados da
Agência de Comunicação antes de serem postadas. O anonimato da pessoa que enviou o
recado deverá ser preservado. É terminantemente proibido veicular qualquer mensagem de
cunho racista, machista, LGBTfóbico e que desrespeite qualquer religião.

5.3. Instagram
Criado em 2010, o Instagram é uma das redes sociais mais populares, utilizada para
compartilhamento de vídeos e fotos. Seus recursos principais são a postagem e os stories.
Com as postagens, o usuário pode publicar foto ou vídeo no próprio perfil, e ela aparecerá no
feed de seus seguidores. Com os stories, é possível publicar imagens, vídeos ou texto com
duração de, no máximo, 15 (e alguns 60) segundos, no próprio perfil por 24 horas.
Recursos audiovisuais são ferramentas eficientes para a difusão de notícias devido ao
alto nível de engajamento com o público. Durante a simulação, os delegados deverão adotar a
plataforma para divulgar momentos marcantes e expressivos que valem mais que mil
palavras. Além disso, a Agência de Comunicação deverá usar exclusivamente a função
stories.
No início da simulação, delegados dos três jornais receberão o login do Instagram.
Em cada storie, os delegados devem colocar a hashtag do jornal que fazem parte e do comitê
que estão cobrindo conforme estabelecido nas tabelas do item 6.1.

5.4. Blog
Ao final de cada dia, cada delegado deverá escrever uma matéria de jornal sobre
algum acontecimento do comitê. A notícia pode conter foto e deve ter no máximo uma
página. Por serem mais elaboradas, as reportagens devem conter informações completas
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sobre tópicos e atritos durante as discussões. Para enriquecer a matéria, o delegado pode fazer
entrevistas com os representantes internacionais do comitê.
As notícias serão revisadas e organizadas em um grande jornal, que será enviado a
todos os participantes da simulação via WhatsApp e divulgado nas redes sociais do evento
(Instagram e Twitter).

5.5. Coletiva de Imprensa
Coletivas de imprensa também fazem parte do cotidiano do jornalista. Por meio delas,
é possível questionar delegados acerca dos temas debatidos dentro de seu comitê. A diretoria
da Agência de Comunicação ficará encarregada de programar a coletiva, se julgar necessário
para o andamento dos debates. Caso ocorra a coletiva de imprensa, os jornalistas serão
avisados previamente para prepararem suas perguntas.
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