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XIV ENCONTRO DA REDE SOLIDÁRIA PARA MIGRANTES E REFUGIADOS EM BRASÍLIA
O XIV Encontro Nacional da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados (RedeMiR)
ocorreu entre os dias 5 e 7 de novembro em Brasília. Com o tema “O Brasil e os fluxos
migratórios atuais, com destaque para a migração venezuelana: acolhida,
hospitalidade e integração”, 36 organizações da sociedade civil de 17 estados de
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todas as regiões do país reuniram-se para trocar experiências, apontar desafios e
traçar estratégias coletivamente.
Organizado anualmente pelo IMDH e pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados (com apoio da CNBB, Fundación AVINA, SJMR, Irmãs Scalabrinianas,
Diocese de Roraima e OIM), o Encontro busca fortalecer as organizações que
prestam assistência direta a migrantes, no apoio emergencial e de integração.
Na abertura do evento, José Egas, Representante do ACNUR no Brasil, enalteceu o
papel das instituições de base no acolhimento humanitário de refugiados,
destacando que montante significativo do orçamento anual deste organismo
destina-se a organizações filantrópicas e não governamentais.
Durante o Encontro, dentre alguns desafios ao acolhimento de venezuelanos no
Brasil, foram mencionados: a capacidade limitada dos abrigos e o alto contingente
de migrantes em situação de rua; as adversidades que enfrentam no acesso a
serviços básicos; as dificuldades de integração laboral e de revalidação de diplomas;
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as situações de xenofobia; e a fragilização da saúde mental de quem presta
assistência. Nesse cenário, as organizações reafirmaram a importância do
alinhamento de suas ações para soluções efetivas e integradas, visando igualmente
à sensibilização da sociedade brasileira sobre o fluxo migratório venezuelano, o
direito de migrar e a importância da acolhida digna.
Para Ir. Rosita Milesi, diretora do IMDH: "A contribuição e o compromisso das
organizações com a acolhida e integração dos(as) migrantes venezuelanos(as) foi um
ponto marcante e um resultado positivo e promissor nessa causa humanitária. O
Encontro fortaleceu a articulação de atores e a capacidade da ação conjunta".
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VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE RUA EM PACARAIMA
Total de pessoas em sitação de rua

(RORAIMA)
Em Pacaraima, o Centro Pastoral do Imigrante (CEPAI) realiza
levantamento mensal sobre famílias de venezuelanos em

500

454

situação de rua. Nos últimos três meses, o Centro identificou
que tem crescido consideravelmente o percentual dessa

375

população, como demonstrado na tabela ao lado.

250

Por isso, o IMDH faz um apelo às autoridades para solucionar

125

186

essa realidade. Apoiamos, no limite das nossas

195

possibilidades, as iniciativas e ações da Paróquia de
Pacaraima e do Centro de Atendimento Infantil,

0

Agosto

setembro

outubro

sempre com o grande apoio do Instituto C&A e de outras
entidades parceiras.

IMDH SOLIDÁRIO DISTRIBUI CARTILHA MULTILÍNGUE
O IMDH Solidário, em Boa Vista, acaba de imprimir mais
10.000 exemplares da Cartilha Multilíngue, a qual será
distribuída aos solicitantes de refúgio e migrantes no estado
de Roraima. A publicação, organizada pelo IMDH, é um
instrumento de muita importância para as pessoas que estão
aprendendo o português, pois dispõe de vocabulário e
expressões fundamentais traduzidos para quatro idiomas
(inglês, francês, kreolle e espanhol) e auxilia de maneira
muito útil a comunicação básica em nossa língua e cultura.
A Cartilha Multilíngue é editada desde 2016 e faz parte de
um esforço conjunto do IMDH, Comitê Nacional para os
Refugiados (CONARE)/Secretaria Nacional da Justiça do
Ministério da Justiça, e diversos outros colaboradores e
entidades parceiras na causa dos migrantes e refugiados no
Brasil (SJMR, IESB, Comitê de Ação e da Cidadania dos
Servidores da Câmara dos Deputados, UniCEUB, CNBB,
ACNUR, OIM, Fundación Avina).
Com a perspectiva de acolhida humanitária e respeito às
diversidades, buscamos, com essa ação, potencializar a
integração dos migrantes no país.
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OFICINA "VAMOS JUNTAS?"
Em outubro, o IMDH, em convênio com o ACNUR, realizou a
Oficina “Vamos Juntas? Empoderamento de mulheres
migrantes e refugiadas e a importância das redes de apoio”,
em parceria com a Cáritas Brasileira e o Coletivo Bambuo,
em Brasília. O encontro, que reuniu 15 mulheres de 4
nacionalidades, teve a mediação da psicóloga Débora Noal e
propiciou troca fecunda de trajetórias e experiências, de
informações sobre direitos das mulheres no Brasil e de
possibilidades de integração social que se fortalecem a
partir da articulação em rede. "Aprendemos sobre nossos
direitos neste país e compartilhamos uma ótica de esperança
para reiniciar e reconstruir nossas vidas. Não estamos
sozinhas. E juntas poderemos ajudar também outras
mulheres", observou uma das participantes.
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 2018
Ainda em outubro, na continuidade da atuação focada em
mulheres, foi realizado o "Diagnóstico Participativo",
atividade anual desenvolvida pelo IMDH e ACNUR. Neste
ano, sob o tema "Mulheres refugiadas e migrantes: Proteção
de Direitos e Enfrentamento a Violações", as migrantes e
refugiadas presentes discutiram prioridades, desafios e
PROJETO "CAMINHOS DA
SOLIDARIEDADE"
O IMDH participou, em Boa Vista, do
lançamento do "Plano Nacional de
Integração Caminhos de Solidariedade:
Brasil e Venezuela". A iniciativa, fruto do
trabalho conjunto entre diversas
organizações, conta com financiamento
do Fundo Nacional de Solidariedade da
Confederação Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) para promover ações de
acolhimento e integração aos migrantes e
refugiados venezuelanos. O IMDH é
parceiro na elaboração e execução do
Plano, compondo seu Conselho Gestor.
Para mais informações:
www.caminhosdesolidariedade.org.br
(02/10)

soluções coletivas e inovadoras, ao refletirem sobre sua
experiência de vida desde a chegada ao Brasil. Esta ação é
realizada desde 2012 na sede do Instituto, em Brasília, e
parte da premissa de que, para entendermos melhor os
problemas de proteção que pessoas migrantes e refugiadas
enfrentam, é essencial consultá-las e ouvi-las diretamente.
PROGRAMA VIVA VOLUNTÁRIO
O IMDH apresentou sua atuação
no lançamento do Programa
Viva Voluntário (do PNUD e Casa
Civil), em Brasília. O Instituto
está cadastrado na Plataforma
Digital do Voluntariado, que
promove o engajamento de
pessoas interessadas em
realizar ações transformadoras
na sociedade.
(18/10)

SIMPÓSIO SOBRE DIREITO
INTERNACIONAL DOS
REFUGIADOS
Ir. Rosita Milesi participou do
Simpósio “Direito Internacional
dos Refugiados: realidades e
perspectivas no Brasil e no
Mundo”, na UFMS, em Cuiabá, e
apresentou o trabalho “Migrantes
e refugiados: acolhimento,
proteção e integração na
legislação brasileira”. (08/11)

APOIOS E PARCERIAS:

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!

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
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institutomigracoes (facebook) www.migrante.org.br
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