Instituto Migrações e Direitos Humanos
IRMÃS SCALABRINIANAS

INFORMES E PARTILHAS (1º DE JUNHO DE 2018)

INAUGURADO O CENTRO DE
ATENDIMENTO INFANTIL EM
PACARAIMA (RORAIMA)
O Centro de Atendimento Infantil de Pacaraima (RR)
foi inaugurado em 21 de maio com a presença de
150 crianças, a maioria da etnia indígena Warao.
Essa ação humanitária urgente, focando a acolhida
temporária da parcela mais vulnerável da
população migrante da Venezuela, só foi possível
graças ao apoio do Instituto C&A e de outros
colaboradores do IMDH.

RODA DE CONVERSA COM MULHERES
A Roda de Conversa com Mulheres é uma iniciativa do IMDH
Solidário, em Boa Vista, para favorecer o empoderamento
das mulheres migrantes. Foram realizadas duas edições,
com a presença majoritária de venezuelanas. A primeira, em
11 de maio, teve parceria do UNICEF. A segunda, em 25 de
maio, reuniu mulheres grávidas e propiciou um momento de
orientações e apoio mútuo entre as futuras mães.
SOBRE O IMDH SOLIDÁRIO (BOA VISTA/RR)
O IMDH Solidário (R. Uraricoera, 671, Bairro São Vicente)
iniciou suas atividades em 19 de março de 2018, com o
objetivo central de atender mulheres e crianças
venezuelanas. Os principais atendimentos realizados
relacionam-se à documentação para pré-registro na Polícia
Federal (refúgio), ao agendamento para carteira de trabalho,
a entrevistas para avaliação sobre apoio financeiro e ao
registro de pedidos de fraldas e leite para crianças.
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BAZAR INTERCULTURAL
O Bazar Intercultural do IMDH foi realizado no dia 5 de maio,
na sede de Brasília, contando com o acervo de doações
angariadas por meio de sua rede de apoiadores.
Participaram em torno de 150 pessoas de 9 nacionalidades. O
montante arrecadado está sendo destinado a refugiados e
migrantes em situação de maior vulnerabilidade, não
amparados por outras fontes de recursos.

VISITA DE REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Em 14 de maio, o IMDH Brasília recebeu a visita do Secretário
Nacional de Justiça e presidente do Comitê Nacional para os
Refugiados (CONARE), Dr. Luiz Pontel de Souza,
acompanhado pelo diretor do Departamento de Migrações
do Ministério da Justiça, Dr. André Zaca Furquim, e do
coordenador-geral do CONARE, Dr. Bernardo de Almeida
Laferté. Foi uma valiosa oportunidade para aproximar toda a
equipe do IMDH e a equipe da SNJ/DMIG/CONARE, e
MEDIDA PROVISÓRIA 820 RELATIVA A
CRISES HUMANITÁRIAS
No processo de construção do Relatório
para apreciação e aprovação da
Comissão Especial da MP 820, o IMDH
teve ativa participação, levando
propostas desde o primeiro momento em
que a Comissão se reuniu, sob a
presidência do Senador Paulo Paim, vicepresidência da Dep. Bruna Furlan e
relatoria do Dep. Jhonatan de Jesus. Em
exposição realizada na audiência pública
no Senado Federal sobre a matéria (19 de
abril de 2018), a diretora do IMDH, Ir.
Rosita Milesi, sublinhou as contribuições
dos fluxos migratórios, em contraposição
a discursos xenófobos. Reiterou a
relevância da elaboração de um texto de
lei sobre crises humanitárias que podem
ser muito diversas no futuro e não
necessariamente relativas a questões
migratórias. Daí a importância da posição,
dos termos e conteúdo a serem
defendidos e aprovados pelo Congresso
Nacional.

possibilitar a troca de informações e encaminhamentos em
prol dos migrantes e refugiados.

1º DE JUNHO, DIA DE J.B. SCALABRINI, FUNDADOR DA
CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS SCALABRINIANAS
Scalabrini (séc. XIX e início séc. XX) traçou, implementou e
viveu um projeto de evangelização e assistência aos
migrantes italianos que, à época, fugiam da fome e das
imensas dificuldades que enfrentavam em seu país,
deslocando-se para o continente americano. Deixou aos seus
e suas seguidoras uma herança de espiritualidade e missão
para atuar, solidariedade na cotidiana itinerância,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos
migrantes e refugiados, sendo ponte entre as diferenças, nas
diversas realidades e conjunturas sociais, políticas e
econômicas em que se encontram.

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!
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