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IRMÃ ROSITA MILESI RECEBE
PRÊMIO MPT10
Ir. Rosita Milesi, diretora do IMDH, recebeu, em 16
de agosto, o II Prêmio MPT10, um reconhecimento
do Ministério Público do Trabalho do Distrito
Federal e Tocantins a cidadãos, cidadãs e
instituições que atuam na orientação e proteção de
trabalhadores e trabalhadoras e na defesa dos
direitos humanos. O prêmio coroa 30 anos de sua
dedicação à assistência humanitária e à integração
de refugiados(as), migrantes e apátridas e ao
enfrentamento do tráfico de pessoas. O IMDH, cuja
fundação foi por ela viabilizada, segue unindo
iniciativas e ações com o MPT e inúmeras
organizações para que todas as pessoas –
brasileiros(as), imigrantes e refugiados(as) – tenham
sua dignidade respeitada, possam usufruir de
proteção e prover o sustento próprio e da família
com o fruto de seu trabalho.  

PARCERIA ENTRE IMDH SOLIDÁRIO E FRATERNIDADE SEM

FRONTEIRAS PROMOVE ATENDIMENTO MÉDICO A

VENEZUELANAS(OS) EM BOA VISTA/RORAIMA 

No dia 1 de setembro, o IMDH Solidário, em Boa Vista/RR,

integrou a ação de atenção médica promovida pela

organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras (FSF).

Foram atendidas 460 pessoas (crianças e adultos,

principalmente mulheres) nas áreas de ginecologia, pediatria

e clínica geral. Vilson Fileti, coordenador da equipe médica

da FSF, saudou a parceria: "O atendimento durante o dia foi

muito bem, dentro das nossas expectativas. Nós temos aqui

(no IMDH Solidário) uma infraestrutura muito interessante e

adequada, e conseguimos realizar o nosso operacional de

forma bastante sadia e produtiva. Eu gostaria de fazer um

agradecimento especial ao IMDH Solidário, que gentilmente

cedeu todas as suas estruturas e recursos humanos para

permitir que a gente conseguisse disponibilizar o necessário

para o atendimento desse pessoal". 

O IMDH, igualmente, agradece a oportunidade de unir forças

para o atendimento a essa população migrante e refugiada.  
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INFORMES E PARTILHAS (5 DE SETEMBRO DE 2018) 

AÇÃO SOCIOLABORAL AJUDA A EMPREGAR MIGRANTES 

Parceiro das Aldeias Infantis SOS, em Brasília, o IMDH

colaborou na ação voltada à integração sociolaboral dos

venezuelanos abrigados naquela entidade. Nos dias 1 e 2 de

agosto, foi realizado mutirão para elaboração de currículos e

para prestar orientações sobre trabalho e direitos

correspondentes. Além disso, foi promovido um encontro

com potenciais empregadores. Das 24 pessoas atendidas, 13

receberam imediatamente propostas de emprego. 

AULAS DE PORTUGUÊS PARA VENEZUELANOS EM BRASÍLIA 

Em 23 de agosto, o IMDH reuniu-se com parceiros nas

Aldeias Infantis SOS para ultimar os preparativos para o

curso de Português a venezuelanos(as) ali acolhidos(as), o

qual será coordenado pelo Prof. Danilo Borges. O IMDH tem

ampla atuação, via rede consolidada de parceiros, na

garantia de oferta de cursos de português a migrantes e

refugiados no Distrito Federal e apoiará também essa

iniciativa, fornecendo kit de material escolar e didático a

alunos(as) e professores(as). 

IMDH REPUDIA ATOS DE VIOLÊNCIA E XENOFOBIA CONTRA

IMIGRANTES E REFUGIADOS  

Somando-se à resposta de inúmeras instituições que prezam

pela garantia dos direitos fundamentais de todas as

pessoas – brasileiras, migrantes, refugiadas e apátridas –, o

IMDH repudia os atos de violência e xenofobia ocorridos em

Pacaraima em 18 de agosto. 

Na ocasião, parte da população local promoveu uma onda de

ataques a venezuelanos abrigados na cidade – crianças,

inclusive –, gerando tristes episódios de violência física,

humilhação e perdas materiais a pessoas que já se

encontravam em situação de extrema vulnerabilidade. 

Sabemos que o momento é delicado e que as respostas

oficiais são insuficientes, mas é nas situações de apelo

humanitário que testamos nossos valores civilizatórios e de

solidariedade. O IMDH acredita que crescemos como nação

quando acolhemos dignamente quem mais precisa.  

IMDH ESTABELECE PARCERIA PARA
FACILITAR REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS 
O IMDH estabeleceu parceria com a ONG
Compassiva para a revalidação de
diplomas de refugiados – ação que conta 
com o suporte do ACNUR. O acordo entre
as instituições visa a apoiar e a realizar o
reconhecimento formal e gratuito de
diplomas de nível superior obtidos em
outros países para inserção mais
qualificada de refugiados no mercado de
trabalho brasileiro. Os próximos
atendimentos para essa finalidade
ocorrerão na sede do IMDH, em
Brasília,às 14h, nas datas: 28/09, 26/10 e
23/11.  
Podem acessar esse serviço pessoas com
status de refúgio reconhecido.
Infelizmente, não está prevista a
revalidação de diplomas de medicina,
que requer procedimento específico.  
Além dessa ação, a
Compassiva participará, nas datas acima
listadas, das Rodas de Conversa sobre
inserção sociolaboral que o IMDH realiza.  

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!


