Instituto Migrações e Direitos Humanos

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES
2018

Encontro Nacional de Migrantes – março de 2018

XIV Encontro nacional da RedeMiR – novembro de 2018

______________________Instituto Migrações e Direitos Humanos_________________________
Irmãs Scalabrinianas - MSCS
Rede Solidária para Migrantes e Refugiados - RedeMiR
Quadra 07 – Conjunto C – Lote 01 – CEP 71555-239 – Varjão/Lago Norte – Brasília – DF
Tel: (61) 3340-2689; Fax: (61) 3447-8043 – E-mail: imdh.diretoria@migrante.org.br e imdh@migrante.org.br
Site: www.migrante.org.br – Facebook: institutomigracoes

2

SUMÁRIO

Dados institucionais ................................................................................................................... 3
Projeto 01 - Migrantes Internos: documentação ....................................................................... 5
Projeto 02 - Imigrantes: defesa de direitos e documentação . .................................................. 8
Projeto 03 - Acolhida, Integração e Assistência a Refugiados, Refugiadas e Apátridas .......... 17
Projeto 04 - Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Atenção às Vítimas . ........................... ..36
Projeto 05 - Rede Solidária para Migrantes e Refugiados (RedeMiR) ..................................... 43
Projeto 06 - Introdução de Imigrantes e Refugiados ao idioma e à cultura brasileira ............ 59
Projeto 07 - Ação Pastoral da Mobilidade Humana ................................................................ 65
Projeto 08 - Informação pública, orientação a estudantes universitários, apoio a
pesquisadores, publicação e difusão de subsídios .................................................................. 74
Projeto 09 - Incidência pela garantia de acesso às políticas públicas existentes e por políticas
específicas ................................................................................................................................ 84
Projeto 10 - Trabalho com dignidade, uma via de integração .............................................. 101
Projeto 11 - Extensão do IMDH em Roraima: IMDH Solidário .............................................. 118
Parte Complementar aos Projetos do Relatório - Acordos, Convênios e Parcerias do IMDH
com entidades diversas ......................................................................................................... 132
Conclusão ............................................................................................................................... 143

3

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: +55 (61) 3340-2689/3447-8043
Website: www.migrante.org.br
E-mail: imdh@migrante.org.br e rosita.imdh@gmail.com
Facebook: institutomigracoes
Data de Fundação: 1999
Diretoria Estatutária:
Rosita Milesi, Presidente, CPF 168.024.970-34
Osmar Favretto, Tesoureiro, CPF 601.900.430-91
Alice Onzi - secretária, CPF 133.211.969-34

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 e favorecer aos migrantes e refugiados 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.
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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: 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 públicas (CRAS, CREAS, Hospitais) do
GDF e por organizações sociais do DF.
Período de Realização:
Serviço sistemático durante o período: de 01.01.2018 a 31.12.2018.
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 Atendimentos:
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.
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.
Participação dos usuários:
Colhemos sugestões e criam-se condições específicas, segundo propostas dos setores públicos que
demandam nosso serviço.
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Desenvolvimento do Projeto 01
As pessoas, independente de serem brasileiras, imigrantes ou refugiadas, têm direito à
Certidão de Nascimento, além dos demais documentos que lhe possibilitem o acesso aos atos da vida
civil e às políticas públicas que lhe garantem seus direitos. No caso dos brasileiros e brasileiras sem
esse documento não conseguem fazer a Carteira de Identidade, a Carteira de Trabalho (CTPS), ter
acesso a programas sociais 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 presente projeto do IMDH consiste no apoio aos migrantes internos (brasileiros e
brasileiras) indocumentados para obter, sem ônus, a segunda via de certidão de nascimento, de
casamento ou Certidão de óbito de familiares. 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 do pedido até receber resposta dos Cartórios
contatados.
A expressiva diminuição de casos acompanhados no ano corrente deve-se ao menor número
de pendências de anos anteriores e também a uma diminuição de casos encaminhados pelos CRAS e
CREAS.

Tabela 1.1 Pedidos acompanhados no ano
Pedidos de anos anteriores

85

Pedidos iniciados em 2018

65

TOTAL

150

Tabela 1.2 Situação dos pedidos em 31 de dezembro de 2018
Certidões positivas obtidas e entregues

17

Certidões negativas obtidas e entregues

1

Pedidos
Trâmite
TOTAL

em Certidões obtidas e aguardando retirada
Aguardando resposta do cartório

10
122
150

A maioria dos solicitantes é proveniente da Bahia, Maranhão e Piauí, mas há solicitantes de
17 diferentes estados (Gráfico 1.1).
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Gráfico 1.1 Procedência dos migrantes internos solicitantes de Certidões em 2018

Avaliação dos Resultados
Todos os pedidos encaminhados ao IMDH foram repassados aos cartórios responsáveis. De
150 pedidos, 28 tiveram retorno do Cartório, entre eles certidões obtidas positivas e negativas.
Ficaram pendentes ao término do ano, 122 pedidos aguardando resposta do cartório e 10 certidões
obtidas para serem retiradas pelos requerentes.
Em verdade, o resultado do projeto não foi muito satisfatório. Ficaram muitos pedidos
pendentes e acreditamos que isto nos aponta para buscar melhorar nossa relação com os cartórios,
dar mais detalhes, insistir nos pedidos.
Mesmo com esses desafios é possível perceber que a parceria entre o IMDH e os CRAS,
CREAS e órgãos assistenciais é valiosa, pois permite a obtenção gratuita de documentos para pessoas
em condição de extrema vulnerabilidade, que não têm condições pessoais de buscar estas Certidões
e nem poderiam arcar com os custos de obter uma 2ª via. De fato, quanto mais acolhido estiver o
requerente e mais informações forem fornecidas sobre ele, maiores são as chances de obter êxito
nas buscas que os Cartórios devem fazer em seus registros. Sendo assim, fica clara a necessidade de
apoio de ambos os lados para um resultado mais eficaz.
Total de pessoas beneficiadas: 150 pessoas.
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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 01.01.2018 a 31.12.2018.
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 sociais e jurídicas 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.
Abrangência territorial:
Nacional
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Desenvolvimento do Projeto 02
Em 2018, foram atendidos, neste Projeto, 882 imigrantes de 37 nacionalidades diferentes.
Observa-se que neste ano de 2018, já não se utiliza a nomenclatura “residentes permanentes”, pois
a partir da vigência da Nova Lei de Migração as pessoas já não obtêm aquele status e sim o de
“residência por prazo indeterminado”.
A maioria desses migrantes (72%), desde a primeira vez que compareceu ao Instituto, já
possuía alguma forma de condição migratória regular no Brasil. Outra parte (28%) fez seu registro
com o auxílio do IMDH no primeiro atendimento ou chegou ao Instituto como solicitante de refúgio
e requereu autorização de residência com o auxílio do IMDH.
É importante ter em mente que a integração no país vai muito além da documentação,
passando pela busca por emprego, pelo aprendizado da língua portuguesa, e por possibilitar que as
pessoas imigrantes exerçam o direito ao acesso à saúde e à educação e ao apoio socioassistencial.
Dessa forma, mesmo depois de obterem a residência, os imigrantes continuam a procurar o
Instituto para solicitar diversos tipos de assistência, como: auxílio com registros diversos junto à
Polícia Federal; doação de cestas básicas e de itens para crianças, para casa e roupas; orientações
gerais e orientações sobre documentos; orientações sobre trabalho e para geração autônoma de
renda; elaboração de currículo; encaminhamentos para CRAS, SUS, centros de acolhida, auxílio para
marcação de exames, para matricular crianças em creches e recadastramento do Programa Bolsa
Família.
Enfim, o IMDH é a instituição que os migrantes, solicitantes de refúgio e refugiados buscam
nos momentos que assim desejam e sempre que necessitem de algo para sua orientação ou
assistência, garantia de direitos ou melhoria das condições de vida.

2.1 Perfil dos imigrantes atendidos
Tabela 2.1 Imigrantes por país de nacionalidade
País de
Nacionalidade
Afeganistão
Angola
Argentina
Bangladesh
Benim
Bolívia
Brasil
Camarões
Chile
Colômbia
Costa do Marfim
Costa Rica
Cuba
Egito
França
Gabão

Nº de pessoas
1
1
6
68
3
2
36
1
2
6
3
1
12
6
1
1

País de Nacionalidade
Guiné-Bissau
Haiti
Iêmen
Índia
Irã
Jordânia
Líbia
Marrocos
Nigéria
Palestina
Paquistão
Paraguai
Peru
Rep. Dem. Do Congo
Senegal
Sudão

N° de
Pessoas
3
603
1
7
1
1
2
1
7
1
17
5
4
3
9
1

10
Gana
Guiana
Guiné

48
1
5

Togo
Venezuela
Total

7
5
882

É importante ressaltar que os 36 nacionais brasileiros que constam na tabela são crianças
filhas de imigrantes nascidas no Brasil.
Desde o terremoto de 2010, o fluxo de haitianos é um dos mais expressivos no Brasil: em
2018 foram 603 pessoas. Em um primeiro momento, essa população veio ao país e solicitou refúgio.
Em 2012, foi aprovada a Resolução Normativa 97 que concede visto humanitário para os nacionais
do Haiti, permitindo que o portador do visto pudesse se registrar como residente permanente assim
que chegasse em solo brasileiro. Tal Resolução foi renovada todos os anos até 2017. Além disso, em
2015 aproximadamente 43 mil haitianos que estavam no Brasil como solicitantes de refúgio
receberam residência permanente concedida por uma decisão conjunta do CONARE e Conselho
Nacional de Imigração (CNIg).
Em 2018, 7.421 haitianos que se encontravam no Brasil como solicitantes de refúgio
obtiveram autorização de residência pelo prazo de dois anos, através de solicitação da Defensoria
Púbica da União ao Ministério da Justiça. Ademais, foi publicada em 21 de novembro de 2018, a
Portaria Interministerial n° 17 que altera a Portaria Interministerial n° 10, de 06 de abril de 2018,
para possibilitar que o nacional da República do Haiti e o apátrida que residia no Haiti, que se
encontre ou chegue ao Brasil até 20 de novembro de 2019, possa pedir autorização de residência
para acolhida humanitária perante uma das unidades da Polícia Federal.1

Gráfico 2.1- Distribuição dos imigrantes por gênero

30%

70%
Feminino
Masculino

A maioria da população atendida (70%), conforme apresentado no Gráfico 2.1, foi de
homens. Isto corrobora dados gerais, indicando que os homens são ainda a maioria na migração
para o Brasil, embora seja bastante evidente aumento da migração feminina. As mulheres e crianças,
frequentemente, vêm depois, quando o homem já tenha conseguido um emprego e esteja mais
estabilizado. Os dados obtidos nas análises de 2018 são muito similares àqueles de 2017, conforme
análise do perfil do público desse projeto 02.

1

Art. 5°, Portaria Interministerial n° 17.

11
Gráfico 2.2 - Distribuição dos imigrantes por faixa etária
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O Gráfico 2.2 mostra que a maioria dos imigrantes atendidos (88%) se encontra na faixa dos
18-59 anos, ou seja, é parte da População Economicamente Ativa (PEA).

O IMDH atende os imigrantes que moram em Brasilia , mas também estende seus serviços a
quaisquer outros que necessitem de assistência, procurando atendê-los ou encaminhá-los a
Instituições da RedeMir, próximas à sua localidade, para facilitar o atendimento. Do total de 882
beneficiários do Projeto, 389 moravam no DF no momento do atendimento e outros 446 foram
atendidos remotamente, por diversos meios: correio (para renovação de passaportes ou obtenção
de documentos junto às Embaixadas), por telefone, e-mail ou atendimento em seminários
descentralizados.
A representação do estado do Paraná observada no Gráfico 2.3 se deve, inclusive, ao grande
número de Haitianos que moram naquele Estado e solicitam esses serviços, geralmente por meio de
instituições parceiras do IMDH.
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Em Brasília, as pessoas imigrantes se concentram nas regiões administrativas de Taguatinga,
Varjão, Paranoá, Samambaia e Candangolândia (62%). São locais um pouco afastados do centro da
cidade, nos quais os custos, especialmente dos aluguéis, são mais baixos. É importante mencionar
que o local de moradia registrado neste gráfico é aquele informado pelo imigrante na última
oportunidade em que se comunicou com o IMDH.

2.2 Atendimentos prestados
O atendimento ao imigrante é norteado pelo segundo suas demandas ou necessidades de
apoio que eles apresentam. O IMDH busca, no momento do primeiro atendimento, orientá-los e
prestar-lhes todas as informações que possam ser úteis ou válidas para o acesso aos serviços e
políticas públicas e à sua inserção na comunidade local.

Tabela 2.1 Apoio socioassistencial
Item
Entrega de Cestas básicas

Pessoas
beneficiadas
148

Atendimentos individualizados para
orientações diversas.
Doação de Roupas, móveis e objetos
de casa e materiais de higiene.

580

Doação de enxoval para bebê, roupas,
fraldas.
Doação de Bolsa subsistência

24

Auxilio transporte
Encaminhamentos a CRAS

46
14

96

22

Clarificações complementares
Compostas sempre por doações
arrecadadas pelo IMDH junto a
colaboradores
Informações prestadas com folhetos
de orientação ou manuais impressos.
Os móveis, bens e objetos foram
obtidos pelo IMDH através de
campanhas.
Obtidos através de campanhas ou
doações espontâneas
Colaboração do Grupo de Cônjuges de
Chefes de Missão
GCCM e outros doadores
Maioria referente ao Bolsa Família
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2.2.1 Saúde
De maneira geral, os imigrantes conseguem acesso aos serviços de saúde sem dificuldades e
sem necessidade de intervenções específicas do IMDH. Ainda assim, registramos compra de
medicamentos que muitas vezes necessitam de medicamentos que o Pode Publico não fornece e
nestes casos o IMDH, o quanto possível, providencia e fornece sem ônus para o migrante. Também
são apoiados em caso de marcação de consultas, fornecendo inclusive a indicação de e laboratórios
que oferecem preços especiais e mais econômicos para pessoas em situação de hipossuficiência.
2.2.2 Educação
Em 2018 foram realizados 13 encaminhamentos de imigrantes para estudos: o IMDH auxiliou
com informações sobre o processo seletivo e de matrícula em instituições de ensino superior;
inscrição e instruções sobre o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM); e encaminhamento a cursos
técnicos e profissionalizantes em algumas instituições de capacitação profissional e educacional,
como o Instituto Federal de Brasília e o SENAC.
O aprendizado da língua portuguesa é de grande importância para a integração do
imigrante, mas demanda tempo, estudo, disciplina e comprometimento por parte do indivíduo. O
IMDH sempre encaminha as pessoas de interesse a um dos 6 cursos de português gratuitos com os
quais tem parceria no DF, levando em conta principalmente a proximidade com o local de moradia,
devido ao alto custo e às dificuldades de deslocamento em Brasília.
Por fim, realizamos um atendimento relacionado 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 trata-se de diplomas de crianças e adolescentes que precisam se matricular em alguma
unidade de ensino. Esse tipo de atendimento não foi mais numeroso devido à Nota Técnica nº
169/2017, datada de 21.7.2017 (SEI 0757077), da Secretaria de Educação Básica (SEB), que versa
sobre a obrigatoriedade da rede pública aceitar a matrícula de crianças e adolescentes mesmo que
eles não tenham algum documento específico, o que nos permitiu repassar essa orientação em vez
de fazer cada tradução individualmente.

2.3 Documentos e assistência jurídica
Neste eixo, os atendimentos mais realizados foram: orientações para obtenção de
passaporte (671 migrantes), orientações sobre documentos (281) e solicitação de certidão consular
(100). Os atendimentos referentes a passaporte e a certidão consular se devem a uma parceria com
a Embaixada do Haiti para apoiar imigrantes haitianos em situação de vulnerabilidade ou localizados
em regiões de difícil acesso à Embaixada.
A orientação sobre documentos refere-se a dúvidas relacionadas com a emissão de CTPS,
CPF, CRNM e quaisquer outros que o imigrante necessita. Com relação a informações sobre
processos específicos de residência, naturalização, reunião familiar, e outros, 46 atendimentos
foram registrados.
O IMDH apoiou, também, o registro que os imigrantes devem realizar junto à Polícia Federal.
Como já colocado, vários familiares de residentes permanentes recorreram ao Instituto para se
registrarem, assim como haitianos recém-chegados com Visto Permanente (VIPER por acolhida
humanitária) e outros imigrantes que pediram auxílio para a renovação da CRNM. Ainda recebemos

14
um fluxo grande de imigrantes, em destaque os haitianos: depois de mudanças e restrições da
legislação migratória no Chile, em 2018, muitos haitianos que estavam naquele país ou mesmo em
outros países sul-americanos procuraram uma oportunidade no Brasil. Assim é muito expressivo o
número de haitianos atendidos para assistência de documentação.
Em todos os casos é necessário preencher o formulário de registro online, imprimir as guias
de pagamento (exceto quando o imigrante declara-se hipossuficiente ou quando é caso de acolhida
humanitária), agendar o atendimento na Polícia Federal e conferir a documentação completa. Assim,
foram registrados 102 atendimentos de serviços diversos junto à PF.

2.3.1 Obtenção de documentos junto à Embaixada do Haiti
Neste ano, foram acompanhados 61 pedidos de Certidão Consular e 379 pedidos de
Renovação de Passaporte. Desses, 121 pedidos de passaporte continuam em trâmite, 220
passaportes foram obtidos e enviados aos destinatários e 38 ainda apresentam alguma pendência. O
Instituto também atua enviando formulários e orientações por escrito a todos os interessados. Em
2018, 290 formulários foram enviados.
As solicitações são feitas por Correios, e passam por verificação quanto às especificações da
Embaixada. Quando o pedido atende aos pré-requisitos e apresenta corretamente todos os
documentos solicitados, o IMDH o encaminha aà Embaixada do Haiti. Caso seja identificada alguma
pendência, o pedido é devolvido ao requerente com ofício contendo explicação da pendência e
como supri-la. Semanalmente, um representante do IMDH comparece à Embaixada do Haiti, entrega
os pedidos e retira os passaportes e certidões que já estejam prontos. Em seguida, são enviados por
correio para o endereço indicado pelo destinatário. Todos os serviços são gratuitos por parte do
IMDH. Em 2018, foram 1.027 atendimentos relacionados com passaportes.
O tempo para a renovação do passaporte por parte da Embaixada, em 2018 se mostrou tão
extenso quanto em 2017. A média de espera foi de cerca de 6 meses. Várias justificativas foram
apresentadas por parte da Embaixada, como falta de materiais e dificuldades na logística de
renovação.
Quanto à solicitação de certidão consular, considerando que cada pedido de certidão implica
em recebimento do pedido, correção de pendências, entrega à Embaixada, retirada e envio do
documento para o requerente, registraram-se 100 atendimentos neste ano.
Os pedidos chegam ao Instituto de diversas regiões do país, principalmente das regiões Sul e
Sudoeste. Este serviço se mostrou de grande importância devido às dificuldades de contato com a
Embaixada por parte de vários haitianos e apoiadores e pela importância do documento, visto que a
certidão consular é necessária para várias finalidades e registros junto à Polícia Federal.

2.4 Atuação no Conselho Nacional de Imigração (CNIg) e por Políticas Públicas
O Conselho Nacional de Imigração (CNIg), com a Nova Lei de Migração e respectivo decreto
regulamentador, ambos de 2017, teve suas funções reduzidas, limitando-as a questões laborais.
Contudo, seguiu atuando e o IMDH continuou a ser membro observador: o Instituto tem como
representantes a Ir. Rosita Milesi (titular) e Orando Fantazzini (Suplente). Nesta condição, o IMDH é
porta-voz de muitas demandas da sociedade civil, na proposição e argumentação em favor de
políticas públicas, na defesa de casos humanitários, na elaboração e revisão de Resoluções
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Normativas, no acompanhamento e emissão de opinião em processos de autorização de residência
ou outros referentes a migrantes e questões correlatas.
O IMDH, enquanto membro observador do CNIg, participa das reuniões plenárias, bem como
de vários Grupos de Trabalho (GTs), que são constituídos, que realizam reuniões, preparam as
matérias para debate em plenário, além de contribuir na análise para decisão dos processos que
chegam ao Conselho e cuja decisão é de competência do plenário.
Nas reuniões mensais do CNIg acompanhadas pelo IMDH, foram analisados 84 processos
para os quais o IMDH prestou contribuições ou apoio na instrução.

Tabela 2.2 Participação nas Reuniões do CNIg e síntese dos temas tratados
Data

Resumo

I Reunião
20/02/2018

Aprovação da Agenda Provisória; Aprovação das atas da IX e X Reuniões Ordinárias do CNIg; Relato
do GT: Regulamentação da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017- Adequação das Resoluções
Normativas e Resolução Administrativa do CNIg; Assuntos diversos: Lançamento do livro “Migração
Sul”, organizado pela Prof. Rosana Baeninger; Processos Remanescentes da RN n° 27/98
(protocolados antes da vigência da Lei n°13.445/2017); Criação de Grupo de Trabalho para tratar: 1)
Atração de mão de obra em áreas estratégicas ou com déficit de competências profissionais para o
País; 2) Investimento. Processos relatados: 30.

II Reunião
13/03/2018

Aprovação da Agenda Provisória; Relato do GT: Regulamentação da Lei nº 13.445, de 24 de maio de
2017- Adequação das Resoluções Normativas do CNIg; Atração de mão de obra em áreas
estratégicas ou com déficit de competências profissionais para o País; Investimento; Assuntos
diversos: 1) Seminário “Trabalho Digno, uma via de integração”; Processos relatados: 27.

V Reunião
12/06/2018

VI Reunião
14/08/2018

VII Reunião
11/09/2018

VIII Reunião
09/10/2018
Observação

Aprovação da Agenda Provisória; Informe dos Grupos de Trabalho: Investimento; Atração de mão
de obra em áreas estratégicas ou com déficit de competências profissionais para o País;
Regulamentação da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017: Adequação da Resolução Administrativa
do CNIg; Alterações das Resoluções Normativas N° 19 e 20; Resolução Normativa que trata da
Renovação de prazo; Decreto de organização e composição do CNIg. Assuntos diversos; Processos
relatados: 03.
Aprovação da Agenda Provisória; Aprovação da Ata da III Reunião Ordinária do CNIg; Informe
Grupos de Trabalho: Investimento; Atração de mão de obra em áreas estratégicas ou com déficit de
competências profissionais para o País; Regulamentação da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017:
Adequação da Resolução Administrativa do CNIg; Resolução Normativa que trata do treinamento no
manuseio, na operação e na manutenção de máquinas; Decreto de organização e composição do
CNIg. Assuntos diversos: Apresentação dos dados estatísticos do segundo trimestre de 2018;
Processos relatados: 06.
Aprovação da Agenda Provisória; Aprovação da Ata da IV Reunião Ordinária do CNIg; Informe
Grupos de Trabalho: 1) Investimento; 2) Atração de mão de obra em áreas estratégicas ou com
déficit de competências profissionais para o País: discussão dos principais entraves (revalidação de
diplomas; reconhecimento da qualificação profissional para atuação no Brasil e consequente
exercício profissional; etc); 3) Regulamentação da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017: Resolução
Normativa que trata de grandes projetos. Assuntos diversos. Processos relatados: 02.
Aprovação da Agenda Provisória; Informe Grupos de Trabalho: 1) Investimento; 2) Atração de mão
de obra em áreas estratégicas ou com déficit de competências profissionais para o País; 3)
Regulamentação da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017: Decreto de organização e composição do
CNIg. Assuntos diversos. Processos relatados: 16.
Houve outras reuniões, das quais o IMDH não teve condições de participar. Por isso não são
registradas nesta tabela.

Total de pessoas assistidas nas análises, pareceres e decisões de processos: 84
Avaliação dos Resultados
A partir do momento em que o IMDH passou a registrar, tanto o número de pessoas quanto
o de atendimentos, foi possível fazer um melhor mapeamento do público assistido. Como
apresentado, a população mais presente neste projeto que trata somente de imigrantes é formada
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por haitianos, mas há também registros de igual importância de bengalis, ganeses, senegaleses e
tantos outros, além dos filhos dos imigrantes nascidos no Brasil.
Foram atendidas 882 pessoas (observe-se que se trata de imigrantes, não de solicitantes e
refugiados, cujo relatório tem capítulo próprio) de 37 nacionalidades. A maioria dos atendidos
encontrava-se em situação de risco social ou pessoal. Muitos foram atendidos na sede do Instituto,
outros através das entidades da RedeMiR ou ainda através dos mecanismo de comunicação
disponíveis, hoje muito práticos e facilitados.
O eixo documentação e assistência jurídica é o de maior número de demandas, sendo que
ultrapassou o eixo de apoio socioassistencial devido ao aumento significativo dos pedidos de
renovação de passaporte, o que mostra a importância do apoio do IMDH à comunidade haitiana e a
parceria com a Embaixada do Haiti, favorecendo um resultado positivo significativo. Em segundo
lugar, está o eixo de apoio socioassistencial, o que reflete tanto a situação de crise verificada no país,
quanto a necessidade de políticas de atendimento em situações emergenciais.
Total de pessoas beneficiadas: 966.
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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 entidadesmembro 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.
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.
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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 Introdução
O IMDH atua em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
(ACNUR) e o Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça (CONARE/MJ), tendo como
objetivo proteger, assistir e colaborar na integração de pessoas refugiadas, solicitantes de refúgio e
apátridas. Desde 2017, em razão do grande fluxo migratório de venezuelanos, decorrente da
situação social, política e econômica daquele país, marcado inclusive por situação de Grave e
Generalizada Violação de Direitos Humanos, os venezuelanos são atendidos pelo Convênio firmado
entre o IMDH e o ACNUR, inclusive quando solicitam Residência Temporária por meio da Portaria
Interministerial nº9/2018. Trata-se de uma população de interesse para os Órgãos da ONU,
particularmente para o ACNUR, razão porque é apoiada no âmbito do Convênio ACNUR/IMDH.
Conforme entendimento estabelecido com o ACNUR e o CONARE, o IMDH é responsável pelo
público-alvo nos estados do Acre, Amapá, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia,
Tocantins, Roraima e Distrito Federal. Em 2018, em resposta ao fluxo migratório venezuelano, o
IMDH instalou um serviço de atendimento em Boa Vista-RR, identificado como IMDH Solidário. Ao
longo do ano, observou-se também um intenso fluxo de interiorização de nacionais da Venezuela,
que migram para outros estados brasileiros em busca de melhores condições de integração social e
laboral. Esse movimento tem ocorrido de forma espontânea e também por meio de programas
promovidos pelo Governo Federal em parceria com agências da ONU ou por entidades da sociedade
civil. Os atendimentos prestados a nacionais da Venezuela no Distrito Federal e em outras Unidades
da Federação estão reportados no presente capítulo. Sublinha-se, contudo, que há, neste Relatório,
um capítulo específico contendo o relatório da atuação em Roraima – Projeto 11.
Apresentamos, no relatório deste Projeto 3, o perfil da população atendida pelo Setor de
Atenção e Integração de Refugiados em 2018, bem como os atendimentos diretos nos itens: acolhida
e apoio socioassistencial; saúde; acesso à educação; elegibilidade, documentação e assistência
jurídica. Abordamos, ainda, as atividades de enfoque diferenciado de gênero e o Diagnóstico
Participativo.
Além do atendimento e integração, 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, solicitantes de refúgio e apátridas em políticas públicas universais, bem como estimular o
desenvolvimento de políticas públicas específicas às demandas deste público.

3.2 Perfil da População Beneficiada pelo Projeto
Em 2018, foram atendidas 894 pessoas, sendo 57% solicitantes de refúgio, 18% refugiados
reconhecidos, 15% solicitantes de refúgio que foram beneficiados com residência permanente
(principalmente pelos processos coletivos movidos pelo IMDH e DPU junto ao CNIg) , 8% com
autorização de residência temporária com base na Portaria Conjunta n. 9/2018 e 2% filhos de
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refugiados nascidos no Brasil, conforme demonstrado na Tabela 1. Com relação à nacionalidade,
foram atendidas pessoas provenientes de 43 países, sendo que os de maior incidência são:
Venezuela (23% do total), Paquistão (13%), Bangladesh (12%) e Cuba (12%).

Tabela 3.1 Distribuição por nacionalidade e condição migratória
Total de pessoas atendidas em 2018 (DF, MT e outras UF – exceto RR) – Distribuição por Nacionalidade e
Condição Migratória

Solicitantes de
Refúgio

Refugiados

Afeganistão
África do Sul
Angola
Argentina
Bangladesh

1
1
6
2
88

8
0
0
0
2

Solicitantes de
Refúgio que
obtiveram
Residência por
tempo
indeterminado
1
0
0
0
17

Benim
Bolívia
Camarões
Colômbia
Costa do Marfim
Cuba
Egito
Espanha
Etiópia
Filipinas
Gana
Guatemala
Guiné

6
0
1
6
3
53
1
1
1
1
26
1
3

0
1
8
10
0
2
0
0
0
0
2
0
1

Guiné-Bissau

3

Índia
Irã
Iraque
Itália
Líbano
Lituânia
Mali
Marrocos
México
Nigéria
Palestina
Paquistão
Quênia
Rep. Dem. Congo
Rep. Dominicana
Senegal
Síria
Somália
Sudão
Tanzânia
Togo
Turquia
Uganda

6
0
1
1
1
0
2
8
1
14
2
48
1
22
0
28
4
9
9
1
8
3
0

País de
Nacionalidade

Res.
Temporária
(Port. Int. nº
9/2018)

Nº Total de
Pessoas
Atendidas

0
0
0
0
0

10
1
6
2
107

0
0
0
0
2
48
0
0
0
0
5
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
1
9
16
5
103
1
1
1
1
33
1
4

0

0

0

3

1
0
13
0
0
1
0
0
0
1
2
41
0
20
0
0
38
0
7
0
2
0
1

0
1
6
0
0
0
0
0
0
1
0
26
0
2
1
22
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
1
20
1
1
1
2
8
1
16
4
115
1
44
1
50
42
9
16
1
10
3
1
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Venezuela
Soma
Brasil*

132

0

0

74

206

505

161

132

74

872

*Crianças Nascidas no Brasil, filhas de refugiados/as ou solicitantes
de refúgio
Total de Pessoas Atendidas

22
894

Fonte: Banco de dados do IMDH

Observa-se, ainda, que não houve grandes alterações no perfil da população beneficiada no
que diz respeito à distribuição por faixa etária, de modo que permanece a predominância de adultos
(82% do total de atendidos), mesmo com um pequeno aumento na porcentagem de crianças e
adolescentes, conforme demonstrado no Gráfico 3.1, a seguir.
Com relação ao gênero, o Gráfico 3.2 demonstra que, no último ano, houve um aumento
importante na proporção de mulheres, alcançando 28% do total de pessoas atendidas. Notou-se
também uma tendência à mudança de perfil entre as mulheres atendidas, pois, em anos anteriores,
era mais comum que elas migrassem acompanhando maridos e filhos, enquanto agora há um
número crescente de mulheres que encabeçam o projeto migratório e são chefes de família, sendo
responsáveis por filhos e outros parentes no Brasil e também no país de origem. Trata-se de uma
tendência mundial, conhecida como “feminização das migrações” e que se configura também na
população atendida pelo IMDH, principalmente nos fluxos migratórios provenientes da Venezuela e
de Cuba.

Gráfico 3.1 Distribuição por faixa etária – Comparativo 2017/2018
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Gráfico 3.2 Distribuição por gênero – Comparativo 2017/2018

Do total de beneficiários, 76% residem no Distrito Federal e Entorno (676 pessoas) e os
demais (218 pessoas) vivem em outras UF, conforme demonstrado no Gráfico 3.3. Com relação aos
que não vivem no DF e Entorno, na maior parte são pessoas que procuram o IMDH para questões
relativas à documentação e regularização migratória quando estão de passagem por Brasília ou via
correio eletrônico.
Em comparação com o ano anterior, houve grande redução desse tipo de atendimento,
principalmente porque, com a entrada em vigor da Lei 13.445/2017, extinguiu-se a possibilidade de
realização de processos coletivos de residência no âmbito do CNIg, serviço que teve grande expessão
em 2017.
Já as pessoas residentes no estado do Mato Grosso (56 pessoas, representando 6% do total
de atendidos pelo IMDH (Gráfico 3.3), foram atendidas em parceria com o Centro Pastoral do
Migrante de Cuiabá.
Trata-se de venezuelanos beneficiados pelo programa de interiorização do Governo Federal e
que foram contemplados com a bolsa subsistência nos termos do convênio firmado entre IMDH e
ACNUR, tendo como principal objetivo facilitar sua saída do abrigo e transição para a
autossuficiência.

Gráfico 3.3 UF de Residência das Pessoas Atendidas
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Em relação aos beneficiários que residem no Distrito Federal e Entorno (676 pessoas), estes
vivem principalmente em cidades satélites, sendo Samambaia Norte (11%), Riacho Fundo (10%),
Taguatinga Norte (9%), Samambaia Sul e Taguatinga Sul (com 8% cada) as regiões com maior
concentração de beneficiários, conforme demonstrado no Gráfico 3.4.

Gráfico 3.4 Localidade de Residência no Distrito Federal e Entorno

3.3 Acolhida, Assistência e Integração
O IMDH atua para promover a proteção e a integração local de refugiados, solicitantes de
refúgio, apátridas e outras pessoas de interesse prestando serviços sob diversas formas:
presencialmente, em domicílio, por telefone, por correio eletrônico e também por intermédio de
instituições da RedeMiR. Já no primeiro atendimento presencial, os novos beneficiários são
informados sobre como obter documentos básicos (Protocolo de refúgio ou residência, CPF, Carteira
de Trabalho e Previdência Social), bem como sobre políticas públicas de interesse, como saúde,
educação, restaurantes comunitários, transporte (Bilhete Único), 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, para facilitar a compreensão dos solicitantes. Os
beneficiários atendidos no IMDH também são encaminhados para cursos de português e introdução
à cultura brasileira e recebem a “Cartilha Multilíngue – Vamos falar português”, com vocabulário
básico em 5 idiomas (português, inglês, francês, espanhol e crioulo haitiano), favorecendo, assim,
comunicação em situações cotidianas. Em 2018, foram prestados 965 atendimentos de orientação
sobre acesso a direitos e serviços.
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 2018, foram concedidas 90 bolsas
subsistência no âmbito do Convênio firmado entre IMDH e ACNUR, sendo 75 em parcela única, 10
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por dois meses e 5 por três meses, totalizando 159 pessoas beneficiadas. Dos beneficiários, 137
residem no Distrito Federal e 56 em Cuiabá. Ademais, conforme demonstrado na Tabela 3.2, 46%
das pessoas beneficiadas são mulheres e 54% são homens. Com relação à faixa etária, 15% dos
beneficiários têm entre 0 e 4 anos de idade, 24% entre 5 e 17 anos, 59% têm entre 18 e 59 anos e 2%
têm 60 anos de idade ou mais.

Tabela 3.2 Perfil demográfico dos assistidos com bolsas subsistência no âmbito do
Convênio IMDH/ACNUR 2018 (exceto Roraima, pois consta em capítulo próprio)
População dos grupos de planejamento:

Refugiados, Solicitantes de Refúgio e Nacionais da
Venezuela com Residência Temporária
Sub-grupo (se aplicável):
Beneficiários da Bolsa Subsistência
Masculino
Feminino
Total
Idade do Grupo
em números
em %
em números
em %
em números
em %
0-4
17
20%
7
10%
24
15%
5-17
21
24%
17
23%
38
24%
18-59
46
54%
48
66%
94
59%
60 and >
2
2%
1
1%
3
2%
Total:
86
54%
73
46%
159
100%
Nacionalidade
Venezuela (71%), Cuba (6%), Rep. Dem. do Congo (5%) e Brasil (5%) (crianças
dos beneficiários nascidas no Brasil, filhas de refugiados ou solicitantes), Nigéria (3%), Índia (2%),
Turquia (2%), Bangladesh (1%), Colômbia (1%), Paquistão (1%), Outros (3%).

Em Cuiabá, as bolsas foram concedidas para apoiar nacionais da Venezuela, beneficiários do
programa de interiorização do Governo Federal, que estavam acolhidos no Centro Pastoral dos
Migrantes, instituição-membro da RedeMiR. O objetivo de concessão da bolsa, nesses casos, foi
apoiar a transição dessas famílias para a autossuficiência, a partir da saída do abrigo. As entrevistas
para avaliação das necessidades e perfil de vulnerabilidade foram realizadas por Eliana Aparecida
Vitaliano e remetidas à equipe do IMDH em Brasília. As pessoas que se encontravam nos critérios de
vulnerabilidade ou indicativos do ACNUR receberam a bolsa via transferência bancária, contribuindo
também para ampliar o acesso da população-alvo a serviços bancários.
Outra forma de apoio financeiro é a concessão de auxílio transporte para facilitar o
deslocamento dos beneficiários na busca de documentos, participação em entrevistas de emprego,
aulas de português, eventos promovidos pelo IMDH, entre outros. Em 2018, 259 pessoas receberam
este auxílio. Neste ano, 92% das bolsas subsistência e 73% dos auxílios transporte foram financiados
com recursos do convênio firmado entre o IMDH e o ACNUR. As demais ajudas foram viabilizadas por
outras fontes mobilizadas pelo Instituto, como o Convênio firmado com a Fundação Avina; doações
do Grupo de Cônjuges de Chefes de Missão; doações de pessoas físicas; entre outros.
O IMDH mantém, ainda, uma campanha permanente de coleta de donativos junto à
sociedade brasiliense, que nos permite auxiliar as pessoas e famílias que se encontram em situação
de maior dificuldade por meio da doação de alimentos e objetos diversos, como: roupas, calçados,
cobertores, produtos de higiene, utensílios de cozinha, móveis, eletrodomésticos, enxoval para bebê,
fraldas e outros, conforme as necessidades apresentadas. Desta forma, em 2018, foram distribuídas
141 cestas básicas e 179 pessoas foram beneficiadas com doações de materiais diversos. O Instituto
também mobilizou voluntários para apoiar de forma mais próxima os casos de maior vulnerabilidade,
inclusive com visitas domiciliares.
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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 as pessoas atendidas 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 o “Bolsa Família”. Em 2018, 74 pessoas foram encaminhadas aos CRAS para este
fim, garantindo seu acesso aos benefícios a que têm direito.
Uma demanda bastante desafiadora tem sido a de albergamento temporário para pessoas
em situação de rua. A solução para esses casos passa pelo encaminhamento à Central de Vagas de
Acolhimento e Atendimento Emergencial do UNISUAS, o que ocorreu com 22 beneficiários em 2018.
Porém, como a oferta de vagas em albergues públicos é, com frequência, menor que a demanda,
muitos solicitantes de refúgio e imigrantes que chegaram a Brasília e se encontravam em situação de
rua não conseguiram, de imediato, vaga para albergamento. Mesmo com a estruturação de novos
espaços de acolhida para imigrantes na cidade, o problema persiste, pois estes abrigos são
destinados exclusivamente a beneficiários do Programa de Interiorização do Governo Federal ou são
próprios de organizações confessionais com finalidades específicas..
Com dificuldades para conseguir vagas nos abrigos mantidos pelo GDF, em 2018, notamos
um aumento no número de pessoas que permanecem em situação de rua por períodos prolongados.
Inclusive, houve situações de solicitantes de refúgio e imigrantes atendidos pelo Centro Pop (Centro
de Referência Especializado para População em Situação de Rua) encaminhados ao IMDH, ainda sem
conseguir vaga em albergue público. O Centro Pop é uma unidade pública, vinculada à Secretaria de
Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH) do
GDF, que funciona como ponto de apoio para guarda de pertences, higiene pessoal, alimentação e
provisão de documentação, além de informar, orientar sobre os direitos e o acesso a benefícios
socioassistenciais para pessoas em situação de rua. É surpreendente que, mesmo sendo atendidos
pelo Centro Pop, haja solicitantes de refúgio e imigrantes encaminhados ao IMDH (que não possui
albergue) ainda sem ter conseguido vaga de albergamento temporário nos equipamentos públicos.
No que diz respeito ao acesso a serviços de 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, quando necessitam, não encontram
grandes obstáculos para acessar o serviço. Em casos mais delicados, o Instituto realiza a compra de
medicamentos não disponíveis na rede SUS, mediante apresentação de receita médica, serviço
prestado para 16 pessoas em 2018.
Além disso, o IMDH realizou incidência intensiva junto à Secretaria de Estado de Saúde do
Distrito Federal (SES-DF), que culminou com a emissão, pela Subsecretaria de Atenção Integral à
Saúde Coordenação de Atenção Primária à Saúde do GDF, da Nota Técnica SEI-GDF n.º 10/2018 SES/SAIS/COAPS Brasília-DF, tratando do assunto “Atendimento ao usuário imigrante ou refugiado
nos serviços de Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal”. Dentre diversas determinações
relacionadas ao respeito intercultural, à garantia de direitos fundamentais, à universalidade e
equidade da assistência à saúde fornecida pelo SUS, a Nota indica que os profissionais devem
promover a escuta ativa e qualificada e que não condicionem o acesso ao serviço à apresentação de
documento de identificação e/ou de comprovante de residência. Quanto ao acesso à educação, o
IMDH trabalha para garantir que todas as crianças e adolescentes atendidos sejam matriculados no
ensino público tão logo cheguem ao Distrito Federal. Para tanto, os responsáveis por todos eles são
orientados a buscar a Regional de Ensino da região onde moram para solicitar seu ingresso no ensino
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público e, quando necessário, o IMDH envia Ofício às Regionais de Ensino responsáveis para viabilizar
a matrícula das crianças. Em geral, não há maiores entraves para efetivação da matrícula. Porém, há
casos em que a escola solicita a tradução do histórico escolar trazido do país de origem. Quando isso
ocorre, o IMDH realiza gestões de incidência na tentativa de dar cumprimento à Nota Técnica Nº
169/2017/DICEI/SEB/SEB, segundo a qual não deve haver discriminação de crianças oriundas de
outros países no que tange à educação escolar, não sendo, portanto, exigível documentação
traduzida para a efetivação de matrícula nas redes públicas de ensino fundamental e médio.
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 há dificuldades para realização da matrícula nestes casos. 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, 21 refugiados ingressaram na UnB, em diversos cursos, como:
Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Mecânica, Farmácia, Letras e
Relações Internacionais. Aqueles que, ao chegar ao Brasil, já possuem Diploma de Ensino Superior,
necessitam revalidá-lo no país.
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, como de tantos
outros aspectos da vida cotidiana no Brasil. Por isso, um dos focos de atuação do IMDH é estabelecer
parcerias para viabilizar cursos gratuitos de Português e Introdução à Cultura Brasileira no Distrito
Federal, além de produzir e distribuir materiais impressos que auxiliem no aprendizado do idioma.

3.4 Proteção, Documentação e Assistência Jurídica
As atividades do setor se concentram em três principais tópicos: o primeiro consiste na
orientação para obtenção de documentos no Brasil e 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. O segundo trata da
representação da sociedade civil junto ao CONARE, incluindo: entrevistas de elegibilidade,
participação em reuniões e outras gestões de incidência, de modo a contribuir na elaboração de
normativas pelo CONARE e auxiliar no procedimento de determinação da condição de refugiado,
buscando garantir que todos aqueles que precisem de proteção a recebam. Por fim, o setor
desenvolve atividades em um terceiro tópico, que se baseia 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.

3.4.1 Documentação e Assistência Jurídica
O IMDH tem como objetivo garantir que solicitantes de refúgio e refugiados tenham acesso à
assistência jurídica e orientações concernentes à documentação, tendo especial consideração à
posição de vulnerabilidade em que muitos se encontram, em razão de seu idioma, da burocracia

26
brasileira e/ou da falta de conhecimento técnico específico. De fato, a condição de refúgio pode
implicar em várias dúvidas de cunho jurídico, considerando o desconhecimento do solicitante sobre a
legislação do país em que se encontra. Neste contexto, o Setor de Proteção prestou auxílio a
solicitantes de refúgio e refugiados esclarecendo e oferecendo-lhes orientações em resposta às
diversas demandas que foram apresentadas, principalmente no tocante à regularização migratória.
Diante do diagnóstico de casos mais complexos que se apresentaram e que necessitaram de uma
intervenção específica, procurou-se dirigi-los às instituições responsáveis por seus
encaminhamentos, tais como Defensoria Pública, Polícia Federal (PF) e sindicatos.
Assim, no ano de 2018, os atendimentos mais realizados foram: orientações sobre
documentos (1.106), compreendendo questões relacionadas à solicitação de refúgio ou de residência
temporária, emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Cadastro de Pessoa Física
(CPF) e Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM); preparação dos documentos necessários
para registro na PF (formulários, declarações, certidões e agendamento) (576); e informação sobre
processo (132). Em 2018, houve modificações no mecanismo de registro e retirada de documentos
na PF. Doravante, para a realização de qualquer procedimento, inclusive solicitação de refúgio ou
renovação de protocolo, é necessário preencher um formulário de registro online, agendar o
atendimento e conferir a documentação necessária. Por isso, houve aumento no número de
solicitantes de refúgio e refugiados que precisaram de auxílio do Instituto para registro na PF em
comparação ao ano anterior.
Ainda neste sentido, o IMDH prestou atendimentos no Setor de Proteção (115) e também
orientações sobre processos específicos como reunião familiar (80), naturalização (34) e autorização
de viagem para refugiados (17). Além disso, os solicitantes de refúgio e refugiados que necessitaram
de assistência jurídica foram acompanhados de perto pelo Instituto e também contaram com os
serviços da Defensoria Pública, sempre muito atuante e envolvida na temática do refúgio, com quem
o IMDH mantém constante parceria.

3.4.2 Colaboração no Comitê Nacional para Refugiados - 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, em data que antecede a
reunião Plenária. Os principais pontos discutidos referem-se a questões de informação do país de
origem e à análise concreta dos casos que serão submetidos a decisão do plenário do CONARE. Além
disso, o GEP debate propostas de políticas públicas no âmbito do refúgio, discute problemas
concretos e propõe soluções. Em 2018, o IMDH esteve presente em 9 reuniões do GEP e em 10
reuniões Plenárias.
O CONARE, em sua estruturação funcional precisou rever formas para realização das
entrevistas de elegibilidade. Por isso, em 2018 adotou estratégias para agilizar a regularização de
processos antigos ainda pendentes de decisão. Uma estratégia foi um mutirão, feito no meio do ano,
com o intuito de atualizar os cadastros de solicitação de refúgio, para enfim fazer o chamamento
para a entrevista destas pessoas. Uma ferramenta usada para fazer esta atualização cadastral foi o
“Formulário de Atualização Cadastral” disponível no sítio eletrônico do Ministério da Justiça. O IMDH
faz uso deste quando identifica um cadastro de solicitante de refúgio desatualizado e orienta todos
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os solicitantes a fazê-lo sempre que mudam de endereço, telefone ou e-mail. Outra ferramenta
utilizada pelo Comitê foi o aplicativo de mensagens “Whatsapp”, empregado com a finalidade de
notificar os solicitantes de refúgio e convocá-los para as entrevistas de elegibilidade. Neste caminho,
o IMDH utilizou-se do mesmo aplicativo para estar em contato com as pessoas atendidas e esclarecer
eventuais dúvidas sobre a documentação.
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, procurando
garantir sua estada regular no País, se assim o desejam.
Além do acompanhamento dos casos pautados no GEP, em 2018, o IMDH realizou 45
entrevistas de elegibilidade. 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.
Em outro momento do processo o Instituto 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 e a
entrevista do CONARE. Em 2018, 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.
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.
Dentre os temas debatidos nas reuniões, destacamos as dificuldades encontradas pelos
refugiados para os procedimentos de reunião familiar, por este motivo, o IMDH, juntamente com
outras instituições, apresentou sua opinião e posição junto ao CONARE em prol de uma nova
resolução para regulamentar a extensão dos efeitos da condição de refugiado. E em 01 de novembro
de 2018 foi publicada a resolução normativa n° 27, que disciplina o art. 2° da Lei 9.474/1997 e
revogou a RN16/2013. A publicação desta resolução foi um avanço importante, em vista da
necessidade de esclarecer as condições impostas para solicitação de reunião familiar, pois sobre este
tema pairavam muitas dúvidas.
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Outro tema recorrente nas reuniões foi a necessidade de proteção de nacionais da
Venezuela. O IMDH, junto ao ACNUR, a DPU e a outros parceiros da sociedade civil, defendeu o uso e
aplicação do conceito de “Grave e Generalizada Violação de Direitos Humanos (GGVDH)” como base
para o reconhecimento de venezuelanos como refugiados, nos termos do Art. 1º, inciso III da Lei
9.474/1997. Entretanto, ainda não há definição por parte do CONARE em relação a esta questão.
Por outro lado, buscou-se encontrar alternativas para facilitar e regulamentar a concessão de
residência temporária no Brasil aos venezuelanos. Assim, no dia 14 de março de 2018 foi publicada a
Portaria Interministerial N° 09/2018, que versa sobre a autorização de residência a migrantes de
países fronteiriços onde não esteja em vigor o Acordo de Residência para Nacionais dos Estados
Partes do MERCOSUL e países associados – incluindo a Venezuela. Tal medida representou avanços
ao trazer alterações em relação à RN 126/2017 do CNIg, como a dispensa de comprovação de
entrada em território brasileiro por via terrestre. Ainda assim, para melhor atender à população
venezuelana no Brasil foram necessários ajustes, destacando-se a edição da Portaria Interministerial
Nº 15/2018, que prevê a possibilidade de apresentação de uma “Autodeclaração de Filiação”, caso o
venezuelano esteja em situação de vulnerabilidade e impossibilitado de apresentar certidão de
nascimento ou casamento ou certidão consular.

3.5 Projetos e atividades em destaque
3.5.1 Oficina “Vamos Juntas? Empoderamento de Mulheres Migrantes e Refugiadas e a
importância das redes de apoio”
A Oficina “Vamos Juntas?” ocorreu, em 8 de outubro, no âmbito do convênio firmado entre o
IMDH e o ACNUR, e em parceria com a Cáritas Brasileira e o Coletivo Bambuo. Participaram pelo
IMDH Ir. Rosita Milesi, Camila Medeiros e Paula Coury; pela Cáritas Brasileira, Juliana Sangoi e Lorena
Lucena; e pelo Coletivo Bambuo, Damelis Castillo. A oficina contou, ainda, com a facilitação da
psicóloga Débora Noal, voluntária junto ao IMDH, que tem ampla experiência na realização de
atendimentos clínicos individuais e em grupo voltados para sobreviventes de desastres e populações
vivendo em contextos migratórios e de extrema vulnerabilidade.
O encontro reuniu 15 mulheres, entre venezuelanas, cubanas, colombianas e brasileiras e
teve como objetivos:
1Disseminar informações sobre os direitos das mulheres assegurados pela
legislação brasileira, com especial atenção à Lei Maria da Penha.
2Divulgar informações sobre a rede de proteção de direitos da mulher no
Distrito Federal.
3Promover diálogos e estimular conexões entre as participantes, para que se
sintam mais fortalecidas diante dos desafios que enfrentam no processo migratório.
4Fomentar iniciativas de formação de redes de apoio entre as participantes,
estimulando-as a se tornarem multiplicadoras das temáticas tratadas na oficina.
5Contribuir para a integração entre mulheres refugiadas, imigrantes e
brasileiras.
6Fortalecer a parceria institucional entre o IMDH e a Cáritas Brasileira, que
está expandindo os serviços de atendimento ao público migrante em Brasília.
No momento de acolhida, as participantes receberam um kit contendo materiais
informativos sobre os temas tratados na oficina, principalmente sobre a Lei Maria da Penha e as

29
redes de proteção de direitos da mulher no Distrito Federal. A oficina então teve início com uma
apresentação da cantora venezuelana Damelis Castillo, com repertório escolhido para celebrar a
força feminina. A Diretora do IMDH agradeceu a emocionante apresentação de Damelis, fazendo
uma referência a todas as mulheres que lutam para superar as dificuldades de cada dia e para buscar
o espaço que muitas vezes a discriminação, a violência e a própria história lhes tem negado. Em
seguida, realizou-se uma dinâmica de apresentação entre as participantes, em que puderam começar
a estabelecer relações e perceber pontos comuns entre si.
Na sequência, foram convidadas a apresentar uma a uma um objeto pessoal significativo,
que dissesse algo sobre elas que gostariam de compartilhar com o grupo. A atividade foi mediada
pela psicóloga Débora Noal.
Originalmente planejada para ser apenas uma dinâmica inicial, a apresentação do objeto
acabou se tornando a principal atividade da manhã, tamanho o envolvimento das participantes.
Sentindo-se em um espaço seguro e acolhedor, as mulheres abordaram questões importantes de sua
trajetória migratória e do processo de integração no Brasil, levantando questões como a importância
da documentação, a revalidação de diplomas universitários, o cuidado com os filhos e outros
familiares, o sofrimento ocasionado pelo afastamento das redes de afeto e as dificuldades de
reconstrução de uma nova rede na cidade de acolhida. Estavam presentes mulheres recém-chegadas
e outras que já vivem no Brasil há mais tempo. Essa diversidade de experiências enriqueceu o debate
e fortaleceu o apoio mútuo entre elas.
Nesse momento de partilha, as mulheres puderam estabelecer conexões importantes entre
si, 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. Provocadas a refletir sobre o
que as une, as participantes ressaltaram – em uma folha de papel pardo – aspectos como: força,
coragem, esperança, resiliência, afeto, fortaleza, fé, sonhos, resistência, luta, sensibilidade,
experiência, sororidade, apoio e empatia.
Dessa forma, perceberam-se formando uma rede informal de apoio entre si. Sugeriram,
ainda, formas de fortalecer esta rede, como a formação de grupos de e-mails e Whatsapp; eleição de
representantes; fortalecimento de lideranças femininas; estímulo a atividades artísticas; e encontros
presenciais periódicos. Demonstraram também interesse em ampliar esta rede de apoio, de modo a
acolher outras mulheres refugiadas e migrantes de diversas nacionalidades.
Houve também um momento informativo sobre a Lei Maria da Penha e as redes
institucionais de apoio e proteção à mulher. Ramila Moura, representante da Procuradoria Especial
da Mulher do Senado, explanou sobre a importância da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006),
criada com o objetivo de proteger as mulheres da violência doméstica e familiar e punir os
agressores. Abordou os tipos de violência definidos pela lei (física, psicológica, sexual, patrimonial e
moral), destacando que mulheres refugiadas e imigrantes têm os mesmos direitos e devem receber a
mesma proteção que as brasileiras. Quanto às redes institucionais de apoio, as mulheres foram
orientadas sobre a Delegacia da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira e a Central de Atendimento à
Mulher – Ligue 180. Explanou-se também sobre o funcionamento e as formas de acesso ao Sistema
Único de Saúde (SUS) e ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Encerrando a oficina, as representantes do IMDH, Camila Medeiros e Paula Coury, e da
Cáritas Brasileira, Juliana Sangoi, informaram às participantes sobre outras atividades de interesse
realizadas pelas instituições e formas de apoio. Na sequência, Damellis Castillo declamou o poema
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“Mulher Frente ao Espelho”, de sua autoria e preparado especialmente para a ocasião. As mulheres
foram presenteadas com um marcador de livros e flores artesanais.

3.5.2 Diagnóstico Participativo
Os migrantes e refugiados são convidados a participar ativamente de processos que afetam
seu bem-estar, sua proteção e que possam contribuir para avanços em políticas públicas em favor
desta população. Para assegurar esta possibilidade de participação, o IMDH, em parceria com o
ACNUR, realiza desde 2012 o Diagnóstico Participativo (DP). A cada edição, reunimos refugiados,
solicitantes de refúgio e imigrantes para discutir suas prioridades, desafios encontrados no Brasil e
construir soluções coletivas e inovadoras.
De certa forma, os participantes do Diagnóstico atuam como porta-vozes da comunidade de
pessoas refugiadas e migrantes. A partir de suas contribuições, mapeamos os desafios enfrentados
pela população-alvo, suas capacidades e estratégias comunitárias para lidar com estes desafios, bem
como propostas que nortearão ações futuras, tanto por parte dos próprios refugiados e migrantes,
quanto as intervenções realizadas pelo IMDH e pelo ACNUR.
Em 2018, o tema do DP foi “Mulheres Refugiadas e Migrantes: Proteção de Direitos e
Enfrentamento a Violações”. Adotando a estratégia de Transversalização de Idade, Gênero e
Diversidade (em inglês “Age, Gender & Diversity Mainstreaming” – AGDM), a atividade reuniu um
grupo de 15 mulheres adultas residentes no Distrito Federal. Destas, 13 são provenientes da
Venezuela, 1 da Colômbia e 1 de Cuba. Com relação à sua condição migratória, 6 são solicitantes de
refúgio, 1 refugiada, 6 têm residência temporária e 2 têm residência por tempo indeterminado com
base em reunião familiar.
A atividade contou também com a presença de Federico Martínez, Representante-adjunto do
ACNUR no Brasil, e de Ana Julieta Cleaver, representando CONARE/MJ. Pelo IMDH, participaram do
DP a diretora do Instituto, Ir. Rosita Milesi, as representantes do Setor de Integração, Paula Coury e
Ludmylla Almeida e do Setor de Comunicação, Tainá Aragão.
Em suas palavras de acolhida, a Ir. Rosita Milesi explanou sobre os objetivos do Diagnóstico
Participativo, destacando a importância de se reunir aquele grupo de mulheres em situação de
mobilidade com representantes do IMDH, do ACNUR e do CONARE. Ressaltou tratar-se de uma
oportunidade valiosa de escuta e construção conjunta de soluções e lembrou que avanços
importantes já foram possíveis a partir de contribuições obtidas em edições anteriores do DP.
A representante do CONARE, Ana Julieta Cleaver, falou sobre o papel do Comitê em questões
relativas à elegibilidade e análise dos pedidos de refúgio, ressaltando a preocupação do CONARE de
também começar a desenvolver políticas voltadas à integração de refugiados. Neste ponto, destacou
que, apesar de as mulheres serem minoria entre os solicitantes de refúgio no Brasil (correspondendo
a cerca de 30% das solicitações), são necessárias políticas públicas que contemplem suas
necessidades específicas.
Federico Martínez falou às participantes explicando sobre o mandato do ACNUR de proteger
refugiados, destacando que esta responsabilidade deve ser compartilhada também por Estados,
outras organizações internacionais, sociedade civil e pela própria comunidade de pessoas em
situação de refúgio. Assim, Martinez situou a importância do DP enquanto espaço de escuta e
participação dos refugiados e migrantes, onde estes podem se expressar e refletir sobre as
intervenções que consideram de maior relevância para o bem-estar e proteção de sua comunidade.
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Na sequência, a Assistente de Integração do IMDH, Paula Coury, apresentou às participantes
os temas propostos para orientar o debate, a saber: Documentação; Moradia; Idioma e Educação;
Reunião Familiar; Saúde; Trabalho e geração de renda; Discriminação; Comunicação e informática. O
grupo, então, escolheu as questões que considerava prioritárias para discussão. As principais
reflexões e propostas levantadas no DP estão registradas a seguir.
Diagnóstico Participativo – IMDH – Brasília, 31 de outubro de 2018
GRUPO MULHERES
Tema
Pedido de
refúgio e
formas de
proteção
complementar
(Residência
Temporária
para
Venezuelanos)

Lacunas/entraves/
Dificuldades
DOCUMENTAÇÃO
O direito de solicitar refúgio no
Nem sempre se consegue
Brasil é garantido aos
realizar o pedido de refúgio no
estrangeiros que se encontram
posto de fronteira. Muitas
em território nacional.
participantes relataram que, no
início de 2018, só se conseguia
Não havia no grupo pessoas
autorização da Polícia Federal
indocumentadas. No geral,
(PF) em Pacaraima-RR para
mesmo que leve alguns meses, as entrar no Brasil como turista
pessoas conseguem regularizar
(não como solicitante de
sua situação no Brasil e isso é
refúgio).
essencial para conseguirem ter
acesso a direitos e serviços.
Falta clareza sobre as
implicações de se solicitar
Atualmente em Pacaraima-RR é
refúgio ou residência
possível obter os documentos
temporária.
(protocolo de refúgio ou
residência, CPF, etc.) em poucos
A tramitação do processo de
dias.
refúgio leva tempo, deixando o
solicitante em uma situação de
A possibilidade de obter isenção
incerteza.
das taxas de registro migratório é
muito importante. (Entre as
Para os venezuelanos, é difícil
participantes, houve casos de
responder ao formulário de
pessoas que estavam
solicitação de refúgio, com
indocumentadas em 2017 por
perguntas que buscam
não terem como custear tais
caracterizar perseguição
taxas. Com a Declaração de
individual. Porém, eles também
Hipossuficiência, essas pessoas
se sentem forçados a fugir de
conseguiram se registrar).
seu país e consideram que não
deveriam ser tratados de forma
diferente dos refugiados,
mesmo quando solicitam
É importante poder contar com o
residência.
apoio e orientações de
organizações, como o IMDH.
Agendamentos no site da PF
hoje exigem possuir conta de email e nº de celular em
funcionamento. Nem sempre as
pessoas recém-chegadas
dispõem de aparelho celular e
acesso à Internet.
Boas Práticas/Aspectos Positivos

Capacidades/
Propostas/Sugestões
Produção de materiais
informativos em diversos
idiomas, contemplando as
mudanças recentes na
legislação migratória brasileira
(ex: possibilidade de apresentar
declaração de hipossuficiência
para conseguir isenção das
taxas).
Para os venezuelanos, produção
de material informativo que
explique os diferentes requisitos
e as implicações de se solicitar
refúgio ou residência.
IMDH disponibilizar computador
com acesso à Internet para os
beneficiários que necessitam de
acesso à Internet para fins de
documentação e outras
questões.
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Carteira de
Trabalho e
Previdência
Social
(CTPS)

Solicitantes de refúgio, refugiados
e imigrantes podem obter a CTPS
no Brasil e têm os mesmos
direitos que os trabalhadores
brasileiros.
Poder contar com o apoio e
orientações de organizações,
como o IMDH quando enfrentam
dificuldades na obtenção do
documento.

Documento
de
identificação para
diversos
fins
(abertura
de conta
em banco,
acesso ao
SUS, etc.)

Com relação à abertura de contas
bancárias, há uma normativa do
Banco Central (Carta-Circular nº
3.816, de 7 de abril de 2017) que
inclui o “Protocolo de Pedido de
Refúgio” e o “Protocolo de
solicitação da CIE” na lista de
documentos de identificação
válidos para a abertura de conta
por cliente estrangeiro.

Visto/
Autorização
de
Residência

Direito de obter visto para
reunião familiar, no caso de
refugiados reconhecidos. No caso
dos venezuelanos, não há
necessidade de visto e há a
possibilidade de obter
autorização de residência por
reunião familiar.

Aspecto
financeiro
(custeio de
passagens e
vida no
Brasil)

No caso dos venezuelanos, há
programas de organizações
internacionais (como a OIM) e da
sociedade civil para custeio do
translado de Boa Vista a outros
locais do Brasil, com fins de
reunião familiar. Há também o
programa de interiorização do
Governo Federal que, apesar de
não ter o fim específico da
reunião familiar, pode
eventualmente facilitá-la.

Aulas de
português

O IMDH tem parceiros que
oferecem aulas de português
gratuitas em diversos locais do
DF.
Uma imigrante presente
compartilhou com as demais
mulheres uma iniciativa de um
grupo de voluntários que oferece
cursos de português

Em 2018, houve casos de
dificuldades de emissão da CTPS
em razão da Portaria nº 85, de
18 de junho de 2018, da
Secretaria de Políticas Públicas
de Emprego (SPPE) do
Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.

Solicitantes de refúgio,
refugiados e imigrantes que
encontrarem dificuldades de
obtenção da CTPS devem
reportar ao IMDH e outros
órgãos competentes.

Na prática, muitos bancos se
negam a abrir contas para
pessoas que apresentam o
protocolo como documento de
identificação.

Solicitantes de refúgio,
refugiados e imigrantes que
encontrarem dificuldades para
abertura de contas e acesso a
outros serviços, devem reportar
ao IMDH e outros órgãos
competentes.

A PF tem emitido protocolos
que não possuem a foto do
titular do documento,
dificultando ainda mais sua
utilização como documento de
identificação.

REUNIÃO FAMLIAR
Solicitantes de refúgio não
podem pleitear visto de reunião
familiar.

Muitas participantes
manifestaram temor em relação
ao que pode acontecer a
familiares em situação mais
vulnerável (como idosos e
crianças) no país de origem e o
desejo de trazê-los para o Brasil.
A maior dificuldade para
promover a vinda destes
familiares é conseguir se
estabilizar no Brasil, ter casa e
emprego e condições
adequadas para a vida da
família no Brasil.

EDUCAÇÃO E IDIOMA
Custear o transporte para
frequentar as aulas de
português é uma grande
dificuldade, principalmente em
se tratando de famílias
numerosas e pessoas que ainda
não conseguiram emprego.

O IMDH, em parceria com o
ACNUR, deve continuar
realizando gestões de incidência
com os órgãos competentes
(como MTE, PF, etc.).

O IMDH, em parceria com o
ACNUR e outros atores, pode
realizar gestões de incidência
junto aos bancos ou mesmo
propor a órgãos competentes
medidas judiciais.

No caso de solicitantes de
refúgio, pode-se buscar outras
formas de vir para o Brasil,
como visto de turismo. Uma vez
em território nacional, o familiar
poderá solicitar refúgio, se este
for seu objetivo.

Com relação ao custeio de
passagens, as participantes
compartilharam algumas
estratégias que já utilizam,
como: aproveitar voos
promocionais, realizar rifas e
outras campanhas para
arrecadar recursos para compra
de passagens.
As organizações que possuem
programas de custeio de
traslado para reunião familiar
podem divulgar melhor as
condições para se beneficiar
destes programas.

As participantes relataram
estratégias diversas para
aprender português, mesmo
quando não conseguem
frequentar as aulas, como:
aplicativos de ensino de
idiomas; materiais impressos
multilíngues (como a cartilha de
comunicação básica produzida
pelo IMDH); esforçar-se ao
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gratuitamente em domicílio,
fazendo circular uma lista de
contatos entre as pessoas
interessadas, para colocá-las em
contato com os professores
voluntários.

Acesso ao
Ensino
Superior e
Revalidação
de
Diplomas e
Títulos

Parceria entre IMDH e
Compassiva, com apoio do
ACNUR, para orientar e, em
alguns casos, também custear o
processo de revalidação de
diplomas.
Possibilidade de escolher entre as
diversas universidade públicas
aquelas que oferecem cursos com
maior grau de semelhança ao
realizado no país de origem e
melhores condições para a
revalidação.

Educação
básica

Custos elevados com traduções
juramentadas dos documentos
e taxas de revalidação cobradas
pela maior parte das
universidades.
Para aqueles que não
concluíram o curso superior no
país de origem e gostariam de
dar continuidade aos estudos no
Brasil, faltam informações sobre
como podem fazer isso. Em
muitas universidades há
mecanismos de entrada
facilitada para refugiados, mas
estes não se aplicam para
solicitantes de refúgio ou para
quem tem residência.

Há uma recomendação emitida
pelo Ministério da Educação que
dispensa a necessidade de
apresentação de documentos
traduzidos para realização de
matrícula no Ensino Fundamental
e Médio.

Dificuldades para estabelecer
equivalência de estudos no país
de origem e no Brasil.

Em geral, no Distrito Federal não
há grandes dificuldades para
realização da matrícula.

Quando as crianças migram
durante o ano letivo, podem ter
mais dificuldade para conseguir
se matricular na escola,
retardando em alguns meses a
inserção no sistema de ensino
brasileiro.

As participantes que têm filhos ou
outros familiares matriculados
nas escolas do DF afirmaram não
terem enfrentando grandes
dificuldades de acesso. Quando
houve obstáculos, foi possível
superá-los com apoio do IMDH.

Sistema
Único de
Saúde,
acesso a

máximo para conversar com
brasileiros nas mais diversas
oportunidades; e em casos de
famílias numerosas, quando não
conseguem custear o transporte
para que todos os membros
frequentem as aulas de
português, um membro só o faz
e depois repassa aos familiares
os conhecimentos adquiridos.

Todas as participantes tinham
conhecimento sobre o Sistema
Único de Saúde e já fizeram o

Exigência de documentos ou
traduções podem dificultar a
matrícula nas escolas.

As crianças matriculadas podem
enfrentar dificuldades
específicas, como discriminação
e dificuldades com o idioma.

SAÚDE
Uma participante fez o Cartão
SUS em Roraima e não havia
compreendido que ele tem
validade nacional. Quando

Os refugiados e imigrantes que
têm interesse em revalidar
diplomas podem se organizar
para fazê-lo em conjunto. Por
exemplo, podem trabalhar para
estabelecer parcerias com
tradutores juramentados,
inclusive conseguindo redução
de preços. O IMDH e o ACNUR
podem apoiar estas iniciativas
(ex: cartas de recomendação e
sensibilização).
Para processos de revalidação
em trâmite na Universidade de
Brasília (UnB), o IMDH pode
apoiar pedidos de isenção das
taxas de revalidação.
Considerando a situação de
crise humanitária na Venezuela,
seria importante realizar ações
de incidência no sentido de
incluir venezuelanos em
programas de ingresso facilitado
à universidade, semelhante ao
que já existe para refugiados.
Quando encontram dificuldades
para efetivar a matrícula de
crianças e adolescentes, os
refugiados e migrantes devem
reportar ao IMDH, que realiza as
gestões necessárias para
resolver eventuais problemas.
Os pais devem acompanhar o
desempenho e integração
escolar dos filhos, mantendo
contato próximo com os
professores e funcionários da
escola, que podem apoiar na
integração das crianças e
adolescentes não-nacionais.
Alguns professores voluntários
de português parceiros do IMDH
oferecem gratuitamente aulas
de reforço escolar para as
crianças e adolescentes.

As participantes compartilharam
entre si contatos de clínicas
populares ou universitárias,
onde é possível ter acesso a
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medicamentos e
exames
médicos

Cartão SUS.
Algumas mulheres presentes
reportaram terem utilizado os
serviços do SUS e serem bem
atendidas. Não se sentiram
discriminadas por não serem
brasileiras.
O IMDH, por meio do Convênio
firmado com o ACNUR, pode
auxiliar na compra de
medicamentos que não são
oferecidos pelo SUS.

tentou ir ao centro de saúde no
DF e lhe foi solicitado um
comprovante de endereço, ela
não compreendeu que este era
o procedimento padrão.
A principal dificuldade
encontrada é para a realização
de exames médicos que, com
frequência, não se consegue
fazer na rede pública. Por serem
muito custosos na rede privada,
muitas vezes refugiados e
migrantes acabam não dando
seguimento aos diagnósticos
médicos e tratamentos. Esta é
uma dificuldade também para o
acompanhamento pré-natal.
Os planos de saúde no Brasil são
muito caros, o que os torna
inacessíveis para grande parte
dos refugiados e migrantes.

Geração
autônoma/
Empreende
dorismo

TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA
Possibilidade de regularização
Para mulheres que chegam ao
através do registro como MicroBrasil grávidas é muito difícil
Empreendedor Individual (MEI).
conseguir encontrar um
trabalho formal antes do
nascimento da criança e nos
Apoio do SEBRAE.
meses seguintes. Formas
autônomas de geração de renda
Cursos de capacitação gratuitos –
são uma boa alternativa.
Exemplo trazido por uma
participante venezuelana:
Necessidade de apresentar
“Programa Jovem Eficaz”.
Declaração de Imposto de
Renda para registro no MEI.

serviços médicos e
odontológicos a baixos custos
ou gratuitamente.
Contaram também que em
alguns locais do DF e entorno há
médicos estrangeiros que
atendem pelo SUS, o que pode
ser favorável para o
atendimento, por exemplo pela
questão do idioma.
Há pacotes promocionais para
realização de exames em
laboratórios privados, a
exemplo de uma promoção
específica para mulheres, que
ocorreu no quadro do “Outubro
Rosa”. Uma das participantes
relata que conseguiu fazer
diversos exames médicos por
apenas R$ 70,00. Ela obteve
esta informação por meio de um
grupo de Whatsapp que reúne
venezuelanos que vivem em
Brasília, mostrando a
mportância de fomentar e
fortalecer as redes de
refugiados e migrantes.

Refugiadas e imigrantes podem
capitalizar e aperfeiçoar
habilidades que já têm para
gerar renda no Brasil (ex:
gastronomia, costura, trabalho
em institutos de beleza).
Existem feiras onde é possível
expor seus produtos e/ou
oferecer serviços sem pagar
aluguel previamente, pagando
apenas uma % das vendas ao
final do evento.
Refugiados e imigrantes podem
compartilhar caminhos e
realizar atividades conjuntas,
por exemplo, com apoio do
Coletivo Bambuo (feiras
gastronômicas, artesanato,
apresentações culturais, etc.),
que já realiza atividades desta
natureza e, atualmente, é
coordenado por uma migrante
venezuelana.

Mobilização
comunitária
e redes de
apoio

MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA
As atividades realizadas pelo
As participantes afirmaram que
IMDH como a “Oficina de
se sentem sozinhas e isoladas
Empoderamento Feminino no Brasil, longe de suas redes de
Vamos Juntas?” (8/10/2018) e o
afeto e apoio. Muitas vezes
Diagnóstico Participativo são
chegam ao país sem conhecer
excelentes oportunidades para as ninguém e se sentem
mulheres refugiadas e imigrantes
desamparadas.
conhecerem outras pessoas que

Há um grupo de venezuelanos
em Brasília que se organiza por
meio do Whatsapp, onde
compartilham informações úteis
(vagas de trabalho, opções de
atendimento de saúde de baixo
custo, aulas de português, etc.)
e também organizam eventos
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estão em situação semelhante à
delas e começarem a constituir
novas redes de apoio no Brasil. Ali
começam a criar relações entre si
e multiplicar contatos e partilhas.
As trocas entre pessoas recémchegadas e quem já está em
Brasília há mais tempo são
bastante enriquecedoras.
Algumas das mulheres presentes
manifestaram interesse em
organizar eventos e atividades de
acolhida para que os migrantes e
refugiados recém-chegados
percebam que não estão
sozinhos. Após o debate, as
participantes trocaram contatos,
no intuito de dar seguimento a
iniciativas desta natureza.
Com relação à dificuldade do
transporte público urbano, há o
Cartão do Passe Livre.

A configuração espacial do
Distrito Federal e o custoso e
deficiente sistema de transporte
público dificulta a realização de
encontros presenciais regulares
com participantes que moram
em regiões administrativas
distantes entre si.

presenciais de integração
(piquenique no parque, feiras
gastronômicas, etc.).
IMDH e ACNUR podem apoiar
iniciativas dos refugiados e
imigrantes e de diversas formas:
oferecer o espaço do IMDH para
realização de atividades
comunitárias; auxílio na
divulgação de eventos; viabilizar
formações em mobilização
comunitária, entre outros.
IMDH e ACNUR podem apoiar
iniciativas dos refugiados e
imigrantes de constituírem
associações formais.

3.5.3 “Bebês a caminho”: Acompanhamento a gestantes
Em 2018, iniciou-se a atividade “Bebês a caminho”, no âmbito do projeto Crianças sem
Fronteiras, que objetivou dar assistência e fazer um acompanhamento às gestantes atendidas pelo
IMDH. A ideia inicial foi de auxiliar solicitantes de refúgio, refugiadas e imigrantes no período de
gravidez com orientações e informações sobre o serviço público de saúde e também com doações
principalmente enxovais de bebê e outros itens necessários. A iniciativa tem como premissa garantir
que as mães façam o pré-natal e equipá-las com enxoval e fraldas e, assim, aliviar as suas
preocupações com o bebê que está a caminho. A atividade teve início no último trimestre de 2018,
de setembro a dezembro, e foi executada pela voluntária do Instituto, Fátima Odeh-Moreira. Neste
período a voluntária pôde registrar e acompanhar nove gestantes e três nascimentos de bebês. Este
apoio demonstrou-se importante, no sentido de que muitas gestantes se veem sozinhas e em
situação de vulnerabilidade neste momento tão significativo de suas vidas.

Avaliação dos Resultados
Avalia-se que, em 2018, o projeto alcançou o impacto esperado, contribuindo para a
proteção, assistência e integração de refugiados, solicitantes de refúgio, apátridas e migrantes
venezuelanos com importante apoio também para os interiorizados. Para os resultados obtidos, foi
essencial a ação articulada com diversos atores, como o ACNUR, o CONARE, o CNIg, a Polícia Federal,
a DPU, o GDF, as entidades da RedeMiR e organizações que financiam projetos de apoio. Igualmente
importante, foi a participação do público-alvo por mecanismos diversos, como o Diagnóstico
Participativo, oferecendo suas contribuições para o mapeamento dos desafios que enfrentam, suas
capacidades e estratégias comunitárias para lidar com estes desafios, bem como propostas para
nortear ações futuras.
Total de beneficiários: 894
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PROJETO 04 - ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS E ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS
Objetivo:
Acolher, assistir, defender os casos de refugiados e colaborar na integração dos solicitantes de
refúgio e refugiados/as, fortalecendo as ações articuladas entre o IMDH, as entidades-membro da
Rede, o ACNUR, CONARE e demais envolvidos na causa.
Período de Realização:
Serviço sistemático durante o período: de 01.01.2017 a 31.12.2018.
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 aos refugiados e refugiadas para facilitar seu acesso ao mercado de
trabalho;
5. Colaborar com o CONARE e no Grupo de Estudos Prévios, 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, Refugiados(as) 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 séria 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/MJ.
Recursos humanos envolvidos:
Assistente de integração, assistente administrativo/financeiro, assistente de proteção, estagiário,
profissional responsável pelo setor de trabalho, recepcionista, voluntários e diretoria do IMDH.
Abrangência territorial:
Nacional, com ênfase nos Estados de competência do IMDH: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Goiás, Rondônia, Acre, Roraima e 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.
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Desenvolvimento do Projeto 04
O IMDH atua principalmente na prevenção ao tráfico de pessoas (TP), buscando mitigar os
diversos fatores de vulnerabilidade que expõem refugiados e imigrantes ao risco de se tornarem
vítimas. O Instituto também presta assistência jurídica, social e busca apoiar a integração laboral de
não nacionais que se encontram no Brasil e que tenham sido vítimas de tráfico. Em 2018, uma
situação que se configurou como prioritária para a atuação do Instituto foi a migração venezuelana
para o Brasil, principalmente via Roraima. O grande afluxo de imigrantes no estado 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 de empregadores e aliciadores.
A situação de vulnerabilidade em que se encontram muitos desses migrantes constitui um
grande fator de risco para que venham a se tornar vítimas de tráfico humano e, de fato, existem
relatos de aumento do número de ocorrências deste crime, ainda que não haja registros oficiais a
respeito. Historicamente, o estado de Roraima é um local onde se observa grande incidência de TP
para fins de exploração sexual. Há, portanto, redes criminosas já estabelecidas na região, fazendo
com que seja urgente a atenção à população migrante em situação de vulnerabilidade. E não só os
venezuelanos estão expostos a esse risco. Há registros de imigrantes de outras nacionalidades que
também entraram no Brasil via Roraima e, em Boa Vista, foram aliciados com promessas de trabalho
em outros locais do Brasil em situações que, posteriormente, vieram a se configurar como TP para
fins de exploração laboral.
A atuação do IMDH no âmbito do enfrentamento ao tráfico de pessoas (ETP) em 2018 foi
largamente motivada pelas demandas ligadas a esse contexto, conforme registrado a seguir.
4.1 Incidência política e fortalecimento das redes de proteção
4.1.1 Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (CONATRAP)
O IMDH valoriza muito a atuação em rede e, assim, busca sempre atuar de forma articulada
com diversos atores – outras organizações da sociedade civil, Estado, organizações internacionais,
academia, entre outros. Por isso, em 2018, o Instituto se candidatou para uma vaga de representante
da sociedade civil no CONATRAP, tendo sido eleito para um mandato de dois anos. A cerimônia de
posse dos novos membros e validação da seleção pública, conforme editais nº 1/2018, nº 3/2018 e
4/2018, ocorreram nos dias 28 e 29 de maio, juntamente com a VIII Reunião Ordinária do Comitê.
Participaram pelo IMDH a Ir. Rosita Milesi (titular) e a Ir. Marie Henriqueta Ferreira Cavalcante
(suplente). A reunião tratou, ainda, sobre o III Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas. Na ocasião, os membros do Comitê trabalharam em conjunto para debater diretrizes e
abordagens para o processo de implementação e monitoramento do III Plano, bem como para
acordar diretrizes de trabalho para o CONATRAP no novo ciclo de ETP.
A aprovação do III Plano se deu por meio do Decreto nº 9.440, de 3 de julho de 2018.
Programado para os próximos quatro anos, possui 58 metas destinadas à prevenção, repressão ao TP
no território nacional, responsabilização dos autores e atenção às vítimas. As metas são distribuídas
em seis eixos temáticos: gestão da política e da informação, capacitação, responsabilização,
assistência à vítima, prevenção e conscientização pública, e a execução conjunta com órgãos
municipais, estaduais e federais para implementação do Plano. Enquanto membro do Comitê, o
IMDH participou do evento de lançamento em Brasília, em 05 de julho, encontro viabilizado por meio
de parceria firmada entre o Ministério da Justiça, o Escritório das Nações Unidas Contra Drogas e
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Crime (UNODC) e a União Europeia, no âmbito da “Ação Global para Prevenir e Combater o Tráfico
de Pessoas e o Contrabando de Migrantes” (GLO.ACT).
No CONATRAP, o IMDH integrou a comissão temática “Tráfico de Pessoas, Fronteiras e
Migrações”. Por ser uma organização que atende diretamente a população migrante, refugiada e
apátrida, o Instituto tem atuado no CONATRAP buscando “fazer a ponte” entre as demandas que
identifica no trabalho cotidiano e as discussões sobre a elaboração e implementação de políticas,
com destaque para as metas previstas no III Plano. Trabalhando sempre com vistas a reduzir a lacuna
entre a política e a situação concreta, o IMDH reúne subsídios também de outras organizações da
sociedade civil que atuam na temática, a exemplo das entidades membro da RedeMiR (para mais
informações, ver o capítulo próprio.
4.1.2 Comitê Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
O IMDH é membro do Comitê Distrital de ETP do Distrito Federal e atua sempre em parceria
com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (SEJUS) através do Comitê. Trata-se de um fórum
de articulação permanente, composto por representantes do governo, sociedade civil e academia 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.
Em 2018, discutiu-se no âmbito do Comitê a Consolidação da II Política e Plano Distrital de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, por meio da atualização do Decreto Nº 36.178 de dezembro
de 2014. O IMDH propôs mudanças em diversas áreas tratadas por essa normativa, com destaque
para Direitos da Criança e do Adolescente (Art.10, item VI, a) e Trabalho e Emprego (Art.10, item VIII,
a e d). Defendeu, ainda, alterações no item relativo à Articulação da Sociedade Civil (Art.10, item XIX,
d), pois o texto de 2014 menciona a necessidade de promover capacitação permanente para os
profissionais que atuam nas áreas de ETP no âmbito da sociedade civil, sem considerar que, com
frequência, são organizações da sociedade civil que oferecem cursos de capacitação aos de
profissionais de órgãos governamentais.
O Comitê também colaborou na elaboração de um projeto para instalação de um Posto
Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante no Aeroporto Internacional de Brasília, dando
início às tratativas com a Infraero e a Polícia Federal para implementação do mesmo. O projeto prevê
que o Posto conte com uma equipe multidisciplinar, responsável pela recepção e atendimento
humanizado a pessoas deportadas e não-admitidas, identificando possíveis vítimas de tráfico de
pessoas, oferecendo, conforme cada caso, um acolhimento através da rede local. Prevê, igualmente,
o desenvolvimento de campanhas locais para informar aos passageiros sobre como se prevenir do TP
e como obter suporte, através dos consulados brasileiros e de outras organizações no exterior, no
caso de sofrerem alguma violência.
Em dezembro, com a eleição do novo governador do DF e no contexto de transição, o Comitê
elaborou um documento, apresentando ao novo mandatário as ações de ETP já em curso e instandoo a manter o compromisso do GDF com o tema. Permeando essa ação de incidência, destaca-se a
preocupação de se estabelecer no âmbito distrital políticas de Estado para o ETP – e não apenas de
governo. Pleiteou-se, ainda, a expansão das políticas de atenção às vítimas de TP, inclusive com a
destinação de recursos para a criação de uma Casa Abrigo para pessoas resgatadas desse crime.
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4.1.3 Comissão Episcopal Especial Pastoral de Enfrentamento ao Tráfico Humano CEPEETH),
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
O IMDH participou da organização e integrou uma comitiva coordenada pela CEPEETH, que
realizou missão ao estado de Roraima, especialmente Boa Vista e Pacaraima, entre os dias 01 e 04 de
março. A ação recebeu o nome de “Missão Fronteiras da Venezuela” e teve como objetivo conhecer
a situação que envolve a migração atual na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, em especial para
verificar a ocorrência do tráfico humano e elaborar um documento de análise e proposição, nos
âmbitos da incidência, assistência e denúncia. Entre as atividades realizadas pela Missão,
destacaram-se: visitas a diferentes abrigos, rodas de conversa com organizações locais e da região da
fronteira, audiências com a Polícia Federal, reunião com o ACNUR, a OIM e o UNFPA, reunião com o
governo estadual, entre outros.
A partir dessa Missão de diagnóstico e avaliação de necessidades, a CEPEETH realizou
diversas gestões de incidência, inclusive no âmbito eclesial, contribuindo para a construção da
resposta da Igreja aos desafios colocados pela migração venezuelana. Nesse contexto, nos dias 23 e
24 de maio, Ir. Rosita participou em Brasília de reunião da CEPEETH, juntamente com representantes
da Rede Eclesial Panamazônica, da Rede um Grito Pela Vida, Cáritas, Comissão Pastoral da Terra,
Pastoral do Menor, Pastoral da Mulher Marginalizada, Catholic Relief Services, Comissão Justiça e
Paz, Pastoral do Migrante. Essa articulação contribuiu, entre outros encaminhamentos, para a
criação do projeto “Caminhos de Solidariedade”, lançado em outubro de 2018. Projeto esse que, ao
favorecer a interiorização e integração dos migrantes venezuelanos, contribui para reduzir a situação
de vulnerabilidade em que se encontram e prevenir que se tornem vítimas de tráfico humano.
A segunda reunião anual da CEPEETH ocorreu em Brasília, em 13 de novembro, tendo como
pauta avaliação das ações de 2018 e planejamento para o ano seguinte. Ademais, entre os dias 14 e
16 de novembro, a Comissão organizou uma Oficina de Formação e Construção de Metodologia
para Comunicadores que atuam na prevenção e no enfrentamento ao TP. Ao todo, participaram da
formação 45 pessoas de 17 regionais da CNBB. O IMDH estava representado pela Ir. Rosita Milesi,
diretora, e por Luyandria Santos Maia, que atua no IMDH Solidário, em Boa Vista.

4.2 Projeto “ATENÇÃO Brasil: fortalecendo a capacidade do governo brasileiro no combate ao
tráfico de pessoas”
Implementado pelo Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias
(ICMPD) e financiado pelo Escritório de Monitoramento e Combate ao Tráfico de Pessoas do
Departamento de Estado dos Estados Unidos (JTIP Office), esse projeto teve início em fevereiro de
2018, com duração prevista de 24 meses. O IMDH é parceiro no projeto, juntamente com a
Secretaria Nacional de Justiça (SNJ/Ministério da Justiça e Segurança Pública), a Divisão de Direitos
Humanos do Departamento de Polícia Federal (DPF) e o Ministério Público Federal (MPF).
Os focos de atividade do projeto são: o oferecimento de capacitações (oficinas) para
operadores jurídicos envolvidos na aplicação da nova lei de enfrentamento ao tráfico de pessoas (Lei
13.344/2016) e também a agentes da rede de atendimento e assistência às vítimas de tráfico; a
elaboração de publicações (Guias) e cursos à distância; e o mapeamento institucional em nível
federal para identificar lacunas e necessidades da política de ETP.
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Os resultados esperados são: o aprimoramento da identificação, proteção e referenciamento
de vítimas de tráfico de pessoas em suas diversas modalidades (exploração laboral, exploração
sexual, adoção ilegal, tráfico de órgãos, etc.) por parte de instituições governamentais e da sociedade
civil; e o fortalecimento da política de enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil.
No âmbito deste projeto, o principal papel do IMDH é o de facilitar o contato e mobilização
de representantes da sociedade civil que incorporam esse tema em seu escopo de atuação para que
participem das oficinas formativas que ocorrerão em 2019, nas seguintes cidades: Boa Vista, São
Paulo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Fortaleza, Belém e Cuiabá. Com a intenção de sensibilização e
aproximação inicial à proposta, em 2018, uma representante do ICMPD participou do XIV Encontro
da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados, promovido pelo IMDH em Brasília, que reuniu 36
instituições da sociedade civil de 17 estados brasileiros.

4.3 Outras ações de incidência e participação em eventos

Representando o Conselho Episcopal Latino-americano (CELAM) e a Rede CLAMOR
(Rede Latino-Americana e Caribenha de Migração, Refúgio e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas), a
Ir. Rosita Milesi e o Sr. Elvy Monzant participaram da V Conferência Internacional do Santa Marta
Group – Church and Law Enforcement Combatting Modern Slavery, em Roma-Itália, nos dias 08 e 09
de fevereiro. O encontro reuniu representantes de diversos países de todos os continentes, além de
representantes de organizações internacionais, como a OIM.

Apoio ao estudo “Brasil-Nepal: Nepaleses em movimento - Vulnerabilidades, riscos
associados e a importância da cooperação internacional e colaboração entre os países de origem e
trânsito”, desenvolvido no âmbito do projeto GLO.ACT - Ação Global para Prevenir e Combater o
Tráfico de Pessoas e o Contrabando de Migrantes, iniciativa conjunta de quatro anos (2015-2019) da
União Europeia (UE) e do UNODC, sendo implementado em parceria com a OIM e o UNICEF. O
estudo tem como objetivo investigar o tráfico e o contrabando de migrantes nepaleses e propor ao
Governo do Nepal recomendações para melhorar o tratamento dessa questão. A inclusão do Brasil
na pesquisa se deu após a constatação de que o país, juntamente com a Colômbia e a África do Sul
são países de trânsito no contrabando de migrantes nepaleses. Nesse contexto, contribuindo para a
coleta de dados do estudo, o IMDH recebeu em sua sede em Brasília, em 27 de agosto, uma comitiva
integrada pela Coordenadora de Programas do UNODC Nepal, Binija Goperma, pelo Subsecretário no
Ministério de Assuntos Internos do Nepal, Prem Lamichhane, pela Vice Inspetora na Seção de Tráfico
de Pessoas da Polícia do Nepal , Dipti Karki, e pela especialista no tema, Geeta Sekhon. Na reunião,
estavam presentes também o Defensor Público Federal, João Chaves, e a Analista de Programas no
UNODC Brasil, Fernanda Fuentes.

Em 10 de setembro, o IMDH foi um dos signatários - juntamente com o Conselho
Federal de Medicina (CFM), o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (Plid) do
Ministério Público de São Paulo e a ONG Mães da Sé - de uma carta aos presidenciáveis com cinco
medidas prioritárias para políticas públicas nacionais de combate ao desaparecimento de pessoas,
incluindo, entre as referidas medidas, a garantia do registro de identidade nas maternidades e a
recomendação de que as cidades com mais de 100 mil habitantes tenham delegacias especializadas
para ajudarem no processo de busca.

Em 28 de novembro, a Diretora do IMDH participou, em Brasília, da 4ª Reunião da
Comissão de Trabalho em Matéria de Tráfico de Seres Humanos, promovida pela Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (CPLP) e Secretaria Nacional de Justiça/MJ. O encontro teve como
objetivo o compartilhamento de boas práticas adotadas pelos países da CPLP no enfrentamento ao
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tráfico de pessoas. Nesse contexto, o Governo Brasileiro apresentou a Política Nacional de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e o III Plano Nacional (2018-2022).

4.4 Atendimento a pessoas, especificamente refugiados e migrantes, vulneráveis ao tráfico
humano e vítimas identificadas
Em maio de 2018, por meio do Comitê Distrital de ETP, o IMDH foi procurado pelo Centro de
Referência e Assistência Social (CRAS) de Águas Lindas de Goiás, que havia identificado um caso
suspeito de tráfico humano para fins de trabalho análogo à escravidão, em que as supostas vítimas
eram um casal de nacionalidade venezuelana, com um filho recém-nascido. A fiscalização do
Ministério do Trabalho chegou a ser acionada, mas, com o acompanhamento do caso pelo Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Águas Lindas, identificou-se não se tratar
de uma situação de tráfico humano, apesar das condições precárias em que a família estava vivendo.
O IMDH, então, apoiou o casal, por intermédio do CREAS, assistindo em sua regularização migratória,
condição necessária, entre outras coisas, para inclusão no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal e inserção no mercado de trabalho formal.
Em Boa Vista-RR, o IMDH Solidário acompanhou a venezuelana Z.U., 60 anos, uma senhora
cuja filha despareceu em um caso suspeito de tráfico de pessoas, deixando quatro crianças, inclusive
um bebê de apenas quatro meses aos cuidados da avó. Duas das crianças estavam indocumentadas,
pois a mãe desapareceu antes de registrá-las. O IMDH acompanhou a família à Defensoria Pública do
Estado-RR, para tratar do registro civil das crianças, da Ação de Guarda dos quatro menores de idade
separados dos pais em favor da avó, bem como do desaparecimento da filha de Z.U. Acionamos
também, a Rede “Um Grito pela Vida”, que prestou assistência à família até que a pessoa
desaparecida foi localizada. Após alguns meses sendo assistida pelo IMDH, a família conseguiu vaga
em um abrigo público, onde recebe assistência e proteção.
O IMDH também continuou a acompanhar T.S., 65 anos, nacional de Cuba, vítima de tráfico
em 2017. Depois de fugir da situação de exploração, T.S. foi encaminhada pelo IMDH à Casa Flor,
abrigo público para mulheres em Brasília, onde recebeu atendimento médico, psicológico, entre
outras necessidades. Ela também recebeu apoio do IMDH no processo de regularização migratória,
tendo conseguido residência permanente em 2017. Em 2018, T.S. deixou o abrigo e alugou um
espaço próprio, recebendo apoio financeiro e material do IMDH para tanto, já que enfrentou muita
dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Em outubro de 2018, a cubana completou 65 anos e
foi orientada sobre o direito de pleitear o Benefício de Prestação Continuada (BPC), assistência que,
para ela, será de grande importância, considerando tratar-se de pessoa idosa, sem apoio familiar e
sem fonte de renda própria. Com relação à denúncia feita contra o explorador, T.S. continua sendo
assistida pela Defensoria Pública da União no processo.

4.5 Sensibilização da sociedade e informação pública
Enquanto membro do Comitê Distrital de ETP, o IMDH colaborou com a organização da
Semana Nacional de Mobilização pelo Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, entre os dias 30 de
julho e 04 de agosto, que teve como objetivos: sensibilizar, alertar, dar visibilidade, despertar a
atenção da sociedade para o tema, disseminar o III Plano Nacional de ETP, bem como unir as
instituições públicas, privadas e sociedade civil no enfrentamento a esse crime. A programação da
Semana incluiu a Abertura Solene realizada na Rodoviária Interestadual de Brasília/DF (30/07), o III
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Simpósio Distrital da Rede de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas, realizado no Auditório da Defensoria Pública da União (01/08) e o Jogo Solidário – “Jogue no
time contra o Tráfico de Pessoas”, realizado na Escola do Parque da Cidade - PROEM – 908 Sul
(03/08).
Em 1º de agosto, Camila Medeiros representou Ir. Rosita e o IMDH na mesa de abertura do
III Simpósio Distrital da Rede de Atenção ao Migrante, Refugiado e Vítimas de Tráfico de Pessoas.
Em sua fala, destacou a atuação do Instituto no ETP, aludindo a dois casos mais recentes que
atendemos e à assistência que prestamos às vítimas identificadas pelo IMDH em 2017. No mesmo
evento, Paula Coury, proferiu palestra com tema “A importância da construção de políticas públicas
para pessoas em situação de refúgio”, em que defendeu o estabelecimento de uma “Política
Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia”, conforme previsto no Art. 120 da Lei 13.445/2017, além
de elencar boas práticas que podem contribuir para a construção de tal política.
Na ocasião, também foi lançado o livro “Tráfico de Pessoas e Mobilidade Humana”,
publicado pela Editora Universidade de Brasília e fruto de uma parceria entre o Núcleo de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da SEJUS-DF, do Centro de Estudos Avançados
Multidisciplinares da UnB e representantes do Comitê ObservaLatrata/Brasil/Peru. O IMDH
contribuiu para a publicação com o artigo intitulado “Políticas Públicas para Solicitantes de Refúgio,
Refugiados e Imigrantes no Distrito Federal”, de autoria de Rosita Milesi e Paula Coury.

Avaliação dos Resultados
Segundo avaliações dos participantes nos diversos eventos, o tema do enfrentamento ao
tráfico de Pessoas tem avançado em 2018 e a atuação do IMDH, sobretudo através de parcerias e
ações realizadas em conjunto com outras organizações foi eficiente e eficaz.
Consideramos importante o apoio que foi possível dar a pessoas vítimas de tráfico, mas que
não se reconhecem como tais ou não querem fazer denúncias e registros oficiais. Contudo,
encontram-se em situação de alta vulnerabilidade, muitas vezes abandonadas ou sem apoio para
encontrar uma solução para o problema que estão vivendo.
Outro aspecto muito importante é a atuação conjunta com a CEPEETH, possibilitando assim o
fortalecimento do apoio às iniciativas em Roraima, buscando, sobretudo, sensibilizar a sociedade e as
organizações sobre a exposição das mulheres migrantes ao tráfico e à exploração sexual, devido à
situação de vulnerabilidade em que se encontram nos processos migratórios.
Total de pessoas beneficiadas: 300
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PROJETO 05 - REDE SOLIDÁRIA PARA MIGRANTES E REFUGIADOS (REDEMIR)
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:
Durante o período: de 01.01.2017 a 31.12.2018.
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).
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.
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 do Encontro, bem como
de 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.
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Desenvolvimento do Projeto 05
Embora as atividades realizadas no âmbito da RedeMiR sejam permanentes e amplas,
sobretudo no que se refere a orientações às entidades membro, respostas a consultas as mais
diversas, envio de informações, apoio em Seminários e Encontros locais, e tantas outras, o Encontro
nacional que o IMDH organiza e realiza, com a colaboração de muitos parceiros, é uma expressão
ampla da importância e riqueza deste Projeto que o IMDH articula desde 2004.
Segue, pois, o relatório do XIV Encontro, realizado em novembro de 2018.
5.1 XIV Encontro Nacional da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados – RedeMiR, Brasília/DF, 5
a 7 de novembro de 2018
Tema: “O Brasil e os fluxos migratórios atuais, com destaque para a migração venezuelana: acolhida,
hospitalidade e integração”

5.1.1 Dia 5 de novembro de 2018 (segunda-feira)
O XIV Encontro Nacional da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados (RedeMiR) foi aberto
dia 5 de novembro, às 15:30, com as boas vindas de Irmã Rosita Milesi às/aos aproximadamente 75
participantes, que representavam 36 instituições de 17 estados brasileiros. Na introdução, destacou
ser aquela uma rede nacional de grande dedicação, persistência e ótimos resultados na ação
articulada e harmoniosa em favor dos migrantes, refugiados e apátridas. Observou que o tema e foco
da reflexão, neste ano, é a migração venezuelana. Por isso, a presença de instituições não
integrantes da Rede, mas que atuavam na acolhida a essa população, pois o tema do Encontro era:
“O Brasil e os fluxos migratórios atuais, com destaque para a migração venezuelana: acolhida,
hospitalidade e integração”. Agradeceu, por fim, aos financiadores e apoiadores e apresentou a
equipe do IMDH e da Agência FICAS, convidada a assessorar o Encontro.
Seguiu-se a mística de abertura, mediada por Andreia Saul e Paola Marinoni, da FICAS.
Apresentaram qual seria o “Caminho do Encontro”, isto é, que trajeto seria seguido no decorrer dos
três dias (contemplando “Integração dos participantes”, “Cenário atual”, “Ampliação de repertório
técnico e contextual”, “Um olhar para o futuro: estratégias e plano de ação”) e lançaram-se à mística.
Essa atividade consistia na construção da Mandala das fortalezas do grupo. Cada integrante
recebia uma pétala de papel colorido para, de um lado, escrever um medo e, de outro, uma
qualidade/força. A intenção era apresentar cada participante, conectar sentimentos e extravasar
receios, para, a partir disso, acender a esperança (simbolizada por uma vela). No atual cenário
político, o medo mais recorrente foi o retrocesso em termos de direitos e garantias sociais (seguido
por intolerância e violências). Entre as forças, destacaram-se resiliência, esperança, respeito,
resistência e empatia. Com a face das qualidades à mostra, as(os) participantes compuseram, com
cada pétala, uma flor no chão, dispondo as velas acima.
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5.1.1.1 Exposições iniciais
- Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR): José Egas (representante do
ACNUR no Brasil) – “Situação Venezuela: Respostas e Desafios no Brasil”
José Egas falou sobre a estratégia de Resposta Humanitária ao fluxo migratório venezuelano
da qual o ACNUR faz parte – juntamente com governos, outras agências da ONU e sociedade civil.
Dentre as áreas de intervenção no Brasil, destacou “Registro e Documentação”, em que abordou o
papel dos Centros de Documentação em Pacaraima e Boa Vista (nos quais, dentre outros serviços, já
são processados protocolos de refúgio ou residência). Outra área é o “Abrigamento Emergencial”,
que, até o momento, contempla 13 abrigos em Boa Vista e Pacaraima, com capacidade para 6.070
pessoas (incluindo centros de trânsito e de recepção e abrigos indígenas).
Há também o programa de “Interiorização”, em que o ACNUR, juntamente com outras
agências da ONU, presta suporte ao Governo Federal, incluindo apoio na preparação da
documentação e viabilização de vagas em centros de acolhida e casas em 17 cidades no Brasil (tendo
firmado parcerias com Aldeias Infantis SOS, Caritas Rio de Janeiro, Caritas São Paulo, Caritas Manaus,
Caritas Paraná, ASAV, entre outros). Abordou, ainda, a linha de ação voltada à promoção da
“Coexistência Pacífica”, que contempla a atuação de combate à xenofobia, por meio de campanhas
de sensibilização (como a “Eles Somos Nós” e “E se fosse Você”) e de oficinas de treinamento de
mídias para profissionais de comunicação. Quanto às demais áreas de intervenção, incluem: acesso à
saúde, necessidades básicas, prevenção e enfrentamento à Violência baseada em Gênero, proteção
de crianças e educação, meios de vida e produção de conhecimento/dados.
Egas expressou a importância da sociedade civil na resposta à intensificação do fluxo
venezuelano ao Brasil – confirmando, aliás, a trajetória histórica de garantia de proteção a
refugiados(as) engendrada por organizações não governamentais. Diante desse fluxo migratório mais
recente, Egas enalteceu o papel das organizações de fé, entre elas o IMDH: apontou que, em
Roraima, elas têm sido uma fonte de apoio desde o início, fornecendo refeições e abrigamento
emergencial para as populações em situações da rua e auxiliando no pré-atendimento para
regularização migratória. Em outros lugares do país, organizações da sociedade civil também
oferecem abrigo a pessoas interiorizadas e apoio para a integração local. Sublinhou, então, a
importância de se aproveitar a experiência dessas entidades no atendimento e assistência, bem
como os vínculos que estabelecem com as comunidades locais, para se avançar conjuntamente em
soluções duradouras para refugiados e migrantes.
Por fim, Egas apresentou a “Plataforma Regional de Coordenação Inter-Agencial para
Refugiados e Migrantes da Venezuela”, elaborada conjuntamente por ACNUR e OIM, com o objetivo
de desenvolver uma resposta operacional conjunta para fortalecer a coordenação entre os principais
interessados (incluindo governos e sociedade civil). A plataforma visa a articular a assistência a
migrantes e refugiados, aumentar o compartilhamento de informações e providenciar uma resposta
planejada e baseada na expertise de todos os atores envolvidos. O período previsto para duração da
Plataforma é de 12 meses (de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019), abrangendo Brasil, Colômbia,
Equador e Peru.
- Organização Internacional para as Migrações (OIM): Débora Castiglione (assistente de projetos da
OIM)
Débora Castiglione apresentou um breve panorama das atividades realizadas pela OIM em
Roraima, não só em Boa Vista e Pacaraima, mas também com equipes “móveis” abrangendo 11
municípios do estado. Introdutoriamente, contextualizou a atuação da OIM no apoio à regularização

46
e documentação, na realização de pré-atendimento e orientação para regularização migratória e no
fornecimento de informações sobre direitos básicos no Brasil. Relatou que, em Boa Vista, o Posto de
Triagem e Documentação (PTrig) foi inaugurado em setembro e a cidade conta, ainda, com o Centro
de Referência a Refugiados e Migrantes na Universidade Federal de Roraima. Já em Pacaraima, o
PTrig foi inaugurado em junho. Foram atendidas, até outubro de 2018, mais de 8.000 pessoas.
Castiglione falou também sobre a Pesquisa de Monitoramento de Deslocamentos (“DTM”, da
sigla em inglês para Displacement Tracking Matrix). Explicou tratar-se de um sistema da OIM para
monitorar os deslocamentos e a mobilidade populacional. A pesquisa é desenhada para capturar
informações de forma sistemática e regular, objetivando compreender melhor os movimentos e
necessidades de populações migrantes. Atualmente, a OIM já está realizando a terceira rodada de
entrevistas com venezuelanos em Roraima e os relatórios produzidos a partir desses estudos estão
disponíveis no endereço: www.globaldtm.info.
Ressaltou, ainda, que a OIM é referência mundial na prevenção e no combate ao tráfico de
pessoas, assim como na assistência a vítimas. Nesse âmbito, em Roraima, oferece capacitação e
ações de informação e prevenção, tanto na fronteira terrestre, em Pacaraima, quanto no aeroporto
de Boa Vista. Além dessas ações, a atuação da agência compreende também: apoio à estratégia de
interiorização do Governo Federal; distribuição de artigos não alimentares em diversos municípios
roraimenses; apoio à integração e inserção laboral de migrantes; realização de eventos, como o
Festival Internacional de Filmes sobre Migração; e fortalecimento das capacidades em governança
migratória.

5.1.1.2 Roda de Conversa: Os Desafios Migratórios no Mundo Contemporâneo
A última atividade do dia ocorreu no Auditório da Cúria Metropolitana de Brasília (anexa à
Catedral), para onde os/as participantes se deslocaram. Foi parte importante na agenda de debates
nomeada “Conversas de Justiça e Paz”, evento mensal realizado pela Comissão Justiça e Paz da
Arquidiocese de Brasília. Na ocasião, o tema do evento foi “Os Desafios Migratórios no Mundo
Contemporâneo” e contou com as exposições de Roberto Marinucci, João Carlos Jarochinski e a
participação de D. Leonardo Steiner, secretário Geral da CNBB, e da Ir. Rosita Milesi, Diretora do
IMDH.
Na abertura do evento, Dom Leonardo Steiner (Secretário-Geral da CNBB) apresentou o tema
em foco, observando que o deslocamento de pessoas não é um fenômeno novo e que sempre fez
parte da história da humanidade. Além disso, o religioso considerou que deslocamento de pessoas
significa também deslocamento de cultura e desenraizamento de pessoas e lembrou que o Papa
Francisco sempre destaca a importância de acolhermos aqueles que batem à nossa porta.
Ir. Rosita comentou a importância deste encontro, apresentou à CJP da Arquidiocese os
participantes do Encontro da RedeMIR que, nesta data, em caráter diferencial, estavam participando
da Roda de Conversa. Ao final, comentou também sobre o drama que vivem os migrantes em
Roraima, a expectativa que trazem ao chegar ao Brasil, e as dificuldades que encontram para suprir
as necessidades emergenciais que os fizeram sair da Venezuelana. Sublinhou a importância do apoio
e da solidariedade e acolhida que se espera do povo brasileiro, frente às necessidades urgentes que
estes migrantes e solicitantes de refúgio estão vivenciando.

- Roberto Marinucci, Pesquisador do Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios (CSEM)
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Tratando sobre a conjuntura migratória em nível internacional e seus desafios na ótica dos
direitos humanos, Roberto Marinucci destacou a crise no acolhimento de refugiados na Europa,
principalmente a partir de 2015, argumentando que essa situação foi provocada não só pelo
aumento dos fluxos de chegada de solicitantes de refúgio e imigrantes, mas principalmente em razão
das respostas dadas pelos Estados-membro da União Europeia (UE). Nesse ponto, o pesquisador
caracterizou a resposta da UE como uma “multiplicação de fronteiras”, com o objetivo de evitar que
as pessoas em situação de mobilidade alcancem o território europeu.
Tal abordagem é colocada em prática, segundo Marinucci, pela combinação de três
estratégias. Primeiramente, há o reforço das fronteiras geográficas do continente, com a construção
de muros, instalação de cercas nas fronteiras terrestres e a proibição de salvamentos a embarcações
que levam migrantes no Mar Mediterrâneo. Em segundo lugar, há a “externalização das fronteiras”,
possibilitada mediante acordos que visam barrar os fluxos migratórios destinados à Europa ainda nos
países de trânsito, como a Turquia ou a Líbia. Por fim, há a criação de fronteiras administrativas ou
burocráticas mesmo dentro dos limites geográficos dos países europeus, com o intuito de reduzir a
afluência de solicitantes de asilo. Como exemplo, Marinucci citou uma lei dinamarquesa aprovada
em 2016, que prevê, entre outras medidas, o confisco de bens de solicitantes de refúgio para arcar
com os custos do processamento de seu pedido.
Em um balanço geral, o pesquisador apontou que predomina hoje na UE a demonização da
migração forçada, a culpabilização dos refugiados e a criminalização da solidariedade, por exemplo,
quando se impedem ações de organizações da sociedade civil para salvar pessoas de naufrágios no
Mediterrâneo. Em contraposição a esse contexto dramático, sinalizações positivas ocorrem em nível
local, como no caso das “cidades refúgio”, localidades que elaboram políticas de acolhida para além
das políticas nacionais. Assim, Marinucci concluiu sua fala ressaltando esses sinais de esperança em
meio a uma situação crítica.

- João Carlos Jarochinski, Professor Adjunto e Coordenador do Curso de Relações Internacionais na
Universidade Federal de Roraima (UFRR)
A exposição de João Carlos Jarochinski teve como tema o atual fluxo migratório de
venezuelanos para o Brasil, principalmente para o estado de Roraima. O professor apontou que, até
2015, predominava em Roraima um movimento pendular de nacionais da Venezuela, que cruzavam a
fronteira para adquirir bens e realizar pequenos trabalhos, mas ainda pretendiam permanecer em
seu país de origem. A partir de 2016, observa-se que o fluxo deixa de ser majoritariamente pendular
e se torna mais de fixação. Porém, o vínculo com a Venezuela continua forte, principalmente por
meio do envio regular de remessas monetárias e de produtos alimentícios, medicamentos, entre
outros. Por isso, parte importante desse fluxo se mantém na região da fronteira norte do Brasil –
principalmente em Roraima, mas também nos estados do Amazonas e do Pará.
Jarochinski ressaltou que essa concentração do fluxo migratório na área de fronteira traz
desafios, pois já se trata de uma região que, em geral, não recebe a devida atenção e recursos por
parte da administração federal. Esse argumento, inclusive, é frequentemente utilizado pelas
autoridades locais nos assuntos referentes à gestão do fluxo migratório, difundindo a ideia de que
somente a União deve ser responsabilizada, mesmo quando se trata de serviços e direitos que
competem aos estados e municípios. Nesse contexto, começou a se configurar em Roraima o que
Jarochinski definiu como uma “guerra dos números”, em que as autoridades locais inflam as
estatísticas migratórias e adotam um discurso marcado pela xenofobia institucional, argumentando
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que o estado não tem condições para receber os venezuelanos – discurso esse que acaba
contribuindo para gerar histeria entre a população local, legitimando a xenofobia popular, que tem
crescido na região.
Com relação à resposta do Governo Federal, o professor criticou a resistência à aplicação da
definição de Grave e Generalizada Violação de Direitos Humanos (GGVDH) como base para o
reconhecimento de nacionais da Venezuela como refugiados, nos termos do Art. 1º, inciso III da Lei
9.474/1997. Sobre o assunto, Ir. Rosita Milesi, diretora do IMDH que atua como consultora do
CONARE, pontuou que, nas discussões sobre o tema, os representantes da sociedade civil, do ACNUR
e da Defensoria Pública da União (DPU) no Comitê defenderam reiteradamente a aplicação de tal
dispositivo. Entretanto, não havia, por ora, sinalizações de que o governo brasileiro seguiria tal linha.
Por fim, o professor ressaltou também a importância da atuação de organizações da
sociedade civil em Roraima, pontuando o crescimento do número de entidades que trabalham
diretamente com migrantes nos anos recentes, passando de apenas duas organizações em 2016,
para mais de 20 atualmente. Jarochinski sublinhou, ainda, um ponto de grande relevância, que
também foi abordado em outros momentos dessa edição do Encontro das Redes, qual seja: a
necessidade de atenção à saúde mental dos trabalhadores humanitários.
Ao final de sua exposição, abriu-se espaço para comentários e perguntas do público.
5.1.2 Dia 6 de novembro de 2018 (terça-feira)
5.1.2.1 Mensagem da CNBB
Após o café, abrindo o dia de trabalho, Frei Olavo Dotto, assessor Nacional da CNBB saudou
brevemente o grupo em nome da CNBB e falou sobre o empenho da Igreja em fortalecer a proteção,
acolhida, integração e promoção dos migrantes e refugiados no Brasil. A diretora do IMDH agradeceu
a presença e apoio da CNBB, tanto neste momento, quanto em outras oportunidades de atuação em
favor dos migrantes e refugiados, especialmente os venezuelanos.

5.1.2.2 Dinâmica de Contexto Atual (por regiões)
Após uma dinâmica inicial de integração, as facilitadoras do FICAS deram início aos trabalhos
em grupo, separando as/os participantes por região. O trabalho foi desenvolvido em torno de 4
perguntas-guia: 1) O que temos feito com relação ao acolhimento, hospitalidade e integração dos
migrantes venezuelanos?; 2) Quais resultados ou impactos estamos alcançando?; 3) Quais desafios
(impasses) temos enfrentado?; 4) Como o contexto/cenário da região tem influenciado? A
compilação das informações encontra-se, por região, nos quadros abaixo (relatados pela FICAS).
REGIÃO NORTE
1. O que temos feito
▪ Espaços de escuta e
acolhida
▪ Atendimento às primeiras
necessidades
▪ Proteção Social
(regularização migratória,
encaminhamentos serviços
públicos, proteção jurídica,
triagem e documentação)
▪ Inserção laboral e
qualificação profissional

2. Resultados
▪ Integração
▪ Capacitação
▪ Formação e trabalho em
rede
▪ Proteção
▪ Incidência Política
▪ Potencialização dos atores
envolvidos
▪ Empoderamento
▪ Narrativa de direitos
▪ Abrigamento

3. Desafios
▪ Sensibilização
▪ Captação de recursos para
bens, serviços e
deslocamentos
▪ Incidência política
▪ Xenofobia a migrantes
pobres
▪ Criminalização de entidades
e agentes
▪ Futuro dos indígenas
▪ Implementação do Plano

4. Cenário da região
▪ Localização
geográfica/ acesso
terrestre e fluvial
▪ Em Roraima,
problema local, mas a
questão é nacional
▪ Fragilidade das
instituições públicas
▪ Política instável –
desconexão entre
grupos
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(cursos de português, cursos
técnicos)
▪ Campanha combate à
xenofobia
▪ Processo de Integração
(escola, cultura, religiosidade)
▪ Auxílio financeiro (Bolsa
subsistência, aluguel social)
▪ Atuação em rede (grupos de
trabalho, comissão interreligiosa, políticas públicas)
▪ Acolhida em casa de
passagem
▪ Apoio na interiorização

▪ Inserção laboral
(capacitação, mercado
formal, informal, serviços,
pequenos empreendimentos)

Estadual de Migração
(Amazonas)
▪ Políticas públicas de Estado
▪ Comprometimento poder
público e integração das
esferas municipais, estaduais
e federais.
▪ Cuidar dos cuidadores
▪ Diálogo e atuação em rede
de forma efetiva
▪ Exploração laboral
▪ Inserção Laboral:
revalidação de diplomas,
barreira da língua,
qualificação, Economia
Solidária,
empreendedorismo.
▪ Acolhimento digno
▪ Acesso a serviços públicos
socioassistenciais
▪ Alimentação

1. O que temos feito

2. Resultados

3. Desafios

▪ Acolhimento e
hospitalidade (aos que
chegam sem referência e via
Interiorização)
▪ Documentação
▪ Sensibilização da Rede
(seminários, comitês,
palestras e reuniões)
▪ Campanhas (Igrejas,
universidades)
▪ Trabalho em rede (poder
público estadual e municipal,
Igreja, outras organizações)
▪ Qualificação para o
mercado de trabalho
▪ Parcerias (Sistema S, SINE,
rede de comerciantes,
Institutos Federais)

▪ Visibilidade à realidade das
migrações e refúgio. ▪
Migrante como protagonista
de sua história
▪ Interação com a sociedade
▪ Provar em nós a cultura do
encontro

▪ Desconhecimento da
realidade migratória
▪ Superação do preconceito e
xenofobia
▪ Trabalho em rede
(fragilizada)
▪ Recursos humanos e
financeiros

1. O que temos feito

2. Resultados

▪ Políticas públicas de
governo
▪ Proximidade com
Venezuela
▪ Violação de
Direitos/Garantias
▪ Indígenas – garantias
constitucionais não
observadas
▪ Facilidade de
documentação por
fronteira terrestre
▪ Exploração de mão de
obra

REGIÃO NORDESTE
4. Cenário da região
▪ Histórico migratório
(seca) favorece a
compreensão
▪ Religiosidade dos
profetas populares

REGIÃO SUDESTE
▪ Acolhimento, integração e
hospitalidade
▪ Encaminhamento para a
rede pública
▪ Apoio financeiro
emergencial
▪ Saúde, educação e trabalho
▪ Apoio jurídico
▪ Curso de Português
▪ Rodas de Conversas

▪ Aprendizagem do idioma
▪ Inserção no mercado de
trabalho
▪ Moradia autônoma
▪ Regularização de
documentos

3. Desafios
▪ Revalidação diploma
▪ Sensibilização serviços
públicos e privados,
população
▪ Dificuldades documentais
do país de origem e no Brasil
▪ Cadastro e-social
▪ Desengajamento poder
público

4. Cenário da região
▪ Alternância das
gestões políticas
▪ Desemprego
▪ Violência
▪ Conservadorismo

REGIÃO CENTRO-OESTE
1. O que temos feito
▪ Capacitação da rede
▪ Acolhida (triagem,
orientações, referência para a
rede, encaminhamentos)

2. Resultados
▪ Sensibilização
(empregadores,
comunidades, igrejas,
universidades)

3. Desafios
▪ Permanência no trabalho
▪ Tempo de espera na Polícia
Federal
▪ Atenção à saúde mental dos

4. Cenário da região
▪ Áreas de fronteiras
(Cárceres, Corumbá)
▪ Exploração laboral
(haitianos,
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▪ Integração (revalidação,
trabalho, educação, aulas de
português, festas culturais)
▪ Documentação
(regularização migratória,
refúgio, CPF, CTPS, SUS)
▪ Assistência (financeira,
material e acesso aos serviços
sociais)
▪ Grupos vulneráveis
(mulheres, grávidas, crianças,
doentes, PcD)
▪ Geração de renda (proteção
trabalhista, capacitação,
empreendedorismo)
▪ Enfrentamento ao tráfico de
pessoas e ao trabalho escravo

▪ Integração (mercado de
trabalho, escolas,
universidades, Institutos
Federais)
▪ Formação especializada de
REDE
▪ Promoção da autonomia
▪ Ensino da Língua
Portuguesa
▪ Reunião Familiar

beneficiários e da equipe
▪ Falta de treinamento e
capacitação dos profissionais
▪ Ineficiência dos comitês
estaduais para interiorização
▪ Estranhamento social em
relação à população
imigrante
▪ Cenário político estadual e
federal
▪ Falta de serviços e políticas
públicas específicas

venezuelanos)
▪ População acolhedora
▪ Estado omisso
▪ Fortalecimento de
movimentos políticos
contrários aos direitos
humanos
▪ Crise econômica

REGIÃO SUL
1. O que temos feito
▪ Documentação
▪ Rede socioassistencial
(Bolsa Família, saúde,
educação)
▪ Cursos de Língua
Portuguesa e cultura
brasileira
▪ Inserção laboral e
encaminhamento para cursos
▪ Assistência jurídica
▪ Encaminhamento
comunidade religiosas
▪ Campanhas de doações
▪ Sensibilização com a
comunidade
▪ Incidência política e eclesial
(diálogo com os governos,
participação em fóruns,
comitês, conselhos, diálogo
com as arquidioceses)

2. Resultados
▪ Diminuição da exclusão
social
▪ Avanço (pequeno) da
sensibilização para a causa
▪ Envolvimento e parceria
com a comunidade
acadêmica
▪ Criação de serviços de
acolhimento
▪ Centro de Referência de
Atendimento ao Migrante
(CRAI)
▪ Efetivação nos postos de
trabalho
▪ Abertura do diálogo com
poder público, igrejas e
comunidade ▪ Integração
religiosa e cultural

3. Desafios

4. Cenário da região

▪ Sensibilização da
comunidade local para a
causa
▪ Políticas públicas: Casa de
Passagem, cursos, espaços
culturais
▪ Revalidação e tradução de
documentos
▪ Dificuldade de
agendamento com a Polícia
Federal
▪ Resistência por parte de
algumas empresas à
integração laboral
▪ Dificuldade de uma atuação
mais efetiva no combate ao
tráfico de pessoas e trabalho
escravo
▪ Conservadorismo,
moralismo, preconceito,
racismo e xenofobia na
região ▪ Despreparo dos
agentes públicos para
atendimento aos migrantes

▪ Crise econômica
▪ Diminuição de
trabalho no setor
produtivo e aumento
no setor de serviços
▪ Aumento do trabalho
informal
▪ Aumento da
vulnerabilidade
▪ Polo agroindustrial e
construção civil (SC)
▪ Crescimento do
conservadorismo

5.1.2.3 Breves exposições (“Ampliação do Repertório Técnico e Contextual”)
- Ana Paula Santos da Silva, representando o Conselho Nacional de Imigração (CNIg)
A apresentação versou principalmente sobre a proposta de Resolução Conjunta para
autorização de residência a solicitantes de refúgio associada à questão laboral que foi elaborada com
a participação de diferentes órgãos que atuam na área. O texto estabelece que os processos deverão
ser protocolados e decididos individualmente e o prazo da residência concedida será de 2 (dois)
anos. As tratativas de formulação dessa proposta se iniciaram em 19 de junho de 2018 em reunião
entre Departamento de Migrações (DEMIG/MJ), Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE/MJ),
Coordenação Geral de Imigração (CGIg/Ministério do Trabalho) e Conselho Nacional de Imigração
(CNIg/MTE). A aprovação final do texto pelo CNIg ocorreu em 11 de setembro de 2018, e pelo
CONARE em 28 de setembro, mas tramita agora na Consultoria Jurídica dos Ministérios envolvidos.

51
À data do Encontro das Redes, a resolução ainda não havia sido publicada no Diário Oficial da
União, aguardando a última manifestação por parte da CONJUR do Ministério do Trabalho. Ana Paula
Santos discorreu também sobre os critérios e documentos a serem observados para a solicitação
dessa modalidade de autorização de residência, destacando que: o/a solicitante deve ter pedido
refúgio antes de 21 de novembro de 2017, estar trabalhando (com registro na CTPS) antes desta
data, estar com a CTPS assinada no momento do pedido e não se encaixar em outra forma de
autorização de residência laboral.
A representante do CNIg falou também sobre o “Relatório Anual do Observatório das
Migrações Internacionais (OBMigra) – 2018”, documento que apresenta uma análise pormenorizada
dos dados sobre a presença dos imigrantes no mercado de trabalho brasileiro a partir de
informações oriundas das bases de dados da Polícia Federal, Ministério da Justiça e Ministério do
Trabalho. O relatório reúne cinco bases de dados e registros administrativos do Governo Federal:
Relação Anual de Informações Sociais (Rais); CGIg; CNIg; Sistema Tráfego Internacional (STI) e o
Sistema Nacional de Cadastro e Registro de Estrangeiros (SINCRE). Santos destacou que a análise de
tais é crucial para a formulação de políticas públicas e para o aperfeiçoamento da política migratória
brasileira.

- Gustavo Zortea, Defensor Público Federal e coordenador do Grupo de Trabalho sobre Migrações,
Refúgio e Apatridia da Defensoria Pública da União (DPU)
O Defensor Público, Gustavo Zortea, tratou sobre a atuação da DPU na prestação de
assistência jurídica a migrantes, refugiados e apátridas, situando que esse é percebido como um
grupo socialmente vulnerável independentemente de seu perfil econômico. Isso acontece em razão
de suas necessidades específicas, como a questão do idioma e da regularização migratória. Destacou
a participação da DPU em debates no âmbito do CNIg e também como membro-observador do
CONARE, contribuindo para a discussão de casos individuais e para a formulação de políticas.
Zortea expôs ao público o posicionamento sustentado pela DPU, no âmbito do CONARE, em
favor do reconhecimento prima facie da condição de refugiado de nacionais da Venezuela, com base
na situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. Afirmou que, por se tratar da
situação objetiva do país, o entendimento da DPU é o de que a entrevista de elegibilidade poderia
ser dispensada. Ressaltou a importância de que também a alternativa de obter autorização de
residência temporária com base na Portaria Interministerial nº 9/2018 esteja acessível aos
venezuelanos. Assim, com ambas as vias de regularização funcionando adequadamente, caberia a
cada venezuelano a escolha entre refúgio e residência.
Com relação à autorização de residência para fins de acolhida humanitária, que hoje
contempla apenas haitianos, Zortea defendeu sua extensão também para nacionais de outros países,
principalmente da África Subsaariana. Por fim, o defensor abordou o trabalho que vem sendo
desempenhado pela DPU no cumprimento da Resolução Conjunta nº 1/2017 do CONANDA, CONARE,
CNIg e DPU. Apontou que, no fluxo de entrada de venezuelanos por Pacaraima, a Defensoria tem
atuado como curadora administrativa de crianças e adolescentes desacompanhados ou separados,
com o objetivo de encaminhar sua regularização migratória, antes mesmo da definição da guarda.
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- Pablo Mattos, Oficial de Relações Institucionais do ACNUR: “Resposta ao fluxo de venezuelanos
em Roraima”
Pablo Matos iniciou sua fala contextualizando que, até o momento, 2,6 milhões de
venezuelanos estão vivendo no exterior (sendo 90% deles na América do Sul). Entre as motivações da
migração, destacou: insegurança e violência; falta de acesso a alimentos, a remédios e a serviços
básicos; perda de renda como resultado da complexa situação política e socioeconômica do país; e
fundado temor de perseguição. Sublinhou que o ACNUR defende a aplicação da definição de grave e
generalizada violação dos direitos humanos (GGVDH) como base para o reconhecimento da condição
de refugiado de nacionais da Venezuela. Consentindo com fala prévia de Gustavo Zortea, afirmou ser
muito importante que as possibilidades de solicitar refúgio e residência estejam abertas e que as
pessoas possam escolher de forma fundamentada o que mais lhes convém.
Complementando a exposição feita no dia anterior pelo Representante do ACNUR no Brasil,
José Egas, discorreu também sobre a atuação da agência em Roraima, prestando apoio (juntamente
com outras agências da ONU, sociedade civil e iniciativa privada) à resposta liderada pelo Governo
Federal – a “Operação Acolhida” – que compreende três etapas: 1. Ordenamento de fronteira; 2.
Abrigamento; e 3. Interiorização (nome dado ao programa de transferência voluntária de
venezuelanos de Roraima para outros estados do Brasil).
Sob esse programa, desde abril de 2018, mais de 2.800 pessoas foram interiorizadas para 17
cidades em 9 estados brasileiros. Essa iniciativa inovadora tem sido apresentada como uma boa
prática brasileira em outros locais do mundo, assemelhando-se ao mecanismo de reassentamento,
porém dentro de um mesmo país. Sobre desafios de implementação dessa estratégia, Matos
destacou que se deve ter atenção à equalização do atendimento prestado aos venezuelanos
contemplados pelo programa oficial de interiorização e aqueles que se deslocam no Brasil de
maneira espontânea, para que não se estabeleçam duas categorias de migrantes venezuelanos (uma
que recebe apoio consistente e outra carente dessa atenção).
Refletindo sobre o fluxo migratório de venezuelanos em Roraima de modo amplo, elencou
alguns desafios importantes, como: a localização geográfica do estado; o acesso e oferta de serviços
públicos; e a integração cultural e social dos migrantes e solicitantes de refúgio. Como
oportunidades, sublinhou: a diversidade e o enriquecimento cultural, a visibilidade internacional do
estado (a exemplo das visitas de diversas missões diplomáticas), o aquecimento da economia local
(em áreas de serviço como companhias aéreas, táxis, restaurantes, hotéis) e o consequente
desenvolvimento do estado.
- Alexandre Patury, Coordenador Geral de Polícia de Imigração da Polícia Federal (CGPI)
Alexandre Patury, apresentou dados oficiais que ilustram algumas tendências migratórias
atuais no Brasil. Com relação às solicitações de refúgio, demonstrou haver mais de 130 mil processos
ativos (ainda pendentes de decisão pelo CONARE), sendo que mais de 50% são de nacionais da
Venezuela, seguidos por Haiti, Senegal, Cuba, Angola, Síria e China.
Considerando somente as solicitações de refúgio de nacionais da Venezuela, quase 80% delas
foram realizadas no estado de Roraima e 16%, no estado do Amazonas. Esses dados refletem a
intensificação do fluxo migratório venezuelano por via terrestre na fronteira norte do Brasil nos
últimos anos. Neste contexto, Patury destacou a importância da parceria entre a Polícia Federal,
organizações da sociedade civil e o ACNUR para ampliar a capacidade de registro da PF em Roraima.
Afirmou tratar-se de uma boa prática que a PF busca replicar em São Paulo e em outras localidades.
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Reconhecendo que o pedido de refúgio é um direito de petição inalienável, Patury ponderou,
contudo, que não se trata de uma proteção adequada para movimentos migratórios pendulares,
como é o caso de muitos venezuelanos. Sobre isso, o delegado apresentou os seguintes dados:
176.259 venezuelanos entraram no Brasil por Pacaraima entre 2017 e 2018. Destes, há registros de
que 90.991 saíram do Brasil, sendo 62.314 por via terrestre e 28.677 por via aérea. 64% das saídas
por via terrestre foram também pelo posto fronteiriço de Pacaraima, retratando o referido
movimento pendular.
Patury argumentou que os maiores desafios ocasionados pela migração venezuelana são de
ordem social – por se tratar de uma população que chega em situação de alta vulnerabilidade –, mais
do que de ordem numérica. Isso porque, conforme os dados apresentados, o movimento migratório
pela fronteira em Pacaraima correspondeu a apenas 0,83% da migração geral do/para o Brasil em
2018. Mesmo se considerarmos somente as fronteiras terrestres, Pacaraima ainda responde por
menos de 5% dos fluxos de emigração/imigração, enquanto Uruguaiana-RS e a Ponte Tancredo
Neves (em Foz do Iguaçu-PR) somam quase 50% do controle migratório terrestre brasileiro em 2018.

5.1.2.4 Noite Cultural
A Noite Cultural do Encontro, coordenada por Damelis Castillo, artista e promotora cultural
venezuelana, consistiu em um passeio noturno pela capital federal. Damelis explicou a arquitetura
urbanística de Brasília e falou sobre a história e vida cultural da cidade, enquanto mencionava os
monumentos visíveis durante o trajeto, como o Estádio Mané Garrincha, o Palácio Buriti, o Museu
Nacional, a Catedral de Brasília, o Palácio do Itamaraty e o Palácio de Justiça. O passeio contou com
paradas na Torre de TV, na Praça dos Três Poderes, no Memorial JK e no Memorial dos Povos
Indígenas. Damelis compartilhou também elementos da cultura de seu país de origem, servindo
bebidas típicas da Venezuela: aguamiel (ou papelón con limón, bebida preparada ao fogo com limão
e rapadura) e té de Jamaica (chá de hibisco adoçado). Por fim, no Memorial dos Povos Indígenas e
acompanhada por uma liderança do local, Damelis ensinou aos participantes uma dança e um canto
típicos de uma etnia indígena venezuelana.

5.1.3 Dia 7 de novembro de 2018 (quarta-feira)
Após a música e o acolhimento iniciais, Pe. Agnaldo Pereira (SJMR) e Ir. Rosita Milesi (IMDH)
apresentaram uma breve retrospectiva do dia anterior, a fim de basear o trabalho deste dia
(relacionado a estratégias e plano de ação futuros), e reforçaram a importância do trabalho em rede
e do fortalecimento das articulações entre as organizações.

- Pe. Agnaldo Pereira (Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados)
No papel de observador do Encontro RedeMiR, Pe. Agnaldo enalteceu a oportunidade de
conhecimento e reconhecimento recíproco que aquele espaço permitia e a possibilidade de se ter
ciência sobre o que cada entidade realiza, resultando uma presença institucional que recobre todo o
Brasil. No entanto, atentou, não se pode conceber a sociedade civil como algo homogêneo, pois há
forças reacionárias dentro desse segmento, que lutam contra aquilo em que acreditamos.
Ressaltou que nenhuma instituição age isoladamente e, em tempos difíceis como o que
vivemos, deve-se cada vez mais contar com o apoio mútuo e saber a quem se pode referenciar
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demandas específicas. Nesse esforço, há que se ter cuidado também para não se focar a questão
migratória e de refúgio apenas nos fluxos venezuelanos e, assim, invisibilizar os outros fluxos que
seguem ocorrendo (como o dos haitianos, cubanos, senegaleses, etc.). Não se pode perder de vista a
missão mais ampla, de escuta e acolhida a todas as nacionalidades que chegam a nosso país.
Encerrou sua fala com o convite para que todas/os se considerem ainda mais como uma
rede, que se visitem e conheçam as atuações das várias entidades, que intercambiem experiências
de boas práticas e que não haja o encastelamento na própria instituição. Esse fortalecimento da rede
é fundamental para que todo o serviço que as organizações realizam chegue público alvo e não se
perca nas estruturas. Por fim, expressou o desejo da concretização de um Plano Nacional de
Integração para Refugiados, Migrantes e Apátridas – e que esse não seja apenas escrito, mas
efetivamente implementado.

- Ir. Rosita Milesi (Instituto Migrações e Direitos Humanos)
Em continuidade, Ir. Rosita sublinhou que a força de uma rede está nas respostas coletivas
que se consegue articular e não necessariamente num esquema rígido de coordenação ou de regras
que se imponha às entidades. A ideia e conceito da RedeMIR não é tolher a autonomia das entidades
ou condicioná-las a rigorosas condições de pertença, mas estar aberto para apoiar e dar forças a
demandas específicas, a apoios recíprocos, a contatos frutíferos e eficazes que as entidades
estabeleçam entre si. Destacou que a RedeMiR é uma força coletiva, que busca sempre valorizar as
instituições e pessoas que atuam com migrantes e refugiados, sobretudo dando espaço às que estão
situadas longe dos grandes centros e que têm menos chances de participar de eventos de formação
e partilha. “Nossa força não acaba com o Encontro, ela se fortalece e se multiplica”, complementou.
Observou também que o tema do fluxo venezuelano foi priorizado na edição deste ano, mas que não
se perdeu de vista os outros aspectos e dimensões da missão que temos em sentido amplo e
abrangente. Para fechar, mencionou o projeto “Brasil-Venezuela: caminhos de solidariedade”
(www.caminhosdesolidariedade.org.br), um plano de resposta da Igreja na tentativa de integrar
pessoas e famílias venezuelanas e motivar os brasileiros a encontrar espaços de acolhida pelos mais
diversos pontos do País, favorecendo, assim, a Integração.

5.1.3.1 Olhar para o futuro: estratégias e plano de ação
A seção sequencial foi guiada por Andreia Saul e Paola Marinoni (FICAS), que mediaram as
atividades em grupo até o encerramento do Encontro. A partir do trabalho e apresentações do dia
anterior, apresentaram a seleção de 6 principais desafios em torno dos quais se traçariam
coletivamente estratégias para o futuro. Foram eles:
1. Integração social;
2. Inserção laboral;
3. Cuidar dos cuidadores;
4. Sensibilização de serviços/ agentes públicos;
5. Incidência política;
6. Sensibilização da população.

55
Em torno a esses pontos, formaram-se grupos menores que, estimulados por uma dinâmica
específica, listaram duas ações, em banners, que contribuíssem para enfrentar o desafio2. Os planos
dos seis grupos (relacionados aos seis desafios) foram afixados e todos(as) os(as) participantes,
individualmente, fizeram a leitura e incluíram sugestões em post-its, junto ao seu nome e o da
instituição naquelas ações que desejariam participar.
O quadro final de proposições (compilado pela agência FICAS) está disposto a seguir:
INTEGRAÇÃO SOCIAL
SUGESTÕES

AÇÃO
1. Criação do Fórum Nacional do
Migrante, Refugiado e Apátrida.


- Envolver os migrantes para serem
protagonistas.
- Dar visibilidade.

Articulação municipal –
estadual – nacional

2.
Sensibilização
e
fortalecimento da Rede nas
bases.
 Encontro de Migrantes
 Rodas de conversa
 Grupos
de
trabalho,
comitês, comissões, fóruns
 Incentivo à criação de
associações de migrantes

- Presença nos conselhos. - Eventos
culturais envolvendo os países.
- Integração entre venezuelanos,
encontros, escutas.
- Construir com eles e não apenas para
eles.

AÇÃO

QUEM QUER PARTICIPAR
1. Aldeias Infantis – Liderar; 2. Marcia
Maria (Pastoral Migrante/Salvador BA);
3. Camila Suemi (Compassiva); 4.
Auricélia Rossana (SPM); 5. Luciana
Guerra (IMDH); 6. Andressa Gongorra
(Caritas Maringá); 7. Eliana Vitaliano
(Centro Pastoral do Migrante Cuiabá); 8.
Carine (Caritas RJ); 9. Livia Lenci (Missão
Paz/SP); 10. Pe. Agnaldo Jr (SJMR)
1. Carine (Caritas RJ); 2. Francisca (Caritas
Manaus); 3. Maria Celeste (CEPAI
Pacaraima); 4. Joana Lima (Caritas
Norte); 5. Pe. Marcos (CNBB); 6. Victor
Lopez (Pastoral do Migrante Boa Vista);
7. IMDH Brasília e Roraima; 8. Livia Lenci
(Missão Paz); 9. Ludmylla Souto (IMDH);
10. Idalina (Pastoral do Migrante
Fortaleza); 11. Damelis Castillo
(Bambuo); 12. Sara (Ceamig Curitiba); 13.
Susana Mendes (SJMR).

INSERÇÃO LABORAL
SUGESTÕES

1. Nosso Direito é Direito
 O quê: Palestras e Oficinas sobre
direitos trabalhistas no Brasil
 Para quem: Imigrantes e Agentes
 Com quem: MPT, MTb, Sindicatos,
Justiça do Trabalho, DDHH,
Universidades, Pastorais, RedeMiR,
OAB.

- Encontros e Fóruns locais com
empregadores e seus representantes
para sensibilizar e abrir oportunidades.
- Sugestão de conteúdo: falar sobre
terceirização.
- Revalidação de diploma (Camila,
Compassiva, pode coordenar este
tema).

2. Integração Legal é Legal
 O quê: Palestras sobre integração
de trabalhadores migrantes nas
empresas
 Para quem: Empresários,
comerciantes e demais
contratantes.
 Com quem: Sistema S, CDL, OAB,
MPT, MTb, Justiça do Trabalho,
Polícia Federal, universidades,
Pastorais, RedeMiR.
 Conteúdos: Regularização
migratória, responsabilidade social
do empregador, contratação de
imigrantes, inserção laboral,

- Conselhos Regionais Profissionais.
- Apoio na criação de cooperativas e
pequenos negócios realizados por
migrantes.

2

QUEM QUER PARTICIPAR
1. Maria Celeste (Cepai
Pacaraima); 2. Centro de Pastoral
para Migrantes; 3. SJMR; 4. Pe.
Marcos (CNBB SC); 5. Andressa
Gongora (Caritas Maringá); 6.
Cáritas Manaus; 7. Livia Lenci
(Missão Paz SP); 8. Leuzimar
(Pastoral do Migrante, Caritas); 9.
Ludmylla (IMDH); 10. Joana Lima
(Caritas Regional Norte).
1. Missão Paz SP; 2. Sara (Ceamig
Curitiba); 3. SJMR; 4. Fernando
(IMDH); 5. CRDH – UFFS; 6.
Auricélia Rossana (SPM Paraíba);
7. Marcia Ponce (Caritas PR).

Ver em anexo relatório específico da Agência FICAS, com mais detalhamento a respeito da metodologia
empregada nessas dinâmicas.
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qualificação profissional.

CUIDAR DOS CUIDADORES
SUGESTÕES

AÇÃO
1. Para a equipe: Momentos de
convivência
 Dinâmicas de integração
 Reflexão
 Reconhecimento de fortalezas e
fragilidades
 Espiritualidade
 Música e Poesia
 Cada equipe define seu tempo
(1x ao mês fora do expediente)

2. Para a região: Fortalecimento de
ação em rede local
 Estudo e encaminhamento de
casos
 Divisão de tarefas
 Expansão e planejamento de
projetos
 Capacitação entre as equipes
 Integrar os encontros de Rede
Local (CRAS, CRES, CAPS, Saúde,
Educação)

AÇÃO

- Criar Campanhas
- Construir um plano especial sociomotivacional e de apoio moral, afeto e
criativo para a equipe de batalha frente
em Roraima, na fronteira, Boa Vista e
outros municípios.
- Jornal Virtual.
- Reconhecimentos.
- Campanhas especiais com eventos e
oficinas.
- Criar um grupo de rede coletivo
“cuidar dos cuidadores” para dicas de
saúde – mensagens curtas, carinhosas
para pessoas específicas que precisam
de atenção especial.
- Fortalecimento psicológico,
emocional, moral e espiritual aos
cuidadores.
- Pedir SOS pontual de assessoria.
- Envolver profissionais de saúde
mental. Preferencialmente profissional
não integrante da equipe (visão
externa).
- Pensar na questão da saúde mental
dos agentes. Ex.: 1 vez por mês um
momento com um psicólogo ou
profissional da área.

QUEM QUER PARTICIPAR
1. Vitor Lopez (Pastoral do Imigrante
Roraima); 2. Pe. Marcos (CNBB); 3.
Ronildo (IMDH RR); 4. Aldeias Infantis
SOS Brasil; 5. Carine (Caritas RJ); 6.
Jurandir (CIBAI); 7. Centro Pastoral
para Migrantes – Cuiabá.

1. Fernando Damazio (IMDH – pode
agregar contatos de psicólogos
interculturais); 2. SJMR; 3. Auricélia
Rossana (João Pessoa); 4.Ludmylla
Souto (IMDH); 5.Maria Celeste
(CEPAI); 6.Susana Mendes (SJMR);
7.Luciana Guerra (IMDH).

SENSIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/ AGENTES PÚBLICOS
SUGESTÕES
QUEM QUER PARTICIPAR

1. Formação: Seminário
 Regional e local
 Uso de documentário

2. Roda de Conversa Continuada
 Considerar a condição dos
agentes públicos
 Dialogar com modo positivo e
não agressivo

- Que as formações/ sensibilizações
sejam também para os poderes públicos
municipais e estaduais.
- Fazer parceria com universidades para
formação.
- Mobilizar as cátedras a colaborar.
- Potencializar os espaços já existentes
nas regiões e fomentar a participação
dos agentes públicos locais para
sensibilizar e construir pontes.
- Pode ajudar muito decidir o tipo de
seminário com a dificuldade de cada
região.

AÇÃO
1. Diagnósticos Participativos
 Escuta qualificada das comunidades
migrantes por parte das organizações
sobre as demandas principais, dandolhes voz e protagonismo.
 Registro/relatório das necessidades
 Compartilhamento das informações,
principalmente com os atores de

INCIDÊNCIA POLÍTICA
SUGESTÕES

1. Caritas Manaus; 2. Victor Lopez
(SPM RR); 3. Carine (Caritas).

1. Damelis Castillo (Bambuo); 2.
Irmã Arceolidia (Pastoral dos
Migrantes); 3. SPM; 4. Rosangela
(CRDH UFFS); 5. Ronildo(IMDH); 6.
Marcia Ponce (Caritas PR); 7. Maria
Celeste (CEPAI Pacaraima); 8.
Camila (Compassiva); 9. Susana
Mendes (SJMR).

QUEM QUER PARTICIPAR
1. Ronildo (IMDH Solidário); 2.
Vitor Lopez (SPM RR); 3. Eliana
Vitaliano (Centro de Pastoral para
Migrantes); 4. Livia Lenci (Missão
Paz); 5. Damelis Castillo
(Bambuo); 6. Diego (Caritas SP);
7. Luciana Guerra (IMDH).
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incidência política.
2. Articulação com o Poder Público
2.1 Atuação junto ao governo federal
com a equipe de transição
 Aproveitar
relacionamento
com
equipes dos governos atual para
estabelecer contato com as novas
equipes.
 Definir interlocutores.

- Ousar, formar, capacitar para
abordagem e parafraseio criativo e
assertivo.
- Contribuir no fortalecimento da
Rede participando dos eventos para
migrantes.

1. IMDH Brasília e RR; 2. Joana
Lima (Caritas Regional Norte); 3.
Camila (Compassiva); 4. Marisa
(Associação Palotina SP); 5.
Jurandir (CIBAI); 6. Caritas
Manaus; 7. SJMR; 8. Marcia
Ponce (Curitiba); 9. Sara
(Ceamig).

2.2 Atuação junto aos governos locais
Incluir a pauta migratória nos comitês/
conselhos municipais já existentes.
 Propor criação de comitês/conselhos
municipais através de incidência junto
aos poderes legislativo e executivo.


AÇÃO

SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO
SUGESTÕES

1. Encontro Nacional de Instituições
Religiosas
 Quem: Representantes das Dioceses,
atores que estão na fronteira (IMDH,
Cáritas, Pastorais, CMDH, SPM,
SJMR)
 Onde: SP (Aparecida ou Itaici)
 Quando: Semestral. Fevereiro 2019 e
Agosto 2019.

2. Encontro de Comunicadores das
instituições da RedeMiR
 O quê: Realizar reunião virtual para
elaboração da estratégia e produção
de material para as mídias sociais.
Definir uma # (hashtag) de
campanha comum.
 Quando: Dezembro 2018.

- Instituições interrreligiosas ou macro.
- Utilizar redes sociais para mostrar ações
realizadas.
- Começar a sensibilização nas
comunidades locais com atividades de
integração.
- Campanhas nacionais de combate à
xenofobia.
- Campanhas de conscientização: visitas a
escolas e empresas.
- Que seja ampliado a “Grupo Meta” de
participantes das OSCs.
- Aproveitar Tema CF 2019 – Políticas
Públicas.
- Ampliar participação – Encontro
Nacional da Sociedade Civil.
- Descobrir novos rostos e elencar os
desejos e necessidades deles.

QUEM QUER PARTICIPAR
1. Diego (Caritas SP); 2. Susana
Mendes (SJMR);
3. Maria Celeste (Cepai
Pacaraima); 4. Caritas Regional
Norte; 5. Marcia Maria
(Pastoral Migrante Salvador); 6.
Marcia Ponce (Caritas PR); 7.
Eliana Vitaliano (Centro
Pastoral Migrantes Cuiabá); 8.
Pe. Agnaldo Junior (SJMR); 9. Ir.
Rosita Milesi (IMDH).

1. Pe. Agnaldo Junior (SJMR); 2.
Auricélia Rossana (SPM); 3.
Sara (Ceamig Curitiba); 4.
Fernando (IMDH); 5. Francisca
(Caritas Manaus); 6. Andressa
Gongora (Cáritas Maringá); 7.
Eliana Vitaliano (Centro de
Pastoral para Migrantes
Cuiabá); 8. Aldeias Infantis SOS
Brasil; 9. Vitor Lopez (SPM RR);
10. Ir. Rosita Milesi (IMDH).

5.1.3.2 Encerramento e avaliação do Encontro pelos participantes
Concluída essa dinâmica de grupo, houve a plenária de encerramento para a leitura e
validação das estratégias e das sugestões elaboradas no decorrer do Encontro. Após esse momento,
fez-se uma rodada de avaliação do evento. As apreciações foram diversas. Como primeira questão,
ressaltou-se como positiva a mudança do espaço físico e do formato do Encontro, que foi
considerado mais participativo e permitiu às pessoas sentarem em círculo, fomentando espaço de
partilha.
Sublinhou-se também o espaço dedicado a refletir sobre o cuidado de quem cuida. “Lá em
Roraima, a gente está precisando muito disso, muitos dos agentes e voluntários são jovens e estão
vivendo também processos de formação pessoal. Para acolhermos bem os migrantes, também
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precisamos estar bem, para não jogarmos mais carga nos migrantes, que já estão sobrecarregados.
Saio daqui com mais esperança que no Encontro do ano passado”, foi um dos depoimentos.
Além disso, destacou-se o fundamental diálogo estabelecido com o poder público. A parceria
é a melhor estratégia de enfrentamento das dificuldades, ponderou-se, exemplificando-se com a boa
comunicação existente, em Roraima, com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal (apesar dos
empecilhos no diálogo com o Executivo local). Sobre isso, comentou-se: “Não é chegar lá *a
sociedade civil+ e falar *ao poder público+: ‘façam’. Mas chegar e falar ‘estamos aqui, podemos fazer
juntos’”. Nesse ponto, assinalou-se a necessidade de sensibilizar as novas equipes de governo que
assumirão em 2019.
Porém, houve falas críticas à exposição de atores públicos em mesas no Encontro, os quais,
argumentou-se, abordaram a resposta à situação migratória em Roraima como se, em geral,
estivesse funcionando muito bem, minimizando os desafios. Nessa direção, outra participante
considerou positivo ter havido na agenda do Encontro menos espaço para falas teóricas de
autoridades em relação às dinâmicas em grupo, já que as falas institucionais às vezes são pouco
realistas e propositivas.
O que mais foi exaltado nessa rodada final de manifestações foi: a participação das
instituições e a importância da união; a voz dada à sociedade civil; a força de somar iniciativas para
pressionar os agentes públicos e as políticas; a capacidade de articulação, fluidez e leveza que uma
mobilização em rede permite; e o fortalecimento de esperanças que o Encontro proporcionou. Para
aumentar seus efeitos, sugeriu-se, ademais, ampliar os participantes no grupo de WhatsApp da
RedeMiR.
Para concluir, as últimas falas reafirmaram o vigor dessa disposição produzida por
sentimentos e propostas coletivas: “Saio daqui fortalecida em relação à nossa atuação enquanto
sociedade civil”; “Esse Encontro nos permite sair mais abastecidos e fortalecidos”; “Eu cheguei
angustiada, mas saio daqui mais leve. Foi muito rico de informações também”; “Cheguei aqui sem
esperança, volto para Pacaraima empoderada, porque sei que posso contar com uma rede para
ajudar meus irmãos venezuelanos”; “A Rede é de importância fundamental, existe de forma muito
concreta, a gente se ajuda muito”; “Foi um espaço de retroalimentação, em que a gente se abastece,
troca experiências, contatos, e voltamos às bases mais iluminados”, foram algumas das impressões
externadas.

Avaliação dos Resultados: Já registrada no próprio relatório, com ótimo resultado.
Total de pessoas beneficiadas: Diretamente, 90; indiretamente, uma vez que o encontro foi de
representantes de instituições, aproximadamente, 2.500.
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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 01/01/2018 a 31/12/2018.
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.

Desenvolvimento do Projeto 06
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 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 é proveniente 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 essa demanda, o IMDH trabalha, desde 2009, para estabelecer parcerias
e viabilizar cursos gratuitos de Português e Introdução à Cultura Brasileira para Refugiados e
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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. Resultado dessa experiência é o surgimento de
cursos de Português como língua de acolhimento ofertados por diversas instituições parceiras (como
o Observatório de Direitos Humanos do Curso de Relações Internacionais do IESB, o projeto Ser+ da
UCB e o NEPPE/UnB), os quais se dispõem como alternativa sólida e permanente, não mais
necessitando da mediação e articulação do IMDH tal como ocorria inicialmente.
Nessa conjuntura, o IMDH assume a função de, fundamentalmente, dispor de informações
(folheto atualizado) sobre os cursos oferecidos no Distrito Federal e entorno para orientar pessoas
migrantes e refugiadas que desejem aprender o idioma, bem como acompanhar à distância a
perenidade e a qualidade dos cursos existentes e a necessidade de criação de novos núcleos caso
surja demanda (por exemplo, nas Aldeias Infantis SOS a venezuelanas/os interiorizadas/os, como se
verá neste capítulo). Concorrentemente, o IMDH segue no propósito de elaborar e distribuir
subsídios que facilitem o ensino e aprendizagem do Português (como as Cartilhas Multilíngues) e
estimular a participação de migrantes e refugiados em atividades interculturais de modo a favorecer
a apropriação contextual do idioma do país que os acolhe.

6.1 Parcerias e aulas de Português
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 2018, o IMDH encaminhou estudantes para cursos ofertados 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: Projeto Ser+;
 Instituto Intercultural “Linguae Mundi” (Asa Sul) – Responsável: Professora Melissa;
 Aldeias Infantis SOS (Asa Norte) – Responsável: Professor Danilo Borges, equipe do IMDH e
das Aldeias e voluntários;
 Casa de Direitos da Caritas Brasileira (CONIC/Asa Sul) – Responsável: Caritas Brasileira.
Como dito, a maioria desses cursos conformam parcerias antigas do IMDH e, no momento,
consolidam trajetória independente de nossa articulação. Nesse escopo, destaque-se a iniciativa do
Observatório de Direitos Humanos do curso de Relações Internacionais do IESB, que, sob
coordenação da professora Francisca Galhardo, mobiliza alunos-voluntários para ministrar aulas de
português, seguindo um método personalizado, no Paranoá e Riacho Fundo I. Desde 2016, quando as
aulas iniciaram, foram atendidas regularmente 87 pessoas. Em 2018, o Observatório de Direitos
Humanos do IESB (em parceria com o Grupo Reconstruindo Vidas e o IMDH) promoveu também
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curso de artesanato aos sábados no Núcleo Bandeirante, em Brasília, para pessoas migrantes e
refugiadas.
De forma mais pontual, na esfera da “Operação Acolhida” de interiorização de migrantes e
refugiados venezuelanos de Roraima (coordenado pelo Governo Federal em parceria com o ACNUR),
surgiu a demanda de oferta de aulas de Português como língua de acolhimento às pessoas abrigadas
temporariamente nas Aldeias Infantis SOS, em Brasília. Sendo a aprendizagem do idioma uma das
demandas mais urgentes identificadas pelas pessoas acolhidas, o IMDH apresentou-se como parceiro
dessa ação.
As aulas de português a venezuelanos(as) nas Aldeias Infantis foram coordenadas pelo
professor Danilo Borges (dado sua vasta experiência nesse campo como coordenador do Projeto
Ser+, da Universidade Católica de Brasília). Durante dois meses, o professor Danilo explicou a
metodologia e mobilizou o grupo de voluntários. As aulas seguiam a diretriz, adotada pelo Ser+, de
favorecer encontros individualizados ou em pequenos grupos e tomar como foco as necessidades
cotidianas comunicacionais.
Além da articulação inicial, o IMDH apoiou essa iniciativa fornecendo subsídios didáticos e
material escolar mobilizado por meio de doações. Para tanto, em julho, o IMDH lançou campanha
específica e conseguiu arrecadar materiais para a organização de 78 kits de português (contendo
bolsa do IMDH, pasta transparente, caderno, caneta, lápis, borracha, apontador, Cartilha Multilíngue
do IMDH e Apostila “Pode Entrar”, produzida pelo Curso Popular Mafalda, ACNUR e Caritas São
Paulo). Desse universo, 34 kits foram destinados às Aldeias e 44 foram distribuídos a migrantes e
refugiados no IMDH.

6.2 Projeto “Português como Língua de Acolhimento a Imigrantes e Refugiados”, ofertado nos
Centros Interescolares de Línguas (CILs)
Em dezembro de 2018, foi formalizada a etapa inicial deste projeto, cujas elaborações
remontam a abril de 2016. Naquela ocasião, principiaram-se as reflexões sobre a inclusão do ensino
de português a migrantes e refugiados nos Centros Interescolares de Línguas (CILs), reunindo a
Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal (SEE-DF), a Universidade de Brasília
(Coordenação da Cátedra Sérgio Vieira de Mello), o IMDH e o ACNUR. O objetivo era a formulação de
política pública por parte do GDF, de modo a apoiar e acompanhar oficialmente o ensino do
Português como língua de acolhimento a estudantes migrantes matriculados no sistema educacional
do Distrito Federal.
A iniciativa surgiu da crescente demanda por atendimento adequado a esse público e à
constatação da necessidade de se elaborar políticas públicas específicas. Conforme consta no Plano
de Trabalho estabelecido neste ano, entre as ações previstas, compreende-se: formação de
professores da rede pública para essa finalidade; aulas de Português como língua de acolhimento a
estudantes migrantes e refugiados; criação de projetos interventivos voltados ao ensino do
Português como língua de acolhimento; estágios supervisionados de estudantes de instituições
superiores; encaminhamento de imigrantes e refugiados às unidades escolares que possuem oferta
do ensino de Português.
O projeto é, assim, voltado a estudantes imigrantes e refugiados da rede pública de ensino
do Distrito Federal e também a adultos imigrantes ou refugiados que necessitem adquirir ou
aperfeiçoar conhecimentos de língua portuguesa. As aulas ocorrerão nos Centros Interescolares de
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Línguas, no decorrer do ano letivo (duas aulas por semana, no período diurno ou noturno), ou em
outras unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, quando se tratar dos
projetos pedagógicos específicos. Os Centros Interescolares de Línguas (CILs) são unidades que
trabalham de forma especializada com Línguas Estrangeiras Modernas (LEM) há mais de 40 anos e
têm o potencial de se tornarem polos de referência no ensino do Português como língua de
acolhimento a pessoas migrantes.
O papel do IMDH é sensibilizar e referenciar ao programa a população migrante e refugiada,
bem como acolher e encaminhar suas demandas para as unidades escolares indicadas.
Complementarmente, tem o papel de participar de ações e iniciativas que visem o aprimoramento
do programa, colaborar na realização do curso de formação continuada aos professores e promover
a interlocução com o ACNUR para o apoio e o acompanhamento contínuo do projeto.

6.3 Cartilhas Multilíngue
Além das parcerias com instituições que ofertam cursos de português no Distrito Federal, o
IMDH produz e distribui nacionalmente materiais que visam facilitar a comunicação a imigrantes e
refugiados no Brasil, destacando-se a “Cartilha Multilíngue”. 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 chegando ao Brasil, surgiu a demanda de
incluir o idioma Espanhol. Assim, o IMDH preparou a segunda edição da Cartilha Multilíngue, desta
vez em cinco idiomas. A tradução para o espanhol foi feita voluntariamente pela Professora Francisca
Galhardo, 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, seguindo ao longo
de 2018, principalmente no estado de Roraima, onde há maior concentração de venezuelanos.

6.4 Atividades de integração intercultural no Distrito Federal com envolvimento do IMDH
A aprendizagem da língua é facilitada quando em conexão com a vivência cultural no país.
Nesse sentido, o IMDH promove e apoia iniciativas que facilitam a experiência intercultural – para
que tanto migrantes e refugiados compreendam o país em que vivem por meio da apropriação de
suas referências, como brasileiros possam expandir suas próprias referências aproximando-se de
culturas distintas. Acreditamos ser esse um aspecto fundamental para, por um lado, os migrantes se
sentirem acolhidos e obterem uma compreensão contextual do idioma e, por outro, os brasileiros se
tornarem ainda mais sensíveis ao tema das migrações e refúgio.
Nessa direção, são listadas, a seguir, iniciativas, encontros e reuniões ocorridos com esta
finalidade:
19/01: Reunião com Josiane Osório, representante do Festival Internacional de Cinema Fantástico
de Brasília, para viabilizar a participação de refugiados e imigrantes no evento que ocorreu no Centro
Cultural Banco do Brasil (CCBB) de 24 a 28 de janeiro.
17/03: Em parceria com a Bridges Church, em Brasília, o IMDH (no âmbito do convênio com a
Secretaria Nacional de Justiça) apoiou a realização do “Encontro com famílias refugiadas e
brasileiras – Crianças sem fronteiras”. A celebração – que ocorre anualmente com o objetivo de
integrar famílias de diversos países – contou com a participação de 110 pessoas (além das crianças)
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provenientes de Cuba, Haiti, Gana, Bangladesh, Colômbia, Peru, Brasil, Togo, Camarões, Alemanha,
Afeganistão, Marrocos, Canadá, Paquistão, Síria, Egito, Cazaquistão, Uganda, Estados Unidos,
Suriname, Equador, Malaui e Reino Unido.
25/04: Em contato com a organização do festival “Movimento Internacional de Dança (MID)”, em
Brasília, o IMDH articulou a presença de refugiados e solicitantes de refúgio da Bolívia e Cuba para
assistir aos espetáculos realizados nos dias 26 e 27/04.
05/05: O IMDH promoveu um Bazar Intercultural, com o objetivo de organizar o amplo acervo de
doações do Instituto, angariado por meio de uma vasta rede de apoiadores, e possibilitar sua justa
destinação. De modo específico, possibilitou a promoção de um espaço de integração intercultural,
com a convivência entre migrantes, refugiados e moradores da comunidade do Varjão; o
estreitamento dos laços do IMDH com a vizinhança, ao abrir as portas da instituição para esse
público; e a arrecadação de recursos, revertidos às pessoas em situação de maior vulnerabilidade
atendidas pelo IMDH. Os artigos foram organizados em quatro seções (infantil, feminina, masculina e
de casa). Contamos com o apoio da equipe do IMDH e de voluntários e com a parceria da Casa São
José, do Varjão. Assinaram nossa lista de presença 99 participantes (brasileiros, haitianos, cubanos,
nigerianos, bengalis, ganeses, venezuelanos, colombianos e marroquinos) e foram vendidas em torno
de 850 peças.
23/06: Realização do MigrArte, evento anual de celebração do Dia Mundial do Refugiado (20 de
junho), que teve sua quarta edição no Memorial dos Povos Indígenas (Eixo Monumental), promovido
pelo Coletivo Bambuo (em parceria com o IMDH, ACNUR e outras entidades). Com shows musicais,
palestras, filmes, comidas típicas e artesanato, o MigrArte foi palco de celebração da união entre
refugiados, migrantes e brasileiros. A equipe do IMDH organizou uma banca institucional que se
dispôs como ponto focal de informações sobre a temática de refúgio e migrações e de distribuição de
cartilhas e publicações próprias. Além disso, o IMDH apoiou o espaço “Crianças sem Fronteiras” (por
meio do convênio com o ACNUR) e três artistas que se apresentaram no palco “Músicas do Mundo”
(com bolsas culturais financiadas pela Fundación Avina)
25/08: Reunião, no IMDH, com Ir. Rosita Milesi, Alex (diretor da Casa da Cultura da América Latina da
UnB), Airan (servidor da CAL/UnB) e Camila Medeiros (IMDH). Apresentou-se o projeto de extensão
da UnB, desenvolvido a partir de setembro na CAL, chamado “Hamaca: coro da diversidade da UnB”.
Trata-se de um canto coral reunindo brasileiros e, sobretudo, migrantes e refugiados. Alex
(responsável pela parte institucional) e Airan (responsável pela parte técnica) buscaram a parceria do
IMDH na mobilização para integrantes do coro.
22/12: Com intuito de proporcionar um Natal mais acolhedor para famílias migrantes e refugiadas no
Distrito Federal, o IMDH lançou no começo de dezembro a Campanha “Natal Migrante”, na qual,
foram arrecadados alimentos, roupas e fraldas e redistribuídos para famílias em situação de extrema
vulnerabilidade. Foram entregues bolsas natalinas (com bombons, brinquedos e itens de higiene) e
cestas básicas a 10 famílias.

Avaliação dos Resultados
A avaliação das aulas de português tem sido positiva, sobretudo considerando o esforço de
voluntários/as e de professores para ministrar aulas em vários locais para facilitar o acesso dos
migrantes e refugiados. É admirável e sem dúvida altamente positiva a dedicação dos voluntários e
voluntárias nesta tarefa, dedicando fins de semana à atenção aos interessados em aprender o
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idioma. Positiva foi a iniciativa das aulas de português nas Aldeias SOS quando da chegada dos
primeiros 50 venezuelanos/as no processo de integração liderado pela Operação Acolhida.
Ademais, a avaliação é muito positiva também por ser o idioma um requisito importante
para acesso ao trabalho, emprego, atividades de geração de renda e mesmo para a integração social.
Total de pessoas beneficiadas: Aproximadamente 230 pessoas.
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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 interreligiosas, 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.

Desenvolvimento do Projeto 07
7.1 Celebração da Semana do Migrante
A Semana do Migrante é um momento particularmente importante tanto para os migrantes
quanto para a sociedade, pois a temática da migração é amplamente debatida em âmbito nacional.
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O tema em 2018 foi “A vida é feita de Encontros” e o lema “De Braços abertos sem medo de
acolher“. A celebração ocorreu de 16 a 24 de junho e na Arquidiocese teve a seguinte programação.

Tabela 7.1 Programação da Semana do Migrante
DATA
16/ 06

ATIVIDADES
Missa abertura da SM

COMUNIDADE/PARÓQUIA
Comunidade São Orione
no Itapoã

HORÁRIO
Às 19.00h

16/06

Festa da Padroeira
Nossa Sra. dos
Migrantes
Missa de abertura da
Semana do Migrante
Celebração Eucarística
na Capela N. Sra. Do
Migrante
Tríduo com diversos
grupos

Comunidade N. Sra. dos
Migrantes: Varjão

A partir das
18.00h

Catedral

Às 10.30h

Comunidade Nossa
Senhora do Migrante, Vila
Varjão
Nas comunidades onde já
existe a Pastoral do
Migrante
Comunidade Itapoã
paróquia Dom Orioni

Às 19.00h

17/06
17/06

18 a
24/06
23/06

Seminário sobre a
Migração

Conforme a
organização
própria
Às 14.00h

RESPONSÁVEIS
Grupo do Pamig local
Elisvaldo, Lili e Alessandra e
os demais do grupo
Grupo local: Roberto, Cida,
Socorro e os demais do
grupo
Coord. Ampliada e equipe
de liturgia.
Equipe da capela de Nossa
Senhora do Migrante
Os coordenadores das
pastorais
Alessandra, Erisvaldo e Lili e
as demais do grupo do
Pamig

7.1.1 Comentários para a Celebração Eucarística na Abertura da Semana (17/06/2018)
Boas Vindas a todos e todas. Estamos iniciando, hoje, a Semana do Migrante, cujo tema é “A
VIDA É FEITA DE ENCONTROS” E o lema: “BRAÇOS ABERTOS SEM MEDO DE ACOLHER”. Estamos em
sintonia com a Campanha Mundial “Compartilhem a Viagem”, lançada pelo Papa Francisco,
campanha esta que nos convida a caminhar com os migrantes e refugiados, vivendo na prática como
a Igreja deve responder aos desafios atuais e urgentes da migração e do refúgio. Estas pessoas são
deslocadas forçosamente devido às guerras, às disputas territoriais, mudanças climáticas, ambição
das grandes potências pelas riquezas minerais e naturais de muitos países, entre outras causas.
A Semana do Migrante quer celebrar a esperança de que é possível sonhar e viver um futuro
com dignidade. É a esperança que brota da fé no Deus vivo e verdadeiro, que vê e escuta o lamento e
o grito de seu povo. Este Deus de amor e misericórdia reaviva nosso sonho de paz e esperança, de
justiça e partilha, de solidariedade e de dignidade para todo o povo migrante desta terra. Terra que é
nossa mãe e casa comum.
Juntamente com o celebrante e equipe de liturgia, acolhemos: a bandeira do Vaticano símbolo da Igreja que acolhe os migrantes e refugiados- Recordemos que o Papa Francisco nos
convoca a acolher, proteger, promover e integrar estes nossos irmãos e irmãs; a bandeira do Brasil
como expressão de um compromisso do povo brasileiro que ajuda a quem está em busca de uma
terra onde possa reconstruir sua vida e o Globo simbolizando que somos uma família – a família
humana - e por isso as fronteiras não devem limitar nossa acolhida, apoio e solidariedade,
independentemente de etnia, religião ou nação. Somos todos irmãos. E a Mala, símbolo da viagem,
da partida em busca de dias melhores, em busca de vida digna, em busca de trabalho, de
solidariedade. Esta mala estará no Regional centro-oeste da CNBB, para recolher histórias de vida de
Migrantes e de Refugiados. Estas histórias serão depositadas nesta mala. Isto ocorrerá no Brasil
inteiro e em muitos outros países também. Para que? Para recolher estas histórias, fazer memória,
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para que a gente possa lê-las e sentir, viver, recordar e não esquecer nunca ou ignorar a historia viva
dos refugiados e dos migrantes.

ENTRADA DA PALAVRA:
Acolhamos a Palavra de Deus. Palavra que nos anima e fortalece na luta pela construção de
um mundo melhor, lembrando que este mundo melhor começa, em nossa casa, em nossa
comunidade, em nosso trabalho, no dia a dia de nossa vida.
A Palavra de Deus é a boa semente que, ao ser acolhida em nossas almas e em nosso coração,
produz frutos de santidade em nossa vida. Com atenção, escutemos o que o Senhor tem a nos falar.

OFERTÓRIO:
Trazemos para o altar do Senhor, as nossas ofertas: o pão e vinho, que serão transformados
no Corpo e Sangue de Jesus, nosso alimento nesta caminhada. Trazemos, também, os frutos da terra,
resultado do trabalho humano. Representam o sonho de um mundo justo e com os alimentos melhor
distribuídos, onde ninguém se sinta excluído ou passe necessidades.

7.2 Difusão de Texto de Orientações sobre Pastoral do Migrante
Como apoio a várias iniciativas de implementação ou fortalecimento da Pastoral do
Migrante, foi feita divulgação de um texto de autoria de Pe. Alfredo J. Gonçalves, CS, com o título
Elementos para uma Pastoral dos Migrantes3.
Quando abordamos a condição dos migrantes, refugiados, prófugos, itinetantes, etc., emerge
naturalmente a expressão “sinal dos tempos”. De fato, é nestes termos que a Doutrina Social da
Igreja (DSI) se refere ao fenômeno dessa imensa “multidão dos sem pátria”, a qual, hoje mais do que
nunca, erra pelas estradas de todo mundo. Sem falar dos que morrem ou simplemeste desaparecem
nas águas do Mediterrâneo, nas areias do deserto ou no anonimato das fronteiras. Mas a temática,
evidentemente, não é monopólio de nehuma instituição, seja ela pública, privada ou religiosa. Tratase, antes, de um desafio gigantesco que envolve várias instâncias das relações internacionais, do
governo, da sociedade civil, das Igrejas, das organizações não governamentais, entidades,
movimentos sociais, e assim por diante. Nos parágrafos que seguem, entretanto, o acento recairá
sobre a ação sociopastoral e política que se desenvolve no vasto campo da mobilidade humana, de
forma particular as atividades ligadas à Igreja Católica. Sem especificar em maiores detalhes,
seguiremos o método ver-julgar-agir.
O texto contempla os seguintes itens:
I. Fotografia da mobilidade humana
II. Nomes e rostos
III. Radiografia do fenômeno migratório
1. Motivações imediatas
2. Causas remotas
3

Este texto na sua quase integralidade, e com o título de Solicitude pastoral para com os migrantes, foi
originalmente utilizado para um projeto de “Missão internacional e intercultural”, aos cuidados de Lazar
Thanuzraj Stanislaus, SVD.
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IV. Um olhar bíblico-teológico-pastoral
V. Desafios e perspectivas: o que fazer?
a. Acolhida e documentação
b. Direitos Humanos dos Migrantes
c. Paróquias multiculturais e pluriétnicas
d. Presença na origem e no destino
e. Centros de estudos e de pastoral
7.3 Participação e colaboração na Coordenação Nacional do Setor Mobilidade Humana da CNBB
Entre as várias atividades realizadas ao longo do ano, uma grande colaboração que o IMDH
tem dado foi o apoio à Pastoral da Mobilidade Humana da Conferência Episcopal brasileira. Neste
espaço de atuação várias iniciativas marcaram o ano, das quais citamos:

7.3.1 Reunião das Pastorais que compõem o Setor da Mobilidade Humana/CNBB
Realizada no Centro Cultural Missionário/CCM, em Brasília, com a presença do bispo
referencial, Dom José Luiz e as coordenadoras (es) das Pastorais: Pastoral do Turismo, da Pastoral
dos Nômades, da Pastoral Rodoviária, da Pastoral Nipo-Brasileira, do Apostolado do Mar, do Serviço
Pastoral dos Migrantes, do Núcleo dos Estudantes Internacionais, da Pastoral dos Refugiados e da
Tríplice Fronteira. Teve como objetivo: Aprofundar a realidade do momento atual, partilhar
experiências da caminhada das pastorais e encaminhar a preparação do VIII Encontro Nacional do
SMH em 2019.
A reunião foi coordenada pelo Pe. Manoel Oliveira Filho com a colaboração da Irmã Rosita.
Vieram pela primeira vez Pe. Arno Longo e Mons. Hélio, em substituição ao Pe. Eliezer da Pastoral
Rodoviária e do Pedro da Panib. Houve uma breve apresentação. Em seguida Dom José Luiz deu as
boas-vindas e Taciane Barros coordenou o momento orante e a secretaria.
Iniciamos com uma análise de conjuntura pelo Professor Francisco Botelho, membro da
Comissão Brasileira Justiça e Paz, e docente na UNB. Francisco Botelho destacou quatro palavras que
se relacionam com a complexidade do mundo atual, um fenômeno que acontece com todos
interagindo e provocando novos fenômenos. Discorreu sobre elas: 1) Incerteza: estávamos
acostumados com a certeza, previsibilidade, modelos deterministas, causa e efeito, mas sabemos
que a realidade não é assim. Vivemos no mundo da incerteza, a previsão das coisas tem um
componente de incerteza. A incerteza é muito forte por causa da interação múltipla entre os
fenômenos. Também é assim nos fenômenos sociais; 2) Interação: vivemos cada vez mais num
mundo integrado, interagindo, isto é, cada fenômeno interage com o outro desde os pequenos
detalhes. O que isso tem a ver com a realidade sócio, política e cultural? Tem a ver porque está tudo
interligado e não existe nada muito linear. Estamos vivendo uma realidade em que os elementos são
muito interligados, na natureza, na economia e tudo tem efeito. Isso acontece em todos os aspectos
da vida; 3) Fenômenos emergentes: num mundo com múltiplas interações emergem acontecimentos
não previstos, sendo impossível prever tudo. Uma pequena ação em uma parte do mundo pode
provocar uma grande convulsão em outra parte do mundo. Exemplo da greve dos caminhoneiros e
os efeitos decorrentes dela; 4) Espiral histórica, não linear. Ela não se repete, não é igual, ela sempre
tem novos componentes. Numa análise é necessário cuidado ao tentar identificar, na realidade atual,
uma repetição do passado.
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O professor Francisco destacou que estamos vivendo um momento de muitas mudanças,
com vários fenômenos novos, como a economia colaborativa, a revolução na indústria e nos serviços.
Citou a Indústria 4.0 e a consequência da substituição das tarefas humanas pela inteligência artificial,
o que resulta numa economia que exclui mais pessoas, reduzindo cada vez mais o número de
pessoas que participam dela. Citou, ainda, o fenômeno da multipolaridade – consolidação de outras
potências econômicas, a exemplo da China, e a reorganização do mundo em termos geopolíticos. Em
seguida falou sobre a mudança profunda de referências e a crise dessas referências, destacando que
tem sido considerada uma mudança de época, marcada pela exaustão de um sistema, que não
consegue mais se sustentar mas que tenta se agarrar às suas estruturas debilitadas.
Seguindo falou sobre as crises no sistema capitalista e os seus ciclos (baixa e alta) que nos
tempos atuais possuem maior tempo de duração. Cada vez mais aumenta a quantidade de países
que saem dos períodos de baixa; poucos são os países que passam a fase de superação da crise.
Diante disso, destaca-se o setor bancário, impulsionador das crises, e o maior beneficiário no período
pós-crise, com grande fluxo financeiro direcionado a esse setor, que emprega pouco, e não produz
coisas. Isso acarreta uma condicionante social, uma vez que as crises geram mais pobreza,
desigualdade, fome, exclusão social generalizados.
“Nas cem piores crises financeiras desde a década de 1860, demorou cerca de sete anos, em média,
para os desenvolvidos alcançarem o nível de renda per capita de antes da crise. Na atual crise global,
dos 11 países industrializados afetados – França, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Holanda, Portugal,
Espanha, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos –, apenas os dois últimos demoraram menos que
a média histórica para atingir o patamar anterior.
Os bancos, veículos e impulsionadores da crise, saíram-se muito bem. Já em 2013, os quatro maiores
bancos dos EUA eram 30% maiores do que antes do colapso e aqueles demasiado grandes para falir
eram ainda maiores. Continuaram a registrar lucros ainda mais elevados nos últimos três anos”,
chama a atenção o South Center.”
“Considerando os R$ 10,263 bilhões de lucros acumulados pelo Bradesco, no semestre; e os R$
5,791bilhões do espanhol Santander Brasil, na primeira metade do ano, os três maiores bancos
privados que atuam no Brasil garantiram às quatro famílias que os controlam R$ 28,855 bilhões. Esse
era o orçamento que o Bolsa Família iria distribuir para 39 milhões de famílias brasileiras em 2018.
Com o reajuste de 5,67% determinado em junho, o gasto sobe para R$ 30,3 bilhões. Se considerarmos
o lucro do Safra, os bancos privados já embolsaram da sociedade mais do que o governo redistribui
no Bolsa Família”.
Destacou que os grandes fenômenos migratórios humanos são produto disso, pois ocorrem
como fuga dos resultados da crise, que possui efeitos bárbaros, assemelhados aos de guerras e
conflitos.
A crise que gera todos esses efeitos sociais ocasiona também efeitos políticos, o que se
verifica através dos ataques a democracia em toda a América Latina. Há, ainda, as crises das
referências, nas quais muitas vezes há o retorno do “velho”. Como exemplo foi citado o perigo de
retorno do nazismo: a Alemanha, que viveu o nazismo, conta com a presença do nazismo no seu
parlamento. Votação expressiva do nazismo em alguns países europeus.
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7.3.2 A crise econômica é a chave da crise política e social
Crise social:
Diminuição das políticas de distribuição de renda (volta ao mapa da fome, aumento da desigualdade
social), destruição do SUS (aumento da mortalidade infantil, volta de doenças extintas), aumento da
violência urbana e rural, ataques as áreas indígenas e quilombolas... Crise tirou 170 mil jovens da
faculdade.
Há luzes em meio às crises: reorganização das referências progressistas, a exemplo de
Portugal, que foi para o sentido contrário de outros países (aumento do PIB, diminuição do
desemprego); a voz do Papa Francisco, o que ele tem escrito e feito, voz mais importante hoje em
defesa da humanidade e tem sido decisiva.

7.3.3 Agir
•
•
•
•
•
•

Não silenciar, nem “lavar as mãos”, o momento é de se pronunciar e resistir, em unidade!
Construir um novo projeto popular (novas referências) a partir das eleições;
Organização pela base, educação política e uso das redes sociais;
Fortalecer a democracia e a participação popular nas decisões de Estado, contra o
neoliberalismo, manutenção dos direitos sociais e do patrimônio público;
A justa luta contra a corrupção não pode ser usada como cortina de fumaça para encobrir o
problema central brasileiro: a injustiça e a desigualdade social;
Defender a saída da prisão e a possibilidade de se candidatar do Lula não é lutar pela PT ou pela
pessoa do Luiz Inácio e sim defender a democracia atacada pelo neoliberalismo.

7.4 Partilha das Pastorais
A partilha, como sempre, é o ponto alto em todos os encontros.
7.4.1 Apostolado do Mar: fortalecimento da presença nos três setores, presença
expressiva no do Apostolado do Mar no Porto de Santos. Celebração a bordo dos navios e ações
sociais. Em Santos há a presença de seminaristas vindos da Ásia, integrados na atuação do
Apostolado, o que é de grande importância dado ao número de marinheiros oriundos do continente
asiático. Há desafios no trabalho devido a diversidade cultural e linguística no trabalho do
Apostolado, com pessoas de diversas nacionalidades e religiões. Também isso dificulta o serviço
religioso (celebrações); os seminaristas auxiliam nas visitas aos trabalhadores hospitalizados, bem
como no diálogo, na tradução; são realizados também atendimentos aos pescadores e seus
familiares, há a celebração do Dia da Pesca, Dia do Mar, etc. Produção do boletim para divulgação e
para dar maior visibilidade ao Apostolado do Mar no país. Dificuldade no trabalho: pouco tempo de
permanência desses trabalhadores nos portos, o que inviabiliza um maior acompanhamento; Santos
é um porto muito grande, o que dificulta a visita às embarcações.
7.4.2 Pastoral Rodoviária: a atuação da Pastoral Rodoviária atualmente não abrange
somente os estados do Amazonas, Roraima e Amapá, em razão da dificuldade de acesso a
determinados locais (estradas, balsas). Conta com três padres à frente das atividades (viagens,
celebração das Missas, atendimentos). Foi destacada a mudança na logística do transporte de
algumas cargas (grãos), de modo que alguns lugares já não são mais exportadores de grãos, o que faz
a Pastoral Rodoviária se adaptar para seguir a logística dos caminhoneiros, para ir onde eles estão.
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Foi mencionado o fato de grandes empresas (Transportadoras) dominarem o mercado, e
terceirizando serviços, o que afeta a atuação dos caminhoneiros autônomos; a mudança no perfil do
caminhoneiro – há poucos jovens na profissão, os motoristas são mais maduros, já possuem muitos
anos de profissão (25 a 30 anos de profissão). O que tem sido realizado pela Pastoral: acompanhar,
escutar, partilhar a vida, celebrações, atendimentos. A organização é difícil, tendo em vista que não é
possível um acompanhamento permanente, dado o caráter itinerante do trabalho dos
caminhoneiros.
7.4.3 Pastoral dos Nômades: Assembleia Nacional em Cajazeiras/PB, onde a Pastoral
dos Nômades foi organizada no nível diocesano; Missa campal em Souza/PB; Novos agentes ciganos
(três mulheres); jovens de Sousa/PB, que ajudam na interação das comunidades; atuação da mulher
cigana; missa com os ciganos, com participação na Liturgia; Maio Cigano, parceria com MPF;
documentário “Ciganos: povo invisível”; ciganos em busca de formação acadêmica. Desafios:
comercialização da cultura cigana, pois estão sendo realizadas festas, mas sem participação
(organização) da comunidade cigana. Sobre isso, foi elaborada uma nota de repúdio por uma cigana,
reclamando dessa situação de apropriação da cultura cigana para proveito econômico; atuação da
Igreja Católica Brasileira, e desconhecimento dos ciganos de que não se trata da Igreja Católica
Apostólica Romana.
7.4.4 Refugiados: Ir. Rosita destacou a imigração dos venezuelanos, como grande
desafio no momento. No Brasil há aproximadamente 50 mil a 60 mil venezuelanos, e o fluxo de
entrada e saída na fronteira é muito grande, e há os casos de xenofobia e o tratamento dado aos
venezuelanos em Roraima. Foi ressaltado que em outros países vizinhos há um número bem maior
de venezuelanos; que há muitas pessoas que possuem qualificação, o que propõe um desafio na
acolhida, para inserção no mercado qualificado, sendo difícil a empregabilidade, pois os diplomas
não são aceitos no país; posicionamento incerto do governo brasileiro, se irá declarar a situação
como sendo violação de direitos humanos. Uma das grandes demandas atuais é a saída dos
venezuelanos de Roraima: muitos querem sair, em razão dos casos de violência. Projeto Caminhos de
Solidariedade, da CNBB, custeado pelos recursos do Fundo Nacional de Solidariedade (40%), recursos
destinados a ajuda dos venezuelanos em Roraima. O projeto será lançado no dia 02 de outubro;
Projeto da Cáritas Internacional, com financiamento dos EUA, vai atingir sete cidades do país.
7.4.5 Pastoral do Turismo: já conta com cinco anos de caminhada. Presença no Norte
(AM e PA), no Nordeste (RN e BA), Sudeste (ES, SP, MG e RJ), Centro Oeste (GO), Sul (PR). O trabalho
da PASTUR se divide em quatro dimensões: a) Formação de agentes: o Encontro Nacional é o ápice
da formação de agentes. Em 2017 aconteceu em Castelo/ES. O próximo será em Belém, no dia 09 de
novembro, com o tema Patrimônio Cultural; 2º Congresso Latino Americano da Pastoral do Turismo,
que acontecerá no ano de 2019, em Salvador. b) Dimensão Turismo Religioso: dimensão âncora,
ponto de partida da PASTUR, conta com o aperfeiçoamento de guiais turísticos; foram partilhadas
algumas ações dessa dimensão, a exemplo do Congresso Brasileiro de Turismo Religioso em
Salvador, instituição do Dia Nacional do Peregrino; a presença de monitores de visitação em
Belém/PA; Semana Santa em Caldas Novas/GO. c) Dimensão Profética: parceria com o SEBRAE e
articulação com os artesãos, formação sobre trabalho infantil, formação sobre Turismo Legal,
formação de Turismo de Base Comunitária. d) Comunicação: presença da PASTUR nas redes sociais
(Facebook) e site.
7.4.6 Tríplice Fronteira/Casa do Migrante: foi exposta a dificuldade de trabalhar na
Tríplice Fronteira, o diálogo com os países vizinhos em razão das mudanças no governo destes países,
e a alteração dos interlocutores. Foi apresentado sobre o trabalho realizado pela Casa do Migrante e
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as situações que lá são acompanhadas. Sobre os “Retornados” se verifica o aumento do número de
brasileiros que retornam, especialmente do Paraguai, muitas vezes em situações precárias, com
documentação incompleta ou sem nenhum documento pessoal; baixo nível de escolaridade, etc.
Junto aos refugiados há o acompanhamento no processo de solicitação de refúgio; organização dos
mesmos; busca de parcerias; inserção no trabalho e acessos a serviços básicos. Foi apresentada a
Estatística da Casa do Migrante, isto é, atendimentos feitos diretamente na Casa do Migrante, que
são presenciais, mas também por outros meios (telefone, Whatsapp).
Desafios, entre outros: criar políticas públicas para a região de fronteira, envolvendo
os três países; elaborar programas comuns garantindo serviços básicos; ampliar recursos humanos e
econômicos; cumprir o Acordo de Cooperação; trabalho em Rede. Vários foram os resultados, cito:
maior visibilidade e abrangência do serviço; trabalho integrado com as universidades; criação de uma
Câmara Técnica; participação nos Comitês de Fronteira.
7.4.7 Serviço Pastoral do Migrante: a realização da 33ª Semana Nacional do Migrante
e outros eventos e momentos importantes dos quais o SPM participou (ver slides), realização de
reuniões periódicas da coordenação; diálogo institucional com outras forças da Igreja e da sociedade;
participação na Comissão para o Enfrentamento do Tráfico Humano e participação em alguns
encontros internacionais; no projeto Caminhos de Solidariedade; REDEMIR; visitas aos Regionais e
assessorias aos grupos locais, levando a proposta da FIA; Desafios: sustentabilidade, acolhida e maior
sensibilização para a questão da migração, formação permanente; Avanços: coordenação colegiada e
um agente liberado, metodologia, parcerias institucionais (slides).
7.4.8 PANIB: conta com a colaboração de Dom Júlio Akamini, é realizada reunião
mensal em São Paulo e o Congresso Anual. A PANIB promove a única romaria étnica do Brasil, possui
uma revista mensal bilíngue, folheto litúrgico em japonês e o calendário que é a fonte de renda das
atividades da Pastoral. Conta com um grupo de jovens “Círculo Católico Estrela da Manhã”, e está se
preparando para a celebração dos 100 anos da igreja construída pelo primeiro padre missionário
japonês. Como dificuldade comentou-se a preocupação com o envelhecimento dos missionários e
poucas novas lideranças, apontando para o desafio de atrair jovens e suscitar novas lideranças.
7.4.9. Estudantes Internacionais: foi mencionado como ponto positivo o
fortalecimento e consolidação das experiências já realizadas, a exemplo do trabalho realizado pela
Pastoral Universitária e Pastoral do Migrante em Manaus, pela Pastoral Universitária em Roraima; a
parceria entre a Pastoral Universitária de Salvador e a Paróquia Ascensão do Senhor para
acompanhamentos dos jovens venezuelanos que estão estudando na Universidade Católica de
Salvador; a sensibilização das instituições de ensino superior em relação aos estudantes
internacionais, a exemplo da UNICAMP que oferece vagas para pessoas refugiadas nos cursos de
graduação e pós-graduação. Como desafio foi mencionado a falta de recursos financeiros e a
dificuldade no contato com os responsáveis por algumas experiências com estudantes internacionais,
a exemplo da Pastoral do Migrante da Arquidiocese de Fortaleza.
* Sugestão do padre Manoel: usar melhor os nossos instrumentos de comunicação para resolver os
problemas de articulação.
A partilha, como sempre, é o ponto alto em todos os encontros. Após este momento nos
ocupamos com a preparação do próximo encontro nacional.
Seguiu-se, depois, com a colaboração de todos, a preparação do próximo encontro nacional,
que ocorrerá de 12 a 15 de setembro de 2019. Em Salvador/BA.
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7.5 Comunicações






Assembleia Pastoral dos Nômades: 16 a 19 de julho de 2019, em Campos dos Goytacazes/RJ
Congresso Latino Americano Pastoral do Turismo, 12 a 17 de agosto de 2019, em Salvador/BA.
Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados. A partir de 2019 será celebrado no dia 29 de setembro.
Assembleia eletiva do SPM, dia 30 de novembro, 2018, no Rio de Janeiro;
Lançamento do projeto em 2 de outubro em Roraima: Caminhos de Solidariedade:
Brasil/Venezuela;
 Dia Mundial do Pobre, novembro.

7.6 Avaliação






Reunião produtiva, tempo bem aproveitado;
Presença das pastorais e o esforço de cada uma/um;
Objetivo alcançado;
Ambiente alegre, acolhedor; fraterno;
Os participantes chegam cansados.

7.7 Desafios
•
•

Trabalho mais em conjunto, mais integrado entre as diversas pastorais, uma vez que todas têm a
missão junto ao povo em mobilidade;
Sustentabilidade em todos os sentidos.

7.8 Outras atividades
Várias outras atividades marcaram a atuação pastoral, tanto no apoio a iniciativas conjuntas
com a CNBB, quanto em atividades próprias ou no âmbito da Arquidiocese, sobretudo junto ao Setor
das Pastorais Sociais.
Também ocorreram reuniões bimensais da Pastoral do Migrante, com a participação da
Equipe, sempre realizadas nas dependências do IMDH. Entre as atividades, além do estímulo a ações
nas Paróquias que possuem equipe de pastoral do Migrante, houve um estímulo a que membros da
Pastoral apoiassem situações concretas de famílias refugiadas em situação de alta vulnerabilidade.
Esta tem sido uma experiência exitosa, que favoreceu atitudes exemplares.
Total de pessoas beneficiadas: 700 pessoas.
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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, para fortalecê-la
e oferecer 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 01.01.2018 a 31.12.2018.
Atividades:
Compreende serviços de atendimento a comunidade acadêmica, imprensa, organismos
governamentais, entidades de defesa de direitos e sociedade civil.
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.
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.
Participação dos usuários: Os usuários são integrantes e protagonistas da ação na medida em que
estão retratados nos materiais impressos, ou quando participam nos diálogos dirigidos com grupos
específicos de apoiadores da causa.

Desenvolvimento do Projeto 08
Este projeto preocupa-se com a divulgação, sensibilização e aprofundamento do debate nas
temáticas do 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
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tais como: redes sociais, site, e-mail, e telefone para atender a todos que buscam se informar sobre o
tema.
Além do Setor de Comunicação, o IMDH atua em relação à informação pública através da
divulgação de materiais para imigrantes e refugiados, informação para estudantes e grupos
estudantis e coordenação de uma publicação específica, o Caderno de Debates.

8.1 Setor de Comunicação
Atualmente, o IMDH está consolidando o Setor de Comunicação. Em setembro de 2018, foi
contratada uma Estagiária de Comunicação que está atuando exclusivamente na construção de uma
comunicação que abranja os aspectos de elaboração de conteúdo, distribuição e ampla divulgação
das ações realizadas pelo Instituto em diferentes linguagens, principalmente visual (fotografia e
design) e redacional. Com intuito de aperfeiçoar o setor, foram oferecidos treinamentos sobre a
temática migratória para a estagiária contratada, tanto em Brasília quanto em Roraima,
possibilitando uma inserção mais profunda na temática.
De setembro a dezembro, três frentes da comunicação institucional foram trabalhadas como
principais. São elas: reelaboração do site do IMDH (http://www.migrante.org.br/) para uma
plataforma mais atualizada, com aperfeiçoamento do design, incorporando um perfil mais
simples, dinâmico e visualmente mais minimalista para facilitar a navegação. O segundo ponto
trabalhado foi o engajamento dos seguidores das redes sociais, e a terceira frente de trabalho se
refere à cobertura dos eventos e distribuição do conteúdo correspondente.
Nesta segunda frente, houve inicialmente a realização de um diagnóstico das redes sociais do
Instituto, que então se resumiam a uma página do Facebook. Ao longo dos meses, foram criados
outros perfis em plataformas sociais para otimizar o engajamento dos usuários através de diferentes
meios de comunicação. Algumas das páginas criadas e alimentadas foram: Instagram, LinkedIn, Flickr
e YouTube. No gráfico abaixo, é possível notar que houve um considerável aumento de seguidores, o
que contribui para a maior difusão do conteúdo produzido:

No período de setembro a dezembro, houve um aumento de seguidores superior a 1.000
pessoas, fato que contribui consideravelmente na ampliação do alcance do conteúdo produzido,
garantindo não somente um número maior de seguidores, mas, abrangendo outras redes através das
interações dos usuários da página do Facebook.
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O Instagram, assim como o Facebook, possui um algoritmo que analisa o que é mais
relevante para cada usuário. Esse filtro é feito com base em três variáveis: tempo da postagem,
engajamento e relacionamento.

A terceira frente de trabalho consistiu na cobertura fotográfica e redacional das atividades,
ações, eventos, promovidos pelo IMDH ou nos quais o Instituto participou como parceiro. Essa linha
de cobertura é essencial no que tange ao acesso à informação, uma vez que todas as atividades são
divulgadas de forma contínua e quase imediata após os eventos.
O IMDH também se dedica a elaborar, promover e divulgar variadas produções próprias e
também de instituições parceiras. No demonstrativo abaixo, é possível observar as produções
internas entre os meses de setembro a dezembro de 2018:
Tabela 8.1 Principais produções
Nº

Tipo de produção:

Conteúdo

01

Redes Sociais

Edição de Folder e texto Divulgação do Coral Hamaca

02

Redes Sociais e Site Acnur:

03

Redes Sociais

04

05

Redes Sociais: Compartilhamento personalizado da
Declaración de la sociedad civil sobre personas
provenientes de Venezuela que requieren protección
nacional e internacional
Redes Sociais: “Os desafios na atuação do Terceiro
Setor”

Cobertura Fotográfica/ matéria conjunta com Acnur e
compartilhamento de fotos do Curso gratuito de
capacitação sobre Negócios para Imigrantes e pessoas em
situação de refúgio residentes em Brasília.
Cobertura fotográfica e texto para post Roda de conversa|
Trabalho Digno, uma via de Integração
Personalização do documento compartilhado nas Redes
Sociais

Edição de fotos e redação de postagem para Facebook

06

Redes Sociais

Postagem no Facebook : Divulgação do "Plano Nacional de
Integração Caminhos de Solidariedade: Brasil & Venezuela"

07

Design da Capa do Facebook temática

Capa personalizada

08

Redes Sociais

09

Cobertura fotográfica e redes sociais:
Oficina: Vamos Juntas? Empoderamento de mulheres
migrantes e refugiadas

Divulgação da visita da equipe do Instituto Migrações e
Direitos Humanos ao Rondon II (RR), novo abrigo para
refugiados
Criação de identidade visual para a Oficina, que incluiu:
Banner de divulgação do evento, mapa de orientação,
marcador de livro para lembrança, cartaz para a divulgação
do evento.
Cobertura fotográfica no dia do evento, edição de fotos e
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redação sobre o evento para as redes sociais.
10

Postagem nas Redes Sociais

11

Postagem nas Redes Sociais

12

Design e postagem para as Redes Sociais

13

Design e postagem nas redes sociais

14

Divulgação nas Redes Sociais

Viva Voluntário, criado pelo Governo Federal para incentivar
e valorizar o trabalho voluntário

15

Divulgação nas redes sociais

Recomendação sobre a situação dos migrantes
venezuelanos foi aprovada na última reunião do Conselho
Nacional de Direitos Humanos (CNDH)

16

Design e postagem nas redes sociais

Concessão de autorização de residência por acolhida
humanitária a haitianos.

17

Foto e redação para as Redes Sociais

Roda de Conversa sobre Trabalho com a SAMA Brasília

18

19

Cobertura fotográfica, edição de fotos e redação de
postagem para as redes sociais.
Elaboração de design de crachás, bolsa, cobertura
fotográfica, edição de imagens, e texto para as redes
sociais

20

Divulgação nas redes sociais

21

Banner e distribuição do conteúdo nas redes sociais

22

Divulgação nas redes sociais

23
24

25

26
27

Cobertura fotográfica e produção de redação para as
redes sociais
Elaboração de banner, divulgação nas redes sociais e
cobertura fotográfica do evento
Cobertura fotográfica, edição de imagens e
colaboração na redação do texto em parceria com o
ACNUR
Material para divulgação nas redes sociais (Foto e
redação)
Matéria jornalística, fotos, edição e redação de post
nas redes sociais

28

Matéria Jornalística, fotos, edição e redação para post
nas redes sociais

29

Matéria Jornalística, criação de banner, fotos, edição
e redação para post nas redes sociais

30

Criação de banner e redação para redes sociais

Redação Temática para o dia das crianças
Divulgação da Oficina "Atuação em rede: capacitação dos
atores envolvidos no acolhimento, integração e
interiorização de refugiados e migrantes no Brasil"
Elaboração de Banner para a Oficina GRATUITA de
CULINÁRIA com a chef Alessandra Brant, redação e
divulgação para as redes sociais.
Elaboração de Banner para otimizar a divulgação da
Residência de Haitianos e conteúdo com todas as
informações necessárias para realizar o registro junto à
Polícia Federal

Diagnóstico Participativo em parceria com ACNUR.

Encontro da Rede de Solidariedade
Projeto "Atuação em rede: capacitação dos atores
envolvidos no acolhimento, integração e interiorização de
refugiados e migrantes no Brasil".
Concessão de autorização de residência por acolhida
humanitária
Fórum Migrações, Interculturalidade e Direitos Humanos,
em Chapecó (SC)
Simpósio “Refugiados e Migrantes em Roraima: como
acolher e integrar”
Campanha de arrecadação natalina em favor de famílias
migrantes e refugiadas no Distrito Federal
“Treinamento de Preparação de Jovens para Programas de
Jovem Aprendiz e Estágio”. A atividade foi promovida pelo
IMDH e Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)
Medalha ao mérito de dignidade humana concedida pela
Subsecretaria de Apoio às Vítimas de Violência
Atividade em Roraima sobre o IMDH Solidário
Atividade em Roraima: Ir. Rosita Milesi, em sua estada em
Roraima na última semana de dezembro, visitou a casa do
“Valientes Por La Vida”
Parceria com a ONU Mulheres para oferecer assistência
psicossocial e financeira às mulheres migrantes
venezuelanas
Apoiar iniciativas autônomas de geração de renda é uma
das frentes que o IMDH apoia.
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Na tabela abaixo estão dispostas as entrevistas, artigos e contribuições disponibilizadas à
imprensa nacional durante o ano de 2018. Essa articulação com os veículos de comunicação
estimula a produção de conteúdos mais sensíveis à causa migratória, visto que o IMDH é procurado,
na maioria das vezes, para fornecer uma visão especializada sobre assuntos que envolvem a
migração. Além dessa contribuição de incidência, a mídia nacional também difunde as ações
realizadas pelo IMDH. Confira abaixo:
Tabela 8.2 Conteúdos que fizeram referência ao IMDH em 2018
Nº

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Veículo (Jornal/TV/Jornalista)
Migra Mundo:
https://migramundo.com/futuro-banco-deinterpretes-da-unb-para-solicitantes-de-refugiopode-inspirar-outros-projetos/
ACNUR:
https://www.acnur.org/portugues/2018/03/16/imd
h-reune-solicitantes-de-refugio-refugiadosmigrantes-e-apatridas-em-brasilia-para-seminariolaboral/
CANÇÃO NOVA:
https://noticias.cancaonova.com/brasil/religiosadestaca-desafios-na-acolhida-a-migrantes-erefugiados/
CÁRITAS:
http://caritas.org.br/sim-somos-todos-estrangeiros2/39100
ONUBR:
https://nacoesunidas.org/evento-em-brasiliadiscute-direitos-trabalhistas-de-refugiados-emigrantes/
Serviço Pastoral do Migrante:
https://sjmrbrasil.org/sjmr-seminario-migracoesbsb/
CRB NACIONAL:
http://crbnacional.org.br/migracao-por-irma-rositamilesi/
Rádio Aparecida:
https://www.a12.com/radio/noticias/papa-se-dizinteressado-e-preocupado-com-os-migrantes-nobrasil
EBC:
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/201803/burocracia-dificulta-insercao-de-imigrantes-nomercado-de-trabalho-no-brasil
Portal MS:
http://www.ms.gov.br/imigrantes-relatamexperiencias-e-discutem-desafios-e-perspectivasfora-da-terra-natal/
Vatican news:
https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/201802/papa-trafico-de-pessoas-entrevista.html
Missão Paz:
http://www.missaonspaz.org/noticias/aconteciment
os/22-02-2018/padre-valdir-quem-concorda-com-o-

Entrevista/Material/Informações/Título da Matéria
Futuro banco de intérpretes da UnB para solicitantes de
refúgio pode inspirar outros projetos

IMDH reúne solicitantes de refúgio, refugiados, migrantes e
apátridas em Brasília para seminário laboral

Religiosa destaca desafios na acolhida a migrantes e
refugiados

Na Semana do Migrante Igreja fortalece o compromisso na
acolhida de migrantes e refugiados no Brasil

Evento em Brasília discute direitos trabalhistas de refugiados
e migrantes

Seminário Internacional de Migrações e Refúgio

Migração – Por Irmã Rosita Milesi

Irmã entrega carta a Papa Francisco sobre situação dos
migrantes venezuelanos no Brasil

A Burocracia dificulta inserção de imigrantes no mercado de
trabalho no Brasil

Imigrantes relatam experiências e discutem desafios e
perspectivas fora da terra natal

Entrevista: "Ser vítima do tráfico não é vergonha. É
sofrimento".
Padre Valdir: “quem concorda com o sistema carcerário não
conhece a realidade de uma prisão”
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

sistema-carcerrio-no-conhece-a-realidade-de-umapriso
Missão Paz:
http://www.missaonspaz.org/noticias/cem/19-042018/dpu-discute-no-senado-medida-provisriasobre-acolhimento-de-imigrantes
Instituto C&A:
https://www.institutocea.org.br/impact/stories/
MigraMundo:
https://migramundo.com/novo-centro-ampliaoferta-de-servicos-para-migrantes-e-refugiados-emroraima/
PNUD Brasil:
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/pr
esscenter/articles/2018/viva-voluntario-estreia-emsao-paulo--brasilia-e-porto-alegre-co.html
Bambuí:
https://www.diocesedeluz.org.br/noticias/noticiasdas-foranias/forania-de-bambui
Jesuíta Brasil:
http://www.jesuitasbrasil.com/newportal/2018/04/
10/novico-jesuita-conta-experiencia-junto-aosvenezuelanos-em-roraima/
Pressenza:
https://www.pressenza.com/ptpt/2018/11/seminario-no-oeste-de-sc-traz-desafiose-troca-de-experiencias-sobre-migracoes/
UNISINOS:
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/576592-abusca-por-sobrevivencia-dos-imigrantesvenezuelanos
Vaticano:
http://paroquiasaovito.com.br/vaticano-promoveforum-sobre-migracoes-e-paz.html
O povo:
http://blogdoeliomar.com.br/2018/05/02/fortalezasera-sede-da-vii-conferencia-internacional-dedireitos-humanos/
Arquidiocese de Cuiabá:
http://www.arquidiocesecuiaba.org.br/?p=15660
ESMP:
http://escola.mpu.mp.br/aescola/comunicacao/noticias/projeto-vai-capacitaratores-ligados-ao-recebimento-de-migrantes-erefugiados
Provincia Santa Cruz:
http://www.ofm.org.br/artigo/o-fluxo-migratoriode-venezuelanos-para-o-brasil-em-busca-desobrevivencia-03052018-081407
Arquidiocese de Olinda:
http://www.arquidioceseolindarecife.org/2018/03/
missao-em-roraima-amplia-visibilidade-emobilizacao-a-favor-dos-imigrantes-venezuelanos/
Câmara dos Deputados:
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias

DPU discute no Senado medida provisória sobre acolhimento
de imigrantes
Irmã Rosita conta a sua experiência com o acolhimento dos
imigrantes que fogem da crise do seu país
Novo centro amplia oferta de serviços para migrantes e
refugiados em Roraima

Viva Voluntário estreia em São Paulo, Brasília e Porto Alegre
com evento e parceria com entidades de apoio a migrantes

Seminário Internacional da Cáritas Brasileira reflete sobre o
fluxo migratório
Noviço jesuíta conta experiência junto aos venezuelanos em
Roraima

Seminário no oeste de SC traz desafios e troca de
experiências sobre migrações

A busca por sobrevivência dos imigrantes venezuelanos

Vaticano promove fórum sobre migrações e paz

Fortaleza será sede da VII Conferência Internacional de
Direitos Humanos

Abertura da Semana do Migrante 2018

Projeto vai capacitar atores ligados ao recebimento de
migrantes e refugiados

O fluxo migratório venezuelano

Missão em Roraima amplia visibilidade e mobilização a favor
dos imigrantes venezuelanos
Entidades da sociedade civil são contra fechamento da
fronteira com a Venezuela
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28

29

30

31

32

33

34

35

/RELACOES-EXTERIORES/556212-ENTIDADES-DASOCIEDADE-CIVIL-SAO-CONTRA-FECHAMENTO-DAFRONTEIRA-COM-A-VENEZUELA.html
Amazônia Real:
https://amazonasatual.com.br/situacao-empacaraima-e-de-aparente-tranquilidade-diz-paroco/
G1:
https://g1.globo.com/df/distritofederal/noticia/refugiados-recebem-aula-gratuitade-portugues-de-voluntarios-no-df.ghtml
Instituto C&A:
https://www.institutocea.org.br/noticias/historias/f
ortalecimento-de-comunidades/acolhendo-osvenezuelanos
Caracol:
http://www.icaracol.org.br/2018/07/11/httpsdireitoshumanosmt-blogspot-com-p-migracao-html/
Canção Nova:
https://noticias.cancaonova.com/mundo/retrospecti
va-2018-principais-acontecimentos-no-brasil-e-nomundo/
Jesuítas:
http://www.jesuitasbrasil.com/newportal/2018/03/
23/diocese-de-roraima-e-representantes-dasociedade-civil-divulgam-nota-sobre-a-situacaoimigratoria-no-estado/
Fundação Heinrich:
Böllhttps://br.boell.org/pt-br/2018/04/17/nova-leide-migracao-no-brasil-e-os-direitos-humanos
ONUBR:
https://nacoesunidas.org/refugiado-consegueemprego-em-brasilia-e-tenta-retomar-vida-longeda-guerra-na-siria/

Situação em Pacaraima é de aparente tranquilidade

Refugiados recebem aula gratuita de português de
voluntários no DF

Acolhendo os Venezuelanos

Seminário: Fluxos Migratórios UFMT

Retrospectiva 2018: relembre acontecimentos no Brasil e no
mundo

Diocese de Roraima e representantes da sociedade civil
divulgam nota sobre a situação imigratória no estado

A nova Lei de Migração no Brasil e os direitos humanos

Refugiado consegue emprego em Brasília e tenta retomar
vida longe da guerra na Síria

8.3. Boletim Informes e Partilhas
Além do apoio direcionado aos meios de comunicação, o IMDH também produz desde julho
de 2018 o Informes e Partilhas, boletim mensal onde são publicadas as principais ações que o IMDH
desenvolve durante o mês. Esse boletim é difundido para diversas organizações parceiras,
instituições financiadoras, migrantes, entidades religiosas e membros da Rede de Solidariedade para
Migrantes e Refugiados.
Em 2018, houve 6 edições do Boletim Informes e Partilhas, nos quais foram divulgadas via email (formato PDF) algumas ações do Instituto por meio de pequenos textos e fotografias. Buscou-se
evidenciar tanto o trabalho do IMDH-Brasília quanto as ações desenvolvidas pelo IMDH Solidário,
garantindo assim, uma visibilidade completa e dinâmica das atividades do Instituto. Abaixo, segue a
menção às matérias de destaque dos seis números do Boletim, sabendo-se que várias outras ações e
informações constaram nos citados números:
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Tabela 8.3 Edições do Boletim Informes e Partilhas
EDIÇÃO

DATA DE
PUBLICAÇÃO

Matéria de DESTAQUE DO MÊS

Edição 1

01/06/2018

Inaugurado o Centro de Atendimento Infantil em Pacaraima (RR)

Edição 2

28/07/2018

Ações do IMDH Solidário (Boa Vista/RR)

Edição 3

05/09/2018

Irmã Rosita Milesi recebe Prêmio MPT10

Edição 4

23/09/2018

Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças

Edição 5

21/11/2018

XIV Encontro da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados em Brasília

Edição 6

29/12/2018

Natal Migrante

8.4 Apoio a estudantes e pesquisadores
O IMDH presta atendimento a jovens e adultos que buscam orientação e consultoria sobre as
temáticas de migração, refúgio e integração de imigrantes no país. Seja por telefone, e-mail ou
através da disponibilização de materiais, a diretora dedica atenção a estudantes e pesquisadores,
desde o Ensino Fundamental à pós-graduação. Acreditamos que a disponibilização de informação
especializada é muito importante para a conscientização acerca do tema e para o combate à
xenofobia.
No atendimento para formação, informação, capacitação e esclarecimento de interessados, o
IMDH recebeu a visita de 32 estudantes e pesquisadores ao longo do ano, além de grupos. Entre
estes, o interesse maior foi, novamente, pelo tema de refúgio e afins. Destacamos a visita de três
grupos:
1) Alunos dos cursos de mestrado e graduação da UNIEURO: Em abril, o IMDH recebeu professores
e alunos dos cursos de mestrado e graduação da UNIEURO, para uma sensibilização sobre as
temáticas de refúgio e migração. O grupo foi organizado pelo professor e Membro do Comitê de
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (CDESC) da ONU, Renato Zerbini Leão. Entre os temas
tratados, destacaram-se a situação na Venezuela e os desafios para a integração de refugiados em
contextos multiculturais e inter-religiosos. O encontro motivou professores e alunos a incluírem as
temáticas migratórias em suas aulas e projetos de pesquisa, bem como a pensar em formas de a
universidade oferecer serviços para os refugiados e imigrantes no Distrito Federal.
2) Seminário Saúde, Direitos Humanos e Migrações da UnB: Em setembro, a Ir. Rosita recebeu a
professora Graça Hoefel e sete alunos do curso de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, no
IMDH. Tratou-se do Seminário Saúde, Direitos Humanos e Migrações; sobre o ambulatório de saúde
do migrante no HUB; e do resgate da proposta de realizar oficinas para migrantes e refugiados na
Casa de Cultura da América Latina (CAL/UnB), no âmbito do projeto “Vidas Paralelas”.
3) Instituto Brasiliense de Direito Público: Em novembro, houve uma reunião com integrantes do
Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Distrito Federal, no IMDH. Estavam presentes
o defensor público e coordenador do Núcleo, Rodrigo Duzinski, e as estudantes do Instituto
Brasiliense de Direito Público, Raquel, Júlia e Juliana. Do IMDH, participaram Ir. Rosita Milesi e Camila
Medeiros. Rodrigo explicou que o tema das migrações e refúgio foi eleito como matéria fundamental
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a ser tratada pelo Núcleo de Direitos Humanos e de que sua intenção com a visita era a de se
apresentar como parceiro no que for possível agregar ao longo do processo de interiorização de
venezuelanos a Brasília (por exemplo, formação de Grupo de Trabalho, orientação jurídica para
acesso ao sistema de justiça, convênio com IDP, prevenção e proteção de direitos etc.). Falou-se
também sobre as cartilhas informativas oferecidas pelo IMDH sobre acesso à justiça.

8.5 Publicações
Preocupação recorrente do IMDH é com divulgação de informação para os imigrantes e
refugiados de forma acessível, completa e ampla.
A cartilha “Guia de Informação Sobre Trabalho aos Imigrantes e Refugiados”, nas versões
Crioulo/Português, Inglês/Português, Espanhol/Português e Francês/Português continuou a ser
distribuída em 2018 para as entidades da rede e outros interessados. O objetivo da cartilha é
oferecer informações sobre a legislação trabalhista.
O mesmo ocorreu com a Cartilha Multilíngue de comunicação básica, em cinco idiomas
(português, Crioulo Haitiano, Inglês, Espanhol e Francês), que continuou a ser produzida e distribuída
este ano. A cartilha tem como objetivo auxiliar em comunicações simples quando os imigrantes ainda
não falam nada de português, principalmente para aqueles que vão residir em localidades onde não
há cursos do idioma. A inclusão do espanhol, em 2017, nos materiais distribuídos pelo Instituto visou
o atendimento específico ao fluxo de venezuelanos que se intensificou naquele ano e continuou
intenso ao longo do ano de 2018.

Tabela 8.4 Materiais e subsídios enviados e distribuídos pelo IMDH
Material/Publicação
Caderno de Debates nº 10
Caderno de Debates nº 11
Folder do IMDH
Guia de Informação sobre Trabalho aos Imigrantes e Refugiados - Cartilha
Espanhol/Português
Guia de Informação sobre Trabalho aos Imigrantes e Refugiados - Cartilha
Inglês/Português
Guia de Informação sobre Trabalho aos Imigrantes e Refugiados - Cartilha
Francês/Português
Guia de Informação sobre Trabalho aos Imigrantes e Refugiados - Cartilha
Crioulo Haiti/Português
Cartilhas para Refugiados no Brasil – ACNUR
“Cómo y en donde puedo obtener documentos”- folder sobre
documentação para venezuelanos.
Material sobre Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo
Pode Entrar - livro de estudantes - Português do Brasil para Refugiadas e
Refugiados
Protegendo Refugiados No Brasil e No Mundo
Cartilha Multilíngue/Português

Pessoas
beneficiadas
3
148
563
226
927
1.618
5.964
20
65
24
78
22
6.988
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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 1.800 exemplares. Em 2018, o Caderno
de Debates, que está em sua 13ª edição, foi composto pelos seguintes artigos:
Tabela 8.5 Artigos do Caderno de Debates 2018
Título do Artigo

Autores

Apresentação
Legislação migratória nos países do Mercosul: um novo
paradigma com enfoque em Direitos Humanos?
Leis migratórias e conservadorismo parlamentar no Brasil: o
caso da Lei 13.445, de 2017
Migração Venezuelana ao Brasil: discurso político e
xenofobia no contexto atual
Desafios enfrentados pelos imigrantes no processo de
integração à sociedade brasileira
Os 100 Pontos de Brasília - Contribuições da América Latina
e do Caribe para o Pacto Global sobre Refugiados

Rosita Milesi e Paula Coury
Gilberto M. A. Rodrigues e Luiza Fernandes e
Silva
Marcia Anita Sprandel
Rosita Milesi, Paula Coury e Julia Rovery
Filipe Rezende Silva e Duval Fernandes
Documento Oficial

Avaliação dos Resultados
Em 2018, o tema das migrações continuou a ocupar as principais sessões de grandes jornais e
da mídia em geral. Em decorrência, 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 residência no país.
Este ano, identificamos 35 matérias que contaram com o apoio do IMDH para produção ou
informação. Os assuntos mais abordados foram: imigração venezuelana, desafios e soluções na
acolhida a imigrantes e a questão laboral dos imigrantes.
É possível observar que, ao longo do ano, houve um aumento no engajamento dos usuários
das redes sociais do Instituto. Do mesmo modo, houve uma ampliação dos meios de comunicação do
IMDH através da criação de outros perfis de redes sociais e com a criação do Boletim Informes e
Partilhas, o que garantiu a produção mais frequente de conteúdo sobre a temática migratória em
diferentes formatos e linguagens comunicacionais. A construção do site em outra plataforma, mais
dinâmica e atual, também representa outro fator que contribuirá para a melhor divulgação do
conteúdo produzido pelo instituto.
Ao longo do ano foram distribuídas 16.646 exemplares de publicações, sendo que os três
materiais mais enviados foram: a “Cartilha Multilíngue/Português” (6.988 exemplares), o Guia de
Informação sobre Trabalho aos Imigrantes e Refugiados - Cartilha Crioulo Haiti/Português (5.964
exemplares) e o Guia de Informação sobre Trabalho aos Imigrantes e Refugiados - Cartilha
Francês/Português (1.618 exemplares). Essas três publicações tiveram a contribuição do IMDH em
sua produção e apoio em sua distribuição para entidades parceiras e tantas outras que trabalham
com imigrantes e refugiados em todo o Brasil.
Total de pessoas beneficiadas: À parte a grande distribuição de publicações, que somou 16.646
exemplares, estima-se em 3.000 as pessoas diretamente beneficiadas com outras ações de
comunicação do IMDH.
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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 pessoas migrantes, refugiadas, solicitantes de refúgio e
apátridas 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:
1. Acompanhar a tramitação e defender a aprovação de leis e decretos que garantam os
direitos fundamentais de migrantes, refugiados e apátridas no Brasil;
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, solicitantes de refúgio, refugiados, apátridas e instâncias governamentais e
políticas.
Período de realização:
Serviço sistemático durante o ano, de 01.01.2018 a 31.12.2018.
Metas:
Avançar na regulamentação da nova Lei de Migração. 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 uma estagiária de Comunicação Social.
Participação dos usuários:
Os usuários são integrantes e protagonistas da ação, uma vez que incorporam a ótica da preservação
dos direitos humanos de migrantes, refugiados e apátridas em suas atividades regulares, ampliando
o alcance das ações de incidência realizadas pelo IMDH e seu impacto prático em termos legislativos
e de políticas pública.

Desenvolvimento do Projeto 09
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
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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, no bojo da tramitação da nova Lei de Migração (Lei 13.445, aprovada em 2017),
o IMDH e as entidades parceiras que compõem a Rede Solidária para Migrantes e Refugiados
(RedeMiR) vêm intensificando a atuação nessa área. Nesse sentido, 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. Além da participação,
como membro observador, das plenárias do CONARE, atuou na incidência em questões relacionadas
ao enfrentamento ao tráfico de pessoas, tornando-se membro do Comitê Nacional de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas/CONATRAP, e junto ao CNIg em vários processos de residência
permanente.

9.1 Âmbito federal
9.1.1 Regulamentação da nova Lei de Migração (Lei 13.445/2017)
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 Lei de Migração. O Decreto ainda postergou a regulamentação
de pontos importantes. Nesse sentido, desde o 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 os destacados abaixo.

a) Apatridia
No dia 25 de junho, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, assinou o reconhecimento da
condição de apátrida das irmãs Maha e Souad Mamo em evento de abertura da Semana do
Refugiado no Ministério da Justiça. Foi a primeira vez que o governo brasileiro realizou o
reconhecimento da apatridia, possibilitado a partir da Nova Lei de Migração.
Passo subsequente, no dia 4 de outubro, o Ministério da Justiça concedeu a nacionalidade
brasileira para as irmãs Mamo – a naturalização simplificada é um procedimento específico para
apátridas, que passou a ser previsto na Lei nº 13.445/2017. A naturalização foi entregue durante
evento na 69ª sessão do Comitê Executivo do ACNUR, em Genebra, na Suíça.
O IMDH tem apoiado as irmãs Mamo, que moram há mais de quatro anos no Brasil, em sua
trajetória de luta pelo fim da apatridia. Os esforços do Instituto no sentido de fortalecimento da
legislação nacional sobre apatridia fizeram-se notar durante a implementação do Plano de Ação do
Brasil e na incidência política relacionada à nova Lei de Migração, aprovada em 2017. Nessa lei, foi
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incluída a seção intitulada “Da Proteção do Apátrida e da Redução da Apatridia”. Em articulação com
organizações parceiras, as gestões do IMDH mantiveram-se, então, para regulamentar o Artigo 26
relacionado ao processo simplificado de naturalização. A regulamentação, finalmente, foi instituída
pela Portaria Interministerial nº 5, de 27 de fevereiro de 2018, que “Dispõe sobre o procedimento de
reconhecimento da condição de apatridia e da naturalização facilitada dela decorrente” – direito que
as irmãs Mamo puderam acessar.

b) Registro Nacional Migratório
Outra repercussão positiva relacionada ao trabalho de incidência que o IMDH toma parte, foi
a edição, em 5 de fevereiro, do Decreto nº 9.277/2018, que dispõe sobre a identificação do
solicitante de refúgio e sobre o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório. Este
documento garante ao solicitante o direito de obter o CPF, a CTPS e de abrir conta bancária em
instituição integrante do sistema financeiro nacional – este último, algo que nem sempre era possível
com o Protocolo. Trata-se de grande conquista obtida após inúmeras gestões de incidência das
entidades da sociedade civil e do ACNUR. A medida fortalece a situação de quem está vulnerável,
sendo um paliativo para o limbo existente durante o processo de apreciação do pedido de refúgio.
Essa boa prática brasileira, que está inserida na reflexão sobre como melhorar o registro civil pelos
países de acolhida, merece ser replicada, por ser um gesto público e humanitário de hospitalidade.
Na continuidade, em 6 de setembro, foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria nº
8.728, de 21 de agosto de 2018, da Coordenação de Administração da Diretoria de Administração e
Logística Policial, que institui os modelos das Carteiras de Registro Nacional Migratório e do
Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, com o objetivo de “Art. 1º Instituir os
modelos dos documentos de identidade destinados a imigrantes detentores de visto temporário ou
de autorização de residência, dos residentes fronteiriços e dos solicitantes de refúgio, com validade
em todo território nacional”. Esse documento passou a ser emitido a partir de 1º de outubro.

c) Hipossuficiência econômica
Outro tema preconizado em nossas ações de incidência foi a possibilidade da declaração de
hipossuficiência econômica para fins de isenção do pagamento de taxas e emolumentos consulares
para concessão de vistos ou para a obtenção de documentos para regularização migratória. Esse
tema foi regulamentado por meio da Portaria nº 218, de 27 de fevereiro de 2018, do Ministério da
Justiça e Segurança Pública (“Dispõe sobre o procedimento de avaliação da condição de
hipossuficiência econômica para fins de isenção de taxas para obtenção de documentos de
regularização migratória e de pagamento de multas”), a qual vem sendo amplamente implementada,
principalmente para a regularização dos venezuelanos.

d) Autorização de residência por razões humanitárias
A partir do mês de outubro, foram publicadas várias relações de nomes de migrantes
haitianos aos quais foi concedida autorização de residência por acolhida humanitária para nacionais
do Haiti e apátridas residentes na República do Haiti, solicitantes de refúgio. Essas publicações
seguem os termos da Portaria Interministerial nº 10, de 06 de abril de 2018. Até o fim do ano, foram
divulgadas quatro listas, totalizando 7.421 haitianos. Os pedidos coletivos foram formulados pela
Defensoria Pública da União e deferidos pelo Departamento de Migrações do Ministério da Justiça e
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Segurança Pública. O IMDH atuou intensamente junto aos diversos setores envolvidos na causa,
colaborando para que estas publicações fossem possíveis. E, com maior afinco, atuou na divulgação
destas publicações, bem como no fornecimento de orientações precisas aos imigrantes para que
conseguissem realizar seus registros dentro do prazo e segundo as exigências legais.
Em novembro, a autorização de residência por razões humanitárias ampliou-se. No dia 19, foi
publicada a Portaria Interministerial nº 17 – que altera a Portaria nº 10 – estendendo a possibilidade
dessa concessão a todos os haitianos que apresentarem requerimento à Polícia Federal até 20 de
novembro de 2019, e não apenas àqueles que apresentavam o visto humanitário.
Ainda em novembro, Ir. Rosita Milesi endereçou carta a André Furquim (diretor do
Departamento de Migrações do Ministério da Justiça), com o apoio de diversas entidades, para que
migrantes haitianos, beneficiários de acolhida humanitária, possam contar com uma orientação
adequada das disposições legais referentes à documentação para registro ou pedido de autorização
de residência.

e) Autorização de residência para fins laborais
As tratativas de formulação de proposta para autorização de residência a solicitantes de
refúgio associada à questão laboral se iniciaram em 19 de junho de 2018 em reunião entre
Departamento de Migrações (DEMIG/MJ), Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE/MJ),
Coordenação Geral de Imigração (CGIg/Ministério do Trabalho) e Conselho Nacional de Imigração
(CNIg/MTb). O IMDH manteve-se atuante no acompanhamento da matéria. O resultado foi a
publicação da Resolução Conjunta nº 1, de 9 de outubro de 2018, que “Dispõe sobre a concessão de
autorização de residência, associada à questão laboral, à solicitante de reconhecimento da condição
de refugiado junto ao Comitê Nacional para os Refugiados (Conare)”. O texto prevê que os processos
deverão ser protocolados e decididos individualmente e o prazo da residência concedida será de dois
anos; e que o/a solicitante deve ter pedido refúgio antes de 21 de novembro de 2017, estar
trabalhando (com registro na CTPS) antes desta data, estar com a CTPS assinada no momento do
pedido e não se encaixar em outra forma de autorização de residência laboral.

f) Autorização de residência a migrantes de país fronteiriço
A Portaria Interministerial Nº 9/2018 (que “dispõe sobre a concessão de autorização de
residência ao imigrante que esteja em território brasileiro e seja nacional de país fronteiriço, onde
não esteja em vigor o Acordo de Residência para Nacionais dos Estados Partes do Mercosul e países
associados, a fim atender a interesses da política migratória nacional”) veio em substituição à
Resolução Normativa Nº 126/2017 do CNIg, incluindo adequações importantes, como não mais exigir
a entrada no Brasil por via terrestre. Essa medida teve impacto expressivo pois a residência
temporária apresenta-se como opção de milhares de venezuelanos. No entanto, muitos ainda não
conseguem cumprir com as exigências documentais. Nesse sentido, o IMDH realizou gestões de
incidência buscando apoiar iniciativas para solucionar questões de exigência do Governo brasileiro
por documentos que são de difícil emissão por parte do Governo da Venezuela. Essa Portaria foi
alterada pela Portaria Interministerial Nº 15 (ver mais a respeito no tópico 9.4 deste capítulo).
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g) Anistia
Em relação ao PL 7876/2017 (PL da Anistia), Ir. Rosita Milesi participou, em 18 de abril, de
reunião da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados em que estava prevista a
votação do parecer da relatora Jô Moraes. Observou-se grande resistência dos parlamentares
presentes à aprovação do projeto. Com as ações de incidência das quais a diretora do IMDH
participou, conseguiu-se chegar a um entendimento de que o parecer da relatora seria discutido com
o Ministério da Justiça e a votação seria adiada para a semana seguinte.
A última atualização sobre o assunto data de 23 de maio, quando o Projeto de Lei foi
recebido pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, após aprovação na
Comissão das Relações Exteriores e de Defesa Nacional. A redação do parecer aprovado foi:
“concessão de autorização de residência aos imigrantes seja deferida àqueles que adentraram ao
território nacional até o dia 21 de novembro de 2017, data da vigência da Nova Lei de Migração (Lei
nº 13.445, de 24 de maio de 2017), desde que solicitada no prazo de até 18 (dezoito) meses da lei
que entrará no ordenamento jurídico, caso este PL seja aprovado nas duas Casas Legislativas”.

9.1.2 Medidas Provisórias
Um tema que se destacou nas ações de incidência em 2018 foi a tramitação da Medida
Provisória nº 820/2018 (de 15 de fevereiro de 2018), que resultou na aprovação da Lei 13.684/2018,
dispondo sobre medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de
vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária. Além disso, o IMDH
acompanhou a tramitação da Medida Provisória nº 823, de 9 de março de 2018 (referente à
transferência de R$ 190.000.000,00 em favor do Ministério da Defesa para ações de assistência aos
venezuelanos).
A MP 820 contou com uma intensa mobilização de atores da sociedade civil, de governo e de
organismos internacionais. O IMDH foi muito atuante ao longo do processo legislativo dessa matéria
considerada de suma importância, por tratar de uma resposta estruturada e permanente do governo
na acolhida a migrantes nos casos de fluxos decorrentes de crise humanitária – instrumento que
faltou na situação dos haitianos e que se pode aplicar, no momento, aos venezuelanos (e,
eventualmente, a contextos semelhantes no futuro). Por sua relevância histórica, a cronologia de sua
aprovação é deslindada no quadro abaixo, no qual se registra, também, quais sugestões do grupo de
incidência política não foram incorporadas pela Lei – temas esses sensíveis, cujo debate avalia-se não
poder deixar arrefecer.
Tabela 9.1 Histórico de incidência política
Histórico da incidência política (participação do IMDH) no caso da MP 820/2018,
convertida na Lei 13.684/2018
“Dispõe sobre medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de
vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária; e dá outras providências”.

20/02

Ir. Rosita Milesi se reuniu com a assessora do Senado Federal, Márcia Sprandel, para discutir propostas
de emendas à MP, dando continuidade aos trabalhos iniciados por outros representantes da sociedade
civil e da Defensoria Pública da União. Houve também articulação com o Dep. Orlando Silva (PCdoB/SP),
considerando-se a possibilidade de se apresentar como emenda à MP nº 820 a proposta de Anistia (que
atualmente tramita na Câmara dos Deputados como PL 7.876/2017).
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21/02

Ir. Rosita Milesi se reuniu com a Senadora Ângela Portela (PDT/RR).

04/04

A diretora do IMDH participou no Congresso Nacional da reunião de instalação da Comissão Mista da
Medida Provisória nº 820, presidida pelo Senador Paulo Paim (PT-RS). A vice-presidente da comissão
era a deputada Bruna Furlan (PSDB-SP) e o relator era o deputado Jhonatan de Jesus (PRB-RR).

06/04

Reunião no Congresso para discussão de estratégias de atuação em relação à MP 820, principalmente a
determinação de quais emendas seriam prioritárias e quais seriam inaceitáveis para o Grupo de
Trabalho de incidência política.

10/04

Dando continuidade às ações de incidência, Ir. Rosita Milesi participou, juntamente com a
representante do ACNUR Brasil, Isabel Marquez, de reunião com membros da Comissão Parlamentar
Mista que discute a MP 820, buscando sensibilizar principalmente o relator da questão.

12/04

Reunião no IMDH, com participação de Camila Asano, Camila Medeiros, Cyntia Sampaio, Fernando
Damázio, João Guilherme Granja, Márcia Sprandel, Paula Coury e Rosita Milesi com objetivo de planejar
os próximos passos de incidência, inclusive a estratégia de apresentação nas audiências públicas da
Comissão Parlamentar.

19/04

Ir. Rosita Milesi compôs a mesa expositora de audiência pública na Comissão Parlamentar Mista sobre a
MP 820, juntamente com outros representantes da sociedade civil. Em sua fala, procurou promover as
contribuições positivas dos fluxos migratórios, de modo a trazer um contraponto aos discursos
xenófobos.

22/04

Membros da Comissão Mista que analisava a MP 820 realizaram missão a Roraima, onde se reuniram
com organismos internacionais e representantes da sociedade civil, como IMDH Solidário, CMDH, SJMR,
Fraternidade, entre outros.

16/05

O parecer do relator Deputado Jhonatan de Jesus foi aprovado na Comissão Mista. Alguns dos pontos
defendidos pela sociedade civil foram incorporados, como a adoção do conceito de crise humanitária
em consonância com a Lei 13.445/2017 e a retirada do termo “estrangeiro”. Com relação à composição
do Comitê Federal de Assistência Emergencial, o Projeto de Lei de Conversão nº 13/2018 não tratava
sobre a secretaria executiva do órgão, algo que estava entre nossas demandas. O projeto previa a
participação de organizações da sociedade civil na execução das medidas de assistência emergencial e
com direito a voz no Comitê. Uma grande preocupação foi o fato de o relator ter adicionado as
chamadas “emendas jabuti”, que visavam alterar a política nacional do meio ambiente e políticas
relacionadas a povos indígenas, temas sem qualquer relação com a questão migratória.
Houve forte mobilização do grupo de incidência sobre o assunto. O Ministério Público Federal
denunciou a inclusão da emenda – que era inconstitucional, por não manter relação com a proposta
original da MP, e violava o direito de consulta do povo Waimiri-Atroari –, caracterizando a manobra
como “contrabando legislativo”.

05/06

Aprovada a Medida Provisória nº 820 de 2018, na forma do Projeto de Lei de Conversão nº 13 de 2018,
ressalvados os destaques. Texto seguiu para o Senado.
a. Uma tentativa da incidência que não vou incorporada: O Plenário rejeitou emenda do deputado
Ivan Valente (Psol-SP) que pretendia incluir representantes de entidades da sociedade civil, do
Conselho Nacional de Imigração (CNIg), da Defensoria Pública da União (DPU) e de organismos
internacionais no Comitê Federal de Assistência Emergencial, criado pela MP.
b. Ponto positivo: Um acordo entre as lideranças do governo e da Minoria excluiu de MP regras
sobre licenciamento ambiental em terras indígenas (o jabuti).
c. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou destaque do PPS à MP e retomou texto original
para condicionar a realização das ações de assistência emergencial à disponibilidade
orçamentária. O texto do projeto de lei de conversão previa que a execução seria obrigatória.

90

12/06

Senado aprovou projeto de lei de conversão (PLV 13/2018), que seguiu para sanção da Presidência da
República. A Medida Provisória condicionava a execução das ações de assistência à disponibilidade
orçamentária. A prioridade de aplicação dos recursos será em ações e serviços de saúde e segurança
pública. O texto autoriza a União a aumentar o repasse de recursos para os fundos estaduais e
municipais de saúde, educação e assistência social dos entes afetados após a aprovação de crédito
orçamentário. Acolhendo um pedido do grupo de incidência, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP)
apoiou a MP, mas criticou emenda que previa “cotas” para os entes federados receberem imigrantes, o
que daria ao estado ou ao município o poder de limitar a chegada de imigrantes e seria “flagrantemente
inconstitucional” por limitar o direito de ir e vir. Randolfe pediu que o governo ponderasse a
possibilidade de vetar esse item. Na mesma linha, a senadora Lídice da Mata (PSB-BA) também cobrou
o veto desse artigo. O líder do governo no Senado, Romero Jucá (MDB-RR), assumiu o compromisso de
veto do Executivo. Com o fim de evitar fluxos migratórios intensos, os parlamentares incluíram
dispositivo para permitir à União prestar cooperação humanitária a países em estado de conflito
armado, desastre natural, calamidade pública, insegurança alimentar ou outra situação que gere “grave
ameaça à vida, à saúde e aos direitos humanos de sua população”.

21/06

Sancionada pelo presidente Temer a Lei 13.684/2018. Uma conquista resultante dos esforços conjuntos
de incidência foi o veto presidencial ao artigo que previa a possibilidade de estabelecimento de cotas de
recebimento de imigrantes por unidades da Federação. Porém, não se conseguiu que a Lei acolhesse a
proposta de que a secretaria executiva do Comitê Federal de Assistência Emergencial ficasse a cargo da
Casa Civil, em vez do Ministério da Defesa.

Ao longo das discussões sobre o conteúdo da Medida Provisória convertida na Lei
13.684/2018, o grupo que participou da incidência política demonstrou preocupação a respeito do
papel que vem sendo desempenhado pelo Ministério da Defesa no tema migratório, a exemplo da
secretaria executiva que assume no Comitê Federal previsto nessa lei. O receio é o de que
sinalizações como essa retomem o olhar militarizado que a nova Lei de Migrações cuidou em afastar.
O mais adequado seria uma resposta coordenada pela Casa Civil e pelo Ministério da Justiça, como
ocorreu no caso do fluxo haitiano. Apesar disso, sublinhou-se, no processo, a importância de uma Lei
que confere parâmetros à ação governamental no caso de outras crises humanitárias que venham a
impactar o Brasil. A Lei 13.684/2018 é uma iniciativa para se evitar a perspectiva meramente
conjuntural sobre a crise humanitária e se estabelecer uma legislação eficaz que a permitir se lidar
com fluxos migratórios presentes e futuros.

9.1.3 Matérias legislativas diversas
O IMDH segue acompanhando a Proposta de Emenda Constitucional 25/2012, que tramita no
Senado e propõe estender os direitos políticos a residentes permanentes, somente nas eleições
municipais e se houver reciprocidade em favor de brasileiros. O tempo de residência necessário será
estabelecido por regulamentação. A PEC está pronta para ser votada no Senado desde setembro de
2017.
Em dezembro, junto com várias entidades, o IMDH assinou nota técnica contra o Projeto de
Lei do Senado 408/2018 de autoria de Romero Jucá (que traz a Ementa: “Altera a Lei nº 9.474, de 22
de julho de 1997, que define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados, e a Lei
nº 13.445, de 24 de maio de 2017, que institui a Lei de Migração, e dá outras providências”). O PLS
foi incluído em 28 de novembro na pauta de votação do Senado, quando houve um pedido de vista
coletiva. Em 19 de dezembro, resultado também de amplo trabalho de advocacy no Congresso, não
houve quórum para a votação da matéria.
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9.2 Governo do Distrito Federal
No âmbito do Distrito Federal, destacaram-se ações de incidência nas áreas da Saúde e da
Educação. Na Saúde, um conjunto de reuniões entre integrantes do IMDH e representantes da
respectiva Secretaria no Distrito Federal resultou na elaboração de uma Nota Técnica com o objetivo
de informar e orientar as equipes sobre a atenção à saúde da população imigrante ou refugiada.
As reuniões e gestões que culminaram nesse documento ocorreram entre os meses de
setembro e outubro, e contaram, em distintos momentos, com a participação de Marcus Quito
(Secretário-adjunto de Saúde do DF), superintendentes das regiões de saúde do Distrito Federal,
diretores de atenção primária e representantes da Gerência de Atenção à Saúde de Populações em
Situação Vulnerável. A intenção desses encontros foi a de se traçar estratégias para apresentar de
modo amplo o tema das migrações e refúgio aos profissionais de saúde, promover um olhar sensível
à questão, articular propostas de atendimento mais efetivo aos migrantes e refugiados no DF e sua
vinculação ao sistema de saúde, e também de possibilitar ao IMDH produzir material informativo, às
pessoas atendidas, relacionado ao acesso à saúde primária.
Desdobramento disso, como mencionado, em 12 de dezembro de 2018, foi emitida, pela
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde Coordenação de Atenção Primária à Saúde do GDF, a Nota
Técnica SEI-GDF n.º 10/2018 - SES/SAIS/COAPS Brasília-DF, tratando do assunto “Atendimento ao
usuário imigrante ou refugiado nos serviços de Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal”. Dentre
diversas determinações relacionadas ao respeito intercultural, à garantia de direitos fundamentais, à
universalidade e equidade da assistência à saúde fornecida pelo SUS, a Nota indica que os
profissionais devem promover a escuta ativa e qualificada e que não condicionem o acesso ao
serviço à apresentação de documento de identificação e/ou de comprovante de residência.
Já no campo da Educação, sublinha-se a assinatura do acordo de cooperação do Projeto
“Português como Língua de Acolhimento a Imigrantes e Refugiados” a ser ofertado nos Centros
Interescolares de Línguas (CILs) e no sistema educacional do Distrito Federal e entorno, de modo
amplo, em 2019. O projeto vinha sendo elaborado desde 2016 – a partir de uma parceria entre
Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal (SEE-DF), Universidade de Brasília
(Coordenação da Cátedra Sérgio Vieira de Mello), IMDH e ACNUR – a fim de instituir política pública
permanente do GDF de oferecimento, apoio e acompanhamento oficial do ensino de Português a
estudantes migrantes.

9.3 Fluxo migratório da Venezuela
Em março, com o estabelecimento do escritório do IMDH Solidário, em Boa Vista, tornou-se
mais presente e sistemática a atuação do Instituto na assistência emergencial e de integração social
principalmente a mulheres e crianças venezuelanas. Ao longo do ano, a diretora do IMDH realizou
diversas viagens a Roraima e, junto à equipe local, participou de variadas articulações para firmar
parcerias institucionais entre entidades civis, de governo e internacionais com foco na melhoria da
acolhida brasileira a esse intenso fluxo migratório.
Para além do atendimento diário a mulheres e crianças no escritório do IMDH Solidário (que
fica anexo à Paróquia Consolata), a equipe fez-se presente e atuante: em audiências públicas na
Assembleia Legislativa de Roraima; nas reuniões a respeito da “Operação Acolhida”, levada a caba
pelo Governo Federal, em parceria com o ACNUR, a qual, dentre outras metas, organizou a
interiorização voluntária de famílias venezuelanas para diversas cidades do país; no
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acompanhamento à situação dos abrigos na cidade (geridos pelo Exército, ACNUR e instituições da
sociedade civil, como AVSI) e Postos de Triagem; na esfera da informação pública, participando de
seminários e mesas redondas, promovendo rodas de conversas periódicas com mulheres migrantes
sobre temas fundamentais e organizando campanhas de sensibilização da comunidade acolhedora;
na articulação de parcerias e alinhamentos com diversas instituições e na consolidação de convênios
e acordos para ampliar a capacidade de atendimento e aprimorar processos; ou na resolução de
casos específicos, que demandaram mobilização e alinhamento de organizações da sociedade civil e
de governo (envolvendo temas como tráfico de pessoas, exploração do trabalho e xenofobia).
A natureza ampla dessa atuação fez-se igualmente presente no município roraimense de
Pacaraima, fronteiriço à Venezuela. Nesse local, o IMDH atua (em parceria com instituições como o
Centro Pastoral para os Imigrantes da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Pacaraima, a Prefeitura
Municipal, o ACNUR, a OIM e a Fraternidade) na gestão do Centro de Atendimento Infantil (que
atende especialmente crianças indígenas Warao), no acompanhamento ao funcionamento de
diversos serviços prestados (como o café da manhã oferecido pela Paróquia) ou no apoio ao
aprimoramento dos registros necessários à regularização migratória na Polícia Federal e no Centro de
Triagem (coordenado por Exército, ACNUR e outros organismos internacionais).
Ainda em relação ao fluxo migratório venezuelano, foi realizado ao longo do ano amplo
trabalho de incidência política junto à Igreja Católica, especialmente de articulação institucional
visando a sensibilização e garantia de políticas públicas para atender satisfatoriamente esse público.
Nesse âmbito mencionam-se os seguintes eventos:

06 a 08/03: Em Roma, Ir. Rosita Milesi foi uma das representantes do Brasil no encontro da Comissão
Internacional Católica para Migração, que reuniu pessoas de 50 países para discutir a temática, e
apresentou a atuação da sociedade civil brasileira em relação ao fluxo migratório venezuelano.
24 e 25/04: Representando a Rede Clamor, Ir. Rosita Milesi participou de evento, na Colômbia, da
Caritas Internacional com o tema da incidência por políticas públicas em relação aos migrantes
venezuelanos, a partir do qual a Caritas emitiu documento conclamando governos a reconhecer
migrantes e refugiados venezuelanos como sujeitos de direito.
09 e 10/07: O IMDH participou da “Oficina de Planejamento para Integração das Ações com pessoas
Migrantes Venezuelanas”, organizada pela Caritas Brasileira em Brasília. A Oficina reuniu 11
organizações, principalmente as que atuam em Roraima, com o objetivo de elaborar Plano de Ação
das entidades católicas para alinhar o trabalho de acolhida e integração dos migrantes venezuelanos.
02/10: O IMDH participou, em Boa Vista, do lançamento do "Plano Nacional de Integração Caminhos
de Solidariedade: Brasil & Venezuela", do qual é parceiro na elaboração e execução. A diretora do
IMDH é também membro do Conselho Gestor do Projeto.

Nesse campo da incidência política, vale também destacar o trabalho sistemático realizado
pelo IMDH a partir de Brasília, participando de instâncias decisórias envolvendo Executivo e
Legislativo Federal e organizações da sociedade civil diretamente ligadas ao tema. Nessa direção,
ressaltam-se: as gestões junto à Casa Civil do Governo Federal relacionadas ao Plano de Acolhimento
e Estratégia de Interiorização; reuniões de alinhamento com as Aldeias Infantis SOS, que receberam
famílias venezuelanas interiorizadas, para a garantia de acesso a serviços públicos básicos de saúde,
educação, ensino do português, dentre outros; articulação com instituições parceiras no país visando
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à acolhida de migrantes, bem como com rede de potenciais colaboradores em Brasília para apoiar
migrantes em situação de maior vulnerabilidade; e o acompanhamento ativo de Portarias, Decretos e
outras matérias fundamentais à regularização dos migrantes venezuelanos.
Sobre esse último ponto, destaca-se o acompanhamento realizado pelo IMDH em torno da
Ação Civil Ordinária 3121, do mês de abril, na qual o Governo de Roraima solicitava o fechamento da
fronteira entre Brasil e Venezuela. O IMDH somou forças com outras entidades da sociedade civil
(Conectas Direitos Humanos, Missão Paz e Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante)
requerendo admissão como Amici Curiae no processo. Representando as entidades no STF de
maneira pro bono, apresentou-se Beto Vasconcelos, advogado, ex-secretário nacional de Justiça e expresidente do CONARE. Após meses de trâmite, a ACO foi julgada inconstitucional pelo STF.
Além disso, o IMDH manteve-se atuante no trabalho de incidência para revogar o Decreto
25.681 (de agosto) do Governo do Estado de Roraima, que buscava tornar mais rígido o acesso a
serviços públicos por parte de migrantes e deportar migrantes envolvidos em crimes. Sobre a
matéria, houve manifestação de inconstitucionalidade do Ministério Público Federal, o qual, junto
com a DPU ingressou com ação civil pública contra a medida. Em 7 de agosto, a Procuradoria Geral
da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a imediata suspensão do Decreto, por sua
inconstitucionalidade, o qual, no dia seguinte, foi suspenso pela ministra Rosa Weber.
Buscando a melhoria na gestão de processos e na adequação à realidade dos migrantes
vindos da Venezuela, a diretora do IMDH realizou tratativas, em parceria com a Polícia Federal, junto
aos Ministérios da Justiça, da Segurança Pública, das Relações Exteriores e do Trabalho (autores da
Portaria Interministerial nº 9), buscando dispensar os venezuelanos da necessidade de apresentar
certidão de nascimento, casamento ou consular para obtenção da Residência Temporária – condição
que muitos não podiam atender e que, por isso, acabavam solicitando refúgio, mesmo com interesse
na residência. Nessa direção, em 27 de agosto, foi editada a Portaria Interministerial Nº 15 (MJ, MSP,
MRE, MTE), que altera a Portaria Interministerial nº 9, referente à residência temporária para
venezuelanos e outros residentes de países limítrofes não contemplados pelo Acordo de Residência
do Mercosul. A nova Portaria prevê a possibilidade de autodeclaração de filiação, caso o imigrante
esteja em situação de vulnerabilidade e impossibilitado de apresentar certidão de nascimento ou
casamento ou certidão consular.
Por fim, menciona-se a participação do IMDH na assinatura de manifestações escritas
conjuntas em prol de políticas efetivas de acolhimento a migrantes e solicitantes de refúgio vindos da
Venezuela. Em 22 de agosto, o IMDH integrou um grupo de mais de 200 organizações da sociedade
civil que lançou um chamado aos Estados da região, organismos regionais e internacionais, instandoos a atender os venezuelanos e venezuelanas em mobilidade; e, em 19 de setembro, o "Grupo de
Mobilidade Humana Venezuelana", do qual o IMDH faz parte, emitiu a “Declaración de la sociedad
civil sobre personas provenientes de Venezuela que requieren protección nacional e internacional”,
resultado de um encontro realizado na cidade de Washington, que reuniu 50 delegadas e delegados
de organizações da sociedade civil de 12 países das Américas.

9.4 Agenda Internacional
Neste tópico, cabe assinalar a participação do IMDH na avaliação do “Plano de Ação do
Brasil” (PAB), na Reunião de Consultas da América Latina e Caribe como Contribuição Regional para o
Pacto Global sobre Refugiados, na elaboração do documento “100 Pontos de Brasília” e nos
encontros consultivos do ACNUR com organizações da sociedade civil em nível mundial.
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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.
Já no contexto de avaliação da implementação deste Plano, o IMDH contribuiu, juntamente
com organizações de diversos outros países da região, para a elaboração do relatório trienal, a cargo
da sociedade civil (nomeado “Plan de Acción de Brasil: evaluación de la sociedad civil 2014-2017”).
Após várias reuniões de alinhamento, esse documento foi formalmente apresentado e discutido
durante a “Reunião de Consultas da América Latina e Caribe como Contribuição Regional para o
Pacto Global sobre Refugiados” (descrito no parágrafo abaixo), ocorrido em fevereiro em Brasília. Na
leitura do relatório ocorrida durante o evento, a diretora do IMDH, Ir. Rosita Milesi e Nancy Peres,
pela Organização Sin Fronteras/México, realizaram a exposição oral do Relatório.
Tomando como base de debate o PAB, a referida “Reunião de Consultas da América Latina e
Caribe” ocorreu nos dias 19 e 20 de fevereiro, com os seguintes objetivos: 1) compilar as boas
práticas e os compromissos da região; 2) refletir coletivamente sobre a aplicação da “Solidariedade
em Ação”, incluindo debate sobre como operacionalizar os compromissos assumidos para
desenvolver mecanismos de compartilhamento de responsabilidades regionais e globais mais
previsíveis; e 3) apresentar recomendações que serviram como contribuições da região para o Pacto
Global sobre Refugiados, aprovado em dezembro de 2018 pela ONU. O evento contou com a
participação do Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, e representantes
de 36 países da região.
A Reunião foi encerrada com a adoção dos “100 Pontos de Brasília”, documento levado ao
Pacto Global. Considerando as diferentes realidades nacionais e regionais, o documento é um
compilado de iniciativas e práticas que vão desde o acesso à proteção internacional e padrões
elencados para a determinação do status de refugiado, até a prevenção e resposta à violência sexual
e de gênero, respeito à diversidade e não discriminação e soluções duradouras com ênfase na
integração local.
Ainda no escopo dessa Reunião, o IMDH, na condição de membro do Grupo Articulador do
Plano de Ação do Brasil, foi um dos signatários do comunicado “Un llamado a la responsabilidade
compartida y la solidaridad con las personas venezolanas en mobilidade”. No documento, as
organizações da sociedade civil conclamaram os Estados da região à ação diante da magnitude e do
alto crescimento da situação de deslocamento forçado da população venezuelana, com base no
princípio da responsabilidade compartilhada e em linha com a solidariedade regional e o espírito da
Declaração de Cartagena sobre Refugiados.
No âmbito da atuação internacional, destaca-se igualmente a participação do IMDH em dois
encontros realizados pelo ACNUR em sua sede em Genebra, na Suíça. O primeiro, intitulado
“Encontro Anual de Consultas do ACNUR com Organizações parceiras da sociedade civil – 2018
Annual Consultations with NGOs”, ocorreu entre os dias 26 e 29 de junho e abordou o tema “A
Pessoa em primeiro lugar”. Estavam presentes em torno de 300 organizações (aproximadamente 600
participantes) e um número significativo de refugiados e refugiadas, cujos depoimentos ocuparam
lugar de destaque no evento. O evento demonstrou-se também oportunidade de articulação com as
demais instituições da região, favorecidos pela ocorrência de eventos paralelos e complementares.
Para a América Latina, houve um encontro com a Diretora do Bureau dos Américas e sua equipe, em
que se tratou de temas como a migração venezuelana na região, a apatridia e o monitoramento do
“Plano de Ação do Brasil”.
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O segundo encontro que a diretora do IMDH compareceu em Genebra nomeava-se "11º
Diálogo do Alto Comissário sobre os Desafios da Proteção", com o tema “Proteção e soluções em
ambientes urbanos: envolvimento com as cidades”, e foi realizado nos dias 18 e 19 de dezembro.
Partindo do conceito de "cidades solidárias" e da constatação de que mais da metade da população
refugiada do mundo vive em áreas urbanas, o evento buscou identificar problemas e desenvolver
práticas no âmbito das esferas decisórias municipais. Por meio de sessões plenárias, sessões
temáticas e mesas redondas, debateram-se desafios e abordagens inovadoras no contexto
migratório, visando ao aprimoramento das respostas aos refugiados residentes em ambientes
urbanos.

9.5 Participação em reuniões, seminários, conferências e outros
Com o objetivo de sensibilizar a sociedade e comunidades de acolhida sobre a situação da
população de interesse e colaborar na proposição de políticas públicas, o IMDH organizou ou
participou de seminários, conferências, reuniões e palestras sobre a temática do refúgio e migrações,
elaborou notas conjuntas para o esclarecimento de informações importantes e apoiou iniciativas e
subsídios para a qualificação do debate público. Nessa direção, segue lista das principais atividades
desenvolvidas ao longo do ano (as ações relacionadas mais diretamente a Roraima foram
apresentadas em subitem prévio):

02/02: Conclusão da primeira edição (turma piloto) do “Treinamento de Preparação de Jovens para
Programas de Jovem Aprendiz e Estágio” (Brasília/DF). Parceria entre IMDH, Centro de Integração
Empresa-Escola/CIEE, ACNUR e Fundación Avina, o projeto visa capacitar e assistir jovens refugiados
e solicitantes de refúgio para oportunidades de estágio ou de jovem aprendiz. Para mais informações
sobre o Treinamento e demais reuniões e encontros relacionados ao tema do trabalho, ver capítulo
específico neste Relatório.
08/02: II Reunião Técnica de Consolidação da II Política e Plano Distrital de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas (Brasília/DF). A assistente de integração do IMDH, Paula Coury, participou desta
reunião que tratou da atualização do Decreto nº 36.178 de dezembro de 2014. Para mais
informações sobre a atuação no tema de tráfico de pessoas, ver capítulo específico neste Relatório.
23/02: Reunião com representante do CONARE (Brasília/DF). A diretora do IMDH, Ir. Rosita Milesi,
reuniu-se com a especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do CONARE DEMIG/SNJ/MJ, Ana Julieta Teodoro Cleave, na sede do Instituto. Baseado na experiência do IMDH,
Ana Julieta buscou levantar ações realizadas ou articuladas pelo Instituto que pudessem informar a
elaboração de políticas públicas estruturantes para a integração dos refugiados, a fim de fortalecer
este campo de atuação do CONARE. Além disso, é de interesse do CONARE estabelecer como política
um acompanhamento dos refugiados para além do processo de deferimento dos processos. De
forma mais concreta, intenciona-se, após cada plenária, reunir os refugiados deferidos para
comunicar-lhes as políticas públicas destinadas a sua integração.
14 e 15/03: Seminário “Trabalho digno, uma via de integração: a função de liderança e seu
potencial junto aos migrantes e refugiados” (Brasília/DF). Este Seminário foi realizado pelo IMDH,
com apoio da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, e contou com a presença
primordial de pessoas solicitantes de refúgio, refugiadas, apátridas e imigrantes. Além de propiciar o
debate e aprofundamento sobre o tema, o objetivo do encontro foi o de favorecer a interação
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dos(as) participantes com órgãos de governo e instituições internacionais, estimular e apoiar
lideranças, e elaborar e apresentar propostas de políticas públicas. Para mais informações sobre o
Seminário e demais reuniões e encontros relacionados ao tema do trabalho, ver capítulo específico
neste Relatório.
11/04: Lançamento do relatório “Refúgio em Números”, da Secretaria Nacional de Justiça
(Brasília/DF). A diretora do IMDH participou de reunião no Ministério da Justiça, em que se divulgou
a 3ª edição do relatório “Refúgio em Números”, documento que apresenta os principais dados sobre
solicitações de refúgio e reconhecimento da condição de refugiado no país.
04/05: “Encontro de Formação dos Colaboradores do Escritório Central da Província Marista
Centro-Norte” (Brasília/DF). A assistente de integração do IMDH, Paula Coury, proferiu palestra de
sensibilização no Encontro da Província Marista Centro-Norte, que engloba 16 estados brasileiros. A
apresentação teve como objetivo informar o público sobre a realidade dos refugiados no Brasil,
motivando-as a pensar em ações concretas em prol desta população. A convite do IMDH, uma
imigrante venezuelana falou ao público sobre a realidade vivida em seu país e os desafios na chegada
ao Brasil, principalmente na busca por emprego. Seu relato emocionou a todos os presentes, que se
mostraram muito motivados a atuar em favor dos refugiados. O resultado mais imediato da
sensibilização foi a decisão de contratar a venezuelana para trabalhar no Escritório Central da
Província Marista Centro-Norte, dando, assim, início a uma parceria que pode resultar em mais
oportunidades de contratação.
14/05: Visita do Secretário Nacional de Justiça e de representantes do Ministério da Justiça ao
IMDH (Brasília/DF). O IMDH recebeu a visita do Secretário Nacional de Justiça e presidente do
Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), Dr. Luiz Pontel de Souza, acompanhado pelo diretor
do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça, Dr. André Zaca Furquim, e do coordenadorgeral do CONARE, Dr. Bernardo de Almeida Laferté. O encontro, além de uma oportunidade para
estreitar relações interinstitucionais, objetivou fortalecer o trabalho em favor dos migrantes e
refugiados, na ótica da relação tripartite entre Governo, sociedade civil e ACNUR. O IMDH teve a
oportunidade de apresentar o leque de ações e projetos que desenvolve, incluindo a extensão em
Roraima – IMDH Solidário. A equipe do IMDH pôde intercambiar informações e desafios sobre a
temática de migrações e refúgio, assim como esclarecer dúvidas e processos em favor de melhoria
dos serviços que presta à população em mobilidade, inclusive para migrantes internos brasileiros. A
visita foi finalizada com um café da tarde com gostosas arepas, preparadas por Matilde Alvarez,
refugiada colombiana atendida pelo IMDH.
23/05: “Capacitação de Equipes Pedagógicas e Pastoral de 30 unidades do Colégio Marista”
(Brasília/DF). A assistente de integração do IMDH, Paula Coury, realizou videoconferência de
informação e sensibilização para profissionais do Colégio Marista. A apresentação teve como
objetivo informar o público sobre a realidade dos refugiados no Brasil. O mote da conferência foi
“Somos farol de esperança” e as atenções se voltaram, principalmente, para as situações vivenciadas
por refugiados sírios e venezuelanos.
12 a 14/06: “Seminário Internacional para Migrações e Refúgio: Caminhos para a Cultura do
Encontro” (Brasília/DF). O Seminário foi realizado pela Caritas Brasileira, no bojo das celebrações do
“Dia Mundial dos Refugiados”. O IMDH foi uma das instituições co-organizadoras do evento, atuando
também na relatoria. Além disso, a agente de relações institucionais do IMDH Solidário, Viviana
Peña, e o agente de ação sociolaboral, Fernando Damazio, realizaram apresentações em Grupo de
Trabalho com os temas “Protagonismo e empoderamento das mulheres” e “Trabalho e Geração de
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Renda”, respectivamente. Ao final do evento, Ir. Rosita Milesi colaborou na redação da carta
sintetizadora do Seminário.
18/06: Lançamento do projeto “Atuação em rede: capacitação dos atores envolvidos no
acolhimento, integração e interiorização de refugiados e migrantes no Brasil” (Brasília/DF). A Rede
de Capacitação a Refugiados e Migrantes, da qual o IMDH faz parte, juntamente com a Escola
Superior do Ministério Público da União (ESMPU), a Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos
(PFDC), o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Refugiados (ACNUR), a Organização Internacional para as Migrações (OIM), a Conectas Direitos
Humanos e a Defensoria Pública da União (DPU), lançou este projeto com o objetivo de fomentar,
por meio de oficinas formativas gratuitas, a discussão em torno da necessidade de se estabelecer
políticas locais de acolhimento, abrigamento e integração para refugiados e migrantes. O IMDH
esteve presente da estruturação do projeto à sua execução, que segue em curso.
14/08: Reunião com representante da ONG Compassiva (Brasília/DF). Encontro com a diretora do
IMDH, Ir. Rosita Milesi, o agente de ação sociolaboral do IMDH, Fernando Damazio, e Camila Suemi,
advogada da organização não governamental Compassiva, objetivando parceria para revalidação
gratuita de diplomas, entre outros assuntos. Para mais informações sobre reuniões e encontros
relacionados ao tema do trabalho, ver capítulo específico neste Relatório.
21/08: Reunião com especialista em advocacy do ACNUR (Brasília/DF). O encontro, ocorrido no
IMDH, reuniu Ir. Rosita, representantes do ACNUR e um especialista da sede do ACNUR em Genebra
para ações de advocacy. Essa missão faz parte de um processo de desenvolvimento de ferramentas
para aprimorar as atividades de advocacy exercidas pelo ACNUR no contexto operacional brasileiro,
sobretudo em termos da situação da Venezuela e do acúmulo de solicitações de refúgio pendentes.
O objetivo é melhorar a forma como o ACNUR desempenha ações de advocacy junto ao Governo, de
modo a ampliar as vozes de pessoas refugiadas no Brasil, estabelecendo parcerias e envolvendo de
forma mais estratégica diferentes plataformas da ONU e da sociedade civil.
31/08: Reunião com assessora de Representação Institucional da União Marista do Brasil
(Brasília/DF). No IMDH, Ir. Rosita Milesi e Camila Medeiros (assessora de diretoria) reuniram-se com
Francine Junqueira (UMBrasil), que apresentou a atuação do UMBrasil e respostas de parceria na
área de incidência e voluntariado relacionadas ao tema de crianças e adolescentes em interface com
migrações e refúgio.
12 a 14/09: “IX Seminário Nacional da Cátedra Sergio Vieira de Mello (CSVM)”, do ACNUR
(Curitiba/PR). Ir. Rosita Milesi participou deste evento realizado na Universidade Federal do Paraná
(UFPR), no qual foi lançado o relatório de atividades das 21 universidades que integram a CSVM em
todo o Brasil, considerando as áreas de pesquisa, ensino e extensão. Os esforços se inserem no novo
paradigma da proteção dos refugiados, promovido pelo Pacto Global sobre Refugiados, que valoriza
a participação ampliada da sociedade, em que cada ator, inclusive as universidades, são chamadas a
desempenhar um papel essencial na acolhida e proteção de pessoas refugiadas.
15/09: Reunião no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (Brasília/DF). A diretora do
IMDH, Ir. Rosita Milesi, participou de reunião no IPEA, com a presença de uma representante do
CONARE e dos pesquisadores João Brígido e Carolina Claro. O IMDH está apoiando a realização de
um estudo sobre a integração de refugiados e solicitantes de refúgio no Brasil – iniciativa que busca
gerar dados para basear a formulação de políticas públicas para esse público, bem como monitorar e
avaliar as políticas já existentes.

98
15/09: “Seminário Internacional Crianças e Adolescentes Migrantes” (Brasília/DF). Paula Coury,
assistente de integração do IMDH, e Camila Medeiros, assessora de diretoria, participaram do
Seminário Internacional Crianças e Adolescentes Migrantes, realizado pelo Ministério dos Direitos
Humanos, com apoio do Eurosocial, Aldeias Infantis SOS e Organização dos Estados Ibero-americanos
para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI). O evento teve como objetivo permitir a troca de
experiências sobre boas práticas dos órgãos de governo e da sociedade civil na interiorização e os
desafios na adequação das políticas públicas ao contexto migratório, especialmente no que diz
respeito a crianças e adolescentes migrantes. Entre os desafios prioritários, destacaram-se a questão
do acesso à saúde e à educação; a garantia de um ambiente acolhedor nas escolas, com a
sensibilização de professores e alunos brasileiros; a prevenção à exploração sexual e ao
envolvimento com o tráfico de drogas; e a proteção a crianças separadas ou desacompanhas.
20/09: Seminário “Desafios na Atuação do Terceiro Setor: Filantropia e Voluntariado” (Brasília/DF).
A diretora do IMDH, Ir. Rosita Milesi, ministrou palestra nesse Seminário, organizado pelo Núcleo de
Estudos e Pesquisas Avançadas no Terceiro Setor (NEPATS) da Universidade Católica De Brasília
(UCB). Abordando o tema “A atuação do IMDH e seus desafios frente à crise humanitária das
migrações”, destacou o trabalho desenvolvido pelo Instituto na acolhida e integração aos migrantes
e refugiados e a importância da atuação em rede para lidar com os desafios apresentados por fluxos
migratórios na atualidade, sublinhando a articulação da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados
(RedeMiR), que congrega organizações da sociedade civil de todo o país.

20/09: "Curso gratuito sobre negócios para imigrantes e pessoas em situação de refúgio"
(Brasília/DF). O IMDH e o Grupo Mulheres do Brasil promoveram, em parceria com o SEBRAE, curso
que propiciou qualificação introdutória relacionada ao empreendedorismo e geração autônoma de
renda. Participaram 30 pessoas de várias nacionalidades (Afeganistão, Venezuela, Togo, Gana,
Uganda, Marrocos, Guiné e Senegal). Para mais informações sobre o curso, e reuniões e encontros
relacionados ao tema do trabalho, ver capítulo específico neste Relatório.
24/09: Reunião na sede da União Marista do Brasil (UMBrasil) (Brasília/DF). Reuniram-se Francine
Junqueira, Ir. Álvaro Imperatori e Irmão Natalino, da UMBrasil, e Ir. Rosita Milesi e Camila Medeiros,
do IMDH, sobre parceria UMBrasil/IMDH em iniciativas relacionadas à interiorização de famílias
venezuelanas de Roraima, à cessão de voluntário para apoiar o IMDH Solidário, a ações
psicopedagógicas para crianças venezuelanas a serem desenvolvidas em sala anexa ao IMDH
Solidário e a oficinas de capacitação e sensibilização com funcionários das duas instituições.
26/09: “Diálogo Brasil-Alemanha” (Brasília/DF). O encontro, em que participaram as assistentes de
integração e de proteção do IMDH, foi organizado pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais
(CEBRI) e pela Konrad Adenauer Stiftung. Discutiram-se questões de cooperação em paz e segurança,
destacando-se a crise de refugiados mundial e, de modo mais específico, a diáspora venezuelana.
Abordaram-se questões como a necessidade de intensificar o processo de interiorização de
venezuelanos no Brasil; garantir a inserção de refugiados e migrantes no mercado de trabalho; e
combater manifestações xenófobas.
01/10: Carta aos candidatos à Presidência da República. O IMDH uniu-se a outras entidades ligadas
à temática migratória para lançar uma carta-compromisso para candidatos sobre direitos dos
migrantes. O documento elencou 12 pontos que incluem o comprometimento dos futuros
governantes e legisladores com a defesa das leis de Migração e de Refúgio no Brasil, com os direitos
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assegurados pela Constituição de 1988, além de compromisso com a formulação de uma política
nacional migratória, entre outros pontos.
11/10: Oficina do “Plano de Resposta para Refugiados e Migrantes (PRRM)” (Brasília/DF).
Coordenada pelo ACNUR, a Oficina teve o propósito de elaborar o “PRRM Regional – Plano de
Implementação” para o ano de 2019. O Plano é um instrumento complementar aos foros e
mecanismos já existentes em nível regional e nacional e objetiva traçar estratégias nas áreas de
emergência, de proteção, de inclusão socioeconômica e cultural e de fortalecimento de capacidades
nacionais.
15/10: Mesa Redonda “Migração: Direitos Humanos e Solidariedade” (Brasília/DF). Ir. Rosita Milesi
integrou a mesa expositora da primeira edição do “Papo em Rede: diálogos que geram
transformação”, realizado pela Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM), que enfocou a atuação de
entidades eclesiais e não governamentais no contexto migratório desencadeado pela crise
humanitária na Venezuela. Ir. Rosita abordou as linhas de ação do IMDH e o tratamento, as medidas
e as políticas a serem implementadas no atendimento humanitário em regiões de chegada, de
passagem e de destino de migrantes.
18/10: Reunião com Servidores da Câmara dos Deputados (Brasília/DF). A diretora do IMDH
participou de reunião com assessores legislativos da Câmara Federal, a convite de Gabriel Neto,
presidente da Comissão de Cidadania dos Servidores da Câmara dos Deputados. A reunião ocorre
regularmente para tratar de temas específicos da assessoria legislativa e tem o costume de convidar
instituições para apresentar seus trabalhos. Ir. Rosita explanou sobre as ações do IMDH aos
assessores e a representantes diplomáticos convidados.
18/10: Lançamento do Programa Viva Voluntário (Brasília/DF). Ir. Rosita Milesi e Camila Medeiros,
assessora de diretoria, participaram do lançamento do Programa Viva Voluntário, do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento/PNUD (em parceria com a Casa Civil, Governo do Distrito
Federal e Escoteiros de Brasília), no auditório Celso Furtado, no Ministério do Planejamento. O IMDH
inscreveu-se na Plataforma Digital do Voluntariado, uma das principais ações do Programa. Ir. Rosita
Milesi foi convidada a realizar uma apresentação, ao público presente, sobre as linhas de ação do
IMDH (em Brasília, Boa Vista e Pacaraima) e a relação estabelecida com o voluntariado.
8 e 9/11: Simpósio “Direito Internacional dos Refugiados: realidades e perspectivas no Brasil e no
Mundo” (Cuiabá/MT). O Simpósio foi organizado pelo Centro Pastoral dos Migrantes, pelo Fórum
dos Direitos Humanos e da Terra e parceiros, e ocorreu na Universidade Federal do Mato Grosso.
Acolhendo mais de 140 pessoas de diversas nacionalidades (haitianos, venezuelanos, cubanos e
senegaleses), o objetivo foi analisar os fluxos migratórios para o Brasil dos últimos anos, frutos de
uma crise global, de origem econômica, política, social e ambiental. Ir. Rosita Milesi participou como
palestrante desse Simpósio; convidada a integrar o painel nomeado “Fluxos Migratórios e
Perspectivas Globais”, seu tema de apresentação foi “Migrantes e refugiados: acolhimento, proteção
e integração na legislação brasileira”.
12 e 13/11: “Encontro com parceiros (ACNUR) 2019: Planejamento Detalhado, Operação do Brasil”
(Brasília/DF). Durante dois dias, no Hotel Cullinan, o ACNUR reuniu os representantes de todas as
instituições no Brasil com quem possui parceria para discutir sobre o que se passou em 2018 e os
planos para 2019. Foi apresentado um ciclo de gestão de operações que envolvem pesquisas e
planejamento. No primeiro dia, além dos trabalhos em grupo, o ACNUR apresentou o “Planejamento
Inicial do ACNUR – prioridades em 2019” e o “Plano de Resposta Regional para Refugiados e
Migrantes (RMRP)”. No segundo dia, foram tratados os Acordos de Parceria (PPAs) de 2018 e para

100
2019, além de exposição do ACNUR sobre “Bolsa Subsistência/Auxílio Financeiro”, “Apresentação do
projeto HELP” e “Proteção baseada na comunidade”. Do IMDH, estiveram presentes,
alternadamente, Ir. Rosita Milesi (diretora), Ludmylla Almeida (assistente de secretaria) e Daniel Yuri
(gerente administrativo-financeiro).
20/11: Palestra no Instituto Federal de Brasília (Riacho Fundo/DF). Representando o IMDH, a
assistente de integração Paula Coury proferiu aula com tema “Migrações e Refúgio no Contexto da
Educação Básica Brasileira” no quadro da matéria “Educação para Diversidade”, do curso de
licenciatura em Letras Inglês, do Instituto Federal de Brasília – Campus Riacho Fundo. Em sua
apresentação, destacou as dificuldades práticas e necessidades específicas enfrentadas por
refugiados e imigrantes no exercício do direito à Educação Básica no Brasil, como questões
burocráticas, culturais e relacionadas ao idioma. Ressaltou, também, a importância da construção de
políticas públicas que atendam a tais necessidades específicas e valorizem a diversidade cultural no
ambiente escolar, contribuindo assim para a integração social de refugiados e imigrantes.
27 e 28/11: Seminário “Migração, Interculturalidade e Direitos Humanos” (Chapecó/SC). A diretora
do IMDH, Ir. Rosita Milesi, participou e realizou exposição sobre o tema “Migrações no contexto
brasileiro, com foco na migração recente”, neste Seminário organizado pelo Grupo de Estudos sobre
Imigrações para o Oeste de SC (GEIROSC), da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus
Chapecó.
14/12: Conclusão da segunda edição do “Treinamento de Preparação de Jovens para Programas de
Jovem Aprendiz e Estágio” (Brasília/DF). Parceria entre IMDH, Centro de Integração EmpresaEscola/CIEE, ACNUR e Fundación Avina, o projeto visou capacitar e assistir jovens refugiados e
solicitantes de refúgio na busca de uma oportunidade de estágio ou de jovem aprendiz. Para mais
informações sobre o Treinamento e demais reuniões e encontros relacionados ao tema do trabalho,
ver capítulo específico neste Relatório.

9.6 Prêmios recebidos
Em 2018, Irmã Rosita Milesi e o IMDH receberam duas condecorações de reconhecimento à
trajetória dedicada à promoção dos direitos humanos.
Em 16 de agosto, Ir. Rosita recebeu o “Prêmio MPT10”, da Procuradoria Regional do Trabalho
da 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins), que reconhece a atuação de personalidades e
instituições em defesa dos direitos sociais e nos serviços à cultura jurídica geral. Foram agraciadas
quatro personalidades no Distrito Federal e duas no Tocantins. A diretora do IMDH estava em
Roraima e a assessora de diretoria, Camila Medeiros, representou-a na cerimônia de entrega do
prêmio.
Em 20 de dezembro, o IMDH recebeu a medalha ao mérito de dignidade humana concedida
pela Subsecretaria de Apoio às Vítimas de Violência, órgão ligado à Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania do Distrito Federal. A entrega ocorreu durante cerimônia que celebrou os 70 anos da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, em Brasília.
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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 sócio laboral e capacitação para o trabalho;
4. Acionar mecanismos de vigilância para prevenir e evitar exploração no trabalho, tráfico de
pessoas e trabalho análogo à 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 01.01.2018 a 31.12.2018
Metas:
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 Fundación Avina, 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/Fundación Avina
e IMDH/MJ/CONARE.
Abrangência territorial:
Local e nacional.
Participação dos usuários:
Avaliação nos eventos e realizada pela equipe responsável pelo Projeto.

Desenvolvimento do Projeto 10
10.1 Introdução
O IMDH se dedica à inserção laboral da população migrante com grande zelo e atenção. As
atividades nesse sentido começaram no segundo semestre de 2014, com a atuação de voluntárias
principalmente na elaboração de currículos. Em 2017, houve a formalização do setor, que permitiu a
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dotação de espaço físico e funcionários dedicados, através do convênio firmado com o Ministério da
Justiça.
A instalação do serviço voltado ao Trabalho e Emprego permitiu estruturar as ações de apoio,
orientação, capacitação e encaminhamento de refugiados, solicitantes de refúgio, imigrantes e
apátridas para sua inserção e integração no mercado de trabalho. Possibilitou igualmente organizar
de modo mais sistemático a intermediação com entidades do setor empresarial e com empregadores
em geral no Distrito Federal e, eventualmente, em outros estados da região, sobretudo em parcerias
com instituições que atuam em articulação na Rede Solidária para Migrantes e Refugiados. Para
maiores detalhes do histórico do setor, ver o Relatório de Atividades do ano de 2017.
Em 2018, efetivando a consolidação do Setor de Integração Laboral, o Instituto firmou
Convênio com a Fundación Avina. O projeto se chama “Migração Laboral IMDH Brasil” e faz parte de
um programa maior, de duração de três anos, que, para além das atividades específicas do tema
laboral, possui componente importante de fortalecimento institucional. Neste sentido, descrevemos
estes dois componentes principais nesta parte do relatório.

10.2 Processo de otimização do Setor de Trabalho e fortalecimento institucional do IMDH
A estruturação do Setor de Integração Laboral foi realizada por meio do acordo firmado
entre o Ministério da Justiça e o IMDH, em 2017, 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”.
Com recursos próprios do IMDH e do convênio com Fundación Avina foi iniciado processo de
otimização do Setor, de maneira a dispor de novos equipamentos, da contratação de pessoal e do
melhoramento de formulários e registros dos atendimentos a imigrantes, refugiados e solicitantes de
refúgio. Como parte do componente de fortalecimento institucional do Convênio entre IMDH e
Fundación Avina, tivemos os seguintes avanços:
- Novo website: reformulação do website do Instituto, com nova linguagem visual e
mais adaptabilidade para dispositivos móveis, beneficiando o acesso de todos os interessados nas
ações da instituição. Há uma parte específica de captação de oportunidades de trabalho para que
potenciais empregadores possam entrar em contato direto com o Setor de Integração Laboral. As
principais publicações com informações sobre trabalho e outros temas estão disponíveis para serem
baixadas.
- Whatsapp institucional: diante das inúmeras dificuldades dos beneficiários para
obter meios de comunicação tradicionais como ligação telefônica e e-mail e observando a difusão da
tecnologia móvel e de aplicativos gratuitos, o IMDH começou a oferecer mais um meio de contato
com os seus beneficiários por meio de um número de whatsapp institucional. Foi observada uma
melhora considerável na comunicação com os beneficiários, facilitando no encaminhamento para
vagas de trabalho, cursos, eventos e outras oportunidades que demandam comunicação rápida e
precisa com pessoas em situação de vulnerabilidade.
- Reestruturação da participação do IMDH em redes sociais: em consonância com o
aumento do uso de redes sociais virtuais pelos atores interessados no tema migratório, o Instituto
está no movimento ativo de participação de tais redes, como Facebook, Instagram e LinkedIn.
Estamos utilizando as redes para divulgar nossos casos exitosos e estimular a oferta de
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oportunidades de vaga de trabalho – meio potencialmente profícuo para a sensibilização de possíveis
empregadores e apoiadores.
- Banco de dados melhorado: acessos múltiplos, revisões e novas funcionalidades para
atender às especificidades de cada setor. Será implementado com a consultoria de um técnico.
- Sistema de redes da instituição aprimorado: reorganização e simplificação da rede
interna do IMDH para facilitar compartilhamento de dados e informações entre os setores da
instituição.
- Plataforma Viva Voluntário: reconhecendo o papel fundamental de voluntários para
a Instituição, aderimos à referida plataforma. Em parceria com o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) e Casa Civil – Governo Federal, a plataforma permite maior alcance de
divulgação de oportunidades de voluntariado. Já divulgamos vagas tanto em nossa sede, em Brasília,
quanto no IMDH Solidário, em Boa Vista.
Como parte também da otimização do Setor, a fim de melhor registrar as ações e atividades
desenvolvidas e gerar informação sobre a situação laboral da população migrante atendida pelo
IMDH, foram aprimorados alguns instrumentos utilizados no setor. São eles:
- 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. Foram cruzados dados demográficos mais apurados neste cadastro, como idade,
gênero e local de residência no momento do cadastro.
- 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. Este formulário foi reelaborado e está disponível online
no site do IMDH para maior captação de oportunidades de trabalho decente.
- Ficha de Cadastro para emprego de imigrantes, refugiados, solicitantes e apátridas:
Novo formato do formulário que reúne mais 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.
- 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, pôde-se consolidar o setor de inserção laboral de maneira alinhada com os
outros setores da instituição e trazendo fortalecimento institucional ao IMDH. Como consequência,
foram gerados dados a partir da coleta de informações referentes ao universo do trabalho e
emprego. Os itens a seguir revelam um segundo mapeamento, mais específico e aprofundado, de um
olhar sobre os dados de migrantes, atendidos pelo IMDH, que buscam integração laboral no Distrito
Federal. Estamos comprometidos com que a coleta e processamento de dados sejam aprimorados a
fim de compreender, cada vez mais, a melhor forma de atendê-los.
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10.3 Dados Demográficos da População Beneficiada pelo Projeto
Os atendimentos do Setor de Integração Laboral acontecem, na maioria das vezes, após os
atendimentos gerais do setor de integração, que tratam de documentação e regularização
migratória. As pessoas atendidas que estão em busca de trabalho formal ou apoio à iniciativa
autônoma de renda são encaminhadas para os atendimentos específicos voltados para a integração
laboral no DF.
No ano de 2018, 407 pessoas se beneficiaram de um ou mais dos 12 tipos de atendimentos,
cujas explicações detalhadas estão no item 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, nacional de Haiti, Venezuela e Cuba, solicitante de refúgio, na faixa etária dos 31 a 40
anos de idade.
No que diz respeito à divisão de gênero, a população feminina que busca o Setor representa
34% do total de pessoas atendidas. O ano de 2018 observou um aumento tímido das mulheres
buscando os serviços do setor.

Gráfico 10.1 Distribuição por Gênero

A população feminina ainda é minoria na procura dos serviços do Setor de Integração
Laboral. Porém, houve aumento e dinamização das demandas destas mulheres, que, muitas vezes,
precisam conciliar o trabalho doméstico e de cuidado do núcleo familiar com a jornada de trabalho
assalariado. Neste sentido, além da procura de emprego formal, notou-se uma preferência por
formas mais dinâmicas de geração de renda, como empreender um negócio próprio.
Em relação à situação migratória, nota-se que quase a metade (48%) das pessoas atendidas
no Setor são solicitantes de refúgio. Isto sinaliza o observado ao longo de 2018, quando quase a
maioria dos beneficiários em situação de refúgio buscavam reestrutar suas vidas e se encontravam
em situação de vulnerabilidade sócio-econômica.
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Gráfico 10.2 Distribuição por Condição Migratória

Fonte: Setor de Integração Laboral do IMDH

Neste sentido, o número total de pessoas beneficiadas pelo Setor 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 – principalmente
aqueles integrantes dos núcleos familiares das pessoas atendidas. A exemplo, 14% (56) 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.
Dos 141 imigrantes atendidos, vale ressaltar que a maioria é haitiana (53%). Pessoas com
status de refugiado são 9% do total, com predominância de sírios (22%), congoleses (22%) e
paquistaneses (16%). A maioria dos refugiados possui nível de escolaridade elevado e alguma rede
de apoio de co-nacionais na região, o que pode evidenciar o pouco comparecimento para termos de
trabalho.

Gráfico 10.3 Distribuição por Idade

Fonte: Setor de Integração Laboral do IMDH

O Setor vem consolidando suas ações com a população jovem, principalmente adolescentes
que estão estudando no Brasil. Ou seja, além da aprendizagem rápida da língua, conseguem se
inserir rapidamente nas oportunidades já estruturadas para a população jovem. A parceria entre
IMDH, Centro de Integração Escola Empresa – CIEE e ACNUR visa acelerar foi consolidada ao longo do
período reportado. A este respeito, ver o item 9 deste relatório.
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Destaca-se a predominância de atendimentos para pessoas da faixa etária dos 19 aos 40
anos, que compõe 68% da população atendida no Setor e se insere no recorte da população
potencialmente ativa para trabalho. Bastante inexpressivo é a quantidade total de pessoas idosas
atendidos no Setor, apenas sete.
Em 2018, o Setor atendeu pessoas de 34 nacionalidades. Apesar da grande variedade de
países de origem, a incidência da maioria dos nacionalidades é pouco numerosa, uma vez que há
ocorrências de apenas uma ou duas pessoas atendidas de cada país. O grande contingente de
migrantes é de haitianos, venezuelanos, cubanos e ganeses que representam 21%, 18% e 8% da
população beneficiada, respectivamente, tendo cubanos e ganeses o mesmo percentual. Juntos,
totalizam 55% - pouco mais da metade de todos os atendidos.

Gráfico 10.4 Distribuição por Nacionalidade

Fonte: Setor de Integração Laboral do IMDH

Com o agravamento da crise na Venezuela, o ano de 2018 foi marcado pelo fluxo migratório
de venezuelanos para o Brasil e permanência de cerca de 80 mil no país. Acompanhando essa
realidade, no Setor de Integração Laboral, o número de venezuelanos aumentou expressivamente,
sendo a segunda nacionalidade mais recorrente, como se pode observar no quadro acima – 35% do
total. Estes venezuelanos atendidos chegaram a Brasília tanto por meios próprios, como por meio de
programas de interiorização a partir de Roraima. Vale observar que, apesar de o IMDH atuar em
Roraima (pelo IMDH Solidário), os dados aqui expostos não refletem as ações de inserção laboral que
lá ocorrem.
As características urbanísticas de Brasília, tanto das partes planejadas, quanto das partes não
planejadas, impõem um desafio para parte da população atendida pelo Setor. As distâncias entre
centros de comércio e convívio, associado ao sistema de transporte público limitado e caro,
impactam diretamente na empregabilidade de pessoas em vulnerabilidade. Com base no contato
com empresas e seus critérios de contratação, temos atenção aos locais de residência dos
beneficiários dos nossos serviços, instruindo e assistindo-os sempre que possível. Neste sentido, os
dados apresentados a seguir tentam revelar a distribuição espacial das residências informadas pelas
pessoas atendidas.
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Gráfico 10.5 Localidade de Residência no Distrito Federal e Entorno

Fonte: Setor de Integração Laboral do IMDH

A maioria dos atendidos reside fora do Plano Piloto, área em que se encontra grande parte
das ofertas de emprego. Taguatinga (17%), Samambaia (12%), Varjão (7%) e Paranoá (6%) são as
áreas de maior concentração de beneficiários, conforme demonstrado. A considerável incidência na
Asa Norte (6%) – região no Plano Piloto com preços de aluguel altos – explica-se pela presença de um
abrigo de venezuelanos interiorizados localizado ali. No geral, as regiões mais afastadas no Plano
Piloto tendem a oferecer alugueis e custo de vida mais baratos. Entretanto, isto impacta diretamente
na empregabilidade desta população, à medida que empresas preferem contratar pessoas que
residem mais perto do local de trabalho, em razão do valor do vale transporte e pelo tempo de
deslocamento.
Em relação ao nível de escolaridade das pessoas que procuraram o setor para inserção
laboral e apoio a empreendimentos, temos a tabela abaixo. Nota-se que grande parte (31%) possui
Ensino Médio completo. A alta porcentagem das pessoas que possuem Ensino Superior completo
(24%) mostra o potencial de profissionais especializados que, no mais das vezes por questões de
revalidação de títulos, acabam subempregados em áreas de atuação distintas das de sua formação.
Se somarmos o percentual de pessoas que possuem escolaridade igual ou acima do Ensino Médio
completo, chegamos ao ótimo número de 65%, índice muito acima da média da população brasileira
(em 2018, era foi de 48%). Estes dados apontam para a alta capacitação dos migrantes que vêm para
Brasília.
Gráfico 10.6 Nível de Escolaridade
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10.4 Atendimento, orientação e acompanhamento para a inserção no mercado de trabalho
O IMDH atua para a inserção de imigrantes, solicitantes de refúgio, refugiados e apátridas no
mercado de trabalho formal e para o incentivo e apoio na geração autônoma de renda, a fim de que
se possa assegurar o acesso legal e regular ao trabalho e emprego.
No total existem 12 tipos atendimentos prestados pelo Setor de Integração Laboral com essa
finalidade - a maioria consolidada ainda com voluntários, posteriormente com a estruturação do
Setor e, então, aprimorados ao longo de 2018. Abaixo, a tabela 1 revela a formatação final da
quantidade de atendimentos feitos no Setor durante o ano de 2018, que totalizam 1.346.
Tabela 10.1 Número de atendimentos do Setor de Inserção Laboral em 2018
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tipos de atendimento
Orientação sobre trabalho
Cadastro para Trabalho
Encaminhamento para posto de trabalho
Elaboração/atualização de CV
Participação oficinas trabalhistas
Atividades interculturais e de lazer
Curso de capacitação profissional
Roda de conversa sobre trabalho
Encaminhamento para Sindicato
Encaminhamento para SEBRAE
Apoio à iniciativa de geração de renda
Recurso para projeto geração de renda
TOTAL

Quantidade
366
160
111
212
109
80
83
109
14
40
51
11
1.346

Quando se trata do primeiro atendimento, os novos beneficiários fazem o agendamento para
retirar ou renovar a Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, se necessitarem, e são
orientados sobre o processo de seleção para vagas de emprego no Brasil, recebendo também breve
explicação das leis trabalhistas nacionais. Acentuamos a importância da leitura do “Guia de
Informação sobre Trabalho a Imigrantes e Refugiados”, cartilha elaborada pelo IMDH, disponível nas
línguas inglesa, espanhola, francesa, crioulo haitiano e portuguesa, advertindo que é essencial que
saibam de seus direitos e deveres enquanto trabalhadores no Brasil.
De janeiro a dezembro de 2018, foram realizados 366 atendimentos caracterizados como
“Orientação sobre Trabalho”, registro que sinaliza a busca por informações sobre trabalho ou
emprego. Em sua maioria, as pessoas procuram vagas de trabalho formal, orientações de como
conseguir emprego por meios próprios e tirar dúvidas sobre seus direitos enquanto trabalhadores no
Brasil.
Tendo em vista a otimização dos atendimentos no Setor e a necessidade observada de
maiores informações, a partir de maio, iniciou-se o atendimento “Roda de Conversa sobre Trabalho”.
Com frequência semanal, geralmente às sextas-feiras, à tarde, o coordenador do Setor se reúne com
migrantes interessados em terem informações sobre empregabilidade no Distrito Federal e
esclarecerem dúvidas básicas de legislação trabalhista, eventualmente com participação de
representantes da iniciativa privada. Neste sentido, 109 atendimentos foram registrados, em 24
edições, com média geral de participação de 4 a 5 pessoas por edição. Aproveitando os momentos
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de troca e ambiente horizontal, foram colhidas importantes informações sobre as principais
dificuldades encontradas pelos migrantes e que servem para guiar ações do Setor.
A metodologia de atendimentos utilizada desde então está focada em três momentos: 1.
Antes da roda de conversa, quando a pessoa recebe o formulário para Cadastro no Setor, o Guia de
Informações sobre Trabalho na língua que preferir e tem agendado a CTPS, se precisar; 2. Durante a
roda, momento de debate coletivo sobre temas propostos, com flexibilidade para que os próprios
participantes possam direcionar os assuntos e o tempo de debate (os temas propostos foram: a
importância do português na empregabilidade, redes como fonte de oportunidades, locomoção
urbana e empregabilidade em Brasília, entrevistas de emprego e interculturalidade, direitos
trabalhistas, prevenção a trabalho análogo à escravidão e instituições de apoio); 3. Após a roda de
conversa, quando são realizados atendimentos individualizados, como o cadastro para trabalho e
elaboração de currículo ou outros solicitados.
Para poder encaminhar os beneficiários às vagas de trabalho, é preenchido o “Cadastro para
Trabalho”, uma ficha impressa que busca anotar informações relevantes para conhecer o perfil de
cada um e identificar as famílias em estado de vulnerabilidade para se tornarem 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. Pode-se ressaltar a compreensão da quantidade
de pessoas (familiares ou não) dependentes financeiramente do migrante, informação que permite
ter uma visão mais global dos atendidos e, assim, dar a devida atenção à situação de cada um. Em
2018, 160 pessoas foram registradas. Ele 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 mantidos em uma pasta física em forma de arquivo
corrente para fins de consulta.
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 212 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. Como descrito, é o momento de atenção individual após a
roda de 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, é criado uma conta para ela.
O IMDH recebe demandas de empregadores e busca oportunidades de trabalho para os
imigrantes e refugiados. Neste processo, a equipe certifica-se das condições do trabalho oferecido e
segue com o procedimento de preenchimento da ficha de cadastro para empregadores.
Conforme existem vagas de trabalho disponíveis, o IMDH seleciona e encaminha imigrantes,
solicitantes de refúgio e refugiados para oportunidades de emprego formal. Ocorreram 111
encaminhamentos em 2018, realizados de acordo com os requisitos da vaga e com a seleção do
IMDH das pessoas que melhor se encaixam no perfil solicitado. É feito um contato com cada um dos
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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 nesta etapa são
variáveis. No geral, realizamos a intermediação 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, ceder espaço para as entrevistas acontecerem na sede do Instituto, e
acompanhamento do desenvolvimento do profissional dentro da empresa.
A situação laboral de imigrantes, solicitantes de refúgio e refugiados é muito variável, pois é
alta a rotatividade de empregos entre a população migrante. Também, a grande maioria procura o
Setor apenas quando está em busca de emprego; sendo assim, quando conseguem um emprego, não
retornam para receber atendimento sobre trabalho, e por consequência não possuímos as
informações necessárias para atualizar o registro. Com os dados coletados e registrados, revelou-se o
seguinte quadro em relação à empregabilidade:

Gráfico 10.7 Formas de geração de renda

Sendo que a nomenclatura segue as definições a seguir:
Tabela 10.2 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.
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 tem essa atividade como a
principal renda familiar. O IMDH incentiva a formalização do empreendedor.
Situação em que o empreendedor não tem inscrição MEI, 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.

Geração autônoma
formal

Geração autônoma
informal
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Desempregado(a)
Sustentado(a) por
terceiros(as)

Pessoa em busca de atividade remunerada.
Jovens e crianças que não possuem renda própria ou pessoas que recebem pensão ou outro tipo
de renda e não desejam exercer atividade remunerada.

O alto nível de desempregados registrados no momento do cadastro para trabalho (67%)
reflete a recessão econômica do Brasil, inclusive acometendo migrantes que estavam em outras
partes do Brasil e chegaram a Brasília buscando melhores perspectivas. O pouco domínio da língua
portuguesa ainda é um dos principais obstáculos para uma inserção laboral decente e autônoma no
mercado formal. O setor econômico da construção civil, no qual trabalhavam muitos imigrantes
haitianos, passou por uma desaceleração em Brasília, dando sinais pontuais de retomada de
crescimento no final no ano.
Há, contudo, um nível considerável (16%) 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 destes no mercado.
Atribuímos o baixo índice de Emprego informal (8%) aos diferentes atendimentos feitos no Setor
sobre orientação dos direitos trabalhistas e a importância de se ter o registro na CTPS para a garantia
destes direitos.
São poucos os que saem da informalidade e se tornam empreendedores autônomos formais
(5%), passo que denota uma maior integração econômica e social no Brasil. O IMDH busca
acompanhar estes empreendedores para que tenham suporte em cada nova etapa que possa surgir,
de maneira que não ameace a formalização tão batalhada.

10.5 Atendimento às empresas e empregadores: sensibilização e contratação
O Setor busca a sensibilização de potenciais empregadores com o objetivo de oferecer
oportunidades concretas e decentes de trabalho para a população atendida. Neste sentido,
efetuamos diversas ações ao longo do ano, como procura ativa de oportunidades em empresas
(enviando material institucional, realizando palestras, recebendo presencialmente na sede,
participando de eventos empresariais, dentre outros). Outras ações são focadas na sensibilização a
médio e longo prazo, como divulgação da pauta para posterior inclusão nas ações de
responsabilidade social das entidades privadas e incentivo para a participação de migrantes em
processos seletivos de empresas. Devido ao reconhecimento do trabalho realizado pelo IMDH, é
comum recebermos contatos de empresas de outros estados, os quais repassamos para as entidades
da Rede Solidária.
Em 2018, o IMDH registrou contato com 45 empresas ou empregadores, totalizando 145
cadastros de empresas e empregadores, abrangendo áreas muito diversificadas: bancos, laboratórios
de análises clínicas, restaurantes, postos de gasolina, companhias aéreas, escolas e serviços
domésticos. De maneira especial, através da inserção de jovens aprendizes, conquistamos
importantes parceiros como Banco do Brasil e Governo do Distrito Federal (Hospitais Regionais de
Planaltina e Paranoá). Agora, com a segunda turma, estamos com jovens selecionados pela LATAM e
Caixa Econômica Federal. Para maiores informações, ver seção 9 deste relatório.
Outra observação importante foram as relações contínuas estabelecidas com empregadores
que já contrataram e demandam mais profissionais, quando necessitam, ou mesmo recomendam
para outros potenciais empregadores. Ao longo do ano de 2018, o Setor buscou estabelecer
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parcerias com empresas que garantissem uma continuidade em contratações, mesmo em meio à
crise; nessa direção, o IMDH viabilizou a contratação de 34 pessoas.
Como recurso para impulsionar a sensibilização, incluímos material audiovisual nos contatos
com potenciais empregadores. Neste sentido, foi lançado, em janeiro, vídeo de sensibilização de
empregadores e empresas, em parceria com ACNUR e Expresso São José, também publicado no
youtube (link). Utilizamos este vídeo como anexo de primeiro contato com empregadores via e-mail,
bem como outro vídeo que apoiamos, produzido pela Livraria Cultura, intitulado Cultura Sem
Fronteiras (link), que mostra experiências com profissionais imigrantes e refugiados.
Como mais um exemplo de atuação em rede, apoiamos a sensibilização de empregadores do
Sistema S, executado pelo Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJMR), em Roraima, que
também possui ações de integração laboral. Pudemos apoiar enviando material de divulgação para
empresas e os dois vídeos com cases de sucesso produzidos e apoiados pelo IMDH e parceiros.
Outra atividade a se destacar no sentido de ampliação de redes de contato foi a participação
do coordenador do Setor na Brasília Expo Franquia 2018, em maio, buscando oportunidades e
divulgação do tema para o sistema de franquias e holdings. O evento contou a presença de mais de
60 expositores durante os três dias de evento, permitindo o contato e sensibilização inicial de 6
franqueadores (Halipar, SushiLoko, FRHF, Ecoville, Giraffas, daHora). O contato estabelecido com a
Ecoville foi encaminhado para instituições parceiras de Santa Catarina, por se tratar de uma empresa
catarinense.
Iniciativa interessante e exitosa também foi a palestra de sensibilização proferida pela
assistente de integração do IMDH no Encontro de Formação dos Colaboradores do Escritório
Central da Província Marista Centro-Norte, que engloba 16 estados brasileiros. Essa intervenção
resultou na contratação de uma venezuelana, presente ao encontro, para trabalhar no Escritório
Central da Província Marista Centro-Norte, dando, assim, início a uma parceria que pode resultar em
mais oportunidades futuras.
10.6 Encontros, Seminários, Oficinas, Feiras, em torno do tema Trabalho
Durante o ano de 2018, o Setor de Integração Laboral realizou e apoiou Seminário, encontros
e oficinas, abordando temas como legislação trabalhista, relações com a sociedade, integração
sociolaboral e capacitação para o trabalho. Essas iniciativas – que serão apresentadas mais
detalhadamente a seguir – contaram com a participação da população migrante, de agentes públicos
e de brasileiros em geral, a fim de sensibilizá-los para o tema da migração e do refúgio.
Entre os dias 14 e 15 de março, ocorreu o Seminário de capacitação sobre trabalho digno
como via de integração para solicitantes de refúgio, refugiados, imigrantes e apátridas. Este evento
foi inédito, por ter congregado lideranças imigrantes, refugiadas e apátridas residentes em
diferentes partes do Brasil. O Seminário contou com a participação de mais de 60 pessoas, de 14
nacionalidades e uma pessoa apátrida, entre autoridades nacionais e internacionais, representantes
de governo e de sociedade civil, associações e representações de migrantes e empresas. Contamos
com o testemunho de uma pessoa que teve vaga de emprego viabilizada pelo IMDH, bem como do
representante da empresa Tomatzo, que contratou outra pessoa migrante através do IMDH. Houve
oportunidade ímpar de diálogo entre as autoridades responsáveis pelo CONARE, CNIg e Polícia
Federal e as lideranças migrantes de todo o Brasil, que apresentaram suas demandas após as mesas
redondas realizadas.
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Ainda durante esse evento, contou-se com oficina de capacitação de lideranças e de
fortalecimento institucional e comunitário ministrada pela organização FICAS. Como resultado
concreto do Seminário, propiciamos a organização de uma rede virtual com mais de 40 lideranças
migrantes e instituições de diversas partes do Brasil. Cabe notar que viabilizamos a participação de
32 pessoas migrantes com transporte e/ou hospedagem, por meio de recursos do
CONARE/Ministério da Justiça e Fundación Avina.
No dia 17 de março, promovemos conjuntamente com a Bridges Church, o Encontro
Intercultural de famílias. O evento contou com mais de 200 pessoas, sendo 81 imigrantes,
solicitantes de refúgio e refugiados. Foi possível ver a interação harmoniosa entre as famílias de
imigrantes, refugiados, solicitantes de refúgio e brasileiros. A iniciativa foi muito bem elogiada pelos
presentes, com destaque para a integração entre as crianças de diversas nacionalidades. Estes
momentos e espaços são fundamentais para estas famílias se sentirem acolhidas e integradas na
sociedade brasileira e para ampliar a rede de colaboração e voluntariado entre as pessoas residentes
em Brasília. A parceria com Bridge Church mostrou-se mais uma vez bem sucedida, sinalizando-se a
disposição de novas ações conjuntas futuramente.
Entre os dias 12 e 14 de junho, apoiamos a organização e realização do Seminário
Internacional de Migrações e Refúgio: Caminhos para a cultura do encontro, da Cáritas
Internacional e Caritas Brasileira. Participaram migrantes e refugiados que vivem no Brasil
(representando cerca de 50 países), importantes representantes religiosos, de agências de
cooperação e governos. Na ocasião, distribuímos 800 Cartilhas com Informações sobre Trabalho (em
crioulo haitiano, inglês e francês), 140 unidades da Cartilha Multilíngue e 195 exemplares da
publicação de pesquisa do IMDH Caderno de Debates 12. Além disso, realizamos apresentação da
atuação do Setor de Integração Laboral do IMDH nas Tendas Temáticas, junto à experiência da
Missão Paz e apoiamos 9 migrantes e refugiados empreendedores para vender seus produtos e
serviços na feira de economia solidária do evento e noite gastronômica, em parceria com Coletivo
Bambuo. Vale observar que o evento propriciou a associação da marca do IMDH e parceiros à
Campanha Mundial Compartilhe a Viagem #sharethejourney (link).
No dia 23 de junho de 2018, por ocasião do dia internacional do refugiado, apoiamos a
realização do MigrArte 2018, organizado pelo Coletivo Bambuo (em parceria também com ACNUR,
DPU e outros). Compareceram mais de 850 pessoas ao eventode 38 nacionalidades e etnias
indígenas. Havia 56 migrantes atendidos pelo IMDH. O evento congrega feira gastronômica,
artesanato, uma oficina oferecida por mulheres, palestras da Anistia Internacional e Instituto Haus
Auf, apresentações musicais e cinematográficas. Montamos stand institucional para fornecer
informações e distribuir publicações (65 exemplares Cadernos de Debates nº 12, 100 folders
institucionais, 100 cartilhas multilíngues, 100 Cartilhas com informações sobre trabalho em inglês e
100 em francês). Financiamos as apresentações de 03 (três) artistas migrantes (um percussionista
de Guiné, um DJ de Camarões e uma cantora da Venezuela). As apresentações foram executadas
conjuntamente com artistas brasileiros, proporcionando interessante integração cultural. Foram
concedidas 03 (três) entrevistas para veículos midiáticos de massa. Auxiliamos o financiamento do
Espaço Crianças sem Fronteiras, com atividades lúdicas e vivências interculturais para mais de 30
crianças durante o evento. Também pudemos nos aproximar do movimento indígena do Distrito
Federal presente no evento, com posterior interação e doação de cobertores. Associação da marca
do IMDH e parceiros à campanha #somostodosaliens do Coletivo Mais Pontes Menos Muros (link).
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10.7 Mecanismos de vigilância para prevenir e evitar exploração no trabalho
O Setor de Integração Laboral atua na prevenção à exploração no trabalho e contra a
infração de direitos trabalhistas, seguindo a diretriz de empoderar os imigrantes e refugiados para a
defesa e proteção de seus direitos. Neste sentido, durante atendimentos, o Setor recebeu
reclamações, tirou as possíveis dúvidas e, quando fosse o caso, orientou para buscar os respectivos
Sindicatos (foram 14 pessoas que receberam esse tipo de atendimento). Neste sentido, foram
também fortalecidas importantes articulações, com a Federação Nacional das Trabalhadoras
Domésticas (FENATRAD) e o Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Restaurantes, Bares e
Similares do DF (SECHOSC), dois dos setores que mais empregam trabalhadores migrantes. Também
pudemos trabalhar em rede neste tema, com um caso especifico de uma trabalhadora refugiada que
morava em Brasília e requereu seus direitos junto ao SECHOSC residindo em São Paulo; e outro caso
de uma trabalhadora migrante que acionou sindicato correspondente dos trabalhadores da indústria
frigorífica em Santa Catarina, residindo em Brasília.
Quando uma empresa entra em contato com o IMDH ou é procurada pelo Instituto para a
contratação de migrantes, além do formulário Cadastro para Empresa – que tenta garantir
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 está registrada no Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas, onde consta as pessoas físicas e jurídicas que são 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; neste caso
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.
O IMDH não lida diretamente com acionamento de denúncias a empresas, mas orienta sobre
qual Sindicato a pessoa deve procurar para pleitear seus direitos. Os casos mais recorrentes de
relatos de infração de direitos trabalhistas foram a falta de pagamento do salário e benefícios,
registro tardio ou com data errada na CTPS e demissão em período de atestados ou outros. E,
embora não tenhamos recebido relato algum de casos no ano de 2018 no Distrito Federal, em todas
as 24 edições de rodas de conversa sobre trabalho, instruímos os participantes sobre características
do trabalho análogo à escravidão e nos colocamos prontos para direcionar as pessoas para o
Ministério Público do Trabalho. Durante o primeiro atendimento no Setor, todos recebem um Guia
de Informações sobre Trabalho para Imigrantes, na língua que preferir, sendo solicitado para ler e
tirar suas dúvidas no momento coletivo das rodas de conversa. Por isso este momento é privilegiado
para tirar dúvidas, compartilhar experiências e ouvir relatos de abuso; infelizmente foram
recorrentes os relatos de abusos trabalhistas sérios na região norte do país com a população
venezuelana.
Buscando maior eficiência e preparo, em maio, o coordenador do setor participou do
Treinamento do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) Brasil, intitulado
Meios de Vida e Inserção Sócio Produtiva para refugiados, solicitantes de refúgio e outras
populações de interesse. Buscamos nos apropriar e adaptar o conteúdo para realidade local de
Brasília. Como um dos sinais de sucesso e compartilhamento da experiência acumulada, recebemos
uma visita de benchmarking do CRAI-SC, do Governo de Santa Catarina. Nesta visita, pudemos
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estabelecer relações com este órgão, inclusive repassando empresas catarinenses que buscaram o
IMDH através de contato virtual.
Demonstrando atenção às necessidades básicas de trabalho decente, como a CTPS, e
dispondo de contato cotidiano com migrantes de várias realidades e status, o setor pôde dar
prosseguimento a ações de incidência pontuais relacionadas ao tema trabalho. Em julho, recorremos
ao Departamento da Polícia Federal e Ministério do Trabalho sobre o caso de venezuelanos que
estavam tendo dificuldades para emissão da CTPS, em decorrência da Portaria n. 85 SPPE/MTE e da
Nova Lei de Migrações. O acompanhamento desta situação com a Defensoria Pública da União
resultou em tratativas entre a DPF e o MTb para um entendimento que solucionou estes entraves.
Outro caso de incidência pontual foi junto ao Ministério do Trabalho sobre casos de recusa a emitir
nova CTPS para pessoas com RNE válida, que continham base legal na Lei do Estatuto do Estrangeiro
(Lei no 6.815/1980). Através da Portaria n. 85 SPPE/MTE, o órgão responsável estava exigindo
obrigatoriamente CRNM com base legal na nova lei de migrações (Lei no 13.445/2017) para emitir
CTPS. Isso fez com que algumas pessoas ficassem sem o documento essencial de proteção do
trabalhador. Conseguimos provocar comunicações de alinhamento entre Ministério do Trabalho e
Polícia Federal para estabelecer medidas de transição para estes casos.
Outro tipo de atuação do setor de integração laboral é a produção e distribuição do Guia de
Informações sobre Trabalho aos Imigrantes e Refugiados nos seguintes idiomas Kreyole/Português,
Inglês/Português, Francês/Português e Espanhol/Português. No ano de 2018, em parceria com o
CONARE e o Ministério da Justiça, foram reimpressos 8.000 exemplares e distribuídos 5470
exemplares nacionalmente para 40 entidades da RedeMiR a Cartilha com tradução em crioulo
haitiano com texto atualizado à Nova Lei Trabalhista. Também reimprimimos o Guia em
Espanhol/português, mais 2500 exemplares e distribuímos 1950 exemplares para 13 entidades que
estão recebendo venezuelanos do plano de interiorização.

10.8 Apoio à iniciativa de geração autônoma de renda
A possibilidade de geração autônoma de renda mostra o caráter empreendedor e inventivo
dos migrantes, principalmente em tempos de recessão econômica e diminuição na oferta de
empregos em setores que tradicionalmente empregavam migrantes, como construção civil. Entre os
atendimentos feitos pelo Setor, tivemos 102 casos direcionados para a geração autônoma de renda,
seja com apoio da elaboração e divulgação de material visual, orientação sobre cadastro como
Microempreendedor Individual (MEI), encaminhamento para SEBRAE, e recurso e doações de
material e equipamento. O Instituto também 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 40 atendimentos desta espécie.
No ano de 2018, pudemos registrar 16 pessoas com cadastro MEI, que conseguiram por
conta própria ou com ajuda do IMDH. Registrou-se 51 atendimentos para apoio à iniciativa de renda
para 27 pessoas. Ademais, o Instituto conseguiu apoiar 11 refugiados, solicitantes de refúgio e
imigrantes com recursos para projetos de geração de renda que permitiram iniciar ou aumentar a
produtividade de seus negócios.
Entre as vantagens oferecidas pelo cadastro como Microempreendedor 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
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Nacional, isento dos tributos federais, pagando apenas um valor fixo mensal de aproximadamente
R$ 56. 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 como Recibo da
Declaração de Isenção de Imposto de Renda anual. Para casos de pessoas isentas de realizar a
Declaração de Imposto de Renda, ou seja, que auferiram ganhos abaixo do limite estipulados pela
Receita Federal, estruturamos parceria com Centro Cultural Missionário (CCM) para auxílio na
obtenção deste documento. Para casos de pessoas que ganharam mais que o limte e precisam
recolher o imposto de renda devido, é necessário que o migrante busque um contador para que faça
a sua declaração, serviço que pode custar até meio salário mínimo.
Sobre as iniciativas do IMDH de apoio e fomento ao empreendedorismo migrante, podemos
citar os seguintes eventos:
- Em julho, auxiliamos a realização da Oficina de culinária árabe de Jana Alraee, em Brasília.
O IMDH e a Associação Pró-Educação Vivendo e Aprendendo foram parceiros na realização dessa
atividade de geração de renda, que contou com 10 participantes pagantes da oficina. Houve registro
da mídia local e entrevistas por parte da refugiada empreendedora e da diretora do IMDH
divulgando o tema.
- Em agosto, houve a Feira de Mulheres Empreendedoras, juntamente com o SEBRAE e
Grupo Mulheres do Brasil. O Setor promoveu a participação de quatro mulheres empreendedoras
imigrantes e refugiadas (Síria, Venezuela e República Democrática do Congo), juntamente com outras
empreendedoras mulheres brasileiras, em evento que contou com público total de mais de 300
pessoas. Alcançamos também aproximação e fortalecimento da pauta de empreendedoras e
empreendedores imigrantes e refugiados junto ao Sebrae.
- Em setembro, promovemos curso gratuito sobre Negócios para imigrantes e pessoas em
situação de refúgio, em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil e SEBRAE. O curso foi realizado na
Universidade Corporativa do SEBRAE, e visava qualificar os participantes com conhecimento
introdutório relacionado ao empreendedorismo e geração autônoma de renda. Participaram 30
pessoas de várias nacionalidades (Afeganistão,Venezuela, Togo, Gana, Uganda, Marrocos, Guiné e
Senegal).
- Em setembro, em contato com o UNFPA, pudemos indicar empreendedoras migrantes em
um evento de altas autoridades. Realizou-se a participação de uma migrante empreendedora e
produção de culinária típica caribenha e andina em evento sobre migrações no Palácio do Planalto,
evento entre Secretaria de Assuntos Estratégicos e UNFPA, com especialistas de 8 países (Haiti,
Canadá, Portugal, Equador). Estamos cultivando contatos para os próximos eventos e divulgação da
cultura gastronômica.

10.9 Cursos de Capacitação Profissional
Além dos atendimentos para geração autônoma de renda, o IMDH e o Setor de Integração
Laboral enxergam a importância de capacitar profissionalmente a população atendida, bem como
buscar meios de valorizar as qualificações já alcançadas nos seus países de origem. Neste último
item, iniciamos parceria com a Organização Compassiva, apoiada pelo ACNUR Brasil, que trabalha no
tema de revalidação de títulos de nível superior. Esta parceria visa oferecer atendimento gratuito
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sobre tema, bem como o início e acompanhamento do processo de revalidação de diplomas de
pessoas com status de refugiadas. Foram 19 pessoas auxiliadas diretamente com procedimento para
revalidação, além de proporcionar quatro encontros de atendimento ao longo do segundo semestre,
no IMDH.
Outrossim, o Setor realizou várias iniciativas que objetivaram abrir espaços para vagas de
capacitação e posterior inclusão no mercado de trabalho a instituições ou serviços públicos e
privados.. Ao todo, foram registrados 83 encaminhamentos para cursos de capacitação profissional
nas seguintes instituições: SENAC, SENAI, Instituto Federal de Brasília (IFB), SESC, IESB, CIEE e
entidades privadas de ensino profissionalizante.
Em junho, conseguimos avançar em relação a algumas barreiras frequentes de
documentação, como incidência e entendimento do SENAC na tradução e reconhecimento de
diplomas de nível fundamental e médio por parte da própria instituição (o IMDH figura com parceiro
para eventuais dúvidas). Com relação ao SENAI, através de articulação com rede empresarial Grupo
Mulheres do Brasil, conseguimos 10 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes em Pintor
Residencial e Instalador de Redes e Cabos. Em outubro, em parceria com SESC e IESB, quatro
migrantes puderam participar de oficina culinária de alimentação saudável, em meio a outros
participantes brasileiros. Em novembro, em parceria com Caritas Brasileira, 24 migrantes atendidos
pelo IMDH realizaram curso de português, informática e econômica solidária, mais 60% das vagas.
Por fim, cabe destacar que o Setor vem consolidando suas ações com a população jovem,
principalmente adolescentes e jovens adultos que estão estudando no Brasil. A parceria entre IMDH,
Centro de Integração Escola Empresa – CIEE e ACNUR visa acelerar o processo de integração destes
jovens e suas famílias. Ao longo do ano de 2018 tivemos duas turmas piloto e consolidamos a
parceria neste programa inovador. Em janeiro de 2018, tivemos a primeira turma piloto de 7 jovens
desta parceria, que resultou em três contratações como estagiários em grandes empresas e
instituições, como Banco do Brasil e Governo do Distrito Federal, e Hospitais regionais; os outros
jovens decidiram se dedicar aos estudos ou por outras formas de inserção laboral. Na segunda turma
piloto, entre novembro e dezembro, com o apoio financeiro do ACNUR e Fundación Avina, 13 jovens,
de 04 nacionalidades – Camarões, Haiti, República Democrática do Congo e Venezuela – foram
capacitados durante cinco oficinas para inserção no mercado de trabalho. Destes jovens, cinco já
foram selecionados para o programa de jovem aprendiz junto a grandes empresas do setor bancário
e da aviação civil (como Caixa Econômica Federal e LATAM Airlines) e outros estão participando de
processos seletivos. Também se buscou capacitar e sensibilizar a estrutura de atendimento do CIEE
para assistência contínua e informada para jovens refugiados, solicitantes de refúgio, apátridas e
imigrantes. Os relatórios e dados dos sucessos e oportunidades de melhorias desta Parceria tríplice
serão sistematizados e divulgados com vistas a implementação deste projeto em outras localidades
do Brasil.
Total de pessoas beneficiadas: 407
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PROJETO 11 - EXTENSÃO DO IMDH EM RORAIMA: IMDH SOLIDÁRIO
Objetivo:
Contribuir na atenção, assistência e integração de solicitantes de refúgio, migrantes e refugiados
venezuelanos, com atenção específica, primordial e prioritária, embora não excludente, a mulheres e
crianças migrantes, para que possam encontrar em nosso País uma oportunidade de vida digna e
trabalho decente, com efetiva integração.
Período de Realização:
Serviço sistemático durante o período de 19/03/2018 a 31/12/2018.
Descrição das Ações:
1. Atendimento a mulheres e crianças em suas várias demandas, especialmente as
emergenciais;
2. Orientações gerais e preparação dos pedidos de refúgio ou de residência;
3. Agendamento dos respectivos pedidos na Polícia Federal;
4. Agendamento de pedido de Carteira de Trabalho e Previdência Social;
5. Promoção e realização de atividades coletivas de orientação, informações e
esclarecimentos à população migrante venezuelana;
6. Produção de materiais informativos em diferentes idiomas, especialmente português e
espanhol;
7. Participação em atividades coletivas e parcerias no Estado de Roraima e outras de caráter
nacional;
8. Atuação na incidência por políticas públicas e medidas em favor da causa das migrações e
do refúgio.
Público alvo:
Migrantes, solicitantes de refúgio, apátridas, especialmente venezuelanos, com prioridade a
mulheres e crianças.
Metas de Atendimento:
Atender e prestar assistência a pelo menos 80% das mulheres e crianças migrantes venezuelanas que
procurarem o Instituto por apoio.
Recurso financeiro utilizado:
O trabalho é oferecido gratuitamente. As despesas de manutenção e expediente são subsidiadas,
além de doações e colaborações de benfeitores, por várias fontes: ACNUR, Instituto C&A, Fundação
AVINA e do próprio IMDH.
Recursos humanos envolvidos:
4 funcionários permanentes, estagiárias e voluntários.
Abrangência territorial:
Estadual e, em alguns aspectos, também nacional.

Desenvolvimento do Projeto 11
Apesar de o IMDH atuar, desde início de 2017, em Roraima em diversas ações tanto em Boa
Vista quanto em Pacaraima, a instalação do escritório com serviços de atendimento a mulheres e
crianças ocorreu dia 19 de março de 2018. Assim, este Projeto 11 relata as atividades, e os
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atendimentos e serviços prestados especificamente no IMDH Solidário, isto é, no escritório instalado
em Boa Vista. O qual atua em cinco eixos, como a seguir se informa.

11.1 Atendimentos prestados
Eixo 1. Acolhida e apoio socioassistencial
Esta seção compreende itens como: apoio financeiro de emergência por meio da concessão
de bolsa subsistência; doação de cestas básicas, objetos de casa, roupas, cobertores, colchões,
toalhas, e outros itens de necessidade; atendimentos para questões de saúde (incluindo
encaminhamento para SUS, auxílio financeiro para compra de medicamentos e acompanhamento a
pacientes em hospitais); assistência para inserção em programas sociais; e assistência a
desabrigados.
Tabela 11.1 Atendimentos de Acolhida e apoio socioassistencial
Tipo de atendimento
Entrevistas para bolsa subsistência
Concessão de bolsa subsistência
Fornecimento de Cesta básica
Doações diversas (roupas, móveis, artigos para casa)
Enxoval e artigos para criança (fralda, leite em pó, etc.)
Encaminhamento para o CRAS e outros órgãos públicos
Encaminhamento para CRAI, SJMR, CMDH e outros
Encaminhamento a serviços de saúde
Visitas em domicílio
Total

Pessoas Atendidas
Mulheres
408
918
55
35
2
40
2
20
1.460

Crianças
----------------------------31
140
----------------------------------------171

Atendi
mentos
535
918
55
66
140
2
40
2
20
1.927

Eixo 2. Integração Educacional e Cultural
Esta seção compreende: encaminhamento a cursos gratuitos de português e introdução à
cultura brasileira de entidades parceiras; atendimento específico a crianças (incluindo matrícula em
escola); orientações sobre EJA e acesso a universidade; orientação sobre cursos de capacitação
profissional, revalidação de diploma universitário, acesso à universidade no Brasil; entre outros.

Tabela 11.2 Atendimentos de Integração Educacional e Cultural
Tipo de atendimento
Orientações sobre acesso à Educação e providência de
Matrícula Escolar
Encaminhamento para curso de português
Distribuição de Cartilha Multilíngue e outros materiais
escolares
Total

Pessoas Atendidas

Mulheres

Crianças

Atendimentos

7
118

7
-----

14
118

219
344

-------7

219
351
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Eixo 3. Proteção, Documentação, Processos
Esta seção compreende encaminhamentos à Polícia Federal; orientações sobre documentos;
orientações jurídicas; encaminhamento para a Defensoria Pública (DPU e DPE); acompanhamento de
processos de documentação, pedidos de residência, entre outros.
Tabela 11.3 Atendimentos para Proteção, Documentação e Processos
Tipo de atendimento
Pedidos de refúgio (formulários, fotos, fotocópias)
Solicitação de refúgio online (Polícia Federal)
Solicitação de refúgio preferencial (Polícia Federal)
Orientações sobre CPF
Encaminhamentos à DPU e DPE
Pedidos de Residência
Total

Quant. Pessoas
Mulheres Crianças
238
290
860
65
21
405
1.474

138
216
1.106
--------------61
1.521

Atendimentos
373
506
5.935
65
21
1.614
8.514

Observações:
Para fins de registro de quantidade de atendimentos de “Solicitação de refúgio online”, foram
registrados 3 por pessoa, visto que contempla as seguintes ações:
1 – Impressão de formulários e declarações de refúgios e residência, de declaração de ausência de
antecedentes criminais e de certidão negativa de antecedentes criminais, cópias dos documentos
pessoais, e acompanhamento e orientação de preenchimento da documentação;
2 – Revelação de fotos 3x4;
3 – Agendamento preferencial, online, para atendimento na Polícia Federal.

Eixo 4. Trabalho, Emprego e Geração Renda
Esta seção compreende orientações sobre o mercado de trabalho brasileiro; orientações e
distribuição de material informativo acerca dos direitos trabalhistas; encaminhamento para trabalho;
encaminhamento para sindicatos; orientações para a obtenção de Carteira de Trabalho; elaboração
de currículo profissional em português; entre outros.
Tabela 11.4 Atendimentos para trabalho, Emprego, Geração de Renda
Tipo de atendimento
Atendimento/agendamento para obtenção da CTPS
Encaminhamento para Sindicatos ou Ministério do Trabalho
Elaboração/atualização de Currículo
Total

Quant. Pessoas
Mulheres Crianças
533
61
6
600

------------------------------------

Atendimentos
533
61
6
600
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Tabela 11.5 SÍNTESE DOS ATENDIMENTOS nos vários eixos
LINHAS DE ATUAÇÃO (ATENDIMENTOS PRESTADOS)
EIXO 1. Acolhida e apoio socioassistencial
EIXO 2. Integração Educacional e Cultural
EIXO 3. Proteção, Documentação, Processos
EIXO 4. Trabalho, Emprego e Geração de Renda
TOTAL DE ATENDIMENTOS
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS

Quant. Pessoas

AtendiMulheres Crianças mentos
1.460
171
1.927
344
7
351
1.474
1.521
8.514
600
-------3.878
1.699
5.577

600
11.392

11.2 Participação em eventos
O Instituto Migrações e Direitos Humanos participa ativamente de eventos sobre a temática
da migração e refúgio, para que a equipe se mantenha em constante atualização e aprimoramento
profissional. Além disso, essas participações permitem o intercâmbio interinstitucional e a
possibilidade de comunicar aspectos do trabalho de base a esferas de reflexão mais amplas. . Abaixo
está apresentada a participação do IMDH Solidário em espaços de debate diversos – alguns como
ouvinte, outros como expositor ou apoiador:

Tabela 11.6 Descrição dos eventos
DATA
05/04

TEMÁTICA
Audiência Pública sobre
a situação dos imigrantes
na cidade de Boa Vista.

RESUMO
A audiência teve a participação de várias organizações, agências e movimentos da
sociedade civil que atuam na temática da migração em Boa Vista, além da
participação do representante do Exército brasileiro e do poder público estadual e
municipal.

01/05

Assembleia da Caritas

Foram realizados trabalhos em grupo para proposição de alterações no estatuto
da Cáritas de Roraima Em seguida à aprovação do estatuto, ocorreu a eleição da
nova coordenação e conselho fiscal da entidade.

15/05

I Seminário de Educação
Intercultural, Cultura e
Infância: imigração e
refúgio de venezuelanos
indígenas em Roraima.
I Seminário Internacional
Migrações e Refúgio, da
Cáritas (Brasília)

Evento organizado pela Casa de los Niños, em parceria com a UFRR, que contou
com a participação da antropóloga venezuelana Gabriela Croes, especialista em
estudos indígenas.

19/06

Audiência pública e
reuniões do Conselho
Nacional dos Direitos
Humanos para
apresentação do
relatório sobre
migrantes venezuelanos
no Brasil (UFRR)

O CNDH promoveu uma audiência pública em Boa Vista para apresentação do
relatório final da missão realizada em janeiro para verificar in loco a situação dos
direitos humanos de migrantes venezuelanas e venezuelanos no Brasil,
especialmente em Roraima.
Com a participação de instituições da sociedade civil que atendem imigrantes,
Agências da ONU, Exército Brasileiro e representantes de diversos serviços do
poder público nas esferas municipal, estadual e federal, o IMDH apontou a
importância do atendimento e inclusão do público venezuelano desabrigado.

20/06

Encontro Cultural
“Somos Migrantes”

Ação em colaboração com a Pastoral do Migrante e a Paróquia da Consolata.

33ª Semana do Migrante

Celebrada pelo Serviço Pastoral do Migrante (SPM) e em sintonia com a

13/06

24/06

Com o tema “Caminhos para a cultura do encontro”, participaram migrantes e
refugiados que vivem no Brasil. O IMDH foi parceiro na realização do evento, além
de expor painéis temáticos e participar de roda de conversa agregando
instituições da região Norte do País.
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- Ação da Paróquia da
Consolata

campanha mundial “Compartilhe a Viagem”, dedicada à sensibilização e à
informação sobre imigração e refúgio, lançada pelo Papa Francisco em setembro
de 2017. O tema e lema escolhidos foram: “A vida é feita de encontros: braços
abertos sem medo para acolher”, com a intenção de atribuir um olhar de acolhida
e de abertura. Foram estimadas 2300 pessoas.

24/06

Missa na Catedral e
almoço com imigrantes

Comemoração religiosa de encerramento da Semana do Migrante em Boa Vista,
com celebração ecumênica aberta à comunidade em geral na Catedral Cristo
Redentor, presidida pelo Bispo Dom Mario Antônio Silva e com a presença de
representantes de diversas congregações do Brasil e do mundo.
Ação em colaboração com a Pastoral do Migrante e com a Paróquia da Consolata.

05/07

Seminário Migração,
Refúgio e Violência de
Gênero

Cerca de 150 pessoas participaram do encontro, realizado pelo Fundo de
População das Nações Unidas (UNFPA) em parceria com a ONU Mulheres e
participaram migrantes de seis abrigos de Boa Vista.
Mesas de debates compostas por representantes de diversos órgãos do poder
público e especialistas que estudam e acompanham o movimento migratório
discutiram e apresentaram dados importantes para impulsionar a proteção aos
refugiados.

11.3 Cartilha Multilíngue
A Cartilha Multilíngue é organizada pelo Instituto Migrações e Direitos Humanos/Irmãs
Scalabrinianas em parceria com várias organizações que contribuíram em seu conteúdo, tradução,
revisão e financiamento (a primeira edição data de 2016). No IMDH Solidário, a Cartilha é um dos
subsídios mais procurados, e isto motivou a publicação de 10 mil exemplares, sob a coordenação do
IMDH Solidário (RR). Inúmeros exemplares foram entregues para migrantes em aulas de português e
no atendimento cotidiano. É uma ferramenta acessível e muito importante para fomentar a
aprendizagem da língua e a prática de acolhimento, contendo palavras e frases nos idiomas
Português, Francês, Inglês, Crioulo e Espanhol.
Tabela 11.7 Entrega da Cartilha Multilíngue
DATA
06/06/2018
2018

TEMÁTICA
Formatura curso de português Comunidade São
Paulo, paróquia São Francisco
Distribuição de cartilhas a pessoas e a outras
instituições em Roraima

RESUMO
IMDH entregou cartilhas para os
formandos 56 no total.
Foram entregues diretamente a migrantes
ou através de outras entidades locais as
10.000 cartilhas editadas sob a
coordenação do IMDH.

11.4 Incidência Política
A atividade de incidência realizada pelo IMDH Solidário se dá de forma a estabelecer parceria
para melhor atendimento e aprimoramento de processos de documentação, inserção social da
população imigrante, proteção e garantia de direitos, conforme apresentado no quadro abaixo.
Tabela 11.8 Ações de Incidência
DATA
30/08

TEMÁTICA

RESUMO

Projeto “Coração que
Acolhe” – ação de assistência
médica promovida pela
Fraternidade sem Fronteiras
(reunião preparatória)

A equipe do projeto Coração que Acolhe reuniu-se com o IMDH Solidário para
apresentar a ação médica que irá acontecer no dia 01/09. O IMDH Solidário
cederá espaço para os atendimentos.
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04/12

Emissão da certidão negativa
sem obrigatoriedade do CPF
para pré-atendimento de
residência temporária

A emissão da certidão negativa de antecedentes criminais, realizada via site
do Tribunal de Justiça, é um documento necessário para o pré-atendimento
de solicitação de residência temporária. O IMDH Solidário, por meio de sua
diretora, Ir. Rosita Milesi, em parceria com o TJ, conseguiu a dispensa de se
apresentar o CPF para a emissão da certidão negativa, desburocratizando o
acesso a documentação para os imigrantes.

40 vagas prioritárias na
Polícia Federal para préatendimento de Residência e
Protocolo de Refúgio

A parceria das organizações da Igreja Católica com a Polícia Federal surgiu
concomitante ao fluxo intenso de migração no estado de Roraima. A fim de
facilitar o acesso à documentação e apoiar a Polícia Federal, foram
distribuídas para cada organização 40 vagas prioritárias para atendimento no
Posto de Triagem (PTRIG) em Roraima.

40 vagas para atendimento
de Carteira de Trabalho no
Posto de Triagem (PTRIG)

Reunião em que se firmou parceria entre organizações da Igreja Católica e a
Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Roraima para facilitar o
atendimento relacionado à emissão de Carteira de Trabalho, que carecia
cotidianamente de vagas. Serão destinadas 40 vagas diárias para migrantes
encaminhados pelas instituições presentes para emissão da CTPS no PTRIG.

11.5 Reuniões da “Operação Acolhida”
O IMDH Solidário participa ativamente das reuniões da Operação Acolhida para obter
informações sobre abrigamento, documentação, estratégias para efetivação e encaminhamentos do
projeto de interiorização, para que assim, todas as informações cheguem à população imigrante e
para melhor atendê-los. O IMDH participou em 5 reuniões colaborando sempre no debate em prol
do acolhimento, segurança e inserção social dos imigrantes.
Tabela 11.9 Reuniões da “Operação Acolhida”
DATA
07/05

TEMÁTICA
Grupo de Coordenação
Operação Acolhida Brigada
da Selva

RESUMO
Reunião do grupo de Coordenação da Operação Acolhida, organizada pelo
general Pazuelo.
Participantes: Exército Brasileiro, Governo Federal, Agências da ONU e
Organizações da Sociedade Civil.

21/05

Grupo de Coordenação
Operação Acolhida

Foram debatidas questões sobre acolhimento de migrantes, aumento do fluxo
migratório e ação da operação na logística dentro do contexto de emergência.

04/06

Reunião Grupo de
Coordenação Operação
Acolhida Brigada da Selva

- O Exército informou sobre a inauguração de abrigos em Boa Vista e Pacaraima
e sobre reformas a serem realizadas nos existentes.
- ACNUR apresentou o censo dos abrigos.
- OIM apresentou o funcionamento do Programa de Interiorização,
esclarecendo etapas,
processos e parceiros envolvidos.
- Foi anunciada a abertura do Centro de recepção e triagem em Pacaraima, com
estrutura do Governo Federal, de agências das Nações Unidas e da Polícia
Federal para realização de pré-registro, emissão de Protocolo de Refúgio,
Residência Temporária e CPF, assistência de saúde, orientações e
encaminhamentos específicos e outros procedimentos.

25/06

Grupo de Coordenação
Operação Acolhida Brigada
da Selva

Reunião do grupo de Coordenação da Operação Acolhida, organizada pelo
general Pazuelo.
Participantes: Exército Brasileiro, Governo Federal, Agências da ONU e
Organizações da Sociedade Civil Apresentação de novas organizações atuando
no terreno: Cruz Vermelha, AVSI (para atuar na gestão de abrigos) e REACH
(ONG suíça que trabalha com gestão de informação e apoio no diagnóstico de
vulnerabilidades dentro e fora dos abrigos).

22/08

Reunião sobre
abrigamento e
interiorização

Comentou-se sobre a visita a ser realizada pelo presidente Temer e sobre os
ataques xenófobos ocorridos em Pacaraima. O Exército se manifestou sobre a
construção de um abrigo de transição para imigrantes que irão participar do
projeto de interiorização.
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11.6 Reuniões diversas
Neste espaço estão registradas outras reuniões que o IMDH Solidário participou no decorrer
do ano com vários representantes de instituições, comissões de direitos humanos, agências da ONU
e outros organismos para intercâmbio de informações e estabelecimento de parcerias.
Tabela 11.10 Presença do IMDH em reuniões diversas
DATA
01/05

TEMA
Reunião com o
Representante
Internacional do Exército
de Salvação

02/05

III Reunião do Comitê para
a Migração de Roraima

20/06

Reunião ONU Mulheres e
UNFPA

A ONU Mulheres apresentou as seis áreas de atuação da agência em nível
nacional e internacional.
A UNFPA também explicou o funcionamento de seus eixos de ação e as
especificidades do trabalho no contexto de Roraima.
O IMDH destacou a necessidade de um trabalho de resposta direta à população
LGBTI e assinalou o trabalho realizado pelo Valentes por la Vida (apoio à
pessoas que buscam tratamento para HIV AIDS). Mencionou-se também a
dificuldade de acesso a serviços básicos de saúde por parte das mulheres
(notadamente para tratamento para o câncer de mama).
Encaminhamentos:
1. Criação de um sistema de proteção a vítimas de violência, exploração sexual e
tráfico de pessoas que considere o contexto das mulheres imigrantes;2.
Inserção dessas mulheres em espaços de escuta e decisão; 3. Implementação
processos de geração de renda para essa população; 4. Levantamento da
população migrante LGBTI dentro e fora dos abrigos; 5. Disseminação de
informações sobre os serviços públicos de saúde.
Entidades e grupos participantes da reunião: UNFPA, ONU Mulheres, GEIFRON,
NUMURR, PPGSOF, ABV, IMDH e acadêmicos dos cursos de Antropologia,
Arquitetura e Ciências Sociais.

21/06

Visita do Presidente Michel
Temer a Boa Vista (Almoço
com representantes do
poder público e sociedade
Civil e lançamento do
mapeamento de
venezuelanos da Prefeitura
de Boa Vista)
Reunião com Defensor
Murilo Ribeiro Martins
DPU

Depois da visita ao abrigo Nova Canaã, Temer almoçou com autoridades locais e
representantes da sociedade civil em Boa Vista.
Durante o almoço, o presidente renovou a Medida Provisória assinada em
fevereiro deste ano que prevê a série de medidas de assistência aos imigrantes
que já estavam sendo adotadas pelo governo federal. Lá também foi assinada
uma ordem de serviço para a construção do centro de radioterapia do Hospital
Geral de Roraima.

10/07

Reunião com Secretário de
Direitos Humanos

Partilha de algumas observações e proposições sobre a atuação das instituições
no serviço de atendimento aos migrantes venezuelanos em Boa Vista.

11/10

Reunião com o cônsul do
Japão

Ocorrida na Universidade de Federal de Roraima, a reunião com o Cônsul do
Japão e a segunda secretária do consulado japonês teve o objetivo de
apresentar os projetos de financiamento japoneses para as organizações
presentes, com destaque para a linha nomeada Assistência a Projetos
Comunitários e de Segurança Humana no Brasil (APC).

28/06

RESUMO
O Representante Internacional esteve em Boa Vista para levantar demandas e
necessidades da sociedade civil, principalmente no atendimento a mulheres e
crianças.
Realizada na UFRR de Boa Vista, a III Reunião do COMIRR discutiu diversas
pautas sobre a situação dos migrantes e solicitantes de refúgio venezuelanos.
Com a participação de entidades da sociedade civil, instituições ligadas à Igreja
Católica e representantes da UFRR, a pauta do dia foi dedicada às atividades
para a 33ª Semana do Migrante.

A reunião foi solicitada pelo IMDH para conhecer as ações desenvolvidas pela
DPU no atendimento ao público venezuelano em Boa Vista. O defensor
informou que as demandas de vaga em escolas públicas, tradução de históricos
escolares e acesso a serviços médicos estão sendo resolvidas de forma
administrativa, e que há servidos que falam espanhol, algo que humaniza o
atendimento. Destacou que a DPU está atendendo casos de venezuelanos que
desejam acessar programas como o BPC ou Bolsa família e que não são aceitos
nos equipamentos públicos na demanda espontânea.
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Entidades presentes nesta reunião: O Alto Comissariado das Nações Unidas
para Refugiados (ACNUR); Centro de Migrações e Direitos Humanos (CMDH);
Serviço Jesuíta para Migrantes e Refugiados (SJMR); Fraternidade Internacional;
IMDH Solidário; Ministério do Desenvolvimento Social; Associação Voluntários
para o Serviço Internacional – Brasil (AVSI) e a Visão Mundial.
10/12

Reunião com o
Coordenador da Paróquia
Nossa Senhora da
Consolata

Reunião com o objetivo de apresentar as instituições que estão dentro do
terreno da Paróquia e acordar compartilhamento de gastos (como o de
energia).

11.7 Oficinas
Para além do atendimento direto com a população imigrante, o IMDH Solidário participa de
formações sobre temáticas que envolvam a migração para melhor atender as pessoas beneficiárias.
Abaixo estão formações que a equipe do IMDH Solidário participou no decorrer de 2018.
Tabela 11.11 Oficinas
DATA
9a
11/05

TEMÁTICA
Oficina “Proteção dos direitos de
crianças venezuelanas em
movimento”, do UNICEF

28/06

Coaching sobre audiovisuais, da
Fundación Avina
Formação com a equipe do
IMDH Solidário sobre préatendimento de Residência
Temporária

15/10

19/10

13 a
15/11

Curso Livre “Como Prevenir o
Tráfico de Pessoas no Contexto
de Resposta Humanitária?”, da
OIM.
Formação sobre Tráfico
Humano, da CNBB

24/10

Oficina sobre migrantes e
refugiados em situação de sua
ministrada por representantes
do ACNUR e da Reach durante o
seminário “Atuação em Rede”

21/11

Oficina sobre segurança dos
defensores dos direitos
humanos atuando na migração

RESUMO
Ministrada pelo UNICEF, a Oficina ocorreu na UFRR, com participação do
Exército Brasileiro, Governo Federal, Representantes de diversas
secretarias da Prefeitura de Boa Vista, Agências da ONU e organizações
da sociedade civil. O objetivo geral foi organizar a articulação e
fortalecimento das capacidades de diferentes atores para a proteção dos
direitos de crianças venezuelanas no contexto migratório.
Oficina de elaboração de peças audiovisuais para celular, ministrada pela
Ofelia Ferreira.
O encontro de formação foi solicitado pela equipe do IMDH Solidário para
a Organização Internacional para as Migrações (OIM). Foi apresentado à
equipe o passo a passo para a realização do pré-atendimento, no que diz
respeito aos documentos necessários e à diferenciação de formulários
para mulheres e crianças.
A Organização Internacional para as Migrações (OIM) realizou formação
com foco na identificação de sinais de aliciamento. Foram também
apresentadas as atuações e competências de instituições do estado.
Os temas em foco foram as leis de amparo a mulheres, crianças e
adolescentes; e a importância de se debater a questão nas escolas e em
grupos de base . Além disso, foram formados grupos de atuação, divididos
por regionais, para atuarem no combate ao tráfico de pessoas e
exploração sexual nos contextos em que estão inseridos.
Apresentou-se o panorama atual dos migrantes e refugiados em situação
de rua em Boa Vista-RR, considerando estatísticas e o mapeamento de
acordo com os bairros da cidade com base em pesquisas realizadas pela
Reach. Foram também discutidas algumas possíveis estratégias para
solucionar ou amenizar a problemática, dentre elas o fortalecimento das
redes de proteção.
Teve o objetivo de alertar sobre os riscos enfrentados pelos defensores
dos direitos humanos e apresentar avaliações de risco e possibilidades de
prevenção e enfrentamento.

11.8 Grupos Temáticos (GTs)
Os Grupos Temáticos são organizados por Agências da ONU como forma de debater
questões que permeiam a temática da migração e traçar estratégias e protocolos para que as
organizações possam gerar respostas adequadas ao contexto de emergência. Dentro dos Grupos
Temáticos estão presentes as agências, organizações da sociedade civil e organismos do Estado, no
intuito também de fortalecimento da rede interinstitucional. O IMDH Solidário participou das
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reuniões do GT de Gênero (promovido pelo UNFPA), do GT Infância e Juventude (UNICEF) e do GT
Trabalho (OIM).

11.8.1 GT de gênero – UNFPA
O Grupo Temático de Gênero é coordenado pelo Fundo de População das Nações Unidas
(UNFPA). São debatidos, nos encontros, questões como violência de gênero, violência sexual, direitos
reprodutivos e saúde sexual. Dentro do grupo, surgem esclarecimentos sobre as competências dos
organismos do Estado e os lugares aos quais recorrer em caso de violência baseada em gênero. A
partir dos encontros, são também realizadas ações de combate à violência baseada em gênero. O
IMDH Solidário participa do GT, tendo em vista a atuação cotidiana no processo de documentação e
assistência direta a mulheres.
DATA
11/05

TEMÁTICA
Validação do Fluxo
Migratório

RESUMO
A atividade envolveu atores que direta ou indiretamente trabalham com o
atendimento e proteção de crianças venezuelanas e suas famílias no contexto do
fluxo migratório. Participaram agências das Nações Unidas, Gestores
governamentais, instituições da sociedade civil e outros atores do Sistema de
Garantias de Direitos. Foi lançado o fluxo de referência para vítimas de violência de
gênero em referência a migrantes e pessoas refugiadas na rede de cuidado e
proteção em Boa Vista/Roraima para que se tome conhecimento.

07/06

Coordenação Local de
Fluxo Migratório/
Lançamento fluxo de
referência para vítimas
de violência de gênero
no referenciamento de
migrantes e pessoas
refugiadas na rede de
cuidado e proteção em
Boa Vista/Roraima

O objetivo foi reunir os atores que direta ou indiretamente trabalham com o
atendimento, interessados em conhecer melhor a Rede de Saúde Mental e Apoio
Psicossocial em Roraima.
Foram abordadas as principais dificuldades nos serviços públicos, como a falta de
informação sobre a rede por parte das pessoas que precisam acessá-la; falta de
profissionalismo dos servidores para o atendimento aos imigrantes; falta de
profissionais e qualificação dentro dos serviços públicos para absorver as novas
demandas; contexto violento para as mulheres no estado de RR; e falta de políticas
públicas voltadas para a população imigrante. Os participantes contribuíram com
diversas sugestões, entre elas o oferecimento de orientações básicas à população e
serviços sobre apoio psicossocial em situações de emergência e fluxo migratório, de
atividades em Educação em Direitos Humanos, a criação de Seminários de Boas
Práticas, colaborar com os órgãos da rede na sensibilização dos seus agentes contra a
xenofobia e para um Atendimento mais humanizado aos migrantes.

20/06

Gênero, Migração e
Movimentos Sociais
em Roraima

Explicação sobre os eixos e as especialidades do trabalho em Roraima realizado pelo
UNFPA; apresentação das atividades realizadas pelas organizações civis, incluindo
movimentos sociais; apresentação de grupos de estudos da Universidade Federal de
Roraima sobre estudos baseados em questões de gênero.

01/08

Saúde Sexual e
Reprodutiva no Fluxo
Migratório VenezuelaBrasil

O encontro focou-se no planejamento familiar e no parto seguro como questões
emergenciais para o trabalho no contexto de fluxo migratório. Alguns desafios
debatidos foram: dificuldade de acesso ao pré-natal, resistência de aceitação do uso
do preservativo por parte do homem, falta de informação sobre o funcionamento das
UBSs, aumento da demanda em detrimento do aumento de recursos humanos,
dentre outros.
Como sugestões foram destacadas a articulação para a participação da sociedade civil
no Comitê de Mortalidade Materna, realização de atividades de educação sexual
dentro dos abrigos, capacitação de profissionais das UBSs, compartilhamento de
informações entre as ONGs e agências da ONU sobre o trabalho realizado.

18/09

Gênero e Saúde Sexual
e Reprodutiva

A pauta era debater o Pacote de Serviços Iniciais Mínimo no contexto migratório. O
MISP é um conjunto de serviços e ações para responder às necessidades sobre saúde
reprodutiva no contexto de crises humanitárias, tais como reduzir a transmissão de
HIV e DSTs, prevenir a morte materna e neonatal, promover plano de atenção integral
à saúde reprodutiva, prevenir e gerir as consequências da violência sexual.
Alguns encaminhamentos foram a articulação com os órgãos de saúde do estado de
Roraima para concretização das ações do MISP; a capacitação das equipes que
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trabalham no sistema de saúde do estado para lidar com os casos atendidos; rodas de
conversa nos abrigos para conscientização sobre violência contra a mulher, violência
sexual e saúde sexual e reprodutiva.

11.8.2 GT Infância e Juventude – UNICEF
O Grupo Temático de Infância e Juventude tem por objetivo debater e agir sobre temáticas
que envolvam crianças e juventude, a fim de inserir esses grupos socialmente e proteger seus
direitos. O IMDH Solidário participa do grupo, tendo em vista a atuação cotidiana no processo de
documentação e atendimento direto a crianças.
DATA
08/08

TEMÁTICA
GT Infância e Juventude

RESUMO
Apresentação das agências e parceiros e apresentação de projetos realizados pelo
UNICEF. O debate também se estendeu sobre o acesso à educação para crianças
migrantes e sobre quais procedimentos seguir para sua inserção no ambiente
escolar.

11.8.3 GT Trabalho – OIM
O Grupo Temático de Trabalho tem por objetivo debater e pensar em formas de inserção
laboral dos imigrantes. Do grupo já surgiram e se efetivaram ações de parcerias com organismos para
oferecer cursos de formação para a população imigrante. Além de trabalhar com a inserção no
mercado de trabalho, o grupo debate e pensa estratégias de garantias e proteção dos direitos
trabalhistas, e o combate ao tráfico de pessoas para fins de exploração laboral e condições de
trabalho análogas à escravidão.
DATA
19/03

TEMÁTICA
GT Trabalho

21/06

GT Trabalho

21/07

GT Trabalho

19/09

GT Trabalho

29/10

Divulgação sobre o
fluxo de trabalho
análogo a
escravidão

RESUMO
Foram debatidos temas como: a inserção laboral do migrante de forma legal e legítima
(e situações análogas ao trabalho escravo); efeitos da interiorização no mercado de
trabalho formal e informal, dentre outros.
Debateu-se principalmente a atuação dos órgãos protetores e reguladores do trabalho,
como o Ministério Público, a Defensoria Pública da União e Ministério Público do
Trabalho, e algumas instituições que prestam serviços jurídicos à população, como a
Universidade Federal de Roraima e a Faculdade Catedral.
A OIM apresentou às instituições a proposta de elaboração de um fluxo de
encaminhamento para questões trabalhistas, com o objetivo de facilitar os
atendimentos, o acesso aos serviços, a disseminação de conhecimento e a garantia de
direitos. Um material informativo sobre combate ao tráfico de pessoas também está
em fase de finalização.
Debateram-se as mudanças da regulamentação de documentos para migrantes, em
vista do aumento de solicitações de residência. Criou-se também uma cartilha com
informações sobre a nova legislação trabalhista brasileira para ser veiculado nas ruas e
dentro dos abrigos.
A OIM produziu material informativo abordando o fluxo de trabalho análogo a
escravidão, que contém endereços e contatos de instituições do Estado às quais se
pode recorrer nesses casos. Para cada organização presente foram distribuídas
quantidades consideráveis do folheto para serem entregues aos imigrantes.

11.9 Ações de mobilização ampla
O IMDH Solidário realizou, em 2018, diversas ações mais amplas, de diversas naturezas,
voltadas à população imigrante. Tivemos ações para pré-atendimento de documentação e
informações sobre documentação, ações para emissão de Carteira de Trabalho, ações de entrega de
brinquedos para crianças no dia das crianças e distribuição de roupas doadas por parceiros. As ações
sempre contam com a parceria de outras organizações que são imprescindíveis para a mobilização
social e alcance dos resultados propostos.
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DATA
16/06

TEMÁTICA
Ação de informação para
migrantes venezuelanos
residentes no município
de Cantá

28/06

Ação conjunta para
emissão de Carteiras de
Trabalho

10/07

Regularização migratória
para migrantes em Cantá

01/09

Projeto “Coração que
Acolhe” – Ação de
assistência médica com
Fraternidade sem
Fronteiras

28/09

Ação de doação de roupas

11/10

Ação do Dia das Crianças

RESUMO
Ação informativa e de pré-atendimento para migrantes venezuelanos residentes
no município de Cantá, visando a preparação para atendimento na Polícia
Federal. Foram abordados assuntos como a regularização migratória no Brasil e
as diferenças entre solicitação de refúgio e residência temporária; e respondidas
dúvidas sobre a obtenção de outros documentos, como a Carteira de Trabalho.
Os participantes eram também agentes multiplicadores potenciais, de modo que
a Ação teve impacto importante sobre a comunidade venezuelana que reside no
município (diretamente, participaram 56 pessoas).
Emissão de 187 Carteiras de Trabalho em parceria com a Pastoral do Migrante, o
MTb e o SJMR, em resposta à falta de vagas disponíveis de agendamento online e
à necessidade de se obter o documento por parte dos venezuelanos que
procuram oportunidades laborais em Roraima.
Depois da Ação informativa e de pré-atendimento realizada em junho, realizou-se
nova Ação enfocando outros assuntos relacionados à regularização migratória no
Brasil.
Em articulação com o IMDH Solidário, a Fraternidade Sem Fronteiras realizou um
dia de atendimento médico na Paróquia da Consolata. Os serviços prestados
foram: atendimento ginecológico (consultas e encaminhamentos médicos),
pediatria (atendimento básico com prescrição de receita para comprar
medicamentos e realizar consultas) e clínico geral (consultas básicas, medição de
pressão e prescrição de receitas). Foram atendidas 460 pessoas entre mulheres,
homens e crianças.
Foram distribuídas roupas doadas diretamente de São Paulo pela Presença
América Latina (PAL), que realizou campanha com essa finalidade. Estavam
presentes 346 pessoas, entre mulheres, crianças e homens.
Em comemoração ao Dia das Crianças, foi realizada uma Ação na Paróquia da
Consolata. O evento foi planejado e executado pela equipe do IMDH Solidário
(Luyandria Maia, Ronildo Rodrigues, Hannah Noronha e Viviane Vieira, sob a
coordenação de Gisele Silveira), que arrecadou os brinquedos na comunidade e
comércio, organizou o lanche e confeccionou lembranças às crianças.
Participaram cerca de 150 pessoas, contando com crianças imigrantes e mulheres
grávidas. Durante o evento, além da distribuição dos brinquedos, realizaram-se
atividades lúdicas. As mulheres grávidas receberam roupas para recém-nascidos.

11.10 Rodas de Conversa
As rodas de conversa realizadas pelo IMDH Solidário destinam-se ao diálogo e
compartilhamento de experiências entre as mulheres atendidas. Além de fornecer informações,
esses espaços de convivência proporcionam momentos de relaxamento e descontração, explorando
e fortalecendo os vínculos coletivos. Com isso, permitem a discussão e construção de possíveis
estratégias de enfrentamento, fundamentais em momentos de fragilidade.
As Rodas de conversa ocorreram ao longo de todo o ano, semanalmente.
DATA

RESUMO

11/05 Caracterização das condições atuais das mulheres e crianças em relação ao acesso à água, higiene,
saúde, alimentação, educação e proteção; Levantamento de necessidades e demandas das
atendidas pelo IMDH Solidário.
25/05 Levantamento de demandas das mulheres grávidas atendidas pelo IMDH Solidário; fornecimento de
informações acerca do acesso à documentação; saúde (pré-natal), alimentação, educação;
identificação de programas e ações de atendimento (institucionais, locais, massivos) que possam ser
fortalecidos para facilitar o acesso à informação relevante por parte da população migrante.
29/06 Roda com conversa com mulheres em processo de interiorização / realização do UNFPA em
parceria com o IMDH Solidário
Orientações sobre os trâmites da viagem; levantamento dos medos e gerenciamento de
expectativas; Informações sobre o acesso a direitos e canais de denúncia; entrega de cartilhas do
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UNPA sobre a lei Maria da Penha, violência sexual e Cartilha Multilíngue do IMDH.
10/07 Realização da OIT e ACNUR em parceria com o IMDH Solidário
Levantamento de informações sobre os caminhos comumente traçados na busca por emprego, os
tipos de trabalho e as dificuldades que elas costumam encontrar.
29/07 Roda com conversa com mulheres em processo de interiorização / realização do UNFPA em
parceria com o IMDH Solidário
Prestação de informações acerca do processo de interiorização, leis trabalhistas, canais de denúncia;
orientações sobre os trâmites da viagem.
24/08 Roda com conversa com mulheres em processo de interiorização / realização do UNFPA em
parceria com o IMDH Solidário
Orientações sobre os procedimentos importantes no momento da viagem e chegada no destino
referente a cada participante; fornecimento de informações importantes referentes à
documentação, bagagem, etc.; levantamento dos medos e gerenciamento de expectativas.
22/09 Momento de autoanálise das participantes, reconhecimento de suas qualidades e aptidões, com o
intuito de fortalecê-las, estimular sua autoestima e promover autonomia.
26/10 Compartilhamento de experiências entre as mulheres participantes, caracterização das condições de
vida atuais das mulheres, exposição das dificuldades que enfrentam; incentivo ao empoderamento
da mulher e construção de uma rede de acolhimento e apoio.
23/11 Levantamento das condições atuais das participantes; trocas de experiências acerca da dificuldade
de inserção no mercado laboral em Boa Vista – RR.
Encaminhamento: criação de uma espécie de censo para as pessoas que desejam fazer cursos
profissionalizantes.
07/12 Momento de sensibilização e partilha de experiências entre as participantes; fornecimento de
algumas informações importantes acerca do acesso à saúde, educação e documentação.

11.11 Bolsa Subsistência
Em 2018, foram realizadas 535 entrevistas para avaliação sobre situação de vulnerabilidade e
concessão de bolsa subsistência e foram concedidas 429 bolsas, beneficiando diretamente 927
pessoas. Abaixo estão os dados, por mês, sobre quantidade de famílias e pessoas contempladas.
A bolsa subsistência é um dos eixos de trabalho do IMDH Solidário e uma das principais
atividades a movimentar o escritório em Roraima. Como agente aplicador, o IMDH Solidário
impulsiona esse projeto em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O
projeto dispõe de ajuda monetária para pessoas em situação de vulnerabilidade, que, na maioria das
vezes, aplicam o valor recebido para alugar um quarto e sair da condição de rua, para comprar
alimentos básicos ou utensílios fundamentais à preparação de refeições como gás e fogareiro.
Através de relatos de mulheres contempladas, observamos a importância do
desenvolvimento desse projeto no contexto de emergência no estado de Roraima, para promover a
dignidade mínima a diversas famílias e fomentar a possibilidade de autonomia.
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Bolsas concedidas
Mês de
concessão
da Bolsa
Janeiro
Fevereiro

Pessoas Beneficiadas

Por um
mês
(1º bolsa)

Por 2
meses
(2ª bolsa)

Por 3
meses
(3ª bolsa)

Total de
Bolsas no
mês

Com uma
bolsa

Com a 2ª
bolsa

Com a 3ª
bolsa

Total mensal
investido em
bolsas
subsistência

35

0

0

35

89

0

0

R$ 18.495,00

60

29

0

R$ 19.835,00

0

R$ 13.615,00

28

12

0

40

Março

26

0

0

26

64

0

Abril

33

1

0

34

78

2

0

R$ 17.685,00

Maio

37

0

0

37

67

0

0

R$ 16.355,00

Junho

36

1

0

37

79

1

0

R$ 17.850,00

Julho

38

1

0

39

74

3

0

R$17.450,00

Agosto

40

0

0

40

70

0

0

R$17.300,00

Setembro

38

1

0

39

78

5

0

R$18.365,00

Outubro

15

0

0

15

45

0

0

R$ 8.205,00

33

0

0

R$ 11.163,00

0

R$ 58.879,00

0

R$ 235.197,00

Novembro

14

0

0

14

Dezembro

71

3

0

74

181

7

TOTAL

411

19

0

430

918

47

11.12 Visitas domiciliares
As visitas domiciliares foram realizadas pela assistente social do IMDH Solidário, nos casos
em que se constatou, pelo grau de vulnerabilidade, a necessidade de um acompanhamento mais
próximo das famílias. O quadro abaixo apresenta as visitas domiciliares e o relato da profissional a
respeito de cada caso.
DATA
18/10

FAMÍLIA
R.D.P.

25/10

L.V.P.

25/10

E.J.P.

27/11

Y.G.R.H.

27/11

E.C.V.B.

VISITAS
O filho da família, de 4 anos, está desnutrido - situação que, segundo a mãe, ocorre desde
a Venezuela, dada a crise do país.
Segue com dificuldades de alimentar seu filho e não conseguiu produzir leite materno. A
alimentação resumia-se a farinha e água, e, assim, a criança foi encaminhada ao CERNUTRI
e o IMDH fez doações de leite, produtos de higiene e roupas para o filho.
Dona L. relatou que está muito agradecida por ter recebido a bolsa de subsistência, que lhe
permitiu prover melhores condições para si e seus três filhos. Com a bolsa, alugou uma
casa. Não tem trabalho formal, mas faz eventuais diárias, e assim recebe algum recurso
para a manutenção da família.
A filha de 9 anos estava doente e foi encaminhada ao posto de saúde mais próximo.
Demos orientações sobre inscrição no Bolsa Família, pois as diárias que a mãe fazia não
estavam sendo suficientes para manter a casa (seu marido não estava trabalhando). A
família foi também encaminhada ao CRAS.
Dona E. agradeceu ao IMDH pela ajuda; disse que já tinha ido a vários lugares em busca de
informações e que foi através dessa visita que conseguiu tirar todas suas dúvidas.
Y.G.R.H. e os filhos vieram da Venezuela morar em Boa Vista com seu irmão, que
trabalhava em um supermercado na cidade e pagava o aluguel. Porém, pouco tempo após
a chegada, o irmão foi preso e ela e seus filhos começaram a passar necessidades e sérias
dificuldades. Foi quando procurou o IMDH em busca de ajuda. A partir de então, ela
conseguiu fazer a solicitação de refúgio de seus filhos e dela e também foi contemplada
pela Bolsa Subsistência no momento em que mais precisavam. Paralelo a isso, foi provada
a inocência do filho e foi liberado. Com a bolsa subsistência, conseguiu material para fazer
bolos para vender. Foi uma valiosa oportunidade de geração de renda.
A família de E. entrou em contato com o IMDH para pedir ajuda para documentação de
solicitação de refúgio sua e de seu filho de 1 ano, que estava internado no Hospital da
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Criança Santo Antônio devido a um problema grave de saúde (câncer no fígado). O SUS
oferece tratamento fora de domicílio (TFD), que consiste em uma ajuda de custo ao
paciente e, em alguns casos, também ao acompanhante,
Para que seja concedido, o pedido deve ser formalizado em processo próprio e constituído
com os seguintes documentos: Laudo Médico, protocolo de refúgio e cópia de
comprovantes de danos, pedido de tratamento fora de domicílio TFD, conta bancária.
A visita da Assistente Social do IMDH foi decisiva para que conseguisse fazer todo o
processo de solicitação de refúgio, condição para dar seguimento ao tratamento fora de
domicílio.
A família agradeceu a ajuda do IMDH, por ter-se deslocado até o hospital para preencher
os formulários de refugio e encaminhar o atendimento preferencial na Polícia Federal.
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PARTE COMPLEMENTAR AOS PROJETOS DO RELATÓRIO:
Acordos, Convênios e Parcerias do IMDH com entidades diversas
(Breve resumo como capítulo integrante e complementar no Relatório 2018)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Convênio ACNUR (Brasília e Roraima)
Convênio com Fundación Avina e Avina Américas (Brasília e Roraima)
Apoio do Instituto C&A (Roraima)
Parceria com a Paróquia da Consolata/Diocese de Roraima (Roraima)
Parceria ONU Mulheres/IMDH (Roraima)
Caminhos da Solidariedade: Brasil e Venezuela, em parceria com Diocese de Roraima, Cáritas de
Roraima e demais entidades (Roraima)
Parceria com ESMPU/IMDH e demais entidades no Projeto “Atuação em Rede”
Parceria com ICMPD/IMDH e demais entidades (nacional), no Projeto “Atenção Brasil”,
Parceria Maristas UMBrasil/IMDH para atenção a crianças e adolescentes em Boa Vista (RR)
Projeto Português como Língua de Acolhimento nos Centros Interescolares de Línguas (CILs), em
parceria com a Secretaria de Estado de Educação-DF (Distrito Federal)

1. PROJETO CONVÊNIO ACNUR (BRASÍLIA E RORAIMA)
Título:
Objetivo:

Abrangência:
Período de execução:

Integração local de refugiados e solicitantes de refúgio
Contribuir para a proteção, assistência e integração de solicitantes de
refúgio, refugiados e apátridas, fortalecendo as ações articuladas entre
o IMDH, as entidades-membro da Rede Solidária para Migrantes e
Refugiados (RedeMir), o ACNUR, o CONARE e demais envolvidos na
causa.
Nacional, mas principalmente Distrito Federal e Roraima.
Janeiro de 2018 a dezembro de 2018

Há mais de 10 anos, este é o principal convênio estabelecido pelo IMDH, sendo de ampla
abrangência e garante recursos para várias finalidades fundamentais na missão do IMDH.
Em Brasília, o convênio com o ACNUR permite a remuneração de vários funcionárias nas áreas de
atendimento socioassistencial, humanitário e jurídico a migrantes e refugiados. Além dos recursos humanos
fundamentais ao atendimento à população foco do trabalho do IMDH, o convênio dispõe de montante
exclusivo para a concessão de bolsas subsistência a refugiados e solicitantes de refúgio em situação de
vulnerabilidade, conforme critérios expressos pelo organismo. No âmbito deste convênio, também se
realizam, todos os anos, eventos como Oficinas temáticas para mulheres migrantes e refugiadas, incluindo
prevenção contra a Violência Sexual e de Gênero; Diagnósticos Participativos para levantar demandas e
proposições de refugiados(as) e solicitantes de refúgio sobre temas específicos, os quais subsidiarão o
planejamento de ações das instituições que os atendem; e o Dia Mundial do Refugiado, em junho.
Igualmente, por meio do convênio com o ACNUR, o IMDH, desde 2004, dinamiza a Rede Solidária
para Migrantes e Refugiados/RedeMiR (que congrega em torno de 60 instituições da sociedade civil
presentes em todas as regiões do Brasil), apoiando anualmente um Encontro Nacional que, em 2018,
chegou à 14ª edição. Por meio dessa articulação, o IMDH presta apoio a outras instituições, ampliando seu
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raio de atuação, que abrange os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia,
Roraima, Amapá e Tocantins.
O convênio do ACNUR permite, além disso, a publicação anual do Caderno de Debates (que reúne
artigos de especialistas no tema das migrações e refúgio e que, em 2018, chegou a sua 13ª edição) e de
importantes materiais e cartilhas para informação ampla e sensibilização à causa. Por fim, o projeto
impulsiona ações de incidência (advocacy) na forma de participação em esferas decisórias de proteção de
direitos e propositura de políticas públicas e atuação em Comitês e Conselhos como o CONTRAP (Comitê
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas), o CNIg (Conselho Nacional de Imigração) e o CONARE
(Comitê Nacional para os Refugiados).
Em março de 2018, com a abertura do escritório do IMDH Solidário em Boa Vista, esse mesmo
convênio passou a apoiar o funcionamento de ações também em Roraima. Os recursos são destinados,
principalmente, ao atendimento a mulheres e crianças venezuelanas em situação de emergência,
relacionado a diversas demandas, tais como: apoio e encaminhamentos para documentação básica;
orientações sobre direitos fundamentais; encaminhamento à Polícia Federal para documentação de
regularidade migratória; assistência material; bolsa subsistência para o público mais vulnerável; ações de
incidência para garantia de acesso a políticas públicas; e participação social visando a sensibilização da
comunidade local. Para a realização dessas ações, o convênio possibilita a contratação de funcionários e a
manutenção básica do escritório.
A descrição pormenorizada do trabalho realizado pelo IMDH Brasília e pelo IMDH Solidário (Boa
Vista), no âmbito do convênio ACNUR, encontra-se respectivamente nos Projetos 3 e 11 do presente
Relatório.
Perspectivas: Com o título “Integração local de refugiados e solicitantes de refúgio no Distrito Federal e em
Roraima”, o convênio com o ACNUR foi renovado para o ano de 2019, mantendo-se as linhas gerais de
atuação e fortalecendo as ações principalmente em Roraima.

2. ACORDOS COM FUNDACIÓN AVINA E AVINA AMÉRICAS
(BRASÍLIA E RORAIMA)
Títulos:

Objetivos:

Abrangência:

Projeto 1. Migração Laboral IMDH Brasil (IMDH Brasília)
Projeto 2. Fortalecimento da articulação em apoio aos migrantes
venezuelanos na fronteira norte do Brasil (IMDH Solidário)
Projeto 1. Promover o reconhecimento pleno do direito humano à
migração e do valor econômico, social e cultural das pessoas migrantes
no desenvolvimento do país de acolhida, reconhecendo e promovendo
os talentos, habilidades e experiências dos migrantes e criando espaços
para que participem de forma ativa na dinâmica e no mundo laboral e
produtivo da sociedade local.
Projeto 2. Contribuir para melhorar as condições de integração inicial
dos migrantes venezuelanos na fronteira norte do Brasil, aumentando a
consciência da população local sobre os aspectos positivos da migração
e dos migrantes.
Nacional, mas principalmente Distrito Federal e Roraima.
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Período de execução:

Projeto 1. Novembro de 2017 a março de 2019 (com possibilidade de
prorrogação por mais dois anos) (IMDH Brasília)
Projeto 2. Março de 2018 a fevereiro de 2019 (IMDH Solidário)

Em Brasília e em Boa Vista, o IMDH é apoiado pela Fundación Avina e pela Avina Américas,
permitindo a contratação de 1 funcionário em cada cidade.
Em Brasília, o foco da parceria com a Avina é a inserção laboral, desenvolvendo ações como:
fomento a iniciativas relacionadas ao trabalho decente para migrantes e refugiados; apoio a iniciativas
autônomas de geração de renda; apoio à documentação; difusão dos direitos trabalhistas entre potenciais
empregados e empregadores, principalmente por meio de Rodas de Conversa semanais; publicação e
divulgação de cartilhas informativas, em diversos idiomas, sobre direitos fundamentais e trabalhistas;
elaboração de currículos; facilitação de capacitações para postulantes a vagas de emprego e para jovens
aprendizes; facilitação para a revalidação de diplomas, por meio de parcerias; realização de Seminário sobre
trabalho decente para migrantes e refugiados; articulação interinstitucional e sensibilização de potenciais
empregadores, dentre outras.
Já em Roraima, o projeto tem como foco o fortalecimento de ações no âmbito da Comunicação
Social, com o objetivo de fornecer subsídios e informações importantes à população migrante para sua
integração social, de sensibilizar a comunidade acolhedora, principalmente no estado, sobre o tema
migratório, e de qualificar o debate público de forma mais ampla. Nesse sentido, foram realizadas ações
como Rodas de Conversas temáticas periódicas com mulheres migrantes venezuelanas, campanhas de
arrecadação e doação de fraldas e outros artigos fundamentais, atendimento cotidiano para orientações
diversas à população mais vulnerável e elaboração de peças audiovisuais retratando o trabalho institucional
para ampla divulgação.
Perspectivas: O projeto Avina Américas (Roraima) finalizará em fevereiro de 2019. Já o projeto Fundación
Avina (Brasília) findará em março, com perspectiva de renovação e, assim, possibilidade de maior
consolidação do setor sociolaboral do IMDH Brasília e perenidade das ações promovidas.

3. PROJETO INSTITUTO C&A (RORAIMA)
Título:
Objetivo:

Abrangência:
Período de execução:

Ajuda Humanitária aos refugiados/imigrantes indígenas venezuelanos warao no
Brasil
Apoiar a ajuda humanitária a indígenas Warao migrantes da Venezuela e aos
migrantes venezuelanos, com especial atenção a Pacaraima, por meio do
estabelecimento e manutenção de espaços de acolhida e abrigamento a essa
população.
Roraima (Pacaraima e Boa Vista)
Janeiro de 2018 a dezembro de 2018 (prazo estendido)

Por meio deste projeto, o IMDH Solidário atua no município fronteiriço de Pacaraima (RR) e na
capital Boa Vista. Entre as ações realizadas, destacam-se: o apoio no fornecimento do café da manhã na
Paróquia de Pacaraima, ponto essencial do projeto; a inauguração e funcionamento do Centro de
Atendimento Infantil de Pacaraima; a instalação do Centro de Atendimento aos Imigrantes (CEPAI) em
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Pacaraima; apoio à documentação e assistência emergencial a pessoas migrantes e solicitantes de refúgio
em Boa Vista.
O café da manhã para migrantes venezuelanos é uma parceria do IMDH (provendo quantidade
expressiva de alimentos) com o Centro Pastoral para os Migrantes da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de
Pacaraima, que, diariamente, fornece a refeição a aproximadamente 800 pessoas, em grande parte
indígenas Warao.
O Centro de Atendimento Infantil em Pacaraima foi inaugurado no dia 25 de maio de 2018 e atende
principalmente crianças da etnia indígena Warao, cujos pais estão em abrigos da cidade. As crianças são
divididas em grupos etários para a realização de atividades de arte-educação e permanecem meio período
na instituição, que também oferece merenda. O Centro chega a receber em torno de 200 crianças por dia.
Por sua vez, os serviços prestados no Centro de Atendimento aos Imigrantes (CEPAI) contribuem na
acolhida, proteção e integração de migrantes, solicitantes de refúgio e refugiados, prioritariamente
mulheres e crianças, fornecendo suprimentos para suas necessidades básicas, assistência pastoral, apoio na
documentação e estada regular no Brasil e proteção de seus direitos.
Além disso, este convênio apoia as atividades cotidianamente realizadas pelo IMDH Solidário em
Boa Vista e eventualmente a entidades parceiras que desenvolvam ações em favor da migração
venezuelana. Ainda em Boa Vista, o projeto permitiu o apoio à iniciativa “Valientes por la vida” (que abriga
gratuitamente migrantes soropositivos na cidade), doando camas aos pacientes.
O convênio, assim, permitiu manter instalações físicas, adquirir equipamentos necessários para o
funcionamento de espaços de abrigo e acolhida, contratar funcionários e, principalmente, fornecer
alimentos para ações realizadas em Boa Vista e Pacaraima.
Perspectivas: Graças a parcerias estabelecidas ao longo do ano com organismos internacionais e outras
organizações da sociedade civil, foi possível manter saldo orçamentário positivo ao fim do ano. Em 2019, o
recurso remanescente continuará a ser empregado nas mesmas ações descritas acima e nas demandas que
se fizerem necessárias.

4. PARCERIA COM A PARÓQUIA DA CONSOLATA/DIOCESE DE RORAIMA (RORAIMA)
Título:
Objetivo:

Abrangência:
Período de execução:

Parceria para cessão de espaço ao escritório do IMDH Solidário
Possibilitar a instalação e funcionamento do escritório do IMDH
Solidário, em Boa Vista (Roraima), por meio da cessão gratuita de sala e
outros elementos estruturais pertencentes ao espaço da Paróquia.
Boa Vista (Roraima)
Prazo indeterminado

O IMDH/Brasília atua em Roraima desde 2016, apoiando o Centro de Migrações e Direitos Humanos
(CMDH), em Boa Vista, no atendimento a migrantes. Em abril de 2017, o Coordenador Geral de Polícia de
Imigração da Polícia Federal, juntamente com a Superintendente da PF em Roraima, solicitou à Diretora do
IMDH apoio ao atendimento a migrantes venezuelanos na sede da Superintendência em Boa Vista. A partir
de então, o IMDH e o CMDH passaram a organizar o atendimento naquela unidade, contando com apoio da
Diocese de Roraima, de voluntários e da Universidade Federal de Roraima (UFRR). Na Superintendência, o
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serviço de apoio no pré-registro dos migrantes venezuelanos funcionou até 15 de março de 2018.
Com o fluxo cada vez mais intenso de migrantes chegando a Roraima, foi-se apresentando ao IMDH
a necessidade urgente de se instituir um local próprio de atendimento para contemplar a crescente
demanda, e, em especial, mulheres e crianças venezuelanas. Assim, em 19 de março de 2018, o IMDH
Solidário abriu suas portas em Boa Vista, graças à parceria com a Paróquia da Consolata, da Diocese de
Roraima, que cedeu um espaço adequado a essa finalidade. Atualmente, atende em torno de 80 pessoas
diariamente, para diversos serviços (documentação, acompanhamento de processos, auxílio financeiro,
doações, rodas de conversa, etc.).
Perspectivas: O IMDH Solidário está atuante em Boa Vista em função da parceria com a Paróquia da
Consolata, a qual será mantida ao longo de 2019.

5. PARCERIA COM A ONU MULHERES (RORAIMA)
Título:
Objetivo:
Abrangência:
Período de execução:

Bolsas subsistência para mulheres em situação de vulnerabilidade em
Boa Vista/RR
Conceder bolsas subsistência a mulheres venezuelanas em situação de
exploração, vítimas de violência ou em alta vulnerabilidade.
Roraima
Novembro de 2018 a março de 2019

A concessão de bolsas é uma das linhas de projeto mais amplo que começou a ser desenvolvido
pela ONU Mulheres em Roraima em 2018, o qual contempla: 1. Formação de equipe multidisciplinar da
ONU Mulheres para apoio psicossocial a mulheres em situação de vulnerabilidade social; 2. Formação e
capacitação junto ao Exército em temas relacionados a Direitos Humanos, com especial atenção aos direitos
das mulheres; 3. Concessão de apoio financeiro sob a forma de bolsas subsistência a mulheres em alta
vulnerabilidade; 4. Constituição de um espaço seguro para mulheres em situação de vulnerabilidade.
A execução deste projeto em parceria com o IMDH Solidário recobre os meses de dezembro de
2018 a março de 2019. O valor individual da bolsa é de aproximadamente R$ 680,00 (tomando como valor
de referência a bolsa do ACNUR concedida a núcleo familiar com 1 pessoa). Estima-se que 440 mulheres
serão diretamente beneficiadas (e, indiretamente, seus filhos e companheiros).
A equipe da ONU Mulheres em Boa Vista (que está sediada em espaço anexo ao IMDH Solidário) é
responsável pela realização das entrevistas e todos os procedimentos para identificação das beneficiárias,
bem como a preparação da documentação correspondente a cada uma, adotando o mesmo questionário
que vem sendo usado pelo IMDH em comum acordo com ACNUR. O IMDH Solidário é responsável pela
concessão da bolsa e registros necessários. Uma funcionária foi contratada especificamente para esta
finalidade.
A bolsa poderá ser concedida por 1, 2 ou 3 meses, segundo avaliação da equipe da ONU Mulheres.
As beneficiárias não poderão receber, no mesmo mês, bolsa subsistência do ACNUR e da ONU Mulheres.
Perspectivas: O projeto iniciou em dezembro de 2018, coma preparação do espaço de atendimento da
equipe ONU Mulheres. Simultaneamente, buscou-se concluir a elaboração do Acordo, assinatura,
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preparação dos documentos necessários, abertura de conta bancária. A efetiva concessão de bolsas iniciará
nos primeiros dias de janeiro de 2019 e se estenderá até 31 de março, período de vigência desta parceria.
Prevê-se atender e beneficiar, com bolsa subsistência, mais de 400 mulheres. Há também a perspectiva de
eventualmente dar continuidade ao Projeto, mas dependerá da obtenção de recursos por parte da ONU
Mulheres.

6. PROJETO CAMINHOS DA SOLIDARIEDADE: BRASIL E VENEZUELA, EM PARCERIA COM DIOCESE DE
RORAIMA, CÁRITAS DE RORAIMA E DEMAIS ENTIDADES (RORAIMA)
Título:
Objetivo:

Abrangência:
Período de execução:

Plano Nacional de Integração Caminhos de Solidariedade: Brasil e Venezuela
Contribuir para que a acolhida e as ações de integração a migrantes e
solicitantes de refúgio venezuelanos sejam fortalecidas para seu atendimento
digno, em Roraima e nos demais estados do Brasil.
Nacional
Início em outubro de 2018

O Projeto “Caminhos da Solidariedade” é uma iniciativa de articulação nacional da Igreja Católica,
financiado com recursos do Fundo Nacional de Solidariedade, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
para promover ações de acolhimento, proteção, promoção e integração aos migrantes e refugiados
venezuelanos em todo o país. É uma realização da Diocese de Roraima juntamente com Cáritas Diocesana
de Roraima, e parcerias da Cáritas Brasileira, Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), Serviço
Pastoral do Migrante (SPM), Serviço Jesuíta para Migrantes e Refugiados (SJMR) e demais entidades.
O projeto busca alcançar e mobilizar Arquidioceses e Dioceses no Brasil para acolher e integrar
migrantes e refugiados venezuelanos em seus territórios. As ações realizadas são: articulação com a Igreja
Católica na Venezuela; atuação no processo de interiorização/integração de migrantes venezuelanos em
diversas cidades do Brasil; diálogo e articulação com o Plano de Interiorização do Governo Federal; apoio a
iniciativas que promovam capacitação e garantam a manutenção dos meios de vida e geração de renda da
população em foco, com o devido respeito à cultura dos povos indígenas deslocados; e facilitação de
espaços de trocas de informações e de incidência entre as organizações da sociedade civil e Igrejas.
A proposta surgiu a partir da visita da Comissão Episcopal Especial para o Enfrentamento ao Tráfico
Humano da CNBB à Diocese de Roraima, em março de 2018. Em julho do mesmo ano, foi realizada, em
Brasília, uma oficina de planejamento em que participaram diversas entidades da sociedade civil ligadas à
Igreja Católica, com o objetivo de mapear as ações realizadas por cada uma e construir um plano integrado
de ação. Resultado desse trabalho, o lançamento do Plano Nacional ocorreu no dia 2 de outubro, em
Roraima.
O IMDH é parceiro na elaboração e execução do Plano, compondo seu Conselho Gestor.
Para mais informações, o site institucional é: www.caminhosdesolidadariedade.org
Perspectivas: As ações relacionadas à interiorização e integração voluntárias dos migrantes e solicitantes de
refúgio venezuelanos que chegam a Roraima seguirão ocorrendo em 2019, mobilizando diversas entidades
da Igreja. O IMDH continuará apoiando e participando da execução do Plano.
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7. PROJETO “ATUAÇÃO EM REDE”, EM PARCERIA COM ESMPU E DEMAIS ENTIDADES (NACIONAL)
Título:
Objetivo:

Abrangência:
Período de execução:

Atuação em Rede: capacitação dos atores envolvidos no acolhimento, integração
e interiorização de refugiados e migrantes no Brasil
Por meio de oficinas gratuitas, fomentar a discussão em torno da necessidade de
se estabelecer políticas locais de acolhimento, abrigamento e integração para
refugiados e migrantes e capacitar os atores envolvidos no acolhimento.
Nacional
Junho de 2018 a dezembro de 2019

Este projeto é uma realização da “Rede de Capacitação a Refugiados e Migrantes”, composta por:
Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU), Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos
(PFDC), Ministério Público do Trabalho (MPT), Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
(ACNUR), Organização Internacional para as Migrações (OIM), Conectas Direitos Humanos, Instituto
Migrações e Direitos Humanos (IMDH), Defensoria Pública da União (DPU), Fundo de População das Nações
Unidas (UNFPA) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).
Em 2018, foram realizados encontros para capacitar atores envolvidos no acolhimento, integração e
interiorização de refugiados e migrantes no Brasil nas cidades de Belém (PA), Manaus (AM), São Paulo (SP) e
Boa Vista (RR) – as primeiras a participarem do programa de interiorização de migrantes e refugiados
promovido pelo Governo Federal. O IMDH integra o Comitê realizador nacional, colaborando na realização e
divulgação das oficinas, especialmente a que foi realizada em Boa Vista.
O evento em Belém ocorreu entre os dias 24 e 26 de julho, na Escola de Governança do Estado do
Pará, com um simpósio aberto ao público (“Refugiados e migrantes no Pará: como acolher e integrar?”) e
seis oficinas formativas com públicos direcionados (“Imprensa no combate à xenofobia contra refugiados e
migrantes”, “Media training para atores envolvidos no acolhimento e integração de refugiados e
migrantes”, “Política para refugiados e migrantes e empoderamento da sociedade civil”, “Atenção a
refugiados e migrantes em situação de rua e abrigamento”, “Conselhos Tutelares e criança e adolescentes”
e “Inserção laboral”).
Em Manaus, a oficina foi realizada entre os dias 17 e 19 de setembro na Escola Superior da
Magistratura do Amazonas (ESMAM). Após o seminário de abertura “Refugiados e Migrantes no Amazonas:
como acolher e integrar?”, deu-se espaço a oficinas formativas com temas semelhantes àqueles trabalhados
em Belém (PA).
Na cidade de São Paulo, a programação foi mais extensa. Nos dias 23 e 24 de outubro, no auditório
do CREA-SP, ocorreu o Seminário Ibero-Americano “Proteção aos direitos de Venezuelanas e Venezuelanos
– Por uma acolhida humanitária na América Latina”, com a presença de representantes de Defensorías del
Pueblo de oito países (Colômbia, Chile, Equador, Espanha, Bolívia, Argentina, Peru e México). Entre 25 e 27
de outubro, realizaram-se as oficinas formativas na Procuradoria da República em São Paulo.
O último encontro de 2018 deu-se entre 22 e 24 de novembro, em Boa Vista (RR), no Fórum
Advogado Sobral Pinto, seguindo o formato de um simpósio de abertura e oficinas formativas subsequentes.
Atendendo a uma circunstância específica de Roraima, deu-se destaque, na programação, ao Plano Nacional
de Interiorização e à migração indígena venezuelana (com foco nos Warao e nos E'ñepá).
O público estimado ao longo das quatro oficinas foi de aproximadamente 1.300 pessoas, entre
estudantes, jornalistas, gestores de abrigos, integrantes de comitês de acolhida, grupos de trabalho sobre
empregabilidade, servidores públicos, representantes de organizações da sociedade civil, de organismos
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internacionais, de comitês de refugiados e migrantes, de órgãos de governo, das Forças Armadas e de
migrantes indígenas.
Para mais informações, o site institucional do projeto é: http://escola.mpu.mp.br/h/rede-decapacitacao-a-refugiados-e-migrantes
Perspectivas: Novas oficinas serão realizadas ao longo de 2019 – a estimativa é de 10 eventos em diferentes
Estados brasileiros - promovendo debates, formação e treinamento em temas como: fortalecimento de
políticas locais de integração a migrantes e refugiados; necessidade de uma Política Nacional Migratória e
de Refúgio; garantia de direitos; acesso a serviços públicos; Nova Lei de Migração e Lei do Refúgio; Plano
Nacional de Interiorização; combate à xenofobia; enfrentamento ao trabalho escravo; empregabilidade e
geração de renda; migração indígena, dentre outros.

8. PROJETO “ATENÇÃO BRASIL”, EM PARCERIA COM ICMPD
E DEMAIS ENTIDADES (NACIONAL)
Título:
Objetivo:

Abrangência:
Período de execução:

Atenção Brasil: fortalecendo a capacidade do governo brasileiro no enfrentamento
ao tráfico de pessoas
Fortalecer a capacidade do Governo brasileiro para melhor identificar, proteger e
referenciar vítimas de tráfico de pessoas, bem como aumentar o número de
investigações, acusações e condenações relacionadas ao crime de tráfico de
pessoas.
Nacional
Fevereiro de 2018 a janeiro de 2020

Este projeto é implementado pelo Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas
Migratórias (ICMPD) e financiado pelo Escritório de Monitoramento e Combate ao Tráfico de Pessoas do
Departamento de Estado dos Estados Unidos (JTIP Office). O IMDH é parceiro, juntamente com a Secretaria
Nacional de Justiça (SNJ/Ministério da Justiça e Segurança Pública), a Divisão de Direitos Humanos do
Departamento de Polícia Federal (DPF) e o Ministério Público Federal (MPF).
Os focos de atividade do projeto são: o oferecimento de capacitações (oficinas) para operadores
jurídicos envolvidos na aplicação da nova lei de enfrentamento ao tráfico de pessoas (Lei 13.344/16) e
também a agentes da rede de atendimento e assistência às vítimas de tráfico; a elaboração de publicações
(Guias) e cursos a distância; e o mapeamento institucional em nível federal para identificar lacunas e
necessidades da política de enfrentamento ao tráfico de pessoas.
Os resultados esperados são: o aprimoramento da identificação, proteção e referenciação de
vítimas de tráfico de pessoas em suas diversas modalidades (exploração laboral, exploração sexual, adoção
ilegal, tráfico de órgãos, etc.) por parte de instituições governamentais e da sociedade civil; e o
fortalecimento da política de enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil.
O IMDH vem participando da concepção do projeto desde 2017, quando a proposta encaminhada
pelo ICMPD foi aprovada pelo JTIP Office. Em 2018, oficialmente deu-se início à implementação do projeto e
o IMDH participou das duas reuniões destinadas a seu planejamento (em 06/06 e 05/12).
O papel do IMDH é o de facilitar o contato e mobilização de representantes da sociedade civil que
incorporam esse tema em seu escopo de atuação para que participem das oficinas formativas a ocorrer em
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várias cidades do país. Com a intenção de sensibilização e aproximação inicial à proposta, em 2018, uma
representante do ICMPD participou do XIV Encontro da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados,
promovido pelo IMDH em Brasília, que reuniu 36 instituições da sociedade civil de 17 estados brasileiros.
Perspectivas: Em 2019, serão ministrados os cursos de Assistência a Vítimas de Tráfico e de Aplicação da
Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Lei ETP – 13.344/16) em sete cidades brasileiras:
Boa Vista, São Paulo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Fortaleza, Belém e Cuiabá.

9. PROJETO UMBRASIL DE ATIVIDADES PSICOPEDAGÓGICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
(RORAIMA)
Título:
Objetivo:
Abrangência:
Período de execução:

Centro de arte-educação e lazer para crianças e adolescentes em contexto
migratório
Oferecer atividades psicopedagógicas permanentes destinadas a crianças
venezuelanas e brasileiras em situação de vulnerabilidade social.
Boa Vista (Roraima)
Março de 2019 (início)

No âmbito do projeto mais amplo nomeado “Migração de crianças, adolescentes e jovens na Região
Fronteiriça da Amazônia”, da União Marista do Brasil (UMBrasil) e do Centro Marista de Defesa da Infância,
será conformado um centro de educação e lazer que atenderá mensalmente em torno de 80 crianças
venezuelanas e brasileiras em situação de vulnerabilidade, em um espaço anexo ao IMDH Solidário, em Boa
Vista.
A iniciativa partiu de um interesse da UMBrasil em estabelecer parceria para realizar ações
psicopedagógicas voltadas a crianças migrantes que chegam a Roraima. Nesse sentido, em julho de 2018 a
Assessora de Representação Institucional da UMBrasil apresentou a ideia à Diretora do IMDH, que foi
rediscutida em agosto com mais representantes da UMBrasil, em Brasília. Em novembro, integrantes da
UMBrasil e do Centro Marista de Defesa da Infância estiveram em Boa Vista e se reuniram com a equipe do
IMDH Solidário para tratar do assunto.
Segundo Bárbara Pimpão, gerente do Centro de Defesa: “Nossa expectativa é que ao
compartilharmos as metodologias desenvolvidas – como o Brincadiquê?, o Territoriar e a Campanha
Defenda-se – adaptando-as aos diversos contextos, possamos contribuir para que as crianças e adolescentes
encontrem espaços de escuta e acolhida observando sua condição peculiar de desenvolvimento e situação
vivenciada”.
O IMDH Solidário será parceiro permanente no projeto e terá, entre outros, o papel de referenciar
filhas e filhos das mulheres atendidas às atividades realizadas pela UMBrasil e articular ações que possam
favorecer um melhor acolhimento às famílias; e a Paróquia Consolata/Diocese de Roraima irá ceder o
espaço anexo ao IMDH Solidário para essa finalidade.
Mais informações sobre o projeto: http://www.umbrasil.org.br/2018/11/brasil-marista-e-centro-dedefesa-iniciam-diagnostico-social-sobre-infancias-e-juventudes-migrantes-de-boa-vista-rr/
Perspectivas: As atividades serão iniciadas em março de 2019, em sala contígua ao IMDH Solidário, com a
expectativa de atendimento diário de 80 crianças venezuelanas e brasileiras em situação de vulnerabilidade.
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10. PROJETO PORTUGUÊS COMO LÍNGUA DE ACOLHIMENTO NOS CENTROS INTERESCOLARES DE
LÍNGUAS (CILs), EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DF
(DISTRITO FEDERAL)
Título:
Objetivo:

Abrangência:
Período de execução:

Português como Língua de Acolhimento a Imigrantes e Refugiados
Ofertar o ensino de Português como língua de acolhimento a refugiados e
imigrantes que chegam ao Distrito Federal e à Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF), através de projetos de
ensino de Português para Estrangeiros e projetos pedagógicos interventivos.
Distrito Federal e Entorno
Dezembro de 2018 a dezembro de 2022 (com possibilidade de extensão por até
60 meses)

O início da concepção deste projeto remonta a abril de 2016, quando se iniciaram as reflexões sobre
a inclusão do ensino de português a migrantes e refugiados nos Centros Interescolares de Línguas (CILs),
reunindo a Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal (SEE-DF), a Universidade de
Brasília (Coordenação da Cátedra Sérgio Vieira de Mello), o IMDH e o ACNUR. O objetivo era a formulação
de política pública por parte do GDF, de modo a apoiar e acompanhar oficialmente o ensino do Português
como língua de acolhimento a estudantes migrantes matriculados no sistema educacional do Distrito
Federal.
A iniciativa surgiu da crescente demanda por atendimento adequado a esse público e à constatação
da necessidade de se elaborar políticas públicas específicas. Conforme consta no Plano de Trabalho, entre as
ações previstas, compreende-se: formação de professores da rede pública para essa finalidade; aulas de
Português como língua de acolhimento a estudantes migrantes e refugiados; criação de projetos
interventivos voltados ao ensino do Português como língua de acolhimento; estágios supervisionados de
estudantes de instituições superiores; encaminhamento de imigrantes e refugiados às unidades escolares
que possuem oferta do ensino de Português.
O projeto é, assim, voltado a estudantes imigrantes e refugiados da rede pública de ensino do
Distrito Federal e também a adultos imigrantes ou refugiados que necessitem adquirir ou aperfeiçoar
conhecimentos de língua portuguesa. As aulas ocorrerão nos Centros Interescolares de Línguas, no decorrer
do ano letivo (duas aulas por semana, no período diurno ou noturno), ou em outras unidades escolares da
rede pública de ensino do Distrito Federal, quando se tratar dos projetos pedagógicos específicos. Os
Centros Interescolares de Línguas (CILs) são unidades que trabalham de forma especializada com Línguas
Estrangeiras Modernas (LEM) há mais de 40 anos e têm o potencial de se tornarem polos de referência no
ensino do Português como língua de acolhimento a pessoas migrantes.
A respeito do histórico de concretização da proposta, em novembro de 2018, foi encaminhado o
Plano de Trabalho pela Equipe de Coordenação Pedagógica da Central de Língua Estrangeira da SEE-DF para
avaliação dos parceiros. Em dezembro, foi firmado o Termo de Cooperação entre SEEDF e UnB
(mencionando IMDH e ACNUR no Plano de Trabalho). A formalização do Acordo de Cooperação com as
demais entidades parceiras (IMDH e ACNUR) ocorrerá em 2019.
O papel do IMDH é sensibilizar e referenciar ao programa a população migrante e refugiada, bem
como acolher e encaminhar suas demandas para as unidades escolares indicadas. Complementarmente,
tem o papel de participar de ações e iniciativas que visem o aprimoramento do programa, colaborar na
realização do curso de formação continuada aos professores e promover a interlocução com o ACNUR para
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o apoio e o acompanhamento contínuo do projeto.
Perspectivas: A primeira ação em 2019, que contará com o apoio do Centro de Aperfeiçoamento dos
Profissionais de Educação (EAPE/GDF), será o planejamento do processo de inscrição e a seleção de
professores da rede pública de ensino do GDF, para capacitação dos mesmos.
No primeiro semestre (março ou abril), será iniciada a formação a ser dada pelos professores da UnB (com
um evento inaugural coordenado pela Diretora do Instituto de Letras desta universidade). O curso não se
destinará apenas a professores dos Centros Interescolares de Línguas, mas também a professores de escolas
regulares nas quais se verifique algum fluxo de estudantes migrantes. Planeja-se iniciar as aulas para
imigrantes e refugiados no início do segundo semestre de 2019.
Neste ano, será também formalizado o Acordo de Cooperação com o IMDH, tendo como base o Termo de
Cooperação com já constituído com a Universidade de Brasília.

QUADRO SÍNTESE NO QUE SE REFERE A BENEFICIÁRIOS
NOS PROJETOS DO IMDH EM 2018

Projeto

Resultados – Pessoas
beneficiadas

1

Migrantes Internos: atendimento e documentação

150

2

Imigrantes: defesa de processos, documentação, orientações,
assistência social, integração local etc.

966

3

Refugiados: atendimento social, acompanhamento de processos,
apoio material, acesso a direitos, atendimento no setor de proteção e
elegibilidade, menores desacompanhados, reunião familiar, etc.

894

4

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e atenção às vítimas

300

5

Rede Solidária para Migrantes e Refugiados: capacitação de agentes e
assistência jurídica e técnica a entidades parceiras

1.500 pessoas em
atividades, sendo 90 no
XIV encontro

6

Introdução de Imigrantes e Refugiados ao Idioma e à Cultura Brasileira

230

7

Pastoral da Mobilidade Humana

700

8

Informação Pública, orientação a estudantes universitários, apoio a
pesquisadores, publicação e difusão de subsídios.

9

Incidência pela garantia de acesso às políticas públicas existentes e
por políticas específicas

10

Trabalho com dignidade, uma via de integração

11

IMDH Solidário

TOTAL

3.200
Não há como definir
estatisticamente
407
5.577
13.924
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Conclusão
Não obstante este quadro síntese referir que 13.924 pessoas (migrantes, refugiados,
solicitantes de refúgio, migrantes internos, apátridas) foram beneficiadas nas ações do IMDH, o
âmbito de abrangência com ações de alcance nacional ou com publicações, fornecimento de
informações, atendimentos diversos, produção e divulgação de matérias, vídeos, artigos, enfim, um
amplo leque de ações em parcerias, possibilitou em 2018 que, seguramente, mais de 20 mil pessoas
fossem alcançadas. Ademais, as ações de incidência produzem efeitos que se estendem no tempo e
cujos resultados e benefícios não podem ser medidos em estatísticas anuais.
Ao concluir o ano e considerar o esforço realizado, a dedicação de muitos, o trabalho da
equipe do IMDH, o apoio de tantos benfeitores e benfeitoras, o primeiro sentimento que surge em
nosso coração em nossa mente é o de agradecer. Sabemos, inclusive, que os registros aqui
constantes por mais que procurem ser precisos, ainda são limitados em relação ao que realmente se
faz e se desenvolve ao longo de um ano, em contato com tantas pessoas, muitas vezes em
momentos cruciais, em circunstâncias de sofrimento e de grandes carências.
Nisto, além de dados que se registram, está presente o sentimento, a alma, o coração, a
emoção das pessoas que atuam no IMDH, dos voluntários, dos colaboradores, das Irmãs da
Congregação Scalabriniana, das instituições apoiadoras, de tantos anônimos que nos acompanham
com sua oração e com o desejo e os votos de coragem, ânimo, força e iluminação na ação pastoral e
social que se realiza nesta instituição.
A todos e todas, só podemos dizer “muito obrigada” e que a alegria do que foi possível
realizar seja um estímulo a prosseguir, ampliar e consolidar ações e políticas públicas em favor dos
refugiados, migrantes, apátridas, e tantas pessoas que se deslocam, forçadas ou não, mas sempre em
busca de vida e de condições de poderem viver com dignidade e paz.
Deus está presente no caminhar de todo o seu povo, independente de raça/etnia, religião,
cor, nacionalidade, posição social ou econômica. “Somos todos Filhos e Filhas do mesmo Pai, Deus”,
diz o Papa Francisco. E nos braços e sob a bênção deste Pai – Deus – prossigamos em nossa missão e
responsabilidade.

Brasília, 31 de março de 2019
Ir. Rosita Milesi
Diretora

