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CARTA DOS CHEFES DE AC
Saudações, Estimados Agentes de Comunicação!
O corpo diretor da Agência de Comunicações (AC) dá as boas-vindas a todos. Estamos
contentes em tê-los conosco nesta edição da DiploMUN Online. Nosso objetivo, enquanto
chefes de AC, é fazer com que os senhores tenham a oportunidade de conhecer o
funcionamento de um modelo da ONU, além de propor mudanças que possibilitem o
desenvolvimento de nosso planeta.
No mundo jornalístico, nós somos os narradores da vida, recebendo a responsabilidade de
sermos o principal canal de informação, seja virtualmente, seja presencialmente, por isso que
em nosso meio não há espaço para a propagação de fake news. São os repórteres quem
noticiam diferentes realidades para todos. Ao assumir o papel de jornalista, vocês passam a
ter a verdade como valor inegociável, buscando sempre obter informações e propagá-las
fielmente.
Na Agência, vocês, queridos comunicadores, terão a experiência de trabalhar com o
jornalismo e suas vertentes, realizando notícias, reportagens e coletivas de imprensa acerca
das temáticas discutidas nos comitês. Desejamos que vocês desfrutem intensamente dessa
simulação e compreendam melhor como a imprensa funciona.
Quaisquer dúvidas, o Corpo Diretor da AC está disponível para saná-las sempre que possível.
Aguardamos ansiosos a presença de todos e desejamos ótimos estudos.

Cordialmente,
Corpo Diretor da AC

O COMITÊ
Com a chegada da era tecnológica, o acesso ao conhecimento expandiu-se globalmente,
transformando-se na peça-chave da sociedade mundial. Levar informação às pessoas é, sem
sombra de dúvidas, uma função social muito nobre, sobretudo em uma realidade marcada
pela ignorância.
No contexto das simulações, a Agência de Comunicação (AC) é responsável pela cobertura
midiática dos comitês de uma Simulação das Nações Unidas. Constituída por jornalistas, a
AC busca assemelhar-se à vivência e ao trabalho da imprensa no contexto das reuniões
diplomáticas internacionais por meio da produção de notícias, reportagens, entrevistas e
coletivas de imprensa, buscando o engajamento e integração com os delegados.
A Agência registra a simulação de forma crítica, mas sempre fiel à realidade, permitindo que
os delegados saibam de todos os acontecimentos do evento, incluindo aqueles que envolvem
os comitês em que esses não participam. Em síntese, é preciso ter em mente que cada jornal
imprimirá suas visões sobre os fatos e os jornalistas transmiti-las-ão por meio dos periódicos
e das redes sociais, configurando o importante papel social do jornalismo na reafirmação da
liberdade de expressão.
E então, jornalistas? Quem vem conosco?

PROCEDIMENTOS DURANTE A SIMULAÇÃO
A Agência de Comunicação será responsável, durante a simulação, por acompanhar
atentamente os comitês e, sem interferir, registrar os acontecimentos mais marcantes, por
meio de conteúdos escritos e audiovisuais.
Devem ser produzidos, obrigatoriamente, ao menos um texto no formato de reportagem
referindo-se a cada dia de simulação. Para isso, é preciso estar atento não somente à linha de
pensamento do seu jornal, mas também é importante conhecer as regras do gênero, como a
presença de títulos e de subtítulos, foco em temas de apelo social, político ou econômico,
linguagem simples e clara e formal.
Tais produções precisarão conter, no mínimo, 1200 caracteres com espaços, e deverão ser
enviados, preferencialmente, por meio da ferramenta Google Docs até às 20h no primeiro dia
e às 15h no segundo dia de simulação, para que assim, os chefes de AC façam a devida revisão
e divulgação. Os textos produzidos serão postados no site oficial da Agência de Comunicação,
ficando disponíveis para consulta de outros delegados e membros da simulação. Os direitos
dos textos são reservados à DiploMUN Online.
O jornalista irá atuar nas salas de cada comitê, acompanhando as discussões com atenção
para a elaboração das matérias e das perguntas para a coletiva. Além do site, o agente de
comunicação terá a sua disposição uma conta da plataforma de compartilhamento
Instagram, pela qual poderá comunicar o andamento dos debates.
No que tange à parte audiovisual, cada jornalista será responsável, mandatoriamente, pela
produção de, pelo menos, um conteúdo referente às discussões de cada sessão, produzida da
forma como o jornalista decidir que melhor convém para a situação. Esta matéria deverá
conter a logo do jornal respectivo e a manchete em sua capa visual, já na legenda haverá de
ter uma notícia que, de maneira sucinta, explique o título. A referida postagem também terá
que ser enviada aos Chefes de AC, para que estas sejam revisadas e então publicadas por eles.
Portanto, o agente deve, obrigatoriamente, produzir uma reportagem por dia e um post por
sessão, seguindo sempre o posicionamento do jornal representado, além da respectiva logo.
Desta maneira, a Agência de Comunicação atuará nas salas de seus comitês previamente

determinados, acompanhando os debates com atenção e respeito, obtendo as informações
necessárias para a confecção de publicações e vídeos.
O e-mail de contato da AC é: acdiplomun2022@gmail.com

A COLETIVA DE IMPRENSA
A Coletiva de imprensa é um evento midiático no qual jornalistas são convidados para que
estes façam perguntas sobre o assunto tratado em cada comitê da conferência, cabendo a
ele decidir quais delegados e assuntos serão questionados.
Este evento ocorrerá em ambos os dias de simulação e, em sua duração, o jornalista irá
realizar questionamentos aos delegados presentes na sessão de maneira explicada e
respeitosa a todos os presentes. As perguntas para a coletiva deverão ser enviadas
previamente aos Chefes da AC até 30 minutos antes do período estipulado para esta.
Para fins de controle do tempo, acontecerão três coletivas simultaneamente, dividindo de três
a quatro comitês para cada. Em sua execução, cada agente de comunicação realizará uma
pergunta para apenas um delegado, sendo permitido, caso a resposta do delegado não seja
satisfatória, o direito à réplica. Vale ressaltar que as perguntas da réplica não serão
obrigatórias e ficarão a cargo de escolha dos agentes de comunicação.

Exemplos de produções
Textos
CONTEXTO


Assembleia Nacional Constituinte - 1933 - Aspectos eleitorais e trabalhistas na
Constituição



Houve suspeita de envolvimento do presidente com um grupo “terrorista” e depois ele
acabou deposto



Meu jornal era meio que contrário ao governo de Vargas

TEXTO 1
A voz do povo é a voz de Deus
Após a comunicação com o presidente Getúlio Vargas, os deputados realizaram uma série de
debates não moderados com o objetivo de decidir o que seria feito pela Assembleia
Constituinte, que detinha, naquele momento, o poder de transformação do futuro do Brasil,
tendo discutido inúmeras questões referentes ao presidente, investigações e até mesmo
deposição. Como resultado, o envio das medidas provisórias na tarde de hoje trouxe um
sentimento de maior tranquilidade à cúpula, que continuou a aprovar emendas
constitucionais.
Algumas horas depois, ainda na quinta sessão de discussões, a presidência da Constituinte,
na pessoa do senhor deputado Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (PP/MG), presidente da
Assembleia, e do senhor vice-presidente, João Pacheco de Oliveira (PSD/BA), informaram
aos deputados quais haviam sido os resultados das medidas provisórias para o Brasil, tópico
a tópico.
Primeiro, foi dito pela presidência que a retirada, em princípio, provisória do presidente
Getúlio Vargas, surtiu efeito nos protestos no Rio de Janeiro e em volta do Palácio Tiradentes.
A população se acalmou, pois seus interesses foram alcançados, tornando-se, então, possível
a saída dos deputados da Assembleia, após dois dias de intensas manifestações.
Além disso, o pedido de investigação e averiguação do envolvimento do presidente afastado
Getúlio Vargas junto a grupos clandestinos no Brasil, sendo que esta irá determinar os rumos
da nação dos Estados Unidos do Brasil.
Segundo a mesa presidente, ainda, a decisão dos deputados de liberar as fronteiras foi uma
jogada extremamente sensata, tendo em vista que, naquele momento, havia um grande
inchaço urbano nas ruas do Rio de Janeiro, o que tornaria a movimentação e a pacificidade
praticamente impossível.
Assim, a revolta na cidade do Rio de Janeiro foi, por enquanto, contida. Entretanto, o grupo
G.E, que não se sabe se está envolvido ou não com Vargas nem os próximos passos do grupo,
ainda está à solta e não se sabe exatamente como serão as atividades desse grupo no país após
a queda de Getúlio Vargas. O povo brasileiro foi ouvido. Viva a democracia e viva o povo
brasileiro!

Coletiva de Imprensa
CONTEXTO 1


Assembleia Nacional Constituinte - 1933 - Aspectos eleitorais e trabalhistas na
Constituição



O que estava sendo discutido era, no momento em que eu fiz a pergunta, as alternativas
para garantir direito a transporte para os trabalhadores

PERGUNTA 1
Deputado Manoel Nascimento
Boa noite, senhor, deputado. Obrigado por aceitar participar desta coletiva. Minha pergunta
hoje faz referência a uma de suas propostas de emenda, em que o senhor propõe a aplicação
de Bilhete Especial de Transporte (BETS) para trabalhadores que morem distante de seu
ambiente de trabalho, o que é uma iniciativa importantíssima. No entanto, um aspecto
importante não ficou claro e, por isso, gostaria de saber quais os mecanismos o senhor
acredita serem fundamentais para evitar que os empregadores demitam estes trabalhadores
que moram longe, a fim de poupar dinheiro, por exemplo.

CONTEXTO 2


Conselho de Segurança das Nações Unidas no Universo Marvel - 2025 - A reconstrução
do mundo após o Blip (o estalar de dedos que fez todo mundo voltar a viver)



Era uma crise que tratava sobre a existência de grupos terroristas reivindicando
território



No momento, foi encontrada uma base de um desses grupos no território da Ucrânia,
mas a delegada disse que o país não sabia sobre
o

A Ucrânia é um dos países, no comitê, com maior poderio bélico e capacidade
de rastreamento

PERGUNTA 2

Ucrânia
Senhora delegada da Ucrânia, apesar do conflito da independência ucraniana, é de
conhecimento de todos que o poderio bélico e de rastreamento que a nação possui é notável.
Com isso, a Agência de Comunicação se questiona como a nação ucraniana não teve
conhecimento da base remanescente da Hydra em seu território e quais as próximas ações a
serem tomadas para extinguir essa base?

POSTAGENS

Tradicionais

Considerações finais

O Jornalismo é visto por muitos como o “quarto poder” - sua influência na forma como a
sociedade vê o mundo é inegável. Como já exposto neste guia, a Agência de Comunicação será
a responsável por mostrar ao mundo tudo que está acontecendo dentro dos comitês, e como
decisões tomadas dentro das cúpulas podem afetar o mundo inteiro.
Com o avanço das comunicações, a população está recebendo informações mais rápido do
que nunca. Antes, uma notícia que levaria dias, ou até meses, para cruzar continentes e
atravessar oceanos, precisa de apenas uma fração de segundo para estar disponível nos
celulares e televisores de todo o mundo. Com essa facilidade e rapidez, a responsabilidade do
jornalista se multiplicou. Ele deve se atentar para a divulgação de informações concretas e
verídicas, sem trazer desinformação para o povo, nem renunciar a sua linha editorial.
Dentro das simulações, a importância da AC também é vital - muitos questionamentos feitos
durante a coletiva de imprensa geram debates no dia seguinte, e novas propostas ou pontos
de vista trazidos pelos jornalistas têm grande potencial para entrar em pauta. Desta forma, a
agência se torna mais do que uma organização que apenas publica informações, e passa a ser
um agente ativo nos debates, o que reforça ainda mais a importância desse comitê.
Caros agentes de comunicação, esperamos ansiosamente a participação de vocês em nosso
evento. Cordialmente,
Chefes de AC

