Relatório do XIII Encontro Nacional das Redes de Proteção
Brasília/DF – 17 a 19 de outubro de 2017
Tema: Por uma migração que acolha, proteja, promova e integre as pessoas migrantes
e refugiadas e suas famílias
Local: Centro Cultural de Brasília SGAN - Av. L2 Norte, Quadra 601, Brasília-DF

Participantes da XIII edição do Encontro Nacional das Redes de Proteção, em Brasília,DF - 19/10/2017
1. Introdução
O Encontro Nacional das Redes de Proteção reúne anualmente em Brasília-DF
entidades-membro da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados (RedeMiR) e outros
atores que atuam na acolhida e proteção desta população, contando com a presença
de representantes do Governo Brasileiro e de organizações internacionais e também
com a participação direta de solicitantes de refúgio, refugiados e imigrantes. O
objetivo do Encontro é fortalecer o trabalho em rede em prol dos migrantes e
refugiados, por meio do desenvolvimento de estratégias de atuação conjunta, bem
como pelo compartilhamento de boas práticas e lições aprendidas no trabalho
cotidiano de cada entidade.
A XIII edição do Encontro ocorreu entre os dias 17 e 19 de outubro de 2017,
contando com cerca de 100 participantes, incluindo representantes de 41 entidades da
RedeMiR provenientes de 14 estados brasileiros, 4 organizações internacionais, 4
órgãos públicos, 5 instituições de ensino superior e outras entidades apoiadoras da
causa. O Encontro foi promovido pelo Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH),
a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e o Setor Pastoral da Mobilidade Humana
da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Contou, ainda, com o apoio da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), da Organização Internacional para as

Migrações (OIM), da Fundação Avina, do Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) e
do Conselho Nacional de Imigração (CNIg).
Nesta edição, o tema do Encontro foi “Por uma migração que acolha, proteja,
promova e integre as pessoas migrantes e refugiadas e suas famílias”, levando-se em
conta o processo histórico e os esforços mundiais envolvidos na preparação para os
Pactos Globais a serem adotados pela ONU em 2018, sendo um sobre refugiados e
outro sobre migração ordenada, regular e segura. Ao longo dos três dias de debates e
atividades, foram discutidos temas de grande relevância no contexto atual, sendo que
quatro assuntos foram mais recorrentes: a regulamentação da Nova Lei de Migração
(Lei 13.445/2017), que entrará em vigor em 21 de novembro de 2017; a inserção dos
imigrantes no mercado de trabalho; a revalidação de diplomas; e a imigração
venezuelana, conforme relatado a seguir.
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2. Integração, apresentação e partilha
O Encontro teve início com a acolhida aos participantes por parte da diretora
do IMDH, Ir. Rosita Milesi. Em seguida, Cyntia Sampaio, da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), coordenou a dinâmica de apresentação e integração dos
participantes. Contextualizando a escolha do tema desta edição do Encontro das
Redes, Sampaio destacou o esforço das Nações Unidas para elaborar, até 2018, dois
pactos mundiais, um para refugiados e outro para uma migração ordenada, regular e
segura.
A estrutura da dinâmica de apresentação se baseou na mensagem do Papa
Francisco lançada para o Dia Mundial do Migrante de 2018, que conclama a sociedade,
os Estados e outras instituições a lidar com as migrações de forma humanizada. Assim,
os participantes foram convidados a escolher um verbo entre acolher, proteger,
promover e integrar para responder ao questionamento: “O que esse verbo significa
para você pessoalmente e/ou no trabalho de sua instituição?”.
Em seguida, cada participante foi convidado a se apresentar e expor ao grupo
sua definição pessoal do verbo (ação) escolhido. Na apresentação, ficou clara a grande
variedade de atores ali representados, incluindo funcionários de entidades da
sociedade civil de diversos estados brasileiros, migrantes, refugiados, voluntários,
universitários, representantes do poder público e outros. Assim, as contribuições
foram muito ricas e diversas, conforme retratado no quadro abaixo:
Acolher

Colocar-se no lugar do outro, conhecer sua história e sua realidade; gesto de amor, respeito
ao diferente; reconhecer no outro alguém com dignidade e direito à vida; perceber que o
outro não é objeto ou mercadoria, mas sim um ser humano como nós, independente da cor
e da raça; colocar-se a serviço do outro; receber outras culturas; perceber que não existem
estrangeiros, pois somos todos irmãos; abertura ao outro; disposição de ir ao encontro, sem
preconceitos, fortalecendo a fé, a esperança e a dignidade; amor, carinho e atenção ao

Proteger

Promover

Integrar

próximo; escuta e empatia; às vezes falhamos em proteger, promover e integrar, mas
sempre podemos acolher.
Proteção à integridade física e psicológica; acesso a direitos e serviços; criar situações de
defesa e autodefesa; estar seguro e sentir-se seguro; dar direito à vida, igualdade e proteção,
independente de onde vem e de quem seja; cuidar.
Às vezes nos preocupamos muito em dar assistência e acabamos dando poucas chances aos
migrantes e refugiados; ajudar o migrante a reconstruir seu caminho com autonomia; acesso
a direitos através de legislação e políticas públicas; aulas de português; revalidação de
diplomas; auxiliar o migrante e o refugiado no resgate da sua autonomia e integridade;
promover a boa vontade, sensibilizar para a causa, fazer com que todos na sociedade se
sintam responsáveis.
Oportunizar o acesso a direitos (saúde, cidadania, educação, emprego, etc.); reconhecer que
ter contato com culturas e valores diferentes nos enriquece; fortalecer parcerias, integrar
diversos atores, fortalecer a própria RedeMiR; sonhar com uma cidadania mundial; integrar
envolve todos os outros verbos; diversificar, colocar em contato, trocar; unidade na
diversidade; possibilitar que a pessoa possa efetivamente dar continuidade à sua vida, possa
se desenvolver e ser respeitada como é, vindo de onde vier; sensibilizar a sociedade;
viabilizar inserção do migrante na sociedade; acolher e somar valores para juntos viverem
uma nova realidade, respeitando a diversidade; processo que busca concretizar a cultura do
encontro, para que os migrantes se sintam parte da sociedade onde vivem; criar laços,
fortalecer a diversidade na união; dar espaço para que migrantes e refugiados possam
colaborar com seus saberes e habilidades para o desenvolvimento de seu novo país;
reconhecer o outro como igual; só a integração é capaz de eliminar as fronteiras que existem
hoje, não apenas as geográficas; criar conexão entre as culturas mas também entre as
histórias pessoais de cada um.

O momento de acolhida se encerrou com uma apresentação de Dança Sagrada
Indiana, feita pelo Padre Joachim Andrade. Explicando o rito, Andrade destacou que,
na Índia, a dança faz parte da cultura e da liturgia, trata-se de um momento de buscar
o equilíbrio interior de cada pessoa. Sublinhou, ainda, que nas tradições orientais a
busca do divino é solitária e predomina a circularidade, enquanto nas orientais esta
busca é comunitária, e predominam estruturas lineares e hierarquizadas.
3. Cine Fórum
Na noite do primeiro dia do Encontro ocorreu, como de costume, a exibição de um
filme ligado à temática migratória, seguida por um debate. Nesta edição, exibiu-se o
filme francês “Samba”, que relata a história de um imigrante senegalês que vive na
França e sua busca para conseguir regularizar sua situação migratória e conseguir um
emprego formal no país. No debate, os participantes identificaram diversas questões
retratadas no filme e que também fazem parte do trabalho cotidiano de suas
organizações, como a solidariedade entre os próprios migrantes e as diferentes
estratégias de sobrevivência que os migrantes desenvolvem quando não conseguem
se inserir no mercado de trabalho formal. Ademais, destacou-se a importância da
regularização migratória, já que migrantes indocumentados ficam ainda mais expostos
à exploração laboral e outras violações de direitos.
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4. Conferência inspiradora para o Encontro
Pe. Joaquim Andrade - Mística e Conferência – Acolher, Hospedar, Proteger e
Integrar
Na conferência de abertura do XIII Encontro das Redes, o Pe. Joaquim Andrade
sublinhou que os processos migratórios humanos parecem ter tido origem em regiões
desérticas, em razão das condições precárias de sobrevivência. Ao longo da história, as
migrações foram se transformando e adquirindo novas dimensões, como a busca pela
hegemonia e os processos de colonização. Atualmente, as pessoas migram por
diversos motivos, muitas vezes em busca de uma vida melhor e, em casos de migração
forçada, pela própria preservação da vida.
Neste contexto, um grande desafio que se coloca é a integração de imigrantes
nos países de destino. Sobre a temática, Andrade expôs brevemente diversos estudos
e teorias, trazendo a seguinte provocação: “A princípio convidamos o “outro” para se
encaixar, para mudar, para se adaptar ao que estamos fazendo, ou é um convite para
se juntar a fim de que tudo e todos se transformem em algo novo?”. Ao longo de sua
exposição, Andrade desenvolveu a ideia de que integração é o processo por meio do
qual imigrantes e nativos adaptam-se uns aos outros e criam uma base nova,
intercultural para identificação mútua e solidariedade.
O conferencista valeu-se dos estudos dos pesquisadores Tiiu Paas e Vivika
Halapuu, que analisaram as atitudes das sociedades etnicamente diversificadas em
relação aos imigrantes e sua integração considerando três focos: as características
pessoais dos imigrantes, as características gerais do país que acolhe e as atitudes das
pessoas para com as instituições do país em relação à segurança socioeconômica.
Destacou, assim, a importância de fatores ligados à economia, citando estudos que
mostram o impacto da oscilação dos ciclos econômicos nas atitudes da sociedade
nativa em relação aos imigrantes: quando há crescimento econômico no país de
destino, com consequente aumento da oferta de postos de trabalho, os nativos
tendem a ser mais tolerantes com a imigração. Já em tempos de recessão e maior
concorrência no mercado laboral, pode haver o aumento da intolerância e da
xenofobia.
Nesta breve revisão da literatura, Andrade destacou também os estudos de
Zenia Hellgren, que entende a integração como um processo de duas vias. Há,
portanto, a necessidade de se preocupar com o papel da sociedade receptora, para
alcançar um maior grau de integração dos imigrantes, e também com a postura dos
próprios imigrantes. Há autores que sublinham a desigualdade de poder entre os
imigrantes e os nativos, com a consequência de que a sociedade receptora, a sua

estrutura institucional e sua reação aos recém-chegados são mais decisivas para o
resultado do processo do que propriamente os imigrantes.
Em se tratando das estruturas da sociedade acolhedora, estas podem dificultar
ou facilitar a integração em níveis diferentes. Muitas vezes há fronteiras sociais e
simbólicas, isto é, formas sutis de não aceitação que podem se traduzir em padrões de
desigualdade a nível macro. Exemplos disso seriam a distribuição desigual de recursos
e diferenças nas condições de acesso à habitação, emprego, serviços públicos e
oportunidades sociais, de modo geral. Assim, partindo do entendimento de que
“integração” é o processo de tornar-se parte e ser totalmente aceito pela sociedade, a
dificuldade que se coloca é que é impossível para o imigrante experimentar o sentido
da pertença se a sociedade de destino não lhe permitir “pertencer”.
Outro importante desafio é que, por um lado, a convivência nas sociedades
etnicamente plurais deve basear-se sobre os direitos dos grupos étnicos minoritários
de viver conforme suas tradições culturais ou religiosas. Por outro, o conceito de
“integração” pressupõe um quadro social comum; instituições comuns, locais de
trabalho comum. Para lidar com esta questão, são necessárias mudanças sociais, que
ocorrem quando diversos grupos interagem simultaneamente. Este processo afeta a
todos: imigrantes e nativos. Assim, todos devem estar prontos para mudar, e não
simplesmente esperar que os “outros” se adaptem às suas estruturas e formas
culturais.
Desenvolver esta formação intercultural bilateral não é um processo
automático, nem simples. No entanto, há estudos que mostram os benefícios de fazêlo. Conforme DiStefano e Mazneveski, os grupos que são culturalmente diferentes
podem se tornar altamente efetivos, mais do que os grupos homogêneos. O alto grau
de eficiência dos grupos culturalmente diferentes é devido ao resultado da capacidade
de compreender e atender as diferenças culturais, sociais e outros desafios presentes
no grupo. Os membros que são diferentes uns dos outros entram no grupo com
diversas noções do trabalho e assim podem enriquecer o coletivo com suas ideias.
Neste sentido, os grupos interculturais com elevada diversidade exibem maior
capacidade e agilidade para qualquer atividade.
Assim, na conferência inicial do Encontro , o Pe. Joaquim Andrade conclamou e
motivou os participantes a continuar trabalhando pela acolhida e integração de
migrantes e refugiados em suas respectivas áreas de atuação, mostrando como isso
pode ser benéfico tanto para eles, quanto para a sociedade acolhedora.
5. Sessão oficial de abertura
Participaram desta sessão, realizada sob a coordenação da Diretora do IMDH, Ir.
Rosita Milesi: Astério Pereira dos Santos, Secretário Nacional de Justiça e Presidente
do Comitê Nacional para Refugiados - CONARE; Dom José Luiz Salles, Bispo
referencial do Setor de Mobilidade Humana da CNBB e representante da Conferência

Episcopal do Brasil; Isabel Marquez, representante do ACNUR no Brasil; Stephane
Rostiaux, representante da OIM no Brasil; Hugo Gallo, Presidente do Conselho
Nacional de Imigração - CNIg; Ofélia Ferreira, Coordenadora do Programa Migrações
na América do Sul da Fundação Avina; Cyntia Sampaio, Coordenadora Nacional de
Projetos da OIT.
Todos fizeram suas saudações, cumprimentando os participantes e desejando
êxito e bons encaminhamentos de propostas em favor da causa das migrações, do
refúgio e temas correlatos. Inicialmente, a Irmã Rosita Milesi apresentou a RedeMiR
aos integrantes da mesa e destacou a importância do Encontro por propiciar um
momento de interação das organizações da sociedade civil entre si, mas também
destas com as instâncias governamentais e organizações internacionais que atuam na
temática. Milesi informou, ainda, que uma comitiva com representantes da RedeMiR,
da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, do
Ministério Público do Trabalho e da Defensoria Pública da União participava, naquele
momento, de audiência na Casa Civil, para discutir a regulamentação da Lei
13.445/2017, assunto que foi abordado em diversos outros momentos ao longo do
Encontro.
Em sua fala, Astério Pereira dos Santos, Secretário Nacional de Justiça e
Presidente do CONARE, expressou sua satisfação por estar diante de tão
representativa assembleia, ressaltando a importância do Encontro para todo o Brasil.
Fazendo referência à nova Lei de Migração, destacou a importância dos princípios que
norteiam o conteúdo do texto legislativo. Em seguida, Dom José Luiz Salles, Bispo
referencial do Setor de Mobilidade Humana da CNBB, falou sobre a necessidade de um
grande pacto para lidar com o atual contexto de crise migratória. Destacou a
responsabilidade dos presentes de procurar caminhos para fazer esse pacto,
garantindo o direito de ir e vir, quebrando muros e preconceitos. Salles finalizou
sublinhando a missão de “criar e sonhar que um mundo novo sem fronteiras é
possível”.
A representante do ACNUR no Brasil, Isabel Marquez, destacou a importância
da reunião e da abrangência que o IMDH propicia através da RedeMiR, presente nas
diversas regiões do país. Marquez ressaltou não haver nenhuma entidade, afora as
governamentais, que tenham tamanha capilaridade. Enfatizou, ainda, a importância
que a Rede tem tido na construção das respostas ao fluxo de venezuelanos,
principalmente em Roraima e no Amazonas. Similarmente, o representante da OIM no
Brasil, Stephane Rostiaux expressou como a OIM valoriza o trabalho em parceria com a
sociedade civil, sempre buscando promover os direitos humanos dos migrantes e o
desenvolvimento social e econômico através das migrações.
Em seguida, Hugo Gallo, Presidente do CNIg, destacou a importância da
articulação da RedeMiR e a grande contribuição dada à aprovação da Lei 13.445/2017,
com seus princípios e diretrizes fundamentais para a proteção dos direitos humanos
dos migrantes. Gallo mencionou, ainda, a importância do Fórum de Participação Social

(FPS) do CNIg, que, desde 2015, constitui um importante espaço de interação com a
sociedade civil. Lembrou, assim, da reunião do FPS ocorrida em agosto, em São Paulo,
com o objetivo de debater propostas para serem incorporadas ao decreto de
regulamentação da nova lei.
Ofélia Ferreira, representante da Fundação Avina, ressaltou que, no cenário
latino-americano atual, os temas migratórios sobem de importância nas agendas
públicas e um grande desafio é fazer com que o debate não seja marcado pelo medo e
sentido de preservação, mas pelo reconhecimento do direito de migrar e dos direitos
dos migrantes. Por fim, a representante da OIT, Cyntia Sampaio, sublinhou a
importância de conhecer as diversas realidades regionais representadas no Encontro e
reconhecer o trabalho de cada entidade. Destacou, igualmente, a importância de
articulação dos diversos atores para lidar com temas delicados, como o combate ao
trabalho escravo.
6. Mesa Redonda - Situando o debate sobre o atual contexto das migrações
internacionais
Moderada por Cyntia Sampaio, da OIT, a mesa redonda foi composta por:
Roberto Marinucci, pesquisador do Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios –
CSEM, e Duval Fernandes, professor e pesquisador do Programa de Pós-graduação em
Geografia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG).
Roberto Marinucci – O Brasil e as migrações
Em sua exposição, Roberto Marinucci apresentou uma análise de alguns pontos
principais do atual cenário migratório no Brasil. Sua exposição foi permeada pelo
conceito de pensamento “ecologizante” proposto por Edgar Morin, centrado em uma
abordagem complexa, que engloba diversas dimensões, como os contextos político,
social, econômico e cultural. Assim, Marinucci defendeu que não se pode pensar as
questões migratórias no Brasil sem ter em conta todo o contexto nacional, de modo
que a luta em defesa dos direitos e da dignidade dos migrantes, é uma luta pela defesa
dos direitos e dignidade de cada pessoa que mora no Brasil.
Falando sobre a violência como causa das migrações, Marinucci ressaltou que o
país tem recebido, nos últimos anos, um fluxo crescente de migrações induzidas por
fatores externos, incluindo refugiados estatutários e outras formas de migrações
forçadas, como os fluxos de haitianos e venezuelanos, ou mesmo casos ligados a
trabalho escravo ou exploração sexual. Notou que, o número de refugiados
reconhecidos no Brasil triplicou entre 2006 e 2016. Em sua análise, afirmou tratar-se
de aumento importante, se comparado a outros países da América do Sul, mas, em
termos proporcionais, considerando o tamanho da economia e da população
brasileiras, haveria condições de abrigar muito mais refugiados.
Marinucci destacou, ainda, que a violência não está presente apenas no país de
origem, mas ocorre também nos países de destino, sendo este um fenômeno

crescente no Brasil. Apontando o aumento da xenofobia no país, o conferencista
destacou que o problema da intolerância é muito mais amplo, afetando não só
estrangeiros, mas também migrantes internos, negros, a população LGBTI e outros
grupos. Sublinhou como estes discursos de intolerância elegem “bodes expiatórios”
construindo argumentos falaciosos, ao invés de lidar com a real causa dos problemas.
Exemplo disso seria culpar a imigração pelo elevado índice de desemprego no Brasil,
quando o número de imigrantes é bem inferior a 1% do total da população.
Outro tema abordado foram as estratégias de sobrevivência desenvolvidas
pelos migrantes. Marinucci destacou a importância da solidariedade, mas também o
cuidado necessário para não cair em assistencialismo e até infantilização do migrante.
É essencial reconhecê-los como sujeitos que têm autonomia e que utilizam seus
recursos sociais e culturais para elaborar suas próprias estratégias de sobrevivência.
Exemplos disso são as associações de migrantes, o uso das redes sociais como espaços
de familiaridade e vivência da cultura de origem, partilha de experiências, protestos
contra a xenofobia organizados pelos próprios migrantes, entre outras iniciativas.
Por fim, o conferencista defendeu o protagonismo e a autonomia da sociedade
civil, que, a despeito das parcerias com o Estado, não deve abandonar seu papel crítico
em relação ao poder. Marinucci argumentou que há estratégias e ações importantes
que só a sociedade civil pode realizar, contribuindo, inclusive, para suprir falhas dos
governos. Citou como exemplo a criação de corredores humanitários na França e na
Itália, bem como o “acolhimento difundido” que começa a acontecer na Europa, em
que famílias acolhem refugiados em suas casas.
Duval Fernandes – O contexto latinoamericano
Duval Fernandes exibiu um panorama das migrações na América Latina e no
Caribe, considerando o volume dos fluxos e trajetos; as remessas feitas por imigrantes;
e questões relevantes para a governança migratória. Mostrou que, entre 2000 e 2015,
o número de migrantes internacionais teve uma taxa de crescimento anual maior que
o da população mundial, tendência que também se observa considerando apenas
América Latina e Caribe. Destacou que os países da região são, prioritariamente, países
de origem, tendo um número de emigrantes maior que o de imigrantes, segundo
dados referentes a 2010-2015. Quanto à direção dos fluxos, nota-se que o mais
volumoso é o de mexicanos em direção aos Estados Unidos, além da fuga dos países
do Triângulo Norte da América Central (Guatemala, Honduras e El Salvador), assolados
pela violência endêmica.
Em relação às remessas, o conferencista destacou que, para muitos países da
região, elas têm grande relevância: para o Haiti, por exemplo, elas equivalem a quase
25% do PIB nacional, enquanto para Honduras, Jamaica e El Salvador este valor supera
15% (segundo dados de 2013). Mesmo se tratando de um valor agregado elevado, as
remessas individuais médias são muito pequenas, com uma média de 150 dólares no
caso do México, por exemplo. No caso do Brasil, as remessas representam uma parcela

ínfima do PIB: menos de 1%. Fernandes destacou que, a despeito de
proporcionalmente ser um valor pequeno, em números absolutos, o valor das
remessas recebidas de emigrantes brasileiros é considerável e, em 2013, superava, por
exemplo, o valor das exportações brasileiras de café ou automóveis.
No que diz respeito à governança migratória, Fernandes apontou o impacto de
desastres naturais como um dos principais desafios para a sub-região do Caribe,
exemplificando com a recente passagem dos furacões Irma e Maria, que destruíram
regiões inteiras. A falta de condições de reconstrução nessas regiões deve gerar
processos emigratórios relevantes. Já na América Central, a principal questão que se
coloca é a relação dos países da região com o “corredor” mexicano, onde um número
crescente de migrantes vem sendo detido nos últimos anos, na tentativa de chegar aos
Estados Unidos. Chama atenção também o aumento da detenção de mulheres e
menores desacompanhados pelas autoridades mexicanas.
Na América do Sul, Fernandes sublinhou o aumento da migração intraregional,
facilitado pelos acordos de livre-trânsito do Mercosul e da Comunidade Andina.
Destacou, ainda, o aumento da participação feminina nas migrações e os avanços no
combate ao tráfico humano e contrabando de migrantes. Em relação ao Brasil, mais
especificamente, o conferencista destacou o impacto do fluxo recente de haitianos.
Segundo sua análise, a presença destes e outros imigrantes no Brasil foi muito
importante para provocar a discussão da nova Lei de Migração e sua aprovação. Em
relação a isso, Fernandes expressou sua preocupação de que a regulamentação da
mesma venha a torná-la ainda mais restritiva do que o Estatuto do Estrangeiro.
Visita de delegação da Embaixada do Haiti
Após as exposições sobre o contexto migratório no Brasil e na América Latina,
uma delegação da Embaixada do Haiti fez uma visita aos participantes do Encontro. Na
ocasião, o Encarregado de Negócios da Embaixada, Mario Chouloute, destacou a
importância que a migração tem para o desenvolvimento dos países e agradeceu as
instituições brasileiras que estão trabalhando para facilitar a integração dos haitianos
no Brasil, colocando-se à disposição para trabalhar em conjunto com as entidades ali
representadas. Estavam presentes também os Secretários Jackson Bien Aimé, Christine
Lamonthe e Pierre-Andre Rigaud, que trabalham na área de assistência aos migrantes
haitianos, lidando com questões diversas, como saúde, trabalho, questões consulares
e outras.
7. Apresentação do livro “Refúgio no Brasil: Caracterização
Sociodemográficos dos Refugiados (1998-2014)”

dos Perfis

João Brígido B. Lima- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
O pesquisador do IPEA e co-autor do livro, apresentou brevemente aos
participantes do Encontro a obra, além de disponibilizar alguns exemplares, que foram

distribuídos por sorteio. No estudo, os autores, João Brígido Bezerra Lima, Fernanda
Patrícia Fuentes Muñoz, Luísa de Azevedo Nazareno e Nemo Amaral, buscam
identificar o perfil sociodemográfico dos refugiados acolhidos pelo Brasil entre os anos
de 1998 e 2014, a partir de 4.150 solicitações de refúgio deferidas pelo governo
brasileiro neste período. O estudo sistematiza o perfil dos refugiados por elegibilidade
e, em separado, daqueles reassentados. Há também uma preocupação em entender as
circunstâncias que levaram as pessoas a buscar refúgio no Brasil, bem como as
peculiaridades de sua trajetória até o país. Lima destacou a importância dessas
informações para a elaboração de políticas públicas para esta população, além de
anunciar que o IPEA está trabalhando para desenvolver um Índice de Vulnerabilidade
Social dos Estrangeiros no Brasil, convidando os presentes a darem sua contribuição.
8. Novo paradigma migratório brasileiro e sua regulamentação: inovações, caminhos
e possibilidades da Lei 13.445/2017
Moderada por João Akira, do Ministério Público Federal, a mesa foi composta
pela diretora do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça, Silvana Borges;
pela representante da Conectas, Pétalla Timo; e pelos deputados, Bruna Furlan e
Orlando Silva. Antes de passar a palavra aos membros da mesa, o moderador destacou
a importância desta edição do Encontro das Redes no atual contexto de crise e
também no momento em que se discute a regulamentação da Lei 13.445/2017. Akira
informou ao grupo que na reunião ocorrida naquela manhã na Casa Civil, com
membros da RedeMiR, do MPF, do MPT e da DPU, conseguiu-se um compromisso do
governo de dar mais espaço à efetiva participação da sociedade civil no processo de
elaboração do decreto regulamentador.
Silvana Borges- Departamento de Migrações do Ministério da Justiça
A representante do Ministério da Justiça destacou a dedicação do
Departamento de Migrações durante todo o processo legislativo que resultou na Lei
13.445/2017. Afirmou tratar-se de um avanço, que vem para substituir o Estatuto do
Estrangeiro, ultrapassado por focar na segurança nacional e também porque a
demanda hoje é muito diferente do que era à época, destacando o caso dos haitianos
e venezuelanos. Neste ponto, Borges ressaltou o momento oportuno de aprovação da
nova lei, considerando a demanda urgente por novos mecanismos para disciplinar o
processo migratório no Brasil.
A conferencista destacou, ainda, que a Lei traz uma mudança de paradigma,
citando alguns de seus princípios, nomeadamente: acolhida humanitária; igualdade de
tratamento e oportunidade ao migrante e a seus familiares; inclusão social, laboral e
produtiva do migrante por meio de políticas públicas; diálogo social na formulação, na
execução e na avaliação de políticas migratórias e promoção da participação cidadã do
migrante; proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do
adolescente migrante. Borges lembrou que a acolhida humanitária já vinha sendo

executada para haitianos e sírios, por meio de resoluções do CNIg e do CONARE.
Nestes casos, deu-se uma pronta resposta, mas era necessário um instrumento legal
para disciplinar estas situações, o que deverá ser suprido pelo decreto regulamentador
da nova lei.
Referindo-se à integração de refugiados, Borges sublinhou tratar-se de um
grande desafio, que requer uma articulação muito complexa entre o Estado brasileiro,
a sociedade civil e as organizações internacionais. Ressaltou que o processo de
integração deve ser uma construção diária, não é possível concretizá-lo apenas por
meios legais, até porque existem os problemas estruturais do país. Ademais, definiu
como fundamental a conscientização da população brasileira, para facilitar este
processo de integração.
Silvana Borges mencionou também os casos de reassentamento de refugiados
no Brasil, explicando que os números são muito inferiores aos casos de elegibilidade,
pois se trata de uma solução com custos elevados, que requer financiamento do
Estado, privado ou misto. Lembrou que, em 2016, o Brasil assumiu um compromisso
público perante a Assembleia Geral das Nações Unidas de receber mais refugiados
reassentados. Assim, é um grande desafio o fato de o país não ter ainda uma política
estabelecida de reassentamento, já que este tema foi tratado apenas em resoluções
do CONARE, quando deveria ser objeto de um marco normativo de poder hierárquico
maior.
Sobre o processo de regulamentação da Lei 13.445/2017, Borges explicou que
há uma comissão com representantes do MJ, MTE, MRE e outros órgãos
governamentais trabalhando para minutar seu regulamento e que este será aberto
para contribuições da sociedade civil antes de sua aprovação final. Em resposta a
perguntas dos participantes, a representante do MJ destacou que, no que diz respeito
à naturalização, a nova legislação traz uma facilidade, ao dispensar a comprovação de
meios de vida para os casos de naturalização ordinária.
Ademais, Borges sublinhou que a nova Lei disciplinou, pela primeira vez, no
Brasil o reconhecimento da apatridia. Afirmou que a regulamentação deverá
estabelecer um procedimento no âmbito da Secretaria Nacional de Justiça, por meio
de requerimento, juntada de documentos e apuração do poder público checando a
veracidade das informações do solicitante. Destacou que, na sequência do processo de
reconhecimento da apatridia, haverá a possibilidade de também solicitar a
naturalização ordinária. Por fim, destacou que não compete ao CONARE realizar o
reconhecimento da apatridia, conforme as atribuições do Comitê estabelecidas pela
Lei 9.474/1997.
Pétalla Timo- Conectas, representando o papel da sociedade civil na tramitação da
Lei 13.445/2017
Pétalla Timo iniciou sua apresentação situando que a Conectas é uma
organização que trabalha com diversos temas de direitos humanos, não apenas

migrações. Comentou sobre os desafios do atual cenário político brasileiro, em que há
risco de grandes retrocessos nas temáticas de direitos humanos, sublinhando que a
questão migratória é uma das poucas áreas em que ainda se consegue ter uma agenda
positiva. Neste ponto, afirmou que, apesar da frustração da sociedade civil com os
vetos a vários dispositivos da Lei 13.445/2017, sua promulgação foi uma grande
conquista de toda a sociedade brasileira, e não apenas do governo.
A conferencista ressaltou a necessidade de se revogar o Estatuto do Estrangeiro
e trazer dispositivos mais alinhados com os compromissos internacionais do Brasil.
Destacou também a importância da atuação da sociedade civil em todo o processo
legislativo, por meio da incidência junto com parlamentares e a satisfação de perceber,
no texto legal, muitas das contribuições advindas desta atuação. Contudo, como se
tratou de um processo suprapartidário de busca por um texto consensual, muitos
compromissos foram necessários. Pétalla Timo lembrou que justamente os pontos de
maior tensão é que foram remetidos para regulamentação.
A principal dificuldade disso é que, se o processo legislativo foi transparente e
teve amplo espaço de participação para a sociedade civil, o processo de
regulamentação tem deixado a desejar, pois a sociedade não está sendo envolvida
nem ouvida em seu pleito de participar na elaboração da regulamentação. Em
resposta aos representantes do governo que citaram a reunião do Fórum de
Participação Social do CNIg, realizada em agosto, em São Paulo, como exemplo do
espaço para contribuições da sociedade civil, a expositora expressou o
descontentamento das entidades que, embora tenham sido ouvidas naquela ocasião,
sua participação é insuficiente. Por fim, Pétalla agradeceu os esforços do Procurador
Federal dos Direitos do Cidadão e moderador da mesa, João Akira, que buscou
conseguir da Casa Civil um compromisso de realizar audiências públicas e consultas
abertas sobre o decreto regulamentador.
Dep. Bruna Furlan- Presidente da Comissão que discutiu a Lei 13.445/2017 na
Câmara dos Deputados
A deputada Bruna Furlan falou ao público, relembrando todos os esforços
conjuntos com o Dep. Orlando Silva na comissão especial da Câmara dos Deputados
que discutiu o Projeto de Lei nº 2516/2015, que resultou na nova Lei de Migração.
Expressou sua satisfação em trabalhar com a temática das migrações e empenho em
continuar fazendo avançar os direitos dos migrantes, relatando recentes viagens que
realizou ao Haiti e também ao estado de Roraima, onde tratou da questão dos
venezuelanos. Furlan destacou sua preocupação com a necessidade de se estabelecer
uma autoridade migratória para substituir a Polícia Federal e também a importância da
luta em prol dos direitos políticos dos imigrantes
A deputada prestou esclarecimentos sobre o projeto de lei 7.876/2017, de
autoria de Orlando Silva, que propõe instituir a autorização de residência aos
imigrantes que tenham ingressado no território nacional até a data de início de

vigência desta Lei. O PL 7.876/2017 foi proposto em 13 de junho deste ano, em reação
ao veto presidencial ao dispositivo que previa a anistia migratória na Lei 13.445/2017.
Inicialmente, Furlan foi designada como relatora do projeto de lei, porém, declinou
esta responsabilidade. Ela explicou aos participantes do Encontro das Redes que foi
necessário fazê-lo por razões políticas. Avaliou-se como inadequado dar seguimento
ao PL da anistia antes mesmo de a nova Lei de Migração entrar em vigor. Assim,
concluiu-se que seria mais prudente aguardar a entrada em vigência da Lei
13.445/2017, para então traçar uma estratégia parlamentar para o PL da anistia.
Dep. Orlando Silva- Relator da Lei 13.445/2017 na Câmara dos Deputados
O deputado Orlando Silva fez uma breve fala aos participantes do Encontro,
destacando a importância de que a sociedade civil continue monitorando o processo
de regulamentação da Lei 13.445/2017. Desculpou-se por não poder se alongar,
explicando que precisava retornar à Câmara dos Deputados, para presidir a sessão da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. A urgência do momento
surgiu em razão da portaria do Ministério do Trabalho, publicada no Diário Oficial da
União de 16/10/2017, acrescentando à definição de trabalho escravo, para fins de
fiscalização, a exigência de que haja “restrição de liberdade de locomoção da vítima” e
condicionando a validade dos autos de infração relacionados ao flagrante de trabalho
escravo à anuência de autoridade policial que tenha participado da fiscalização, o que
atualmente é competência exclusiva dos fiscais do trabalho.
A publicação desta portaria compromete todo o arcabouço legal e as políticas
públicas construídas, democraticamente, há mais de 20 anos no Brasil, no
enfrentamento à escravidão contemporânea. A gravidade da situação suscitou
também reação da RedeMiR que, ao fim do Encontro, emitiu uma Nota Pública
demonstrando seu repúdio à referida portaria. A Nota Pública na íntegra encontra-se
anexa a este relatório.
9. Fluxo migratório de venezuelanos – Respostas e desafios
A mesa foi moderada por Alexandre Patury, da Coordenação-Geral de Polícia de
Imigração da Polícia Federal, com exposições de Isabel Marquez, Representante no
Brasil da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), e Priscila Moreto de Paula,
Procuradora do Ministério Público do Trabalho em Boa Vista-RR. Contou também com
depoimentos de colaboradores das entidades que atuam em Roraima. No início da
sessão, houve a distribuição do folder bilíngue produzido pelo IMDH, contendo
informações em português e espanhol sobre como realizar o pedido de refúgio ou de
residência temporária por meio da RN 126/2017 do CNIg.
Isabel Marquez – Representante no Brasil da Agência da ONU para Refugiados
(ACNUR)

A representante do ACNUR mencionou que, apenas em 2017, o Brasil já
recebeu 17.763 solicitações de refúgio de venezuelanos e 1.680 pessoas se registraram
pela RN 126/2017 do CNIg (Residência temporária), principalmente em Roraima. Há
múltiplos fatores causadores dessa migração, como: ameaças e violência por grupos
armados, perseguição política, desabastecimento (alimentos e medicamentos) e falta
de acesso a serviços e recursos básicos. Percebe-se um número cada vez maior de
pessoas que fogem por sofrerem ou temerem sofrer perseguição. Ela destacou que,
para que se possa atender de forma eficaz às necessidades de proteção neste contexto
de migração mista, é fundamental haver uma via migratória alternativa ao refúgio, daí
a importância da RN 126/2017 do CNIg. Assim, Marquez afirmou que, diante desta
situação de crise, o Brasil tem conseguido garantir a não-devolução e manter as
fronteiras abertas.
A conferencista abordou também a pesquisa realizada pelo Ministério do
Trabalho (OBMigra) e a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, com apoio do ACNUR,
buscando gerar dados confiáveis e de qualidade sobre o perfil da população
venezuelana em Roraima, tanto indígena, quanto não-indígena. Ressaltou a
importância deste estudo para fundamentar as políticas que estão sendo
desenvolvidas para esta população, pontuando os principais desafios identificados no
momento, nomeadamente: albergamento, acesso a serviços diversos, xenofobia e
acesso a trabalho.
Sublinhou, ainda, que os desafios são diferentes em cada local: em Roraima, o
registro na Polícia Federal e acesso ao pedido de refúgio têm funcionado bem, graças à
articulação entre a Polícia Federal, o ACNUR, o IMDH, o Centro de Migração e Direitos
Humanos (CMDH), a Pastoral Universitária e colaboração de diversos voluntários. O
grande desafio é melhorar a infraestrutura do abrigo em Boa Vista e finalizar a
construção do abrigo em Pacaraima. Já em Manaus, as condições de albergamento são
satisfatórias, porém o registro na PF ainda é um grande desafio. Em ambos os casos,
Marquez destacou que os albergues são temporários, apenas para os recém-chegados,
sendo importante pensar em um plano de solução urgência e adequado à demanda.
A representante do ACNUR ressaltou, ainda, que a resposta ao fluxo migratório
de venezuelanos tem sido construída conjuntamente pelo governo brasileiro,
organizações internacionais e sociedade civil. Desde maio a Casa Civil está preparando
um plano de contingência para lidar com a situação, em esforços interministeriais.
Neste processo, várias agências da ONU (como ACNUR, OIM, UNFPA, FAO e OIT) estão
assessorando o governo e também fazendo chegar aos tomadores de decisão as
contribuições da sociedade civil.
Priscila Moreto de Paula – Procuradora do Ministério Público do Trabalho em
Roraima
A procuradora pautou sua fala na defesa do trabalhador e no acolhimento do
migrante sob a perspectiva do mercado de trabalho. Segundo ela, o que se vê

atualmente é uma preocupação com as necessidades mais emergenciais e imediatas
do migrante e um foco voltado à população indígena que, quantitativamente, não é
tão representativa, deixando a seara laboral em segundo plano. De fato, ela aponta
para uma total falta de gestão do emprego migrante pelas três esferas - união, estado
e município. Ilustrativo desse cenário é o fato de que o Ministério Público do Trabalho
(MPT) identificou casos de trabalho escravo e está investigando casos de tráfico e de
aliciamento de pessoas em Boa Vista para irem trabalhar em outros estados.
A seguir, a procuradora citou alguns dados obtidos com a pesquisa sobre o
“Perfil socidemográfico e laboral da imigração venezuelana no Brasil” promovida pelo
CNIg, com o apoio do ACNUR, OBMigra e execução da Cátedra Sérgio Vieira de Melo
da Universidade Federal de Roraima (CSVM/UFRR), divulgada em setembro deste ano.
No quesito trabalho, a pesquisa aponta um nível grande de informalidade entre os
imigrantes. Somente 23% daqueles que estão em situação regular possuem CTPS e,
desses, apenas 28% estão formalmente empregados. Constatou-se também, que cerca
de metade dos migrantes venezuelanos recebe menos de um salário mínimo.
Moreto afirmou ainda que, em visitas técnicas para colher dados sobre a
inserção laboral, o MPT, o MPF, o IMDH, e a Missão Paz identificaram situações de
graves violações de direitos. Foram observados casos repetidos de aproveitamento da
mão de obra durante o período de experiência e demissões após esse período,
xenofobia, exploração sexual de empregadas domésticas e, inclusive, uma certa
cultura entre os empregadores de condicionar a contratação à não assinatura da CTPS.
A representante do MPT procurou frisar que o trabalho formal é algo benéfico
tanto para os migrantes, que têm seus direitos garantidos, quanto para os nacionais,
pois evita a precarização das condições de trabalho em razão do excesso de mão-deobra disponível. Dessa forma, a estratégia de enfrentamento encontrada pelo MPT
tem se pautado em uma atuação repressiva e informativa advinda de uma aliança
informal entre MPT e OIT. Também está em desenvolvimento uma política de gestão
da inserção laboral dos venezuelanos inspirada pela Missão Paz, e pela Universidade
Federal do Paraná (UFPR) afim de que sejam criados mecanismos que transcendam o
assistencialismo e que prezem pelo protagonismo e humanização dos migrantes.
Ir. Clara – Missionária da Federação Humanitária Internacional, em Boa Vista (RR)
Ir. Clara começou sua fala colocando que os venezuelanos não estão de “férias”
no Brasil, que eles deixam uma situação de sofrimento, mas que ao chegarem também
sofrem. Mesmo os indígenas que são nômades não vieram ao Brasil porque assim
desejavam, mas por uma questão de sobrevivência. Segundo ela, a grande maioria dos
venezuelanos quando começaram a chegar a Boa Vista, principalmente a partir de
novembro de 2016, estavam vivendo na rua e desses, os indígenas eram a maior
parcela. Diante dessa situação, o governo do Estado cedeu um ginásio para que um
abrigo fosse montado para essa população. No momento, quase 500 pessoas estão
abrigadas. Teoricamente, o período de permanência é de 15 dias, mas é comum que se

extrapole este tempo, dada a dificuldade da melhoria da situação econômica do
indivíduo/família nesse curto período de tempo.
A missionária destacou ainda, a convivência complicada entre indígenas e não
indígenas e as diferenças existentes entre os dois grupos. Entre os indígenas, o perfil
das pessoas que chegam é o de famílias, e entre os não-indígenas, é prioritariamente
de homens solteiros, que deixaram seus familiares na Venezuela. Segundo a Irmã,
muitos indígenas não têm certidão de nascimento, nunca foram à escola, nunca foram
vacinados, etc. o que torna sua regularização difícil, assim como contribui para a
proliferação de doenças no abrigo. Atualmente, a atividade predominantemente
desempenhada entre eles é a mendicância. Tal prática é advinda da própria situação
de vulnerabilidade e pobreza em que os índios já viviam nos últimos tempos na
Venezuela, assim, o foco da Fraternidade tem sido o resgate das suas culturas e a
busca pela autossuficiência por meio da produção e comercialização do artesanato. Ir.
Clara finalizou sua fala colocando que o papel da missão humanitária é, em primeiro
lugar, o alívio da dor do imigrante que teve que deixar seu país.
Ronildo dos Santos - Funcionário do IMDH, em Boa Vista (RR)
Santos iniciou sua fala colocando a importância do Convênio IMDH/ACNUR
para o CMDH e o atendimento aos venezuelanos. Por meio deste Convênio foi possível
obter recursos para imprimir os formulários de solicitação de refúgio, conceder bolsas
subsistências, apoiar os voluntários com auxilio alimentação e transporte e também
contratá-lo como funcionário do IMDH em Roraima, o que muito favoreceu a atuação
do IMDH e também de outras entidades da Rede na região.
Ronildo é quem realiza as entrevistas para identificação das necessidades de
apoio, identificação da situação de vulnerabilidade dos venezuelanos que poderão ser
beneficiários das bolsas subsistência fornecidas pelo IMDH, no âmbito do convênio
com o ACNUR. Segundo ele, fato que chama a atenção é que a maioria deles mora em
imóveis alugados dividindo o aluguel com outras pessoas, na verdade, raramente há
uma residência (1 ou 2 cômodos) em que vivem várias pessoas, às vezes até 8 ou 10 no
mesmo espaço.
Um fato novo apontado por Santos que caracteriza uma situação emergencial é
a grande quantidade de desabrigados vivendo nos arredores da rodoviária de Boa
Vista. O governo do estado, por sua vez, anunciou que vai reformar a rodoviária e
remover as pessoas que estão lá, não está claro, no entanto, para aonde essas pessoas
serão realocadas. É urgente, dessa forma, um abrigo para os não-indígenas.
Santos destacou e agradeceu à Polícia Federal por sua atenção aos imigrantes
e pelos esforços realizados juntamente com a sociedade civil para melhorar o
atendimento a esta população migrante. Apontou, por outro lado, as grandes
dificuldades de articulação e colaboração com o governo do estado e prefeitura
municipal. Santos finalizou sua fala citando o Presidente da Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo de Roraima, o Sr. Ademir dos Santos que coloca que, pelo

fato de os venezuelanos estarem na região, “na nossa casa, as necessidades deles são,
sim, problema nosso”.
Celene Farias de Sousa– Funcionária do Centro de Migrações e Direitos Humanos da
Diocese de Roraima (CMDH), em Boa Vista (RR)
Sousa iniciou sua exposição explicando que no CMDH ela trabalha entregando
cestas básicas às famílias venezuelanas. Ela começou no Centro em 2015 e, desde
então, aprendeu bastante sobre a população migrante pela prática do atendimento.
Hoje, o CMDH possui mais de 700 pessoas cadastradas. Em junho foram atendidas 56
pessoas, em agosto, 237 e, em setembro, 207. O número decaiu neste último mês por
falta de cesta básica para doação.
A expositora identifica três razões que levam os venezuelanos a deixaram seu
país de origem, de acordo com o que esses compartilharam no atendimento: falta de
comida, de trabalho e necessidade de tratamento, em especial no caso das crianças.
Com relação à saúde, o atendimento realizado pela prefeitura é satisfatório e, nos
casos mais graves, o CMDH consegue custear os medicamentos.
Celene destaca que existe grande solidariedade entre eles. Os próprios
venezuelanos. São também muito reconhecidos, ao receberem ajuda- medicamentos,
comida ou dinheiro- eles sempre procuram dar coisas em troca, algum artesanato que
tenham feito ou oferecem algum serviço quando não possuem nada.
Celene mencionou, ainda, o projeto com a OIM que busca apoiar 8 voluntários
para trabalhar no CMDH, oferecer cursos profissionalizantes (português, manicure,
cabelereiro) aos venezuelanos e contratar outros funcionários- assistente social e da
área jurídica. Outro ponto levantado por ela foi o grande número de pessoas atendidas
com ensino superior e vários cursos, mas que não conseguem emprego na área de
formação pela dificuldade em revalidar seus diplomas. Esses indivíduos acabam
trabalhando em empregos que exigem baixa qualificação ou mesmo nos sinais
vendendo água e pedindo esmola.
Finalizando sua fala destaca que a xenofobia é um grande problema na cidade.
Insultos e violência contra venezuelanos e contra os próprios funcionários que os
apoiam são frequentes.
Felipe de Paula Guimarães – Voluntário na sede da Polícia Federal, em Boa Vista (RR)
Guimarães falou em nome dos voluntários que estão atuando na Polícia
Federal. A maioria dos voluntários é composta de universitários e, entre eles, também
existem venezuelanos. O trabalho se iniciou em abril de 2017 com 8 pessoas. Hoje, são
15 voluntários. Inicialmente, a duração do trabalho era prevista para 3 meses, mas
com o fluxo de pessoas em ascensão, 6 meses já se passaram e não há previsão de
término. No inicio, havia apenas uma sala na qual eram atendidas até 400 pessoas por
dia. Atualmente, são 3 salas separadas em serviços distintos: residência,
preenchimento do formulário de solicitação de refúgio e obtenção do protocolo. As

atividades desempenhadas pelos voluntários envolvem: preenchimento de
formulários, tirar fotos 3x4, e dar informações que, muitas vezes, caberiam a outros
órgãos, mas que acabam recaindo sobre eles como questões trabalhistas, jurídicas,
entre outras.
Graças ao Convênio IMDH/ACNUR os voluntários recebem, hoje em dia, auxilio
com transporte e alimentação. Quando Guimarães iniciou seu trabalho na sede da PF,
havia muita carência de capacitação entre os voluntários, de modo que o aprendizado
se dava fundamentalmente com a prática diária. Atualmente, os voluntários já
recebem uma ambientação e orientação mais completas. Uma das maiores
dificuldades encontradas atualmente é com relação ao idioma, já que eles não têm
domínio de espanhol ou inglês.
Filipe destacou, dessa forma, a necessidade de uma rede de suporte para que
os voluntários não sintam que estão sozinhos e possam prestar um atendimento
preciso com as informações mais atualizadas possíveis e questionou: “Nós cuidamos
dos outros – e quem cuida de nós?”.
Jim Alexânder Feitosa - Funcionário do IMDH, em Pacaraima (RR)
Feitosa iniciou sua fala comentando sobre o Centro Pastoral para os Imigrantes
instalado em Paracaima, com apoio do IMDH/Irmãs Scalabrinianas e Paróquia do
Sagrado Coração de Jesus, da Diocese de Roraima. Neste, ele foi voluntário, e agora
trabalha como funcionário contratado pelo IMDH.
O Centro passa por um momento de cadastramento dos atendimentos, e até
agora foram registradas 345 famílias, somando 1300 pessoas. Dessas, muitas famílias
são indígenas Warao e Panare. O grande obstáculo apontado por ele é a xenofobia. O
aumento do índice de criminalidade que está acontecendo no município é atribuído
corriqueiramente à população migrante que agora reside na região. De fato, porém,
nada aponta para o fato de que os venezuelanos estejam cometendo crimes, mas sim
que esses são vítimas de crimes – agressão, exploração e discriminação. Mesmo diante
desse cenário inciativas como a organização de café da manhã para cerca de 300
indígenas Warao em situação de rua, mostram que há espaço para esperança.
Alexandre Patury – Coordenação-Geral de Polícia de Imigração da Polícia Federal
O Sr. Patury iniciou sua fala tratando da dinamicidade e complexidade do
fenômeno migratório, já que este acompanha uma série de acontecimentos a nível
mundial como catástrofes, guerras, problemas políticos e sociais que são, em certa
medida, imprevisíveis e criam fluxos distintos com o passar do tempo. A verdade é que
com a crise econômica e turbulência política, o Brasil, atualmente, não é um país
atrativo para imigrantes. A falsa percepção de que existe uma “invasão” de migrantes
no país se dá pela concentração de imigrantes em locais específicos, como São Paulo e
Boa Vista, por exemplo, mas o fato é que menos de 1% da população brasileira é
composta por imigrantes e refugiados.

Patury apontou uma dificuldade de ordem prática na documentação dessa
população, já que a identidade e o passaporte venezuelanos não têm filiação e,
atualmente, é impossível obter Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) no Brasil sem
documento que comprove a filiação. Também o registro de crianças que nascem no
país fica prejudicado, e isto é um risco, pois pode gerar casos de apatridia. A
regulamentação dos Warao tem sido especialmente desafiadora. Segundo o Patury,
esses não são reconhecidos como etnia indígena do contexto brasieirol pela Fundação
Nacional do Índio (FUNAI), porque não são povos transfronteiriços e não estão
transitando por terras tradicionalmente ocupadas por eles. Por isso, atualmente, estes
povos são tratados como estrangeiros e a lista de documentos exigida deles é a mesma
que se aplica a qualquer venezuelano, o que dificulta seu registro. Mesmo com essas
dificuldades, Patury sublinhou que nenhum venezuelano, indígena ou não-indígena,
que tenha procurado a PF ficou sem documentação. No mínimo, é possível obter o
protocolo de refúgio e assim não estão completamente desprotegidos. Há uma política
de atendimento humanitário.
10. Noite Cultural
Seguindo o programa, nas dependências do local do Encontro das Redes,
realizou-se uma animada e interessante noite cultural, aberta ao público e a
convidados tanto das entidades promotoras, quanto dos participantes do Encontro e
dos imigrantes e refugiados. Foi um momento enriquecedor e de alegre convivência
entre brasileiros/as, imigrantes e refugiados/as propiciado pelo Coletivo Bambuo, em
parceria com o IMDH.
O tema da noite cultural foi: “Laboratório Gastronômico: uma experiência
intercultural por meio de sabores”. Nesta oportunidade, os participantes tiveram a
oportunidade de aprender a fazer pratos típicos de 5 países: Colômbia, Cuba,
República Democrática do Congo, Síria e Venezuela, com mulheres migrantes nativas
de cada uma dessas regiões. Enquanto ensinavam, as mulheres transmitiam, também,
outros conhecimentos culturais relativos ao estilo de vida de seus países de origem.
Depois de cerca de 30 minutos, nos quais os participantes tiveram contato com o
preparo de 3 pratos, segundo sua escolha, realizou-se a degustação dos pratos
ensinados e, mais tarde, a venezuelana Damelis fez uma apresentação musical.
19 de outubro de 2017
O último dia do evento teve início com uma celebração Eucarística, com
participação livre, ocorrida às 7 horas da manhã.
11. Campanha Mundial “Compartilhe a Viagem”
Cristina dos Anjos- Cáritas Brasileira

Cristina dos Anjos apresentou a nova campanha de mobilização mundial da
Cáritas voltada à questão dos imigrantes e refugiados denominada “Compartilhe a
Viagem”, lançada pelo Papa Francisco no ultimo dia 27 de Setembro. A campanha nos
convida a promover o encontro com o outro e, como já colocado pelo próprio Papa, a
cultivar a hospitalidade. Essa visa o enfrentamento da indiferença e a sensibilização da
população global em relação às temáticas de refúgio e imigração com foco em um
processo educativo, envolvendo, também, elementos de incidência (combinando
iniciativas locais; políticas públicas; e os Pactos Globais).
Promover a cultura do encontro para a campanha significa promover espaços e
oportunidades para que os migrantes, refugiados e a sociedade se encontrem e se
reconheçam. A migração representa uma oportunidade de reconhecimento do outro
passando da indiferença globalizada à globalização do encontro.
Na Assembleia Geral de 2015, a Cáritas Internacional decidiu pela organização
de uma campanha mundial sobre o tema migrações por várias razões, dentre elas: se
trata de uma problemática concreta que a globalização ampliou; se configura como
uma realidade de sofrimento, dores, qualquer que seja a migração forçada; e esta se
configurou como uma crise humanitária nos últimos anos.
A campanha está voltada tanto a um público variado, incluindo: conferências
Episcopais nacionais, órgãos relevantes do Vaticano, a Igreja Católica de maneira geral,
congregações religiosas; comunidades que acolhem as pessoas migrantes, deputados,
senadores, organizações de inspiração religiosa e sociedade civil.
No âmbito nacional, a previsão de atividades inclui: incentivo para a realização
de ações locais com mapeamento dos migrantes e refugiados e das suas historias de
vida para posterior publicação; realização de um simpósio nacional, envolvendo as
diversas organizações, trazendo experiências também a nível internacional com a
participação dos migrantes e refugiados; potencialização de ações realizadas com esse
público na perspectiva da integração cultural, em especial em São Paulo e Rio de
Janeiro; acompanhamento/divulgação do debate acerca dos Pactos Globais
(Brasil/América Latina e Caribe) e da Nova Lei da Migração (regulamentação e
implementação).
No Brasil, a estratégia da Campanha se apoia em 4 eixos: desenvolver a
campanha em parceria com as diversas organizações que trabalham com migração e
refúgio; trabalhar na linha da sensibilização da sociedade, educativa e incidência;
potencializar/fortalecer ações já existentes; e realizar a campanha com a participação
das pessoas migrantes e refugiadas. Cristina dos Anjos finalizou sua exposição citando
uma frase do Papa Francisco que diz: “O futuro quem faz é você, e ele é feito de
Encontros” convidando a todos a experimentar essa forma tão profunda de contato.
12. Atividade em Grupos
A atividade em grupo foi facilitada por Ofélia Ferreira, da Fundação Avina. Esta
se pautou nos quatro verbos que nortearam todo o encontro: Acolher, Proteger,

Promover e Integrar. A partir deles se formaram 8 grupos, sendo 2 grupos para cada
verbo, com um coordenador, um relator e um expositor. Cada um se pautou em
material impresso e deveria escolher os pontos que consideravam mais importantes
dentro do verbo que representavam e então discutir “O que queremos?”, e “O que
vamos fazer para alcançar o que queremos?”. Buscava-se, com esse exercício, definir
os temas mais relevantes para as instituições e possíveis estratégias para concretizálos.
Ferreira destacou que o produto da atividade em grupos servirá de insumo para
o Grupo de Trabalho (GT) Incidência da RedeMiR. O GT Incidência surgiu após o
Encontro das Redes de 2015 e, desde então, articula ações de advocacy, tendo sido
bastante atuante em prol da aprovação da Lei 13.445/2017. Além disso, o GT também
atua frente a situações de emergência, como na resposta ao fluxo de venezuelanos em
Roraima e a manifestações xenofóbicas em São Paulo.
Os grupos estiveram reunidos por volta de 30 minutos e depois foi realizada
uma exposição a fim de socializar com todos os participantes o que foi discutido e
procurando-se também concretizar propostas. Efetivamente, três propostas se
destacaram nesta oportunidade, relacionadas ao tema de revalidação de diplomas,
muito discutido durante todo o Encontro, são elas: replicar a experiência do projeto de
lei de São Paulo (PL557/2016) para isenção de taxas com esse fim para refugiados;
buscar que a facilitação do processo de revalidação dos diplomas esteja presente na
regulamentação da Nova Lei; e realizar incidência no âmbito do Fórum Nacional de
Pró-Reitores de Graduação (FORGRAD), pois neste Fórum já está sendo discutida a
uniformização dos procedimentos de revalidação nas diferentes universidades.
Também é digno de nota a preocupação das entidades com o novo papel do CNIg.
Desenvolveu-se assim uma proposta neste sentido: assegurar que o grupo de advocacy
da Rede incida no sentido de manter no processo de regulamentação da lei, as
competências do Conselho. Posteriormente, levantou-se a possibilidade de se realizar,
um mapeamento das ações e experiências da Rede afim de que boas práticas possam
ser compartilhadas. Finalmente, sugeriu-se que o GT deve dar continuidade às gestões
de incidência para a ratificação da Convenção Internacional sobre a Proteção dos
Direitos dos Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias.
O material transcrito a seguir representa o resultado da atividade em grupos.
As cédulas em branco se justificam pela limitação de tempo, razão pela qual os grupos
precisaram priorizar alguns pontos, desenvolvendo objetivos e estratégias específicas.
Em média, cada grupo priorizou 3 pontos. Isso não quer dizer que essas estratégias e
objetivos não possam ser extrapoladas, nem que não se apliquem a outros pontos do
documento. No entanto, essas extrapolações não foram realizadas a seguir, pois se
procurou manter um relato fiel dos resultados apresentados por cada grupo.
Acolher – Grupos 1 e 2

Acolher: estarmos abertos e aumentar as vias seguras e legais para os migrantes e

refugiados
Acolher significa, antes de tudo, ter uma disposição transparente e fraterna
para receber os migrantes e refugiados e oferecer-lhes possibilidades de estada segura
e legal nos países de destino, de modo que os migrantes possam migrar de forma
voluntária e os refugiados tenham garantia de serem recebidos e protegidos nos países
onde procuram abrigo e segurança. Com esse fim, sugerem-se alguns pontos de ação:
Pontos a considerar a partir do
Documento: “Responder aos desafios
de Refugiados e Migrantes”

O que desejamos ou precisamos
alcançar

O que fazer para alcançá-lo

1. Nunca adotar expulsões coletivas ou
arbitrárias de migrantes e refugiados, e
garantir o direito à “não-devolução”.
Este direito deve ser assegurado a quem
deseja pedir refúgio ou necessite de
proteção. Nunca devolver pessoas para
países onde a vida delas está ameaçada.

Garantir a segurança física acima
de tudo;
Garantir o direito de migrar;
Garantir uma acolhida humana nas
fronteiras;
Reforçar o princípio da “não
devolução”;
Assegurar o direito de defesa do
migrante
e
refugiado
pela
assistência jurídica gratuita.

Equipar melhor as autoridades
migratórias;
Realizar campanhas junto ao poder
público para a conscientização da
acolhida;
Fortalecer todo o sistema de
recepção e registro nas fronteiras;
Fortalecimento das parcerias;
Articulação com a Rede Solidária
para descentralização dos serviços.

2. Multiplicar as possibilidades jurídicas
para
migrar,
incrementando
a
concessão de vistos humanitários.

Sensibilizar os atores envolvidos
para aumentar os caminhos
seguros e legais.

Promover o diálogo, estreitamento
das relações: MPF, PF, MRE.

3. Adotar programas de patrocínio
privado
e
comunitário
(apadrinhamento) para acolhida de
refugiados e promoção de sua
integração local;

Adoção de programas com
Instituições eficazes e sérias que
promovam a contrapartida para a
acolhida e integração local.

Buscar mais parcerias com as
instituições públicas e privadas e
apresentação de propostas
relevantes.

Assegurar que a reunião familiar
aconteça em menor tempo e seja
menos burocratizada;
Inserir novos grupos de famílias e
indivíduos no rol da reunião
familiar;
Solicitar maior clareza dos
procedimentos e critérios
utilizados pela PF.
Espaços para o acolhimento digno
a migrantes e refugiados de forma
salubre nos lugares onde ainda não

Melhorar a comunicação do governo
brasileiro com as Embaixadas;
Viabilizar o trâmite para reunião
familiar.

4. Prever vistos temporários especiais
para as pessoas que, fugindo dos
conflitos, se refugiam nos países
vizinhos.
5.
Ampliar
o
número
de
reassentamento de refugiados;
6. Garantir a reunião familiar e ampliar
sua abrangência incluindo, avós, irmãos,
netos, com exigências simplificadas para
não inviabilizá-las.

7. Reconhecer que um acolhimento
responsável e digno dos migrantes e
refugiados começa pela sua primeira
acomodação em espaços adequados e

Buscar parceiros para a locação,
construção de espaços de
acolhimento e viabilizar espaços com

decentes. Por isso, oferecer a migrantes
e refugiados um primeiro alojamento
adequado e decente.
8. Antepor sempre a segurança pessoal
à segurança nacional, adotando o
princípio fundamental da centralidade
da pessoa humana.
9. Proporcionar formação adequada, em
matéria de direitos humanos,
refugiados e migrantes, ao pessoal
responsável pelos controles de fronteira
e para os agentes públicos e privados
que atuam no atendimento a esta
população.
10. A condição de migrantes,
solicitantes de refúgio e refugiados
exige que lhes sejam garantidos o
acesso aos serviços básicos e a
segurança pessoal. Por isso, recomendase atuar para que o país adote políticas
nacionais e locais que atendam
primeiramente às necessidades e
vulnerabilidades dos refugiados e
migrantes, incluindo o acesso a serviços
básicos.

11. Campanha Mundial “Compartilhar a
Viagem” – Propostas e Sugestões

há.

cedência de instituições parceiras.

Conscientização sobre as causas da
migração e refúgio;
Acesso efetivo aos direitos já
garantidos por lei (aceitação do
protocolo);
Combate à xenofobia e à
discriminação;
Adoção de políticas públicas
nacionais e locais para atender as
necessidades dos migrantes e
refugiados.

Promover políticas públicas de
conscientização para agentes
públicos e população em geral
(municípios, estados e federação);
Capacitar agentes públicos e
privados para o atendimento desta
população;
Organizar a comunidade dos
imigrantes e refugiados para exercer
seu protagonismo no campo das
políticas públicas;
Formar Conselhos e garantir a
presença dos migrantes;
Sensibilizar e mobilizar os agentes
públicos de que os migrantes e
refugiados são sujeitos de direitos
como os nacionais;
Trabalho em conjunto entre
sociedade civil, migrantes,
refugiados, igrejas e instituições
públicas.
Levar a campanha a todos os espaços
de nossas ações.

Sensibilizar, motivar e promover
esta campanha para migrantes,
refugiados e população em geral.

Proteger – Grupos 3 e 4
Proteger: defender os direitos e a dignidade dos migrantes e dos refugiados
A proposta é insistir na importância de se adotar uma abordagem abrangente e
integral, que coloca no centro a pessoa humana. Esta abordagem é, de fato, a melhor forma
de identificar e superar estereótipos perigosos e de evitar estigmatizar alguém. “A correta
implementação dos direitos humanos torna-se autenticamente benéfica para os migrantes e
refugiados, bem como para os países de origem e de destino”. Quanto mais vias alternativas e
legais estiverem disponíveis para os refugiados e migrantes, tanto menos serão vítimas de
redes criminosas e do tráfico humano, ou vítimas de exploração e abuso no contexto do tráfico
de migrantes.

Pontos a considerar a partir do
Documento: “Responder aos desafios
de Refugiados e Migrantes”
1. A proteção dos migrantes começa
na própria pátria. Ver formas ou
sistemas de informação e de formação
para alertar e educar cidadãos e
empregadores,
bem
como
funcionários públicos e agentes que
trabalham em áreas fronteiriças, para
identificação de sobre indícios de
trabalho forçado ou tráfico.
2. Propor a regulamentação e a
certificação a nível nacional dos
recrutadores de emprego.
3. Propor e adotar formas e medidas
que defendam os interesses e
ofereçam apoio às comunidades
migrantes no exterior, através também
de proteção consular e serviços
jurídicos.
4. Atuar junto ao Estado para a
implementação de políticas nacionais
que protejam contra a exploração, o
trabalho análogo ao de escravo ou
tráfico de pessoas, garantir sempre o
acesso à Justiça, proibir a retenção de
documentos e assegurar possibilidade
de abertura de contas bancárias.

O que precisamos ou desejamos
alcançar

Que fazer para alcançá-lo?

Trabalho de base com conselhos,
secretarias, órgãos do governo,
diretamente
envolvidos
na
educação, saúde, justiça e direitos
humanos com o objetivo de
garantir e proteger os direitos
básicos
dos
imigrantes
e
refugiados;
Ampliar e fortalecer os comitês e
conselhos no âmbito estadual e
municipal.

Buscar os gestores das áreas
envolvidas para a promoção de
diálogos
de
formação
e
sensibilização;
Organizar workshops com a
participação
dos
gestores,
sociedade civil, refugiados e
imigrantes;
Mesa-redonda com pessoas do
governo, Ministério Público,
sociedade civil e refugiados,
tendo como temática a proteção
ao migrante;
Incentivar, apoiar a criação de
novos comitês, fortalecer os já
existentes e articular estes
grupos em diversas instâncias.

Garantir que os filhos de imigrantes
nascidos no Brasil tenham acesso à
nacionalidade por jus solis.

Considerar de modo específico a
situação dos descendentes de
indígenas Warao e outros grupos
indígenas não nacionais.

5. Garantir formas de valorização e
reconhecimento
de
títulos,
capacidades profissionais e diplomas
dos migrantes, solicitantes de asilo e
refugiados.
6. Garantir legislação e medidas que
assegurem documentos a todos os que
nascem no País, bem como direito à
nacionalidade, envidando todos os
meios para evitar a apatridia.

7. Evitar toda e qualquer forma de
detenção de crianças e adolescentes
baseada em sua situação migratória e
assegurar a não devolução ou
repatriação
de
crianças
desacompanhadas ou separadas.
8. Assegurar às crianças e adolescentes
migrantes ou refugiadas o acesso
regular à instrução primária e
secundária
e
garantir-lhes
a
permanência regular ao chegarem à
maioridade e a possibilidade de
continuarem os seus estudos.

Acesso à instrução assegurado com
boa convivência com os colegas de
classe.

Desde a base do ensino, prezar
por
uma
educação
que
reconheça e celebre a diferença.

9. Assegurar aos migrantes e
refugados a possibilidade de trabalhar
regularmente no País de acolhida, com
a garantia de proteção de seus direitos
trabalhistas, mesmo que estejam em
situação irregular.

Proteger os direitos trabalhistas
dos migrantes e refugiados;
Fortalecer as associações de
migrantes e refugiados.

Apoiar e disseminar iniciativas
tais como a do MPT de Campo
Grande, que oferecem cursos de
informação sobre direitos e
deveres
trabalhistas,
e
capacitações profissionais tanto
para empregadores quanto para
os imigrantes;
Campanhas e atividades (oficinas,
rodas de conversa, cursos) que
tragam
empoderamento
e
independência
dos
grupos
migrantes;

Fortalecimento da Campanha.

Apoiar as propostas das ações da
Cáritas;
Compartilhar a Campanha e suas
ações para que todos possam
aproveitar as informações.

10. Prever programas de acolhida e
proteção temporária em locais para os
menores
desacompanhados
ou
separados da sua família, com
condições básicas específicas à sua
condição de estar em um país que não
é o seu.
11. Garantia de acesso dos migrantes e
refugiados aos sistemas de assistência
sanitária nacional e de previdência
social, bem como de contagem do
tempo trabalhado para fins de
aposentadoria.
12. Campanha Mundial “Compartilhar
a Viagem” – Propostas e Sugestões

Promover – Grupos 5 e 6
Promover: favorecer o desenvolvimento integral dos migrantes e refugiados

Promover significa, essencialmente, empenhar-se para que todos os migrantes
e refugiados, bem como as comunidades que os acolhem, tenham condições para se
realizar como pessoas em todas as dimensões que compõem a humanidade desejada,
com justiça e dignidade para todos e todas. Mais do que meras respostas de
emergência e provisão de serviços básicos, são necessárias estruturas que propiciem
condições para que aqueles que permanecem a longo prazo possam progredir como
seres humanos e contribuir para o desenvolvimento do país em que se encontram. É
um sonho rumo a um princípio básico dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
para 2030: “não deixar ninguém para trás”.
Pontos a considerar a partir do
Documento: “Responder aos desafios de
Refugiados e Migrantes”

O que precisamos ou desejamos
alcançar

Que fazer para alcançá-lo?

1. Promover a integração sócio laboral dos
migrantes e refugiados, oferecendo
também sistemas de avaliação das
capacidades
profissionais
e
o
reconhecimento de títulos que portam
dos países de origem.

Reconhecimento de títulos:
desburocratizar, diminuir custos;
Integração justa e igualitária;
Facilitar a revalidação do diploma
para poderem ser inseridos no
mercado de trabalho em sua área
de conhecimento.

2. Garantir a todos os migrantes e
refugiados a liberdade de profissão e
prática da religião e orientá-los para que
tenham a devida assistência na fé que
praticam.

Espaços para o culto.

Pedido junto ao MEC para que as
Universidades padronizem o
processo;
Elaboração de plataforma on-line
para cadastrar CVs de imigrantes
que as empresas tenham acesso;
Criar uma comissão (dentro do
advocacy) que busque assistência
técnica com órgãos responsáveis
pela revalidação de diplomas seja
superior, técnico ou outro
equivalente.
Locais religiosos ou não, que
possam disponibilizar espaços
para que as diferentes religiões
tenham local para o culto.

3. Propiciar formação linguística, de
cidadania ativa e de costumes do País e
informações úteis à sua integração, em
diferentes idiomas, principalmente os
mais comuns.

Instituições que já trabalham com
migrantes compartilham
experiências com outras
organizações;
Envolver o poder público;
Ter a possibilidade de formação
linguística, profissional, técnica e
cidadã através de cursos com
certificação reconhecida para a
língua portuguesa e cursos
profissionalizantes.
Flexibilização dos requisitos de
equivalência de estudos;
Acesso ao diploma de Ensino
superior mesmo na condição de
solicitante de refúgio.

4. Adotar políticas que proporcionem o
acesso ao ensino superior, bem como
apoio a migrantes, requerentes de asilo e
refugiados para frequentarem, e propiciar
também programas de estágio e
aprendizagem para favorecer sua
promoção como cidadãos e
trabalhadores.

Elaboração de material
específico;
Parcerias com universidades;
Articulação com a Secretaria de
Educação e Instituições que
tenham espaço e know–how;
Articulação da comissão já criada
anteriormente junto ao sistema S
e também com institutos federais
para disponibilizarem os cursos.
Articulação com a Secretaria de
Educação e Universidades.

5. Quanto aos migrantes menores de
idade a sua integridade deve ser sempre
promovida, favorecendo a reunificação
familiar, sem condicioná-la a requisitos
econômicos.
6. No caso de portadores de deficiência,
deve ser assegurada atenção, apoio e
assistência nas mesmas condições dos
nacionais, com acesso a direitos sociais
específicos e equipamentos (cadeiras,
cão-guia, aparelhos auditivos, etc.) que
lhe garantam atendimento digno.
7. Monitorar o acesso e a colocação de
menores de idade no mercado de
trabalho, de modo a prevenir
energicamente que sejam explorados e
garantindo que o trabalho seja seguro e
não prejudique a sua saúde e bem-estar
ou lese as suas oportunidades
educacionais.
8. Incentivar a comunidade e os
organismos internacionais a incrementar a
sua participação no apoio ao
desenvolvimento e na atenção a urgências
nos Estados que acolhem e sustentam
grandes fluxos de refugiados e migrantes
em fuga de conflitos armados, de
calamidades ou situações emergenciais
para que todos deles possam beneficiar,
independentemente da condição
migratória.
9. Campanha Mundial “Compartilhar a
Viagem” – Propostas e Sugestões

Igualdade de acesso aos direitos
em paridade com os nacionais.

Formalização através de uma
portaria que iniba a
discricionariedade do agente do
INSS no acesso ao BPC por
deficiência ao solicitante de
refúgio.

Unificar a campanha;
Envolver outros setores da
sociedade;
Trabalhar a campanha mundial
integrada à mensagem do Papa
Francisco (4 verbos).

Promover coordenação entre a
Cáritas e a Pastoral da
Mobilidade Humana.
Aproveitar os espaços já
existentes (eventos, jornadas,
encontros) para tornar a
campanha conhecida.
Utilizar a Semana da
Solidariedade para organizar
linha de ação nacional direta com
migrantes e refugiados.

Integrar - Grupos 7 e 8
Integrar: enriquecer as comunidades locais por meio de uma maior participação de
migrantes e refugiados

Integrar situa-se no plano das oportunidades de enriquecimento intercultural
geradas pela presença de migrantes e refugiados. A integração não é «uma
assimilação, que leva a suprimir ou a esquecer a própria identidade cultural. O contato

com o outro leva, sobretudo, a conhecer sua história, seus sofrimentos, seus sonhos,
descobrir o seu “segredo”, a abrir-se para ele, a fim de acolher os seus dons pessoais,
suas capacidades e contribuir assim para um maior conhecimento de cada qual e de
ambos. Trata-se de um processo prolongado que tem em vista formar sociedades e
culturas, tornando-as cada vez mais um reflexo das dádivas multiformes de Deus aos
homens. Este processo pode ser acelerado e mais benéfico com aspectos como:
Pontos a considerar a partir do
Documento: “Responder aos desafios
de Refugiados e Migrantes”

O que desejamos ou precisamos
alcançar

Que fazer para alcançá-lo

1. Possibilidades de obtenção da
cidadania (nacionalidade), desde o
nascimento e que os apátridas possam
obter
a
nacionalidade,
independentemente de condições ou
requisitos econômicos e linguísticos.

Simplificação do processo de
cidadania;
Evitar Apatridia;
Garantir o direito do nascido no
Brasil independente da situação
documental dos pais (jus solis)

2. Realizar campanhas e incentivar os
Estados a adotarem políticas e
programas que promovam ativamente
uma visão positiva dos migrantes e
refugiados e solidariedade para com
eles.

Combater o racismo e a xenofobia
incentivando a visibilização dos
imigrantes e a empatia;
Campanhas
de
Solidariedade
baseada na origem da família
(lembrando que somos todos
imigrantes)

Realizar o registro de nascimento
mesmo com pendência da falta
documental;
Habilitar e implementar o
procedimento de
reconhecimento da apatridia;
Regulamentação da lei deverá ter
previsões específicas sobre
registro.
Produção
de
vídeos
de
sensibilização;
Reuniões intergovernamentais;
Incentivar a criação de Comitês e
Conselhos e fortalecer aqueles já
existentes;
Fomentar rodas de conversa,
grupos de estudo, reuniões
intergovernamentais com apoio
financeiro do Estado;
Integração com as Universidades.

3. Garantir a migração legal dos
membros familiares dos migrantes e
refugiados, considerando que a reunião
da família é um elemento de
fundamental importância para sua
efetiva integração e realização humana.

Reunião Familiar

4. Processos de regularização migratória
ordinária
e
extraordinária
para
migrantes que possuam uma longa
permanência no país.

Reduzir
o
número
de
indocumentados e migrantes em
situação irregular no país;
Retornar o PL sobre a Anistia
(gradativamente);
Propor soluções alternativas para
regularização migratória.

Assegurar a efetiva Reunião
Familiar
Incidir para a ratificação da
Convenção Internacional sobre a
Proteção dos Direitos de Todos os
Trabalhadores Migrantes e dos
Membros das suas Famílias
Incidência política no Congresso
Nacional para sensibilização à
causa;
Incidência política junto aos
órgãos competentes (MJ, DEMIG,
CNIG, CONARE);
Fomentar o apoio das ONGs
Internacionais para este tipo de
Incidência;
Sensibilizar/conscientizar
os
imigrantes a se regularizarem;
Incentivar
soluções
para

redução/isenção das taxas;
Assegurar para que o grupo de
advocacy da Rede incida para que
o CNIg continue mantendo seu
papel e que a sociedade civil
continue atuante dentro do
Conselho.
5. Propiciar a cultura do encontro,
multiplicando as oportunidades de
intercâmbio cultural, documentando e
difundindo as práticas positivas de
integração e desenvolvendo programas
tendentes a preparar as comunidades
locais para os processos de integração.
6. Implementar políticas e programas
que favoreçam uma visão positiva dos
migrantes e refugiados, promovendo
eventos que demonstrem aspectos
positivos de sua cultura (dança, música,
comida...).
7. Promulgar políticas que promovam a
hospitalidade nas comunidades e que
busquem ativamente acolher e integrar
migrantes na comunidade local.
8. No caso em que situações adversas,
problemas econômicos ou conflitos
levem os migrantes a sair dos países
para onde migraram, adotar disposições
que lhes facilitem a transferência de
diplomas, de documentos de
qualificação ou experiência profissional.
9. Atuar para que se reconheça e
permita a transferência agilizada de
certificados de estudo e de experiência
profissional obtidos no exterior por
migrantes e refugiados, valorizando e
possibilitando a realização profissional
das pessoas com especializações (como,
por exemplo, professores, eletricistas,
pessoal médico, operadores de
equipamentos pesados, e outros).

Unificação dos procedimentos e
agilidade na revalidação;
Autonomia pessoal (econômica,
profissional);
Garantir a inserção no mercado de
trabalho na sua área de trabalho;

Entender por determinação
federal, procedimentos de
dispensa de traduções
considerando os acordos
internacionais, e conceder
isenções de taxas, reconhecendo
a hipossuficiência;
Incentivar
a
criação
de
normativas
para
o
reconhecimento facilitado de
diplomas/certificados (Convênio
com Senai/Sebrae, Senac);
Destinar vagas remanescentes a
imigrantes;
Divulgar para empresas esta mão
de obra específica e qualificada
de público;
Destinar vagas remanescentes à
imigrantes;
Capacitar as empresas sobre a
documentação e os direitos dos

imigrantes.
10. Campanha Mundial “Compartilhar a
Viagem” – Propostas e Sugestões

Tornar a campanha conhecida nas
bases; Realizar círculos bíblicos e
rodas de conversa (com material
próprio);
Promover dia de oração (10 de
dezembro) para migrantes e
refugiados;
Realizar um simpósio com a
temática.

Encontros, apresentações nas
comunidades;
Incluir o tema nos encontros de
reflexão
das
dioceses
e
paróquias;
Envolver outras Instituições nas
rodas de conversa;
Realizar vigílias e momentos
místicos de oração em prol dos
migrantes e refugiados;
Realização
do
simpósio
juntamente com o XIV Encontro
da RedeMir.

13. A Universidade Acolhe
Prof. Danilo Borges- Universidade Católica de Brasília (UCB)
O professor Danilo começou sua fala apresentando o Projeto Ser+ da
Universidade Católica de Brasília (UCB). Tratar-se de um Projeto de Extensão
Universitária com propósito de relacionar saberes e proporcionar encontros do mundo
acadêmico com o mundo não acadêmico em suas mais diversas dimensões,
fazendo interfaces com os mais variados âmbitos: escolas públicas, creches, asilos,
governo (SEDEST), ONGs, Pastoral da Criança e populações estrangeiras com perfil de
vulnerabilidade social. O Projeto visa, ainda, convidar o estudante a ter experiências
fora de sala de aula; conscientizar a comunidade acadêmica acerca de importantes
problemas presentes em nossa cidade e em nosso país; e dialogar com as
comunidades externas possibilidades de acolhida às populações internas e
internacionais em situação de risco.
Segundo Borges, até o momento o Projeto atendeu 76 pessoas, sendo 67%
imigrantes e 33% refugiados. A grande maioria deles, 93%, é composta por homens. Os
países com mais representantes são: Gana, Paquistão e Haiti, ainda que se tenha
atendido pessoas de 14 nacionalidades diferentes. Inicialmente, as aulas se davam em
turmas, mas dadas as dificuldades de consenso de horário, essas passaram a ser
realizadas de acordo com as demandas individuais. Dessa forma, o migrante e o
facilitador são pareados de acordo com a compatibilidade de horários a partir de um
banco de talentos de estudantes da UCB previamente cadastrados.
As aulas são customizadas, voltadas para as necessidades específicas de cada
pessoa. Por exemplo, um migrante que trabalha em um restaurante terá em sua aula o
vocabulário relevante a esse contexto. Os migrantes são encaminhados ao curso pelo
IMDH, mas também, muitos chegam lá pelo “boca a boca”, por recomendação de
outros migrantes que frequentam ou já frequentaram o curso.
Segundo o professor Danilo, além das aulas de português em si, com o tempo,
identificou-se outra demanda. Percebeu-se que 95% daqueles que procuram
diretamente a universidade têm um smartphone, acessam a internet, as redes sociais,

mas têm dificuldades de lidar com o computador e com o pacote Office. Isso significa
que a maioria dos migrantes atendidos encontram problemas para fazer buscas na
internet, redigir textos no Word, criar planilhas no Excel, e apresentações no Power
Point.
Assim, desde o ano passado, os migrantes têm utilizado as dependências da
UCB, e recebido o apoio dos estudantes para se capacitar no uso desses programas.
Essa capacitação é de extrema importância já que reflete diretamente na autonomia
desse público. Conforme destacou Ir. Rosita Milesi, ter conhecimento de informática é
cada vez mais necessário, especialmente levando em consideração o fato de que cada
vez mais serviços dependem do uso do computador, inclusive aqueles relacionados à
documentação (preenchimento de formulários, agendamentos para Polícia Federal e
CTPS, etc.). Dessa forma, muitas vezes, aqueles que não têm esse conhecimento
acabam sendo explorados por outros agentes e não conseguem usufruir plenamente
de seus direitos.
Além da originalidade de se aliar cursos de português a cursos de informática, o
Projeto Ser+ busca crescentemente abrir espaço para outros atendimentos, como
acompanhamento odontológico, assistência jurídica, reforço escolar para crianças, e
organização de feiras gastronômicas e culturais. Inclusive, novas parcerias estão sendo
firmadas, com a SEDEST, Casas de Acolhida e Centros de Referência e Assistência Social
(CRAS) a fim de identificar as necessidades dos migrantes e possíveis oportunidades de
atuação.
Em contato com os CRAS do Riacho Fundo, Areal e Núcleo Bandeirante, por
exemplo, percebeu-se que uma grande dificuldade encontrada no atendimento era a
comunicação. Também se identificou um perfil de migrantes diferente daquele que
procurava a UCB. Se a universidade recebia em sua maioria homens adultos solteiros,
o CRAS por outro lado, revelou uma nova face da migração composta de famílias,
mulheres, crianças e idosos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Vulnerabilidade essa que os impede, muitas vezes, de se locomover até os locais de
aulas de português graças ao valor elevado das passagens de ônibus. O Projeto então
tem buscado encontrar estratégias para lidar com essa questão como, por exemplo, a
realização de aulas nos próprios CRAS. Também, como estratégia de longo prazo se
vislumbra a criação de um espaço virtual de aulas, através do desenvolvimento de um
aplicativo que permita o ensino à distância (mediante parceria com o curso de
Tecnologia da Informação da UCB).
Uma dificuldade muito presente apontada por Borges na vida dos migrantes
atendidos pela UCB, e que pode ser extrapolada como uma dificuldade geral é a
inserção no mercado de trabalho. Tanto a dificuldade para a revalidação de diplomas,
quanto a falta do domínio do português aparecem como grandes entraves para que o
migrante consiga uma colocação profissional. Inclusive, uma das questões apontadas
por organizações da Rede no Encontro foi a necessidade de emissão de certificados
para os cursos de português, já que, muitas vezes, esses são exigidos em candidaturas

de emprego. O professor Danilo explicou que atualmente UCB não emite certificados
(em Brasília, somente o curso do NEPPE tem certificação) e que o Projeto ainda luta
por espaço e pela inclusão da questão migratória dentro da Universidade.
Finalmente, segundo Borges, o intuito do Projeto Ser+ não é o ensino do
português propriamente dito, de gramática, mas sim auxiliar na comunicação, na
ambientação com a língua portuguesa e, em um segundo momento, incentivar os
migrantes a cultivarem suas raízes, religiões, línguas, e culturas e compartilhá-las com
os brasileiros.
14. Fórum de Participação Social (FPS)
Hugo Gallo - Presidente do Conselho Nacional de Imigração (CNIg)
O Sr. Gallo iniciou sua fala dizendo que o Fórum de Participação Social (FPS)
continuará existindo e que é muito importante que os gestores públicos ouçam a
sociedade civil nesse espaço. Tal Fórum foi criado em 2015, pela Resolução
Administrativa nº 11/2015. Em 2017, o Fórum se ocupou do processo de
regulamentação da nova Lei de Migração, com um encontro presencial realizado em
agosto, em São Paulo. O FPS assume importância na medida em que é um canal
permanentemente aberto de comunicação entre a sociedade civil e o CNIg. Para Gallo,
a questão atual dos venezuelanos e a sobrecarga do estado de Roraima e dos
municípios, por exemplo, devem ser discutidas no Fórum com a participação da
sociedade civil que é quem está na ponta, acompanhando de fato a situação, e é capaz
de mostrar para os gestores os desafios que estão sendo enfrentados e, assim, buscar
soluções.
Como colocado pelo conferencista, o CNIg vem atuando já durante muito
tempo em brechas normativas visando solucionar questões emergenciais. Para isso, o
Conselho criou grupos de trabalho para discutir temas relevantes com especialistas.
Com a nova lei, havia a intenção de excluir esse órgão, mas, com a incidência,
conseguiu-se demonstrar sua importância, em termos de capilaridade e capacidade de
reunir os mais diversos atores (sociedade civil, trabalhadores, sindicatos patronais,
Academia, etc.). Dessa forma, o CNIg se manteve, mas suas competências foram
alteradas. A atuação do Conselho agora com a Lei 13.445/2017, se restringirá a
questões laborais.
Segundo Gallo, esse fato não significará necessariamente diminuir a influência
do órgão, pois todo indivíduo que migra tem como principal objetivo buscar melhores
condições de vida, algo que só é possível por meio do trabalho. Também, mesmo que
não tenha poder de decisão, o órgão ainda poderá propor soluções. Essa mudança de
atuação será refletida em procedimentos, documentos e resoluções que,
necessariamente, precisarão sofrer modificações. Essas modificações já estão sendo
discutidas e no processo de regulamentação da nova lei. Aquelas resoluções não
relacionadas a questões laborais tais como as que dispõem sobre vistos humanitários

(RN 97/2012 para os haitianos, e RN 17/2013 para os sírios) e sobre visto temporário
para residentes fronteiriços (RN 126/2017), por exemplo, serão incorporadas a um ato
conjunto de alguns ministérios.
Com relação aos processos coletivos de residência, utilizados no último ano
pelo IMDH e outros órgãos como via para documentação de casos omissos, Gallo
colocou que, a rigor, a acolhida humanitária não está relacionada a questões laborais.
No entanto, processos já iniciados nesse âmbito serão apreciados pelo CNIg,
respeitando o princípio da segurança jurídica.
Discutiu-se entre as organizações presentes sobre esse novo papel do CNIg e de
seus possíveis impactos e limites. Comentou-se, inclusive, sobre o caso de bengalis que
estão inseridos há mais de três anos no mercado de trabalho, e que só estão
trabalhando regularmente porque são solicitantes de refúgio.
15. Mensagens e Comunicações:
Camila Suemi Okuti Macedo- Associação Compassiva
Macedo iniciou sua exposição apresentando a “Compassiva” que, em janeiro de
2018, abrirá uma filial em Brasília. A Associação teve inicio em 1998 em São Paulo com
foco em crianças de ruas, usuários de drogas, travestis e famílias da comunidade local.
Alguns anos depois, surgiu por meio de uma parceria com a Cáritas de São Paulo, o
programa Levando Ajuda ao Refugiado (LAR) que se propõe a atender solicitantes de
refúgio e refugiados sírios na cidade em 4 eixos: curso de português, amparo, trabalho
e assistência jurídica.
A partir da experiência do ensino de português, percebendo o grau de
qualificação de seus alunos e a dificuldade que esses encontravam para se inserir no
mercado de trabalho, especialmente nas suas áreas de formação, a “Compassiva” por
meio do seu setor de assistência jurídica e em parceria com o ACNUR passou a auxiliar
os refugiados na revalidação de seus diplomas em todo o Brasil.
Segundo Macedo, o processo começa com a identificação do refugiado que
necessita do serviço que deverá falar, pelo menos, um pouco de português. A partir
daí, a Compassiva auxilia nos trâmites, contatos com a Universidade, obtenção de
tradução juramentada dos diplomas, histórico escolar e demais documentos
necessários, inclusive cobrindo os custos com os mesmos, que são muito elevados.
Caso todos os documentos estejam corretos, a Resolução CNE/CES nº3 do MEC no seu
parágrafo 4 coloca que o prazo de revalidação deve ser concluído no prazo máximo de
180 dias. No entanto, o que se verifica, na prática, é um tempo bem superior a esse.
Desde 2016, a Associação já recebeu 117 solicitações de revalidação, 64%
dessas de refugiados advindos da Síria, 57 casos ainda estão em andamento e 17 já
foram deferidos. Por meio dessa experiência acumulada, a “Compassiva” vê vários
desafios no processo e sugere algumas práticas a fim de torná-lo mais acessível, entre
elas: gratuidade ou valor reduzido para submissão do processo; sensibilização de

atendentes e pontos focais nas universidades sobre a temática do refúgio; alternativas
ao indeferimento como o oferecimento de cursos complementares e aplicação de
provas e traduções não-juramentadas do inglês, espanhol e francês.
Para finalizar sua exposição a representante da instituição apresentou uma
ideia que surgiu no Encontro, no contato com outras organizações. Esta se trata da
criação, em conjunto, de um manual do ensino superior para imigrantes e refugiados a
exemplo do material elaborado pela Sefras que trata do ensino público superior no
Brasil. Macedo destacou que a participação no Encontro das Redes e esses 3 dias de
convivência foram muito ricos justamente por propiciarem o compartilhamento de
experiências e de ideias.
Gaspar - Speak to Share
Muito brevemente Gaspar explicou sobre um Projeto chamado “Speak to
Share” ainda em desenvolvimento, que busca conectar refugiados a brasileiros através
do ensino/prática de idiomas. Neste modelo, o refugiado ensina/pratica um idioma
com o interessado em troca de dinheiro. O valor previsto é de R$ 1,00 por minuto
sendo que 70% do dinheiro ficaria com o refugiado e 30% com a plataforma. Dessa
forma, se aproveitaria uma habilidade que o refugiado já possui, que é o domínio da
própria língua para auxiliar na sua integração e subsistência no país de acolhida. Essa
seria uma boa alternativa de geração de renda frente ao cenário atual brasileiro,
marcado por elevado desemprego e diminuição da criação de postos de trabalho.
16. Avaliação do Encontro pelos Participantes
Nesta edição, os participantes puderam realizar as avaliações de forma escrita
em folhas entregues no último dia do Encontro. O material entregue levantava 8
pontos principais sobre o evento que deveriam ser classificados pelos participantes
como ótimo, bom e regular. Havia, também, espaço para sugestões, para mencionar
como a pessoa se sentia saindo do Encontro e o que gostaria em uma nova edição.
Quem desejasse podia, ainda, discorrer sobre os pontos fortes deste Encontro em sua
percepção e realizar outras observações que considerasse pertinentes. Um total de 34
pessoas preencheu a avaliação.
Segue a síntese dos pontos levantados pelos participantes:

Hospedagem

Avaliação (número de participantes)
Ótimo
Bom
Regular
31
3
-

Alimentação

23

11

-

Material distribuído

31

3

-

Organização e informações prévias

30

2

2

Noite Cultural

29

5

-

Aspecto do Encontro

Conferências e exposições

29

5

-

Trabalho em grupos
Interação entre os participantes e Instituições

19
28

15
8

-

Saio deste encontro
Impressão
Muito Feliz
Feliz
Animado/a
Confiante
Preocupado/a
Com ideias novas
Agradecida

Número de participantes*
2
26
24
20
3
25
1

*Os participantes podiam escolher mais de uma opção.

Um ponto forte deste encontro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Debates durante as palestras e entre os participantes;
A troca de experiências;
O conhecimento da realidade migratória;
Diálogo sobre a Venezuela;
Reflexão do Pe. Joachim Andrade;
Convivência com quem está atuando diretamente com o público;
Alegria do encontro;
Abordagem de temáticas atuais;
Oportunidade de integração;
Organização;
Pontualidade das atividades;
A presença e segurança de todos os palestrantes;
Profundidade dos debates e propostas;
As mesas de debates, em especial a dos voluntários de Roraima;
Relevância dos temas abordados;
O Encontro com Instituições que compartilham o mesmo objetivo;
Encontrar pessoas novas, na área de imigração;
Campanha do Papa Francisco: Compartilhar o Caminho;
A dinâmica de apresentação e a objetividade;
A noite cultural;
Fortalecimento como parte da Rede Solidária;
Temas desenvolvidos;
A presença das entidades;
Respeito ao diferente;
Partilha e intercâmbio;
A experiência dos jovens com os migrantes;
Diversidade.

Em novo encontro eu gostaria de:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participar novamente;
Mais tempo para partilhas e temas específicos com LGBTI;
Enriquecer cada vez mais com as iniciativas e diversidade dos trabalhos;
Ter mais tempo depois das exposições para aprofundar os temas;
Continuar com temas referentes ao momento atual;
Que houvesse mais a presença de leigos que atuam nas Instituições;
Um tempo maior de debate com os representantes dos órgãos públicos;
Integrar-me mais no grupo (dinâmicas nesse sentido seriam interessantes);
Trazer outros profissionais da minha Instituição;
Elaborar um Plano Nacional de Políticas Públicas em conjunto;
Ouvir mais os que trabalham na ponta - sugiro mais tempo de fala a eles;
Que mantivesse as falas sobre experiências pessoais;
Definir algumas temáticas para discussões simultâneas e partilha de
experiências entre os/as participantes.

Sugestões livres e Observações:
➢ Foi ótimo. Parabéns! Deve continuar;
➢ Agradecimento por este grande encontro;
➢ Parabéns a toda equipe do IMDH. Que Deus os abençoe e fortaleça nesta
caminhada, que sabemos... não é fácil;
➢ Parabéns aos organizadores pela qualidade de tudo;
➢ Excelente hospedagem;
➢ Não posso deixar de enaltecer esta iniciativa que já vai para sua 13ª edição,
onde os sujeitos em destaque são de fato os migrantes e refugiados. O
encontro é muito humano;
➢ O encontro poderia deixar mais tempo para perguntas na exposição da
primeira mesa, com a presença de representantes dos órgãos que
trabalham/responsáveis com a migração no país;
➢ Saímos satisfeitas em poder divulgar a campanha: somos todos migrantes;
➢ Foi ótima a ideia das Instituições parceiras só se apresentarem, sem longas
falas, assim tivemos mais tempo para o essencial;
➢ Equipe organizadora, Parabéns! Obrigada!;
➢ Tudo foi muito bom, ressalto o esforço da ir. Rosita e sua equipe;
➢ Mais participantes de fora e menos de Brasília;
➢ Faltou tempo para tanto conteúdo.
➢ Que no próximo encontro possamos valorizar e potencializar a Campanha da
Cáritas “Participando da viagem”;
➢ Foi uma pena não ter tido espaço para perguntas na mesa em que estava o
Secretário Nacional de Justiça;
➢ Ir. Rosita, equipe do IMDH e parceiros, parabéns pelo encontro tão bem
preparado e conduzido em todas as suas etapas. Esta abençoada Rede Solidária
para migrantes e Refugiados, certamente, estará ainda mais empenhada e

➢
➢
➢

➢
➢
➢

comprometida com uma migração que acolhe, protege, promove e integra
pessoas migrantes e refugiadas com suas famílias;
Parabéns pela escolha do tema a partir dos 4 verbos de ação: acolher, proteger,
promover e integrar;
Um novo Pentecostes pela unidade, partilha, convivência e fortalecimento dos
trabalhos da Rede;
É importante manter firmes os laços desta rede para maior segurança nas
nossas atividades. Trabalhamos com pessoas, não nos é permitido errar.
Devemos estar capacitados para uma ação consciente;
Colocar sabonete nos quartos;
Pouco interessante a participação dos políticos, enrolaram, não responderam
as perguntas dos presentes;
Foi ótimo. Foi trabalho muito bem o tema dos quatro verbos: acolher, proteger,
promover e integrar. Que continue porque é uma riqueza para cada um
individualmente e como para o fortalecimento da ação em Rede;

Ao fim do Encontro, os participantes mostraram-se muito satisfeitos com os
dias de trabalho em conjunto, bem como com a atuação da RedeMiR ao longo de
2017. Tanto aqueles que participaram do evento pela primeira vez neste ano, quanto
aqueles que já acompanham o trabalho há mais tempo afirmaram retornar a seus
estados sentindo-se animados e mais preparados para fortalecer sua atuação junto a
migrantes e refugiados, bem como sua articulação com as demais entidades presentes.
Nesta edição, em especial, o Encontro foi visto como um momento de cuidado mútuo,
percebendo-se a necessidade daqueles que atendem e acolhem de serem, também,
acolhidos.
Anexo 1
NOTA PÚBLICA DA REDE SOLIDÁRIA PARA MIGRANTES E REFUGIADOS – RedeMir
“Os participantes do XIII Encontro Nacional da Rede Solidária para Migrantes e
Refugiados vêm manifestar sua forte indignação frente à portaria do Ministério do
Trabalho, publicada no Diário Oficial da União de dezesseis de outubro de dois mil e
dezessete. Esta Portaria compromete todo o arcabouço legal e as políticas públicas
construídas, democraticamente, há mais de 20 anos no Brasil, no enfrentamento à
chaga social da escravidão contemporânea sob a forma de trabalho escravo, que afeta
a dignidade de milhares de trabalhadores e trabalhadoras em nosso país, sejam
brasileiros, migrantes ou refugiados.
A referida Portaria acrescenta à definição de trabalho escravo, para fins de
fiscalização, a exigência de que haja “restrição de liberdade de locomoção da vítima” e
condiciona a validade dos autos de infração relacionados a flagrante de trabalho
escravo à anuência de autoridade policial que tenha participado da fiscalização, o que

atualmente é competência exclusiva dos fiscais do trabalho. Essa exigência é absurda e
tem o propósito de proteger os violadores de direitos.
A Portaria compromete ainda a transparência da “Lista Suja” de empresas que
foram flagradas com práticas do trabalho escravo, definindo que ela só poderá ser
publicada com autorização do Ministro do Trabalho.
Manifestamos a urgência da revogação de tal medida, somando-nos à iniciativa
da Procuradoria Geral da República e de outras instituições da referência na garantia
de direitos, como forma de o Brasil continuar cumprindo seu papel de efetiva proteção
da dignidade da pessoa humana, proteção dos direitos dos trabalhadores e de
referência mundial no combate ao trabalho em condições análogas à escravidão.”
Brasília, 19 de outubro de 2017

