
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I N F O R M E S  E  P A R T I L H A S  ( 2 8  D E  J U L H O  D E  2 0 1 8 )

AÇÕES DO IMDH SOLIDÁRIO (BOA VISTA/RR) 

Inaugurado em março de 2018, o IMDH Solidário, em Boa

Vista/RR, foca sua atuação no atendimento a mulheres e

crianças venezuelanas que chegam ao estado. Orientações

para documentação, apoio socioassistencial, rodas de

conversa temáticas, bolsas subsistência, dentre outras

diligências, mobilizam cotidianamente dezenas de pessoas

para o nosso escritório. Mas, por trás de números e linhas

gerais de ação, há o apoio humano e não mensurável que

acompanha cada caso. Alguns deles demandam atenção e

olhar mais aproximado, como o de uma idosa, em tratamento

de saúde, cuja filha de 24 anos há dois meses desapareceu

em Boa Vista. Aos cuidados da senhora enferma, ficaram os

quatro filhos (um deles lactente) da jovem mãe

desaparecida, e a família se encontrava em uma situação

de aguda insegurança alimentar. Acionado pela Organização

Pan-Americana da Saúde (OPAS), o IMDH passou a

acompanhar o caso, articulando esforços junto à Defensoria

Pública Estadual, à Agência Adventista de Desenvolvimento

e Recursos Assistenciais/ADRA e à rede “Um Grito Pela

Vida”, para assistência jurídica, psicológica, nutricional e

material à família. 

CENTRO DE ATENDIMENTO INFANTIL EM PACARAIMA (RR) 

O Centro de Atendimento Infantil realiza desde maio

atividades de arte-educação com crianças cujos pais estão

em abrigos da cidade. As crianças, em sua maioria da etnia

indígena Warao, são divididas em grupos etários e

permanecem meio período na instituição, que também

oferece merenda. O Centro chega a receber em torno de 150

crianças por dia. Essa ação é realizada pelo IMDH com o

apoio do Instituto C&A e colaboradores. 

INTERIORIZAÇÃO DE VENEZUELANOS PARA BRASÍLIA 

O IMDH é uma das organizações parceiras das Aldeias

Infantis SOS na acolhida e integração de migrantes e

solicitantes de refúgio venezuelanos que chegaram a Brasília

no dia 24 de julho, no âmbito do programa de interiorização

do governo federal, apoiado pelo ACNUR. O IMDH apoia com

campanhas de arrecadação de artigos necessários,

informações públicas, curso de português (coordenado pelo

prof. Danilo Borges) e outras ações voltadas à integração.
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INFORMES E PARTILHAS (28 DE JULHO DE 2018) 

REDE DE CAPACITAÇÃO A REFUGIADOS E MIGRANTES 

Em 18 de junho, foi lançado o projeto “Atuação em rede:

capacitação dos atores envolvidos no acolhimento,

integração e interiorização de refugiados e migrantes no

Brasil”, do qual o IMDH faz parte (com ESMPU, PFDC, MPT,

ACNUR, OIM, Conectas Direitos Humanos e DPU). O objetivo é

ofertar oficinas gratuitas a agentes que lidam com a questão

no país. A primeira edição foi realizada em Belém (PA), em 24

de julho, para jornalistas e assessores de imprensa.  

RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO DIGNO 

Às sextas-feiras, das 14 às 15:30h, no IMDH Brasília, são

realizadas rodas de conversa sobre trabalho digno e

integração laboral. Os encontros visam fornecer informações

e partilhar experiências sobre trabalho, emprego e geração

de renda. Além disso, as dificuldades e interesses debatidos

pelos(as) participantes permitem subsidiar o planejamento e

aprimorar ações do Setor Sociolaboral do IMDH. 

  

DIA MUNDIAL DO REFUGIADO 

Em sua 4ª edição, o MigrArte se consolida como evento de

celebração do Dia Mundial do Refugiado (20 de junho) em

Brasília. Parceiro do Coletivo Bambuo, o IMDH colaborou na

realização do evento e fez-se presente com seu ponto de

informações sobre migração e refúgio, além de apoiar o

espaço “Crianças sem Fronteiras” e artistas que se

apresentaram no palco “Músicas do Mundo” (via aportes do

ACNUR e Fundación Avina).  

IMDH NO "ENCONTRO ANUAL DE CONSULTAS DO ACNUR" 
De 27 a 29 de junho, ocorreu o “Encontro Anual de Consultas
do ACNUR com Organizações parceiras da sociedade civil –
2018 Annual Consultations with NGOs”, em Genebra. A
diretora do IMDH, Ir. Rosita Milesi, participou do evento, cujo
tema foi "A Pessoa em primeiro lugar". Reuniram-se em torno
de 300 organizações (aproximadamente 600 participantes),
destacando-se a presença significativa de refugiados(as),
que contribuíram de modo impactante com seus
depoimentos.  

APOIOS E PARCERIAS: 

Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH)/ Rede Solidária para Migrantes e Refugiados (RedeMiR) 

Quadra 7 - Conjunto C - Lote 1 - Varjão, CEP: 71.555-239, Brasília (DF) - Brasil 

Telefone: (61) 3340.2689 

imdh.diretoria@migrante.org.br   imdh@migrante.org.br    

institutomigracoes (facebook)   www.migrante.org.br 

Para doações financeiras: Banco do Brasil/ Agência 1419-2/ Conta Corrente: 120940-x

Obrigada a todos(as) os(as) colaboradores(as), doadores(as) e
parceiros(as) na causa!

O IMDH atende migrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade social, doando
regularmente bolsas subsistência e cestas básicas. Se você quiser ser também um(a)
apoiador(a), entre em contato conosco. Sua ajuda será muito importante!
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