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DADOS INSTITUCIONAIS 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome: Instituto Migrações e Direitos Humanos – IMDH 
CNPJ: 03.591.517/0001-90 
Endereço: Quadra 07, Conjunto C, Lote 01 - Varjão/Lago Norte 
CEP: 71555-239 Brasília – DF 
Fone/Fax: (61) 3340-2689/3447-8043 
Website: www.migrante.org.br  
E-mail: imdh@migrante.org.br e imdh.diretoria@migrante.org.br 
Facebook: institutomigracoes 

  
Data de Fundação: 1999 
 
Diretoria Estatutária: 
Rosita Milesi, Presidente, CPF 168.024.970-34 
Osmar Favretto, Tesoureiro, CPF 601.900.430-91 
Nadir Contini, Secretária, CPF 285.064.800-00                                      

 

2. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

2.1 Atuar na proteção dos direitos humanos, promoção da cidadania e assistência jurídica a 
imigrantes e refugiados, inclusive internos em penitenciárias, com particular atenção às 
crianças, mulheres, trabalhadores e famílias em situação de risco social. 

2.2 Promover a reflexão jurídico-social sobre o tema das migrações. 

2.3 Realizar gestões e iniciativas, junto a instâncias públicas e privadas, para avançar na 
defesa dos direitos dos trabalhadores migrantes e seus familiares. 

2.4 Manter registro, promover a análise e publicar dados e informações sobre mobilidade 
humana, contribuindo para o conhecimento e sensibilização da sociedade sobre 
assuntos e questões relacionadas à área. 

2.5 Disponibilizar, por meios práticos e eficazes, serviços de informação, esclarecimento e 
orientação a imigrantes e emigrantes. 

2.6 Promover condições para que refugiados e imigrantes necessitados tenham acesso à 
aprendizagem do idioma e à capacitação e treinamento em atividades de geração de 
renda e de inserção no mercado de trabalho. 

2.7 Promover a integração de migrantes e refugiados e favorecer-lhes oportunidades para 
realização de atividades de caráter cultural, de suporte à educação, de formação e 
complementação na dimensão humana, de fé, social e comunitária. 

2.8 Prestar atendimento e assistência aos solicitantes de refúgio, aos refugiados e aos 
migrantes e providenciar programas de atenção às mulheres, crianças e pessoas em 
situação de risco social ou pessoal. 

 

 

 

http://www.migrante.org.br/
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3. PRINCÍPIOS NORTEADORES 
  

3.1. Objetivo Geral: 
  

Contribuir no atendimento integral a migrantes internos, imigrantes, refugiados e 
refugiadas e apátridas, atuando na assistência, ação sócio-humanitária, pastoral da Mobilidade 
Humana, defesa de direitos, implementação de políticas públicas, articulação da rede de 
entidades socioassistenciais, enfrentamentos ao tráfico de pessoas, para promover o respeito 
à dignidade do ser humano, com especial atenção aos migrantes e refugiados e sua integração 
social e cidadã. 

  
 

3.2. Objetivos Específicos:  
  

 Propiciar assistência humanitária, social e legal a migrantes e refugiados, com 
particular atenção às crianças, mulheres, trabalhadores e famílias em condição de 
risco pessoal ou social; 

 
 Fortalecer as ações da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados (RedeMir) por meio 

de articulações e parcerias com organizações sociais e governamentais, igrejas, 
instituições acadêmicas e indivíduos que se associam na defesa do Refúgio, na reflexão 
sobre o tema das Migrações contemporâneas, na promoção de políticas públicas e 
ações solidárias de acolhida, apoio e integração dos migrantes e dos refugiados; 

 
 Colaborar com o Poder Público do Distrito Federal na assistência e documentação de 

migrantes internos atendidos pela rede social do Governo do Distrito Federal - GDF, 
obtendo-lhes a Certidão de Nascimento, Casamento ou de Óbito de familiares, nos 
casos em que as pessoas não foram registradas no DF, mas que, por indicação dos 
CRAS, CREAS ou outros órgãos, necessitam dos citados documentos. 

 
 Propiciar, promover e apoiar iniciativas articuladas entre sociedade civil e órgãos 

públicos em prol do avanço na legislação e políticas públicas a favor da causa dos 
migrantes e dos refugiados e no enfrentamento ao tráfico de pessoas e assistência às 
vítimas, bem com em sua inclusão na rede social e políticas existentes. 
 

 Desenvolver atividades que favoreçam a aprendizagem do idioma e o conhecimento 
das realidades local, regional e nacional, para favorecer a integração cultural dos 
migrantes e refugiados à sociedade brasileira. 

 
 Facilitar a inserção de refugiados e imigrantes no mercado de trabalho brasileiro ou 

apoiar iniciativas próprias de geração de renda, sempre visando à autossuficiência e à 
autonomia da população atendida. 
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PROJETO 01. MIGRANTES INTERNOS: ATENDIMENTO E DOCUMENTAÇÃO 

 

Objetivo: 
Prover à população em situação de risco social a obtenção da documentação básica – 
Certidões de Nascimento, de Casamento ou de Óbito –, para possibilitar o acesso aos serviços 
socioassistenciais e direitos de cidadania, quando encaminhados pelas instâncias assistenciais 
públicas (Centros de Referência de Assistência Social/CRAS, Centros de Referência 
Especializados de Assistência Social/ CREAS, hospitais) do Governo do Distrito Federal (GDF) e 
por organizações socioassistenciais do Distrito Federal. 
 
Período de Realização: 
Serviço sistemático durante o período: de 01.01.2017 a 31.12.2017. 
 
Descrição das Ações: 
Compreende serviços de atendimento a migrantes internos indocumentados, em condição de 
risco social. Consiste na busca em Cartórios do País da Certidão de Nascimento, de Casamento 
ou de Óbito de migrantes internos que tenham perdido ou extraviado o documento original ou 
que não tenham certeza sobre seu Registro de Nascimento. O serviço consiste em: 
 

1. Atender migrantes internos indocumentados, de baixa renda, para providência da 
segunda via do Registro de Nascimento ou de Casamento, bem como da Certidão de 
Óbito, quando for o caso; 

2. Acompanhar os processos e solicitações enviadas aos Cartórios, visando o resultado 
mais eficaz possível; 

3. Fortalecer a parceria do IMDH com os órgãos de assistência do GDF e outras entidades 
públicas, e viabilizar ações de recíproca colaboração para qualificação da ação de 
atendimento. 

 
Público alvo: 
Migrantes internos indocumentados residentes no Distrito Federal, encaminhados ao IMDH 
pelo GDF, através dos CRAS, CREAS, albergues públicos e outras instâncias da Administração 
ou que atuam com pessoas em situação de vulnerabilidade. 
 
Metas de Atendimento: 
Atender até 250 pessoas/ano. 
 
Recurso financeiro utilizado: 
O trabalho é realizado gratuitamente, mas há despesas (pagamento de um profissional, 
despesas com material de expediente, manutenção, correio). Estas despesas são cobertas com 
doações e com a colaboração que se possa angariar através de promoções e campanhas.  
 
Recursos humanos:  
1 (um) auxiliar administrativo, em tempo parcial e o serviço de administração do IMDH. 
 
Abrangência territorial: 
O público atendido é formado por migrantes de todo o país, residentes no DF. 
 
 

 



7 
 

Desenvolvimento do Projeto 01 

Todo brasileiro, para ter acesso à documentação básica e serviços específicos do 

governo, precisa da Certidão de Nascimento. Sem esse documento é impossível fazer a 

Carteira de Identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ter acesso a 

programas como Bolsa Família ou a direitos básicos como o INSS. A Certidão de Nascimento só 

é substituída pela Certidão de Casamento ou Certidão de Óbito, também registradas em 

cartório.  

Conforme a Lei 9.534/97, a emissão da 1ª via desse documento deve ser gratuita. A Lei 

também garante a quem não tem condições financeiras o direito de obter gratuitamente a 2ª 

via da Certidão. O Projeto 01 do IMDH consiste no apoio aos migrantes internos 

indocumentados a obter, sem ônus, a segunda via de Certidões de Nascimento, Casamento ou 

Óbito. O IMDH recebe as solicitações dos interessados, com encaminhamento dos órgãos 

públicos (CRAS, CREAS e outros), identifica os Cartórios, faz contato, solicita gratuidade e faz o 

acompanhamento até receber resposta do Cartório.  

Em 2017, o IMDH encaminhou, acompanhou e buscou obter os documentos para 247 

migrantes brasileiros residentes em Brasília, sendo 123 pedidos em trâmite de anos anteriores 

e 124 iniciados no ano em curso.  

 

Quadro 1.1 – Pedidos de documentos para migrantes internos  

Ano de referência Quantidade 

Pedidos de anos anteriores 123 

Pedidos iniciados em 2017 124 

TOTAL 247 

Fonte: IMDH 

 

Quadro 1.2 – Situação dos pedidos em 31 de dezembro de 2017 

Situação dos pedidos Quantidade 

Certidões positivas obtidas e entregues 70 

Certidões negativas obtidas e entregues 20 

Pedidos encerrados pelo cartório 3 

Pedidos encerrados por desistência 2 

Pedidos encerrados porque cartório não respondeu 
(fechamento de pedidos de 2013, 2014 e 2015) 

59 

Pedidos em trâmite 
Certidões obtidas e aguardando retirada 8 

Aguardando resposta do cartório 85 

TOTAL 247 

Fonte: IMDH 

Os gráficos abaixo apresentam a incidência dos estados de origem dos requerentes de 

documentos no âmbito deste projeto e, na sequência, uma síntese da quantidade de 

migrantes internos atendidos pelo IMDH desde 2009. 
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Gráfico 1.1 – Estado de origem dos migrantes internos solicitantes de documentos (2017) 

 
Fonte: IMDH 

 

 

Gráfico 1.2 – Quantidade de migrantes internos atendidos por ano 

 
Fonte: IMDH 

 

Avaliação dos Resultados: 

Todos os pedidos encaminhados ao IMDH foram repassados aos cartórios 

responsáveis. A média de espera para o ano de 2017 manteve-se, como a de anos anteriores, 

em dois meses. De 247 pedidos, 101 tiveram retorno de cartórios em 2017, entre eles 

certidões positivas e negativas, e ofícios informando que o requerente teria que recorrer a 

outros órgãos, como a Defensoria Pública, para a obtenção do registro. Ficaram pendentes, ao 

término do ano, 93 processos: 85 pedidos aguardavam resposta do cartório e 8 certidões 

obtidas permaneceram no IMDH para retirada dos requerentes. Nesse ano tivemos um 

número maior de pedidos encerrados por falta de resposta de cartórios (59) se comparado a 

anos anteriores. Isso se deu devido ao fechamento de pedidos de anos anteriores (2013, 2014 

e 2015). 

O procedimento padrão do IMDH no atendimento a migrantes internos 

indocumentados é, inicialmente, o envio de um ofício ao cartório informado pelo requerente, 

constando as informações fornecidas pelo solicitante, o encaminhamento do órgão público e o 

requerimento de certidão isenta de emolumentos assinada. Esse envio é realizado pelo 

correio ao endereço obtido pela internet. Infelizmente, não há como garantir que o endereço 



9 
 

esteja atualizado. Se a carta volta, ou se não se obtém resposta depois de cerca de 4 meses, 

tenta-se fazer outro tipo de contato com o cartório, por e-mail ou telefone, buscando o 

registro do interessado.  

É importante observar que várias solicitações de registro são destinadas a cartórios de 

regiões interioranas e pobres, que não possuem qualquer automatização, de modo que, a 

menos que no pedido constem todos os dados (termo, livro e folha), o documento 

dificilmente será encontrado. Infelizmente, em muitos casos, as solicitações são feitas por 

pessoas em situação de rua que não possuem informação precisa.  

Mesmo com desafios é possível perceber que a parceria entre o IMDH e os CRAS, 

CREAS e órgãos assistenciais é extremamente importante, pois permite que a grande maioria 

de pessoas em situação de vulnerabilidade que procuram esses centros consigam de maneira 

gratuita seus documentos. De fato, quanto mais acolhido estiver o requerente e mais 

informações forem obtidas sobre ele, maiores são as chances de obtenção da 2ª via do 

registro. Sendo assim, fica clara a necessidade de apoio de ambos os lados para êxito na 

localização dos expedientes. 

 

Total de processos acompanhados: 247 processos 
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PROJETO 02. IMIGRANTES: DEFESA DE DIREITOS E DOCUMENTAÇÃO 

 

Objetivo: 

Fomentar ações de incidência política (advocacy) pela causa das migrações, defesa e 

assistência a imigrantes que procuram o IMDH ou as entidades-membro da Rede Solidária para 

Migrantes e Refugiados (RedeMir), para viabilizar sua documentação e defesa de seus direitos 

junto a órgãos públicos ou a instâncias administrativas. 

 

Período de Realização:  
Serviço sistemático durante o período de 01.01.2017 a 31.12.2017. 
 

Descrição das Ações: 

Serviços de atendimento a imigrantes, orientação, defesa de direitos, ações de sensibilização 

da sociedade e atuação por inclusão em Políticas Públicas, bem como por uma nova Lei de 

Migrações no Brasil: 

 

1. Prestar orientação e assistência a imigrantes em busca de sua regularização 
migratória; 

2. Prover atendimentos a imigrantes que se encontram em situação de risco social ou 
pessoal; 
 

3. Colaborar na articulação por uma nova Lei de Migrações no Brasil e pela Ratificação da 
Convenção sobre a Proteção dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes e Membros de 
suas Famílias; 

4. Participar e colaborar nas reuniões do Conselho Nacional de Imigração (CNIg); 
5. Fomentar ações sociojurídicas de incidência por políticas públicas.  

 
Público alvo:  
Imigrantes residentes no Brasil, prioritariamente os que se encontram em situação de risco 
social ou pessoal. 
 
Metas de Atendimento: 

Acompanhar no mínimo 90% dos processos de regularização migratória/ano que nos forem 

solicitados pelos imigrantes e prestar assistência social e/ou para documentação tanto às 

pessoas que vêm ao IMDH, quanto às que procuram as entidades da RedeMir; participar e 

colaborar nas reuniões ordinárias e extraordinárias do CNIg e nas reuniões dos Grupos de 

Trabalho voltados a temas em que o IMDH tenha condições de colaborar. 

Recurso financeiro utilizado:  

O trabalho é oferecido gratuitamente. As despesas de manutenção e expediente são em parte 

custeadas pelos associados do IMDH (via doações) e em parte cobertas por insumos de outros 

projetos desenvolvidos pela entidade.  

 
Recursos humanos envolvidos:  
1 (um) auxiliar administrativo, em tempo parcial, e 1 (um) profissional do direito, em tempo 
parcial.  
 



11 
 

 
Abrangência territorial:  
Nacional 
 
 

 

Desenvolvimento do Projeto 02 

Nesse ano de 2017, modificaremos um pouco esta seção do Relatório para que reflita 

melhor sobre os atendimentos prestados. A defesa de processos administrativos junto aos 

órgãos competentes continuou de modo semelhante ao que vinha ocorrendo. O que se 

diferencia em relação ao ano anterior é que a quase totalidade dos haitianos atendidos pelo 

Instituto em 2017 já veio com Visto Permanente (VIPER), o que significou a dispensa de se 

abrir um processo propriamente dito. Ao chegarem ao Brasil com esse visto, os haitianos já 

adquirem o direito de se registrar como residentes permanentes e de obter a Carteira de 

Identidade de Estrangeiro (CIE). Se analisarmos o relatório de 2016, perceberemos que cerca 

de 80% dos processos acompanhados pelo Instituto eram demandados por haitianos. Dessa 

forma, se excluíssemos estes dados e mantivéssemos a forma como registrávamos o 

atendimento de acompanhamento de processo, teríamos um número que não retrataria 

adequadamente todo o trabalho desenvolvido em prol dos imigrantes. 

Assim, levando-se em conta a reestruturação do Banco de Dados do Instituto e a 

coleta de dados de maneira mais completa sobre a população de imigrantes, optamos por 

construir nesta seção o perfil das pessoas de interesse deste Projeto 02 e os atendimentos 

prestados a elas.  

O perfil da população de solicitantes de refúgio e refugiados, assim como os 

atendimentos prestados a ela, são consistentemente apresentados em todos os relatórios 

anuais do Instituto. Esta será a primeira vez em que a presente elaboração será feita em 

relação à população de imigrantes. Acreditamos que tal mudança nos dará mais elementos 

para compreender o público que o IMDH atende e assim poderá trazer oportunidades de 

melhora no atendimento. Evidentemente, o número de imigrantes cresce com o tempo na 

medida em que mais soluções migratórias são encontradas, e esse montante já representa 

uma parte substancial do atendimento do IMDH. 

Em 2017, foram atendidos 589 imigrantes de 32 nacionalidades diferentes. Por 

imigrantes, entende-se: residentes permanentes, residentes temporários, outras pessoas de 

interesse (filhos de pais residentes permanentes nascidos no Brasil), indocumentados, 

estudantes e naturalizados. 

A maioria desses (68%), desde a primeira vez que compareceu ao Instituto, já possuía 

status de Residente Permanente. Isso significa que esses indivíduos já possuíam a CIE, ou 

fizeram seu registro com a nossa ajuda no primeiro atendimento. Cerca de 20%, por outro 

lado, chegou ao Instituto como solicitante de refúgio e obteve residência permanente depois 

que começou a ser acompanhado por nós.  

É importante ter em mente que a integração no país vai muito além da documentação, 

passando por emprego, aprendizado da língua, acesso à saúde e à educação. Dessa forma, 

mesmo depois de obterem a residência, os imigrantes continuam a procurar o Instituto para 

uma série de serviços, tais como: auxílio com registros diversos junto à Polícia Federal, doação 
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de cestas básicas, itens para crianças, para casa e roupas, orientações gerais sobre 

documentos e sobre trabalho, elaboração de currículo, encaminhamentos ao CRAS, SUS, 

albergues, apoio para marcação de exames médicos ou para matrícula em creches, 

recadastramento no programa Bolsa Família e para geração de renda, entre outros. 

A seguir apresentamos a distribuição da população atendida por nacionalidade, sexo, 

localidade e idade. 

 

2.1 Perfil dos imigrantes atendidos 
 

Quadro 2.1 – Distribuição de imigrantes por nacionalidade 

País de Nacionalidade 
Nº de 

pessoas 
País de Nacionalidade 

Nº de 
pessoas 

África do Sul 1 Índia 1 

Angola 4 Marrocos 1 

Bangladesh 28 Mauritânia 1 

Benim 1 México 1 

Bolívia 4 Nigéria 3 

Botsuana 1 Paquistão 9 

Brasil 25 Peru 4 

Burundi 2 Portugal 1 

Camarões 1 Rep. Dem. do Congo 4 

Colômbia 5 Rep. Dominicana 1 

Egito 2 Romênia 1 

Equador 2 Senegal 8 

Gana 96 Síria 2 

Guiana 2 Togo 1 

Guiné Bissau 5 Turquia 1 

Haiti 367 Venezuela 4 

Total 589 

Fonte: Banco de dados do IMDH 

 

Como observado no Quadro 2.1, a nacionalidade com maior número de atendimentos 

é a de haitianos, com 367 indivíduos. Esse fato está em consonância com os fluxos migratórios 

nacionais. Desde o terremoto que destruiu Porto Príncipe em 2010, o fluxo de haitianos é um 

dos mais expressivos do país. Em um primeiro momento, essa população adentrou o país 

como solicitante de refúgio. Em 2012, foi aprovada a Resolução Normativa CNIg nº 97, que 

concede visto humanitário para os nacionais do Haiti, permitindo que o portador do visto 

possa se registrar como residente permanente assim que chegar a solo brasileiro. Tal 

Resolução foi renovada todos os anos até 2017. Também, em 2015, cerca de 45 mil haitianos 

que estavam no Brasil como solicitantes de refúgio receberam residência permanente pelo 

Comitê Nacional de Imigração (CNIg). Essa foi uma solução encontrada tanto para desinchar o 

Comitê Nacional de Refugiados (CONARE), que acumulava milhares de casos de haitianos que 

em sua imensa maioria não tinham base para refúgio, quanto para apresentar uma solução 

migratória para nacionais do Haiti que já estavam há anos morando, trabalhando e 

reconstruindo suas vidas no Brasil com documentação provisória.  
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O Instituto possui uma relação bem próxima com os haitianos e vários fatos explicam 

essa proximidade, tais como: o acompanhamento dessa população por quase uma década; a 

própria localização do Instituto, que fica em uma área na qual residem muitos haitianos; e o 

fato de que o IMDH serve como intermediário para obtenção de documentos entre os 

haitianos e a embaixada do Haiti, o que será detalhado mais adiante. 

O segundo país com maior número de atendimentos é Gana, com 96 indivíduos.  No 

ano de 2015, o Instituto, em conjunto com a Defensoria Pública da União (DPU), realizou um 

pedido de residência permanente para 355 ganeses residentes no Distrito Federal. Tal pedido 

foi acatado pelo CNIg no ano seguinte, e essas pessoas, que já estavam integradas cultural, 

social e economicamente à sociedade brasileira, puderam finalmente obter seus documentos. 

Vários desses indivíduos, uma vez que conseguiram sua residência permanente, 

trouxeram mulheres, maridos e crianças, e puderam assim solicitar reunião familiar para eles. 

Em muitos casos, tratava-se de pessoas que passaram vários anos no Brasil, afastadas de seus 

familiares, sem poder visitá-los, trabalhando neste país e mandando dinheiro para Gana e que 

tiveram então a oportunidade de reconstituir seu núcleo familiar. O IMDH foi muito presente 

nesse reencontro e continuou a apoiar os ganeses, e agora suas famílias, com os mais variados 

serviços. 

Por fim, é importante mencionar que os 25 nacionais brasileiros que constam no 

Quadro 2.1 referem-se às “Outras pessoas de interesse”, ou seja, aos filhos de imigrantes 

nascidos no Brasil. 

 

Gráfico 2.1 – Distribuição dos imigrantes por gênero 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Fonte: Banco de dados do IMDH 

 

A maioria da população atendida (71%), conforme apresentado no Gráfico 2.1, foi de 

indivíduos do sexo masculino. Esse fato corrobora dados gerais de migração que indicam os 

homens como aqueles que mais migram. As mulheres e crianças, em geral, vêm depois, 

quando o imigrante consegue um emprego e está mais estabilizado. Como é a primeira vez em 

que realizamos um levantamento de perfil para a população imigrante, não temos condição 

de comparar essa distribuição com anos anteriores. 
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Gráfico 2.2 – Distribuição dos imigrantes por faixa etária 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Banco de dados do IMDH 

 

 

O Gráfico 2.2 revela que a maioria dos imigrantes atendidos (89%) se encontra na 

faixa dos 18-59 anos de idade, ou seja, é parte da População Economicamente Ativa (PEA). 

 

 

Gráfico 2.3 – Distribuição dos imigrantes por estado de residência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Banco de dados do IMDH 

 

 

O Instituto atende os imigrantes que moram em Brasília e assim podem vir até sua 

sede, mas também quaisquer outros que necessitem da sua ajuda em outras cidades do país, 

sempre procurando remetê-los a instituições da RedeMir próximas de sua localidade. Do total 

de beneficiários do Projeto, 330 moravam no DF no momento do atendimento e 259 foram 

atendidos remotamente. De fato, alguns serviços que o Instituto presta são realizados à 

distância, por correio, como a renovação de passaporte e a solicitação de certidões junto à 

Embaixada do Haiti que se localiza na capital federal. A grande representação do estado do 

Paraná observada no Gráfico 2.3 se deve, inclusive, ao grande número de haitianos que 

moram nesse estado e solicitam esses serviços geralmente por meio de instituições parceiras.  
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Gráfico 2.4 – Distribuição dos imigrantes por local de residência no DF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Banco de dados do IMDH 

 

Em Brasília os imigrantes se concentram nas regiões administrativas de Taguatinga, 

Varjão, Paranoá, Samambaia e Guará (totalizando 54% dos casos). São locais um pouco 

afastados do centro da cidade, nos quais os custos, especialmente dos aluguéis, são mais 

baixos. De fato, somente 5% deles moram no Plano Piloto. É importante mencionar que o local 

de moradia registrado neste gráfico é aquele informado pelo imigrante na última 

oportunidade em que foi atendido. Não há como afirmar que eles continuam habitando essas 

áreas específicas, ou mesmo se continuam em Brasília, uma vez que se mudam com 

frequência. 

 

 

2.2 Atendimentos prestados 
 

Apresentaremos os atendimentos prestados pelo Instituto a essa população por meio 

de 6 eixos de atuação: apoio socioassistencial; saúde; educação; trabalho e geração de renda; 

documentos e assistência jurídica; projetos e eventos. Trataremos nesta seção de 4 deles. Os 

eixos trabalho e geração de renda e projetos e eventos serão contemplados por outras seções 

deste relatório (capítulos 10 e 3, respectivamente). 

O atendimento ao imigrante é guiado pela demanda que este traz. Muitos, quando 

chegam a nós, já possuem documento de permanência e estão no Brasil há alguns anos, 

apresentando então os conhecimentos básicos sobre a vida no país (por exemplo, sobre 

políticas públicas como o SUS e o Bolsa Família), além de já portarem carteira de trabalho e 

CPF. Mas caso sejam apresentadas dificuldades nesses tópicos básicos, explicamos e 

entregamos folhetos e cartilhas com as informações pertinentes na língua que o imigrante 

preferir.  

 

a. Apoio socioassistencial 
Entre os atendimentos contemplados neste eixo, destacam-se a doação de cestas 

básicas (367), orientações diversas (191), doações de móveis, roupas e demais artigos (118) e 

doação de enxoval ou itens para crianças (brinquedos, roupas, fraldas e leite) (105).  Embora 

não seja prática corrente, destinaram-se também auxílios financeiros de valor e finalidade 
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variáveis (26 bolsas e 30 auxílios para transporte) com recursos advindos de doadores, como o 

Grupo de Cônjuges de Chefes de Missão.  

A crise econômica pela qual o país atravessa atinge de maneira severa os imigrantes. 

Há poucos postos de trabalho disponíveis e muitos perderam seus empregos, encontrando 

dificuldades em garantir sua subsistência. A situação se agrava quando consideramos que 

vários assistidos têm filhos pequenos. A insustentabilidade da situação acaba levando um fluxo 

importante de imigrantes a deixar o país em busca de oportunidades em outro local. Nos 

últimos anos, observamos muitos haitianos se deslocando para o Chile e posteriormente se 

aventurando em rotas perigosas para os Estados Unidos em busca de melhores condições de 

vida.  

 Reflexo dessa situação, em 55 vezes o Instituto encaminhou os imigrantes para os 

Centros de Referência e Assistência Social (CRAS) do Distrito Federal para que pudessem 

receber informações e encaminhamentos sobre auxílios e programas governamentais a que 

teriam direito. Grande parte da demanda estava relacionada ao recadastramento no programa 

Bolsa Família e à matrícula de crianças em creches públicas. A respeito desse aspecto, é 

importante registrar que parte significativa do apoio prestado pelo IMDH a imigrantes 

concentrou-se na tentativa de cadastro nesses serviços por meio da linha “156” disponibilizada 

pelo Governo do Distrito Federal para essa finalidade. Como essa linha não permite ligação de 

celular (meio de comunicação primordial da maioria dos imigrantes) e se encontrava, com 

frequência, ocupada, a equipe do Instituto reservava um tempo significativo do atendimento à 

resolução dessas questões básicas e prementes.  

Além de orientações a respeito do CRAS, o atendimento aos imigrantes engloba uma 

infinidade de assuntos, tais como aulas de português, atualizações de endereço e telefone, 

informação sobre albergamento, etc. Quando nos deparamos com imigrantes em situação de 

rua (caso de 8 atendimentos), orientações mais específicas sobre albergamento são dadas. 

No âmbito do apoio socioassistencial prestado pelo IMDH, ressalte-se também a visita 

familiar, assistência especial que é realizada para um pequeno número de imigrantes que 

estejam em situação de risco de violação de direitos e que não possam comparecer ao 

Instituto (caso, por exemplo, de 2 marroquinas, mãe e filha, que passavam por situação de 

cárcere privado e abusos e que foram acompanhadas de perto pelo Instituto).  

Por fim, é importante mencionarmos que as doações de objetos e cestas básicas são 

obtidas através de uma campanha permanente de coleta de donativos junto à comunidade 

brasiliense. Trata-se de pessoas, grupos, embaixadas que auxiliam o Instituto a cumprir com a 

sua missão de auxiliar os mais vulneráveis, a quem somos muito gratos! 

 

b. Saúde 
O número de beneficiários deste eixo é menor em relação aos demais, pois, de 

maneira geral, os imigrantes conseguem acesso aos serviços de saúde sem dificuldades e sem 

necessidade da mediação do Instituto. Ainda assim, registramos a compra de medicamentos 

quando não disponíveis na rede pública (3 casos), o auxílio para a marcação de exames pelo 

SUS ou em clínicas e laboratórios privados que oferecem preços sociais (12 casos), e o 

acompanhamento a serviços de saúde, em vista da gravidade do caso, dificuldade de 

locomoção e de comunicação (2 casos).  
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c. Educação 
Em 2017, registramos 54 encaminhamentos para estudos: uma parte relacionada a 

informações sobre o processo de matrícula em faculdades (graduação e pós-graduação); outra, 

ao encaminhamento a dois cursos de português para estrangeiros disponíveis no Distrito 

Federal (o do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros/NEPPE da 

Universidade de Brasília e o semipresencial do Instituto Federal de Brasília) e a orientações 

sobre outros quatro cursos de português gratuitos (com os quais o IMDH também mantém 

parceria), observando a proximidade com o local de moradia da pessoa interessada.(dados 

mais detalhados sobre as aulas de português, cursos disponíveis e beneficiários serão 

apresentados no capítulo destinado ao Projeto 6).  

Por fim, realizamos 15 atendimentos relacionados à tradução de diplomas e títulos. Tal 

tradução é realizada por parceiros ou pela própria equipe do IMDH, quando se verifica que não 

há necessidade de tradução juramentada (uma vez que não há recurso específico para esse 

fim). Geralmente se tratam de diplomas de crianças e adolescentes que precisam se matricular 

em alguma unidade de ensino. 

 

d. Documentos e assistência jurídica 
Neste eixo os atendimentos mais realizados foram: orientações para obtenção de 

passaporte (650), orientações sobre documentos (188) e solicitação de certidão consular (88). 

Os atendimentos referentes a passaporte e a certidão consular se devem a uma parceria entre 

o IMDH e a embaixada do Haiti e serão explicados em mais detalhes a seguir. 

A orientação sobre documentos refere-se a dúvidas relacionadas à emissão de Carteira 

de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Carteira de 

Identidade de Estrangeiro (CIE) e quaisquer outros que o imigrante precisar de auxílio. Com 

relação a informações sobre processos específicos de residência, naturalização, reunião 

familiar, etc., foram registrados 46 atendimentos (alguns encaminhados por outras instituições 

da RedeMir para que o IMDH os acompanhasse).  

O Instituto apoiou, também, o registro de imigrantes. Como já exposto, vários 

familiares de residentes permanentes recorreram ao IMDH para se registrar, assim como 

haitianos recém-chegados com VIPER e outros imigrantes que pediram auxílio para a 

renovação da CIE. Em todos os casos, é necessário preencher o formulário de registro online, 

imprimir as guias de pagamento, agendar o atendimento na Polícia Federal e conferir a 

documentação necessária. Assim, foram registrados 129 atendimentos de serviços diversos 

junto à PF. Os demais atendimentos ligados ao Setor de Proteção serão explorados em 

capítulo específico (item 3.6 do presente relatório). 

 

Obtenção de documentos junto à Embaixada do Haiti 

Em 2017, foram realizados e acompanhados 22 pedidos de Certidão Consular e 197 

pedidos de renovação de passaporte. Destes, 97 pedidos de passaporte continuam em 

trâmite, 80 passaportes foram obtidos e 20 apresentaram alguma pendência. O Instituto 

também atua enviando formulários e orientações por escrito a todos os interessados. Em 

2017, 248 formulários foram enviados. 

As solicitações são feitas por correio e passam por verificação quanto às especificações 

da Embaixada. Caso seja identificada alguma pendência, o pedido é devolvido ao requerente 

com ofício contendo explicação da pendência e como corrigi-la. Uma vez por semana, o IMDH 
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vai até a Embaixada entregar os pedidos e retirar passaportes e certidões que já estejam 

prontos. Depois de retirados, são enviados por correio para os respectivos endereços. Todos 

os custos com correio são cobertos pelo IMDH. Dessa forma, computamos cerca de 650 

procedimentos voltados à obtenção de passaportes em 2017. 

O tempo aguardado para se obter a renovação do passaporte em 2017 se mostrou 

mais extenso do que em anos anteriores, com uma espera média de 6 meses. Várias 

justificativas foram apresentadas para a demora por parte da Embaixada, como falta de 

materiais, quebra de maquinário e dificuldades na logística de renovação, já que os pedidos de 

passaportes são todos encaminhados a Washington, nos Estados Unidos. 

Considerando que, como no caso do passaporte, cada pedido de certidão implica em 

recebimento do material e conferência, correção de eventuais pendências, entrega à 

Embaixada, retirada na Embaixada e envio para o requerente, registrou-se 88 atendimentos 

neste ano. 

Os pedidos chegaram ao Instituto de diversas regiões do país, principalmente das 

regiões Sul e Sudoeste. Esse serviço se mostrou de grande importância devido às dificuldades 

de acesso à informação em algumas cidades do Brasil e de contato com a Embaixada por parte 

de vários haitianos e apoiadores. 

 

 

2.3 Atuação no Conselho Nacional de Imigração (CNIg) e por Políticas Públicas 
 

O IMDH, no ano de 2017, continuou a atuar como membro observador no Conselho 

Nacional de Imigração (CNIg). O Instituto tem como representantes naquele órgão, a Ir. Rosita 

Milesi (titular) e Orlando Fantazzini (suplente). Nessa condição, o IMDH é porta-voz de muitas 

demandas da sociedade civil, na proposição e defesa de políticas públicas, na argumentação 

em torno de casos humanitários, na elaboração e revisão de Resoluções Normativas, entre 

tantos outros temas, uma vez que as principais competências deste Conselho “quatripartite” 

(ministérios, confederações patronais, centrais sindicais de trabalhadores e sociedade civil) são 

formular a política de imigração e coordenar e orientar as atividades de migração. 

O IMDH, enquanto membro observador do CNIg, participa de todas as reuniões 

plenárias, bem como de vários Grupos de Trabalho (GTs) que ao longo do ano são constituídos 

e que se reúnem para preparar as matérias que vão a debate em plenário, além de contribuir 

na análise de decisão de todos os processos que ao CNIg são encaminhados. 

Nas reuniões mensais do CNIg em 2017 foram analisados 255 processos 

individualmente. Entretanto, é importante mencionar a atuação do Conselho na concessão de 

residência permanente com base nos casos omissos a centenas de pessoas em processos 

coletivos, um grande número deles articulados pelo próprio IMDH. 

Mais detalhes sobre o conteúdo dessas reuniões, os processos coletivos e outras ações 

de incidência serão descritos no Item 3.6 deste relatório, assim como no Projeto 9. 
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Quadro 2.2 – Participação nas Reuniões do CNIg e síntese dos temas tratados 

Data Resumo 

14/02/2017 

Relato dos GTs: “Análise dos novos fluxos de migrações ao Brasil”, “Resultado da Pesquisa 
Contratada da FGV”, “Fórum de Participação Social”; Assuntos diversos: Apresentação dos dados 
estatísticos de 2016. Esclarecimento sobre solicitação de verificação de óbices; percentual de 
tripulantes brasileiros previstos na RN 71/06; Resolução administrativa nº 13/2016; Aplicabilidade 
da RN 69- Exposição do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro (SINDIMUSI); Apresentação de 
resultado da pesquisa sobre a atualização da Política Nacional de Migração. PL Migrações 
Processos relatados: 28. 

14/03/2017 

Relato dos GTs: “Análise dos novos fluxos migratórios ao Brasil”, “Fórum de Participação Social”, 
Assuntos diversos: Resolução Administrativa nº14/2017- Disciplina a participação de Observadores 
nas reuniões do Conselho Nacional de Imigração-prorrogação de mandato; Solicitação de 
passagens- aplicação da Instrução Normativa nº 03/2015 do MPOG; Atualização das Resoluções 
Normativas nº 62/2004 e 118/2015- novo sistema do Banco Central de Gestão de Investimento 
Estrangeiro. Processos relatados: 16. 

11/04/2017 
Alteração da Resolução normativa nº 69; Relatos dos Grupos de Trabalho; Assuntos diversos: 
Informe da publicação da Resolução Normativa nº 127 e Resolução administrativa nº 14, informe 
sobre os procedimentos de publicação das permanências definitivas no Diário Oficial da União.  

09/05/2017 

Relato dos GTs: “Análise dos novos fluxos migratórios ao Brasil”, “Fórum de Participação Social”; 
Assuntos diversos: “Apresentação do Programa do Governo de Minas Gerais: Startups and 
Entrepreneurship Ecosystem Development (SEED)”, “Apresentação dos dados estatísticos do 1º 
Trimestre/2017”; Resolução sobre crianças. Processos relatados: 39.  

13/06/2017 

Relato do Grupo de Trabalho que trata da regulamentação da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 
2017; Assuntos diversos: “Apresentação das Políticas de Economia Solidária-resposta ao 
encaminhamento das propostas 12 e 13 do Eixo I do Fórum de Participação Social”. Processos 
relatados: 32. 

08/08/2017 
Abertura; Aprovação da Agenda Provisória; Aprovação da ata da IV Reunião Ordinária; Relato dos 
GTs ; Processos relatados: 19. 

12/09/2017 
Abertura; Aprovação da Agenda Provisória; Aprovação da ata da V Reunião Ordinária Relato dos 
GTs; Processos relatados: 30. 

03/10/2017 
Aprovação da Agenda Provisória; Relato dos GTs: Regulamentação da Lei nº 13.445, de 24 de maio 
de 2017; Situação dos indígenas da etnia Warao na Região Norte e Trabalhadores Domésticos; 
Assuntos diversos. Processos relatados: 22. 

07/11/2017 

Aprovação da Agenda Provisória; Aprovação das atas das VI, VII e VIII Reuniões Ordinárias do CNIg; 
Relato do GT: Regulamentação da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017- Adequação das 
Resoluções Normativas; Assuntos diversos: Apresentação dos dados estatísticos do 2º 
Trimestre/2017. Processo: 54. 

12/12/2017 
Abertura; Aprovação da Agenda Provisória; Relato do GT: Regulamentação da Lei nº 13.445, de 24 
de maio de 2017- Adequação das Resoluções Normativas; Assuntos diversos: Apresentação do 
calendário de reuniões de 2018. Processos relatados: 15. 

Total de pessoas assistidas na análise, parecer e decisão de processos: 255 
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Avaliação dos Resultados: 
Neste relatório, o Instituto passou a incluir a exposição mais detalhada relativa ao 

perfil e ao teor dos atendimentos aos imigrantes assistidos, visando a um mapeamento mais 

acurado de seu público-alvo. Como se esperava, a população mais presente é a de 

nacionalidade haitiana, mas se registra também uma participação importante de ganeses e de 

filhos de imigrantes nascidos no Brasil. A predominância do perfil adulto e masculino 

corrobora o perfil internacional de migração. A partir do próximo ano, será possível traçar 

comparações e perceber eventuais mudanças nesses padrões. 

Foram atendidos 589 imigrantes de 32 nacionalidades, a maioria em situação de risco 

social ou pessoal. A eles, o IMDH prestou atendimento em 5 eixos (apoio socioassistencial; 

saúde; educação; trabalho e geração de renda; documentos e assistência jurídica), na sede do 

Instituto ou de maneira remota.  

Observando os registros, percebemos que o eixo “apoio socioassistencial” foi aquele 

com maior número de atendimentos, o que reflete o cenário atual de crise verificado no país e 

que atinge de maneira severa os imigrantes. Em segundo lugar, está o eixo “documentos e 

assistência jurídica”, em que se destacam os atendimentos relacionados a passaportes e 

certidões consulares, a demonstrar a importância da parceria do Instituto com a comunidade 

haitiana e com a Embaixada do Haiti. Registre-se que, apesar de muito ser feito 

presencialmente, uma parcela substancial desse atendimento é realizada remotamente. Dessa 

forma, é importante ressaltar que esse projeto se constitui em uma importante parceria do 

IMDH com instituições e apoiadores de todo o país, possibilitando aos imigrantes o acesso a 

informações, documentos e integração de forma facilitada e com custo mínimo.  

Por fim, no ano de 2017, o IMDH elaborou e acompanhou diversos processos 

individuais e coletivos no CNIg e a pedido de outras instituições da RedeMir, visando a 

regularização da situação migratória de centenas de indivíduos. 

 

Total de pessoas beneficiadas: 844 
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PROJETO 03. ACOLHIDA, INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA A REFUGIADOS, 
REFUGIADAS E APÁTRIDAS 

 

Objetivo: 
Acolher, assistir, defender os casos de refugiados e colaborar na integração dos solicitantes de 
refúgio, refugiados/as e apátridas, fortalecendo as ações articuladas entre o IMDH, as 
entidades-membro da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados (RedeMir), o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), o Comitê Nacional para os 
Refugiados (CONARE) e demais envolvidos na causa. 
 
Período de Realização: 
Serviço sistemático durante o período de 01.01.2017 a 31.12.2017.  
 
Descrição das Ações: 
 

1. Prestar atendimento assistencial e humanitário, e promover a integração de 
solicitantes de refúgio, apátridas e refugiados, inclusive reassentados, no Brasil; 

2. Atender, orientar e assistir os solicitantes de refúgio e refugiados, atuando na defesa 
de seus direitos e orientação em suas demandas; 

3. Prestar assessoria jurídica, analisar os casos, elaborar pareceres de elegibilidade e 
subsidiar a análise e decisão do CONARE sobre as solicitações de refúgio; 

4. Orientar e assistir os refugiados, refugiadas e apátridas para facilitar seu acesso ao 
mercado de trabalho; 

5. Colaborar com o CONARE e no Grupo de Estudos Prévios (GEP), para a devida 
instrução e defesa das solicitações de refúgio e respectivos processos; 

6. Atuar, em parceria com o ACNUR, em ações de sensibilização, informação e 
envolvimento da sociedade, particularmente na capacitação de agentes para a 
atenção aos refugiados. 

 
Público alvo: 
Solicitantes de refúgio e refugiados(as) e apátridas que se encontram no Brasil, 
especificamente os residentes nos Estados do Acre, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Rondônia, Roraima, Amapá e no Distrito Federal. 
 
Metas de Atendimentos: 
Atender todos os casos, estimados, segundo a série histórica, em aproximadamente 800 
pessoas/ano na região de solicitantes de refúgio e refugiados; participar e colaborar, 
anualmente, em no mínimo 10 sessões do Grupo de Estudos Prévios e 10 reuniões plenárias 
do CONARE. 
 
Recurso financeiro utilizado:  
Convênio com ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) e 
CONARE/Ministério da Justiça. 
 
Recursos humanos envolvidos:  
13 (treze) profissionais: Assistente de integração, assistente administrativo/financeiro, 
assistente de proteção, estagiário, profissional responsável pelo setor de trabalho, 
recepcionista, voluntários e diretoria do IMDH. 
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Abrangência territorial:  
Nacional, com ênfase nos Estados de competência do IMDH: Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Goiás, Rondônia, Acre, Roraima, Amapá e o Distrito Federal. 
 
Participação dos usuários:  
Há vários mecanismos de avaliação feitos em parceria com ACNUR e CONARE, de modo 
especial o diagnóstico participativo. Além disto, os que são atendidos diretamente no IMDH 
opinam sobre os serviços prestados e dão suas sugestões. As entidades parcerias da Rede 
fazem avaliação anual. 

 

 

 

 

Desenvolvimento do Projeto 03 

 

3.1. Contexto 

 

O IMDH atua em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR) e o Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça (CONARE/MJ), tendo 

como objetivo proteger, assistir e colaborar na integração de refugiados, solicitantes de 

refúgio e apátridas, prestando serviços que buscam atender às demandas desta população nos 

seguintes eixos: assistência social; serviços de saúde; acesso à educação; trabalho e geração de 

renda; elegibilidade, documentação e assistência jurídica. O Instituto mantém também 

projetos específicos de atenção a mulheres e crianças – denominados “Mulheres que Inspiram 

o Mundo” e “Crianças sem Fronteiras”, respectivamente.  

Além dos atendimentos diretos a solicitantes e refugiados, uma das prioridades do 

IMDH é a incidência política (advocacy), buscando fazer avançar a legislação migratória e de 

refúgio no Brasil, promover a inclusão de refugiados, solicitantes e apátridas em políticas 

públicas universais, bem como estimular o desenvolvimento de políticas públicas específicas às 

demandas deste público. Mais informações sobre essas ações podem ser encontradas no 

capítulo 9 do presente relatório – Projeto Incidência. 

O Instituto é responsável pelo atendimento integral a refugiados e solicitantes de 

refúgio nos Estados do Acre, Amapá, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, 

Roraima e no Distrito Federal. Em 2017, o principal desafio em termos de fluxos migratórios 

para o Brasil foi a chegada massiva de venezuelanos, principalmente no estado de Roraima. O 

número de solicitações de refúgio de nacionais da Venezuela disparou de 54, em 2013, para 

3.375 em 2016, e, em 2017, ultrapassou 20.000 novas solicitações, segundo dados do 

Ministério da Justiça. Documentar estas pessoas tem sido desafiador, mesmo com importantes 

avanços conquistados em 2017, notadamente, a aprovação da Resolução Normativa 126/2017 

do Conselho Nacional de Imigração/CNIg (doravante, RN 126) e a decisão judicial em favor da 

isenção das taxas para pedidos de residência para as pessoas em situação de hipossuficiência.  

A situação é especialmente difícil, pois grande parte dos venezuelanos em Roraima 

encontra-se em situação grave de vulnerabilidade. Muitos estão em situação de rua ou em 

abrigos provisórios e precários; há pessoas com problemas graves de saúde e, inclusive, com 

desnutrição em razão da crise de desabastecimento na Venezuela; o grande afluxo de 
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imigrantes faz com que seja mais difícil para eles encontrar emprego, e o excesso de mão-de-

obra disponível acaba abrindo espaço para exploração por parte dos empregadores; a luta pela 

sobrevivência também fez aumentar os casos de prostituição, principalmente entre as 

mulheres; dentre outros desafios. 

Desde 2016, o IMDH vem apoiando os venezuelanos que chegam a Roraima por meio 

de entidades da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados (RedeMiR) que atuam no local, 

com destaque para o Centro de Migrações e Direitos Humanos (CMDH), da Diocese de 

Roraima em Boa Vista, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Pacaraima, e da 

Fraternidade - Federação Humanitária Internacional, em sua Missão Humanitária em 

Paracaima. Ao longo de 2017, identificou-se a necessidade de intensificar a resposta de 

emergência no contexto das migrações venezuelanas para o Brasil, razão pela qual se fez uma 

emenda ao Acordo de Parceria firmado entre o IMDH e o ACNUR, viabilizando a contratação 

de um funcionário do IMDH para atuar em Boa Vista e outro em Pacaraima. Neste capítulo 

relataremos todas as ações desenvolvidas em resposta a esse contexto de crise. 

Assim, em 2017, o IMDH realizou atendimentos presenciais no Distrito Federal e 

também em Roraima. Além disso, orientou e prestou assistência jurídica a todos os solicitantes 

e refugiados que procuraram o Instituto por vias alternativas, como e-mail e telefone. Nesses 

casos, o IMDH acompanhou e defendeu processos no âmbito do CONARE e também do 

Conselho Nacional de Imigração (CNIg), além de  fornecer apoio por meio das entidades da 

RedeMiR. Mais informações sobre a Rede, composta por cerca de 60 organizações da 

sociedade civil, podem ser encontradas no capítulo 5 do presente relatório.  

Para a prestação de todos esses atendimentos e serviços, o IMDH conta com uma 

equipe dedicada, que preza pelo respeito aos solicitantes e refugiados, percebendo-os como 

protagonistas e sujeitos de direito. Em 2017, essa equipe foi composta por: Irmã Rosita Milesi, 

Carolina Becker Peçanha, Daniel Yuri Almeida, Eiman Haroon, Henrique Rufino, Julia Rovery de 

Souza, Marcos Augusto Pereira dos Santos, Maria Eduarda de Carli Fernandes, Natalia Arruda 

Saraiva Neves, Paula Coury Andrade e Victoria Monti Hugueney, baseados em Brasília, além de 

Jim Alexander Washington Feitosa e Ronildo Rodrigues dos Santos, baseados em Roraima. 

Tanto em Brasília, como em Roraima, o IMDH conta com o apoio de inúmeros colaboradores e 

voluntários dedicados à causa do refúgio, cuja contribuição é essencial para os serviços 

prestados pelo Instituto. 

Neste capítulo, apresentamos o perfil da população atendida pelo Setor Refúgio em 

2017, bem como os serviços prestados pelo IMDH e o impacto alcançado neste ano. De modo 

geral, os atendimentos do Setor Refúgio enquadram solicitantes de refúgio, refugiados e seus 

filhos nascidos no Brasil (embora o atendamos, não nos acorreu nenhum caso de apatridia). 

Em 2017, em razão do grande fluxo de venezuelanos para o Brasil, estes passaram a ser 

atendidos pelo Convênio firmado entre o IMDH e o ACNUR, mesmo quando solicitam 

Residência Temporária por meio da Resolução Normativa 126/2017 do CNIg – e não refúgio. 

Por isso, os atendimentos a pessoas que se enquadram nesta situação também estão 

computados neste capítulo. 
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3.2. Perfil da população beneficiada 

 

Em 2017, o Setor Refúgio atendeu 1.710 pessoas, sendo 48% solicitantes de refúgio, 

11% refugiados reconhecidos, 39% solicitantes de refúgio que obtiveram residência 

permanente em 2017 (principalmente resultado de processos coletivos movidos pelo IMDH no 

âmbito do CNIg, conforme descrito mais adiante), 1% residente temporário com base na RN 

126 do CNIg e 1% filho de refugiados nascidos no Brasil, conforme demonstrado no Quadro 

3.1 a seguir.  

 

Quadro 3.1 – Distribuição por nacionalidade e condição migratória 

País de Nacionalidade 
Solicitantes 
de Refúgio 

Refugiados 
Solicitantes Refúgio 

que obtiveram 
Permanência 

Residência 
Temporária pela  

RN 126/CNIg 

Nº de 
pessoas 

atendidas 

Afeganistão 3 6 0 0 9 

África do Sul 0 0 3 0 3 

Angola 10 0 4 0 14 

Bangladesh 56 2 37 0 95 

Benim 14 0 16 0 30 

Bolívia 0 2 0 0 2 

Burkina Faso 2 0 1 0 3 

Cabo Verde 0 0 2 0 2 

Camarões 2 7 7 0 16 

Colômbia 2 10 0 0 12 

Congo - Brazzaville 0 1 0 0 1 

Costa do Marfim 4 0 1 0 5 

Costa Rica 1 0 0 0 1 

Cuba 32 0 4 0 36 

Egito 2 0 2 0 4 

Etiópia 1 0 0 0 1 

Gâmbia 0 0 4 0 4 

Gana 24 5 87 0 116 

Guiné 1 1 5 0 7 

Guiné-Bissau 0 0 6 0 6 

Haiti 17 0 18 0 35 

Iêmen 0 0 1 0 1 

Índia 6 0 6 0 12 

Irã 1 0 1 0 2 

Iraque 1 10 0 0 11 

Jamaica 1 0 0 0 1 

Jordânia 1 0 0 0 1 

Líbano 1 0 0 0 1 

Mali 3 0 1 0 4 

Marrocos 6 0 1 0 7 

Mauritânia 0 0 2 0 2 

Nigéria 7 1 33 0 41 
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Palestina 4 2 0 0 6 

Paquistão 47 45 57 0 149 

Portugal 1 
 
 

0 
2 0 3 

Rep. Dem. do Congo 17 25 6 0 48 

Rep. Dominicana 2 0 5 0 7 

Senegal 222 2 338 0 562 

Serra Leoa 1 0 5 0 6 

Síria 10 50 0 0 60 

Somália 0 0 1 0 1 

Sudão 0 8 2 0 10 

Togo 6 2 11 0 19 

Uganda 0 1 0 0 1 

Venezuela 313 0 0 13 326 

Zâmbia 0 0 1 0 1 

Total de Não 
Nacionais Atendidos 

821 180 670 13 1.684 

Brasil* 
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TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS – SETOR REFÚGIO 1.710 

*Crianças Nascidas no Brasil, filhas de refugiados/as 

Fonte: Banco de dados do IMDH 

 

O Quadro retrata que as pessoas são originárias de quase 50 países, sendo Senegal 

(33%) o país de maior incidência, seguido por Venezuela (19%), Paquistão (9%), Gana (7%), 

Bangladesh (6%), Síria (4%) e República Democrática do Congo (3%). Nota-se, portanto, a 

grande variedade cultural e linguística da população beneficiada pelo projeto. 

Entre as pessoas atendidas, 297 chegaram ao Brasil em 2017, das quais 195 são 

nacionais da Venezuela. À exceção do já mencionado fluxo de venezuelanos, notou-se no Brasil 

uma redução da chegada de novos solicitantes de refúgio de outras nacionalidades se 

comparado com anos anteriores. 

Mesmo que 83% das pessoas tenham chegado ao Brasil em anos anteriores, 65% 

procurou o IMDH pela primeira vez em 2017. Em sua maioria são solicitantes de refúgio que 

não vivem em Brasília, chegaram ao Brasil nos anos de 2014 e 2015 e procuraram o Instituto 

em 2017 para inclusão nos pedidos de residência permanente apresentados ao CNIg, em 

parceria com a Defensoria Pública da União (DPU), que serão relatados mais adiante.  

Em razão desta demanda, o número de pessoas atendidas este ano (1.710) foi mais do 

que o dobro do estimado inicialmente (cerca de 800). Mesmo com esse aumento substancial, 

não houve grandes alterações no perfil da população beneficiada no que diz respeito a gênero 

e faixa etária, de modo que permanece a predominância de homens adultos, conforme 

demonstrado nos Gráficos 3.1 e 3.2 a seguir. 
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Gráfico 3.1 – Distribuição por faixa etária – Comparativo 2016/2017 

 
Fonte: Banco de dados do IMDH 

 

Gráfico 3.2 – Distribuição por gênero – Comparativo 2015/2016/2017 

 
Fonte: Banco de dados do IMDH 

 

Do total de beneficiários do projeto, 37% residem no Distrito Federal e Entorno, 19% 

em Boa Vista – Roraima e 44% em outros locais do Brasil, conforme retratado no Gráfico 3.3. 

Observa-se que mais da metade dos atendidos não reside em Brasília, onde está sediado o 

IMDH. De fato, um aspecto marcante em 2017 foi o número de atendimentos realizados pelo 

Instituto em Roraima e outros Estados, principalmente no tocante à regularização migratória 

ou acompanhamento do processo de refúgio.  

 
Gráfico 3.3 – Local de residência das pessoas atendidas 

 
Fonte: Banco de dados do IMDH 
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Os beneficiários que residem no Distrito Federal e Entorno vivem  principalmente em 

cidades satélites, sendo Samambaia Norte (12%), Riacho Fundo (10%), Taguatinga Norte (10%) 

e Taguatinga Sul (9%) as regiões com maior concentração de beneficiários, conforme 

demonstrado no Gráfico 3.4. 

 

Gráfico 3.4 – Localidade de residência no Distrito Federal e Entorno 

 
 

 

Fonte: Banco de dados do IMDH 

 

 

3.3 Acolhida, Assistência e Integração 

 

O IMDH atua para promover a proteção e a integração local de refugiados, solicitantes 

de refúgio e apátridas, prestando serviços de diversas formas: em sua sede, em domicílio, por 

telefone, por correio eletrônico e também por intermédio de instituições da RedeMiR. Quando 

se trata do primeiro atendimento, os novos beneficiários são informados sobre como obter 

documentos básicos (CPF e Carteira de Trabalho e Previdência Social), bem como sobre 

políticas públicas de interesse, como saúde, educação, restaurantes comunitários, albergues 

públicos e situações de emergência (polícia, ambulância e bombeiros). As informações são 

transmitidas por meio de contato pessoal, bem como por folhetos escritos em português, 

espanhol, francês ou inglês, conforme as necessidades dos solicitantes. Os beneficiários 

também são encaminhados para os cursos de português e introdução à cultura brasileira e 

recebem a “Cartilha Multilíngue – Vamos falar português” (publicação do IMDH em parceria 

com o Ministério da Justiça), com vocabulário básico em 5 idiomas (português, inglês, francês, 

espanhol e crioulo haitiano), para facilitar a comunicação em situações cotidianas. 

Os serviços prestados pelo Instituto são destinados a atender às demandas de 

solicitantes de refúgio e refugiados no momento de chegada ao Brasil, e, posteriormente, em 

seu processo de integração local. Quando chegam, o público atendido encontra-se em situação 

especialmente vulnerável, a maioria sem falar português ou ter onde morar, fase em que 

predominam as demandas por serviços emergenciais e de assistência social. Superada esta 

etapa, é fundamental auxiliar as pessoas atendidas em sua reconstrução de vida no Brasil, o 
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que inclui o aprendizado da língua, a inserção no mercado de trabalho ou desenvolvimento de 

atividade autônoma, a regularização migratória, a retomada dos estudos, dentre outros 

aspectos. Considerando essas dimensões, os eixos de atuação do IMDH são divididos em: 

apoio socioassistencial; saúde; educação; trabalho e geração de renda; documentação e 

assistência jurídica.  

No que diz respeito ao apoio socioassistencial, o IMDH fornece auxílio financeiro 

emergencial por meio da concessão de Bolsa Subsistência, conforme critérios acordados entre 

o ACNUR Brasil e as entidades da sociedade civil parceiras. Em 2017, a bolsa foi concedida 616 

vezes para 431 pessoas, pois aquelas em situação mais grave de vulnerabilidade podem 

receber a ajuda por até 6 meses. Os casos mais recorrentes de vulnerabilidade foram os 

seguintes: famílias monoparentais, doentes crônicos, mulheres grávidas, e idosos sem apoio 

familiar e sem condições para o trabalho. Os venezuelanos conformaram a grande maioria dos 

beneficiários da Bolsa Subsistência em 2017 (totalizando 77% dos casos), seguidos de longe 

por paquistaneses (6%), sírios (4%) e cubanos (4%). A assistência foi prestada principalmente 

para pessoas vivendo no estado de Roraima, como suporte aos recém-chegados ou para 

facilitar o processo de saída dos abrigos. 93% das bolsas concedidas advieram do convênio 

ACNUR. 

Outro apoio financeiro concedido pelo IMDH é o auxílio transporte, aplicado nos 

deslocamentos dos beneficiários para obtenção de documentos, participação em entrevistas 

de emprego, aulas de português, eventos promovidos pelo IMDH, entre outros. Em 2017, 83 

solicitantes e refugiados receberam este auxílio. 43% dos recursos foram financiados pelo 

convênio com o ACNUR. Registre-se que o montante restante de ambos os auxílios foram 

mobilizados por meio de doações de parceiros do Instituto, especialmente o Grupo de 

Cônjuges de Chefes de Missão.  

O IMDH mantém, ainda, uma campanha permanente de coleta de donativos junto à 

sociedade brasiliense. Em 2017, 425 refugiados/solicitantes de refúgio receberam cesta básica 

e 421 receberam doações de objetos diversos (artigos de uso pessoal, de cama, mesa e banho) 

– dentre estes, 179 foram beneficiados com enxoval para bebê ou itens para crianças. 

Tanto no que diz respeito às necessidades assistenciais, quanto à integração efetiva e 

busca pela autossuficiência, o Instituto não só apoia diretamente os beneficiários de diversas 

formas, como também considera ser fundamental sua inserção em políticas públicas. Por este 

motivo, o IMDH encaminha os solicitantes e refugiados atendidos para órgãos públicos, como 

os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), onde podem realizar seu registro no 

Cadastro Único para Programas Sociais e pleitear benefícios, como a Bolsa Família. Em 2017, 

52 pessoas foram encaminhadas aos CRAS para este fim, garantindo seu acesso aos benefícios 

a que têm direito. 

Essa é uma prática já adotada pelo IMDH há alguns anos e, ao perceber a crescente 

demanda por parte de estrangeiros, dirigentes de alguns CRAS tomaram a iniciativa de 

procurar o Instituto para estreitar a colaboração, de modo que os centros estejam mais 

preparados a atender esse público. Isso também é resultado dos esforços contínuos do IMDH 

para sensibilizar os gestores e funcionários dos CRAS do Distrito Federal para as temáticas do 

refúgio e das migrações. Assim, em 5 de abril de 2017, a diretora e a assistente do Setor de 

Trabalho do IMDH organizaram uma oficina no CRAS de Taguatinga contando com a presença 

dos funcionários do centro e também de solicitantes de refúgio e refugiados que vivem na 

região, buscando garantir o acesso da população-alvo aos serviços de assistência social do 
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governo brasileiro. Similarmente, em 25 de julho, atendendo à solicitação da gerência do CRAS 

do Riacho Fundo 1, o IMDH realizou uma capacitação para seus funcionários sobre a temática 

do refúgio.  

Dessa forma, foi possível capacitar os agentes públicos dos CRAS de duas das regiões 

com maior concentração de solicitantes de refúgio e refugiados (conforme demonstrado no 

Gráfico 3.4 acima, somando-se Taguatinga Norte, Taguatinga Sul e Riacho Fundo, cobre-se 29% 

da população residente no DF). Ademais, na reunião com a equipe do Riacho Fundo 

identificamos duas boas práticas de atendimento que podem ser replicadas por outras 

unidades: 1) o CRAS tem atendido imigrantes e refugiados como parte do grupo prioritário, o 

que os dispensa de fazer agendamento por telefone para inserção no Cadastro Único. Com as 

dificuldades de comunicação em português por parte do público-alvo, a necessidade de 

agendamento telefônico constituía um grande obstáculo ao acesso a benefícios sociais; e 2) o 

CRAS cedeu seu espaço físico para realização de aulas de português para pessoas que moram 

nas redondezas e têm dificuldade de se deslocar até outros locais de aula, e as aulas são 

ministradas por voluntários do projeto “Ser+” da Universidade Católica de Brasília.  

O contato com os CREAS (Centros de Referência Especializados de Assistência Social) e 

a Central de Vagas de Acolhimento e Atendimento Emergencial (UNISUAS) – serviços do 

Governo do Distrito Federal – também tem sido fundamental para encaminhar soluções de 

albergamento temporário para pessoas em situação de rua, caso de 19 pessoas em 2017. 

Note-se que esse número é relativamente baixo pois a maior parte dos recém-chegados em 

Brasília já possui contatos com outros co-nacionais aqui estabelecidos, que os acolhem 

temporariamente no momento da chegada. 

Uma política pública de assistência social cujo acesso tem sido difícil por parte de 

estrangeiros é o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O BPC é um benefício assistencial 

pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e destinado a idosos e pessoas com 

deficiências que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la 

provida por sua família. Trata-se, portanto, de uma política pública destinada a pessoas em 

situação de alta vulnerabilidade, à qual, conforme previsto na Constituição Federal, devem ter 

acesso nacionais e estrangeiros residentes no Brasil. No entanto, na prática, o acesso por parte 

de refugiados e imigrantes era obstaculizado, pois o INSS entendia que o pagamento do BPC 

estaria restrito a brasileiros natos ou naturalizados.  

Diante deste desafio, há alguns anos o IMDH atua em parceria com a Defensoria Pública 

da União (DPU) e outras entidades da sociedade civil questionando juridicamente esse 

entendimento do INSS. Em 20 de abril, obteve-se uma importante decisão nesse sentido: 

julgando o Recurso Extraordinário - RE 587.970, com repercussão geral reconhecida, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, que a condição de estrangeiro 

residente no Brasil não impede o recebimento do BPC. Trata-se de uma decisão que deve ser 

aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário a processos semelhantes e que deve 

garantir o acesso ao BPC por parte de refugiados e imigrantes que se enquadrem nos critérios 

de concessão do benefício. Como Amicus Curiae nesta ação, o IMDH atuou intensamente para 

defender os direitos dos refugiados. 

No que diz respeito ao eixo saúde, todas as pessoas atendidas pelo IMDH são 

informadas desde o primeiro atendimento sobre o direito de acesso ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) e orientadas a solicitar o cartão do SUS. De modo geral, não encontram grandes 

obstáculos para acessar o serviço. Em casos mais delicados, o Instituto realiza a compra de 
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medicamentos não disponíveis na rede SUS, mediante apresentação de receita médica (serviço 

prestado para 4 pessoas em 2017). Além disso, 9 pessoas foram acompanhadas a serviços de 

saúde por funcionários ou colaboradores do IMDH, sendo que em um dos casos tratava-se de 

uma pessoa com deficiência que necessitou acompanhamento médico para obtenção do Passe 

Livre Interestadual e para obter laudo médico para solicitação do BPC. 

Ainda no âmbito da saúde, no dia 24 de junho, a Cruz Vermelha e o Observatório de 

Direitos Humanos do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário IESB 

promoveram, em parceria com o IMDH, o Projeto AMIGRE, com prestação de serviços de 

atenção básica de saúde para solicitantes e refugiados. A ação ocorreu no Centro Educacional 

02 do Riacho Fundo I, em Brasília-DF. Na área de enfermagem, 14 pessoas de diversos países 

(como Camarões, República Democrática do Congo e Togo) foram atendidas. Embora os 

exames básicos oferecidos possam parecer relativamente simples, revelaram-se situações de 

sofrimento vividas por refugiados, relacionadas ao receio por buscar assistência básica em 

razão da dificuldade de comunicação e falta de recurso para o transporte. 

No eixo educação, o IMDH trabalha para garantir que todas as crianças e os 

adolescentes atendidos sejam matriculados no ensino público tão logo cheguem ao Distrito 

Federal. Para tanto, os responsáveis são orientados a buscar a Regional de Ensino de onde 

moram para solicitar a matrícula e, quando necessário, o IMDH envia ofício aos coordenadores 

com essa finalidade. Em geral, não há maiores entraves. Porém, há casos em que a escola 

exige a tradução do histórico escolar do país de origem. Nestas situações, o IMDH realizou a 

tradução (não-oficial) para o português de documentos em inglês, francês ou espanhol.  

Além das crianças e adolescentes, alguns adultos que não concluíram o Ensino 

Fundamental ou o Ensino Médio em seu país de origem têm frequentado aulas na modalidade 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e, em geral, não houve dificuldades para realização da 

matrícula. Para aqueles que concluíram o Ensino Médio no país de origem e têm interesse em 

ingressar no Ensino Superior, a Universidade de Brasília oferece um mecanismo de ingresso 

facilitado para refugiados já reconhecidos pelo CONARE, dispensando-os de realizar o 

vestibular ou o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Por este mecanismo, os refugiados 

podem ter acesso às vagas remanescentes de todos os cursos oferecidos pela Universidade, 

mediante comprovação da conclusão do Ensino Médio em outro país e do status de refugiado 

no Brasil. 

Assim, desde 2016, 13 refugiados ingressaram na UnB, nos cursos de Engenharia 

Mecânica, Agronomia, Relações Internacionais, Ciência Política, Farmácia, Enfermagem e 

Pedagogia. Porém 2 deles optaram por trancar o curso em 2017, por encontrarem dificuldades 

para conciliar os estudos e o trabalho e outros 2 se mudaram de Brasília. Atualmente, há 4 

refugiados realizando o processo de ingresso na UnB. Em 2017, o IMDH apoiou ou orientou 13 

refugiados em relação à tradução de diplomas e títulos e financiou, com recursos do Convênio 

firmado com o ACNUR, a tradução juramentada de diplomas de 3 refugiados – 1 do Paquistão 

e 2 da Síria. Realizou, ainda, um pedido de isenção das taxas de revalidação do diploma (no 

valor de R$ 2.000,00) na Universidade de Brasília para um refugiado bengali. O IMDH buscou, 

também, fortalecer vínculos com a Associação Compassiva (ONG sediada em São Paulo), que 

vem se especializando no processo de revalidação de diplomas de refugiados. 

Como todas as aulas nas escolas e universidades públicas brasileiras são ministradas 

em português e quase nenhum refugiado é lusófono, a aprendizagem do idioma é um aspecto 

essencial para que o público-alvo possa desfrutar das oportunidades na área de educação, 



31 
 

como de tantos outros aspectos da vida cotidiana no Brasil. Por isso, um dos focos de atuação 

do IMDH é viabilizar cursos gratuitos de Português e Introdução à Cultura Brasileira no Distrito 

Federal. Em 2017, as aulas ocorreram em 6 localidades: NEPPE/UnB, Riacho Fundo 1, Paranoá, 

Universidade Católica de Brasília em Taguatinga, Varjão e Instituto Federal de Brasília. No 

total, 345 alunos participaram de aulas de português, entre refugiados, solicitantes de refúgio 

e imigrantes. Mais informações a respeito encontram-se no Capítulo 6 do presente relatório. 

Outros dois eixos de atuação do IMDH que são essenciais para a integração de 

refugiados e solicitantes de refúgio no Brasil são tratados mais adiante, notadamente: as 

questões relativas a Documentação e Assistência Jurídica (relatadas no item 3.6 deste 

capítulo) e as atividades desenvolvidas pelo Setor de Trabalho e Geração de Renda (abordadas 

no Capítulo 10). 

 

 

3.4. O Diagnóstico Participativo 

 

O Diagnóstico Participativo (DP) com as populações beneficiárias é uma prática 

adotada pelo Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados (ACNUR), reforçada a 

partir de 2003, com a introdução da estratégia 

de Transversalidade de Idade, Gênero e 

Diversidade (em inglês “Age, Gender & 

Diversity Mainstreaming” – AGDM). Essa 

estratégia se desenvolve com o 

estabelecimento de equipes multifuncionais 

coordenadas por representantes do ACNUR e 

dos parceiros implementadores. O Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH) participa e 

realiza essa atividade anualmente, desde 2012. 

O objetivo principal do diagnóstico é identificar, desde o ponto de vista das populações 

beneficiárias, suas necessidades, os aspectos positivos do trabalho que vem sendo realizado, 

bem como formas de aprimorá-lo. Busca-se, assim, desenvolver respostas efetivas às 

necessidades de refugiados e solicitantes de refúgio, tendo em consideração as especificidades 

de gênero, idade e diversidade. 

A metodologia do DP se baseia na coleta de dados por meio de trabalhos em grupos, 

geralmente separados de acordo com gênero e idade. Dentro de um elenco de temas 

relacionados à integração local de refugiados e solicitantes de refúgio, os participantes 

escolhem aqueles que desejam discutir. As informações coletadas são analisadas pelos 

facilitadores e incorporadas ao desenho das intervenções realizadas pelo IMDH, em parceria 

com o ACNUR. 

Na edição realizada em 2016 questões relativas a trabalho e geração de renda 

ganharam bastante destaque, constituindo-se como um dos principais desafios à integração no 

Brasil. Por esse motivo e também considerando a implantação recente do Setor de Trabalho 

do IMDH, julgou-se oportuno realizar o DP 2017 tendo como eixo temático Trabalho e 

Emprego. Dessa forma, o DP contribuiu para monitorarmos as atividades do referido setor, 

além de dar espaço para que o público-alvo contribuísse para sua continuidade e 
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aprimoramento. A atividade ocorreu no dia 14 de outubro de 2017, das 13:00 às 17:30h, no 

Centro Cultural Missionário, em Brasília. 

Participaram da atividade 23 solicitantes de refúgio, refugiado(as) e imigrantes 

provenientes dos seguintes países: Camarões, Colômbia, Costa do Marfim, Cuba, Gana, Haiti, 

Índia, Paquistão, República Democrática do Congo, Sudão, Togo e Uganda. Os participantes 

foram divididos em dois grupos: um de mulheres e outro de homens. O DP foi feito na língua 

portuguesa e traduzido para o inglês em casos pontuais. Participaram também as equipes do 

ACNUR, do IMDH e um representante da empresa de ônibus Expresso São José, que emprega 

refugiados e solicitantes. 

 

 

3.4.1. Registro dos Temas Discutidos 
 

Nesta edição do DP, os temas propostos para discussão foram todos relacionados a 

Trabalho e Emprego, mais especificamente: Inserção no Mercado de Trabalho; Trabalho e 

Idioma; Trabalho e Documentação; Direitos Trabalhistas; Trabalho e Discriminação; Geração 

Autônoma de Renda; Capacitação Profissional; e Relações de Trabalho. Cada grupo selecionou 

os assuntos considerados prioritários para o debate. Para cada tema discutido, os/as 

participantes foram convidados a abordar aspectos positivos, dificuldades e sugestões para 

melhorias – tanto o que pode ser feito por eles próprios, quanto o que envolve outros atores. 

Os quadros abaixo apresentam uma compilação da discussão do grupo das mulheres e, na 

sequência, do grupo dos homens.  

O grupo das mulheres priorizou os temas Capacitação Profissional, Geração Autônoma 

de Renda e Direitos Trabalhistas, conforme relatado a seguir: 

Quadro 3.2 – Diagnóstico Participativo (Grupo Mulheres) 

Diagnóstico Participativo – IMDH – Brasília, 14 de outubro de 2017 
GRUPO MULHERES 

Tema 
Lacunas/entraves/ 

Dificuldades 
Boas Práticas/Aspectos Positivos Propostas/Sugestões 

Trabalho e Emprego 

Inserção no  
Mercado  
de Trabalho 

O grupo como um todo relatou a dificuldade 
de conseguir entrevistas de emprego, 
mesmo com ampla distribuição de 
currículos. A dificuldade de se comunicar 
em português e a falta de experiências 
prévias registradas na CTPS brasileira 
costuma ser um grande obstáculo. Ao ver a 
CTPS sem registros, alguns recrutadores 
pensam que a pessoa nunca teve uma 
experiência profissional. 
 

Três solicitantes relataram ter sofrido 
discriminação durante uma entrevista de 
emprego. Contaram que chegaram no 
horário marcado, mas que os brasileiros que 
chegaram depois delas foram entrevistados 
primeiro. Relataram que se sentiram 
esquecidas e que só após muito tempo de 
espera, os recrutadores perceberam que 
elas ainda estavam lá. O recrutador, então, 
chamou as três de uma única vez. Contaram 
que, ao invés de fazer perguntas sobre o 

O IMDH atua para sensibilizar os 
empregadores e prospectar vagas de 
trabalho para os solicitantes de refúgio, 
refugiados e imigrantes.  

Há empregadores sensibilizados pela 
causa e que dão oportunidade, mesmo 
sem que a pessoa tenha tido experiência 
prévia no Brasil.  
 
Uma solicitante contou que fez entrevista 
e que fizeram muitas perguntas sobre seu 
país de origem, mas que percebeu que era 
apenas curiosidade. Relatou que a 
entrevista foi toda em português e, apesar 
de certa dificuldade com o idioma, foi 
contratada.  
 
Uma imigrante que frequenta aulas de 
português na UnB conseguiu emprego 
através de uma professora que viu o 
quanto que ela era dedicada em sala de 

É importante fortalecer os esforços 
de sensibilização de empregadores, 
para que valorizem mais os 
conhecimentos e experiências 
prévias no país de origem, ao invés 
de focar nas dificuldades com o 
português ou na falta de experiência 
no Brasil. Esta sensibilização deve 
ocorrer no momento anterior à 
entrevista de emprego. Com 
frequência, vencido este preconceito 
inicial, os empregadores que 
contratam refugiados ficam muito 
satisfeitos com as contribuições e 
dedicação do funcionário. 

Uma refugiada comentou que, se as 
participantes passarem por 
discriminação, podem procurar a 
polícia. 
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trabalho, o recrutador se limitou a 
questionar as razões pelas quais as 
solicitantes vieram para o Brasil. 
 

Outra solicitante relatou que, durante uma 
entrevista de emprego, percebeu que o 
recrutador colocou seu currículo em uma 
pilha separada dos candidatos brasileiros. 
Diante disso, a solicitante sentiu-se triste e 
desanimada, com medo de ir a outras 
entrevistas. 

aula. 
 
Uma refugiada disse que quando foi 
procurar emprego não falava português, 
mas que ainda assim foi contratada e que 
o gerente conversou com os colegas antes 
e pediu para eles a ajudarem a se integrar 
no ambiente de trabalho. 

 

  

Direitos  
Trabalhistas  

A principal dificuldade apontada é a de 
conseguir emprego formal. Sem isso, as 
violações de direitos são recorrentes. Uma 
refugiada relatou ter sido contratada 
informalmente como costureira com um 
salário de R$ 1.500, e, após um mês de 
trabalho, ter recebido apenas R$ 900. 
 

Outra solicitante falou da dificuldade de 
entender quais são os direitos trabalhistas 
no Brasil. Relatou ter sido demitida após 6 
meses de trabalho e desconhecer que, 
nessas circunstâncias, não teria direito ao 
seguro-desemprego. 

É muito positivo que a lei garanta a 
solicitantes e refugiados os mesmos 
direitos que têm os brasileiros. 
 
O IMDH possui cartilhas informativas em 
diversos idiomas sobre os direitos 
trabalhistas e também pode esclarecer 
dúvidas sobre o tema. 
 
Uma colaboradora do IMDH explicou 
como funciona a questão do seguro 
desemprego. 
 
 

Uma refugiada falou da importância 
em se formalizar como autônomo, de 
forma a ter garantidos direitos 
previdenciários e outros benefícios. 
 
Uma refugiada comentou que a 
Defensoria Pública e os sindicatos 
podem ajudar em casos de não 
cumprimento de contrato de 
trabalho. 

 

Geração 
Autônoma 
de Renda 
 

Uma solicitante manifestou interesse em 
trabalhar como professora de sua língua 
materna, mas relatou ter dificuldade em 
acessar meios (computadores, impressoras, 
etc.) para planejar aulas, imprimir materiais, 
etc.  
 

As participantes relataram a dificuldade em 
realizar seus trabalhos, pois muitas não têm 
recursos financeiros suficientes para investir 
em aquisição de equipamentos e matérias 
primas, e têm dificuldade para obter 
empréstimos bancários. 
 

Uma imigrante falou que desejava trabalhar 
na área de decoração, mas que por não 
conhecer muita gente para divulgar o 
trabalho nem ter uma rede de networking, 
acabou desistindo e decidindo realizar 
outras atividades. 
 

As participantes relataram suas dificuldades 
em conseguir informações junto ao governo 
pelo desconhecimento dos próprios agentes 
sobre questões como licenças para venda 
de comidas. 
  

Algumas participantes costureiras estão 
divulgando seu trabalho com uma placa 
em frente a suas casas e afirmaram que a 
demanda por seus serviços aumentou. 
Esta foi uma prática compartilhada por 
uma refugiada no DP de 2016, e replicada 
por outras mulheres. 
 
Outras participantes cabeleireiras 
divulgaram o trabalho em festas 
distribuindo cartões e instalando um 
espaço na festa para que pudessem fazer 
tranças. 
 
Uma refugiada comentou que o IMDH dá 
apoio na compra de equipamentos e falou 
para as demais participantes valorizarem 
aquilo que elas são capazes de fazer. 
 
Uma refugiada comentou que o SEBRAE 
pode ser procurado para obter 
informações sobre como abrir um negócio 
no Brasil. As participantes receberam 
folder informativo sobre o MEI e sobre 
cursos oferecidos pelo SEBRAE. 

O grupo sugeriu à solicitante que 
pretende ensinar idiomas que ela 
busque bibliotecas com acesso a 
computador para planejar aulas.  
 

As participantes sugeriram que o 
IMDH poderia disponibilizar um 
computador com Internet para uso 
de solicitantes de refúgio e 
refugiados. 
 

Considerando a dificuldade de 
inserção no mercado formal, as 
mulheres demonstraram interesse 
em formas de geração autônoma de 
renda. Percebendo-se que, entre o 
grupo várias pessoas atuam em uma 
mesma área, surgiu a ideia de 
costureiras se juntarem para abrir 
um ateliê, a mesma ideia para 
cabeleireiras e cozinheiras. 
 

O grupo deu a ideia de divulgar os 
trabalhos que realizam com 
professores das aulas de português, 
alunos da universidade, grupos de 
Whatsapp, página do  
IMDH no Facebook. 
 

Uma colaboradora do IMDH deu a 
ideia de se organizar um evento com 
refugiados que já estabeleceram seu 
próprio negócio formalmente, para 
que possam compartilhar sua 
experiência com aqueles que estão 
iniciando um empreendimento. 

Capacitação 
Profissional 

Uma solicitante relatou que a diferença de 
aprendizagem e certificações entre o país 
de origem e o Brasil dificulta a busca por 
trabalho.  
 

As participantes demonstraram muito 
interesse em fazer um curso técnico de 
forma a melhor se inserir no mercado de 
trabalho. 

É importante fazer cursos técnico-
profissionalizantes ou de 
especialização naquilo que já se sabe, 
para melhor se adequar ao mercado 
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Outra participante corroborou esta 
colocação, afirmando que é difícil conseguir 
emprego em algo que já tem capacitação, 
pois não se pode validar o diploma do país 
de origem enquanto solicitante de refúgio.  
 

Uma refugiada comentou que era 
professora de costura em seu país de 
origem, mas, ao chegar ao Brasil, teve 
dificuldade de trabalhar na área, pois nunca 
havia costurado com máquina industrial. 
Outra refugiada também costureira relatou 
a mesma dificuldade inicial com as 
máquinas industriais.  
 

Muitas participantes relataram não possuir 
conhecimento sobre cursos de capacitação 
no Brasil, pois não sabem onde procurá-los, 
quais documentos são necessários e o que 
fazer para acessá-los.  Muitas vezes não têm 
recursos nem para fazer a pesquisa 
(Internet, transporte para ir até o local, 
etc.). 

 
Uma refugiada comentou que procurou 
cursos na internet e foi perguntando a 
pessoas até encontrar um de seu 
interesse, o qual está cursando no 
momento. 
 
Uma refugiada costureira comentou que 
solucionou a dificuldade de operar 
máquinas de costura industrial realizando 
um curso de capacitação, com apoio do 
IMDH. Assim, compartilhou com as 
demais a informação de que o SENAC 
possui cursos de capacitação e que alguns 
são gratuitos. 

de trabalho brasileiro. 
 

Reunir informações sobre os cursos 
em um folheto a ser distribuído no 
IMDH para facilitar o acesso a esta 
informação por parte dos refugiados. 
 

Uma refugiada disse que IMDH e 
ACNUR poderiam, na medida do 
possível, viabilizar auxílio transporte 
para que frequentem as aulas. 
 

Algumas solicitantes falaram da 
importância de se poder dar entrada 
no pedido de revalidação do título o 
mais breve possível, a fim de 
identificar em quais matérias o 
currículo do outro país não 
corresponde com o brasileiro e fazer 
matérias complementadoras. 

 

Já o grupo dos homens priorizou os temas Trabalho e Discriminação, Inserção no 

Mercado de Trabalho, Trabalho e Idioma, Trabalho e Documentação e Direitos Trabalhistas, 

conforme indicado abaixo. 

 

Quadro 3.3 – Diagnóstico Participativo (Grupo Homens) 

Diagnóstico Participativo – IMDH – Brasília, 14 de outubro de 2017 
GRUPO HOMENS 

Tema Lacunas/entraves/Dificuldades Boas Práticas/Aspectos Positivos Propostas/Sugestões 

Trabalho e Emprego 

Inserção no  
Mercado  
de Trabalho 

Os participantes destacaram a dificuldade 
em se inserir no mercado de trabalho, uma 
vez que não possuem diploma válido no 
Brasil. Dessa forma, acabam por conseguir 
empregos em áreas diferentes das de sua 
formação. Um solicitante que era professor 
universitário em seu país de origem relatou 
que seu processo de validação de diploma 
está tramitando há dois anos e que isso o 
impede de exercer sua profissão no Brasil. 
Muitos apontaram também, que faltam 
informações e que o valor para a validação é 
muito elevado.  Um refugiado comentou que 
Brasília é um lugar difícil para fazer contatos 
e desenvolver relações, as pessoas ficam 
distantes. Um refugiado disse que foi ao SINE 
duas vezes por semana, durante seis meses, 
para buscar emprego e que ao final disseram 
que não teriam emprego para ele. 

Alguns solicitantes e refugiados 
destacaram o apoio do IMDH para 
conseguir emprego. Outros destacaram o 
apoio das redes de pessoas. Um 
solicitante relatou que conseguiu 
emprego por meio da igreja que 
frequenta.  

Frente à dificuldade de sua empresa para 
vender um produto específico, um 
refugiado contou que criou um sistema 
de roletas de brindes para incentivar o 
consumo dos clientes. Sua ideia foi muito 
bem aceita pelos empregadores e pelos 
clientes. Isso mostra o benefício da 
diversidade; as pessoas que migram 
trazem ideias inovadoras, constatou-se.  

A fim de facilitar a validação de 
diploma, o grupo sugeriu que as 
instituições (ACNUR, IMDH, CONARE) 
façam convênios com universidades 
e órgãos do governo. Alguns 
destacaram fazer contatos com 
empresas que possam contratá-los 
para áreas correlatas, por exemplo: 
se um refugiado não pode trabalhar 
como advogado, que ele trabalhe 
como assistente em escritório de 
advocacia, cooperando com os seus 
conhecimentos. Outra sugestão foi 
acessar a universidade pela Cátedra 
Sérgio Vieira de Mello e conseguir 
validação de diploma com mais 
facilidade.  
 

Destacou-se a importância na 
sensibilização com empregadores, 
avisar sobre experiência de trabalho 
que o refugiado possa ter e não 
esteja registrada na CTPS, por ser 
trabalho informal ou ter sido 
experiência no país de origem. 
 

Seria importante orientar e preparar 
os refugiados e solicitantes para as 
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entrevistas de trabalho. IMDH e 
ACNUR podem estabelecer parcerias 
com esse fim, por exemplo, com o 
SINE ou empresas da área de 
recursos humanos. 

Trabalho e  
Idioma 

O grupo destacou, de forma unânime, que a 
maior dificuldade para se conseguir trabalhar 
é o domínio no português. Um empregador 
destacou este ponto e exemplificou que é 
difícil a contratação de estrangeiros para 
algumas vagas como de motorista ou 
cobrador por causa do domínio do 
português. Muitos apontaram que não 
conseguem continuar nos cursos de língua 
portuguesa, oferecidos por instituições 
parceiras do IMDH, pois há choque de 
horário com o trabalho ou não possuem 
dinheiro para o transporte.  

O IMDH e seus parceiros oferecem 
cursos de português para refugiados, 
solicitantes de refúgio e imigrantes em 
diversos locais do DF. Muitos dos 
presentes relataram que frequentam os 
cursos. Alguns que estão trabalhando e 
não conseguem ir às aulas, disseram 
aprender português com os colegas de 
trabalho. 

 

O GDF instituiu recentemente um 
cartão integrado para usuários do 
sistema público de transporte que 
necessitam tomar mais de um ônibus 
para chegar ao seu destino. Isso 
reduz os custos com transporte e 
facilita a participação nos cursos de 
português. O IMDH produzirá 
material informativo acerca desta 
modalidade de pagamento do 
transporte público. 
 

Sugeriu-se buscar a extensão do 
Passe Livre junto ao DF Trans para os 
alunos dos cursos de português - 
para além da experiência bem 
sucedida do NEPPE- a fim de diminuir 
a evasão. Há porém, as limitações 
previstas em lei. 

Trabalho e  
Documen-
tação 

Alguns solicitantes de refúgio e refugiados 
contaram que enfrentam dificuldades na 
aceitação do protocolo de refúgio, em 
diferentes meios. Inclusive pela polícia e 
pelos empregadores. Um refugiado relatou 
que no primeiro dia de trabalho o 
profissional de RH da empresa solicitou um 
documento que não era necessário para 
trabalhar, mesmo assim, foi ao CONARE 
pedir o documento e lá eles disseram que 
não existia este documento para ele, mesmo 
assim, eles deram um atestado dizendo que 
não seria necessário (não descobrimos que 
documento foi exigido, o refugiado não se 
lembrou, mas disse que não era o título de 
eleitor, nem o comprovante de reservista). 
Em diferentes situações, documentos são 
exigidos e os refugiados não têm como 
buscá-los no país de origem. Relatam que, no 
Brasil a burocracia é difícil e, com frequência, 
quando enviam e-mail ao CONARE não 
recebem resposta. Outra questão que gera 
dificuldades é o fato de a CTPS de 
estrangeiros ter cor diferente da dos 
brasileiros. 

O IMDH apoia durante todo o processo 
de refúgio, auxiliando na obtenção de 
documentos e no contato com o 
CONARE. 

Salvo uma pessoa, os demais não tiveram 
dificuldade em abrir contas em bancos.  

 

É fundamental a sensibilização dos 
empregadores, policiais e Centros de 
Referência e Assistência Social em 
relação à documentação dos 
solicitantes e refugiados. 
 
IMDH e ACNUR deveriam realizar 
gestões com o Ministério do 
Trabalho e Emprego buscando 
uniformizar o padrão da CTPS de 
estrangeiros, para que tenha a 
mesma cor da CTPS de nacionais. 

Direitos  
Trabalhistas 

O grupo narrou que muitos de seus direitos 
trabalhistas são violados. Um refugiado 
contou que trabalhava em uma empresa de 
caminhão, onde queriam que ele trabalhasse 
12h por dia, sem pagamento de horas extras. 
Outro refugiado contou que na empresa em 
que trabalhava como motorista sofreu um 
acidente de trânsito, teve que pagar pelo 
acidente e foi preso durante 2 horas, pois a 
Polícia Rodoviária Federal o acusou de 
falsificar a carteira de motorista.  

Todos os presentes receberam cartilhas 
produzidas pelo IMDH sobre direitos 
trabalhistas, para que os migrantes 
estejam em primeiro lugar conscientes 
de seus direitos. 
 

As empresas que procuram o IMDH para 
a contratação desse público recebem 
orientações acerca da paridade dos 
direitos desses com os dos nacionais. 
Todas as pessoas atendidas pelo setor de 
trabalho no IMDH receberam 
orientações acerca de seus direitos e 
receberam auxílio para fazer a CTPS 
quando necessário. 

Sensibilização dos empregadores 
com relação aos direitos dos 
migrantes. 
 
Possibilidade de recurso aos 
sindicatos e à DPU para reivindicar 
direitos em casos de violação. 



36 
 

 

Trabalho e  
Discrimina-
ção 

Muitos refugiados e solicitantes relataram 
sofrer discriminação no ambiente de 
trabalho por serem estrangeiros. Um 
refugiado disse que, nas empresas em que 
trabalhou, notou que os brasileiros recebem 
tratamento diferenciado. Outro refugiado 
contou que houve discriminação com a 
posição dele dentro da empresa. Disse que 
também sofre discriminação pela 
comunicação, que um colega dizia para ele: 
“colombiano não estou entendendo bem”, 
mesmo tendo compreendido. 
Outro refugiado disse que: “os brasileiros 
têm mais facilidades. Trabalho braçal não é 
para brasileiro, é para estrangeiros. Não há 
oportunidade de ascender dentro da 
empresa”. Outro refugiado contou que 
trabalhou por dois anos em um restaurante e 
que é a mesma coisa: estrangeiro sofre 
demais. Muitos relataram dificuldade em 
crescer dentro da empresa. 

Nos seu contato com as empresas o setor 
de trabalho do IMDH sempre informa os 
empregadores sobre a paridade de 
direitos. 
 
Muitos refugiados e solicitantes apontam 
que, apesar das dificuldades, com o 
tempo, foram ganhando a empatia de 
colegas e chefes.  

Sugeriram que o IMDH e ACNUR os 
ajudem no acesso ao trabalho com 
igualdade de direitos. Sugeriram que 
IMDH e ACNUR possam disseminar a 
informação de que todas as pessoas 
são iguais perante a lei. 
 
Sugeriram também que para 
sensibilizar os trabalhadores 
brasileiros e fazer com que os 
trabalhadores estrangeiros 
conheçam seus direitos, sejam 
produzidos panfletos que possam ser 
entregues às empresas. 
 
Surgiu como solução para diminuir a 
discriminação a sensibilização de 
empresas, onde a fala seja 
direcionada aos funcionários 
brasileiros. 

 

Geração 
Autônoma  
de Renda 

A fiscalização para vendedor ambulante é um 
problema e as regras para licenciamento não 
são claras. Um refugiado disse que caiu 
enquanto corria para escapar da fiscalização 
e machucou seriamente o braço. Um 
solicitante relatou que teve dificuldade em 
continuar a trabalhar com conserto de 
celular, por não ter máquina de cartão. 

Destacou-se que existem máquinas 
simplificadas de cartão, de fácil acesso e 
baixo custo para trabalhadores 
autônomos. 
 

IMDH procurou entrar em contato com 
os órgãos responsáveis para saber como 
realizar o processo de licenciamento do 
ambulante. 

 

Capacitação 
Profissional 

A falta do domínio da língua é um dos 
entraves à busca pela capacitação 
profissional, além da vulnerabilidade 
econômica. 

Possuem interesse em fazer cursos de 
capacitação dentro das empresas em que 
estão inseridos. Na empresa Expresso 
São José existem cursos de capacitação 
para os funcionários de cada área. 

SENAST atende funcionários de 
empresas de ônibus, existem cursos 
gratuitos e passe para ônibus.  

Relações  
no Trabalho 

Os colegas de trabalho frequentemente 
questionam por que estrangeiros e não 
brasileiros foram contratados para uma vaga 
qualquer, o que gera animosidade e até 
brigas no ambiente de trabalho. 
Um refugiado comenta que um colega 
sempre o ofende e outras pessoas 
perguntam: “quantas pessoas você matou no 
seu país?”, pelo fato dele ser refugiado. 
Um refugiado coloca que prefere ficar mais 
isolado para evitar problemas. 
A relação de embate com a chefia se 
mostrou problemática apenas quando havia 
tentativa de exploração e violação de direitos 
por parte da direção. Um refugiado se 
demitiu após negar uma ordem de seu 
superior que previa uma jornada excessiva. 

Muitos migrantes relataram que a 
relação entre empregador e empregado 
é de respeito e companheirismo. Um 
refugiado disse que a empresa em que 
trabalha fez uma explicação para os 
funcionários sobre a vinda dele e pediu 
que os brasileiros o ajudassem com o 
idioma.  

Relações de trabalho ruins nesse 
contexto são sinônimo de 
preconceitos, medos e 
desconhecimentos envolvendo 
migrantes. 
Assim, o IMDH atua na disseminação 
de informações sobre esse público. 
 
Uma proposta relevante é realizar, 
depois da contratação do migrante, 
uma ação de ambientação desse 
novo funcionário explicando aos 
funcionários antigos a igualdade de 
capacidades e direitos entre 
estrangeiros e nacionais. 
 

Outros 
aspectos, 
livres  
e espontâ-
neos 

 Os participantes gostaram do formato da 
reunião e da dinâmica utilizada. 
“Precisamos da ajuda de vocês e vocês 
nos escutarem é bom para ajudarem a 
resolver nossos problemas, ter tido a 
visita do empregador foi bom para 
entendermos que também tem coisas 
boas”, afirmou um refugiado. 
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3.4.2. Resultados e Reações das(os) Participantes 
 

A abrangência dos temas tratados permitiu aos homens e mulheres compartilharem as 

experiências que viveram e os desafios que enfrentaram desde que foram forçados a deixar 

seus países e precisaram recomeçar suas vidas no Brasil. Porém, mais importante ainda que 

um espaço para tratar sobre as dificuldades, o DP representou para estas pessoas um 

momento de busca conjunta por soluções. O debate forneceu também insumos valiosos a 

serem considerados para aprimorar o Setor de Trabalho do IMDH e as ações do ACNUR.   

Analisando os relatos das discussões em ambos os grupos, notamos um ponto de 

convergência: a existência de discriminação perpetuada pelas empresas desde quando 

entrevistam refugiados e solicitantes, passando pela contratação, até a permanência destes na 

empresa. A discriminação ocorre tanto por parte dos empregadores, quanto de outros 

funcionários. Pudemos constatar o quanto o trabalho de sensibilização com as empresas é 

fundamental e como devemos fazê-lo de maneira mais efetiva e regular.  

Entre os homens, o tema da discriminação no ambiente de trabalho foi prioritário. Os 

temas de Geração Autônoma de Renda e Capacitação Profissional só surgiram por 

intermediação dos facilitadores e, ainda assim, não foram muito desenvolvidos. Curiosamente, 

entre o grupo das mulheres estes foram justamente os temas prioritários selecionados. A 

partir desta experiência e do debate trazido pelas mulheres no DP de 2016, avaliamos que a 

geração autônoma pode consistir em uma resposta ao desafio que as mulheres encontram em 

não conseguir creche ou com quem deixar seus filhos para poderem acessar o mercado de 

trabalho. Trata-se de questão importante a ser considerada no planejamento de atividades de 

capacitação futuras.  

O tema Relações no Trabalho foi debatido apenas no grupo dos homens, muito 

possivelmente porque poucas mulheres possuem emprego com carteira assinada, estando, 

assim, mais distantes dessa questão. Entre os homens, muito se discorreu sobre relações 

delicadas com colegas de trabalho, impregnadas de preconceito. Para os presentes, a relação 

com os chefes tende a ser mais pacífica, desde que seus direitos sejam observados.  

Consideramos que a presença de um empregador brasileiro foi de grande valia tanto 

para estimular os refugiados e solicitantes, que puderam ver que existem, sim, vias de acesso 

ao mercado de trabalho, quanto para perceberem a importância do estudo de português. 

Adriel destacou, em vários momentos, a necessidade do domínio da língua para o ingresso e 

para a ascensão na empresa. Sua presença também foi importante para reavaliarmos o nosso 

trabalho e estruturarmos nossas ações. Um ponto positivo destacado foi o apoio que o IMDH 

tem oferecido para refugiados, solicitantes e imigrantes conseguirem emprego.  

 

  

3.5. Projetos e atividades em destaque 

 

3.5.1. Atenção aos migrantes e refugiados venezuelanos em Roraima 
 

Considerando o contexto do grande fluxo de venezuelanos que têm chegado ao Brasil, 

em 2017, o IMDH desenvolveu este projeto com o objetivo de: “contribuir na atenção aos 

imigrantes e solicitantes de refúgio venezuelanos, no contexto da situação de emergência no 

Estado de Roraima (Brasil), onde se encontram milhares de pessoas em busca de sustento e 
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proteção, para favorecer sua acolhida, proteção, 

promoção e integração, seja em Roraima, seja em 

outras regiões do País, atuando em parceria com 

entidades da sociedade civil, do Governo, 

organizações internacionais, Igreja e outros”.  

Seguem elencadas as principais iniciativas e 

ações realizadas ou em andamento, promovidas ou 

parcialmente apoiadas pelo IMDH: 

 

 De 18 a 21 de março de 2017, o IMDH participou de uma missão de contato e 

conhecimento da realidade, sensibilização e incidência nos municípios de Boa Vista e 

Pacaraima, organizada pelo Ministério Público Federal e que contou com a 

participação de mais de 20 organismos e entidades. Houve grande atuação de 

incidência junto aos órgãos públicos, bem como apoio a entidades 

socioassistenciais e educacionais no Estado de Roraima. 

 A situação observada era desesperadora... centenas de 

venezuelanos indígenas vivendo nas ruas, no meio do lixo, crianças 

mendigando por todos os lados, pessoas que choravam de fome, 

filas imensas em frente ao prédio da Polícia Federal buscando obter 

documentos, um ginásio lotado de pessoas sem nenhuma 

infraestrutura... uma calamidade. Era preciso apoiar as poucas iniciativas, como o 

Centro de Migrações e Direitos Humanos (CMDH) da Diocese de Roraima, e 

movimentar outras forças, além de somar nossa contribuição. 

 Em maio de 2017, atendendo a uma solicitação da Polícia Federal, o IMDH e o CMDH, 

em parceria com ACNUR e com a Pastoral Universitária em Roraima, estabeleceram o 

Serviço de Apoio à Documentação, na sede da Polícia Federal em Boa Vista. Este 

serviço segue em funcionamento com o apoio de estagiários e com equipamentos e 

material inteiramente subsidiados pelo IMDH, em parceria com o ACNUR. A demanda 

atendida é de 150 a 170 migrantes por dia. Esta demanda continua crescendo, 

tornando-se urgente a abertura de outros locais de 

atendimento na cidade de Boa Vista, a fim de não prejudicar 

ou retardar a obtenção de documentos de estada regular 

para estes imigrantes e solicitantes de refúgio. 

 Em parceria com Diocese de Roraima/Paróquia Sagrado 

Coração de Jesus, em Pacaraima (fronteira entre Brasil e 

Venezuela), o IMDH/Irmãs Scalabrinianas inaugurou o Centro Pastoral para Imigrantes 

(CEPAI), em funcionamento desde o dia 6 de agosto de 2017. Foi o primeiro e continua 

sendo o único local de atendimento e orientação que os migrantes encontram naquela 

fronteira. Ali ocorrem demandas as mais variadas, tais como pedido de alimentos, 

situações de saúde, documentação, problemas pessoais, solicitações de pernoite, 

apoio para encaminhamento das crianças à Escola, entre outros. 

 Desde setembro de 2016, em Boa Vista, em parceria com ACNUR e com 

CMDH/Diocese, o IMDH realiza um serviço de apoio financeiro sob a forma de bolsa 



39 
 

subsistência a famílias em situação de 

vulnerabilidade. Trata-se de um valor 

financeiro que é doado a pessoas ou 

famílias, para subsistência emergencial, 

pelo período de 1 até 3 meses. Em média, 

20 a 30 famílias recebem este apoio 

mensalmente. 

 Em ação conjunta, a Paróquia, o CEPAI, com apoio de várias instituições, oferece café 

da manhã, de segunda a sexta-feira, para um número que varia de 300 a 400 

imigrantes por dia, os quais se encontram em situação de total vulnerabilidade, 

muitos deles vivendo ainda na rua, em precaríssimas condições. Indígenas e não 

indígenas acorrem a este café da manhã. E a demanda vem aumentando. Mesmo os 

que já vivem no Abrigo, ainda tomam café na Paróquia, pois nem todas as instalações 

e condições estão funcionando no Abrigo. 

 Organização da Pastoral do Migrante: as Irmãs Scalabrinianas, particularmente 

através da Província Maria Mãe dos Migrantes, desde 2016, vêm apoiando a 

capacitação e sensibilização de agentes de Pastoral com vistas a constituir, em breve, a 

Pastoral do Migrante na Diocese de Roraima.  

 Ação emergencial para documentação dos imigrantes venezuelanos em Pacaraima: a 

Polícia Federal, na cidade fronteiriça de Pacaraima, não realiza a documentação dos 

imigrantes, por falta de condições de logística e recursos. Por isso, os venezuelanos 

que residem nesta cidade não possuem documentos. Diante disto, o IMDH/Irmãs 

Scalabrinianas e ACNUR propuseram à Polícia Federal uma ação conjunta, em que 

realizou-se a fase inicial de preparação da documentação. Para isto, a Ir. Rosita Milesi 

passou vários períodos em Pacaraima, capacitando voluntários, atendendo na 

dimensão jurídica e coordenando toda a ação. A primeira etapa foi realizada pelo 

IMDH/Brasília, Centro Pastoral para os Imigrantes, Fraternidade e Paróquia. Na etapa 

final, no período de 27/11 a 01/12, a nosso pedido, a Polícia Federal deslocou 9 

agentes para Pacaraima, quando, em conjunto com o IMDH, Fraternidade, Paróquia, 

CEPAI, Canarinhos da Amazônia e sempre com apoio do Pe. Jesus realizou-se a etapa 

final e formal dos processos. O número de pessoas documentadas nesta ação é 

apresentada no quadro seguinte: 

 

Quadro 3.4 – Imigrantes venezuelanos documentados em Pacaraima 

No Abrigo (indígenas 
venezuelanos Warao) 

Pedidos de refúgio 119 

Pedidos de refúgio dependentes de 
intervenção da DPU 

103 

No Centro Pastoral para 
os Imigrantes 

Pedidos de refúgio 205 

Pedidos de residência 248 

Dependentes de intervenção da DPU 10 

TOTAL 685 

Fonte: Banco de dados do IMDH 
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 Projeto de construção e instalação de uma Casa de Passagem em Pacaraima para os 

imigrantes que chegam e que desejam seguir caminho para Boa Vista ou para outras 

localidades, mas que necessitam pernoitar em Pacaraima ou mesmo permanecer até 

duas ou três noites até conseguirem seguir viagem. É um drama que se apresenta 

quando migrantes chegam e não há absolutamente 

nenhum local para pernoitarem. Acabam dormindo na 

rua. Frente a isto, de forma muito simples, a Paróquia e 

o IMDH/Irmãs Scalabrinianas, acabam de construir um 

abrigo, de pequeno porte, com capacidade média para 

20 pessoas. Chama-se “Casa de Passagem Jesus 

Peregrino”. Estamos na fase de organização, elaboração 

do regulamento, contratação de pessoas para abrirmos 

esta casa em janeiro de 2018, começando o atendimento a pessoas que não têm onde 

dormir, especialmente mulheres e crianças.  

Todas estas ações têm contribuído para a resposta de emergência no contexto da 

migração venezuelana. Ainda assim, não são poucos os desafios e as necessidades não 

atendidas, ressaltando-se o desafio de dar continuidade às ações iniciadas e envolver novos 

parceiros para garantir sua manutenção em 2018. Além disso, há outros pontos a serem 

atendidos e desenvolvidos, destacando-se: 

 No Abrigo em Pacaraima, inaugurado em 01 de novembro de 2017, um serviço de 

atenção às crianças é uma demanda que se evidencia por si mesma. Basta lembrar que 

dia 15 de novembro de 2017, havia no abrigo 228 indígenas Warao, dos quais 110 

eram crianças. Não há ainda qualquer atividade para elas, pois carece ainda de muitas 

providências e serem tomadas e necessidades a serem atendidas.  

 Outra necessidade no Abrigo em Pacaraima é a instalação de um serviço de produção 

de artesanato e escoamento dos produtos no mercado local. Os migrantes indígenas 

vivem desta atividade. É, pois, de fundamental importância instalar uma oficina de 

artesanato nas dependências do abrigo, para dar a esta população a oportunidade de 

produzir e de obter o próprio sustento. 

  Muito necessário seria desenvolver um Serviço de Orientação e Assistência a 

mulheres e crianças em situação de alta vulnerabilidade, em Boa Vista. Exemplo do 

que poderia ser feito: escuta, orientação sobre saúde, acesso a serviços públicos, 

escola para as crianças, prevenção às situações de violência doméstica e exploração, 

aconselhamento, acompanhamento a gestantes, prevenção ao tráfico e ao trabalho 

análogo ao de escravo, recuperação da autoestima, aulas de português, preparação da 

documentação, encaminhamento em casos de vítimas de violência, apoio com cesta 

básica e alimentação em geral, etc. 

 Outro ponto que precisa ser implementado em parceria com o Estado é a 

interiorização dos migrantes venezuelanos que desejarem se deslocar para outras 

regiões do País onde possam encontrar trabalho/emprego. Para esta ação, que 

dependerá de vários órgãos governamentais e organizações internacionais, poderá ser 



41 
 

útil o fornecimento de uma bolsa subsistência por um período de 1 a 3 meses, para 

que estas pessoas possam se estabelecer e suprir as necessidades básicas até que 

passem a receber seus salários. 

 Há carências muito graves, em Boa Vista, no âmbito do albergamento. Mas este é um 

tema a ser atendido pelos Órgãos Públicos, sendo que para isto é necessária uma forte 

ação de incidência e de colaboração das entidades da sociedade civil e organismos 

internacionais. 

 Em Roraima, a xenofobia é crescente e um grande desafio a ser enfrentado, pois tem 

resultado, inclusive, em episódios de violência contra os venezuelanos, agravando 

ainda mais sua situação de vulnerabilidade e constituindo-se em mais um obstáculo à 

integração local. 

Os desafios não se esgotam em nossas referências. São de abrangência muito maior e 

trata-se de tema que vem sendo debatido entre os vários atores presentes na região. Resta-

nos sempre o desafio de manter e sustentar os serviços iniciados e implementar o 

atendimento de outras áreas altamente carentes ou desassistidas. Certamente, o abrigo inicial 

adequado e decente em situações emergenciais é um ponto de grande importância, assim 

como o socorro às primeiras necessidades. 

 

 

3.5.2. Mulheres que Inspiram o Mundo 
 

Em seu trabalho diário de atenção a refugiados, solicitantes de refúgio e imigrantes, o 

IMDH identificou a necessidade de dedicar especial atenção à integração local das mulheres. 

Percebeu-se que, com frequência, as mulheres refugiadas, solicitantes de refúgio e imigrantes 

têm sua vida limitada ao ambiente doméstico, sem incidência em aulas de português e 

limitada participação em atividades comuns do dia a dia fora de suas casas. Quando buscam 

inserir-se no mercado de trabalho ou realizar atividades autônomas de geração de renda, as 

mulheres enfrentam dificuldades maiores que aquelas encontradas pelos homens. Ademais, 

tanto no espaço doméstico, quanto no público, elas estão expostas ao risco de sofrerem 

violência sexual e de gênero, além de outras violações de direitos. 

Diante desses desafios, o IMDH vem desenvolvendo, desde 2016, o projeto “Mulheres 

que Inspiram o Mundo”, com o objetivo de promover o empoderamento das mulheres 

refugiadas, solicitantes de refúgio e imigrantes e facilitar sua integração local. Por 

empoderamento feminino, entende-se o fato de a mulher agir, ser vista e ver a si mesma como 

parte importante, independente e igualitária da sociedade, sendo respeitada, valorizada e 

tendo os seus direitos assegurados em todas as esferas. Assim, esse trabalho, aliado a ações de 

prevenção e resposta à Violência Sexual e de Gênero (VSG), aconteceu ao longo de todo o ano.  

Nessa direção, em 27 de maio de 2017, o IMDH e o Coletivo Bambuo inauguraram o 

Ateliê Colaborativo do projeto, localizado na Banca da Superquadra 313 Norte. Entre as 

atividades que marcaram esta inauguração, destacou-se a Oficina de Prevenção e Resposta à 

Violência Sexual e de Gênero (VSG), organizada em 10 de maio, no âmbito do Acordo de 

Parceria firmado entre o IMDH e o ACNUR. 
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A oficina foi pensada partindo-se da premissa de que a prevenção e resposta à VSG 

requerem a criação de espaços seguros e redes de apoio em que as mulheres se sintam à 

vontade para falar sobre suas vivências, compartilhar problemas e trabalhar em conjunto para 

identificar soluções. O objetivo desta atividade foi, portanto, proporcionar às participantes um 

espaço onde estivessem confortáveis para discutir questões relativas à VSG, percebendo que 

não estão sozinhas nas dificuldades que enfrentam e motivando-se umas às outras a adotar 

uma atitude positiva e proativa frente às adversidades.  

Para tanto, as facilitadoras da atividade, Paula Coury (IMDH) e Gabriela Canela (Vidas 

Refugiadas), adotaram uma metodologia participativa, apresentando fotos que ilustravam 

diversos tipos de VSG (física, psicológica, sexual, moral e patrimonial) como forma de estimular 

o debate. As participantes sentiram-se em um espaço seguro e logo começaram a compartilhar 

suas experiências pessoais. Houve relatos de mulheres que, ao chegar ao Brasil, enfrentaram 

comportamentos abusivos por parte de seus parceiros que tentavam impedi-las de sair de suas 

casas e, inclusive, de aprender português assistindo à televisão ou utilizando-se de recursos 

disponíveis online. Em um caso mais grave, houve uma participante que relatou ter sofrido 

violência física, mas que, tendo reportado a situação à polícia, foi protegida no âmbito da Lei 

Maria da Penha.  

Nesse ponto, as mulheres destacaram como as atividades do projeto “Mulheres que 

Inspiram o Mundo” foram importantes para que elas se sentissem empoderadas e tivessem 

coragem de se contrapor a estas atitudes abusivas. Na discussão, abordou-se também a 

origem cultural da VSG. As mulheres lembraram práticas comuns de discriminação em seus 

países de origem e concluíram que a educação e a capacitação profissional femininas são as 

melhores formas de garantir a valorização da mulher pela sociedade e combater os casos de 

violência de gênero. Aplicando-se isso ao contexto de vida delas no Brasil, as participantes 

destacaram a importância de terem acesso a cursos de formação, oportunidades de trabalho, 

empreendedorismo e também de aprender português. Por isso, na segunda parte da 

atividade, ocorreu um curso de formação em costura, ministrado por Andrea Patzsch, do 

Espaço Moulage, onde as mulheres aprenderam a confeccionar bolsas em tecido. 

Em 9 de maio ocorreu uma Oficina de Orientação para o Trabalho e Atividades de 

Geração de Renda para Mulheres, organizada pelo IMDH no âmbito do convênio com o 

CONARE/MJ. A oficina teve início com um momento de instrução sobre a legislação trabalhista 

brasileira, em que a advogada e assistente de proteção do IMDH, Maria Eduarda De’Carli, 

explanou sobre os direitos e deveres assegurados 

pela legislação brasileira, por exemplo, no tocante 

a férias, salário mínimo, descontos para impostos, 

exames médicos admissional e demissional, entre 

outros. No momento, houve também a 

distribuição da cartilha sobre direitos trabalhistas 

produzidas pelo IMDH em português, inglês, 

francês e espanhol. 

Em seguida, o tema tratado foi empreendedorismo no mercado criativo, em momento 

conduzido por Verena Petitinga. Petitinga é empreendedora e consultora em Negócios Digitais, 

Inovação e Criatividade e também fundadora da Winspiration, uma rede de mulheres 

empreendedoras da região Nordeste do Brasil. A consultora destacou a importância da 

construção de uma rede de colaboração, lembrando que fazer negócio é algo cada vez mais 
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colaborativo. Por fim, as mulheres participaram de um curso de tingimento de tecidos com 

produtos naturais, ministrado por Mariana Lessa, da “Êta Estampa Porreta”.  

Ademais, em 29 de junho, no marco do Dia Laranja de Combate à Violência contra a 

Mulher, o IMDH colaborou com o ACNUR e a ONU Mulheres na realização de uma oficina 

sobre os direitos das mulheres imigrantes e refugiadas na Universidade de Brasília. O público, 

de cerca de 40 pessoas, foi formado majoritariamente pelos refugiados e imigrantes que 

cursam as aulas de português no Núcleo de Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros 

(NEPPE/UnB). A discussão abordou questões relativas à Lei Maria da Penha, papéis de gênero 

e diversos tipos de violência decorrentes dos mesmos. 

Em 18 de outubro, refugiadas e solicitantes provenientes da Síria, Colômbia, República 

Democrática do Congo (RDC), Cuba e Venezuela participaram da Noite Cultural organizada no 

âmbito do Encontro Nacional da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados em Brasília, onde 

prepararam pratos típicos de seus países e compartilharam sua cultura e suas histórias 

pessoais com os participantes do evento.  

Em 3 de dezembro ocorreu a oficina “Mulheres que inspiram o Mundo”, com o tema 

“SEI Empreender”, promovida pelo IMDH em parceria com o SEBRAE. Participaram 24 

mulheres - imigrantes e refugiadas – dos seguintes países: RDC, Afeganistão, Colômbia, Sudão, 

Camarões, Cuba, Gana, Nigéria, Guiné Bissau, juntamente com mulheres brasileiras. Foi uma 

tarde de importante capacitação para o empreendedorismo, sobretudo tendo em conta que 

muitas das participantes se dedicam e buscam conseguir manter-se e manter a família com 

atividades autônomas de geração de renda e planejando seus próprios negócios. A Oficina 

visou também promover a integração entre as mulheres e a convivência entre brasileiras, 

refugiadas e imigrantes.  

Além desses eventos, o IMDH acompanhou individualmente 3 casos de mulheres que 

foram vítimas de VSG no âmbito doméstico ou em virtude de tráfico de pessoas. Uma delas, 

L.A., refugiada da RDC, sofreu violência psicológica e também física no âmbito familiar. A 

refugiada foi orientada sobre seus direitos no Brasil, notadamente sobre a Lei Maria da Penha. 

Ela optou por separar-se do marido. Após a separação, transcorrido um certo prazo, ouvindo 

os conselhos do IMDH, procurou a Delegacia da Mulher para orientações seguras sobre os 

procedimentos e condutas a seguir. O IMDH está oferecendo a ela orientação jurídica para 

promover a reunião familiar de sua filha que ainda está no país de origem, além de assistência 

social e pessoal.  

Os outros 2 casos foram de mulheres que passaram por uma situação de tráfico de 

pessoas e trabalho análogo ao escravo, que será detalhada no Capítulo 4. Todas essas 

mulheres continuam recebendo apoio psicossocial, financeiro e/ou material e assistência 

jurídica, tendo o IMDH como ponto de referência para diversas demandas. Nos 3 casos, o 

IMDH certificou-se de garantir a segurança das mulheres e fazer cessar as situações de 

violência, apoiando as sobreviventes na reconstrução de suas vidas no Brasil. 

 

 

3.5.3. Crianças sem Fronteiras 
 

Crianças e adolescentes menores de 18 anos compõem 12% do total de solicitantes de 

refúgio e refugiados atendidos em 2017 no IMDH. Mesmo se tratando de um grupo 

minoritário, trata-se de um público com necessidades específicas, razão pela qual o IMDH lhes 

destina especial atenção por meio do projeto “Crianças sem Fronteiras”. Este projeto envolve 
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ações de incidência em favor dos direitos de 

crianças e adolescentes, organização de eventos 

sociais e momentos festivos, além de campanhas 

de arrecadação de itens como fraldas, leites, 

brinquedos e materiais escolares. O projeto é 

implementado principalmente no âmbito do 

Distrito Federal, mas em 2017 foram 

desenvolvidas atividades também em Roraima, 

notadamente com a distribuição de materiais 

escolares, mesas e cadeiras para crianças que 

vivem no abrigo em Boa Vista.  

Como parte da proposta de integração social de migrantes e refugiados no Distrito 

Federal, o IMDH se propõe a organizar e viabilizar encontros de famílias com crianças, a fim de 

criar espaços de encontros e socialização com crianças brasileiras. No ano de 2017, foram 

diversas as atividades que aconteceram dentro desta proposta de março a dezembro. Em 11 

de março ocorreu o encontro Crianças sem Fronteiras, organizado pelo IMDH em parceria 

com a Bridges Church. A festa foi uma oportunidade de socialização e integração entre as 

crianças refugiadas, suas famílias e a comunidade brasiliense.  

O IMDH organizou também o “Espaço Crianças sem Fronteiras” em duas outras 

ocasiões, com atividades especificamente voltadas à recreação infantil: em 17 de junho, 

durante o Cine Migrarte e celebração do Dia Mundial do Refugiado, no Museu Nacional de 

Brasília; e em 07 de setembro, na 4ª edição do Migrarte. Ambos os eventos partilham da 

mesma proposta de valorização de trocas interculturais com a comunidade de refugiados e 

imigrantes que estão reconstruindo suas vidas no DF. Neste contexto especificamente, os 

eventos com crianças são parte fundamental da ação do IMDH no auxílio ao processo de 

integração familiar no Brasil. 

Além disso, em 03 de dezembro, o IMDH organizou uma oficina baseada na 

metodologia da Pedagogia de Emergência, que se propõe a trabalhar com crianças feridas 

emocionalmente para que recuperem a confiança nelas mesmas, no outro e no mundo. A 

oficina reuniu cerca de 20 crianças e contou com atividades de integração entre crianças 

refugiadas, imigrantes e brasileiras, além de ações lúdicas e de aprendizagem. O evento foi 

uma parceria com o grupo “Demonstre Amor Amando”, que possui a competência e 

habilidade para lidar com crianças em situação de vulnerabilidade.  

Para fechar o ano, famílias com crianças foram convidadas para participar de uma 

celebração natalina, organizada no dia 16 de dezembro na instituição “Obras Sociais Jerônimo 

Candinho”, em Sobradinho. As atividades desenvolvidas incluíram trabalhos manuais (criação 

de máscaras de animais com TNT, móbiles e enfeites de lápis de feltro), cama elástica e 

contação de histórias. Pode-se, assim, despertar a criatividade, o cuidado, trabalhar 

habilidades manuais e a interação entre as crianças, valorizando também a multiculturalidade 

presente no grupo.  

No âmbito da incidência, destaca-se a participação do IMDH, desde 2016, no processo 

de elaboração do "Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do Distrito 

Federal", cujo resultado foi apresentado em um seminário, realizado em 09 de maio. O 

trabalho de incidência do Instituto resultou na inclusão no Plano de disposições específicas 

para crianças refugiadas e migrantes. O IMDH entende que, por tratar-se de famílias que 
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chegam ao Brasil com evidente dificuldade econômica, as crianças e os adolescentes em 

situação de refúgio também são afetados pelo déficit de políticas públicas e pela precarização 

dos serviços públicos. Assim, o Instituto defendeu que esta população fosse expressamente 

considerada pelos Compromissos do Sistema de Garantia dos Direitos, consignados no Plano 

Decenal Distrital. 

Ressalta-se, ainda, a atenção que o IMDH conferiu ao tema no processo de discussão 

da Lei 13.445/2017. Este trabalho foi exitoso, já que a nova lei de migração inclui, entre seus 

princípios, a proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente 

migrante. Ademais, o Art. 40 desta Lei, referente à possibilidade de admissão excepcional no 

País, inclui, no inciso V, “criança ou adolescente desacompanhado de responsável legal e sem 

autorização expressa para viajar desacompanhado, independentemente do documento de 

viagem que portar, hipótese em que haverá imediato encaminhamento ao Conselho Tutelar 

ou, em caso de necessidade, a instituição indicada pela autoridade competente”.  

Também de grande importância foi a inclusão de um dispositivo (Art. 49) que 

determina que a repatriação de menor de 18 (dezoito) anos desacompanhado ou separado de 

sua família deve ocorrer somente nos casos em que “se demonstrar favorável para a garantia 

de seus direitos ou para a reintegração a sua família de origem”. Igualmente importante, foi a 

aprovação, em 28 de julho, de Resolução Conjunta do CONANDA, do CONARE, do CNIg e da 

DPU, estabelecendo, entre outras providências, procedimentos de identificação preliminar, 

atenção e proteção para crianças e adolescentes desacompanhados ou separados. 

 

  

3.5.4. Colaboração em eventos diversos 
 

 20/01: A diretora do IMDH proferiu palestra para 300 líderes regionais da 

Igreja Batista na região Centro-Oeste, apresentando a realidade do refúgio no Brasil e como 

cada um pode ajudar refugiados e migrantes. A intervenção objetivou motivar estes líderes a 

oferecer apoio à população-alvo em suas respectivas localidades e também a pressionar as 

autoridades locais por políticas públicas voltadas a este público. 

 20/02: Palestra proferida por Ir. Rosita Milesi em Roma, na ocasião do 

workshop preparatório para o Fórum Migração e Paz, com o tema “Principais desafios das 

migrações e refúgio no Brasil e brasileiros no exterior”. 

 08/03: Na ocasião do Dia Internacional da Mulher, uma refugiada, funcionária 

do IMDH, e uma refugiada colombiana proferiram palestra em conferência organizada pelo 

Coletivo de Mulheres das Organizações Religiosas do Distrito Federal, garantindo a 

representação das mulheres refugiadas neste fórum de luta por direitos e igualdade social e de 

gênero.  

 10/03: A diretora do IMDH participou de audiência pública na Universidade 

Federal de Roraima, em Boa Vista, para discutir a questão dos venezuelanos que vivem no 

estado. 
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 13/05: O IMDH e o ACNUR, em colaboração com a Embaixada da Colômbia em 

Brasília, realizaram sessão informativa sobre a Lei de Vítimas e Restituição de Terras para os 

colombianos residentes em Brasília.  

 08/06: A diretora do IMDH proferiu palestra em um seminário em Belo 

Horizonte-MG sobre a atuação das redes de proteção em defesa dos direitos de refugiados e 

imigrantes, dando ênfase à atuação da RedeMiR e de outras redes locais, como a que vem se 

desenvolvendo em Roraima em resposta à situação dos venezuelanos.  

 15 e 16/06: O IMDH colaborou com o ACNUR e o PNUD para trazer a temática 

do refúgio à Campus Party, o maior evento de tecnologia do país. Os participantes do evento 

foram estimulados a criar soluções inovadoras para coletar e utilizar dados que conectem 

profissionais em situação de refúgio a empregadores de acordo com suas formações e 

aspirações profissionais. 

 17/06: Cine MigrArte e Feira Cultural – O evento foi organizado pelo IMDH, 

ACNUR e Coletivo Bambuo no quadro da celebração do Dia Mundial do Refugiado, com o 

objetivo de promover a celebração da paz e dos direitos humanos por meio do intercâmbio 

cultural, além de destacar a realidade dos imigrantes e refugiados. Estima-se que cerca de 

1.000 pessoas passaram pelo Museu da República durante o evento, que contou com uma 

Feira Gastronômica promovida por refugiados e imigrantes de diversos países, como Síria, 

Paquistão, República Democrática do Congo, Cuba, Colômbia, Venezuela, Índia, Senegal, Gana 

e Filipinas. Houve, ainda, uma feira com objetos típicos de muitos destes países, apresentações 

culturais, um mostra de filmes sobre refúgio e um espaço de recreação para crianças.  

 21/06: A diretora do IMDH ministrou palestra sobre a implementação do 

ensino de português para migrantes e refugiados no Distrito Federal no 1º Encontro Nacional 

de Português como Língua de Acolhimento, promovido pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa em 

Português para Estrangeiros – NEPPE da Universidade de Brasília.  

 12/09: A assistente de integração do IMDH proferiu palestra no seminário 

“Novos Fluxos Migratórios: A Imigração Venezuelana em Roraima e no Brasil”, organizado 

pelo CNIg para apresentação dos resultados da pesquisa “Perfil Sociodemográfico e Laboral da 

Imigração Venezuelana”, realizada pelo OBMigra e a CSVM/UFRR, com apoio do ACNUR. O 

tema da palestra foi “A Sociedade Civil em apoio à Imigração Venezuelana: a Atuação do 

IMDH e entidades da RedeMiR”, incluindo as diversas ações realizadas em Roraima, como 

concessão de bolsa subsistência para pessoas em situação de vulnerabilidade no âmbito deste 

Convênio com o ACNUR, apoio ao transporte de voluntários que auxiliam na documentação 

dos venezuelanos na sede da PF em Boa Vista, contratação de funcionários do IMDH em Boa 

Vista e Pacaraima, ações de incidência em diversas instâncias, entre outros.  

 12/12: A diretora do IMDH, Ir. Rosita Milesi, recebeu menção honrosa na 

entrega do prêmio Prêmio Alceu Amoroso Lima de Direitos Humanos 2017, juntamente com 

o Padre Paolo Parise. A menção honrosa foi concedida por seu trabalho e participação ativa na 

elaboração da nova lei migratória brasileira e, neste momento, pela especial atenção dedicada 

à situação em Roraima, epicentro da crise de migrantes vindos da Venezuela. 
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3.6. Setor de Proteção 

 

Durante o ano de 2017, o Setor de Proteção fortaleceu sua participação e atuação nos 

procedimentos de solicitação de refúgio apresentados nos estados de Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Goiás, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, e no Distrito Federal. No final do ano, o 

estado do Tocantins foi adicionado à área de cobertura de atuação do Instituto.  

As atividades do setor se concentraram em três principais eixos. O primeiro trata da 

representação da sociedade civil junto ao Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), o 

que contou com a realização de entrevistas pessoais com solicitantes de refúgio, condução de 

entrevistas de elegibilidade, com subsequente elaboração de parecer técnico para eventual 

apresentação ao CONARE e participação em reuniões, com o intuito de auxiliar no 

procedimento de determinação da condição de refugiado e garantir que todos aqueles que 

precisem de proteção a recebam.  

O segundo eixo consiste na assistência jurídica aos refugiados e solicitantes de 

refúgio, tanto no âmbito do processo administrativo de refúgio, quanto em consultas jurídicas 

referentes a questões cotidianas decorrentes da permanência no país. Nesse sentido, em seu 

trabalho de proteção a refugiados, solicitantes de refúgio e imigrantes, o IMDH identificou a 

necessidade de reforçar suas atividades no âmbito do Conselho Nacional de Imigração (CNIg) e 

do Legislativo brasileiro, fortalecendo parcerias com organismos internacionais, órgãos 

governamentais e de justiça e entidades da sociedade civil, em prol da documentação da 

população atendida. 

Na mesma linha, o Setor de Proteção desenvolveu atividades em um terceiro eixo, que 

consistiu em ações de advocacy para acesso a serviços jurídicos nacionais, com gestões 

regulares em parceria com representantes da Defensoria Pública da União, do Ministério 

Público Federal, da Promotoria de Justiça Cível e de Defesa dos Direitos Individuais, Difusos e 

Coletivos da Infância e da Juventude, do Ministério Público do Trabalho e outras entidades 

civis em diversos estados brasileiros. Mais informações sobre estas ações podem ser 

encontradas no capítulo 9 do presente relatório – Projeto Incidência. 

 

3.6.1. Comitê Nacional para Refugiados 
 

3.6.1.1 Entrevistas de elegibilidade 
 

As entrevistas de elegibilidade compõem uma fase essencial à instrução do processo 

de reconhecimento da condição de refugiado e representam a principal oportunidade para 

apresentar as informações necessárias à apreciação dos principais fatos materiais que 

caracterizam o mérito da solicitação. Após a entrevista, é viabilizada a elaboração do Parecer 

de Elegibilidade, de forma a organizar as informações prestadas pelo solicitante e as 

informações alcançadas por meio de uma aprofundada pesquisa de país de origem, buscando 

confrontar o relato subjetivo do solicitante com a realidade objetiva do país de onde ele veio.  

Em 2017, as entrevistas de elegibilidade foram realizadas presencialmente no 

escritório do IMDH, em Brasília, nas línguas portuguesa, espanhola, francesa ou inglesa. Em 

algumas situações, foram realizadas entrevistas com o apoio de intérpretes para o idioma do 

país de origem do solicitante de refúgio. 

Nesse sentido, uma das maiores dificuldades que foi percebida na realização das 

entrevistas é a questão linguística. Nota-se que, no que tange principalmente aos nacionais do 
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Paquistão e de Bangladesh, uma parcela significativa dos solicitantes se expressa apenas em 

línguas locais (urdu, pashtun, bengali). Por esse motivo, na maioria das entrevistas com 

solicitantes de tais nacionalidades, apenas foi possível obter informações através do auxílio de 

intérpretes. O problema consiste na indisponibilidade de tradutores “oficiais”, razão pela qual 

contamos com o apoio de intérpretes trazidos pelos próprios solicitantes, que, apesar da boa 

vontade, nem sempre possuem a capacidade e o conhecimento técnico para exercer essa 

função.  

Ressalta-se que tal problema ocorre nas entrevistas realizadas no âmbito do Comitê 

Nacional para os Refugiados, o qual, após iniciativas da sociedade civil, começou a travar 

diálogos para formalizar parceria com a Universidade de Brasília (UnB), a fim de disponibilizar 

intérpretes oficiais. 

Igualmente, o Setor de Proteção realiza entrevistas durante a fase recursal do pedido 

de refúgio. Neste caso, em geral, os solicitantes vêm ao IMDH portando a notificação de 

indeferimento de seu pedido em primeira instância. Dessa forma, é conduzida uma entrevista 

com o intuito de coletar informações sobre o pedido, a fim de verificar o surgimento de fatos 

novos e esclarecer a motivação do requerimento, assim como são consultados o Parecer de 

Elegibilidade do CONARE e também a entrevista realizada pela Coordenação. 

Nesses termos, em 2017 foram realizadas 92 entrevistas, de acordo com o quadro 

abaixo, separada por países de origem dos solicitantes de refúgio entrevistados. 

 

Quadro 3.5 – Entrevista de Elegibilidade por País de Origem 

País de origem 
Nº de pessoas 
entrevistadas 

País de origem 
Nº de pessoas 
entrevistadas 

Angola 5 Mali 3 

Bangladesh 10 Marrocos 2 

Bolívia 2 Mauritânia 1 

Camarões 10 Nigéria 2 

Cuba 9 Paquistão 12 

Etiópia 1 Rep. Dem. do Congo 6 

Gana 9 Senegal 3 

Guiné 2 Sudão 1 

Índia 3 Togo 1 

Iraque 8 Venezuela 1 

Jamaica 1 Total 92 

Fonte: Banco de dados do IMDH 

 

3.6.1.2. Pareceres de elegibilidade 
 

Uma vez realizada a entrevista, o Setor de Proteção elabora um parecer de 

elegibilidade, cuja finalidade é emitir opinião técnica quanto ao mérito do reconhecimento da 

condição de refugiado. Para a elaboração de um parecer de elegibilidade bem fundamentado, 

é essencial uma análise da credibilidade interna da solicitação, a partir dos elementos 

subjetivos verificados em entrevista, bem como a análise da história do solicitante e da sua 

credibilidade, coerência e plausibilidade sobre os elementos apresentados. Ademais, faz-se 

necessária uma profunda pesquisa de país de origem, a fim de entender a realidade do país do 

solicitante, em seus diversos aspectos sociais, jurídicos, políticos, econômicos e culturais.  
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Em 2017, foram elaborados 40 pareceres. Durante o ano, o setor de proteção contou, 

ao todo, com o apoio de dois voluntários de pesquisa, os quais vêm ao IMDH uma vez por 

semana e ficam encarregados de realizar pesquisa de informação de país de origem em 

relação a casos específicos e, também, de elaborar relatórios sobre a situação em determinado 

país. Tal apoio foi essencial à elaboração de pareceres e, sobretudo, à preparação para as 

reuniões e discussões de caso no âmbito do CONARE. 

Além das pesquisas de país de origem, os voluntários acompanharam as  entrevistas 

de elegibilidade e realizaram atividades administrativas do setor, como preenchimento de 

tabelas, compilação de dados e auxílio na instrução dos processos de regularização migratória 

entregues, em parecia com a DPU, ao CNIg. Os voluntários também auxiliaram na elaboração 

de material que foi levado aos Grupos de Estudos Prévios (GEP), realizados no CONARE. Ao 

fim, observou-se que o auxílio dos voluntários beneficiou bastante as atividades do Setor de 

Proteção, uma vez que permitem uma análise mais detida e pormenorizada das questões 

trazidas pelos solicitantes, quando do atendimento jurídico. 

Importante destacar que eventual impossibilidade de a sociedade civil realizar a 

entrevista e, consequentemente, o parecer de elegibilidade, não representa, a priori, um óbice 

à tomada de decisão quanto ao mérito da solicitação de refúgio. Igualmente, a não realização 

daqueles atos não impede que o Setor de Proteção realize a defesa oral no GEP. Desta forma, 

mesmo não sendo imperativo para a resolução do processo, adotou-se o procedimento em 

questão como forma de orientar, auxiliar e aprimorar a tomada de decisões pelo CONARE. 

No que tange aos temas mais recorrentes verificados nas entrevistas de elegibilidade 

realizadas em 2017, destacamos a situação do Paquistão, país cuja grande maioria dos 

solicitantes alega ser perseguida por forças não governamentais ligadas ao Talibã. Em geral, os 

relatos apresentados tendem a ocasionar um parecer de reconhecimento da condição de 

refugiado, por parte do IMDH e do CONARE, embasado em perseguição contra grupos sociais 

diversos, tais como comerciantes, professores de escolas para meninas, trabalhadores de 

vacinação contra poliomielite e ativistas de direitos humanos. Notou-se, adicionalmente, a 

reiterada alegação de perseguição em virtude de casamento inter-religioso, presente em 

muitos relatos de solicitação de refúgio. Por fim, ainda sobre o Paquistão, merece menção a 

relação entre sunitas e xiitas, ocasionando um aumento de solicitantes alegando perseguição 

religiosa como razão fundamental para deixar seu país de origem. 

Ainda sobre o teor das solicitações, merecem destaque as alegações trazidas pelos 

solicitantes de Bangladesh, as quais, em número considerável, abordam perseguição política 

em seu país de origem por apoio ao partido político BNP (Bangladesh National Party). Em 

geral, tais casos seguem sendo indeferidos pelo CONARE, ao longo das reuniões de 2017. Os 

pareceres do Comitê sustentam o baixo perfil político e também informações de país de 

origem que contradizem os relatos apresentados. Entretanto, foi identificada uma situação de 

perseguição em Bangladesh que parece apontar para o reconhecimento da condição de 

refugiado: trata-se de indivíduos perseguidos por sua religião, em geral para relatos fornecidos 

por solicitantes da minoria hindu. 

Destaca-se, sobretudo em relação aos bengalis, a dificuldade de clareza e articulação 

em entrevista. Como já mencionado, a indisponibilidade de intérpretes oficiais do CONARE é 

um elemento que dificulta a comunicação, o que pode acarretar no indeferimento da 

solicitação de refúgio, fator constantemente evidenciado em debates com a sociedade civil e 

membros da equipe técnica do Comitê, em reuniões do GEP.  
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Outro movimento que merece menção é o dos nacionais de Cuba. A maior parte dos 

solicitantes apresenta que a situação geral no país é imprópria à condução da vida cotidiana, 

em virtude das restrições impostas pelo governo. Percebe-se que solicitantes com maior 

envolvimento político ou que resolveram desertar do exército possuem, em geral, razões 

fortes para a concessão do refúgio. Entretanto, a maior parte indica que as restrições à 

liberdade, a falta de emprego e a falta de perspectiva os levou a sair do país, sem trazer 

elementos ou fatos específicos. Outro ponto de destaque que ainda deve ser mais bem 

analisado juntamente com o CONARE é a previsão legal em Cuba que extirpa os direitos de 

cidadania dos nacionais que se ausentaram da ilha por mais de dois anos, sem autorização. Tal 

previsão fere o direito fundamental à proteção estatal e pode equivaler a perseguição. No final 

de 2017, foram deferidos alguns casos de Cuba, servindo de importante precedente que pode 

ocasionar em eventual mudança de posicionamento do Comitê. 

Com relação aos solicitantes de Gana, vale registrar que um número considerável não 

alega perseguição em seu país de origem, apontando como razões de imigração, sobretudo, 

questões econômicas e/ou fatores alheios à temática do refúgio. Entretanto, foi identificada 

uma situação de perseguição em Gana que parece apontar para o reconhecimento da 

condição de refugiado. Trata-se de indivíduos da comunidade LGBTI, perseguidos por sua 

homossexualidade, cuja conduta é tida como ilegal no país. 

Em 2017, registraram-se 3 entrevistas de indivíduos que alegaram esse motivo para 

fugirem de Gana. Nesses casos, busca-se realizar a entrevista de elegibilidade da maneira mais 

confortável possível, de modo a obter do solicitante detalhes sobre suas alegações, mas sem 

ferir aspectos da intimidade pessoal. Os casos foram dotados de elementos suficientes para 

aferir credibilidade ao relato, o que pode indicar que se está estabelecendo uma rota de 

deslocamento originada da violência por orientação sexual. 

 

3.6.1.3. Participação em Grupos de Estudos Prévios (GEP) e Plenária do CONARE 
 

O Setor de Proteção compõe a representação do IMDH nas reuniões do Grupo de 

Estudos Prévios, realizadas no âmbito do CONARE. O GEP é um momento de debate, troca de 

informações e planejamento que reúne o corpo técnico dos membros do Comitê. As 

deliberações feitas no Grupo são encaminhadas à reunião Plenária, para análise e decisão. As 

reuniões são convocadas pela Coordenação-Geral do CONARE e geralmente ocorrem uma vez 

ao mês, com antecedência média de uma semana em relação à Plenária. Os principais pontos 

discutidos referem-se a questões de informação de país de origem e à análise concreta dos 

casos que serão submetidos a julgamento. Além disso, o GEP debate propostas de políticas 

públicas no âmbito do refúgio, discute problemas concretos e propõe soluções. 

No ano de 2017, observou-se que a instabilidade gerada pela crise política no âmbito 

do Governo Federal afetou a realização periódica dos GEPs e das reuniões plenárias do 

CONARE. Foram realizadas 7 reuniões GEPs e 8 reuniões Plenárias (7 regulares e 1 extra). Em 

2017, 3 pessoas estiveram à frente da Coordenação-Geral do CONARE, em momentos 

distintos, descontinuidade que prejudica o funcionamento eficaz do sistema de refúgio 

brasileiro. 

Em março de 2017, verificou-se uma redução no número de oficiais de elegibilidade 

que trabalhavam no âmbito CONARE, com a não renovação de um acordo com consultores 

vinculados ao ACNUR. Com isso, o escritório do CONARE no Rio de Janeiro foi fechado, 

encerrando suas atividades, e o número de oficiais em São Paulo e Brasília foi 
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significantemente reduzido. Ao longo dos meses seguintes, o CONARE incorporou ao seu 

quadro de funcionários outros servidores públicos cedidos de órgãos como a Infraero, que 

passaram a conduzir funções nos setores de elegibilidade, autorização de viagem, reunião 

familiar e agendamento.  

O escritório do CONARE em Brasília ficou de março a dezembro sem realizar novas 

entrevistas de elegibilidade. Com o apoio do ACNUR, foi facilitado treinamento para os novos 

servidores, que voltaram, em ritmo mais lento, a conduzir novas entrevistas. Durante esses  

meses, foram colocados em pauta pareceres antigos, fato que, diante de provocações no GEP, 

demandou atualização dos pareceres por parte da Coordenação.  

No âmbito da elegibilidade, casos da área de cobertura geográfica do IMDH foram 

acompanhados no GEP, com a análise dos autos processuais no SEI, a leitura de pareceres, a 

compreensão dos áudios das entrevistas e outras atividades pertinentes ao fortalecimento do 

sistema de elegibilidade. Quando verificada alguma questão ou discordância em relação à 

opinião do parecer da Coordenação-Geral do CONARE, foram desenvolvidas atividades de 

instrução processual, junto às equipes técnicas e membros, com a proposta de memoriais, 

relatórios de informação de país de origem e, quando demandado, apresentação de 

sustentação oral no GEP e Plenária. Nos casos em que se identifica não haver fundamentação 

para deferimento do pedido de refúgio, o IMDH vem atuando, como de costume, na busca por 

outras formas de regularização migratória.  

 Dentre os temas debatidos nas reuniões, destacamos as dificuldades encontradas 

pelos refugiados para os procedimentos de reunião familiar, sobretudo para nacionais da 

República Democrática do Congo. O representante da equipe técnica do Itamaraty apresentou 

inúmeros casos em que se identificaram fraudes em documentos que comprovam filiação e 

remessas de dinheiro.  

 No que tange aos temas de elegibilidade levantados pelo Setor de Proteção do IMDH, 

destacam-se as alegações detalhadas no item 3.6.1.2 e, também, o caso de 2 solicitantes de 

refúgio bolivianos dotados de “alto perfil” político, que incitou muitos debates nas reuniões de 

julho, outubro e dezembro. O Setor de Proteção apresentou sustentação oral em Plenária, 

seguida de elaboração de Memorial para os membros do Comitê, que foi apresentado e 

distribuído em reunião. Após longas discussões técnicas, os casos foram deferidos na Plenária 

de dezembro, representando importante precedente para o tema. 

Outros representantes das equipes técnicas do GEP levantaram discussões sobre a 

situação de país de origem do Mali (com a expansão da área de reconhecimento de grave e 

generalizada violação de direitos humanos também para o centro do país) e de Angola.  

Para além da elegibilidade, ainda no âmbito das reuniões mensais do CONARE, o IMDH 

apresentou contribuições para debates importantes, como insumos à redação de Resoluções 

Normativas, sugestões para a consolidação de procedimentos de arquivamento processual e 

estratégias de redução do passivo de casos a serem decididos pelo CONARE, a fim de 

fortalecer o sistema de refúgio brasileiro.  

Sobre o tema de redução do passivo, ao longo de 2017, várias propostas foram 

debatidas. Em julho de 2017, foi colocada em pauta a proposta de Resolução Normativa que 

autorizava a realização de oitivas de solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado 

pela Polícia Federal e organizações da sociedade civil. A proposta, após discussões, acabou 

sendo substituída por um plano de trabalho, chamado de “Plano de Ação sobre Elegibilidade”, 

a ser implementado pelo CONARE, com o apoio do ACNUR. De maneira breve, o plano traz 
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uma proposta de verificação física, com a convocação para o registro e atualização de cadastro 

dos solicitantes de refúgio, com o apoio de voluntários chamados pelo CONARE, e mutirões de 

entrevistas e elaboração de pareceres. 

Também foi discutido e aprovado o novo formato dos formulários de solicitação de 

refúgio, demanda que surgiu da necessidade de torná-los menos extensos, diante do grande 

fluxo de solicitações, sobretudo no estado de Roraima. Adicionalmente, o IMDH contribuiu 

para a elaboração do texto da minuta de Portaria que regulamenta o processo de 

reconhecimento da condição de apátrida.  

Além disso, um tema sensível que esteve presente nas reuniões do GEP e das Plenárias 

do CONARE foi Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas da União. Trata-se de auditoria 

operacional com vistas a avaliar a governança da política brasileira de imigração e de refúgio, 

com foco na Resolução Normativa nº 18/2014. Verificou-se, contudo, que a análise foi baseada 

em princípios e regras do Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/1980), sendo necessário que 

seja atualizado a partir do texto e do espírito da Nova Lei de Migração (Lei nº 11.345/2017). 

Importante destacar a manifestação das Caritas em relação ao referido acórdão, reforçando 

que ele representa um retrocesso à política de refúgio e de migração no país. 

 

3.6.1.4. Elaboração de peças Recursais 
 

Em 2017, deu-se continuidade à assistência jurídica para a elaboração de recursos ao 

Ministro da Justiça, visando à reconsideração da decisão do CONARE nos casos de 

indeferimento do pedido de refúgio, como prevê a legislação. A elaboração dos recursos foi 

precedida por uma breve entrevista que objetivava contextualizar a questão e verificar a 

eventual existência de novos elementos pertinentes à demanda. Nesse ano, foram elaborados 

11 recursos para encaminhamento ao Ministro da Justiça. 

 

3.6.2. Atendimentos Jurídicos  
 

A condição de refugiado pode implicar várias dúvidas de cunho jurídico, considerando 

o desconhecimento do solicitante sobre a legislação do país em que ele se encontra. Neste 

contexto, o setor de proteção prestou auxílio a solicitantes de refúgio e refugiados 

esclarecendo e oferecendo-lhes orientações pontuais em resposta às diversas demandas que 

foram apresentadas, em especial a esclarecimentos relativos a questões trabalhistas. Diante 

do diagnóstico de casos mais complexos que se apresentaram e que necessitaram de uma 

intervenção específica, procurou-se dirigir esses casos às instituições responsáveis por seus 

encaminhamentos, tais como Defensoria Pública, Polícia Federal e sindicatos. 

Dentre os atendimentos diversos prestados, incluem-se: orientação sobre recurso em 

andamento; consulta à situação do processo; orientação sobre medidas a serem tomadas em 

caso de violência doméstica; orientação para reunião familiar; orientação sobre residência 

permanente no Brasil; orientação sobre autorização de viagem; orientação sobre pedidos de 

naturalização; assessoria e consultoria sobre temas legais; representação perante entidades 

estatais, administrativas ou judiciais; e orientações relativas à documentação. Todas as 

pessoas que procuraram o Instituto foram assistidas e orientadas.  

Os solicitantes de refúgio e refugiados que necessitam de assistência jurídica também 

contam com os serviços da Defensoria Pública, que se encontra cada vez mais envolvida e 

conscientizada sobre a temática do refúgio, em constante parceria com o IMDH. No Distrito 
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Federal, 22 pessoas foram encaminhadas à DPU para tratar de temas diversos, sendo que o 

tema mais recorrente foram denúncias de exploração por empregadores. 

 

3.6.3. Procedimentos de Regularização Migratória 
 

O Setor de Proteção também auxilia em procedimentos de regularização migratória 

para solicitantes de refúgio que tiveram seus pedidos indeferidos ou que não tenham, de fato, 

interesse na proteção do refúgio. Este auxílio permite que pessoas que não fazem jus à 

proteção do refúgio não corram o risco de ficarem indocumentados, possibilita que  tenham a 

sua situação migratória regularizada no país, e contribui, ainda, para a maior efetividade do 

sistema de refúgio brasileiro ao diminuir o acúmulo de casos pendentes de apreciação. 

Desde 2015, ao se identificar que muitos solicitantes não reuniam os requisitos para 

ser reconhecidos como refugiados, o IMDH e parceiros passaram a estudar alternativas 

jurídicas e buscar uma solução para sua regularização migratória. Como resultado da atuação 

conjunta entre a DPU, o IMDH, outras entidades da sociedade civil e associações de 

solicitantes e imigrantes, em 2017, 3 mil solicitantes de refúgio em todo o país conseguiram 

Residência Permanente por meio de processos coletivos movidos no âmbito do CNIg (outros 

processos ainda aguardam apreciação por parte do Conselho). 

 Desses, 670 destes foram atendidos e tiveram seus processos preparados pelo IMDH. 

Cerca de 1.000 pessoas entraram em contato com o IMDH (pessoalmente, enviando 

correspondências pelos correios ou via e-mail) e tiveram seus documentos analisados.  

Com esta iniciativa, o IMDH buscou contribuir não só para encontrar uma alternativa 

para essas pessoas, mas também para colaborar com os esforços do ACNUR e do CONARE de 

reduzir o número de solicitações de refúgio pendentes de decisão pelo Comitê. Nesse sentido, 

as concessões de residência permanente por parte do CNIg contribuem para aliviar a pressão 

sobre o CONARE, permitindo à sua equipe que dedique mais atenção às pessoas efetivamente 

necessitadas de proteção. 

É importante destacar, todavia, que a obtenção da Residência Permanente não 

prejudica a análise da solicitação de refúgio, o que assegura que todos aqueles que tenham 

direito a proteção internacional a recebam. 

 

3.6.4. Levantamento de casos baseados em perseguição por orientação sexual 
 

Diante da verificação de casos baseados em alegações de perseguição em face da 

orientação sexual, o setor de proteção realizou levantamento de todos os casos registrados no 

IMDH com esse fundamento. A partir da identificação dos casos, é possível e necessário prover 

assistência especializada e avaliar o perfil das pessoas identificadas nesse grupo. 

Em 2017, foram identificados 3 novos casos de nacionais de Gana e 1 novo caso de 

uma nacional da República Democrática do Congo que alegaram perseguição em razão da sua 

orientação sexual. 

Com base no apurado, logrou-se compilar 43 solicitantes que vivenciaram perseguição 

em razão de sua orientação sexual desde 2012. Desses casos, somente 3 são mulheres. Quase 

a totalidade – 36 casos – é oriunda de Gana, onde a homossexualidade é tida como crime. O 

Paquistão registra 3 casos, 3 são da RDC e 1 é proveniente do Togo. 
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Diante da vulnerabilidade específica que vivenciam, é importante que seja realizado 

diagnóstico para avaliar quais os principais obstáculos à integração dessa população no Brasil e 

possíveis casos de preconceito no país. 

 

3.6.5. Serviços Prestados pelo Setor de Proteção 
 

Todos os atendidos pessoalmente, por telefone ou por e-mail são informados sobre o 

procedimento de determinação da condição de refugiado, bem como sobre seus direitos e 

deveres enquanto solicitantes de refúgio ou refugiados no Brasil. Em 2017, 1.487 pessoas 

receberam atendimentos desta natureza, incluindo orientação individual segundo as 

demandas apresentadas e distribuição de materiais informativos em diversos idiomas. 

A partir de todo o exposto, o quadro a seguir sintentiza o panorama geral das 

atividades e serviços prestados pelo Setor de Proteção em 2017: 

 

Quadro 3.5 – Quadro Sinóptico das atividades realizadas pelo Setor de Proteção em 2017 

Atividades desempenhadas Localidades abrangidas Quantidade 

Intervenções de advocacy para acesso a 
serviços jurídicos nacionais 

Distrito Federal e estados da 
Federação 

21 

Solicitantes de refúgio e refugiados 
encaminhados à DPU ou DPDF 

Distrito Federal 22 

Participação em reuniões do GEP e do 
CONARE  

Distrito Federal e representando 
também os Estados de GO, AC, AP, 

RR, RO, MT, MS 

7 GEPs e 8 
Plenárias (7 

regulares e 1 extra) 

Entrevistas de elegibilidade realizadas Distrito Federal e como 
representação também dos Estados 

de GO, AC, AP, RR, RO, MT, MS 
92 

Pareceres consultivos elaborados Distrito Federal e como 
representação também dos Estados 

de GO, AC, AP, RR, RO, MT, MS 
40 

Solicitantes e refugiados orientados DF e estados da Federação 1.487 

Atendimentos de orientação e informação 
sobre processo 

Distrito Federal e estados da 
Federação 

2.642 

Agendamentos realizados, formulários 
preenchidos ou Declarações obtidas no SEI 

Distrito Federal e estados da 
Federação 

391 

Fonte: Banco de dados do IMDH 

 

Avaliação dos Resultados: 

Os resultados alcançados por este projeto em 2017 atenderam mais do que o dobro do 

número inicialmente estimado de beneficiários. Avalia-se que a resposta dada pelo IMDH tem 

sido efetiva, destacando-se o fato de ela se basear na ação articulada com diversos outros 

atores, como o ACNUR, o CONARE, o CNIg, a Polícia Federal e as entidades da RedeMiR. Esse 

contexto também explica por que houve um aumento nos atendimentos a beneficiários que 

não residem no Distrito Federal, os quais representam 63% do total de atendidos esse ano. 

Com relação aos solicitantes e refugiados que vivem no DF, avalia-se que foi possível aprimorar 

os serviços oferecidos a eles. Para tanto, as parcerias estabelecidas com órgãos do GDF e o 

trabalho contínuo de sensibilização da sociedade e de agentes públicos e privados têm sido 

fundamentais.  
 

Total de beneficiários: 1.710 
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PROJETO 04 – ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS E ATENÇÃO ÀS 

VÍTIMAS 

 

Objetivo:  

O projeto “Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e atenção às Vítimas” tem o objetivo de 

contribuir no enfrentamento ao tráfico de pessoas e contrabando de migrantes, buscando 

prevenir a ocorrência desta violação de direitos, prestar assistência às vítimas deste crime, e 

incidir em políticas públicas para fortalecer o combate ao tráfico humano em suas diversas 

dimensões. 

Período de Realização:  

Serviço sistemático durante o período: de 01.01.2017 a 31.12.2017. 

Descrição das Ações: 

1. Contribuir na informação e sensibilização da sociedade, a fim de que seja mais 

atuante na denúncia de casos de tráfico e que atue contra possibilidade de ocorrer 

esta grave violação de direitos; 

2. Atuar na prevenção ao tráfico de pessoas e contrabando de migrantes; 

3. Prestar assistência humanitária às vítimas de tráfico humano; 

4. Articular-se com órgãos públicos para melhorar as condições de atendimento a 

vítimas de tráfico de pessoas; 

5. Participar de iniciativas do governo e da sociedade civil voltadas ao enfrentamento 

ao tráfico humano. 

 

Público alvo:  

A sociedade em geral, a comunidade local e vítimas de tráfico humano. 

Metas de Atendimentos:  

Alcançar o maior número possível de pessoas na sociedade, atender os casos de vítimas de 

tráfico humano no DF que forem encaminhadas ou identificadas pelo IMDH, atuando em 

parceria com os órgãos públicos locais. 

Recursos humanos envolvidos:  

Equipe do IMDH e voluntários. 

Abrangência territorial:  

Local e Internacional. 

 

 

Desenvolvimento do Projeto 04 

Há diversos fatores de vulnerabilidade que expõem refugiados e imigrantes ao risco de 

se tornarem vítimas do tráfico de pessoas, como: a necessidade de sair de seu país e a 

dificuldade de encontrar vias migratórias legais; o fato de não estarem em situação regular ou 
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de não conhecerem seus direitos no Brasil; o desconhecimento do idioma; o desemprego e a 

vulnerabilidade econômica; a distância do convívio familiar e outras redes de apoio e proteção; 

a xenofobia e rejeição; entre outros. De modo geral, como todo o trabalho realizado pelo 

IMDH tem como objetivo mitigar estes fatores de vulnerabilidade, a atuação do Instituto é 

amplamente pautada pela finalidade de prevenir o tráfico de pessoas e outras violações de 

direitos de refugiados e imigrantes. 

Além disso, desde 2013, buscando fortalecer ainda mais as ações nesta área, o IMDH 

vem desenvolvendo este projeto especificamente voltado ao Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas e Atenção às Vítimas. A transversalidade e complexidade do tema do tráfico de 

pessoas exige uma abordagem em rede. Nenhum ator isoladamente é capaz de prevenir o 

crime, dar assistência às vítimas e punir os culpados. Nessa ótica, percebe-se a importância de 

envolver o Estado, a sociedade civil, as organizações internacionais e a academia através das 

mais diversas atividades (palestras, simpósios, rodas de conversa, formações). Também por 

isso, para além do atendimento direto ao público-alvo, o Instituto valoriza a participação em 

instâncias de âmbito local, nacional e internacional que lidam com a temática. Assim, o IMDH é 

membro do Comitê Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos do Distrito 

Federal, do Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Tráfico Humano da Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil e da Rede Latino-Americana e Caribenha de Migração, Refúgio e 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.  

As ações do IMDH em prol do enfrentamento ao tráfico de pessoas se concentram, 

principalmente, no eixo da prevenção, buscando dar visibilidade ao tema, informar, sensibilizar 

a sociedade como um todo e capacitar os agentes públicos para a temática. Isso se deve à 

própria natureza do crime que é de difícil tipificação e ao fato de que as vítimas raramente 

realizam denúncias, seja por medo ou por desconhecimento de seus direitos. Neste sentido, as 

principais ações promovidas pelo IMDH ou que tiveram o Instituto como parceiro ou 

colaborador em 2017, foram as seguintes: 

 

1) Encontro da Rede CLAMOR - Rede Latino-Americana e Caribenha de Migração, 

Refúgio e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (27-30/03) – Santiago de Los 

Caballeros, República Dominicana: 

A diretora do IMDH foi uma das representantes do Brasil em evento que teve como 

objetivo estabelecer uma rede, intitulada CLAMOR - Rede Latino-Americana e Caribenha de 

Migração, Refúgio e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O Encontro reuniu representantes 

de 18 instituições. Os participantes expressaram seu total apoio à iniciativa, dispondo-se a 

colaborar na organização e articulação da Rede CLAMOR. Além de partilhar os âmbitos de 

atuação de cada instituição, os participantes dedicaram um dia a visitar e conhecer a realidade 

da fronteira entre a República Dominicana e o Haiti. 

 

2) Reunião da CEPEETH - Comissão Episcopal Pastoral Especial para o Enfrentamento ao 

Tráfico Humano (27-28/06) – Brasília-DF: 

Ir. Rosita Milesi e a Ir. Claudina Scapini participaram da primeira reunião da Comissão 

Episcopal Pastoral Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano (CEPEETH). A reunião 

teve como objetivo definir um Plano de Ação para os próximos 2 anos. Esta Comissão é 

resultado da experiência acumulada pela igreja e pelo Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao 

Tráfico Humano que vem trabalhando desde 2012 e visa dar mais força à temática. 
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3) Semana Nacional de Mobilização pelo Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no 

Distrito Federal (24-30/07) – Brasília-DF: 

O IMDH colaborou com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito 

Federal (SEJUS/DF) na organização da Semana Nacional de Mobilização pelo enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas no Distrito Federal. Em 24/07, a diretora do IMDH participou da solenidade 

de abertura da semana de mobilização, que ocorreu na Rodoviária do Plano Piloto, local com 

grande circulação de pessoas. O objetivo da cerimônia foi sensibilizar a população sobre o 

crime de tráfico de pessoas e a situação de vulnerabilidade em que se encontram muitos 

grupos, inclusive refugiados e imigrantes.  Neste contexto, nos dias 26 e 27/07, o IMDH 

contribuiu com a organização do II Simpósio Distrital da Rede de Atenção ao Migrante 

Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, em Brasília. Durante o evento, a diretora e a 

assistente de integração do IMDH proferiram palestra para cerca de 50 pessoas, entre 

acadêmicos, servidores públicos e outros especialistas, com o tema “Atendimento a Perfis 

Vulneráveis ao Tráfico Humano: Refugiados e Imigrantes”. A apresentação levantou os 

principais fatores de vulnerabilidade de refugiados e imigrantes, demonstrando como o IMDH 

e outras entidades atuam para mitigá-los, sempre buscando prevenir o tráfico de pessoas e 

prestar assistência às vítimas identificadas. 

 

4) I Seminário Internacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de 

Migrantes (19-20/09) – Rio de Janeiro-RJ: 

A diretora do IMDH participou do I Seminário Internacional de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes, organizado pelo Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, com o apoio da União Europeia e do Escritório das Nações Unidas sobre 

Drogas e Crimes (UNODC). O Seminário permitiu a coleta de subsídios para iniciar a construção 

do 3º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que será implementado entre 

2018 e 2021, além de ter sido uma oportunidade para conhecer as práticas adotadas em 

outros países que trabalham com a temática. 

 

5) Ação Global para Prevenir e Combater o Tráfico de Pessoas e o Contrabando de 

Migrantes (26 -27/10) – Boa Vista - RR: 

A Ir. Rosita Milesi proferiu palestra em seminário realizado pelo Projeto Roraima de 

Atendimento aos Imigrantes Venezuelanos, uma iniciativa dos Grupos de Trabalho 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Migrações e Refúgio, da DPU, em parceria com o 

UNODC, no âmbito da Ação Global para Prevenir e Combater o Tráfico de Pessoas e o 

Contrabando de Migrantes (Glo.Act. 2015-2019). A ação tem como objetivo levantar as 

principais necessidades dos migrantes, visando à garantia de direitos e à integração social 

dessas pessoas no Brasil, sendo financiada pela União Europeia. Em sua apresentação, a 

diretora do IMDH abordou o tema “Acolhimento, Proteção e Assistência a Migrantes”, 

especialmente no contexto atual da migração venezuelana no estado. 

 

6) Encontro Bienal da Rede de Organizações Cristãs Contra o Tráfico de Seres Humanos- 

COATNET – Brasília - DF (14/11): 

A Ir. Rosita Milesi participou do Encontro que reuniu pessoas do mundo inteiro para 

discutir três pontos prioritários: o tráfico da indústria marítima, o tráfico de exploração 

trabalhista e o tráfico em situações de conflito/crise. O principal objetivo do encontro foi o de 
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melhorar a capacidade dos membros da Rede no desenvolvimento de estratégias de incidência 

política. 

 

7) II Simpósio Regional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (05/12) – Goiânia - GO: 

Ir. Rosita Milesi proferiu palestra no II Simpósio Regional de Enfrentamento ao Tráfico 

de Pessoas, realizado com o apoio do UNODC. Em sua fala, destacou as características que 

tornam migrantes e refugiados um grupo particularmente vulnerável e como é possível agir 

para mitigar estes riscos. 

 

8) Membro do Comitê Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Distrito 

Federal: 

O IMDH é membro do Comitê Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do 

Distrito Federal e atua sempre em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania 

(SEJUS). Trata-se de um fórum de articulação permanente, composto por representantes do 

governo e da sociedade civil e que tem como atribuições propor normativas distritais e 

elaborar instrumentos que contemplem ações de prevenção, repressão e atendimento às 

vítimas de tráfico de seres humanos no DF, em conformidade com a política nacional. O IMDH, 

como membro do Comitê, participa das reuniões mensais, fornece apoio em eventos e 

atividades pertinentes e integra a rede de atendimento às vítimas de tráfico. Inclusive, como 

membro do Comitê o IMDH participou, em novembro, da “Reunião Técnica de Consolidação 

da II Política e Plano Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas” para avaliação das 

metas em conjunto com os demais membros. 

Para além da atuação no eixo prevenção, o IMDH também presta assistência a não-

nacionais identificados como vítimas de tráfico de pessoas. Em 2017, o IMDH atendeu duas 

solicitantes de refúgio do sexo feminino nesta situação. Diante da gravidade dos casos, o 

Instituto tem acompanhado estas mulheres, orientando-as em suas diversas demandas, tendo, 

como primeira medida, garantir um local fora dos ambientes de exploração.  

Uma delas é T.S., 64 anos, nacional de Cuba. T.S. foi trazida para o Brasil por um 

senhor que a enganou, extorquiu seus familiares e explorou sua mão de obra. Ao perceber que 

estava sendo explorada, a senhora saiu 

da casa do explorador e procurou o 

IMDH, tendo sido encaminhada à Casa 

Flor, um abrigo público para mulheres. 

Atualmente, ela continua vivendo na 

Casa Flor, recebendo atendimento 

médico, psicológico e outras 

necessidades. O IMDH apoiou T.S. 

concedendo a ela 6 parcelas de bolsa 

subsistência e preparando-a, 

paralelamente, para alcançar a 

autossuficiência por meio de um curso 

de capacitação como cuidadora de idosos, concluído em dezembro de 2017. T.S. também foi 

orientada a apresentar sua denúncia contra o explorador, tendo sido encaminhada para a 

devida assistência jurídica da Defensoria Pública da União.  
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A outra solicitante de refúgio, também possível vítima de tráfico de pessoas, é M.S., 21 

anos, nacional da República Democrática do Congo. Neste caso, a pessoa que a trouxe para o 

Brasil, além de enganá-la com promessa de que seria encaminhada aos EUA, tentou explorá-la 

sexualmente. Ela conseguiu fugir da casa onde estava e procurou o IMDH. M.S. hoje vive em 

local alugado, junto a uma família da Igreja, que a acolheu. O IMDH a apoiou com a concessão 

da bolsa subsistência (6 parcelas); doação de diversos móveis, roupas, itens de higiene e 

alimentos; aulas de português viabilizadas por nossa parceria com a Universidade Católica de 

Brasília; apoio na busca de trabalho; acompanhamento pessoal e assistência jurídica. Foi 

também integrada a um grupo de atuação religiosa, como era desejo dela, em função da 

religião que praticava em seu País. M.S. foi orientada sobre o procedimento para prestar 

queixa contra a pessoa que a enganou, trouxe para o Brasil e tentou explorá-la. Até o 

momento, a jovem preferiu não fazê-lo.  

Com o apoio do IMDH, as duas mulheres conseguiram residência permanente no 

Brasil, por meio de processos coletivos movidos pelo Instituto no âmbito do Conselho Nacional 

de Imigração - CNIg. Ambas continuam recebendo apoio psicossocial, financeiro e/ou material 

e assistência jurídica, tendo o IMDH como ponto de referência para diversas demandas.  

Por fim, em todo o ano de 2017, o IMDH atuou na divulgação do tema de tráfico de 

pessoas e sensibilização através do envio de material pertinente, tais como livros e cartilhas 

para instituições da RedeMir e outros interessados. Também, em dezenas de oportunidades, a 

diretora do Instituto prestou esclarecimentos a estudantes, pesquisadores e membros da 

imprensa que procuraram o Instituto acerca da temática. Além disso, o Instituto sempre 

realiza incidência em prol de legislações mais efetivas de combate ao tráfico.  
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PROJETO 05 – REDE SOLIDÁRIA PARA MIGRANTES E REFUGIADOS (RedeMiR) E 

DE PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO 

 

Objetivo:  

Visa contribuir no fortalecimento das ações da sociedade civil e na articulação com instâncias 

públicas, em prol da defesa dos direitos de migrantes e refugiados e da capacitação dos 

agentes que atuam na área da mobilidade humana. Como parte complementar e de 

fortalecimento, procura promover o voluntariado e articular sua ação e colaboração na 

atenção ao público alvo. 

Período de Realização:  

Serviço sistemático durante o período: de 01.01.2017 a 31.12.2017. 

Descrição das Ações:  

Compreende serviços de capacitação de agentes sociais e públicos, bem como apoio e 

informação a todas as entidades que integram a Rede, com fornecimento de material 

informativo e formativo. Destacam-se as seguintes ações:  

1. Fortalecer as ações locais ou nacionais da Rede Solidária (aproximadamente 60 

instituições), em parceria com ACNUR, CONARE e outras entidades; 

2. Realizar um Encontro anual para aprofundar e debater temas de interesse coletivo e 

avançar na conquista de políticas públicas em favor das populações de interesse; 

3. Oferecer assessoria jurídico-administrativa às entidades membros da Rede e de seus 

agentes para regularização de migrantes, solicitantes de refúgio e refugiados assistidos 

nas respectivas localidades; 

4. Promover e envolver o voluntariado como forma de envolvimento da comunidade e 

para fortalecer a atenção às populações de interesse, principalmente as pessoas mais 

necessitadas, bem como, suprir a demanda de recursos humanos para um bom 

atendimento.  

 

Público Beneficiário:  

Agentes das entidades da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados e de instituições que 

atuam na área e pessoas com condições de colaborar voluntariamente na atenção às pessoas 

em mobilidade. 

Metas de Atendimentos:  

Realizar um Encontro Nacional anual; atender todas as solicitações vindas das entidades, 

incluindo assistência jurídica e, em casos de maior necessidade, assistência financeira 

(condicionada à disponibilidade de recursos). Enviar às entidades parceiras, com regularidade, 

matérias, subsídios como cartilhas informativas, materiais para aprendizagem do português e 

outras publicações de interesse; colaborar em seminários e atividades de capacitação de 

agentes. 

Recurso financeiro utilizado:  

Recursos do convênio com o ACNUR, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, de 

outros eventuais convênios firmados pelo IMDH e recursos próprios do Instituto. 
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Recursos humanos envolvidos:  

Toda a equipe do IMDH, colaboradores e voluntários. 

Abrangência territorial:  

Nacional. 

Participação dos usuários:  

As entidades da Rede participam de todo o processo e da própria realização dos Encontros, 

Seminários, eventos, capacitação, ao final dos quais é feita avaliação escrita e coletadas as 

sugestões e propostas, cujo cumprimento também é avaliado pelas próprias entidades e seus 

agentes. 

 

 

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. 
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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 Conferência 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. 

 

17 de outubro de 2017 

 

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: 
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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 próximo; escuta e 
empatia; às vezes falhamos em proteger, promover e integrar, mas sempre 
podemos acolher. 

Proteger 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. 

Promover 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. 

Integrar 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 
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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. 

 

18 de outubro de 2017 

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 
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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 fazê-lo. 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 
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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 
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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.  
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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 intrarregional, 

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 
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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 dos Perfis Sociodemográficos 
dos Refugiados (1998-2014)” 

João Brígido B. Lima- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

O pesquisador do IPEA e coautor 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 
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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 
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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, 

consideram sua participação 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 desta 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 
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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.  
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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 urgente 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-de-obra 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 
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Missão Paz e pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), a fim 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 predominante desempenhada 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 e 

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;  é comum que, em uma residência de 1 ou 2 cômodos, vivam 

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 anunciou que vai reformar a rodoviária e remover as pessoas que estão lá; 

não está claro, no entanto, para onde essas pessoas serão realocadas. É urgente, dessa forma, 

um abrigo para os não indígenas. 
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 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 a prefeitura municipal. 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 deixarem seu país de 

origem: falta de comida, escassez de trabalho e necessidade de tratamento médico, 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 destacou que existe grande solidariedade entre os próprios venezuelanos, que 

também costumam reconhecera ajuda recebida ( medicamentos, comida ou dinheiro), 

retribuindo com algum artesanato que tenham feito ou oferecendo 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) 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 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 até mesmo nos sinais 

vendendo água e pedindo esmola.  

Finalizando sua fala, destacou 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 início, 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. 
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Graças ao Convênio IMDH/ACNUR, os voluntários recebem, hoje, auxílio 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 éo 

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 1.300 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. 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 em âmbito 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 

brasieiro 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 
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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 das entidades 

promotoras e dos participantes do Encontro. 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”. Nessa 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 dia 27 de setembro. A campanha nos convida a promover o encontro 

com o outro e, como abordado pelo Papa, a cultivar a hospitalidade. Visa igualmente ao 

enfrentamento da indiferença e à 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: trata=se de uma 

problemática concreta, que a globalização ampliou; apresenta-se como uma realidade de 

sofrimento e de dores; e configura-se como uma crise humanitária nos últimos anos. 
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A campanha está voltada a um público variado, que inclui 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 histórias de vida para 

posterior publicação; realização de um simpósio nacional, envolvendo diversas organizações; 

potencialização de ações visando a integração cultural de migrantes, 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, educação 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 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, e se pautou 

nos quatro verbos que nortearam o encontro: Acolher, Proteger, Promover e Integrar. A partir 

deles, formaram-se 8 grupos (2 grupos para cada verbo), com um coordenador, um relator e 

um expositor. Cada grupo, pautado em material impresso,  deveria escolher os pontos que 

consideravam mais importantes no âmbito 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 e possíveis estratégias para concretizá-los. 

Ferreira destacou que o produto da atividade em grupos serviria 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 atua frente a situações de emergência, 

como na resposta ao fluxo de venezuelanos em Roraima e a manifestações xenofóbicas em 

São Paulo.  

Os grupos reuniram-se por volta de 30 minutos; depois foi realizada uma exposição a 

fim de socializar com todos os participantes o que fora discutido, procurando-se também 

caminhos para a concretização das propostas. Efetivamente, três propostas se destacaram, 

todas relacionadas ao tema de revalidação de diplomas, o qual foi muito discutido durante o 

Encontro: 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), no qual já se está discutindo 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 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, 
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levantou-se a possibilidade de se realizar um mapeamento das ações e experiências da Rede a 

fim 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 

células 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. 

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;  
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6. Garantir a reunião familiar e 
ampliar sua abrangência, incluindo 
avós, irmãos, netos, com exigências 
simplificadas para não inviabilizá-las. 

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. 

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

7. Reconhecer que um acolhimento 
responsável e digno dos migrantes e 
refugiados começa pela sua primeira 
acomodação em espaços adequados e 
decentes. Por isso, oferecer a 
migrantes e refugiados um primeiro 
alojamento adequado e decente.  

Espaços para o acolhimento digno a 
migrantes e refugiados de forma 
salubre nos lugares onde ainda não 
há. 

Buscar parceiros para a locação, 
construção de espaços de 
acolhimento e viabilizar espaços com 
cedência de instituições parceiras. 

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, 
recomenda-se 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. 

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. 

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

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

Levar a campanha a todos os espaços 
de nossas ações. 
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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” 

O que precisamos ou desejamos 
alcançar 

Que fazer para alcançá-lo? 

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. 

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.  

5. Garantir formas de valorização e 
reconhecimento de títulos, 
capacidades profissionais e diplomas 
dos migrantes, solicitantes de asilo e 
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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. 

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.  

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 
refugiados 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; 
 

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 
 

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

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. 

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. 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. 

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. 

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 

Flexibilização dos requisitos de 
equivalência de estudos; 
Acesso ao diploma de Ensino 
superior mesmo na condição de 
solicitante de refúgio. 

Articulação com a Secretaria de 
Educação e Universidades. 
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trabalhadores. 

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. 

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. 

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 
 

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. 
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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) 

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. 

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). 
  
 
 

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 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. 

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); 

Incidência política no Congresso 
Nacional para sensibilização à 
causa; 
Incidência política junto aos 
órgãos competentes (MJ, 
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Propor soluções alternativas para 
regularização migratória. 
 
 

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, 
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Senac); 
Destinar vagas remanescentes a 
imigrantes; 
Divulgar para empresas esta 
mão de obra específica e 
qualificada de público; 
Destinar vagas remanescentes a 
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 
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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. 
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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 
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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 início 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 
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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 preencheram a avaliação.  

Segue a síntese dos pontos levantados pelos participantes: 

 

Aspecto do Encontro 
Avaliação (número de participantes) 

Ótimo Bom Regular 

Hospedagem 31 3 - 

Alimentação 23 11 - 

Material distribuído 31 3 - 

Organização e informações prévias 30 2 2 

Noite Cultural 29 5 - 

Conferências e exposições 29 5 - 

Trabalho em grupos 19 15 - 

Interação entre os participantes e Instituições 28 8 - 

 

Saio deste encontro  

Impressão Número de participantes* 

Muito Feliz 2 

Feliz 26 

Animado/a 24 

Confiante 20 

Preocupado/a 3 

Com ideias novas 25 

Agradecida 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; 
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 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: 

 Parabéns a toda equipe do IMDH. Que Deus os abençoe e fortaleça nesta caminhada, que 

sabemos... não é fácil; 
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 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 
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como um momento de cuidado mútuo, percebendo-se a necessidade daqueles que atendem e 

acolhem de serem, também, acolhidos.  

 

Total de pessoas beneficiadas: 100 

 

 

 

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.” 
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PROJETO 06 – INTRODUÇÃO DE IMIGRANTES E REFUGIADOS AO IDIOMA E À 

CULTURA BRASILEIRA 

 

Objetivo:  

O projeto está voltado a oferecer ao público-alvo a oportunidade de aprendizado do idioma e 

de introdução básica à realidade brasileira, bem como produzir materiais que favoreçam esta 

dimensão e colaborar com outras organizações para suprir uma necessidade básica e favorecer 

a inserção social, laboral e cultural dos refugiados e imigrantes no País. 

 

Período de Realização:  

De 01/01/2017 a 31/12/2017. 

 

Descrição das ações: 

 

1. Organizar, fazer parcerias, acompanhar e promover aulas de Português (como língua 

de acolhimento), em diversos locais do DF, favorecendo a maior participação possível; 

2. Introduzir imigrantes e refugiados à cultura brasileira; 

3. Produzir, obter e distribuir material em diversos idiomas, para favorecer o 

aprendizado, a ampliação do vocabulário e o conhecimento de direitos e obrigações 

no País em que vivem; 

4. Favorecer a comunicação com os nacionais e com as instâncias e espaços de trabalho e 

de vida social, cultural e religiosa; 

5. Viabilizar cursos em que haja a emissão do Passe Livre de transporte público para os 

interessados, residentes em regiões distantes do local das aulas; 

6. Motivar e envolver voluntários; 

7. Firmar projeto de Extensão com Universidades para aulas de português; 

8. Promover a oferta de aulas de Português para refugiados e imigrantes via políticas 

públicas, como o PRONATEC e os Centros Interescolares de Línguas do Distrito Federal. 

 

Público Alvo:  

Refugiados, solicitantes de refúgio e imigrantes. 

 

Recursos Financeiros:  

Do IMDH, de doações e de projetos específicos. 

 

Recursos Humanos:  

Diretora do IMDH, estudantes e professores universitários atuando de forma voluntária. 

 

Abrangência:  

Aulas de português presenciais no Distrito Federal e distribuição de materiais no âmbito 

nacional. 
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Desenvolvimento do Projeto 06 

 

6.1. A importância das aulas de português para a integração local 

 

O processo de integração local de refugiados e imigrantes tem como objetivo dar a 

eles a oportunidade de fazer parte da vida política, social, econômica e cultural do país de 

acolhida, de modo que eles possam viver sob as mesmas condições legais, sociais e financeiras 

que os nacionais daquele país. No Brasil, onde a maioria dos refugiados e imigrantes não são 

provenientes de países lusófonos e o domínio de línguas estrangeiras entre os nacionais é 

pouco difundido, a aprendizagem do português é um elemento essencial para a integração.  

Buscando atender a esta demanda, o IMDH trabalha, desde 2009, para estabelecer 

parcerias e viabilizar cursos gratuitos de Português e Introdução à Cultura Brasileira para 

Refugiados e Imigrantes no Distrito Federal. Este projeto conta sempre com a colaboração de 

voluntários, escolas públicas, instituições sociais, agentes públicos e instituições de ensino 

superior, cujas iniciativas e dedicação, mesmo em face de limitações de recursos, logística e 

outros, impactam de maneira concreta e positiva a vida de centenas de pessoas. 

 

 

6.2. Locais e Núcleos que funcionaram em 2017 

 

Os cursos de português são oferecidos em diferentes locais e formatos, buscando-se 

atender às necessidades dos alunos e permitir que os refugiados e imigrantes interessados em 

aprender o idioma tenham acesso às aulas. Em 2017, os cursos ocorreram nas seguintes 

localidades: 

 Núcleo de Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros da Universidade de 

Brasília (NEPPE/UnB) – Responsável: Professora Lúcia Barbosa 

 Riacho Fundo I – Responsável: Professora Francisca Gallardo e seus alunos do IESB 

(Observatório de Direitos Humanos do Curso de Relações Internacionais); 

 CEDEP/Paranoá – Responsável: Professora Francisca Gallardo e seus alunos do IESB 

(Observatório de Direitos Humanos do Curso de Relações Internacionais); 

 Universidade Católica de Brasília (Taguatinga) – Responsável: Professor Danilo Borges 

e seus alunos do Projeto Ser+; 

 Escola Classe da Vila Varjão – Responsáveis: Prof. Umberto Euzébio e Prof. Lucia 

Barbosa, ambos da UnB; 

 Instituto Federal de Brasília (IFB) – no início de 2017 houve a conclusão do Curso de 

Português para Refugiados e Imigrantes pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC) e em outubro de 2017 teve início o Curso Português 

Básico para Estrangeiros Semipresencial. 

Ao longo do ano, a distribuição de alunos por localidade foi a seguinte: 
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Gráfico 6.1 – Distribuição de alunos das aulas de português por localidade 

 
Fonte: Listas enviadas ao IMDH pelos respectivos professores das turmas 

 

Conforme demonstrado no gráfico acima, o curso “Português para Estrangeiros: 

Módulo Acolhimento” oferecido pelo NEPPE-UnB para imigrantes em situação de 

vulnerabilidade econômica e refugiados reuniu 47% do total de alunos. Muitos alunos fazem 

esta opção pois este é o curso mais intensivo: as aulas ocorrem 3 vezes por semana, com 

duração de 1 hora e 40 minutos cada (em contraposição a 1 vez por semana nas demais 

localidades). Ademais, há turmas em três níveis (Básico 1, Básico 2 e Intermediário) e, ao final 

do semestre, o NEPPE fornece um certificado de conclusão aos alunos que frequentaram 

regularmente o curso.  

Outro fator muito importante tem sido a concessão do Passe Livre Estudantil aos 

refugiados e migrantes alunos do curso oferecido pelo NEPPE em conjunto com o IMDH.Este 

benefício é concedido pelo DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal, conforme 

disposto na Lei distrital nª 4.462, de 13 de janeiro de 2010. Em seu artigo 1º, a Lei assegura aos 

estudantes de todos os níveis, inclusive aqueles de cursos técnicos e profissionalizantes, 

reconhecidos pelo Ministério ou Secretaria da Educação e que residam ou trabalhem a mais de 

um quilômetro da instituição na qual estejam matriculados, a gratuidade no transporte. A 

extensão desse direito aos alunos do Módulo Acolhimento do NEPPE/UnB foi uma grande 

conquista, especialmente considerando o valor elevado do transporte público em Brasília e a 

situação de grande vulnerabilidade econômica em que muitos migrantes e refugiados se 

encontram. De fato, a obtenção ou não do benefício a cada semestre tem influência direta na 

frequência às aulas. Em 2017, foi possível assegurar a emissão do Passe Livre Estudantil para 

todos os alunos que se inscreveram no curso durante o período regular de matrículas, por isso 

pessoas residentes em diversas localidades do Distrito Federal puderam frequentar as aulas no 

NEPPE. 

A segunda localidade com maior número de alunos em 2017 foi a Universidade 

Católica de Brasília (UCB), em Taguatinga, com 29%. Na UCB, as aulas são ministradas por 

alunos voluntários, membros do Projeto Ser+, coordenado pelo Prof. Danilo Borges. O Ser+ é 

um Projeto de Extensão Universitária com o propósito de relacionar saberes e proporcionar 

encontros do mundo acadêmico com a sociedade. Para as aulas de português, os professores 

voluntários são estudantes da UCB previamente cadastrados em um banco de talentos e, 

posteriormente, pareados com os migrantes de acordo com a disponibilidade de agenda de 
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ambas as partes, flexibilidade que tem sido muito importante para atender às demandas 

individuais dos imigrantes e refugiados. Além disso, o projeto mantém parceria com os CRAS 

de Riacho Fundo, Areal e Núcleo Bandeirantes (que permite abarcar um público mais 

vulnerável que não tem condições de se deslocar até a universidade) e dispõe, na 

universidade, de aulas de informática a imigrantes e refugiados (informações mais detalhadas 

sobre o Projeto Ser+ encontram-se no capítulo destinado ao Projeto 5, item 13).   
 
 

    
Imigrantes e refugiados frequentam aulas de português e informática no Projeto Ser+, da UCB  

 

Outra parceria de grande importância em 2017 foi com o Observatório de Direitos 

Humanos do Curso de Relações Internacionais do IESB, coordenado pela Professora Francisca 

Gallardo, viabilizando as aulas oferecidas no Riacho Fundo e no Paranoá. As aulas ocorrem nas 

tardes de sábado, reunindo, geralmente, as famílias que moram na região. Muitos alunos que 

frequentam o curso do NEPPE/UnB ao longo da semana aproveitam esta ocasião para tirar 

dúvidas, praticar o português e se aperfeiçoar ainda mais. Além disso, estes são os únicos 

cursos do qual podem participar também as crianças. Para elas, que estão matriculadas no 

Ensino Fundamental regular, juntamente com crianças brasileiras, as aulas oferecidas pelo 

grupo de voluntários do Observatório de Direitos Humanos são uma valiosa fonte de apoio e 

contribuem para seu desempenho escolar e integração, de modo geral. 

O espaço das aulas de português serve também para a realização de outras atividades 

e serviços importantes para os imigrantes e refugiados. Neste ponto, destaca-se o Projeto 

AMIGRE, promovido pela Cruz Vermelha e o Observatório de Direitos Humanos, que 

organizou, no dia 24 de junho, no Centro Educacional 02 do Riacho Fundo I, uma tarde de 

prestação de serviços de atenção básica de saúde para refugiados e imigrantes. Na área de 

enfermagem, 14 pessoas de diversos países (como Camarões, República Democrática do 

Congo e Togo) foram atendidas, com verificação de pressão e glicose, entre outros 

atendimentos que pudessem assegurar o bem estar dos pacientes.  
 

          
Aulas de português no Riacho Fundo e no Paranoá (Observatório de Direitos Humanos do IESB) 
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6.3 Perfil dos imigrantes e refugiados que frequentaram os cursos de Português 

 

No total, 345 pessoas participaram das aulas de português em 2017, sendo 166 no 

primeiro semestre e 179 no segundo semestre. Os alunos proveem de 32 países, sendo Haiti, 

Gana, Paquistão, República Democrática do Congo e Togo os de maior incidência, conforme 

retratado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 6.2. Distribuição dos(as) alunos(as) dos cursos de português por país de origem 

 
Fonte: Listas enviadas ao IMDH pelos professores das turmas 

 

Uma tendência já observada em 2016 e que se consolidou em 2017 foi o aumento da 

participação de mulheres, alcançando uma proporção de 33% do total de alunos em 2017. 

Este crescimento é resultado de diversos esforços do IMDH para promover o empoderamento 

feminino e viabilizar as aulas em locais e condições de mais fácil acesso para as mulheres. O 

gráfico abaixo retrata esta tendência: 

 

Gráfico 6.3 – Frequência das aulas de português de acordo com o gênero 

 
Fonte: Listas enviadas ao IMDH pelos responsáveis das aulas 
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6.4. Cartilha Multilíngue “Comunicar-se em português” 

 

Além de viabilizar os cursos de português no 

Distrito Federal, o IMDH também produz e distribui 

nacionalmente materiais que visam facilitar a comunicação 

de imigrantes e refugiados no Brasil, destacando-se a 

Cartilha Multilíngue “Comunicar-se em português”. A 

primeira edição deste material foi feita em 2016, contendo 

vocabulário básico em quatro idiomas: Português, Inglês, 

Francês e Crioulo Haitiano. Em 2017, com o grande fluxo de 

venezuelanos que estão chegando ao Brasil, surgiu a 

demanda de incluir também o idioma Espanhol. Assim, o 

IMDH preparou a segunda edição da Cartilha Multilíngue (retratada na foto ao lado), desta vez 

com cinco idiomas. A tradução para espanhol foi feita voluntariamente pela Professora 

Francisca Gallardo, coordenadora do Observatório de Direitos Humanos do Curso de Relações 

Internacionais do IESB. A impressão em tiragem de 9 mil exemplares foi financiada no âmbito 

do Termo de Fomento MJ/SNJ/CONARE/IMDH nº 841220/2016, celebrado entre o IMDH e a 

Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A distribuição teve 

início em 2017 e prosseguirá ao longo de 2018, principalmente no estado de Roraima, onde há 

maior concentração de venezuelanos. 

 

 

6.5. Grupo de Trabalho para a introdução do Português para Estrangeiros no sistema 

de ensino do Distrito Federal 

 

Além de todas as parcerias para viabilizar os cursos de português, o IMDH realiza 

também diversas gestões de incidência pleiteando políticas públicas sistemáticas voltadas à 

integração de imigrantes e refugiados, o que inclui, necessariamente, o ensino do idioma. É 

neste contexto que se insere esta atividade. 

Frente às demandas e presença de imigrantes e refugiados em vários cursos de 

português desenvolvidos sempre por iniciativa do IMDH com entidades parceiras, e sobretudo 

porque em várias localidades estas aulas ocorrem em estabelecimento de ensino do Governo 

do Distrito Federal (GDF), a comunidade educacional pôde perceber de perto a necessidade de 

maior envolvimento do sistema educacional do DF no ensino de português para imigrantes e 

refugiados.  

Assim, em abril de 2016, constituiu-se um grupo de trabalho (GT) voltado a preparar a 

introdução do ensino de português no sistema de ensino do DF, especificamente nos Centros 

Interescolares de Línguas (CIL). Estes centros atualmente ensinam idiomas aos alunos 

brasileiros (inglês, espanhol, entre outros). A proposta que está sendo construída é introduzir 

o ensino de português, com professores capacitados para tal, para imigrantes e refugiados.  

Ao longo de 2017, o GT se reuniu diversas vezes para dar seguimento a esta proposta, 

na qual o NEPPE/UnB deverá colaborar com a produção dos materiais didáticos e capacitação 

dos professores da rede pública no ensino de português como língua de acolhimento. 

Integram este GT: NEPPE/UNB, IMDH, ACNUR, Secretaria de Educação e representantes dos 

CILs. 
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Avaliação dos Resultados: 

Aprender português é um elemento essencial para facilitar a integração local de 

imigrantes e refugiados no Brasil e um objetivo para o qual o IMDH trabalha desde 2009. A 

avaliação do desempenho deste projeto em 2017 deve ser feita tendo em perspectiva todo o 

caminho percorrido. Assim, destacamos a consolidação e expansão das parcerias com o 

NEPPE/UnB, o Projeto Ser+ da Universidade Católica de Brasília e o Observatório de Direitos 

Humanos do IESB, sem as quais não teria sido possível alcançar os resultados aqui descritos.  

Em relação ao objetivo de promover políticas públicas voltadas ao ensino do idioma, 

destacamos como positiva a oferta do curso “Português Básico para Estrangeiros - 

Semipresencial”, oferecido pelo Instituto Federal de Brasília, com início em outubro de 2017. 

Pontuamos, contudo, que o formato de curso semipresencial com módulos para serem 

realizados online pode ser um impedimento para a participação de parte do público refugiado 

e imigrante, que nem sempre tem acesso a computadores e internet. Por este motivo, 

avaliamos ser necessário continuar com os esforços para estabelecimento de cursos 

presenciais, seja nos Centros Interescolares de Línguas do Governo do Distrito Federal ou por 

meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) do Governo 

Federal. 

 

Total de beneficiários: 345 
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PROJETO 07 – AÇÃO PASTORAL DA MOBILIDADE HUMANA 

 

Objetivo:  
O projeto Ação Pastoral da Mobilidade Humana tem a finalidade de oferecer e propiciar aos 

imigrantes e refugiados meios e oportunidades de manter a fé, de cultivar suas práticas 

religiosas e de aproximação entre religiões para que a dimensão religiosa, o cultivo da fé e da 

espiritualidade sejam forças de sustentação em sua vida e alimento na caminhada migratória 

em busca de paz e de respeito à sua dignidade humana. 

Período de Realização: 
Serviço sistemático durante o período: de 01.01.2017 a 31.12.2018. 

Descrição das Ações: 
Compreende ações que promovam e possibilitem a prática religiosa, o encontro entre 
religiões, a vivência da fé e encontros de promoção de valores universais, entre elas: 
 

1. Visitar os espaços de fé e locais sagrados e estimular a ação dos fiéis na atenção e 
acolhida aos imigrantes; 

2. Promover atividades e momentos específicos de celebração e de oração com a 
participação de imigrantes e refugiados de diferentes religiões; 

3. Apoiar e colaborar na viabilização de uma Casa de Acolhida, para albergamento 
emergencial de imigrantes e refugiados em Brasília; 

4. Realizar reuniões com equipes de pastoral da Mobilidade Humana, informando-as 
sobre a realidade migratória no DF; 

5. Envolver outras entidades na ação de acolhida aos migrantes e refugiados, 
especialmente a Caritas Arquidiocesana e a Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz; 

6. Apoiar e colaborar com entidades da RedeMiR nas atividades pastorais, religiosas e 
inter-religiosas, quando realizadas em parceria com o IMDH ou que solicitem apoio. 

 

Público alvo:  

Refugiados, solicitantes de Refúgio, refugiados e migrantes internos. 

 

Metas de Atendimento: 

A ação é universal, pela própria característica, e, portanto, as ações estão sempre abertas a 

toda a população. 

 

Recurso financeiro:  

A própria capacidade instalada e insumos do IMDH, apoio de outras entidades e confissões 

religiosas. 

 

Recursos humanos envolvidos:  

Equipe do IMDH, Agentes de Pastoral e colaboradores. 

 

Abrangência territorial:  

Local e nacional. 

 

 



103 
 

Desenvolvimento do Projeto 07 

 

O ano de 2017 foi fortalecido na área da Pastoral graças à vinda de mais uma pessoa 

integrando a comunidade religiosa e também somando forças na atuação pastoral.  Ao longo 

do ano, muitas atividades foram realizadas, além de encontros de oração e cerimônias 

religiosas das quais as pessoas foram convidadas a participar, segundo a confissão religiosa a 

que pertence. Dentre as atividades, citamos: 

 

 

1 - Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados 

A Mensagem do Papa Francisco pelo Dia Mundial do Migrante e do Refugiado 2017 

teve como tema “Migrantes Menores de Idade: vulneráveis e sem voz”. Além de celebrar a 

data com entrevista e mensagem pela TV, o tema foi tratado em um artigo amplo publicado no 

Caderno de Debates n. 11/2017, publicação anual do IMDH. Do artigo, extraímos a Reflexão 

final, assim expressa: 
 

“A dramática situação de crianças e adolescentes que migram ou que são forçadas a migrar, 

sozinhas ou em companhia de quem já fez delas vítimas de violência, provoca cada ser humano 

e, mais ainda, o discípulo de Cristo a imergir nesta realidade gritante e a agir, em tempo e fora 

de tempo, para enfrentar tantas violações contra esta população. O mestre de Nazaré numa 

parábola paradigmática, relatada no evangelho de Mateus 25,31-46, afirma que a vida futura se 

decide no presente. No relato o próprio Jesus se identifica na pessoa que tem fome, sede, 

como também no forasteiro, nu, enfermo e preso. E o critério da vida plena está baseado na 

capacidade de fazer algo em relação a estas pessoas.  

Sabemos que não se trata de categorias fechadas. Outros grupos de pessoas podem ser 

acrescentados, preservando a lógica de Jesus, sem tentar amenizá-la ou domesticá-la. Nesta 

perspectiva, a tradição latino-americana das últimas três Conferências Gerais do Episcopado 

Latino-americano e Caribenho elaborou progressivamente uma reflexão cristológica dos rostos 

sofridos em que Cristo se faz presente. A trajetória desta caminhada pode ser encontrada 

inicialmente no documento de Puebla, passando por Santo Domingo e chegando a Aparecida. A 

cada conferência os bispos ampliam os rostos sofridos nos quais Jesus se faz presente. 

Os migrantes, inicialmente ausentes na cristologia dos rostos da III Conferência, são 

progressivamente incluídos seja em Santo Domingo seja em Aparecida. Em Puebla os bispos 

afirmam: “A situação de extrema pobreza generalizada adquire, na vida real, rostos muito 

concretos daquelas pessoas nas quais deveríamos reconhecer as feições sofredoras de Cristo, o 

Senhor, que nos questiona e interpela” (Puebla 31). E continua elencando os rostos: “rostos de 

crianças”, “rostos de jovens”, “rostos de indígenas e, com frequência, de afro americanos”, 

“rostos de camponeses”, “rostos de operários”, “rostos de subempregados e de 

desempregados”, “rostos de marginalizados e aglomerados das nossas cidades”, “rostos de 

idosos”. Não há, aqui, nenhuma referência a rostos de migrantes. 

 Em Santo Domingo os pastores observam que a lista dos rostos sofridos assinalada em 

Puebla aumentou (cf. Santo Domingo 179c). Entre as novas feições aparece, pela primeira vez, 

o rosto cansado e sofrido dos migrantes que não encontram digna acolhida (cf. SD 178). Em 

Aparecida as referências aos rostos sofridos se refletem em muitas páginas do documento (AP 

65, 257, 354, 393, 402, 407-430). São os rostos dos novos excluídos. E o dos migrantes não é 

mais um único rosto que engloba as diferentes variações do mesmo termo, mas se multiplica 

em rostos diferenciados.  
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Se em Aparecida, número 65, se faz referência simplesmente aos “migrantes, deslocados”, o 

número 402 elenca “os migrantes, as vítimas da violência, deslocados e refugiados, vítimas do 

tráfico de pessoas e contrabando de migrantes”, como também, “mulheres maltratadas, 

vítimas da exclusão e do tráfico para exploração sexual, meninos e meninas vítimas da 

prostituição, pornografia e violência ou do trabalho infantil”. E, mais adiante, há uma seção 

inteira dedicada aos “rostos sofredores que nos doem” (cf. Aparecida 407-430). Os migrantes 

constituem o segundo grupo a ser tratado, iniciando desta forma: “Há milhões de pessoas 

concretas que, por diferentes motivos, estão em constante mobilidade. Na América Latina e no 

Caribe constituem um fato novo e dramático os migrantes, deslocados e refugiados, sobretudo 

por causas econômicas, políticas e de violência...” (Aparecida 411). 

 Os bispos reunidos nas Conferencias Gerais do Episcopado da América Latina e Caribe 

incorporaram, na sequência do tempo e das sempre mais tristes formas de violação de direitos 

e da dignidade humana, os novos rostos sofridos de Cristo, incluindo os migrantes e os 

refugiados. Hoje, a partir da realidade brevemente relatada neste texto, somos provocados a 

ver nos milhares de adolescentes e crianças migrantes, refugiadas, desacompanhadas, 

abandonadas, vítimas de tráfico humano, um novo rosto de Cristo sofredor. E não se trata 

simplesmente de um acréscimo literário, mas de uma provocação concreta à ação. Uma 

resposta que deve ser dada como discípulos e discípulas, como comunidade cristã e com 

legislação e políticas efetivas em defesa destes seres humanos vulneráveis e sem voz. 

 Somos chamados a reconhecer os traços do Cristo sofredor nos rostos das crianças e 

adolescentes que estão sendo “expulsos” de seus países por causa da violência, dos conflitos 

que os desmandos humanos provocam, da falta de perspectivas, dos maus tratos, da fome e da 

miséria. Estas criaturas indefesas e inocentes buscam apenas exercitar o impulso natural de 

viver, ou de sobreviver, de encontrar suas famílias, de rever seus pais, de poder abraçar 

novamente a mãe que partiu para buscar sustento... Por outro lado, muitas vezes, são levadas 

estas crianças, aliciadas, enganadas, vítimas de redes criminosas que as iludem com a 

expectativa de reunir-se com os parentes que já migraram para algum país do mundo em busca 

de proteção e de condições de sobrevivência, dignidade e segurança. Nesta jornada do longo e 

obscuro caminho migratório, crianças e adolescentes são vítimas de abusos, violência, 

exploração, abandono... Cristo se identifica nestes filhos e filhas de Deus, provocando e 

exigindo uma resposta.” 

 

 

2 – Semana do Migrante 

A celebração da Semana do Migrante é um momento forte em todo o País, voltado a 

refletir a temática das migrações e do refúgio, objetivando tanto sensibilizar a sociedade 

quanto fortalecer a implementação de políticas públicas que ajudem a melhorar a atenção à 

população em mobilidade tanto interna quanto internacional. Em 2017, ocorreu a 32ª Semana 

do Migrante e, dia 20 de Junho, o Dia Mundial do Refugiado. A celebração ocorreu no período 

de 18 a 25 de junho, tendo como tema: Migração, Biomas e Bem Viver. E o lema “Uma 

oportunidade para imaginar outros Mundos”.  

Na Arquidiocese de Brasília, desenvolveu-se o seguinte programa: 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCALIDADE 

17/06 
Das 13 às 22 

horas 
MigrArte e Feira de 

Inserção Cultural 
Cine Brasília, EQS 106/107, Asa Sul 

(Eixinho W) 

18/06 10 horas 
Celebração Eucarística de 

abertura da Semana 
Capela Mãe dos Migrantes, Varjão 
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16 horas Círculo Bíblico Capela Santo Expedito, Sobradinho 

20/06 19:30 horas Círculo Bíblico Varjão 

21/06 19 horas Missa Itinerante Capela São Carlos, Sobradinho 

22/06 20 horas Círculo Bíblico Sobradinho 

25/06 19 horas Celebração Eucarística Capela S. Vicente, Sobradinho 

20 a 22/06 20horas Círculos Bíblicos Nas Famílias, Núcleo Bandeirante 

19 a 24/6 20 horas Círculos Bíblicos 
Paróquia São João Bosco, N. 

Bandeirante 

25/6 Diversos 
Celebrações de 
Encerramento 

Em todas as comunidades 

25/6 10 horas Celebração Eucarística 
Paróquia N. Sra. Mãe dos Migrantes do 

Lago Oeste 

 

A avaliação da Semana tem sido muito positiva, pois houve significativa participação 

em várias comunidades. O tema foi de grande interesse e também oportunizou a realização de 

atividades que envolveram as comunidades locais. 

 

 

3 - VII Encontro nacional do Setor de Mobilidade Humana da CNBB (participação do 

IMDH – Pastoral dos Refugiados) 

 O Setor Mobilidade Humana, da CNBB, realizou, de 17 a 19 de agosto no Recanto de 

Assis, em Belo Horizonte/MG, o VII Encontro Anual e reuniu a Pastoral dos Refugiados, o 

Apostolado do Mar, as pastorais dos Nômades, Rodoviária, Turismo, Migrantes, Nipo-

Brasileira, Estudantes Internacionais e o trabalho pastoral na Tríplice Fronteira. 

O evento, organizado pela Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Social 

Transformadora da CNBB, da qual o Setor Mobilidade Humana faz parte, teve como objetivo 

refletir sobre a conjuntura social, política e eclesial e sobre o tema da mobilidade humana para 

identificar os desafios e apontar as respostas para uma “Igreja em Saída”. Na ocasião, cada 

Pastoral que compõe o Setor teve a oportunidade de partilhar a caminhada, analisar a 

conjuntura e traçar perspectivas de ação tanto para as pastorais, quanto para a articulação do 

Setor Mobilidade Humana.  

Foi marcante, além de análise de conjuntura, a partilha de cada Pastoral, o que 

enriqueceu reciprocamente as diferentes áreas de atuação e também os e as participantes. 

Neste contexto, o Instituto Migrações e Direitos Humanos, representando a Pastoral dos 

Refugiados, apresentou, em breve exposição, a situação das migrações venezuelanas para o 

Brasil, fluxo expressivo desde fins de 2016 e de forma mais intensa em 2017. Ressaltou as 

várias iniciativas que vem sendo implementadas, especialmente pela Diocese de Roraima, 

pelas Irmãs Scalabrinianas, Jesuítas e outras forças da sociedade civil, para atender esta 

população que chega às centenas a cada semana. Ir. Rosita destacou, de modo especial, o 

esforço da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Pacaraima, que abriu um serviço essencial 

para a população migrante que se encontra naquela cidade: oferece café da manhã a mais de 

200 pessoas por dia, e abriu o Centro Pastoral para Migrantes (CEPAMI), inaugurado no dia 7, 

em Pacaraima/RR. Para isto, conta com o apoio total das Paróquias da Diocese de Roraima e 

das Irmãs Scalabrinianas.  

Durante a programação, houve ainda uma visita ao Centro Zanmi, Serviço Jesuíta a 

Migrantes e Refugiados, em Belo Horizonte, para que os participantes pudessem conhecer o 

trabalho realizado pela instituição e os desafios do atendimento diário para oferecer apoio às 
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pessoas migrantes e refugiadas, especialmente frente à falta de políticas públicas para esta 

população. 

 

Avaliação dos Resultados: 

 O ano foi muito positivo e com significativos resultados, considerando-se aqui também 

a presença e colaboração que o IMDH ofereceu e pôde dispensar em Roraima, junto aos 

migrantes venezuelanos, com o apoio e parceria da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em 

Pacaraima (RR). Graças ao trabalho conjunto foi possível dinamizar o Centro Pastoral, que 

atende a centenas de migrantes e solicitantes de refúgio em situação de alta vulnerabilidade. A 

viabilização da Casa de Passagem é, igualmente, uma expressão de acolhida humanitária 

importante no contexto tão precário em que se encontram os migrantes na região. 

A Semana do Migrante foi muito dinâmica, especialmente nas comunidades de várias 

regiões administrativas do DF. Ao mesmo tempo, cabe mencionar, como avaliação, que é 

ainda bastante limitada a atuação na maioria das Paróquias do DF. 

Em âmbito nacional, a avaliação do Setor de Mobilidade Humana da CNBB, do qual o 

IMDH faz parte e com o qual muito tem contribuído, tem feito uma avaliação muito positiva da 

participação e contribuição especialmente no setor Refugiados. Tanto no atendimento quanto 

na difusão de matérias e produção de cartilhas em diversos idiomas para distribuição em 

âmbito nacional. 

Finalmente, cabe sublinhar a difusão de matérias através de entrevistas e participação 

em programas de rádio e TV, especialmente na TV Aparecida, TV Canção Nova e TV Rede Vida.  
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PROJETO 08 – INFORMAÇÃO PÚBLICA, ORIENTAÇÃO A ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS, APOIO A PESQUISADORES, PUBLICAÇÃO E DIFUSÃO DE 

SUBSÍDIOS 

 

Objetivo: 

O Projeto desenvolve atividades voltadas à sensibilização da sociedade, oferece apoio e base 

de estudo a pesquisadores e a estudantes em torno da causa do refúgio e da migração e 

oferece atenção a migrantes, refugiados e retornados, inclusive na questão do enfrentamento 

ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo.  

 

Período de realização:  

Serviço sistemático durante o ano, de 01.01.2017 a 31.12.2017. 

 

Descrição das ações: 

Compreende serviços de atendimento à comunidade acadêmica, imprensa, organismos 

governamentais, entidades de defesa de direitos e sociedade civil. Dentre as ações, destacam-

se: 

 

1. Atualizar a biblioteca com materiais pertinentes; 

2. Receber no IMDH e orientar estudantes e pesquisadores ou enviar-lhe materiais 

pertinentes; 

3. Atualizar as informações e conteúdos de pesquisa disponibilizados no site do IMDH; 

4. Divulgar a realidade migratória e sensibilizar a sociedade para a causa e sua 

problemática; 

5. Favorecer conteúdos de aprofundamentos da reflexão, de informação e formação 

sobre migrações, migrantes, refugiados e direitos humanos. 

 

Público Alvo:  

Estudantes universitários, pesquisadores, acadêmicos e pessoas interessadas no tema. 

 

Metas: 

Atender a demanda que houver de estudantes universitários, pesquisadores, meios de 

comunicação social, bem como utilizar as redes sociais e outros recursos disponíveis para 

difundir a causa das migrações e do refúgio e envolver a sociedade na atenção a este público. 

Distribuir materiais formativos e informativos sobre a temática migratória. 

 

Abrangência:  

Nacional e internacional. 
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Desenvolvimento do Projeto 08 

 

Este projeto preocupa-se com a divulgação, sensibilização e aprofundamento do 

debate nas temáticas de refúgio, migrações e tráfico de pessoas, buscando integrar todas as 

regiões do país. O IMDH é um importante difusor de informações e utiliza de diversos meios 

para cumprir essa missão tais como: redes sociais, site, e-mail e telefone para atender a todos 

que buscam se informar sobre o tema. A mídia televisiva é outro importante veículo com o 

qual o IMDH conta para expandir seu alcance nacional e internacional, buscando ampliar a 

sensibilização da sociedade como um todo. De fato, o Instituto é visto como uma referência 

nas temáticas migratórias sendo, por isso, frequentemente procurado por jornalistas para 

entrevistas e outros subsídios para reportagens. 

O quadro a seguir apresenta uma relação de todas as notícias captadas em 2017 que 

citam o IMDH de maneira direta ou indireta, possuem alguma entrevista com a diretora do 

Instituto e/ou falam sobre as atividades desenvolvidas pela instituição ou sobre eventos dos 

quais o Instituto participou. A busca foi feita a partir das seguintes palavras-chave: Instituto 

Migrações e Direitos Humanos; IMDH; Rosita Milesi; Lei de Migração; Rede Solidária para 

Migrantes e Refugiados; RedeMir; MigrArte. 

 

Quadro 8.1 – Matérias jornalísticas para as quais o IMDH contribuiu e/ou é mencionado 

Nº 
Veículo 

(Jornal/TV/Jornalista) 
Manchete Data Acesso 

01 Rádio Vaticano  
Vaticano promove Fórum sobre migrações e 
paz  

20/02/2017 
https://goo.gl/sVGwpV  

 

02 Rádio Vaticano  
Papa: combater as desigualdades que obrigam 
a emigrar  

21/02/2017  
 

https://goo.gl/ii7pHo  
 

03 Rede Católica de Rádio  
Fórum sobre migrações e paz é realizado no 
Vaticano  

21/02/2017  
 

https://goo.gl/we8DkP  

04 Rádio Vaticano  
A presença brasileira no Fórum sobre 
Migrações e Paz  

22/02/2017  
 

https://goo.gl/oTvChz  

05 
Ministério Público 
Federal  

CNIg adota recomendação e autoriza 
residência temporária de migrantes de países 
fronteiriços com o Brasil  

22/02/2017  
 

https://goo.gl/To3wwU  
 

06 Migra Mundo  
Após recuo, CNIg autoriza concessão de 
residência temporária de migrantes de países 
fronteiriços ao Brasil  

22/02/2017  
 

https://goo.gl/snXDs5  
 

07 
Justificando  
Carta Capital  

Resolução autoriza residência temporária de 
migrantes de países fronteiriços com o Brasil  

23/02/2017  
 

https://goo.gl/mnTaHT  
 

08 
Ministério Público do 
Trabalho – MPT  

MPT e MPF cobram esclarecimentos ao 
Conselho Nacional de Imigração  

23/02/2017  
 

https://goo.gl/EWtekw  

09 DPU  
CNIg adota recomendação da DPU e autoriza 
residência para venezuelanos  

23/02/2017  
 

https://goo.gl/vE9bg4  
 

10 Brasil de Fato  
Norma que concedia residência temporária 
para cidadãos de países vizinhos é revogada  

25/02/2017  
 

https://goo.gl/NTtNsG  
 

11 ONU Brasil  
Mulheres refugiadas e migrantes têm direito a 
trabalho digno, diz ACNUR  

09/03/2017  
 

https://goo.gl/12biSf  
 

12 Agência Brasil  
Brincadeiras ajudam crianças refugiadas a se 
adaptarem ao novo país  

11/03/2017  
 

https://goo.gl/W5oHGe  
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13 ONU Brasil  
Encontro em Brasília promove integração 
entre crianças migrantes e brasileiras  

14/03/2017  
 

https://goo.gl/JWBRnm  
 

14 Portal UOL  
Venezuela e Cuba lideram pedidos de refúgio 
para o Brasil em 2016  

16/03/2017  
 

https://goo.gl/wZGxPA  
 

15 ONU Brasil  
Mulheres refugiadas fabricam bolsas, tecem 
sonhos e estreitam laços  

23/03/2017  
 

https://goo.gl/awUVgQ  
 

16 
Universidade Católica de 
Brasília – UCB  

Agência da ONU conhece Projeto "Português 
para Migrantes e Refugiados"  

31/03/2017  
 

https://goo.gl/zRwFD6  
 

17 Cáritas Brasileira  
Rede CLAMOR é constituída para escuta do 
povo migrante, refugiado e escravizado  

06/04/2017  
 

https://goo.gl/jDJX4B 

18 
Serviço Pastoral dos 
Migrantes  

Comissão do Senado aprova projeto de lei 
para nova Lei de Migração  

07/04/2017 https://goo.gl/L9bdtA 

19 
Serviço Franciscano de 
Solidariedade – SEFRAS  

Entidades fazem abaixo assinado pela 
aprovação da nova lei de imigrações no 
Senado  

12/04/2017 https://goo.gl/wNHtDu 

20 Folha Web  
Polícia Federal reforça efetivo para atender 
estrangeiros  

19/04/2017 https://goo.gl/9guchY 

21 STF  
Iniciado julgamento sobre concessão de 
benefício assistencial a estrangeiro  

19/04/2017 
https://goo.gl/MSCBQm 

22 DPU  
STF garante Loas para migrante em recurso 
que teve a DPU como amicus curiae  

20/04/2017 https://goo.gl/1CMhVR 

23 
Agência de Notícias da 
USP  

Aumento no número de refugiados impulsiona 
políticas públicas de reintegração social  

11/05/2017 https://goo.gl/AW42e7 

24 ONU Brasil  
Palestras sobre direitos trabalhistas reúne 
refugiados e migrantes em Brasília  

12/05/2017 
https://goo.gl/tMHPE2 

25 
MSCS – Província 
Aparecida  

Palestras sobre direitos trabalhistas reúne 
refugiados e migrantes em Brasília  

12/05/2017 
https://goo.gl/ZfDrNZ  
 

26 Metrópoles  
Banca da 313 Norte será ateliê cultural de 
empoderamento feminino  

20/05/2017  
 

https://goo.gl/BvQoef  
 

27 
Agência de Notícias 
UniCEUB  

Saudades e esperança: conheça histórias de 
imigrantes no DF  

29/05/2017  
 

https://goo.gl/ySS8ir  
 

28 TV Justiça  
Plenário autoriza pagamento de benefício 
assistencial a estrangeiros  

30/05/2017  
 

https://goo.gl/7btKDm  
 

29 Foca News  
Os avanços e inovações da nova lei de 
migração  

01/06/2017  
 

https://goo.gl/fiZwtw  

30 ESAMC  
Brasil abraça imigrantes e concede mais vistos 
humanitários do que os EUA  

02/06/2017  
 

https://goo.gl/ZWUeQh  
 

31 Vila Brasil  
Português para solicitantes de refúgio em 
Brasília  

07/06/2017  
 

https://goo.gl/2zF93j  
 

32 Correio Web  
IMDH promove feira intercultural em 
homenagem ao Dia Mundial do Refugiado e 
Semana do Migrante 2017  

14/06/2017  
 

https://goo.gl/XKPNBy  
 

33 
Agência de notícias 
UniCEUB  

Refugiados no DF têm dificuldades em 
arrumar emprego  

14/06/2017  
 

https://goo.gl/UAjV6E  

34 
Tarde Nacional Brasília – 
EBC  

Feira Intercultural dos Imigrantes traz 
diversidade à capital  

16/06/2017  
 

https://goo.gl/vbWffB  

35 CNBB  
Igreja Católica busca implementar ações para 
ajudar imigrantes venezuelanos no país  

16/06/2017  
 

https://goo.gl/FMPiHg  
 

36 CNBB  
Papa Francisco orienta ação da Igreja junto 
aos migrantes a partir de quatro verbos  

16/06/2017  
 

https://goo.gl/6VRnZk  
 

37 CNBB  
Migrantes no mundo: milhões de pessoas 
entre o sombras e luzes  

16/06/2017  
 

https://goo.gl/FsfvgD  
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Fonte: IMDH 

38 Ariquemes Online  
Lugar seguro para viver! - Por Dom Moacyr 
Grechi  

18/06/2017  
 

https://goo.gl/fcFWUA  

39 Canção Nova  
Vencer preconceito é fundamental para 
acolhida de refugiados, diz diretora  

20/06/2017  
 

https://goo.gl/R9R6Ld  
 

40 Jornal de Brasília  
Em um ano, número de refugiados no DF 
chegou a 217  

20/06/2017  
 

https://goo.gl/KnTVAk  

41 ONU Brasil  
Evento no Museu Nacional de Brasília 
promove intercâmbio cultural em celebração 
ao Dia Mundial do Refugiado  

23/06/2017  
 

https://goo.gl/xMs3tE  
 

42 ONU Brasil  
Com experiência humanitária, sudanesa ajuda 
outras refugiadas a recomeçar a vida no DF  

24/06/2017  
 

https://goo.gl/4WrBg8  
 

43 CNBB  
Comissão criada a partir do GT de 
Enfrentamento ao Tráfico Humano define 
Plano de Ação  

30/06/2017  
 

https://goo.gl/CYgXWA  
 

44 Brasília de todos nós  Brasília pelos caminhos do refúgio  
06/07/2017  
 

https://goo.gl/1t8dx6  

45 ONU Brasil  
Agências da ONU promovem oficina em 
Brasília sobre direitos de mulheres refugiadas 
e migrantes  

06/07/2017  
 

https://goo.gl/LkkJf2  
 

46 Folha de S. Paulo  
Dobra o número de venezuelanos que 
pediram refúgio no Brasil  

31/07/2017  
 

https://goo.gl/w75GGf  

47 Canção Nova  
"Compartilhe a Viagem" é oportunidade de 
crescimento, afirma Irmã Rosita  

27/08/2018  
 

https://goo.gl/NmfV48  
 

48 Correio Braziliense  
Empregadores têm preconceito e pouca 
abertura a refugiados  

03/09/2017  
 

https://goo.gl/i5pmni  

49 Amazonas Atual  Enfrentamento ao tráfico de pessoas  
20/09/2017  
 

https://goo.gl/R1YxHD  
 

50 ONU Brasil  
Instituto de direitos humanos promove evento 
em Brasília sobre integração de migrantes e 
refugiados  

13/10/2017  
 

https://goo.gl/4Gxw1P  
 

51 Destak  Fila de pedidos de refúgio soma 26,4 mil  
15/10/2017  
 

https://goo.gl/1b3mS6  

52 Agência Brasil  
Organizações sociais discutem novas regras 
para migrantes no Brasil  

18/10/2017  
 

https://goo.gl/WQpp92  
 

53 Fotos Públicas  
Encontro reúne organizações para debater 
migração e refúgio  

18/10/2017  
 

https://goo.gl/ATT64x  
 

54 CNBB  
XIII encontro da RedeMir aprofunda os 
desafios dos refugiados no Brasil e no mundo  

18/10/2017  
 

https://goo.gl/bfdHTb  
 

55 Portal Vermelho  
Rede de apoio a imigrantes condena portaria 
sobre trabalho escravo  

20/10/2017  
 

https://goo.gl/mYo6jy  
 

56 
Tarde Nacional – 
Amazônia  

Encontro Nacional discute acolhimento a 
migrantes e refugiados no Brasil  

20/10/2017  
 

https://goo.gl/nF4f2C  
 

57 Missão Paz  
Missão Paz participa do XIII Encontro Nacional 
da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados  

21/10/2017  
 

https://goo.gl/JqX1d2  
 

58 ONU Brasil  
Evento em Brasília reúne propostas para 
ampliar acesso de migrantes à educação e ao 
trabalho  

26/10/2017  
 

https://goo.gl/2GMNvo  
 

59 ONU Brasil  
Universidade de Brasília incorpora-se à 
Cátedra Sérgio Vieira de Mello da ONU  

28/11/2017  
 

https://goo.gl/G4c9Mz  
 

60 Jornal do Brasil  
Prêmio Alceu Amoroso Lima de Direitos 
Humanos será entregue na próxima terça-
feira  

05/12/2017  
 

https://goo.gl/wYq8hF  
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Outro ponto relevante foi a atuação do Instituto nas redes sociais, contribuindo para a 

divulgação da temática e sensibilização da população. Assim, em 2017, o número de 

seguidores da página do IMDH no Facebook quase dobrou, alcançando 8.384 pessoas. Neste 

período, o IMDH divulgou também 46 artigos ou notícias em seu site (www.migrante.org.br), 

alcançando 47.779 acessos. Dividindo-se os acessos por categoria temática, as mais populares 

foram “Migrantes”, “Refugiados e Refugiadas” e “Migração Haitiana”.  

Destaca-se, ainda, como outra frente de atuação a atenção dedicada a estudantes e 

pesquisadores que buscam orientação e consultoria sobre as temáticas de migração, refúgio e 

integração de estrangeiros no país. O atendimento é realizado pessoalmente, por telefone, e-

mail ou pela disponibilização de materiais voltados ao aprofundamento e capacitação de 

pessoas interessadas. O Quadro 8.2 a seguir apresenta a relação dos estudantes e 

pesquisadores apoiados em 2017 e seus respectivos campos de interesse. 

 

Quadro 8.2 – Estudantes e Pesquisadores atendidos e orientados pelo IMDH 

Nº Nome Profissão Localidade Campo de interesse 

1 Alenice Maia Estudante Brasília Imigrantes 

2 Amanda Rabelo Estudante Brasil Imigrantes/refugiados 

3 Ana Maria da Costa Porto Estudante Brasil Refugiados 

4 Camila Abreu dos Santos Estudante Brasília Mulheres refugiadas 

5 Cibele Alves Estudante Lisboa Imigrantes 

6 Daniele Melo Estudante Brasil Refugiados 

7 Daniella Rocha Pesquisadora Brasília Trabalho infantil 

8 Danielle C. Rebouças Estudante Aracaju Migrações Forçadas 

9 Davyson Daniel Estudante São Paulo Refugiados 

10 Done da Fonseca Pinto Estudante Brasil Refugiados 

11 Eloiza dos Santos Moura  Estudante São Paulo Refugiados/Mercado de trabalho 

12 Fabrício Mello Pesquisador Rio de Janeiro Governança Global 

13 Fernanda Borges Estudante Brasil Refugiados 

14 Fernanda Cunha Estudante Brasília Refugiados 

15 Hanna Yahya Estudante Brasil Imigrantes/refugiados 

16 Jessica Skibinski Estudante Brasil Português para imigrantes 

17 Julia Henriques Souza Estudante Brasilia Indígenas Warao 

18 Lara Vicente Teixeira Estudante Brasília Refugiados e integração local 

19 Lauren Lencina Estudante Chapecó Centro de Acolhida p/ Imig. e Refugiados 

20 Luiz de Barros Moreira Estudante Rio de Janeiro Refugiados Ambientais 

21 Raquel Resende Andrade Estudante Brasil Imigrantes e Refugiados 

http://www.migrante.org.br/
mailto:amandarabelodecampos@gmail.com
mailto:eloizamoura@gestaopublica.etc.br
mailto:hsouzajulia@gmail.com
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22 Raquel Rhoersting Psicóloga Brasilia Refugiados e saúde mental 

23 Sandra Trebunia Estudante São Paulo Mulheres refugiadas 

24 Simone Andrea Schwinn Estudante Rio Grande do Sul Refugiados 

25 Susie Ballantine Psicóloga Reino Unido Refugiados e saúde mental 

26 Thais Fernandes Estudante Brasil Imigrantes e Refugiados 

27 Ylanna Sousa Estudante Brasília Imigrantes 

Fonte: IMDH 

 
Dentre grupos de estudantes e interessados recebidos no IMDH, destacam-se os 

membros do Núcleo de Extensão Humanízate, do Instituto de Ensino Superior de Brasília 

(IESB), acompanhados pelo coordenador do projeto, professor Daniel Mira, e também pela 

coordenadora do Projeto DPU Cultural, Bernardina Leal. Na ocasião, no mês de julho, a 

diretora do IMDH, Irmã Rosita Milesi, apresentou o Instituto, as áreas de atuação e dados 

importantes sobre migrantes e refugiados. A reunião teve como objetivo elaborar uma 

possível parceria entre as instituições a fim de que os estudantes possam realizar ensaios 

fotográficos com a temática de migração e refúgio. O encontro foi muito animador, 

estendendo-se também para outros temas de promoção e integração de migrantes e 

refugiados, visando fortalecer a colaboração recíproca entre as várias instituições em favor 

desta causa humanitária. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Professor Daniel Mira, Irmã Rosita e Bernardina Leal  
com estudantes do Núcleo de Extensão Humanízate 

 

Outro grupo recebido foi o dos Membros da Missão ALEM – Associação Linguística 

Evangélica Missionária –, que esteve no escritório do IMDH para conhecer o espaço e as 

principais atividades desenvolvidas pela instituição.  

 

 

8.1 Publicações 

 

Uma preocupação recorrente do IMDH é a divulgação de informações para os 

imigrantes e refugiados de forma acessível, completa e ampla. Assim, a cartilha “Guia de 

Informação Sobre Trabalho aos Imigrantes e Refugiados” (nas versões Crioulo/Português, 

Inglês/Português e Francês/Português) continuou a ser distribuída em 2017 para as entidades 

da Rede e outros interessados, e foi produzida em um quarto idioma: Espanhol/Português. 
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Foram impressas 3 mil unidades nessa língua, buscando atender, principalmente, o fluxo de 

venezuelanos que tem chegado ao Brasil. 

O mesmo ocorreu com a cartilha multilíngue com expressões básicas do Português 

traduzidas para o Crioulo Haitiano, Inglês e Francês que continuou a ser distribuída esse ano. A 

cartilha tem como objetivo ajudar o maior número de imigrantes a aprender o português 

básico, assim que chegam ao país, principalmente para as pessoas que vão residir em 

localidades onde não há cursos de português. Também em razão da migração venezuelana, 

percebeu-se a necessidade de elaborar uma nova versão dessa cartilha, incluindo o idioma 

espanhol. Assim, 9.000 exemplares da nova versão foram impressos em 2017. Iniciou-se sua 

distribuição, principalmente no estado de Roraima, a qual será intensificada em 2018. 

Em 2017, também foi elaborado e produzido um folder bilíngue (português e 

espanhol) voltado para a orientação de venezuelanos sobre como obter documentos de 

registro no Brasil, por meio de solicitação de refúgio ou de residência temporária. Foram 

produzidas 7.000 unidades do folheto em espanhol – a grande maioria encaminhada à Polícia 

Federal e a entidades parceiras do IMDH nas cidades de Boa Vista e Pacaraima (RR). 

Além disso, como parte do esforço de divulgação e promoção de um debate 

informado sobre as temáticas migratórias e de refúgio, o IMDH gerencia e promove a 

publicação anual do “Caderno de Debates: Refúgio, Migrações e Cidadania”, com tiragem de 

1.620 exemplares. Em 2017, o Caderno de Debates, que está em sua 12ª edição, foi composto 

pelos seguintes artigos: 

 

Título do Artigo Autores 

Apresentação Rosita Milesi e Paula Coury  

A Lei Migratória e a Inovação de Paradigmas Tarciso Dal Maso Jardim 

Fazendo Memória do Processo de Construção da Lei de 
Refugiados no Brasil 

Rosita Milesi e William Cesar de 
Andrade 

Encontrar-se com o Estrangeiro Gabriel Gualano de Godoy 

Benefício de Prestação Continuada – BPC em Favor de 
Imigrantes Residentes no País 

Gustavo Zortea 

O Idioma como Facilitador do Processo de Integração de 
Refugiados e Imigrantes: a Experiência do Instituto 
Migrações e Direitos Humanos (IMDH) 

Paula Coury e Julia Rovery 

Balanço e Reflexões sobre a Imigração Haitiana no Brasil: um 
Ensaio 

Geraldo Castro Cotinguiba e Marília 
Lima Pimentel Cotinguiba 

Perfil Sociodemográfico e Laboral da Imigração Venezuelana Gustavo Simões, Leonardo 
Cavalcanti, Tadeu de Oliveira, Elaine 
Moreira e Julia Camargo 

 

Em síntese, os materiais publicados e/ou distribuídos pelo IMDH em 2017 encontram-

se no Quadro 8.3 abaixo: 

Quadro 8.3 – Materiais enviados e distribuídos pelo IMDH 

Material/Publicação Distribuição 

Caderno de Debates nº 10 121 

Caderno de Debates nº 11 373 
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Caderno de Debates nº 3 1 

Caderno de Debates nº 9 1 

Calendário ACNUR 27 

Cartilhas para Refugiados no Brasil – ACNUR 31 

Cartilhas para Solicitantes de Refúgio no Brasil – ACNUR 7 

Coletânea de Instrumentos de Proteção Nacional e Internacional de Refugiados e Apátridas 4 

Direito Internacional dos Refugiados 5 

Folder do IMDH 50 

Guia de Informação sobre Trabalho aos Imigrantes e Refugiados - Cartilha Crioulo Haiti/Port. 1641 
Guia de Informação sobre Trabalho aos Imigrantes e Refugiados - Cartilha Espanhol/Port. 2467 
Guia de Informação sobre Trabalho aos Imigrantes e Refugiados - Cartilha Francês/Port. 1657 
Guia de Informação sobre Trabalho aos Imigrantes e Refugiados - Cartilha Inglês/Português 772 

Perfil Migratório do Brasil 2009 1 

Pode Entrar - livro de estudantes - Português do Brasil para Refugiadas e Refugiados 16 

Políticas Públicas para as Migrações Internacionais (Espanhol) 1 

Protegendo Refugiados No Brasil e No Mundo 275 

Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo 1 

 

Quadro 4 – Pessoas Beneficiadas 

 

Serviço prestado Pessoas beneficiadas 

Aulas de Português – fornecimento de apostilas e material 175 
Orientações a venezuelanos sobre documentação 6.296 

Apoio a Pessoas para comunicação com Cartilha Multilíngue 2470 

Total de Pessoas beneficiadas 8.941 

 

Avaliação dos resultados: 

Nos últimos 10 anos o tema das migrações se tornou cada vez mais recorrente nas 
mídias de circulação mundial. Devido a conflitos internos, crises e violações, um número 
crescente de pessoas se veem obrigadas a deixar seus países de origem. Em 2017, não foi 
diferente; o assunto continuou a ocupar as principais seções de grandes jornais e, por esse 
motivo, o IMDH foi procurado em diversos momentos para dar depoimentos sobre o trabalho 
realizado com refugiados e imigrantes, para indicar pessoas para entrevistas e também para 
prestar informações sobre o processo de acolhida e permanência no país. 

No atendimento para formação, informação, capacitação e esclarecimento de 
interessados, o IMDH recebeu a visita de 27 estudantes e pesquisadores, além de grupos. O 
maior interesse apresentado foi a questão do refúgio. Muitos materiais foram produzidos e/ou 
distribuídos pelo Instituto. Ao longo do ano, foram distribuídas 16.392 publicações, sendo que 
os materiais mais enviados foram o folder de documentação para venezuelanos “Cómo y en 
donde puedo obtener documentos” (6.296 exemplares); a “Cartilha Multilíngue/Português” 
(2.470 exemplares); e o “Guia de Informação sobre Trabalho aos Imigrantes e Refugiados - 
Cartilha Espanhol/Português” (2.467 exemplares). Essas 3 publicações foram distribuídas para 
entidades e pessoas que trabalham com imigrantes e refugiados em todo o Brasil e refletem a 
maior urgência migratória deste ano no Brasil, referente à migração venezuelana, bem como 
os esforços advindos da tentativa de acolhida e registro dessa população.  
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PROJETO 09 – INCIDÊNCIA PELA GARANTIA DE ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS 
EXISTENTES E POR POLÍTICAS ESPECÍFICAS 

 

 

Objetivo: 
O projeto visa propiciar colaboração e desenvolver ações que favoreçam a articulação, 

promoção e acompanhamento interinstitucional de ações de incidência sociopolítica para 

proteção, defesa de direitos, integração e desenvolvimento de migrantes e refugiados/as no 

Brasil. 

Descrição das Ações: 

Compreende ações ou atividades no âmbito da mobilização social, da incidência no Congresso 

Nacional, bem como em espaços do Poder Executivo, tais como: 

 

1. Acompanhar a tramitação e defender a aprovação do SDC 7/2016, nova Lei de 

Migrações, no Senado Federal, que já se encontra em fase final de tramitação e 

aprovação; 

2. Atuar junto a instâncias administrativas, Conselhos, e entidades parceiras em favor 

de políticas públicas e de acesso às políticas vigentes; 

3. Promover encontros e seminários de sensibilização de entidades públicas, 

comunitárias e privadas em favor da causa das migrações e do refúgio; 

4. Propiciar aos coletivos de migrantes capacitação para ajudar no acesso a políticas 

públicas. 

 

Público-Alvo:  
Sociedade, migrantes, refugiados e instâncias governamentais e políticas. 

Período de realização:  

Serviço sistemático durante o ano, de 01.01.2017 a 31.12.2017. 

 

Metas:  

Alcançar, em 2017, a aprovação da nova Lei de Migrações e sua regulamentação. Avançar na 

conquista de disposições e medidas que favoreçam o acesso dos migrantes e refugiados às 

políticas públicas vigentes.  

 

Abrangência:  

Nacional. 

 

Recurso financeiro:  

A própria capacidade instalada, apoio financeiro da Fundación AVINA e insumos do IMDH. 

 

Recursos humanos envolvidos:  

Equipe do IMDH, voluntários e um profissional contratado para comunicação social e digital. 
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Participação dos usuários:  

Os usuários são integrantes e protagonistas da ação, uma vez que incorporam a ótica da 

preservação dos direitos humanos de migrantes e refugiados em suas atividades regulares, 

ampliando o alcance das ações de incidência realizadas pelo IMDH e seu impacto prático em 

termos legislativos e de políticas públicas. 

 
 

 

 

Desenvolvimento do Projeto 09 

 

9.1. Introdução 

 

Em seu trabalho de proteção a refugiados, solicitantes de refúgio e imigrantes, o IMDH 

identificou a necessidade de reforçar suas atividades no âmbito do Comitê Nacional para os 

Refugiados (CONARE/MJ), do Conselho Nacional de Imigração (CNIg/MTE), do legislativo 

brasileiro e de outras instâncias governamentais, fortalecendo parcerias com organismos 

internacionais, órgãos de justiça e entidades da sociedade civil. De fato, além dos 

atendimentos diretos a solicitantes e refugiados, uma das prioridades do IMDH é a incidência 

política, buscando fazer avançar a legislação migratória e de refúgio no Brasil, promover a 

inclusão de refugiados e imigrantes em políticas públicas universais, bem como estimular o 

desenvolvimento de políticas públicas específicas às demandas deste público.  

Desde 2015, com o intuito de fortalecer as ações de incidência realizadas pelo IMDH e 

também por outras entidades que compõem a Rede Solidária para Migrantes e Refugiados, 

organizou-se o Grupo de Trabalho de Incidência do IMDH/RedeMiR (GT Incidência) que 

continuou atuante em 2017. Nesse contexto, o IMDH realizou diversas atividades de incidência 

política e colaborou com a organização de seminários e conferências sobre a temática, visando 

sensibilizar a sociedade sobre a situação dos refugiados. Atuou na incidência em questões 

relacionadas ao enfrentamento ao tráfico de pessoas (mais informações disponíveis no 

Capítulo 04) e junto ao CNIg em vários processos de residência permanente (detalhados no 

Capítulo 03, na seção sobre Proteção). 

 

 

9.2. Nova Lei de Migração 

 

Em 2017, com a intensa participação dos membros do GT Incidência, alguns programas 

e políticas para migrantes e refugiados tiveram significativos avanços: após várias consultas 

técnicas às instituições membro da RedeMiR e a migrantes, a Câmara dos Deputados aprovou 

novo projeto de lei de migração e encaminhou para o Senado Federal. Durante os meses de 

dezembro de 2016 a março de 2017, a nova lei migratória que estava em tramitação começou 

a sofrer grande ameaça de desvirtuação. Assim, houve forte empenho em garantir a 

permanência das propostas do GT Incidência.   

Nesse sentido, destacamos os diferentes momentos em que foram desenvolvidas 

atividades de incidência em torno da Nova Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017), quais sejam: 
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construção do texto nas duas casas do Congresso, sanção presidencial, vetos, anistia e 

regulamentação.  

Desde o início da tramitação no Congresso, o IMDH, juntamente com outras 

organizações da sociedade civil e representantes de organismos internacionais, acompanhou 

ativamente as atividades no Legislativo, participando de audiências públicas, reuniões com 

assessores e consultores em forte trabalho de incidência política, a fim de que a lei fosse 

aprovada. Instituições públicas, organizações da sociedade civil, acadêmicos, associações de 

migrantes e representantes do setor privado apresentaram contribuições ao texto, em um 

intenso processo de debate público e suprapartidário. 

Em maio de 2017, o então projeto de lei foi sancionado pelo Presidente Michel Temer, 

que, apesar das ações da sociedade civil para que o texto fosse aprovado em sua totalidade, 

vetou vários trechos do texto (entre artigos inteiros ou parciais). Um dos principais foi o veto à 

anistia a imigrantes, impedindo que milhares de estrangeiros que vivem em situação irregular 

possam se regularizar. O texto aprovado no Congresso permitia a livre circulação de indígenas 

e populações tradicionais entre fronteiras, em terras tradicionalmente ocupadas, o que 

também foi vetado pelo Executivo. O texto sancionado também determinou que os migrantes 

não poderão exercer cargo, emprego e função pública, ou entrar no país por conta de 

aprovação em concurso público. 

Após o veto presidencial à anistia a migrantes sem documentos no Brasil, o debate 

voltou ao Congresso Nacional. Em junho de 2017, o Deputado Orlando Silva apresentou um 

novo projeto de lei especificamente voltado a esta questão (o PL nº 7.876/2017), que passou a 

tramitar na Câmara dos Deputados, com a relatoria da Deputada Jô Moraes. O IMDH, no 

âmbito da articulação da RedeMir, segue atuando para pressionar o Congresso a aprovar o 

projeto.  

A partir de 21 de novembro de 2017, quando a Nova Lei de Migração entrou em vigor, 

o IMDH, junto a outras entidades da sociedade civil, articulou-se para incidir sobre os temas 

pendentes de regulamentação, com a participação em reuniões, audiências públicas e envio de 

insumos à elaboração do texto que culminou no Decreto nº 9.199/2017.  

O texto do Decreto é extenso e apresenta 318 artigos (quase o triplo dos 121 da nova 

lei, já excluindo os vetados), ignorando sugestões apresentadas durante as audiências e 

consultas públicas, indo contra o espírito vanguardista da Nova Lei. O Decreto ainda postergou 

a regulamentação de pontos importantes, como o caso dos vistos e autorizações de residência 

por razões humanitárias. 

Nesse sentido, no final de 2017, o IMDH seguiu acompanhando o processo de 

construção das minutas de resoluções normativas e atos interministeriais sobre temas 

pendentes de regulamentação, como a declaração de hipossuficiência, para fins de isenção do 

pagamento de taxas e emolumentos consulares para concessão de vistos ou para a obtenção 

de documentos para regularização migratória. 

Apesar dos vetos e polêmicas envolvendo a regulamentação, é notável que a 

aprovação da nova Lei de Migração tenha se dado mesmo com o conturbado cenário político 

brasileiro. Isto não teria sido possível sem a intensa atuação do grupo de trabalho de 

incidência da RedeMiR, que continua articulado buscando influir no processo de 

regulamentação da lei. 

Em relação ao tema, seguem algumas das principais atividades desenvolvidas ao longo 

do ano de 2017:  
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05 e 06/04: o IMDH realizou, juntamente com representantes da Conectas e da Missão Paz, 

gestões com o relator do projeto da nova lei de migração na Comissão de Relações Exteriores 

e Defesa Nacional (CRE) e acompanhou a votação do mesmo na referida Comissão. 

 

11 a 18/04: Diante da intensificação de reações xenófobas contrárias ao projeto de lei, o IMDH 

uniu-se a outras entidades da sociedade civil para pressionar os senadores a votarem o PL em 

Plenário, conseguindo sua aprovação no dia 18/04.  

 

27/04: Após a aprovação do projeto de lei pelo Senado, em uma grande articulação nacional, o 

IMDH, a Conectas e a Missão Paz prepararam uma carta, que obteve 151 adesões de entidades 

e foi entregue à Casa Civil pedindo ao Presidente Michel Temer a sanção integral da nova Lei 

de Migração. A Lei 13.445 foi sancionada em 24/05, porém alguns de seus dispositivos foram 

vetados. 

 

30/05: Após a aprovação parcial da Lei de Migração pelo Presidente da República, o IMDH e 

outros representantes da sociedade civil participaram de reunião no Senado sobre os vetos 

presidenciais, para atuar em favor da rejeição aos mesmos, a fim de que a Lei de Migração 

pudesse vigorar em sua integralidade. Apesar de isso não ter sido possível, a pressão da 

sociedade civil levou o Dep. Orlando Silva a protocolar, em 13/06, um novo projeto de lei 

prevendo a concessão de anistia aos imigrantes (o PL nº 7876/2017). 

 

06/07: A diretora do IMDH participou em Brasília de reunião que discutiu a regulamentação da 

Lei 13.445/2017.  

 

04/08: A diretora e a Assistente de Proteção do IMDH participaram em São Paulo de reunião 

do Fórum de Participação Social do CNIg sobre a regulamentação da Lei 13.445/2017 e 

interfaces com o Pacto Global.  O evento teve como objetivo promover o diálogo com a 

sociedade civil a fim de propiciar subsídios para a construção de políticas migratórias no Brasil 

que estejam apoiadas nas experiências daqueles que vivenciam a migração em seu cotidiano, 

direta ou indiretamente, bem como para a formulação das posições brasileiras no âmbito 

internacional. Os participantes se dividiram em quatro grupos de trabalho, que tiveram como 

tarefa elaborar as propostas para a regulamentação da nova lei. A diretora e a assistente de 

proteção do IMDH participaram do GT01, a respeito de Vistos e Autorização de Residência. Ao 

final do evento, os grupos elaboraram cerca de 30 propostas, que foram apresentadas na 

plenária. Este evento foi o principal canal aberto pelo governo para participação da sociedade 

civil na construção do regulamento da nova lei.  

 

29/08: O IMDH se uniu a várias outras organizações da sociedade civil na tentativa de 

pressionar parlamentares a derrubar os vetos presidenciais à lei de migração. Nesta data 

ocorreu a votação pelo Congresso, mas, a despeito de toda esta mobilização, os vetos foram 

mantidos.  

 

17/10: a Assistente de Proteção do IMDH participou de reunião na Procuradoria Geral da 

República, em que foram discutidos temas como a regulamentação da nova Lei de Migração e 

a situação dos venezuelanos em Roraima.  
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18/10: a Assistente de Proteção do IMDH participou, juntamente com outros representantes 

da RedeMiR, do MPF, do MPT e da DPU, de uma reunião na Casa Civil, acerca da 

regulamentação da Lei 13.445/2017. Na ocasião, conseguiu-se um compromisso do governo 

de dar mais espaço à efetiva participação da sociedade civil no processo de elaboração do 

decreto regulamentador. 

 

13/11: a Assistente de Proteção do IMDH participou de Audiência Pública no Ministério da 

Justiça, em que se discutiu o texto da minuta do decreto que regulamenta a Lei de Migração. 

 

01/12: A relatora do PL 7876/2017 (PL da Anistia), Dep. Jô Moraes (PCdoB-MG), emitiu 

parecer por sua aprovação, ensejando articulação das organizações da sociedade civil que 

trabalham no tema, incluindo o IMDH, para elaborar uma estratégia de ação na sequência do 

trâmite legislativo. Considerou-se a possibilidade de levar a votação diretamente para 

Plenário, usando a entrada em vigor da Lei 13.445/2017 como justificativa de urgência. 

Contudo, dada a agenda de votações e a proximidade do recesso parlamentar, não foi possível 

fazê-lo em dezembro. 

 

 

9.3. Plano de Ação do Brasil (PAB) 

 

O Plano de Ação do Brasil constitui as diretrizes acordadas em dezembro de 2014 pelos 

Estados da América Latina e do Caribe a fim de responder aos novos desafios de proteção 

internacional e na busca de soluções às pessoas refugiadas, solicitantes de refúgio, deslocadas 

e apátridas na América Latina e no Caribe pelos 10 anos seguintes. 

Dentre os eixos temáticos do PAB, a atuação do IMDH teve especial destaque no 

assunto da apatridia. No que diz respeito aos esforços para a implementação do Plano de Ação 

do Brasil, destacam-se os de incidência para fortalecer a legislação nacional sobre apatridia, 

colaborando com a campanha global “I Belong”, lançada pelo ACNUR em 2014, com o objetivo 

de erradicar o problema em 10 anos. O Brasil ratificou as convenções a respeito, mas, apesar 

dos esforços realizados, tem sido difícil aprovar uma lei nacional que trate exclusivamente 

sobre o tema.  

No Legislativo, as gestões, às quais o IMDH se uniu intensamente, foram no sentido de 

incluir o tema da apatridia na Lei 13.445/2017. Conseguiu-se uma seção intitulada “Da 

Proteção do Apátrida e da Redução da Apatridia”, porém o Art. 26 determina que 

“Regulamento disporá sobre o instituto protetivo especial do apátrida, consolidado em 

processo simplificado de naturalização.” Assim, o IMDH está trabalhando para que o tema seja 

devidamente contemplado na regulamentação da nova Lei de Migração, etapa ora em 

andamento.  

Ademais, o IMDH, que participou da criação da Rede ANA (Red de las Américas sobre 

Nacionalidad y Apatridia), continua a contribuir para o trabalho da mesma. 

No contexto de avaliação trienal do Plano de Ação do Brasil, o IMDH participou de 

encontros nacionais e regionais para discussão e avaliação do que foi feito nos primeiros três 

anos de implementação do PAB. Verifica-se que muitas das ações implementadas pelos 

Estados, em coordenação com entidades da sociedade civil e com organizações internacionais, 
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ainda que indiretamente, são registradas como avanços no marco das iniciativas do Plano de 

Ação do Brasil. 

Em 29 de novembro, ocorreu a Reunião de Consulta Nacional, com o objetivo de 

mapear os avanços alcançados no âmbito do Plano de Ação do Brasil (2014-2017), organizada 

pelo CONARE e pelo ACNUR, sediada no MRE, reunindo refugiados, representantes do 

governo, sociedade civil, órgãos de justiça e academia. Os participantes foram divididos em 3 

grupos de trabalho (GTs): 1) Apatridia, 2) Asilo de Qualidade e 3) Integração Local.  

O IMDH participou como instituição representante da sociedade civil no GT sobre 

Apatridia. Inicialmente, foram aportadas colaborações a um questionário disponibilizado em 

uma plataforma online (GoogleDocs), unindo contribuições dos participantes do GT,  bem 

como à consulta virtual que foi aberta no site do Ministério da Justiça. Na ocasião da Reunião 

no Itamaraty, a partir da discussão entre os membros dos três GTs, foi elaborado e aprovado 

um texto final sobre a consulta realizada, que servirá de insumo para elaboração do relatório 

trienal dos avanços do Plano de Ação do Brasil. 

Adicionalmente, como uma das organizações da sociedade civil que compõem o Grupo 

de Articulação Regional do Plano de Ação do Brasil (GAR-PAB), o IMDH ofereceu contribuições 

para a elaboração da minuta do relatório de avaliação dos 3 primeiros anos de implementação 

do PAB, a ser finalizado a tempo da Reunião de Consulta da América Latina e do Caribe como 

Contribuição Regional para o Pacto Global sobre Refugiados, evento que ocorrerá em fevereiro 

de 2018, em Brasília. 

 

 

9.4. Governo do Distrito Federal 

 

Por meio de seminários, reuniões e outros contatos, percebe-se um crescente 

envolvimento do Governo do Distrito Federal com a temática do refúgio e das migrações, bem 

como uma preocupação em promover políticas públicas para esta população. Neste sentido, 

está em curso uma articulação com a Casa Civil e algumas secretarias do Governo do Distrito 

Federal, em prol da criação de um comitê do DF para refugiados, imigrantes e apátridas. Além 

disso, já se constatam avanços, modestos, mas reais, na prestação de serviços públicos, como: 

 

 Solução de albergamento temporário para pessoas em situação de rua em parceria com a 

UNISUAS - Central de Vagas de Acolhimento e Atendimento Emergencial. 

 O IMDH encaminha o público-alvo aos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) 

para inclusão no Cadastro Único e tem sido procurado pelos gestores de diversos CRAS 

para capacitar as equipes na temática do refúgio. Como resultado, é crescente o número 

de solicitantes de refúgio e refugiados que se beneficiam de programas sociais, como o 

Bolsa Família. 

 Cooperação com a Secretaria de Justiça do GDF para a realização de um Simpósio durante 

a Semana de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (de 24 a 31 de julho). Tratou-se de uma 

excelente oportunidade de conscientizar gestores e servidores do GDF também para 

questões de refúgio e migrações. 

 Desde 2016 o IMDH, além de todas as iniciativas anteriores, está participando do grupo de 

trabalho que busca viabilizar cursos de português para refugiados e imigrantes nos Centros 
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Interescolares de Língua, em parceira com o ACNUR, a Secretaria de Educação do GDF e a 

Universidade de Brasília. 

 Em parceria com a SEJUS e o NEPPE-UnB, o IMDH tem realizado gestões para viabilizar, 

junto ao DFTrans,  a emissão do Passe Livre para refugiados e imigrantes que frequentam 

o curso de português no NEPPE. 

 Em parceria com a Secretaria de Trabalho, o IMDH realizou 2 capacitações sobre a inserção 

laboral da população de interesse, atingindo todos os coordenadores das Agências do 

Trabalhador do Distrito Federal. 

 O Instituto também tem colaborado com assistentes sociais, psicólogos e outros 

funcionários da rede de assistência e casas de acolhida do GDF na busca de soluções para 

casos específicos envolvendo solicitantes de refúgio e refugiados, em situação de alta 

vulnerabilidade ou mesmo vítimas de tráfico de pessoas. 

 

 

9.5. Participação em reuniões, seminários e conferências 

 

O Instituto colaborou com a organização de diversos seminários e conferências sobre a 

temática do refúgio e migrações, visando sensibilizar a sociedade sobre a situação da 

população de interesse. Segue lista das principais atividades desenvolvidas ao longo do ano, 

com especial destaque para as atividades de incidência no estado de Roraima: 

 

21 e 22/02: VI Fórum Internacional sobre Migrações e Paz (Roma, Itália). A diretora do IMDH 

participou do evento promovido pela Santa Sé, pelo Dicastério para o Desenvolvimento 

Humano Integral, o Scalabrini International Migration Network (SIMN) e a Fundação Konrad 

Adenauer. O evento contou com a participação do Papa Francisco e defendeu legislações 

migratórias que prezem pela acolhida aos migrantes e refugiados, e não apenas pela repressão 

da migração irregular. 

  

7 a 10/03: Missão do MPT a Roraima (Boa Vista e Pacaraima). A diretora do IMDH participou 

da missão, cujo objetivo foi avaliar a situação e buscar soluções para as demandas que surgem 

com o fluxo massivo de venezuelanos. A missão incluiu visitas aos abrigos, reuniões com os 

poderes municipal e estadual, uma audiência pública, entre outras gestões com as autoridades 

locais em busca de soluções.  

 

09/03: o IMDH participou da 46ª Reunião Ordinária do Comitê Distrital de Enfrentamento ao 

Tráfico de Seres Humanos do Distrito Federal, em que foram tratados diversos temas relativos 

a políticas públicas do GDF e a inclusão de refugiados nestas, destacando-se a avaliação do 

curso de português para estrangeiros realizado no IFB via PRONATEC e três projetos 

atualmente em desenvolvimento: a) Projeto Mulheres Mil, que prevê a realização de cursos 

técnicos e profissionalizantes via PRONATEC para mulheres em situação de vulnerabilidade; b) 

projeto para ensino de Língua Portuguesa para estrangeiros nos CILs; c) Projeto Pró-DF, no 

âmbito da Secretaria de Economia e Desenvolvimento Sustentável do DF, voltado ao incentivo 

ao comércio do DF e inserção de pessoas no mercado de trabalho formal, podendo haver a 

possibilidade de uma inserção laboral dos refugiados.  
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14/03: a diretora do IMDH participou de reunião do CNIg, em que se decidiu pela concessão 

de residência permanente a 806 de solicitantes de refúgio provenientes principalmente de 

Gana e do Senegal. A decisão foi publicada no DOU de 16/03.  

 

15/03: o IMDH participou de reunião e atuou intensivamente junto à Secretaria de Educação 

do DF para implementação da política pública que prevê aulas de português para refugiados 

nos CILs. 

 

20/03: reunião no Ministério da Cultura – a diretora do IMDH colaborou com a Secretaria de 

Cultura em ação para viabilizar a inclusão de refugiados em concurso de premiação de ações 

voltadas à promoção da paz. 

 

21/03: gestões com o GDF para estabelecer um Comitê Distrital para Refugiados, Imigrantes e 

Apátridas.  

 

21/03: missão interinstitucional a Roraima, voltada à atenção aos imigrantes, refugiados e 

solicitantes de refúgio que estão vindo da Venezuela. Na ocasião, Ir. Rosita Milesi além de 

colaborar com toda a missão, participou da Audiência Pública que debateu a temática e 

buscou identificar linhas de ação para atender a esta numerosa população.  

 

22/03: a diretora do IMDH participou de reunião com o presidente da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado Federal, apresentando-lhe o pedido da 

sociedade civil pela aprovação da nova lei de migração aprovado pela Câmara dos Deputados 

em dezembro, SDC 7/2016.  

 

23/03: reunião da diretora do IMDH com representantes da Embaixada dos Estados Unidos 

em Brasília, interessados em conhecer a realidade dos refugiados no Brasil e discutir a 

viabilidade de financiamento de projetos pelo fundo Taft Refugee Fund. Na ocasião, o IMDH 

chamou atenção para situação dos venezuelanos que vivem em Roraima e a escassez de 

recursos das instituições locais que atuam na acolhida e proteção destes solicitantes de 

refúgio.  

 

04/04: realizou-se no IMDH reunião com o Secretário Adjunto de Políticas de Direitos 

Humanos do GDF, Sr. Iolando Almeida, e o Oficial de Meios de Subsistência do ACNUR, Sr. 

Paulo Sérgio Almeida, dando continuidade às tratativas para estabelecimento de um Comitê 

do Distrito Federal para Refugiados, Imigrantes e Apátridas.  

 

05 e 06/04: o IMDH realizou, juntamente com representantes da Conectas e da Missão Paz, 

gestões com o relator do projeto da nova lei de migração na Comissão de Relações Exteriores 

e Defesa Nacional (CRE) e acompanhou a votação do mesmo na referida Comissão.  

 

05/04: a diretora e a assistente do Setor de Trabalho do IMDH organizaram oficina no CRAS de 

Taguatinga contando com a presença dos funcionários do CRAS e também de solicitantes de 

refúgio e refugiados que vivem na região, buscando garantir o acesso da população-alvo aos 

serviços de assistência social do governo brasileiro, como o programa “Bolsa Família”.  
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20/04: O STF emitiu decisão que pode ser vista como favorável à concessão do BPC (benefício 

de prestação continuada) para refugiados ao entender que a condição de estrangeiro 

residente no Brasil não impede o recebimento do benefício. No julgamento, o STF rejeitou 

recurso extraordinário no qual o INSS questionava a decisão que determinava a concessão do 

BPC a uma italiana residente no Brasil. O recurso extraordinário tem repercussão geral 

reconhecida, o que significa que o entendimento firmado nesta ocasião pelo STF deve ser 

aplicado pelas demais instâncias do Poder Judiciário a processos semelhantes. Como Amicus 

Curiae nesta ação, o IMDH atuou intensamente para defender os direitos dos refugiados.  

 

19 a 21/04: 2ª missão em Roraima com participação da diretora do IMDH. O principal objetivo 

da missão foi apoiar o trabalho da Polícia Federal no sentido de reforçar a capacidade de 

registro das solicitações de refúgio ou de residência temporária por parte dos venezuelanos. 

Desta forma, buscou-se reduzir o tempo de espera que os imigrantes enfrentam para obter 

documentos no Brasil.  

 

12/05: o IMDH participou das reuniões do CNIg, em que um dos temas tratados foi a 

continuidade dos processos coletivos de regularização migratória de solicitantes de refúgio. 

 

17 e 18/05: 3ª missão do IMDH em Roraima, participando de uma Comitiva do Governo 

Federal, ACNUR e várias outras instâncias, que foi ao Estado para prestar apoio técnico à 

preparação para emergências e elaboração de um plano de contingência para atendimento em 

caso de grande aumento do fluxo de venezuelanos. Entre os objetivos da missão, destacam-se: 

garantir que não haja retornos forçados para a Venezuela, onde a situação é bastante instável 

e até mesmo perigosa e também que os venezuelanos sejam recebidos e registrados no Brasil, 

para que tenham acesso a serviços e direitos básicos. 

 

31/05 e 01/06: 4ª missão do IMDH em Roraima, dando continuidade à resposta ao fluxo 

massivo de venezuelanos na região. Desta vez, o principal objetivo foi desenhar a emenda ao 

Acordo de Parceria firmado entre o IMDH e o ACNUR.  

 

13/06: a Diretora do IMDH participou em Genebra da 35ª Sessão do Comitê das Nações Unidas 

para os Direitos Humanos.  

 

 14 a 16/06: Em Genebra, a diretora do IMDH foi uma das representantes do Brasil no 

encontro “Annual Consultations with NGOs”, organizado pelo ACNUR. O tema do encontro foi 

o Quadro de Respostas Abrangentes para Refugiados (Comprehensive Refugee Response 

Framework), uma das estratégias acordadas pelos signatários da Declaração de Nova Iorque, 

em 2016. O principal objetivo foi produzir recomendações para fortalecer respostas 

abrangentes à questão dos refugiados, com base nas experiências práticas das organizações 

presentes.  

 

20/06: Participação em reunião do CNIg, em que houve a aprovação de mais um processo 

coletivo de residência permanente movido pela DPU de São Paulo em parceria com o IMDH, 

beneficiando cerca de 300 solicitantes de refúgio.  
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 21 e 22/06: o IMDH realizou oficina de sensibilização para cerca de 30 coordenadores e 

funcionários das Agências do Trabalhador do DF, com a temática “A Inserção de Refugiados e 

Imigrantes no Mercado de Trabalho”.  

 

Junho: O IMDH realizou um levantamento sobre a legislação brasileira referente à integração 

local de refugiados, em contribuição à pesquisa comparativa “Migration and the Law”, 

realizada pelo Banco Mundial. O estudo tem como objetivo criar um banco de dados global 

com as melhores práticas legais neste tema, para orientar governos, formuladores de políticas 

e outros interessados.  

 

10/07: A diretora do IMDH participou de reunião na Secretaria de Educação do DF do grupo 

que está trabalhando para estabelecer cursos de português como língua de acolhimento na 

rede pública de ensino do DF.  

 

18/07: A diretora do IMDH participou de reunião realizada na Casa Civil do Governo do 

Distrito Federal, cuja finalidade foi tratar das contribuições das secretarias de Governo, 

organismos internacionais e sociedade civil, bem como articular as iniciativas realizadas 

anteriormente, voltadas a elaborar e definir um texto intitulado “Política para a População 

Imigrante, Refugiada e Exilada”.  

 

25/07: Capacitação em temas de migração e refúgio para 6 funcionários do CRAS do Riacho 

Fundo I, na sede do IMDH. Muitos solicitantes de refúgio e refugiados que vivem no Riacho 

Fundo estão em situação de vulnerabilidade e foram orientados pelo IMDH a procurar o CRAS. 

Diante da demanda, a coordenadora do Centro solicitou ao Instituto a realização desta 

capacitação sobre a situação do público-alvo e os serviços prestados pelo IMDH. Identificaram-

se duas boas práticas já adotadas pelo CRAS do Riacho Fundo I, com potencial de expansão 

para outras unidades: a) o CRAS está cedendo seu espaço físico para realização de aulas de 

português que estão sendo ministradas pelos voluntários da Universidade Católica de Brasília; 

b) o CRAS tem atendido imigrantes e refugiados no grupo prioritário, o que os dispensa de 

fazer agendamento por telefone para inserção no Cadastro Único, o que era muito difícil em 

razão da barreira do idioma.   

 

01/08: O IMDH e a Conectas foram Amicus Curae em ação conjunta movida pela DPU e o MPF 

que conseguiu a isenção das taxas para pedidos de residência (Resolução 126/2017) para 

venezuelanos em situação de hipossuficiência. Esta decisão judicial começou a ser aplicada 

imediatamente e continua ainda hoje. A nova lei de migração prevê esta isenção, porém 

depende ainda de Portaria do MJ disciplinando a questão.  

 

08 e 09/08: a assistente de proteção participou da Reunião de Planejamento do Comitê 

Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa. A representante do IMDH contribuiu com 

exposição sobre o que foi realizado pelo Instituto no cenário internacional de 2016-2017, bem 

como sobre os temas e ações sobre os quais pretende atuar no âmbito de 2017-2018. Foi 

destacada a Declaração de Nova Iorque sobre Refugiados e Migrantes, e a necessidade de que 

o Brasil colabore para a elaboração de um Quadro de Respostas Abrangentes para Refugiados 

e de um Pacto Global sobre migrações regulares, seguras e ordenadas. Ademais, foi reforçada 
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a situação de crise política, econômica e humanitária que ocorre na Venezuela, seu impacto no 

Brasil, e a necessidade de políticas que garantam o atendimento e a acolhida dessa população. 

Na manhã do dia 09/08/2017, foi dado seguimento à Reunião de Planejamento, com a 

exposição da Sra. Ângela Pires (ACNUDH/ONU), a respeito do monitoramento das 

recomendações da ONU, no contexto da Revisão Periódica Universal (RPU). Por fim, os 

membros do Comitê organizaram a preparação da fala do CBDHPE e demais interlocutores 

para a audiência pública. 

 

09/08: no Plenário 9 da Câmara dos Deputados, foi realizada Audiência Pública da Comissão 

de Direitos Humanos e Minorias, a respeito das Recomendações da ONU, no contexto da 

Revisão Periódica Universal. Houve exposições dos membros da mesa: Deputado Paulão, Sra. 

Débora Duprat (PFDC/MPF), Sra. Fernanda Lapa (Secretária-Executiva do CBDHPE), Sra. Akemi 

(MDH), Sr. Pedro Saldanha (MRE) e Sr. Frigo (CNDH). No momento de abertura de fala para 

membros da sociedade civil e parlamentares, a Assistente de Proteção do IMDH contribuiu 

com o debate a respeito das migrações: ressaltou que as duas recomendações da RPU, que 

versam sobre direitos dos migrantes, devem ser aprofundadas segundo o contexto brasileiro. 

Destacou o grande número de nacionais da Venezuela, que estão sobretudo na região norte 

do Brasil, a necessidade de garantia de atendimento e acolhida desta população, e a 

importância do respeito aos direitos dos trabalhadores migrantes que estão no país, muitas 

vezes indocumentados. Também falou do avanço relativo à aprovação da nova lei de migração, 

mas chamou atenção aos vetos e, por fim, ressaltou a importância da anistia para imigrantes 

em situação irregular. 

 

11/08: A diretora do IMDH ofereceu capacitação sobre a temática para membros do Comitê 

Estadual para Refugiados, Solicitantes de Refúgio, Imigrantes e Apátridas do Mato Grosso do 

Sul, em Campo Grande. O Comitê foi constituído em 2015, contando desde então com apoio 

do IMDH.  

 

12/08: O IMDH e a Universidade Católica de Brasília (UCB) colaboraram com a Embaixada de 

Gana na organização de um encontro da Comunidade dos Ganeses no Distrito Federal, que 

contou com a presença de cerca de 130 participantes, entre solicitantes de refúgio, refugiados 

e também imigrantes que obtiveram a residência permanente por meio dos processos 

coletivos movidos, desde 2015, pelo IMDH e pela DPU no âmbito do CNIg. O objetivo foi 

prestar informações e esclarecimentos relativos à obtenção de documentos do próprio país e 

sobre as obrigações civis que devem respeitar no Brasil.  

 

 18/08: O IMDH representou a Pastoral dos Refugiados no VII Encontro Anual do Setor 

Mobilidade Humana da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, em Belo Horizonte. Em 

sua apresentação, a diretora do Instituto destacou a situação das migrações venezuelanas para 

o Brasil, fluxo expressivo desde fins de 2016 e de forma mais intensa em 2017. Ressaltou as 

várias iniciativas que vêm sendo implementadas no acolhimento desta população, 

especialmente pela Diocese de Roraima, pelas Irmãs Scalabrinianas, Jesuítas, Paróquia Sagrado 

Coração de Jesus, de Pacaraima e outras forças da sociedade civil, com amplo apoio do 

ACNUR.  
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28 a 31/08: A diretora do IMDH participou de uma vivência experiencial da rede CLAMOR, em 

Tapachula, na fronteira do México com a Guatemala. Os participantes, vindos de toda a 

América Latina, compartilharam e aprenderam uns com os outros sobre o trabalho com 

migrantes, refugiados e vitimas de tráfico. Na ocasião, houve também visitas aos centros de 

detenção de migrantes no México, onde há crianças e mulheres detidas pelo simples fato de 

estarem indocumentadas. Esta realidade reforça a necessidade de somar forças entre os 

atores que trabalham na região, fortalecer a rede CLAMOR e continuar os trabalhos de 

incidência por políticas migratórias que foquem nos direitos humanos e não na segurança 

nacional, inclusive no contexto de preparação dos Pactos Globais.  

 

29/08: o IMDH participou de reunião na Casa Civil do Distrito Federal, dando continuidade ao 

processo de construção de um comitê e de uma política distrital para imigrantes refugiados e 

apátridas.  

 

06/09: a diretora do IMDH participou da Reunião do CNIg, em que se discutiu os processos 

coletivos de residência permanente em curso e também questões relativas à regulamentação 

da nova lei. A sociedade civil pleiteou junto ao governo mais espaço para diálogo e 

participação da redação do decreto regulamentador.  

 

13/09: reunião na Casa da Cultura da América Latina (CAL) da UnB: esta reunião foi parte de 

um curso de capacitação em Direitos Humanos e legislação brasileira para refugiados e 

imigrantes, organizado pelo IMDH e pelo Projeto Vidas Paralelas, do Laboratório de Saúde do 

Trabalhador da UnB. No curso, os participantes construíram de forma participativa um projeto 

para geração autônoma de renda, baseado na criação de um centro cultural dos refugiados e 

imigrantes, que funcionaria na CAL. A CAL é um espaço voltado para a promoção das culturas 

ibero, latina e africana, em todas as suas vertentes e linguagens. Além da promoção de 

eventos, é um importante espaço de estudo e de preservação do patrimônio cultural e 

artístico da UnB.  

 

27/09: O Papa Francisco e a Caritas Internacional lançaram a Campanha “Compartilhe a 

Viagem”, uma iniciativa a favor dos migrantes e refugiados que envolve 160 países. Trata-se 

de uma campanha de conscientização em que se pede às pessoas que tenham um olhar 

diferente sobre os migrantes e refugiados, procurem conhecer as suas histórias e saber por 

que motivos deixaram as suas casas. Busca-se, assim, combater a xenofobia e promover a 

acolhida e integração de migrantes e refugiados.  

 

3 a 6/10: a diretora do IMDH participou em Quito, Equador da Consulta Regional Latino-

americana das Organizações da Sociedade Civil frente ao Pacto Mundial para uma Migração 

Segura, Ordenada e Regular. O evento reuniu cerca de 60 pessoas provenientes de países 

latino-americanos e caribenhos, que trabalharam intensamente para preparar um conjunto de 

propostas a serem apresentadas às diversas instâncias e aos governos dos Estados como 

contribuição da sociedade civil à elaboração do Pacto Global sobre Migrações, que a ONU 

adotará em conferência a ocorrer no segundo semestre de 2018. Ademais de ter esta 

finalidade, o documento produzido neste encontro serve também como um programa para as 
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próprias organizações da sociedade civil na ação permanente em favor dos migrantes e 

refugiados.   

 

Outubro: O IMDH foi procurado por representantes do Supremo Tribunal de Jusiça (STJ), que 

solicitaram um curso de capacitação para os servidores do STJ sobre a Lei 13.445/2017, 

demonstrado a preocupação deste Tribunal de reformar a sua jurisprudência com base no 

novo paradigma legal. O curso está sendo organizado em parceria com o assessor do Senado 

Federal, Tarciso Dal Maso. 

 

13/11: a diretora do IMDH participou de reunião organizada pelo ACNUR em São Paulo, sobre 

o programa brasileiro de reassentamento.  

 

10 a 14/11: A Ir. Rosita Milesi participou do Encontro Bienal da Rede de Organizações Cristãs 

Contra o Tráfico de Seres Humanos (COATNET), que reuniu pessoas do mundo inteiro para 

discutir três pontos prioritários: o tráfico da indústria marítima, o tráfico de exploração 

trabalhista e o tráfico em situações de conflito/crise. O principal objetivo do encontro foi o de 

melhorar a capacidade dos membros da Rede no desenvolvimento de estratégias de incidência 

política.  

 

 21/11: O IMDH participou da cerimônia de lançamento da Cátedra Sérgio Vieira de Melo na 

Universidade de Brasília. Trata-se de iniciativa muito importante, que contribuirá para a 

promoção de pesquisas sobre a temática na universidade, bem como de atividades de 

extensão. Neste sentido, o plano de trabalho da Cátedra prevê que a UnB prestará serviço 

comunitário de tradução para refugiados e migrantes, ampliará a oferta de cursos de 

português e serviços de saúde mental para pessoas em situação de refúgio e oferecerá cursos 

de curta duração para formação de professores que querem atuar no ensino de português 

como língua de acolhimento.  

 

 

Avaliação dos Resultados: 

 Em 2017, os resultados alcançados pelo projeto foram positivos, apesar das 

dificuldades enfrentadas no cenário político nacional, o que demandou um grande aumento 

das iniciativas de incidência sociopolítica para proteção, defesa de direitos, integração e 

desenvolvimento de migrantes e refugiados/as no Brasil. Quanto ao fluxo de venezuelanos no 

norte do país, dentre as principais conquistas, destacam-se a Resolução Normativa nº 

126/2017 do CNIg e a participação do IMDH na ação conjunta movida pela DPU e o MPF, que 

conseguiu a isenção das taxas para pedidos de residência aos venezuelanos em situação de 

hipossuficiência. No contexto nacional, o maior êxito foi a entrada em vigor da Nova Lei de 

Migração (Lei nº 13.445/2017). Apesar dos vetos e dificuldades envolvendo a sua 

regulamentação, é notável que a sua aprovação tenha se dado em meio ao conturbado 

cenário político brasileiro. Ao final de 2017, permanecem as incertezas enquanto se aguardam 

as portarias e atos interministeriais, tema que certamente representará um desafio para 2018. 

Tais conquistas não teriam sido possível sem a intensa atuação do grupo de trabalho de 

incidência da RedeMiR, que continua articulado buscando influir no processo de 

regulamentação da lei e em outras frentes relevantes. 



128 
 

PROJETO 10 – TRABALHO COM DIGNIDADE, UMA VIA DE INTEGRAÇÃO 

 

 

Objetivo:  
Contribuir com ações de apoio, orientação, informação, preparação e intermediação de mão 

de obra e encaminhamento a emprego e atividades de geração de renda para favorecer a 

inclusão laboral, produtiva e social de solicitantes de refúgio, refugiados, imigrantes e 

apátridas. 

 
Descrição das ações: 

     

1. Providenciar a organização do espaço e estrutura básica que favoreça o 

atendimento do público alvo em torno da meta trabalho com dignidade; 

2. Oferecer um serviço de apoio na documentação e na elaboração dos Currículos 

Pessoais a fim de que se possa assegurar o acesso legal e regular ao trabalho e 

emprego; 

3. Realizar Encontros, Seminários, Oficinas, Feiras, em torno do tema Trabalho, 

considerando legislação, relações com a sociedade, integração sociolaboral e 

capacitação para o trabalho; 

4. Acionar mecanismos de vigilância para prevenir e evitar exploração no trabalho, 

tráfico de pessoas e trabalho análogo ao de escravo; 

5. Facilitar o acesso a instituições ou serviços públicos e privados que auxiliem os 

interessados no desenvolvimento de atividades de empreendedorismo e geração de 

renda. 

 

Público Alvo:  

Solicitantes de Refúgio, Refugiados, Imigrantes e Apátridas. 

 

Período de realização:  

Durante o período de 01.01.2017 a 31.12.2017. 

 

Metas:  

Instalar o serviço voltado ao Trabalho e Emprego, com espaço e equipamento básicos 

necessários. Organizar os mecanismos necessários e assegurar que pelo menos 85% das 

pessoas que buscam o apoio do IMDH sejam atendidas e beneficiadas com alguma ação 

voltada ao seu ingresso ou melhoria no trabalho, emprego ou geração de renda. 

 

Recurso financeiro:  

Do IMDH, do Convênio entre IMDH e Ministério da Justiça/CONARE e de doadores.  

 

Recursos humanos envolvidos:  

Equipe do IMDH, considerados de modo especial os apoiados pelo convênio 

IMDH/MJ/CONARE. 
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Abrangência territorial:  

Local e nacional. 

 

Participação dos usuários:  

Avaliação nos eventos e avaliação realizada pela equipe responsável pelo Projeto. 

 

 

 

Desenvolvimento do Projeto 10 

 

 

10.1 Introdução e Histórico do Setor 

 

A inserção laboral da população migrante é uma das atividades a que o IMDH dedica 

grande atenção. No segundo semestre de 2014, o IMDH disponibilizou um novo serviço: 

elaboração de currículo, orientações individualizadas sobre postura pessoal e providências 

para acesso ao mercado de trabalho. A diretora do IMDH, Irmã Rosita Milesi, reuniu-se com a 

voluntária Maria das Graças, que auxiliava no Setor Refúgio, para elaborarem o projeto de 

atendimento em orientação para trabalho e inserção laboral. Assim, durante as entrevistas 

com refugiados, foi introduzida também a orientação sobre mudanças culturais, sobre 

trabalho e atendimento para elaboração do currículo.  

Neste mesmo período, criou-se uma parceria com o grupo de alunos de Relações 

Internacionais da Universidade de Brasília, chamado Umanità, que já possuía experiência em 

voluntariado com população refugiada. Por meio da parceria, os(as) voluntários(as) foram 

cedidos(as) para o IMDH para auxiliar na elaboração de Currículos Pessoais, atendimento e 

orientação para inserção de imigrantes, solicitantes de refúgio e refugiados(as) no mercado de 

trabalho formal. A composição inicial do Setor de Integração Laboral contou ainda com a 

colaboração das voluntárias do IMDH Celsa Regina, Marlene e Maria das Graças. Cada 

voluntária dedicava quatro horas semanais ao atendimento do Setor, o que fazia com que o 

atendimento para orientação trabalhista acontecesse de forma esporádica.  

Esse atendimento era desenvolvido inteiramente por voluntários e representou um 

grande impulso para os imigrantes, solicitantes de refúgio e refugiados, que encontraram, com 

a ajuda do Instituto, a possibilidade de integração econômica. Outro atendimento feito era o 

agendamento da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) que, em junho e julho do 

mesmo ano, aumentou consideravelmente, uma vez que chegaram muitos solicitantes de 

refúgio de Gana, após a realização de uma força tarefa para obter a todos eles a 

documentação (Protocolo da Polícia Federal, CPF e, em especial, a Carteira de Trabalho, no 

Ministério do Trabalho). 

Retomando um pouco mais a trajetória do Setor, no ano de 2015, o IMDH contou com 

5 voluntários permanentes, cuja principal responsabilidade era elaborar os currículos e 

orientar os beneficiários na busca por emprego. Além disso, a equipe responsável pelo 

atendimento criou um mailing list que, ainda hoje, envia regularmente uma seleção de vagas 

de emprego, dirigido a todos(as) os (as) interessados(as) que passaram pelo IMDH, facilitando 

a busca por oportunidades de trabalho. Nesse ano, entre a relação de serviços oferecidos 
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sobre orientação de trabalho pelo IMDH, foram adicionados os seguintes atendimentos: 

encaminhamento para o SEBRAE, encaminhamento para Sindicato e orientação sobre curso 

profissionalizante.  

Muito preocupada com a prevenção e assistência à população migrante, a equipe do 

Instituto preza para que os atendidos tenham conhecimento de seus direitos e deveres 

trabalhistas e meios de reivindicá-los. Assim, nesse período, beneficiários foram encaminhados 

ao Sindicato de suas categorias e a maioria deles reportou ter conseguido resolver os 

problemas que tinha com seus empregadores. Outro foco do Instituto foi facilitar o acesso a 

cursos de capacitação profissional. Prestou-se também grande apoio a empreendedores 

autônomos, tais como uma família de refugiados sírios, que recebeu acompanhamento para 

realizar seu registro como Micro Empreendedor Individual (MEI) no SEBRAE.  

No ano de 2016, muitas pessoas buscaram o Setor para orientação de trabalho, com 

dúvidas especificamente sobre demissão, cenário que se seguiu até o ano seguinte. A principal 

razão para isso foi a conjuntura de crise econômica por que passou o País, que afetou também 

a população migrante. Como consequência da crise, muitas pessoas que estavam inseridas no 

mercado de trabalho acabaram perdendo o emprego ou sofreram queda significativa na renda 

familiar. Igualmente, os recém-chegados passaram a encontrar mais dificuldade para conseguir 

o primeiro emprego e, portanto, a chamada “fase inicial” (de aprendizagem básica da língua 

portuguesa e de noções da legislação trabalhista) acabava se estendendo por vários meses. 

Entre aqueles já empregados, o IMDH envidou esforços para disseminar o conhecimento sobre 

a legislação trabalhista, buscando prevenir ou remediar casos de exploração laboral.  

No ano de 2017, o IMDH estabeleceu uma parceria por meio do acordo firmado com o 

Conselho Nacional para os Refugiados (CONARE), do Ministério da Justiça, que pôde estruturar 

efetivamente o Setor de Integração Laboral. Com o surgimento do Setor, foi possível atender a 

população migrante de forma integral, prestando serviços que objetivam contemplar as 

demandas específicas na área do trabalho e geração autônoma de renda, como: orientação, 

inserção e acompanhamento no mercado de trabalho, integração econômico-laboral, acesso à 

capacitação profissional e apoio à iniciativa autônoma de renda. Também foi possível realizar 

encontros e oficinas em torno da defesa dos direitos trabalhistas, que favoreceram a 

integração e divulgação da temática da migração e do refúgio, bem como divulgar os 

empreendimentos de geração autônoma dos migrantes.  

Além dos atendimentos diretos à população-alvo, uma das prioridades do Setor de 

Integração Laboral são os esforços para sensibilização de empregadores, por meio de reuniões 

e contatos, buscando fazer atividades que os despertem para a contratação do público 

migrante.  A manutenção das parcerias com órgãos empresariais contribuiu para a fluidez e 

continuidade na contratação de pessoas em diferentes condições migratórias.  

 

 

10.2 Processo de estruturação do Setor de Trabalho 

 

A estruturação do Setor de Integração Laboral foi realizada por meio do acordo 

firmado entre o Ministério da Justiça e o IMDH, com o Plano de Trabalho intitulado 

“Integração de refugiados, solicitantes de refúgio, imigrantes e apátridas pela preparação e 

inclusão no mercado de trabalho com dignidade”. A instalação do serviço voltado ao Trabalho 

e Emprego procura desenvolver ações de apoio, orientação, capacitação e encaminhamento 
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de refugiados, solicitantes de refúgio, imigrantes e apátridas para sua inserção e integração no 

mercado de trabalho, inclusive prevendo a intermediação com organizações do setor 

empresarial e com empregadores em geral, no Distrito Federal e, eventualmente, em outros 

estados da região (sobretudo em parcerias com entidades  da RedeMiR). A diretoria do IMDH, 

em conjunto com a coordenação do Setor, desenvolveu um atendimento que orienta sobre a 

legislação trabalhista, instrui sobre o funcionamento do mercado de trabalho brasileiro e 

oferece atendimentos individualizados de orientação, elaboração de currículo e cadastro para 

trabalho. Com recursos próprios do IMDH e do acordo entre IMDH/MJ/CONARE, foi possível 

dar origem ao Setor, de maneira que se dispôs de sala e equipamentos básicos necessários 

para duas pessoas atenderem simultaneamente, bem como contratação de pessoal e 

preparação de formulários ou registros dos atendimentos ao público.  

A equipe do Setor de Integração Laboral contou com a contratação de um profissional 

da área social, um consultor de integração e um auxiliar administrativo. Além disso, conta com 

a colaboração da equipe do IMDH atuante em outros setores. Assim, é composta pela Diretora 

Ir. Rosita Milesi, a Coordenadora Carolina Becker Peçanha, a Consultora Claudina Libera 

Scapini, as auxiliares administrativas Victoria Monti Hugueney e Natália Arruda Saraiva Neves 

Dourado, a Responsável pelo Setor de Proteção Maria Eduarda de Carli e a Assistente de 

Integração Paula Coury. 

Como parte também da estruturação do Setor, a fim de registrar as ações e atividades 

desenvolvidas e gerar informação sobre a situação laboral da população migrante atendida 

pelo IMDH, foram elaborados vários formulários/documentos/modelos. São eles: 
 

- Guia de Atendimento do Setor de Trabalho: guia que orienta os colaboradores internos, para 

o passo a passo dos diversos atendimentos operados pelo Setor, sendo eles agendamento da 

CTPS, registro na Tabela Match, elaboração de currículo, preenchimento do cadastro para 

trabalho, entrega de material de orientação, registro dos dados (quanto ao atendimento às 

empresas, orientações para o primeiro contato e envio de cadastro de empresa).  
 

- Tabela Match: sistema de registro dos dados de experiência de trabalho do público migrante, 

a fim de facilitar na busca de um perfil disponível para a vaga e realizar o “match” com a vaga 

disponibilizada pela empresa. Esta tabela também possibilita compreender qual é o público 

que busca por cursos profissionalizantes e quem possui geração autônoma de renda e busca 

empreender.  
 

- Roteiro/Modelo de currículo: modelo de currículo atualizado conforme as exigências atuais 

do mercado.  
 

- Ficha de Cadastro de Empresas: formulário que coleta as informações das empresas que 

entram em contato com o IMDH, para verificar a intenção em assinar a CTPS, de maneira que 

garanta direitos básicos aos trabalhadores.   
 

- Ficha de Cadastro para emprego de imigrantes, refugiados, solicitantes e apátridas: 

formulário que reúne informações sobre experiência de trabalho, iniciativa em geração 

autônoma de renda e dependentes financeiros – instrumento que auxilia para identificar perfis 

para as vagas de trabalho. 
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- Tabela de cadastro das empresas: registro de todos os empregadores contatados pelo IMDH 

ou que contataram o Instituto. Nesta tabela registram-se as informações de contato e os 

atendimentos para a consolidação de parceria com as empresas ou contratação de migrante.  

 

Desta maneira, junto com a formalização do Setor, pôde-se consolidar, de forma 

sistemática, a resposta que vinha sendo dada pelo IMDH à demanda por inserção laboral dos 

migrantes. Como consequência, foram gerados dados a partir da coleta de informações 

referentes ao universo do trabalho e emprego. Os itens a seguir revelam um primeiro 

mapeamento, mais específico e aprofundado, de um olhar sobre os dados de migrantes 

atendidos pelo IMDH que buscam integração laboral no Distrito Federal. Espera-se que a 

coleta e processamento de dados sejam aprimorados a fim de compreendê-los mais a fundo e 

melhor atendê-los. 

Os dados aqui apresentados, em conjunto com informações geradas pela RedeMir e 

por outras instituições parceiras, pode ser o passo inicial de um mapeamento que identifica, 

de forma mais global, a bagagem que cada pessoa traz e como quer aplicá-la e desenvolvê-la 

no Brasil. 

 

 

10.3 Dados da população beneficiada pelo projeto 

 

Os atendimentos do Setor de Integração Laboral para as pessoas que estão em busca 

de trabalho formal ou apoio à iniciativa autônoma de renda acontecem, na maioria das vezes, 

após os atendimentos gerais, que tratam de documentação e regularização migratória. No ano 

de 2017, 449 pessoas se beneficiaram de um ou mais dos 12 tipos de atendimentos 

disponíveis, cujas explicações detalhadas estão no item 10.4. Neste item, busca-se explorar o 

perfil dos beneficiários a partir dos dados pessoais coletados pelo IMDH durante os 

atendimentos.  

Conforme mostram os gráficos a seguir, pode-se destacar que o perfil predominante 

de pessoas atendidas pelo Setor é masculino, principalmente nacionais de Gana, Haiti e 

Paquistão, solicitantes de refúgio e na faixa etária entre 31 e 40 anos de idade.  

No que diz respeito à divisão de gênero, a população feminina que busca o Setor 

representa 33% do total de pessoas atendidas. Notou-se em 2017 um aumento significativo no 

interesse de mulheres em contribuir com a renda familiar. 

 

Gráfico 10.1 – Distribuição por gênero 

 
Fonte: Banco de dados do IMDH 
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No sentido de apoiar este interesse e também de atender as vulnerabilidades 

específicas das mulheres, foram desenvolvidas, ao longo do ano de 2017, três Oficinas para o 

público feminino, nas quais foram discutidas questões de direitos trabalhistas, geração 

autônoma de renda, combate à violência sexual e de gênero (VSG) no ambiente de trabalho, 

entre outros temas.  

As oficinas foram desenvolvidas a partir da observação do crescente interesse das 

mulheres atendidas em empreender ao invés de procurar um emprego formal. Pode-se notar, 

portanto, que é cada vez maior o número de mulheres que buscam atividades autônomas de 

geração de renda como forma de conciliar tarefas domésticas e educação dos filhos com o 

trabalho. Muitas que atuam ou procuram atuar como costureiras, cabelereiras e com limpeza, 

buscam fluxos de trabalho mais dinâmicos e com flexibilidade de horário. 

Em relação à situação migratória, nota-se que quase metade (48%) das pessoas 

atendidas no Setor são solicitantes de refúgio. Apesar de não sabermos qual porcentagem 

deste total terá refúgio condedido, a alta procura de solicitantes demonstra que o apoio na 

busca por trabalho e emprego está atrelada ao processo de reestruturação de suas vidas no 

DF.  

 

Gráfico 10.2 – Distribuição por Condição Migratória 

 
Fonte: Registros de atendimento do Setor de Trabalho do IMDH 

 

O Gráfico 10.2 revela também os brasileiros, filhos e filhas de migrantes ou refugiados, 

que procuram o IMDH.  

O número total de pessoas beneficiadas reflete não só o atendimento presencial, por 

telefone ou via e-mail, mas também abrange as pessoas que foram afetadas positiva e 

diretamente por iniciativas elaboradas e financiadas pelo Setor, com o propósito de promover 

uma inserção sociolaboral que contemple não só os migrantes e refugiados que receberam o 

atendimento, mas também seus núcleos familiares. A exemplo, 27,2% (58 no total) do total de 

pessoas que participaram de “Atividades interculturais e de lazer” são crianças e jovens que 

puderam vivenciar, junto a seus responsáveis e/ou familiares, momentos lúdicos e atividades 

de integração. 
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Gráfico 10.3 – Distribuição por Idade 

 
Fonte: Registros de atendimento do Setor de Trabalho do IMDH 

 

Vale atentar-se para a quantidade expressiva de pessoas menores de 18 anos 

beneficiadas pelo Setor. Muitas das famílias atendidas pelo IMDH, que estão no Brasil já há 

alguns anos, têm jovens que estão alcançando a idade mínima para trabalho (16 anos). Estes 

jovens já dominam a língua portuguesa por terem, muitas vezes, concluído seus estudos no 

Brasil. Em maio, o IMDH contatou o Setor de RH do Grupo Pão de Açúcar, o que resultou na 

contratação de dois jovem aprendizes. No final do ano, deu-se início a uma parceria com o 

Centro Integração Empresa Escola (CIEE), na qual o Instituto se empenhou para viabilizar vagas 

de jovem aprendiz no DF. Três jovens estão atualmente estudando e fazendo estágio como 

fruto desta parceria.  

Destaca-se a predominância de atendimentos para pessoas da faixa etária dos 19 aos 

40 anos, que compõe 63% da população atendida no Setor e que se insere no recorte da 

população potencialmente ativa para trabalho. Bastante inexpressivo é a quantidade total de 

idosos atendidos no Setor, apenas 5.   

Em 2017, o Setor atendeu pessoas de 34 nacionalidades. Apesar da grande variedade 

de países de origem, a representatividade da maioria dos países é pouco significativa, uma vez 

que não são raros os casos com apenas uma ou duas pessoas atendidas de cada país. O grande 

contingente de migrantes é de haitianos, ganeses e paquistaneses, que representam 19%, 17% 

e 15%, respectivamente, e juntos totalizam 51% 

Em decorrência da crise socioeconômica na Venezuela, o ano de 2017 foi marcado 

pelo grande fluxo migratório de nacionais desse país para o Brasil, conforme relatado no 

Projeto 3 deste relatório. Porém, no Setor de Integração Laboral, o número de venezuelanos 

atendidos foi relativamente baixo – apenas 2% do total. Dado o caráter recente do fluxo, os 

migrantes venezuelanos estão iniciando seu deslocamento e interiorização no país e, portanto, 

não há muitos atendimentos feitos a esta população em Brasília. Os 7 venezuelanos atendidos 

chegaram no segundo semestre. Apesar de o IMDH atuar em Roraima, os dados expostos 

neste capítulo referem-se aos atendimentos realizados no Distrito Federal. 
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Gráfico 10.4 – Distribuição por Nacionalidade 

 
Fonte: Registros de atendimento do Setor de Trabalho do IMDH 

 

Quando se trata da inserção laboral, é relevante considerar onde os migrantes residem 

e quão difícil pode ser o acesso deles às vagas ofertadas, levando em consideração o 

deslocamento diário. O Gráfico 10.5 revela a distribuição das pessoas atendidas no Plano 

Piloto e em outras Regiões Administrativas do Distrito Federal.  

Gráfico 10.5 – Localidade de Residência no Distrito Federal e Entorno 

 
Fonte: Registros de atendimento do Setor de Trabalho do IMDH 

 

Nota-se que grande parte dos atendidos reside fora do Plano Piloto, área em que há 

maior oferta de empregos. Taguatinga Norte (11%), Paranoá (10%), Riacho Fundo (9%), 

Taguatinga Sul (8%) e Varjão (7%), que não se encontram no Plano Piloto, são as regiões onde 

há maior incidência de domicílios dos beneficiários, conforme demonstrado. 

Em relação ao nível de escolaridade, não há registro completo de todos os atendidos. 

Contudo, o gráfico abaixo mostra a divisão por nível de instrução dos migrantes cujas 

informações foram coletadas. Nota-se que grande parte (42%) dos beneficiários atendidos no 

Setor possui Ensino Médio completo. A porcentagem que se pode considerar alto de pessoas 

que possuem Ensino Superior completo (28%) revela o interesse em declarar o nível de 
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escolaridade no primeiro atendimento, de maneira que recebam instrução sobre a validação 

de diploma e entrem para a lista para validação de diploma. 

  

Gráfico 10.6 – Nível de Escolaridade 

 
Fonte: Registros de atendimento do Setor de Trabalho do IMDH 

 

 

10.4 Orientação e acompanhamento para a inserção no mercado de trabalho formal 

e apoio na geração autônoma de renda 

 

No total existem 12 tipos de atendimento prestados pelo Setor de Integração Laboral, 

os quais foram iniciados com os voluntários do IMDH que começaram o Setor e aprimorados 

com a estruturação deste. Abaixo, o Quadro 10.1 revela a formatação final do perfil e 

quantidade de atendimentos realizados em de 2017, a partir da formalização do Convênio com 

o CONARE, os quais totalizam 1.403. 

 

Quadro 10.1. Número de atendimentos do Setor de Inserção Laboral em 2017 

Tipo de atendimento Qtdade Tipo de atendimento Qtdade 

1. Apoio à iniciativa de geração de renda 82 7. Encaminhamento p/ SEBRAE 57 

2. Atividades interculturais e de lazer 213 8. Encaminhamento p/ Sindicato 8 

3. Cadastro para Trabalho 169 9. Orientação sobre trabalho 286 

4. Curso de capacitação profissional 39 10. Participação oficina p/ mulheres 54 

5. Elaboração/atualização de CV 224 11. Participação oficinas trabalhistas 96 

6. Encaminhamento para posto de trabalho 160 12. Recurso p/ projeto geração renda 15 

TOTAL 1403 

Fonte: Setor de Trabalho do IMDH 

Quando se trata do primeiro atendimento, os novos beneficiários fazem o 

agendamento para retirar a Carteira de Trabalho, são orientados sobre o processo de seleção 

para vagas de emprego no Brasil (envio e seleção de currículo pelo empregador e entrevista 

com empregador) e recebem breve explicação das leis trabalhistas nacionais. Acentuamos a 

importância da leitura do “Guia de Informações sobre Trabalho a Imigrantes e Refugiados”, 

publicação do IMDH, disponível nas línguas inglesa, espanhola, francesa e portuguesa, 
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advertindo que é essencial que saibam de seus direitos e deveres enquanto trabalhadores no 

Brasil. Antes das entrevistas de emprego, são dadas orientações sobre comportamento, 

vestimenta, e dicas de interculturalidade.  

De janeiro a dezembro de 2017, foram realizados 286 atendimentos de “Orientação 

sobre Trabalho”, registro que sinaliza a passagem de uma pessoa atendida no Setor buscando 

informações sobre trabalho ou emprego. Em sua maioria, as pessoas vêm em busca de vagas 

de trabalho formal, de orientações sobre como conseguir emprego por meios próprios e para 

tirar dúvidas sobre seus direitos trabalhistas. Nessas ocasiões, buscamos conversar e 

compreender qual o perfil e as necessidades de cada um, a fim de ajudá-los(as) da forma mais 

adequada.  

A “Orientação sobre Trabalho” é, assim, o atendimento primordial, que se apresenta 

em conjunto com os atendimentos de “Cadastro para Trabalho” e de “Elaboração/Atualização 

de Currículo”, descritos abaixo. Eles compõem o atendimento básico do Setor e são prestados 

a todos os que buscam o IMDH com essa finalidade. 

Para poder encaminhar os beneficiários às vagas de trabalho, é preenchido o 

“Cadastro para Trabalho”, uma ficha impressa que registra informações relevantes para 

conhecer o perfil de cada um e identificar as famílias em estado de vulnerabilidade, para que 

tenham prioridade na busca por trabalho. A ficha permite coletar dados que antes não eram 

registrados no IMDH acerca do perfil pessoal, educacional e profissional dos beneficiários. A 

partir dela, é possível compreender, por exemplo, a quantidade de pessoas (familiares ou não) 

dependentes financeiramente do migrante, informação que permite dar uma visão mais global 

dos atendidos e, assim, prestar a devida atenção à situação de cada um. O preenchimento do 

cadastro é uma oportunidade de conversar com a pessoa atendida antes da elaboração do 

currículo, para compreender quais suas habilidades, experiências e aspirações profissionais no 

Brasil. Em 2017, 169 pessoas foram registradas. Esse cadastro também alimenta em grande 

parte as informações da “Tabela Match”.  

A “Tabela Match” é uma planilha do Excel que se tornou uma ferramenta de acesso 

rápido aos cadastros feitos pelo Setor. O nome, “match”, significa “corresponder, combinar”. 

Nesse sentido, durante o atendimento presencial, os dados pessoais são adicionados à tabela 

para serem posteriormente filtrados e facilitar o encontro de perfis adequados às vagas 

disponíveis. Os formulários de cadastro para trabalho são igualmente mantidos em uma pasta 

física em forma de arquivo corrente para fins de consulta. Os dados de empregadores estão 

compilados em forma de tabela e são atualizados conforme o andamento dos contatos, 

parcerias, vagas e outros desdobramentos. A Tabela Match ainda guarda informações 

relevantes no âmbito da iniciativa de geração autônoma de renda e de capacitação 

profissionalizante, de modo que seja possível identificar as pessoas interessadas para o 

desenvolvimento de atividades. 

No ano descrito neste relatório, totalizaram-se 224 elaborações ou alterações de 

currículo. A prática, que já acontecia antes da formalização do Setor, continuou de forma 

expressiva, como o segundo atendimento mais realizado. É um atendimento que acontece de 

forma individualizada, às vezes com algum acompanhante que faz a tradução. É um momento 

de troca e conversa, em que é possível compreender melhor o perfil laboral de cada atendido, 

verificar o nível de português e entender o(s) grau(s) de vulnerabilidade. Ao final, são 

entregues vias impressas do CV e o enviamos por e-mail. Caso a pessoa não possua um, cria-se 

uma conta para ela.  
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Conforme o surgimento de vagas de trabalho, o IMDH seleciona e encaminha 

imigrantes, solicitantes de refúgio e refugiados para oportunidades de emprego formal. 

Ocorreram 160 encaminhamentos em 2017, após se avaliar quais pessoas se encaixariam no 

perfil solicitado. Após essa seleção, é feito contato com cada um dos candidatos para verificar 

a disponibilidade para trabalhar e então enviamos um e-mail para os empregadores com os 

currículos individuais.  

A equipe acompanha todo o processo de contratação. Os serviços oferecidos nessa 

etapa são variáveis. No geral, procura-se abrir os caminhos para o empregador e os candidatos 

se comunicarem e estabelecerem uma relação de contratação. Nessa tarefa, o IMDH se coloca 

à disposição para atender eventuais necessidades de ambos os lados, que podem se revelar 

como agendamento das entrevistas de emprego e acompanhamento do desenvolvimento do 

profissional dentro da empresa.   

A situação laboral de imigrantes, solicitantes de refúgio e refugiados é muito variável. 

Também, a grande maioria procura o Setor apenas quando está em busca de emprego; 

quando se consegue um emprego, não se costuma retornar para receber atendimento sobre 

trabalho, e, por consequência, acabamos não possuindo as informações necessárias para 

atualizar o registro.  

 

Gráfico 10.7 – Situação Laboral e Formas de Geração de Renda 

 
Fonte: Registros de atendimento do Setor de Trabalho do IMDH 

 

O quadro abaixo detalha as categorias apresentadas no Gráfico 10.7:  

 

   Quadro 10.2. Situação Laboral e Formas de Geração de Renda 

Tipo Descrição 

Emprego formal Imigrante, solicitante de refúgio ou refugiado(a) que é empregado(a) em empresa ou 
trabalha em casa particular com registro na CTPS. O migrante pode ter conseguido o 
emprego por conta própria ou ter sido contratado por vaga viabilizada pelo IMDH.  

Emprego Informal Exercício de atividade remunerada sem vínculo empregatício. Nesta situação o 
migrante conseguiu o emprego por conta própria. O IMDH não encaminha para vagas 
quando não há garantia de registro na Carteira de Trabalho. O Setor procura 
identificar os motivos para o migrante não ter registro na CTPS e orientar sobre os 
benefícios de ter a Carteira assinada.  
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Geração autônoma 
formal 

Neste caso, o migrante é responsável por gerar sua própria renda. Ele pode ter um 
estabelecimento, um negócio ou empreender de maneira autônoma e é regularizado 
pela inscrição do CNPJ. Pode ser que tenha também os alvarás necessários para o 
funcionamento do estabelecimento. O migrante nesta condição não é empregado, 
mas possui trabalho. A maioria das pessoas que possuem geração autônoma de renda 
formal têm essa atividade como a principal renda familiar. O IMDH incentiva a 
formalização do empreendedor. 

Geração autônoma 
informal 

Situação em que o empreendedor não tem inscrição MEI (Microempreendedor 
Individual), nem CNPJ e não paga tributos como pessoa jurídica. Geralmente, este é 
um estágio até que o migrante tenha as condições suficientes para a regularização da 
sua situação empresarial. O IMDH alerta para a importância e garantia de direitos e 
acompanha estas pessoas para que elas se regularizarem. 

Desempregado(a) Pessoa em busca de atividade remunerada. 

Sustentado(a) por 
terceiros(as) 

Jovens e crianças que não possuem renda própria e adultos que recebem pensão ou 
apoio financeiro de terceiros e não desejam exercer atividade remunerada.  

 

O alto nível de desempregados registrados (50%) reflete, por um lado, a necessidade 

da continuidade de atuação do Setor em sensibilizar empregadores e consolidar o número de 

parcerias frutíferas, e, por outro, a grande quantidade de migrantes que ainda não dominam o 

português. A barreira linguística é, frequentemente, um impasse que impossibilita diversas 

pessoas capacitadas em ingressarem no mercado formal.  

Há, contudo, um nível expressivo (23%) de pessoas empregadas formalmente. Esta é a 

busca principal dos atendidos: encontrar uma vaga no mercado de trabalho com registro na 

CTPS. Assim, a orientação primordial do Setor é garantir a máxima incidência desses no 

mercado. Conferimos o baixo índice de emprego informal (6%) aos diferentes atendimentos 

feitos no Setor sobre orientação dos direitos trabalhistas e da importância de se ter o registro 

na CTPS para a garantia destes direitos.  

Sobre o perfil dos empreendedores informais (14%), vale destacar que esta condição 

está fortemente atrelada aos obstáculos burocráticos e financeiros que precedem a 

formalidade, mas também ao desinteresse de alguns migrantes em formalizarem seus 

negócios. Há aqueles que não possuem os documentos ou recursos necessários para tal, mas 

muitos relatam não perceber benefícios na perspectiva da formalização. Nesse sentido, o 

IMDH busca orientar e apoiar as decisões individuais de cada um e oferecer as informações 

necessárias para que os empreendedores possam encontrar os meios necessários para uma 

formalização futura.  

São poucos os que saem da informalidade e se tornam empreendedores autônomos 

formais (5%). O IMDH busca acompanhar estes empreendedores para que tenham suporte em 

cada nova etapa a surgir, de maneira que não ameace a formalização tão batalhada, que 

denota uma maior integração econômica e social no Brasil. 

 

10.5 Atendimento às empresas e empregadores: sensibilização e contratação 

 

No início da vigência do convênio com o MJ e da criação do Setor, a coordenadora 

visitou algumas empresas que já contratavam imigrantes e refugiados a fim de fazer uma 

pesquisa exploratória para identificar os pontos positivos e desafios na contratação deste 

público. Esta pesquisa serviu como uma maneira de avaliar como as empresas recebem estes 

trabalhadores e para esboçar uma linha de abordagem para a sensibilização das novas 

empresas contatadas. Uma ação importante que se buscou desenvolver foi visitar empresas, 
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fazer contato com o setor de Recursos Humanos, estabelecer contatos através de relações já 

estabelecidas com o IMDH, divulgar sempre, em seminários, palestras, visitas recebidas, o 

interesse em identificar vagas de emprego para a população migrante e refugiada, buscando 

também demonstrar a importância social e humanitária desta ação. 

Somando todas as iniciativas e medidas adotadas, o IMDH possui hoje 100 empresas 

ou empregadores cadastrados, abrangendo áreas muito diversificadas: empresa no ramo de 

terceirização em vigilância e segurança, limpeza e serviços gerais, postos de gasolina, 

supermercados e construção civil, laboratórios, restaurantes, escolas, serviços domésticos e 

outros.  

Entre os meses de agosto e setembro, o IMDH teve algumas conquistas consideráveis 

em termos de construção de parcerias para a inserção de imigrantes e refugiados no mercado 

de trabalho no DF. Por exemplo, no dia 24 de agosto, a representante do Setor de Trabalho do 

IMDH e o assistente de Meios de Subsistência da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) 

tiveram uma reunião em conjunto com o sócio-fundador da Tomatzo, rede de franquias de 

comida brasileira. Esta reunião surtiu no encaminhamento de treze pessoas e contratação de 

cinco para a Tomatzo do Conjunto Nacional e para a Tomatzo do Shopping Alameda, em 

Taguatinga.  

No dia 8 de setembro, o Setor de Trabalho e a Diretoria do IMDH tiveram uma reunião 

com a representante do setor de Recursos Humanos da Livraria Cultura, que veio ao IMDH 

com interesse em estabelecer uma parceria para a contratação de imigrantes e refugiados. A 

contratação desta população passou a ser um eixo específico dentro da rede da Livraria 

Cultura, que também integra a FNAC, em todo o Brasil. Até o momento, a Livraria Cultura 

requisitou pessoas para diversas vagas, que resultaram no encaminhamento de vinte pessoas 

e admissão de sete migrantes e pessoas em situação de refúgio. À medida que novas vagas são 

disponibilizadas dentro do Projeto Refugiados do grupo Livraria Cultura no DF, a empresa 

entra em contato com o IMDH.  

A partir de contato iniciado em junho pelo Instituto, a Analista de Recursos Humanos 

das Lojas Renner da área de atuação de Minas Gerais (que engloba o DF) retomou o contato 

com o IMDH para apresentar o projeto da empresa voltado à contratação de refugiados. Com 

este contato, espera-se criar nova parceria para futuras contratações no DF e no estado de 

Minas Gerais, por meio do encaminhamento da demanda a organizações membros da Rede 

Solidária (RedeMiR).  

Pudemos observar os pontos positivos que a atuação em conjunto com o ACNUR 

proporcionou na construção de parcerias com empregadores. Conferimos isso ao peso que a 

Agência da ONU para Refugiados possui e o quanto esta contribuiu na divulgação do trabalho 

executado pelo IMDH. Outra constatação foi em relação à continuidade na contratação por 

parte de empregadores que procuram o IMDH e que, portanto, já chegam sensibilizados na 

contratação de migrantes (caso da Livraria Cultura, que buscou o IMDH por demanda da 

gerência da empresa). Ao longo do ano de 2017, o Setor buscou estabelecer parcerias com 

empresas que garantissem a continuidade de contratações. Nessa direção, o IMDH viabilizou a 

contratação de 25 pessoas.  

Entre os meses de novembro e dezembro, o Setor de Trabalho recebeu o anúncio de 

muitas vagas de trabalho ofertadas por empregadores contatados anteriormente ou por 

novos, especialmente buscando trabalhadores na condição de caseiros e trabalhadoras 

domésticas. Verificamos que estas ofertas de vagas formam um eixo de contratação de 
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pessoas migrantes. Para tais vagas, a atenção deve ser ainda maior quanto à garantia dos 

direitos trabalhistas. Neste sentido, a ficha de cadastro para empregadores procura de 

antemão verificar as intenções da forma de contratação e garantir um pouco mais de 

segurança ao filtrar os empregadores que entram em contato com o IMDH.  

Fruto de toda essa trajetória e reflexão, o IMDH, em parceria com o ACNUR e com a 

empresa de ônibus Expresso São José (importante contato do Instituto), produziu um vídeo 

para sensibilização de empregadores. O vídeo mostra o funcionário Ahmed, refugiado sírio, 

que trabalha na Expresso São José, bem como os diferentes atores envolvidos na contratação 

de refugiados, como Adriel, o gerente da empresa, Maria Amélia, representante do setor de 

RH, Irmã Rosita, diretora do IMDH, Isabel Marques, representante do ACNUR, e Josiel, o amigo 

de Ahmed na empresa. Este vídeo foi veiculado nos sites do IMDH, do ACNUR e da Expresso 

São José, e também será veiculado nas televisões dos ônibus da empresa. Ressalte-se que essa 

produção servirá como instrumento de divulgação e multiplicação da mensagem e poderá ser 

utilizada por empregadores em reuniões, visitas e conferências.  

 

10.6 Encontros, Seminários, Oficinas e Feiras em torno do tema Trabalho 

 

Durante o ano de 2017, o Setor de Integração Laboral realizou Encontros, Oficinas e 

uma Feira em torno do tema Trabalho, para abordar legislação, relações com a sociedade, 

integração sociolaboral e capacitações. Esses eventos contaram com a participação da 

população migrante, de agentes públicos e brasileiros em geral, a fim de sensibilizá-los para o 

tema da migração e do refúgio. De modo mais detalhado, realizaram-se dois Encontros com 

famílias de refugiados, imigrantes e brasileiros; duas capacitações para agentes públicos do 

Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de Taguatinga e das Agências de 

Trabalhador; quatro capacitações em Diretos Humanos e Legislação Trabalhista para 

imigrantes e refugiados; três Oficinas “Mulheres que Inspiram o Mundo”; e uma Feira 

Intercultural. 

Os Encontros com famílias foram realizados nos dias 11 de março e 28 de agosto e 

ambos contaram com a presença de cerca de 250 pessoas. Neles foram realizadas atividades 

de integração cultural, atividades lúdicas, brincadeiras para as crianças e almoço 

compartilhado entre imigrantes, refugiados e brasileiros.  O Encontro Intercultural se insere na 

proposta de acolhimento do IMDH, em que se reconhece a importância de se criar momentos 

de partilha e troca entre as culturas. Ainda, a ambientação com a cultura local por parte da 

população migrante é concebida como um dos primeiros passos para a verdadeira integração 

acontecer e, assim, surgirem oportunidades e chances semelhantes de prosperar 

economicamente àquelas que se apresentam aos nativos. 

A capacitação no CRAS de Taguatinga ocorreu no dia 05 de abril e contou com a 

participação de 16 pessoas imigrantes, refugiados e brasileiros. Esta demanda partiu da equipe 

do CRAS, dado à expressiva população migrante que mora em Taguatinga. Conforme se pode 

observar no Gráfico 10.5, 19% da população migrante atendida pelo Setor mora em 

Taguatinga Norte e Sul. A capacitação teve como objetivo orientar as famílias imigrantes e 

refugiadas que procuram o CRAS, sobre o acesso aos benefícios sociais e ao trabalho e 

emprego e sobre seus direitos e deveres garantidos na legislação brasileira. Os presentes 

tiveram o agendamento feito para a inscrição no Cadastro Único, a fim de receber o Bolsa 

Família. Além do atendimento aos migrantes, a equipe do CRAS passou a conhecer o trabalho 
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de acolhimento e proteção desempenhado pelo IMDH, podendo orientar os imigrantes que 

buscam aquela Unidade. 

À convite da Secretaria Adjunta do Trabalho do GDF, nos dias 21 e 22 de junho, a 

diretora do IMDH, em conjunto com o Setor de Integração Laboral, realizou uma capacitação 

na Agência do Trabalhador do Plano Piloto para agentes desta e de outras Agências do DF. A 

equipe do IMDH procurou fazer um trabalho de sensibilização em que apresentou as 

diferenças entre as condições migratórias de imigrantes, solicitantes de refúgio e refugiados, 

explicando desde a aquisição de documentos até as dificuldades enfrentadas na inserção 

laboral desta população. Apresentou os serviços oferecidos pelo IMDH, o perfil da população 

atendida, a atuação do Setor de Integração Laboral e os desafios enfrentados por esta 

população e pelo Instituto. A equipe pôde observar que os agentes compreenderam o 

tamanho dos desafios enfrentados por esta população e como um trabalho consciente e 

sensibilizado pode auxiliar em sua integração sociolaboral.   

Para a realização das capacitações em Diretos Humanos e Legislação Trabalhista a 

imigrantes e refugiados, contamos com a parceria do Projeto Vidas Paralelas (PVP), 

coordenado pelas Professoras Maria das 

Graças e Denise, do Laboratório da Saúde do 

Trabalhador, do Departamento de Saúde 

Coletiva da UnB. Em 10 de julho, foi realizada 

a apresentação da metodologia do curso de 

Capacitação do PVP–UnB para a equipe do 

IMDH. O curso de Capacitação em Direitos 

Humanos e Legislação Brasileira junto com 

solicitantes de refúgio, refugiados, imigrantes 

ocorreu em quatro encontros, nos dias 28 de 

julho, 11 e 25 de agosto e em 1º de setembro. O grupo pôde se capacitar sobre os direitos e 

deveres trabalhistas no Brasil, identificar possíveis abusos perpetrados pelos empregadores, se 

empoderar e valorizar suas aptidões para as entrevistas de emprego. Participaram 81 pessoas 

nesses encontros. No último encontro, realizado na Universidade de Brasília, o grupo elaborou 

a proposta de criação de um espaço para os migrantes dentro da Universidade. Esta proposta 

foi apresentada ao Assessor da Reitoria, que contribuiu com outras ideias para aproximar a 

temática do refúgio e da migração para dentro da gestão atual da Universidade, sendo a 

principal delas a facilitação de ingresso para imigrantes via Exame Nacional do Ensino Médio - 

ENEM.  

A partir da apresentação da proposta criada pelo grupo, seguiram-se três reuniões 

com a presença do grupo participante, a equipe do PVP, o IMDH e o Prof. Alex, do Decanato de 

Extensão, responsável pela Casa de Cultura da América Latina. Apresentada a proposta, 

inaugurou-se o Centro da Cultura Migrante, estabelecido na Casa de Cultura da América 

Latina/UnB no dia 23 de setembro, no qual se pretende desenvolver atividades de geração 

autônoma de renda e de integração.  

Além das Oficinas organizadas, 15 pessoas participaram de oficinas trabalhistas, que 

ocorreram de forma espontânea nas dependências do IMDH, como aprofundamento do 

atendimento de orientação para trabalho. O número total de pessoas que participaram em 

oficinas trabalhistas ao longo do ano foi de 96. Entre elas, 6 foram contratadas para empregos 

viabilizados pelo IMDH.  
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Parte de um amplo projeto desenvolvido pelo IMDH desde 2016 e intitulado 

“Mulheres que Inspiram o Mundo” (abordado largamente no item 3.5.2 deste relatório), as 

três Oficinas com Mulheres, realizadas no ano de 2017, foram concretizadas por meio do 

convênio com o Ministério da Justiça. Esses encontros tiveram como foco o tema Trabalho e 

Emprego e abordaram os temas da inserção sociolaboral, de orientação para o trabalho e de 

atividades de geração de renda. Ocorreram nos dia 9 de maio, 18 de outubro e 3 de dezembro 

e contabilizaram 42 mulheres imigrantes, refugiadas e solicitantes de refúgio, além de 

brasileiras participantes.  

Na primeira Oficina, as mulheres foram orientadas sobre a legislação trabalhista e 

teoria em geração autônoma de renda e curso prático. Pudemos observar o interesse de 

grande parte das mulheres sobre a atividade laboral mais flexível, dada a realidade de muitas 

como mães chefes de família ou que buscam contribuir para a renda familiar. Sendo assim, na 

segunda Oficina, considerou-se necessário dar ênfase à produção autônoma destas mulheres, 

que receberam capacitação para o desenvolvimento e divulgação de seus trabalhos. Assim,  na 

terceira Oficina, fez-se clara a necessidade de aprofundar essa capacitação específica; dessa 

forma, o Instituto convidou o SEBRAE para oferecer o curso SEI Empreender, a fim de capacitá-

las em torno de seus negócios. O desenvolvimento com a parceria com o SEBRAE/DF será 

desenvolvido no item 10.8 a seguir. 

A Feira Intercultural, evento organizado pelo IMDH, ACNUR e Coletivo Bambuo, 

ocorreu no dia 17 de junho, em celebração ao Dia Mundial do Refugiado. O evento buscou 

atrair o público do DF para a temática da migração e do refúgio, por meio da arte, cultura, 

esporte e lazer e da integração local entre pessoas de diferentes nacionalidades. Estima-se que 

a Feira recebeu cerca de 1.000 pessoas. No evento contou-se com uma Feira Gastronômica 

promovida por refugiados e imigrantes de diversos países, como Síria, Paquistão, República 

Democrática do Congo, Cuba, Colômbia, Venezuela, Índia, Senegal, Gana e Filipinas. Houve, 

ainda, uma feira com objetos típicos, apresentações culturais, uma mostra de filmes sobre 

refúgio e um espaço de recreação para crianças. Na Feira Gastronômica, participaram 22 

migrantes que receberam recurso do IMDH em seus projetos de geração de renda  e que, com 

frequência, são acompanhados pelo Setor.  

 

10.7 Prevenção de exploração no trabalho 

 

Entre os serviços disponibilizados pelo Setor, a prevenção à exploração no trabalho, 

tráfico de pessoas e trabalho análogo ao de escravo estão presentes desde a primeira 

orientação para trabalho até o encaminhamento para Sindicatos. Nas oficinas trabalhistas e 

nas Oficinas com Mulheres, esses temas também são abordados para garantir o conhecimento 

necessário à população migrante a fim de que protejam e defendam seus direitos.  

Durante o primeiro atendimento no Setor, é explicado o tema dos direitos e deveres 

do trabalhador no Brasil e distribuída a cartilha “Guia de Informações sobre Trabalho para 

Imigrantes e Refugiados”. Essa cartilha surgiu em 2012, em parceria do IMDH com o Ministério 

do Trabalho e Emprego para distribuição em âmbito nacional. Inicialmente, era direcionada ao 

público haitiano (e intitulava-se “Guia de Orientação para Trabalho aos Haitianos”). Nos anos 

que se seguiram, contando com a colaboração de diversas instituições e voluntários, foi 

produzida a edição em Creolle. Em 2016, a cartilha bilíngue passou a se chamar“Guia de 

Informação Sobre Trabalho aos Imigrantes e Refugiados”, e, abrangendo público mais amplo, 
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foi publicada em quatro idiomas (Creolle/Português, Inglês/Português, Francês/Português e 

Espanhol/Português). No ano de 2017, em parceria com o CONARE e Ministério da Justiça, 

foram reimpressos 8.000 exemplares da Cartilha com tradução em Português/Creolle, 

incorporando atualizações da Nova Lei Trabalhista.  

Essa publicação é de grande interesse e ampla divulgação entre os migrantes, 

instituições de apoio, estudiosos da migração no Brasil e pessoas que se comprometem com a 

causa de alguma forma. Uma vez que são editadas em diversas línguas, facilitam a 

compreensão e oferecem interessantes orientações relativas a trabalho, direitos e obrigações 

e a mecanismos necessários para o acionamento da vigilância para prevenir e evitar 

exploração no trabalho. O material está disponível também para download, no site do IMDH.  

Para além da prevenção, o Setor de Integração Laboral atua contra a infração de 

direitos trabalhistas. Nesse sentido, o Setor recebe reclamações, dirime dúvidas e, quando 

necessário, orienta as pessoas atendidas a buscarem os respectivos Sindicatos de sua 

categoria (em 2017, ocorreram 8 encaminhamentos nessa direção). O caso de violação de 

direitos trabalhistas mais recorrente foi o da falta de pagamento integral dos benefícios 

trabalhistas, como vale transporte, vale alimentação, 13º salário, proporcional de férias, etc. 

Recorrente também são as reclamações de assédio moral e racismo perpetradas por colegas 

de trabalho.  

Outro caso de bastante incidência é a falta da assinatura na CTPS pelo empregador ou 

o atraso em sua assinatura. Nesta circunstância, ocorre de o empregado trabalhar durante um 

longo período, ter sua Carteira de Trabalho assinada apenas meses depois e ser demitido no 

prazo de 90 dias (período de experiência), sem a garantia de qualquer direito trabalhista. A 

procura pelo IMDH para a defesa de seus direitos revela o trabalho eficaz do Instituto na 

capacitação do público migrante quanto à identificação da violação de seus direitos. As 

pessoas lesadas sabem onde recorrer e muitos chegam ao IMDH apenas para solicitar o 

contato e endereço de seu Sindicato. Quando o imigrante, solicitante de refúgio ou refugiado 

não domina a língua portuguesa e percebe uma barreira na comunicação com os sindicalistas, 

indicam-se os núcleos de assessoria jurídica e trabalhista de Universidades, tais como UnB, 

Uniceub, UBS e o próprio Núcleo da OAB, onde há pessoas capacitadas para atender em 

outras línguas.  

Para se evitar violações, quando uma empresa entra em contato com o IMDH ou é 

procurada pelo Instituto para a contratação de migrantes, além do preenchimento do 

formulário Cadastro para Empresa – que garante minimante a assinatura da Carteira de 

Trabalho e uma responsabilidade com o IMDH e com o trabalhador migrante –, faz-se uma 

rápida investigação no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal 

Superior do Trabalho. Nestes sites é possível gerar a Certidão de Débito Negativa, que permite 

verificar se o empregador ou a empresa estão registrados no Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas, onde constam as pessoas físicas e jurídicas devedoras inadimplentes em 

processo de execução trabalhista definitiva. No site do Tribunal Regional do Trabalho, é 

possível verificar a existência de ação trabalhista corrente contra a empresa e pode-se até 

mesmo acessar os tipos de processo que a empresa está respondendo, a fim de verificar a 

gravidade da violação. Verificada uma violação, o IMDH não encaminha os imigrantes para as 

vagas. 

As violações de direitos trabalhistas perpetradas por empresas e empregadores com 

os trabalhadores migrantes revelam uma necessidade ainda maior de sensibilizar os órgãos 
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empresariais para o tema da migração e do refúgio. Como medida de prevenção à exploração 

trabalhista, faz-se necessário difundir informações acerca dos migrantes, evidenciar as 

dificuldades enfrentadas por esta população no Brasil e as possíveis contribuições que este 

setor da sociedade pode oferecer. Por este motivo, o IMDH se preocupa e tem como uma das 

ações do Setor de Integração Laboral promover a sensibilização e estabelecer parcerias a 

longo prazo com empresas que têm como missão um tratamento digno, justo e igualitário 

com seus colaboradores.  

 

10.8 Apoio à iniciativa de geração autônoma de renda 

 

A geração autônoma de renda configurou-se como uma saída à crise econômica 

vivenciada no Brasil nos anos de 2016 e 2017, quando muitos cortes no quadro de 

funcionários foram feitos por empresas privadas, e a população migrante ficou sujeita a maior 

grau de vulnerabilidade. Entre os atendimentos feitos pelo Setor, cerca de 34% foi direcionado 

à geração autônoma de renda, seja com apoio da elaboração e divulgação de material visual, 

orientação sobre cadastro como Micro Empreendedor Individual (MEI), encaminhamento para 

SEBRAE, apoio para retirar Alvará Sanitário e Licença para Funcionamento, informações sobre 

exposição como ambulantes e recurso e doações de material e equipamentos.  

Entre as vantagens oferecidas pelo cadastro como Micro Empreendedor Individual 

está o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 

que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de 

empréstimos e a emissão de notas fiscais. O MEI é também 

enquadrado no Simples Nacional, isento dos tributos federais, 

pagando-se apenas um valor fixo mensal de aproximadamente 

R$ 50,00. Com essas contribuições, o Microempreendedor 

Individual tem acesso a benefícios como auxílio maternidade, 

auxílio doença, aposentadoria, entre outros.  

Para a inscrição MEI no Portal do Empreendedor é 

necessário ter CPF e número de Título de Eleitor; contudo, como 

os estrangeiros não possuem direito ao voto, é permitido fazer a 

inscrição com o número gerado pela Declaração de Isenção de 

Imposto de Renda anual. Para isso, é necessário que o migrante 

busque um contador para que faça a sua declaração, serviço que 

pode custar em torno de meio salário mínimo. Com a 

estruturação do Setor, após a devida investigação de informações junto ao SEBRAE, foi 

confirmada também a possibilidade de solicitantes de refúgio, com o número de protocolo de 

refúgio, fazerem inscrição MEI, sendo necessários o CPF e o número da Declaração da Isenção 

de Imposto de Renda.  

No ano de 2017, pudemos registrar 12 pessoas com cadastro MEI que o obtiveram por 

conta própria ou com ajuda do IMDH. Este é um número inicial, uma vez que esta informação 

foi coletada a partir de abril, quando o Cadastro para Emprego passou a ser utilizado. 

Registraram-se 82 atendimentos para apoio à iniciativa de renda, para 49 pessoas. A maioria 

das pessoas que busca esse atendimento está em fase inicial de uma produção própria ou 

oferecimento de um serviço autônomo. Verificou-se que grande parte pensa em dar aulas de 

línguas ou trabalhar com atividades como conserto de celular, marcenaria, costura, etc. Entre 
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estes, 15 receberam recurso para geração autônoma de renda, tais como materiais, 

equipamentos ou bolsa no valor de R$ 300,00.  

Ademais, o Instituto acompanhou de perto 6 famílias de refugiados, solicitantes de 

refúgio e imigrantes, que somam 24 pessoas beneficiadas diretamente, na compra de 

equipamentos que permitiram iniciar ou aumentar a produtividade de seus negócios. 

Atualmente, a renda principal destas famílias provém do empreendedorismo, em especial da 

área gastronômica. Um exemplo que podemos trazer é da família afegã de O.H. Após chegar 

em 2014, O.H. solicitou reunião familiar para suas três irmãs, que chegaram do Afeganistão no 

final de 2015. Apesar do alto grau de escolaridade da família, a inserção no mercado de 

trabalho dentro de sua área de formação é um processo que enfrenta muitos desafios. Por 

isso, encontraram no empreendedorismo uma possibilidade de gerar renda no Brasil e 

prosperarem, apesar da barreira linguística. Após uma tentativa frustrada de abrir uma 

verduraria em Taguatinga, a família buscou o IMDH para receber orientações sobre como 

gerenciar um negócio no Brasil. A partir de então, encontraram na venda de pratos afegãos, 

em eventos produzidos pelo IMDH, melhores resultados e retorno financeiro. 

Algumas das famílias atendidas que 

comercializam pratos da gastronomia típica de 

seus países demonstraram interesse em 

trabalhar como ambulantes em Brasília. O 

Setor de Integração Laboral buscou informação 

sobre quais documentos são necessários para a 

regulamentação e autorização para expor e 

vender em barracas na rua. Porém, o Setor 

esbarrou em uma problemática que afeta a 

todos os ambulantes no DF: não existe mais 

emissão de autorização para ambulantes, que 

ficam sujeitos aos editais de eventos ou a correr o risco de terem seus produtos apreendidos 

pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal (AGEFIS). O Setor buscou mais informações 

com o Sindicato dos Ambulantes do DF (Sindivam – DF), cuja representante relatou que desde 

2015 há um esforço para aprovar na Câmara Legislativa do DF um Projeto de Lei que busca 

regularizar a atividade dos ambulantes. Esta é uma barreira enfrentada tanto por brasileiros 

quanto por imigrantes. Sendo assim, aconselhamos as pessoas atendidas a buscarem se 

regularizar enquanto MEI e estimulamos a participação em eventos promovidos pelo IMDH e 

parceiros, em jantares privados, bem como a venda por encomenda. 

A partir da aproximação com o SEBRAE, desenvolvida ao longo dos anos pela diretora 

do Instituto, estabeleceu-se uma parceria com a Unidade de Capacitação Empresarial dessa 

entidade, iniciada com uma reunião do dia 15 de agosto. Como resultado, o SEBRAE 

demonstrou interesse em se aproximar da temática da migração e do refúgio e estabeleceu-se 

que cederá tutores para ministrar os cursos SEI para a população atendida pelo IMDH. Fruto 

dessa parceria, destaca-se a oficina SEI Empreender realizada durante o terceiro encontro da 

Oficina com Mulheres, no dia 3 de dezembro, já mencionado.  

Para além da oficina, o Instituto encaminha imigrantes, solicitantes de refúgio e 

refugiados para o SEBRAE, de maneira que possam receber instruções detalhadas sobre a 

inscrição MEI e orientação sobre os documentos exigidos pela Administração de Brasília para 

abertura de cada tipo de negócio. Neste ano, ocorreram 57 atendimentos dessa espécie.  
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10.9 Cursos de Capacitação Profissional 

  

Além dos atendimentos para geração autônoma de renda, o IMDH e o Setor de 

Integração Laboral prezam pela capacitação profissional da população atendida. Dessa forma, 

realizaram-se várias iniciativas que objetivaram abrir espaços para vagas de capacitação e 

posterior inclusão no mercado de trabalho a instituições ou serviços públicos e privados, tais 

como: Instituto Federal de Brasília (IFB), SENAC, Fábrica Social, Curso Real, ESPRO, Igrejas. Ao 

todo, foram registrados 39 encaminhamentos para cursos de capacitação profissional.  

Ainda é frequente encontrarmos barreiras, especialmente no que diz respeito à 

documentação. Não raro, precisamos esclarecer a instituições que os imigrantes, refugiados e 

Apátridas não possuem Título de Eleitor nem Certificado de Reservista. Também há exigências 

para o ingresso nos cursos no IFB, SENAC, e outros, de documentos que frequentemente nossa 

população não possui. Neste caso, faz-se necessário desenvolver tratativas específicas e ir 

vencendo estes entraves que, embora razoáveis e justos, acabam por inviabilizar o acesso da 

população migrante às oportunidades de capacitação. 

O IMDH e o Instituto Federal de Brasília (IFB) possuem uma parceria desde 2016 para 

os cursos de português para migrantes. Em outubro, o IFB entrou em contato com o IMDH 

para oferecer o Curso Português Básico para Estrangeiros Semipresencial. Feito o convite, o 

IMDH se mobilizou para divulgar e inscrever aqueles que precisassem das aulas de português. 

Este curso é muito importante, uma vez que providencia transporte gratuito para os dias das 

aulas (Passe Livre – DFTrans), o qual é muito importante para a assiduidade dos alunos. É de 

grande relevância que imigrantes e refugiados frequentem o espaço do IFB, visto que este 

Instituto disponibiliza diversos cursos profissionalizantes. Portanto, uma vez que já o estejam 

frequentando e após dominarem a língua portuguesa, os caminhos para o ingresso em cursos 

profissionalizantes é facilitado (mais informações sobre a população atendida pelos cursos de 

português podem ser encontradas no Projeto 06 deste relatório).  

Em dezembro, a diretora do IMDH e o Oficial de Meios de Subsistência do ACNUR, 

Paulo Sergio de Almeida, reuniram-se com a Gerente Regional do Centro de Integração 

Empresa Escola (CIEE), Monica B. Vargas de Castro, para estabelecer uma parceria voltada a 

implementar um programa de inclusão de refugiados ou imigrantes no Programa "Jovem 

Aprendiz". Com a crescente procura pelo Setor de Trabalho por parte de jovens refugiados e 

imigrantes que estão atingindo a idade mínima permitida para trabalhar, percebe-se o quão 

essencial é a capacitação para que esta população se insira no mercado de trabalho de 

maneira segura e digna. Esta parceria será consolidada em 2018 e se mostra muito promissora 

para estes jovens e suas famílias.   

Também em dezembro, iniciou-se uma articulação voltada para a capacitação técnica 

no SENAC. A parceria foi com a Casa São José, parte da Paróquia de Nossa Senhora do Lago 

que, entre outras atividades, oferece diversos cursos para a população do Varjão, como 

música, informática e idiomas. Foram disponibilizadas 10 vagas do curso de Salgadeiro(a) do 

SENAC, com isenção da taxa de R$ 1.116,00. Tendo em vista principalmente o interesse de 

mulheres que buscam empreender como forma de garantir subsistência básica, o IMDH 

procurou a Paróquia e propôs a participação de imigrantes moradores do Varjão e Paranoá. 

Deu-se, então, início ao diálogo entre as duas entidades e os representantes do SENAC para 

compreender os trâmites a fim de viabilizar a participação dessa população no curso, 
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principalmente contornando as exigências de documentação que dificultariam a inscrição 

(notadamente, o número do RG, que nenhum migrante possui, e o comprovante de 

escolaridade, que só pode ser obtido no país de origem). Assim, 5 pessoas puderam se 

inscrever no curso, que terá início em fevereiro de 2018, com carga horária de 160 horas. 

 

Total de beneficiários: 449 

 

Quadro Síntese dos Resultados dos Projetos do IMDH em 2017 

 

 Projeto Resultados – Pessoas 
beneficiadas 

1 Migrantes Internos: atendimento e documentação 247 pessoas 

2 
Imigrantes: defesa de processos, documentação, orientações, 
assistência social, integração local etc. 

844 pessoas 
beneficiadas 

3 

Refugiados: atendimento social, acompanhamento de processos, 
apoio material, acesso a direitos, atendimento no setor de proteção e 
elegibilidade, atendimento, menores desacompanhados, reunião 
familiar, etc.  

1.710 pessoas 
beneficiadas 

4 Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e atenção às vítimas 200 

5 
Rede Solidária para Migrantes e Refugiados: capacitação de agentes e 
assistência jurídica e técnica a entidades parceiras 

100 pessoas 
beneficiadas 

6 Introdução de Imigrantes e Refugiados ao Idioma e à Cultura Brasileira 345 pessoas 

7 Pastoral da Mobilidade Humana  350 pessoas 

8 
Informação Pública, orientação a estudantes universitários, apoio a 
pesquisadores, publicação e difusão de subsídios. 

8.941 pessoas  

9 
Incidência pela garantia de acesso às políticas públicas existentes e 
por políticas específicas 

Público em geral 

10 Trabalho com dignidade, uma via de integração 449 pessoas  

 Total 13.186 

 

Brasília, 31 de março de 2018 

 
Ir. Rosita Milesi  

Diretora 


